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ה"ר חננאל בר יהושע .ה'ר נחשה בר אברהם .ה'ר בניטין בר'קזתיאל הלו' .השרשטעיה
בר שבת' .ה"ר אברהם בר 4שליהו .ה"ר אברהם בר 'וחנן .ה'ר שבתי בר וכריא .היר
)חנן .היר כלב בר שטואל כל אלו י4נ רבנים נוכרו
פפולטון בר שבתי .ה-ר הושיאל בר יו
בתשובת רשלט והכיא תשובה זו בעי הנ"ט בפ' רנ טהל
.כורש אישות .רבי:ו יצחק בר
קלוניטום* טר רב יוסף טמרינת ליאון תלטיר רב אלפם") ה"ריאיר בןה"רמאשי' .היר
ישועה בר הלל .ה'ר 'שראל כהן .רבינו עוריאל בר נתזן .רבינךיוסי בר הושעיא הלהנ)
בהמט פ'א סהלכות יבום וחליצה .דרר אהין כר יוסף בוטן רבינו תם.
דאחף הרור הוה של רבותינו הצרפחים בעלי התוספותוכל סייעתםז4לההקטותלפיריהם
אחריהם ואלה הם ראשי הרור ההוא הרטב'ן רהיינורבינו טשה ברנחטןניוץנרי

הקרש בענין חבור הארם עם אשתו על התורהו) ום' טלחטות ה' שנלחם עכם רבינו
ןרחיא הלוי על השגותיו שהשיג על הורע""יף ונם עם רבינו אפרים תלטיר הרייף שהשיג על
רבו והוא נלחם עטהם והליץ בער הר"'ף ויישב כל" רבריו והצי~7ו טהשגוו1יהם כטבו~שר
היטב שם בם' טלחטות ה' וכטו שיראה הטעיין שם וגס השיג על ספר הטצות להרטב'ם
"1ל וטלבר חכטתו הגרולה בים התלטור גם היה טקוכל נרול ופילוסוף אלהי
*
ן כאשר ועו~
גם
'רוע וטפורסם וחבר מ ספי" בחכטת הקבלה ספר הרטון ואוצרהחייםוערןג אלהימס
עשה פי' על ס' 'צ'רהק) והרט-בנ עלה לירושלים עיר הקדש ונכנס שם ביום ט' ו)חדש

אלולשנת חטשת אלפים וכ,ז לבריאח חעולסט) וטצא שםאיש 'הורי כט-ש בסוף ספרפ*
ל היום הוה ראיתי כך קרושה חזורץ קשה טצ~יתי בתוכך איש
התורה בחתיטת הספרוי
יהודי נגש ונםנענהוהואצבעי) ובוז ישכע ואליו יאספו בביתוביןגרולים וקטנים אםישלטו
טנין ערה שאין להם ענין לא טקנה וקנין עם עני ורל ורש וטסכן הלך ואביון וכו' ושכם
טספרענין הקינחק שאטר והקריעות שקרע על ראיית 'רושלים וחרבןבית הטקרשהכלכתומ
שם כאורך ונם כשער הנטול כאנרת ששלת טירושלים לרנ נתטן כנו הטתתלתיכרכך ה'
בני נחטן וראה כטוב ירושלים וראה כנים לבניך וכתב עור שם שהלךלחצוכלוקברבחברון
אך לא נודע בברור אם הוא קבו בחברון או בירושלים רק ירענו בודאיכי נשטר ונקבר
בארץ יש' כשעליתי לירושלים תו'בב אטרולי טתושבי העיר שיש קבלה בירם טןהזקניכם
כי שם בכית הקברות החת שפוע ההר אצל הכפר שקורי'עין שילואן שקבחיי' שם שלשה
נדולי עולם והם הרטב-ן והטרדכיורבינו עובריאטברטנורא טפרשהטשניות") ואטרולי עור
שהוא בנה שם בירושלים בית הטררש וערין לער היום קורים אחקו היהורים טררש הרטבץ
והא תחת התל קרוב לחוטת העיר אצל שער ציון והוא השער של קבורת טלכי בית דור
וכתבבעל ס"וחם'ן'נ) שהרטב'ן נפכר ש'עשרים לאלף החטישי ולא ;תכן לוטרכןכפי
טה שכתבתילעיל .שעלה לירושליכו שנת עשרים ושבע לאלף החטישי לבריאת העולם
ורע שהרמב"ן היה ןקנו של רלכ'ג אבי אטו .וטחביריו של הרטלן היהרבינויונהטגירונדי
טטוליטולהיג) שפירש טסכתברכותעלהר-יף)7,ונם חכרס'שערי תשובה ום' היראהמו) ווהו
רמנו יונה החסיר שנזכר בכל טקום ובתשובות הרטב'ןסיטן רפ"רטו) טשיב הרטלן תששה
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לרביגויונה בכבוו -נרול וזהו תה5ת התשובה איש אלהים קרוש הוא הרכ החסיר ר'יונה
שלום ונו' וטרברי החשובה החא נחאה שהיו חבירים ח2לא כרכרי בעל ס' יוחסין שכתב
שרבינו יונה מנירונרה תלסיר מובהק להרטב"ן )6וכמו כן לא צרק ה"ר מתוה טטראנ' בנו
של הרב מה"ר יוסף טטראני ו"ל בהקרטת ס' שפנת פענח שכתב שרבינו יונה.טנ.רונר~ה
היה חלמירו של חרטב"ןעיין שם ואול' כי רכריו הם טועתקיכמ סם' 'וחסין ושניהכב] לא
צרקו יחריו שאין האמת כן אלא הא חכירו וכטיש אכל לענין מי היהרכו כחב כעלנמקי
יוסף בהלכות שיצ'ת דף כיו ע"ב וכןפ ה.ר יונה בשם רבו ה"ר כח2ה ף שניאור וכיון
שכן הוא הרין לפיצית אבל ראיתי בספ
"ר ה'האה שכתב וטמורי הרבו" שטאל בן שניאור
שמעת' ראיןצריך לכרך משום טשמהש אלא כשהם נעקרים ממקוטם והוא מחז'רם כמקומם
היה הזר יונה בן אחי אביו של רבינו יונה החסיר וכפי הנראוה שהיה
וגם ברור
וש
חר
חכדו שלהה
"'נא חג" נטח'מ ס'מן שמ'ח בפ"נ) שהביא תשובת הרשב"א וה.ר יונה זה
שנתבו נתב אחד לחככה פרפת עלענין טסור אחר.
ן2מרוי
*"הוא היה רבינו טוררוס הלוי בר יהה-ה והלוי קספררי ובנו הר"מהדהיינו רבינו
טאיר הלוי טטוליטולא הטכתה אבו ~טלעפייא והיה נשי~* בטוליטולהוהיה
רי
ר
יי
בא
של הרסבע כרטוכח באנרות הרטב"מנ) ונם בתשו' הריבש סימן שפ'ב כתב גםרבינוחמ
הלוי '1ל כ"כ בתשובה להרמכ"ן וכו' וקלם הרט"בן '1ל בחרושיו אתהר'כמהוקריאעליו המקרא
הזה שפתים ישק טש'ב דברים נכוחים ענ"ל ובתב בעל ס' צידה לדרך בהקדטתו שהרט4ה
בא טבורגוש ונתיישב בטול.טולא והוא היה חכםנרול בתלטודוחבר פירח2ים ברובהתלטורי)
ארוכיםורהבי' בפסק הלכה נקושיותותירוצים ורומיה נפטר בחג המצות שנת ה"ר ליע"ה)
השחריו בא רן יונה טג'רונדה וחכם נרול ובקי בתלטוד היה וחבר חדושים עד) ה' הר"'ף
עכ'ל וט"ש'ואחריו כא ר' יונה טגירונדה וכו' אינו טדוקדק שהריהרמב'ןורבינויונהוהרט"ה
שלשתם היו ב~טן אחד והיו נותביםשית זה לוה וכט"ש ),והרשבש "1ל בתשובותיו מימן
תתק'טו הכיא שם רכרי הרמ-ה אבו אלעפייא ע"ש והרמה נזכר כם' קרית ספר יםהרב
י ספ' טרוי'ק והרבה ע'פ רוב רבינו ט4ליר
טנחם לבית טאיר שרג שם ואח"נ נ~רטן ר"
טטוליטולח והעיר שטרח ושלח בכל הישיבות ובארץ הטערב לרבני אשכנז וכו' הר"יףכותב
כאן כתכו שלהו הרכ חנו' לחכמי כורגוש שטרחו על זה עם ספרהידועלהללהוקןשנקרא
ביגיהם ספר ~הלהלאליו) ובסערים 'שינים לגאונים הראשוני' של רב שרירא ורבינו האיי
וכו' ער כת)ב ליריריו וריעיו טאיר כר טוררום נכתב עד כאן טשם הכתב השלוח טאת הרב
הגרול הנשיא חנכבר רבינו מאיר מטוליטולה עכיל גם קרוב ל~טן ההוא היהרבינוטודרוס
הלוי בן אחיו של הרטוה והוא חבר ס' עליות למ' 'בטות בשביליא ושם טביא
ערשכטהחדה2ין
בשם רורו הרמ"ה וס"ש בם' קרית סשר שנ~רטן דשו ספר טרוייק רהרבה
פי הרמ"ה
סטוליטולא הוא הםפר שחבר על ררך ס' השרשים טה"ק ד-וד אלף בית וקרא שם הספר
ההוא טטורת ס'יג לתורה והוא כרי לירע כל התיכות שכטקרא שהן הם'רות 4שו ית'רורץ
וםת'ל טאר לענין כתיבת ס"ת כהלכתו והסופרים מוטכים יותרעל ספר והמעל ספרשחכר
הרפו" טנחם ל~ית מאיר הנקרא טאירי לפי שוה הספ' באו כל ףבריו בדקרוק הרבה ועוד
כתב הרמ"ה שטחע רבות על התלטודת) ופסקי דינים ומכיאים אותו הרא"ש והוינ הטוים
 חבר ס8ר לפניולפנים בחכמת הקבלה והרט"הורבינו ירוחם ושאר הפומקים במפריהםיעת
היה תלטיר ,טהרב;ב' יצחק טויינא וככרש רבינו ירוחם בחלק אדם נתיב י'ח ח"ב עיש וזה
הנראה גם בוטנימ ההם היה הרב ו*
הרב חבר ס' אור ~רוע ויתבאר עוד לקטן  ,גככנפי
אכרהם כר נתן הירחי שחבר ספר הטנהיג וטחויק ברק וכתוב שם בהקרטתס'הטנהיגואני
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כ
בדיותי בטוליטולה העיר הנדולה לאלהים בשנת זשים וארבע לפרט היצירדה הריטורעי
י אל ה' אל על' 11קונה שטים וארץ לייסר זה,הספר תולדות אדםלכבורזכו'וכפי הנראה
יר
י זה התאריךיש בו .טעות סופר שהרי שם בסוף הספר בנוסח כתיבת הנט כתוב
י
ש
י
ל
ש
ב
כבשבת בר"ח אררשנת ארבעת אלפים וחשע טאות וששים וחטשה") לבריאתהעולם
למנין שאנו טונים כאן בטתא טוליטולא וכו' ואפשר ליישב נירסת הספר דט"ש בהקדטרק
הספר בשנת סיר לפרט היצירה אינו רוצה לוטר אחר חטשת אלפים אלא אחר ר' אלפים
וחתיק זלא חש להוכיר רק הפרט הקטן לבד וטצינו שהרשב"א ו"ל
לה"ר אברהכפ
בטין~"הרטב'מכ) היה
טז
בן נתו הירחי בעל המנהינ כתשובותיו סי' תמר ואלף ק"ח עיש נם ב
הרב רן שטואל הסררינ) בן הרב ר' 'צחק הסררי טעירסירידנייא שחבר ס' התרוטות וכתב
בעל ספר יוחסין זיל )7שחברו שנת תתק.פה לפרט האלף הרביעיס) וכפי הנראה שהיה
כמו תלטיר חבר להרטלן טפני שהוא היה שואל כל שאלוחיווםפיקותיולהרטביןוהיהטשיב
ההוא היה הרב ר' נתן בר טא,רו) ככתוכ בסן
לו וכט.ש שם בספר התרוטות .נםכיטן
ז"ל נשער התשיסה ~ששר חכר ,
התרוטות שער ו' וכך שלחלי דעתו ה'ר נתן כר
ט~שיר דהחסיר רבינו ~לברהם בנו שלן
ם כזטן ההוא היה דקנניר רבינו דור טייטון בן הנניר
נכ
הרטב'ם .וכבר כתבנוו) לאבר ספר טדרשין בלשון ערבי וער היום נוהנים בקצת קהלות
בטצרים שקורים בו טירי שבת בשבתו.
ם ברח -ההוא היו הקטחיים דהיינו ה"ר יוסף קטח' ובניו ה"ר סשה קטחי וה"ר רורקמהי
נכ
והר' 'וסף קטחי עשה ספר על ענין תשובת הטינ.ם וקראו ספר הברית כ"כ
ו
רודש"קעבונם
בפי' ישעיה בפ' הנה העלטהריה ויולדת בן וקראת שטו עטנואל ונם עשוה פיר
הנכיאים שכן ראינו שרר.ק בנו טביא בפירוש הנביאים כמה חדושין טשם אביו ונם עשה
פירחם על הטקרא וה"ר טשה קטח' עשה ספר טהלךשכילי הדעת על הרקרוק וו.ד"ק עשה
פירוש על הטקרא וחבר ספר טכלול ושרשים על ענין דהרקרוק ושלשתכם ה-ר יוסף וה"ר
טשה ורד.ק כלם היו חכטי' נדור) וטדקדקיכם.
רב"ינויחיאלהאשכנזיאביושל הרא"שונםבזטןהזההיה
ז ההוא היה באשכנז הקרושק)
ביט
היריאורההכהזט)בןה"רטשההכהןטטוליטולאוהוא הרט"ךשעשההנהותעל ס'הרטב"מס'
בוטן ההוא היה טהר"ם רהמנו רבינו טאיר בר ברוך טרטנבירק אשינויוהיה רבגר~ל
וטזבהק כנזדע וחבר ס' נדול טש"ותי") ,ונם הנהות טייטון חכרם תלטיד אחד שר)ו
שלטר לשניו טפיו וכלם הם חרושין של מהר"ם עצטו והרב הטרדכי שהיה תלטירו נם כן
מביא בספרו רוב תשובזהיו ודע שטהר"ם היה תלטיר טהרב ר' שטואל בר שלטה כרטוכח
בהרטינ) רשייכי ר)ספר טשפטים סי' א' ולכ הר"ב הטורים בא"ח סי' חר"פ כיהב הר'ם
טרטינבורק כשהייתי בצרפת ראיתי את טורי ה"ר שטואל שלא היה לו טקום אחורי הדלת
.הנזם בפ' כיט טהלכות שבת שכרקב וכתב טהר"ם
ח-איתי ב
להר
ו
בשםלירקכונרהותירששלטוחאנלוכהכרו
ינחם שא.ל כשם היר טשה טינקינ) וכף אולי שם כנויו היה
כט
מנחם והוא היה טבעלי התום'ונזכר בפסח'ם רףע"נ וביוטא דף ט' וטיבי )7ובתשו' טהו"ם
ס" נ"ו טזביר לרבו רבינו שטואל בר' שלטה ושם סי' פ' טזכיר להיר שמואל בר מנחכם
ורא'תי בשלשלת הקבלהטו) שכתכ כשם ספר שערי ציון כטה שטות טרבנים ובכללם כתב
הרב הנשיא ו* שטואל בר' שלטה ונם טהר"ם היה הר)טיר טרבינו יצחק [טויינא] ~ט'ש
בהמט פ"ח טהלכתק חטץ וטצה והו"ו היה טבעלי התום' שנזכר בתעניות רף גיטו) ובע"ז

נם
נם
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רי"או ריל רכינו יצהק 4יור ורוע
ד נ'ח חה רכינו יעחק ט~יינא שתכר ס' אור זרוע
ףתב מהר'י קולון בשרשצ' שהרי,רע הוא שהרטכ"ם קדם הרבה לרי"אושהרי ר'"אוהיה
וכ
תלם'רו של טהר"י )6טפריש כם"ש בם ,אור זרוע שלו והביאו הטררכי בפ' כל שעה וויל
וכתב ה"ר יצחק טויינא בם' אור זרוע בהיות' טציק מ'כםעיי רבינו 'הורה טפריש ר4שיתיו
יושב על מתח '5תו וכף הרי שרבינו יהורה טפריש קרם לריא"ו ה-בו היה ואו)-ו הרטב"ם
קרם 5ר" 'הורה עכ'ל ו'ש תימא קצת על מ"ש שהרטב"ם קרם לר' ,הורו-ז טמריש שדהרי
הרטכ"ם היה כזטן ר"ת שהוא ראש טבעלי התוספות וה'ר יהורה טפתיש גם הוא מבערןי
התום' שהרי הוא נזכר במ' ע"ו רף כ' ונר' רמ"מ הרטבים היה בוטן תחלת בעל' התום'
ר 'הורה טפריש היה אח'כ אבל טה שיש לתטוו-ק לכאהיה
שהתוספות טביאיכם
ףי
ו4י
של ה"ר'רידה 0פריש
הו
רף נ"ח שהוא תלטיר
מ
לה"ר 'צחק אור זרוע בתעניות
ף
ר
יומןבעל' התום')3וכתב בם'בניטן זאבס" שם'א
*ף
עו
נס
%ן צ-ך לוטר שה אור זרוע היהב
רנ"א היה תלם'רו של ראב'יה וכפ' וה טשטע שהרב ר' 'צחק טויינ4ש
שהרב ר' יצחק טויי
וצחבר סש' אור ורוע היה תלם'רו ומל ראב"'ה ותלם'רו של רבינו 'הורה טפריש
ולשי טה
שו)
הרם"ה
שכהבמ' שטהר'ם היה תלטיר נם טהר"' טוניינא בעל א-ו נק4א שהיה חברו
שהיי גם הרם"ה היה תלטיר טהר"י טו"נא וכטו שנתבא' לעיל בשנבמ רבינו 'רוחכם ורע
באטת שבכל טקום שטוכיר הר"ם אלאשקר בתשוכותיו והרמ"נע כוהב והיינו רבינו ט4שיר
0צ-מנבורק רוק ותשכח וגם ה"ר ברוך טרטנכח-ק אביו של מהר"ם היה חכם וכם"שהטררכי
בפו-ק והשוכר את האוטנים וה"ר ברו אבי רבינו מאיר הביא ראיה וכו' ווהואכי טהרם
כנראה שהיה גם כן חכם אלא שלא היה גרול בחכסה כטו בנו טהר"ם וכמ.ש הראזשז'ל
בפסקיו בפ"ק רקדושון על ההיא ראבעיא לן התם בגם' בנו ווהוא רבו טהו לעטור 4יב'1
כתב שם אטרועליו על רבינו טאיר טרטנבורק שטיוכם שעלה לגרולה לא הקביך"
פטנפיניואביו ולא רצה שאביו יבא אק'ו ע"כ וכתבו גם כן הרב ב"י בט"יר ס'טן ר"ט עישג).
תשובת של הרב כטה"ר טנחם עוריא טפאנו ז"ל סוף ס" נ'ט שכתב בעל
רווד-ומה וטהר"ם בנו רנראה רכהממע ליה שרבינו ברוך בעל התרוטה הוא אביד
טר'-4ם בר כרך ואחר הטחילוק טכבור תה-תו לא צרק בזה ש4שין -1קאטת כן שהרי
י
רבינו ברק-בעלהתרו' הביאוהו התום' בכטה טקוטות וכם"שבסי' (אלף) ב"ת טשטותבעל
התזסשות )7והיה תלמיך כן4י בעל התום' והוא קרטע רמ -אחר או ב' ררות קורם רבינו
של מהוים טפנ שהיה כזטן הר'ם טקוצי בעל הטם'ג וכם'שלס) ועור שרבינו
ב
י' 'צחק סגארממא וה"ר ברוך אביו של טהרם היה טרטנבע-ק.
י התיוטה הווו בר
בל
אע
בבררקך
ה אשכנזיי) ועור אד ה,ה 'מטאן טהר"ם להקביל פני אביו ולא רצה שאביויבאאליוו
והי
אם רבינו ברוך בעל התרוטה היה אביו והרי הוא גרול בתורה וכטו שטוכיח מם' התרוטה
שחכר וכל הפוסקים טביאים רבריו בטפריהם וווררבא היה לו וכות וכבור נרול בוה אנ:ם
היה הולך להקבילפני אביו אלא ורא האטת הוא כראמרן ובוטנו של טהר'ם היה הרב
יד טהרים כתשובותיו ס" י'ב וט"ווכפי הנר' שדהיה
ף אביגדור הכהן בר אליה ומביא אות
וקן ערול טטנולפי שרבינו אביגרה -היה תלם'ר טר' שטחה כחשפירא וכם"שלח) ובתשובות
טהר:י קולון שרשיט כתב הלא ירע טר טה שהשיב רבינו אביגרור כהן לרבינו טאורעל
אורות הגט שעיתן בתירצבורק וכו' וגם בוטן ההוא של רבינו אבינרור הכהן וטהרם היה
רבינו יצחק בר חזקיאט) כרמוכח בטרדכ' בכטה טקוטות וגם בתשו' הרשכ"א סיטן תת"לב
 )6נמסי"ק  '7קדימוה '6ת6ד'מ:סמסליסו,ספ"סוסמתנדסיס!מ:יוז'מנ'5י:4ומימ'65י6יהיוע !4נ"תנ' .נ) גחנס
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כא

נ והםהיו טכבדים אוהו בתארים גד~'ם ונבבור גרול שנר' שהיה רב גדול וטובהק
יתתיל
וגם בומן ההוא היה המקובל ר' 'עקבן' ג'קטליא ומת ונקבר בשגוביא") ונרארה שבוטן
טהר'ם היה ר'"או רהיינו רבינו 'שעיא הוקן ו'ל נכרו של רבינו 'שעיא מטראנ' הראשוןבן
תשובתווכן הג'רל' ה"ר'שעיא
מתו שכ"ב
כפרק הנקין תשוכת מהרם וכתב
טשם רהבטירנורנ''שעיא טטראניכ) וכן שטעת' טקרוב' ה"ר שמואל טבינ"א ע'כ.

בתי

3כ2ב'טן הרמכ'ן היה היר מאיראלטושריןוה~כירוהרטכ'כג) נתשוכותיו ס'טן רפ"ד שכ'כ
שם וכבר כתבתי זה בספר הטעתע קיאהוי) משם הנה הוא ביר השר הגרול החכככם
ר' טאיר אלמושרין ירום הורו עכ'ל.נכ] כוטן מהר"ם היה הרב בעלשכלי הלקטומצאתי
כתוב בתחלת סשר אחר טם' שבל' הלקט מכחיבתיר ה"ר מנחםרי לונואמו"לוו'ל הםפר
הוה הנקרא שבלי הלקט חכרו רבינו צרקיה בר אכרהם הרופא ו"ל והיה למחבר אח וגם
י
ריא הב טובהק שטו ה"ר בנימן ורורם אחי אביהם שמו ר' בנימן הרופא וגם לו היושנ
בנים חכמים שם האחר רן צרקיה ושם הגרול ר' 'הוררה ווה היה רבו של רהמחבר וקה
ענל מקום שתטצא בספר הוה מורי (ה:א) 'עלה וה ר' יהורה ולמה קורא אותו כן
הורה 'עלה וכו' והמחבר הנוכר חכרעור ספר אחרוכלל
הפסק שבספרשופטים ויאטר ה' י
בו קצת מדיני אסחי והתרוריני רכית ושבועות ונררנם וקעתריני פטונותוהינוכ'דיוהטחבר
הוה היה ביטי מהר"ם וכבר היה טעשה שנחלקו הוא וטה.רם ו"ל וחור בו טהר"ם והורה
ויונה
לוה הטחבר והטחבר הוה חבר-פירוש ההגרה'שהוכיר בעל חקת הפסח בשםיבינ
ורעני המחבר עשה ספר וה ערוגות ערוגות והבאים אחריו שלחו בויר ושנו סררו כאשר
עשו גם לם' היראים עניל ואחר יטים שבתבתי וה אגה ה' ובאליריס'חניא ובספר ההא
כתב שבעל ס' שבלי הלקט הוא ה'ר צרקיה כר אברהם הרופא וכותב שמ משמו רברים
רבים ועור כותב שם כטה'פעמים טפי מורי הרב חביבי ר' יהורה ברבנימן הרופאו'לווה
שכ] כמה פעמיכם בשם החבר ר4
היר יהורה היה שואל מה"ר אביגרור הכהן ועור כותב
בנימן בר אברהם הרופא ועור כותב שם כמה פעטים וטצ4שתי נתוב בשם טורי והזקן
בניטן וקני בריחיאל ו"ל ועורכו"ב ואחי ר' בנימן נר"ו נתב ועור כהקב פירש ר' צרקיה
בר בנימן אחי שניס) הנה מכל וה טשטע ש"רב המחכר ספר תניא היה טמשפחרק ה"ר
ערקיה כר אכרהם הרופא ונקרא ה"ר יחיאל וראיתי שמ בהקרמת הספר שכתוב שם שיש
אומריםכי בא להם בקבלה שהוא רבינו ,חיאל אחי רבינו 'עקב בעל הטורים וכרקוב עוד
ונראים רבריהםכי כן נוכר בחבור וה ואנ' הסשר יחיאל אבל ל' נראה שאין ה4שמת כן
כטיש שם שהר לא הוכיר שם להר"אש כלל בכל ספרו ו4שם היה בנו של הראיש היה
יו הרבה פעטים וכטו שהוכיר כמה גאונים וגרול' עולם ועל ררך שמוכיר
לו להוכיר לאבי
ר1יב בעל הטוריכמ להרא"ש אביו פעמים רבים אין מספר ועור בר מןרין שהוא כותב
י
ח
א
ו
ר' בניטן נר"ו כתב ואנו לא מצאנו בכל בניו של הראזש טי שהיה שמו בנימן אר1א טה
י הוא -שהמחבר ספר תניא נקרא שמו ה'ר יהיאל בר יקות'אל בר בנימן הרופא
שנראהל
הלקט וכטו ש4שמרנו וכפי הנרארק
שחבר ספר מעלות המרות והוא קרובו של בעל
י
ל
ב
ש
היה בומן הרשב"א והרא.ש ונוכר ספר תניא בספרמהר.יקולון שרש קמ"ר שכתב שם ומ'ט
טאהר שכתברק שפסקני אחר אשר נקרא תניא כתב וכו' וגם כתברק רהלועוים עושים כל
ענייניהם עלפיו של אותו הפוסק אטינא ר4שי תנ'4ש תני4ש וכו' ע"ש .)1ובתשו' טה"ר
יעקב הלו' סימן ל' רף ס"ב ע"ב כתב שספר וה אינו נהוג בין הפוסקים וכתב עור שספר
תניא חברו ה"ר ישעיה בר אבא טרי 4שבל לא צדק בורה שהרי כבר כתבו)-י שהיה בזמן
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שנ
ש6
הרשב'א והרא'ש אבל ה'ר 'שע'ה כר אבא טר' היה בוטן הרי"בש כרטוכח בתשובותיו סיטן
קפ"ג וריב ורם"ח ורע'א ע"ש ו'רוע הואשהריבשהיהזטנוב'רורות אחר הרשב"א והרא"ש.)6
ם ברור הרטכ'ן ורב'נו 'ונה והרם'ה ח.ה הרב ר) אהרן הכהן טלונ'לולפ' הנראה שהיה
נכ
בנו של רבינו 'הונתן הכהן טלוניל שהיה בוטן הרטב"ם וכבר נזכרלעיל ברור הרטב'פ
והנה הרטיה חשב להשיג על הרטלם השגות רבות לפני הרב אהרן הכהן טלוניל וחכם'ו
ל בפ,ח מהלכורן תשובוק
ונמניו והם השיבוהו טרורורש וכט'ש כל זה הר"ב טגרל עוזז.
וכתב בלל ספר 'וחסיןכי ע"' רבינו אהרן הכהן נעשה ס '2ארחות חיים הארוך עם יוררק
וכתב ש:הו היה בוטן רב'נו ירוחם תלטיר הרא"ש אבל לד.רי ל4ש יתכן לוטר
דעה
כן כ,8
י טיש הר"ב טנרל עוז אלא שהיה בזטן הרכרבן והר
י
א
ה
ט.ה וכם'שנ) -
נם ברור ההוא היה ה"ר 'הונתן דקונקא בר 'עקב רקונקא והוא שאל שאלה טהרם'העל
ענין שהיו תובע'ם טטנו טם'ם וארנוניות וכתב פסקעל זהרכיון שהיתה'תורהואוטגותו
אלא שהיה טלוה ברבית לגוים נרי ח.ותו ופרנסהו שפטור לפרוע טסים וארנוניורש ושלחו
להרם4ה והרם"ה כתב פסק והסכים עטו לפוטרו טכל ט.ני טסים כט'ש כל זה בסוף ספר
הכר]בו בכלל תשובות הגאונים שטביא שם וגם טביאו בקפור הלם אלאשקאר בתשובותיו
ס'טן יט.
הקבלהג) שברור'הוהי) היה החם'ר והקרושר'אטנון האשכנז' שקרש
דכתב
עפטו על קרושת ה' וכטז שהב'א שם הטעשה א'ך ה'ה ואנ' הכותכ זה ל' 'ם'ם
רבים שבא ל'ר' טחוור דהאשכנוים הארוך
בו סרר תפלות 'טים נורא'ם ונם רא'ת'
הטעשה הזה שמכיא אותו כאורדוקרא'כתלי אינ' זוכר כאיזה זטן היה אם כדורה,ה
שם סגנון

בעישישית

או יותר אחרון וכתוב שם שפוה ואטר ש,וליכוהו ביום ראש השנה לב'ת הכנסתו'ש,טואותו
למעלה בתיכה בטקהם שטניהים הס'ת ואטר שכם סרר קרושה ושכם כתוב הסרר קרושוה
שסרר ואטר על התיבה בפנ' כל הקהל וסרר הקרוש' טתחיל ונתנה תוקף קרושתהיוםכי
הוא (יום) ננרא ואיום והו תנשא טלטתך ויכון בחסר כסאך ותשב ע'5ו באטת וטאריך שם
בהברים הטכנ,שם את הלב וטשברים אותו וטביאים את הארם לשוב בתשובה לפניו 'ת'.
ועח -פזטון המתחיל תא שטעס) שטרכר נטר'עה) עם הש"'ת ב'ה ו'.א ש4שחר שנטר סרר
קרושה שתקן נסתלקטבין הקהלונעלםטעיני הכל ולא ראוהו עורבי טלאכי השרתהוליכוהו
לפני כסא הכבוד והו4ש ט,וטןלחיי העולם הבא בטחיפרץ הרוגי טלכותעכ_
ו ר"ע וחביריו
ולכן נהגו האשכנז'ם לוטר סרר קרושרק זה שתקן הרב רן אטנון החסיר והקרוש ואוטרים
אותו ביום ראש השנה ויוכם הכפוריכם ט8ני שהוא יפה ונפלא טאד וגם כד' להזכירזכות
).
הצריק ההוא שנתקדש השם על 'רוי
י הרור הופ שק הרטב 1והרא"ה רה"נו ר' 4שהרן הכהן טלוניל והרט"וה הנש'4ש
ל!שדקי
טטוליטילה והרב רבינו יונו-ק טגירונרה וטהר"כם טרטנבורק ורבינו 4שביגרור הכהן
ורבינו חזקיהו) ורו"ק ורבינו יחיאל אביו של הרא"ש וכל סיעת הגדולים הללושזכרנוםקטו
הלכהדיהם של אלו הרבנים ואלו הם ראש' הרור ההוא הרשב"א דה"נו רבינו שלטוה בן
אברהם בן אררת טברפלונא והוא תלם'ר טובהק של הרטלן ושלרבינויונה ופתבבתשובותיו
ס" תק"ן על הרטב"ן רבו וילדות היתה בי והעזת' פנ' בו ורנתי לפניווכו' ונם היה תלטיר
מה'ר יפחק בן אברהם וכ"כ בתשוכה)'ו ס" אלף '"א
וכבר היה הטעשה בעירורנו לה
ב'ד ואחר טן הריינים היה טורי הח' ר' 'פחק בר אברהם ויש שאינט טקפירותוטנ,חוה
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ליורשין ונן ראיתי בהיותי בנירונרה למורי החכם הרמבז ולחכם ר' יתהוכעין סעשה
שלכם עכיר .ועור טזכיר שם בתשובותיו לר"י בר ~שברהם בכטה טקוטוח והרשב"א הי
ה.
ד'
בקי בכל החכמות והרביץ חורה הרבה בישראל ועשה שטות על כל התדםטור ונרפסו
שטות מהרמב'ם") והרשב"א והם על מ' ברכוח ומ .גטין ום' בחרא ומ' חולין ונב ]:עשה
שרח ער אין חקר וכתב הרב טה"ר בצלאל ~ששכנזי ז-ל בתוטובוחיו סיסן ל"ת וו"ל והנה
אנה ה'לירי קרוכ לאלפים תשובות להרשב'א ז"ל נוספותעל אותםשנרפסווטללרהטנונות
להרמב"( ו"ל ו,טכונות להרמב'ן שהכ] מועטוח בתנלית כטעט רובםאין להם הבנה כלל
הם א%לי מרוייקות ע"כ ונם אמר
י חכם אחר זיל כי הוא ראה שאלות טכתיבת יר עיש
הרשב"א והיה בהם סיטן התשובהלכמו ששת אלפים תשובות הוהרנ) ונם עשה פירוש על
הגרות שבתלטורג) וחבר ס' חח-ת הבית הארוך וקצרבריני אסור והיתר וס' עבורת הקרש
וכתב בעלס'כפהור ומרח ברף ליב ע-ב שעיר ברצלינה היא ארץ אנרלוסד) וברףפ"ז עיא
כתכ על הרשלא וגלילות וה הרב בארץ אנרלום ע-ש3 .כ] בזמן הרשלא היו ב~ושכנז
דוב ר' שטחה בר טא,ר והיר יצחק בן אליקים טשטרוביטן והר ~שברהם בר טא,ר הכהן
והיר יעקכ בר 'עחק סגן לויה והיר אלעזר הלוי וה-ריריד,ה בר ישראל כרטוכח בתשובות
ס') סי' כיו וכ-ו וכ"ח וכ*ט ול' ול'א
יונה כר יוסף שם בס" רט"ו
פת
הרשב"א החרצשרו
חי
וה"ר שלטה
שם בסי' ררג ע*ש בם' הנוכרלוגם בתשובותיו מביאלהרבו"רןהאשכנוי
ות
בסיטןתקכ.פותק'לואלף רלט ונם נוכר ה"ר רן בתשובו
הטיוחסות להרטב"ןסי' ר*ן ה"ר,
ה
נסים סף רט"ג וכטקוטוו :אחרים ונראה שזהורבינונסי ]::בעל הררשותחבירו שהיהתלטיד
הרטב"ןו) וזה אינו רבינו נסים שפירש הלכותהרייףכי הרקשפירש ההלכוח היהיותראחרון
ויתבאר לקטן בטקוטו ונם בזטנו היה היר ח"ם אשכנזי בן יצחק אור זרועטעירויינא
שם בסשן תרעיא וזהו טהר-ח שטביא בהגהות אשירי וכ-כטהר.י סלל בחשוכות'וס" קצ?ח
שטהר"ח המכר בהנהות אשיר' הוא רבינו ח"ם אל'עזר אור ה-וע ע"ש ונם נוכר רבינו החם
אור בתשובותטהי' טגצ'סיטןי"ג ובתרוטתהדשןסיטןשטיב.

הי

ייוע

וע

לך שהרשביא וכל ב '3ישיכתו החריטו שלא 'לטרו בחכטות חצוניות טחכטות ארס'טו
ו"ביריו.ו5ספיי חכטת'ונית והחרם היה ביום שבת קדש בפ' אלה הדברימשנת הס"ה
ליצירה),וחתוטימשםקרובלט'חבכרםובראשנלםהיה הרשב'או'לונםבכללנןחתוםה"ריצחק
ברשלטה בראכרהםבואררתוהואבנו של הרשב.א ונםהיהלובן אחרישט
ויהורה )0ככתוב
בתשובות הטיוחסות להרטביןס" קט-חוכתוב שםכי אותה תשובההיחהאחרונה שאזהיה הרב
חולה הרבה51אןתושבוענתבקשבישיבה של מעלהואחי' ואמ השאלה לא השיב לשום אדם.

י

ווקל"ן
ה
ש,ק
הק:
ו
,
מ
י
%
;,1יס
נוה'
המ
ועהי,
י רב וכטו שיראהו
ינק' ער טאר ברוב רברים נחטדים טוזשהנב',ו,ט'
פז
ו"שםטתשו' הרשב'א
ין
הס

הכל כתוב באורך בסיטן ת-,ר ותט"ו ותי"ו ותיו ותי'ח לשכך חטת הרשב"א ובית רינו אשר
התקצפו על יושבי ארץ פרובנצא וכט"ש שמ ווה הרב ר' 'רעיא הפנינ' חכר ספר בחינרה
עולם טהלצות טובות ונכוחות בלשון חכטה וטוסר וקראו ספר הבדרשי ופירשורכריו החכם
כה"ר טשה בר שםטיב בן חכיב הספררי והחכם כה"ריוסף פרנסישוישפירוש אחר טחכם
אחר ושטו ה'ר 'צחק טונטישון כאשר כתוב
שם בהקרטת החביב3 .ב) בזמן הרשב.א היו
וה"ר יצחק קטח ,בנו וכט"ש הרב
ן' לב ז"ל בחלק א'
הרכנים הרכ ר'

טררכי קמחי

טהר"י

 )6מנדמ*נן כ 1'1ומו:תו ע! ,70מ ,דסני 6נינות"ו!י
ן גט 1,עס מיו ':ד"0נן נתד 6ס:דסמו  6'1':,1דס*נ ועד
::01ו גנד :דסס ,גס :מות 6מד,ת !סדסנ 6.ונ" לי*ג  6*0מ' '"1
ג) קמ' סס.ג ;ס וועד 1מ:מיס מ'
ג' ,נ"ו :ס '1נ7: 7,סס0 ,סס !'ווד:ו מק"מס ו:קדס"6ו,:מ!ק ס' .ג) עי' נכומנ !ננ'י כדכות סי' י"גי" 7י"ט ל,נ
ו":ד ווק,מות,עי'מ"1ן מ"" 6 '7ןל י) !מי מ:סג ס,פד' העדג"ס סק,ד'ן כ! 6לן סס6מען:מס67:6ם.
ס) ר" 1התכו:ותמוידמ "דס '1וור:ות'"י .ו) ו:סמו 1ס''וחמ,ן (קן'צנ') ":מ!,ס'סס"ג (ת*':6וש כ"ד1161שסמי.
' 6"0
 ),ונן' מ":תק,":ת '7קיו' 4וק;" 1ו*0ע!י.6ג מ"סמ . 6.מ) ש' וע1 7מכ0יסי
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8שם6

6ח1

דף כ"ר ע'בשטיא כקובץ של תשובות טרכני פרובנע~ן שהיו כזטנו שו) הרשכ"א והיה
אחר מהם הרב ר' 'פחק קטחן שהיה מנברו ומנשאו הרשב-א בתשובות שהשיב לו
אכיו שעם
שאלותיו ניכר שהיהי
ב נרול וטעשה היה בימיהם וכו' והרב ר' מררכי קמחי
ומת~
הרב הנז' כתב וכו' וטהרכ הזה וטבמ הרב הנזכר יש קוכץ אהר טתשוכהז וטרבריהםניכר
שהיו רבנים טובהקים נם טהוך השאלות שהיו שואלים להרשב"א "1ל וכו' ע"ש") ונם הרב
סה"ר בפלאל אשכנזי בתשובותיו סיטן כ' רף ס"ח כתבומפאתיתשובותישנותטרבניפרובנפש
וקטלוניא שהיו כזטנו של הרשכיא זיל ורכנים נרולים וטוכהקיםהיו וכא טעשהנרול כיופא
בזה לפניהם והתירוה בלא נט ומזכיר שם שטות הרבניכם ההם הרב הנרוע)רבינו יפחק
פע'פח טרנא ורבנא נר 'שריאל הרב ר'מרדכ'נ"עועזרמזכיר שם שמותרכניםנרוליםאחרים
הרכ ר' טררכי והרב ר' טכירבני ה"ר עטח ע-ש ונם בזטן ההוא היה ה.ר שם טוב פלט
ככתוב בתויבות המיוחסות להרמלן סימןקי"ו
של הרשב"אהיה הרא"הרה"נורבינואהרןהלו'מטוליטולא שבאמברפלונא
1נ32ך'וליסלבט'
ךי
וי
יטולא והוא בר יוסף הלוי בר בנבנשתי בר יוסף בר'פחק ברזרחיאבר שס
טוב הלו' כמ"ש בהקרמ' ברק הבית שהשינ הרשביא חבירו על.ספר תורת הביתהארוך
וזרחיא בר שם טוב שהוכיר שםאין זה בעל הטאור כ' הוא היה בן יפחק ואול' כלמהיו
ל רברי ברק הבירש הוא הרשביא עפטו
סבחבפחה אחתנ) ומשמרת הבית שנ~ה להשיב"
שכתב והאריך לחזק רבריו טספרו תרת הבית ולשמורביתו מן ההשנות שהשינעליוהרא"ה
בברק הבית וכ"כ בתשו' הרשלא סימן רס"א "11ל ומן הרומה לא ראית מהשכתמתיבטקום
זה במשמרת הבית הנה הוא אתכם בעיר פא ראה מה שכתבתי שם עען רבר זה טשנבז
יתפשטו לפנד כל הקמטין וכל טה שתפס התופס עכ.ל והרא"ה היה מזרע נשיאיטוגרוליס
וכמ"ש בעל ס' יוחסיןג) והוא היה תלמיר טובהק של הרמב"ן והיה רב נרול וחכר שטוה
על התלמור וגם עשה ספרהחניךי) על הפרש'ורק ומונוה כל הפפורק שיש בכל פרשו-ה
ופרשה ובזטנו היה היר פינחס הלוי אחיו של הרא"ה וה"ר יפחק הלו' בן אחיו של הרא"ה
ומכיא אותם הר'"טבא בחרושיו על קרושין.
גם_מתלמ'יי הרמב"ן וחביריו של הרשב.א היו הרב ר' הושעיא וטביאו טהר'ם אלאשקאר
בתשובותיו סימן פ'ח ע"ש ונם הרב ר' רורבונפייר שמביא הרין בחרוש' 1על מסכרע
סנהדרין טכתיכתיר וכט"ש טהר"י סשיאנ' כתשוכותיו ה"א סימן קט"ו.
שלטה מיימון ~וחיו בני הנגיר רבינו דור
נם בזטן הרשב"א היו ה"ר אכרהם מיימון
י
ה
ו
מיימון בןבנו של הרמב"מס).
על כע)
דכ7מ 7ההוף היה הרב ר טנחם לבית טאיר בר' שלטה שעשה שטורן וחרושין
התלמור וס' מנן אבות ועור חבר ס' הבחירה וס' קריה ספר עלעניןכתיבתספרים
תפי'5ן ומזועת והרב ר' בפבלעאעלן אשכנזי בתשובות'ו מביא ראיה לרבריו מכרם חרושיו וכסו
שלשלת הקבלהי) בשם ספר שערי פ'ון.כי ר' מנחכם בר'
שיראה הטעיין שם וכתב
שלסה לבית מ~שיר חבר ספר הכחירה והוא חבור נרול על ררך הר'יףובימיו שהיה שנת
חכהשת אלפ,ם וששיכם ושש ה'ה גרוש פרפת וכו' ונמפא ר)פ' רבריו שרהטאירי היה בומן
הרשביא וכטשיל.
דגם בעל כפתור ופרח המכונה אישר)ור' בר' טשה הפרחי היה בזמן ההואו) והנה ראיתי
להרב טהררב" 1רל בתשובותיו הנרפסותח) סימן ל'ט) כתב שם שבעו" כפתור ופרח
היה תלט'רו של הרמבים ,ואחר הטהילה רבה מכבורו לא 'תכן לומר כן כפי מה שנראה
1

"ל

י

י ד"ם ג) כס"נ
*) ש' ל 411 '4ן 7ח"4י'  714ס6נ ,ת"גד
י
חס.י4ס "('14נעיו1:.סי דק1ע"תנו4ני'ן.נקד)ססכק?":סנ ,סי,א
*ס"'4 4
"1לו  1:דויס ו 1"(:נכקזית נדק סניתגי ויסק נל עמק נלוי
ג)
נ  .'4ו) כ"ונ'ו:ס"נ
נ"ט סמקפק נוס ומנ' 6סמ(וס.::ו :פתנדסגסי'ססס",נוןסי :גתי"ו  71*1ס::י ס)(ג1.כי
,16יג1
ח" 4ס'  .'1ו) ס"מ ",:תיד"נו (ס,קן)
יהו"נ ח) ו~ד סקוסות ש' (ונן ססנות ד"נ ד'1ומון
ח"ני'ס
71*1("(:
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טספח שטמא להרשלא שהק שלשה רוה אחר הרטלם ושם
שהיה ב~טן הרשב"א שהרי כתב שם נכם אז5יר תאריך חרבן טקרש טעט והוא חרבן בתי
סררשות ובחי כנסיות שבצרפת וכקצת פרובנפא בזמני וסן הטערכה נסוקי והוא בעונותימ
שנת חטשת אלפים וששים וששויה גמם כן בהרש הטתן לשרמות הוא חרש אב
עם וטמ לחרבן בית קרשנו והוא עוטרה 5א 5והיה יום וטשי )6והסי' א"ב הטומ4לה הל'כו
בלא כח כלוסר ביום ששי שנת יל-כו לפ"ק הלכנו אי נמי וינרשהו וי"לךכ) ויהיהביניהם
אלת רל"חנ) יחזירנו טהרה 4של טלכותו הטקורש מקבץ נרחי ישראל עכ"ל וכבר כתבנוד)
שהחרם שהחרימו הרשב'א ובית רינו לבל ילמרו חכטותחצוניותהיה בשנת חטשת אלפים
וששיט וחטש וכפי זה נם9א וראי שהיה כזמן הרשב-א וכתכ עוד שם כפ"ה כ' בהיותו
בטצרים שטע טפי ה-ר שטואל ז'ל אחר טבני בניו של הרטב"םז-ל שכשהרמב"ם ז"ל היה
חותם שטו באגרת שלוחה היה ט5יים הנוחב העובר בכל יום שלשה לאוין (אני) פלוניס)
אכורת' לו חצי נחטה שטא הרב זיל היה טוכרח לעמוד שם שהרי היה רופא לטלך
טטרים וכו' עכ"ד ושטא ה'ר שמי4טל שהזכיר שם הוא בנו של רבינו רור נכדו של הרטב"ם
או בנו של ה"ר אברהם או של ה'ר שטואלי) בנו של רבינו רור וכתב עור טה
וורנרכ'ז סי'
רי"ט שם"ש בס' כפתח -ופרח ב"6ה
שאירע סוף טחזור רס'ז טקהל גר טהמו)
שנתייהרו ביום אחר בטצריטע"י הנגיר רבינו אברהם וכו' והמחטיר תלב ע"כ וזה הנגיר
י שהוא בנו של הרטבים ולא חשש וקבלםע"כלוכן כתב בתשובה
רבינו אברהם נראהל
אחרת שכתב בענין הקראין והוכאה בחלק של'שי של טהרשז סי' ט 1.ע-ש ואחר הטחילה
רבה אי אפשר לוטר כן שהרי זטן הרטב"ם היה בטחזור רט כם"ש בהלכות קרוש החרש

דיך

.בטעשה

יל

נם ברור ההואח) היה ה"ר שלטה בן בנו של רבינו שטשון בעל התוספות בעכו וגם ה'ר
שם טוב סליאון שחבר פפר הטשקל וס' טשכן העדות וספרים אחריםוה"ר טשהטליאון
שהיה שוכן באוילה ונם ברור ההוא היה רבינו גרשון חוקנו של הרטב"ן 1ה41ש אביו של
הרלב"ג ובתב בספר יוח'6ןט) כי נם רבינו נרשון היה חכם כולל שעשה שערהשטיםוכתב
עור כ' הרב ר' פרץ בר יחיאל טפריש נפטר שנת ס' לפ"ק ונראה שאין זהרבינופרץבעל
התוס' כי הוא היה יוחר קדטון ),וכתב עוד שם כי נפטר רבינו מאיר טרסנבורק רבו של
הרא-ש בבית הסוהר שנת ס"ה לפ"קי )6ובשנת ס" 1היה גרוש גרול בפרפת בחרש אביום
ששי עשרה בוודבריוהרי הםטכוונים לם"שבעלס'כפתורופרחשכתבתירכריולעילבסמק-יג)
מיש בס' תניא דף פ"ב בשס שבולי הלקט.וזיל ועל שאנו עסוקים "4ל' תענית
ובענ' 3שריפת התורה נכתוב לזכרון טה שאירעביטינועל רובעונותינוש~שרפהתורת
אלהים בשנת הטשת אלפים וארבע לבריאת העולם ביום ששי פ' ז4הת הקת התוררק
בעשרים ואחד קרנות טליאים טספרי תלטוד והלכוו) והגדות בצרפת כ4ששר שטענו לשמע
אזן וגם טהרבנים שהיו שם שטענו.שעשו שאלת חלום לרעת אם גורה היא טאת הבורא
והשיבו לחם ודא נזרת אורייתא ופירושו ביום ששי זאת חקת התור' היא גורה עכ.ל נראה
שגזרה זו היתה קורם נרגש צרפת שש'ם ושתים שנה שהרי הגרוש היה בשנת ששים ושש
ל"8ק וגזרה רעה זו טשריפת התורה היהה בשנת הארבע לפ"ק נטצא שגזרהזו היתהששים
ושתים שנה קורמ הגרוש אטנם טה שנראה ל' הוא שיש שם בס' תניא ומס' שבולי לקס
טעות סופר וערק -לה,ות בשנת חטשת אלפיכמי וששיכם ושש ושריפרש התורה והיתה

.
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בפרמתואת חקתהתורה מחרש תטוזוטיר מעשרה באמ היה הגרוש ולאיתמו לוטר ששריפת
רקחהירה היתה בשנת חטשת אלפיכם וארבע וישבו שם ישראל אחר כך שש'ם ושתים
שנה שרבר וה א' 1הדעת סובלתו אלא ור4ם' כ' הכל היה .שריפת התורה והגרוש בשנרה
אחת ובתק יטים טועטים ויש שם בתאריך ההוא טעות סופר וכראטרן.),
 [היה] הטקובל רבינו ינחםטרקאנטי שחברפי' התורה עירהקבלה וגם עשהנכ) ברורהה,א
שויתןוכתבבעל שלשלת
ספר פסקי רינימ בוךך קצרה והם תר"א פסקים וספרטעטי המצ
הרשב"א והר"אה
הקמלהנ) כ' נפטר בשנת חטשת אלפים וחטשים וברה" ההוא
וה"ר טנחם לבית טאירוהיים טרקאנטי וכל סיעת הגדול'נכם האלו שזל)זכרנו היה הרא"ש
דהיינו רבינו אשר בן הרב יח'4שלג) אשכנזי וראיתי להרא-ש בפסקיו ונננם בתשובותיו
שכותב פעטים רבות וכתב וקני ראב"ן והנה 'כפי סרר הרורות שכתבתילעיל שראב"ן היה
בינויואל הלוי ווקנו של ראבי"ה נטצא שהיה בוטן ראב'ןער
בוטן רשב"ם והיה חמיו של ר
הרא-ש כטו ר' רורות ואולי שהיה וקנו של אביו או זקנו של אטוולכך קורא אותו הרא'ש
ראב"ן זקניד) ורע שהרא*ש בא בשנח הגרוש של צרפתק"ף סזוס) לפ'ק טאשכנו לספרר
לטדינת טןליטול' וקבלוהו שכם לרב ולראש ולקצ'ן עליהכם כטתנות נדולות וטוכורה שהיו
לו טירי שנה בשנה והוא היה תלמיר טובהקטרבינו טאירברברוךטרטנבורק הנקרא
נותנ"
טהרם טארץ אשכנו והרא"שהרביץחורה הרבה בישראלוכתבפסקיםעל החלטורע"רשושה
הריףי) ותום' על התלטור ע"ר התוס' ונק' הוספ' הרא"שולאנרפסוו) ום'שו"תקרובלאלף
פסקים ורע שכל טקום שהראזש סותר רבריו טמה שכתב בפסק' 1לטה שכתב בתשובותיו
נקטינן כרברי פסקיו עיקרלפי שהיו באחרונה וכט"ש הרב בעל הטוריכם בנו ו"ל בטח"ם
סוףסי'עזכק)וככרכתכת אני העעיר כפרט זה בם' תשונותי בתשונה אחת טחלקאבןהעור
י והנה הרשביא טביא להראיש ס" שם 1.הטתחיל תשובת שאלה
שלי אבל .אין כאו טקוטו
לאשכנו לרבי אשר בן הרב ר' יחיאל בריק לן טר בבכורות בפ' 'ש בכורוכו'ובסי' שם"ו
כתב עור טורינו רנסתפק לו וכף תשובה טה שכהכ טורינו שפורשוה רבוחינווכו'וכן בסי'
תס-א לרב ר' אשר האשכנוי 1ם 4תס"ב ותם"ג ותם'ר ותס"ה ותם 1.תשוכות שאלות ששלחו
יוכלל ס'ח
זה אל זה וכן' הרשכ"א נוכר בחשובוח הרא"ש בכלל ב' סי' י"ר וכלל ליה ס4ב
י הרשכ'א ה.ה יותרזקן טהרא"ש ולכ הרב טהר"ר
ס כ?ר וכלל פ"ה סי'י' וכפי הנראהכ
"רן ששון בתשובותיו סוף מי' קצ"ג וו"ל וא"כ טעתה "5ש שאי איפשר ש,כיא להרא"ש
אה
בן ה'ר 'חיא7מ ו"ל שהרי הףא"ש רל היה קטן בזטן הרשב"א שדהרי אע'פ שכשהשיב לו
הוהמב"א בתשובוחיו על שאלותיו כטו שהםכתובים בסיטן תס'א כחכאליו הרשב"א [טר] ט'ט
הרשב-א היה גרול טטנו'ווקן שהריבעיקר השאלותהאלו שהביאם הרא"שבספרוגה ששאלם
מהרשלא הנה כתכ אליו תארים גרולים וכתב לו הרב הנכבר טורינו הרב שלמה וכו'
ובסוף שאלותיו כתב אנה טורי תרב ענותך כהללכי איני באותה הטרהי) אך תורה היא
וצריך אני ללטורכ אין שלחני להרמות מעותי וצוני לאחר טתלטיריך וטפיך אליו הקר4ש
ישלום טןרי ושלום תורתו וכחו יגרל לערער עולםוכו' עכ"לוכתכהרא"ש
ויחרט בעט סושר ו
בפסקיו בפ"ק רע"ו רלרעת רש"י שנת השטטההיתה שנת שבעים ושלש לאלףו6הששי
ולרעתרבינויצחק היתה שנת שבעימ וארבע לאלף הששיי )6ובתשובותיו כלל סיטן
' כתב שכשנת חטשת אלפים ועזג לבריאת העולם ה,ה עצירת גשטיכם בספרר ורצה
יהראזש ויל שישאלו הטטר ער חג השבועות ולא הורו לו כל חכט' הדור.
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מ'נ  '7ממק"5נ 1וגן נול 5יטעל6טור
ט?גמ סממגל '6גס טעגס וגיממ מ' סיקט מ:ינ:עומימיני'
' סינ '16ק'ס נן
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י
'
6
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מג-:
ו" 7סל ם41ןס"ק 7"1,ט)מנ5נ'סי'י"7ינדס",',מ.י)סיומו%?1יפ":זבן'.מירי"*%11ל .ע''* 5סנססי*

")

עי

 .ימי

י.
*1

נ,

.
ן
י
י
":

.

www.hebrewbooks.org
60%

www.daat.ac.il

ר
כ
1820

ו ההוא היה רבינו טררכי אשכנזי טאוסטרייך חנק' טררכי שחבר ספרו עו) ספר
3כ)ביט
) שהוא ראת בריני שחיסות.ובריקו' שהבר
הלכות הרזיף וכתב בעל שלשלת הקכלה
"
הוא בחרוז שקורא עצטו טררכי בר הלל וכפ' הנראה שהיה נכרו של ראלןנ) שכ"כ בפ'
טצות חליצה וראבין,קני פסק דכי טעשינן בשכיל אונם או חול' 'ש לה כתובהוהיהחתנו
של רבינו יחיאל טפריש שכ.כ בעירובין פ' חלון פעם אחת ראיתי בבית חט' ה"ריחי~יל
טפריש שערבו בבית טורי בע"ש וכו' והיה גיסו של בעל הסם'ק שכ"כ בפ' כל שעה אטנם
ניסי הר"' טקורביל-,ל כתב בס' טצות קטן אשר יסד רל
ני
לקחםשרהביטננוהניעחוקלאטסקווררבכיללט
קטנית בפסח ולא מטעם חטוץ וכף וכ"כ בהקדטת ספר הסט.ק
ל
יע
ב
הסמ'ק היה חתנו של הר'י טפריש וקראו אותו בעל החוטםלפי שהיולו שערותעל החוטם
לכך קראו אותו הזר יצחק טפריש בעל החוטם וגס נראה שהיה ניסו של בעל הג"ט שכ"כ
בלגיט בפיט טה' אישות בהנה הגדולה הטתחלת כאביי ולא כרבא כתוב בסוף ההגהוהנה
לפניניסי ה"ר טררכי בר הללאירע טעשה כטו כךג)וכו' ורעלך שהרא.ש והרבהטררכי)7
והרב בעל הנ"ט שלשתם היו חבירים ותלטירים טרבינו טא.ר טרסנבורקוכןראינושהטררכי
טביא תטיר תשובות טהר'ם טרטנבור' בספרו כשם שטביא בעל הניט כהנהותיו וכ"כ הרב
טהר'ל בן חביב בתשובותיו ס" ק"ל דף ר.מ ע.ב וו.ל ומה שכתכת טאןנינהוהספריםהגהה
בעלטא אוטר הלא אם קסון בעיניך בעל הנ"ט נדול הו~ש בעיני כל ישראל )-כ' כפי טה
שקבלנו היה חב'רו של הטררכי והרא"ש ושלשתם תלטירי מהר'ם.אשרכל האשכמי' תטיד
פוסקים הלכה לטעשה כטותו לגורל חכטתו והיותו אחרוןוכו' עזכ ע"שנסטתלטידי מהר"ם
וחבירו של אלו הרבנים היה ה"ר שטואל בר צדוק שחבר ס' תשב"ץ ר"ל תשובות שמואל
בר צדוקה) והוא ספר פסקי דינין וטביא שם חדושין רבים בשם טהר"ם רבו וכק' הטררכ'
בפ'גיר הנשה נראה שהוא היה גם כן תלמיד טה.ר אפרים ברנתן ובעלס'יוחסיןי) כתב
שה'ה תלמיר טהר"ם טקוצי וכתב עור שנפטר שנת ע' לפ"ק ויש אוטרים שהטררכי נהרג
על קרושת ה' )1וככר כתבתיק) שבהיותי בירושלים תו"בב שמעתי טפי קעת חכטי ו-העיר
שה'תה קבלה בידם טן ה,קנ" שהרטב"ן והטרדכי ורבינו עובדיא טברסנורא שלשהגרול,כם
אלו הם קבורים תחת שפולי הר ה,תים בסוף בית הקכרות של 'שראל והו~ש סטוך לכפר
)כי
אחך שיש שם שקו'רציחןקעין שילואן והוא קרוב לטעין טי השלוח וכתכ עור בס'יוחסיןט
בעו)
עשה ס' כריתות ולפי רבריו נראה שרבינו שטשון טק'נון
רבינו שטשון בר
'
ס
תוס' בכו)
כריתותהיה ב,טן בעל' התוס' ר~ש'( האטת כן שהר' לא ר:-ו,כר כלל בדברי ה
התלמורלא הוא ולא שם אביו אבל ראיתי בשרת הרי"בש ז-ל בסיטן קנ"ו שכתב ח"ל (ם
הורעת'ככי טור הרב ר' פרץ הכהן",ל לא היה כלל טרבר ולא טחשיב באותם הספירות
ו' שהרב ר' שטעון טקינון",ל שהיה רב נרול טכל בני רורו ונם אני וכתי
נם שטעת טפי
ייא'ראיתיו בעיני והוא היה אומר אנ' טתשלל לדעת,ה הת'נוקעכ"רהכימרבריו
טטנו אם
אלה נראה שהור שטשון טקינון היה ב,טן רכותיו של הרי"בש שהםהר"ןוה.רפרץהכהןי).
וגם ב,טן הרא"ש היה ה.ר יצחק בר ישראל בעליסודעולם )".ושערהשטיםוס'הטלואימי)3
שעשאם בשביל כבוד הרא"ש בסוליטולא שכקש טטנו שיחבר ונו פפר בתכונה וכפ' סרר
הרת-ות נראה שבדור ההוא היה ה"ר נחמן בן בנו של רבינו ח"ם הכהן ש'סד ספרהנחמנ'
וטביא אותו הרב טהר"י קולון בשרש קמיט ע"ש וכתב בעל ס' יוחסין.ג) כי הרא"ה נפטר
בטוליטול~ש בשנת י"ג' )7לפרט אחר האלף החטיש' והרשלא נפטר בשנר] שבעיכם
והראזש נפסר בשנת פ"חטי) לפ"ק.
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ד4פ1קרי הרור זה של הרשב'א והרא-ה והרא'ש והטררכ' ובעל הגים וכל סיעתהגרויכם
האלו שכתבנו קמו תלטידיהם של אלו הרבניםואלוהסרי.שיהרורההואהייטבא

ם
די
ומ
גו
דהיינורבינו יום טוב בר אברהם*) שעשה שטות וחדושיןעל כטה טסכתות והטהככת
ין
טנתיבת 'ר שלא עלו על הדפום רק שטת ט' קדושיןנ) (הנה טשם יראדההמעיין
חכטתו ופלפולו והיה תלטיד טובהק טרבינו אהרן הלוי כדטוכח שם בשטתו על טן קרושין
וגם היה חלטיד טהרשב"א וכט"ש בתשובת הרי"טב4ש עצטו שטבי~ש הרבב" בח"ט מיטן
רט"ג שכתב שם ולזה הסכיטו שני רבותי הרא"הוהרשביאוכןנראהבדעת הרטכ"םוכו'ע'ש.
נם הרב בעל מגדול עוו היה חבירו של הרי"טבא והיה תלטירו של הרשב'א כטו שאוטר
שם בספרו בטקוטות רבים ובסוף פ"נ טה' תפילין כתב 1כ 1נהגו רבו האחרונח
ע
']
נל
תירבינו הגדו
שלטרוני חכטה הרשב"א ורי"בט טפי הרב החסיר ר"י בן הראב"ר ו"ל וע"פ
הרטב"וג) ויל ע"כ וריבט שהזכיר שם ה"נו רבינו יוסף בר טוביה והנהישלנו ספק בשם
הרב וה בעל טגדול עוו יש אוטרים שנקרא נם נן רקרי"טבא רבינויום טוב בר אבררהם
כשם הריטכא שעשה שטה על ט' קרהצין וכן יש בקצת נסחאות
הרסב"ם שכתו3
שההיטבא הכר טגדול עוו ויש טקצת נסחאות טסשרי הרטב"כם שכטקמופברישטגרול עווחביו
רבינו שם טוב כן אברהם בן נאון ספרוי וכן נראה האטת טפנישהוא אוטרבקצתטקוטות
שהבר ספר וקראו כתר שם טוכ שוה טורה היות שטו רבינו שם טוב ונראה שוהושהוכיר
הר"בש נסיטן קנ"ז שנתכ שם וכ"כ בפי' ר' שם טוב בן נאוןזיל בתחלת ב~הורו לסודהש
הרטב'מ )7וטשם טורה שרבינו שם טוב זה היה טקובל ויודע נרול בחמטת הקבלו-ק נוסף
על בקואותו הגדול שהיה בקי בתלטודבבלי וחלמורירושלמי וחומפות ומררשותוכטושטוכח
שם בס' טגדל עו
וגשהיה הכל ערוךלפניו כטו שלחןעריךולפי דעתי שוהו רבינו שםמוכ
שסררוידו' הגרוו שאנו אוטרים בחזרת טוסף של יומ הכפורים שנתובבטחוורים
שסרוי
רבינו שכ:מ טוב ב אררוטיאלס) ז"ל.
הןרבינובחיי בר אשר טסרקוסטא אשר בספרד שחכר מפר גדול פין
בכ] בדור ההוא) הי
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הראשון שהוא רבינובחייהדיין בן בקורה הספרדי שחבר מ' חובת דהלבבות בדור הר
שהוא טקוטו גם כרור ההוא היה ה"ר אברהם בן אסטעאל חלטיר הרשכ4א והואהיה רבו
של רבינו ירוחם )0וגם ח"ר יהושע בן שועיב תלטיד הרשב,א שהבר ס'פי' על התורהט)
ם
וגם היר חיים בר שמואל סר דוד ),טטוליטולאי )6תלט,ד הרשב"א שחבר ס' ערור החיי
הישב"א ונרן
וט' צרור הכסף וגם רבינו רור הכהן ורבינו חזקיה טוירצבורק שהיו תלמירי
שוהו רב'נו דח -הכהן שטביא רבינו 'רוחם בספרו חדושים רביכם טשמו וכחבבעל שלשלח
הקבלהי)3כי בדור רההוא היה רבינו שלטה בר 'וסף בן עמיאל ראש ישיב
םה בטוליטול4ו
וכתב טרהר"ם אלאשקר בתשובותיו סי' כ"ו דף נ'ה שרבינו שלטרה עטיאד רהוא תלטיר
הרשב.א וכחב טהר"י קולון בשרש קפ"וכי ה'ר טשה טצורך כתב הגהות גדולות על ספר
הסט"ק,ג) ואול' ה,ה בוטן הרשב"א או בוטן הזה.)7,
מכרור ההוא היה גם רל'בגדהיינו רבינולוי בן גרז2ון נכרו של הרט"בןבן והואעשה
ב
פ" על כל הטקרא וחטש טגילו'יהי
ה חכם גדול בחכטת הפילוסופיה
תו
יכטו שנראה
מס' טלחטות ה' שעשרק וכתב שם בסוף סשר טלחטות ה' שהספר ההוא השליטו בשנת
ה משת אלפים ושטנים ותשע לבריאתהעולםובמוףשטואלכתבוהיתההשלטתובר"ח אדר
"
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אא
א" שנת פיט )6לפרט האלף הששי ונס אביו ה"ר טהטון היה חכם כטו בן וכבר כתכתו
גלעםילבדוברדורההוו-אהקודם הל'ורהנ)עובודרל'"אבגברהידהודזקבנור של הה"ר שסעון בר 8טח דוראן אבי אטוג).
היה
עובד' שעשהפי'עלה' קדוש החדש טהר'טבס
וכטו שנראוה שם טפירושו שכתב בסוף פרק י"ב וו'ל וכן אם תרצה לעשות לך עיקר וכו'
כבר עשינו העיקר לתחלתליל ג' שיובוו"
ו לחדש נ,סןהוטשנה ס' טטחזור רם"טשהיא הקש
ליצירה עיש וניל שהרב הוה עצטו הוא הטפרש שפי' יסוד' ההורה להרט"בםז"לט.

נם בדור ההואהיובניו של הר"אש וכלם היו תלכהריו וכפי הקדמת סן צידה לדרךהיו

לו לה'ראש שטנה בנים זכרים הרכרן"חיאל .ה"ר שלטהס) החסיר וטשתדל בטצות
ובגטילות חסדים .רכינו יעקב בעל הטורימס רבינו יהודהו)..ה"ר אליקימח) .היר סשה,
ה"ר אלעור .היר שטעתט) וכלם היו חכטים גדולים
שבהם וחכם גדול מכלם היה
ו
ש
ת
ב
רבינו 'היאל והרבה שאלות היה שואל טאביו וכט"ש
בות הר'אש אביו וכפ' הנרארת
~
ר
ג
ה
ו
שכתכ ספרים טפני שטצ'נו כטה פענמם שכותב הרב בעל הטורים "1ל כתב אחי הרב לן
יחיאל.וןן וכתב שכם בהקדטת סשר צירה לדרך שנפטרכחיי אכיו וגם ה"ר שלטה ההסיד
נפטר
ורבינו 'עקב בעל הטורי' הירש שלישי וכבר ניכר ונודע חכטתו והורתו טספר
הארבעה טורים שחכר ונתפשט בכל העילם וזכה שכטה רבניםגדולים עשופירושיםוחכורים
על סמיו וטטנו יצאה הוראה גדולה לכל העולם שהועיל תועלת גדולה בכל תפוצות גולת
אריאל כטו שהוא טפורס' וידוע לכל העולם ונם עשה רטוים ופרפראות על הטקראי) ונם
חבר רטוים על פסקי הרא"ש אביו והם קצור פסקי הר.אש שנדפסו בצד פסקי הר'אשוהרי
' כ"ב .דף ע'ו וטיהו
לך טה שכתכ הרב טהזרר בצלאל אשכנוי בתשוכות'וס.
טצאתיברכהי
הריאש אשר הבר בנו הר"' בעל הטור'ס והוא כטו השלחן
אשר קצרטה"ריקארו
ז'ל כנ קצר הר"י בעל הטורים לכל פסקי אכיו ז"ל וחשובותיו וקצור הפסק'ם נטצא בדפוס
אבל לא קצור התשובות ואצלי נטצאכלהרכהיםכתיבתידעל הקלףישן טטאתיםשנהוכו,עכ'ר
וכפי הנר~שהכי רכינו יעקכ בעל הטורים היה עניי )6שכן כתב בתחלת הלכות שבת
סנ"
ו
רט'ב וכטה פעם'ם נשאתי ונתת' בדברלפני א'א ז'ל כטוני היום שישלי טעט טשליואי
טספיק ל' וצרז אנ' לאחרי' אם אנ' בכלל עשה שבתך חול אם לאוולאהשיבג' רכרברור
אחיכ טצאתי בפרקי אבות לר"שי שפירש וכו' ע"ש והרב בעל הטורים טביא לרורו בט"אח
סי' ט'ט כתב דודי רוב ר' חיים ז"ל כל דכר שרגיל ושגור בפי כל אין בו טשום רבריכם
שבכתב אי אתה רשאי לאטרם על פה
זהו ה'רמיים טטוליטולא שחברס'צרחיחיים
וצרור ו;-כטף שזכרנו לעילינ)~ .שח"כ ראיתי לכעל ס' 'וחסין שכתב שה"רחיים זה היה
אחיו של הר'אש ורכו ונפטר שנת ע"ד לפ"ק ו~טם תרצה לידע זטנו שלבעל הטורים הרי
כתב בסוף הלכחע ראש חדש והד0ףון בוה רצינו לירע שנת חטשת אלפים וטארת לבריאת
העולם באיזה טחזור הו~ו וכו' ע.ש ובט'הטסי' ס'ז כתכ ששנת השטטה לדעת ר"' היתה
בשנת פ'ח לפ"ק ולרש"י היתה בשנת פ.ו לפ"קיג) נם רבינו יהורה בן הריאש ~וחיו היה
הכם גרול והוא הכר ספרים והשיב תשובות )-רבהז לשואלים ססצוכי הוןן נשאר לרב
על כסא אביו טטוליטולה ואחיו בעל הטורים'טזכיר אותו בטא"ח בה' ר'ה סי' תיז שכ'כ
טש0ו
שם ושטעת ,טאחי ה"ר יאודה טעם לדפ -וכו' ע"ש נם הרב ב'י טביא הרבה.הדושי
יןריהוד'.
כימה טקוטות טספרו בית יוסף וכטו שכבר נורע לסע"נין וכתב בעל ס'יוחסיןשה
היה התנו של רבינו יעקבט ),בעל הטורי' אחיו ובשע' הגזרה קדשו את השם בטוליטול~ו
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ש1
ש
הוא ואשתוובניו וחמותו והרגו זה לוה והם טחטניםלחייע"הב )6וכתבעת-בעלס'יוחסין
שבוטן ה'ר יהודה בן הר'אש היה היר יוסףז' ניקטליא בעל הנסים ובור4שי שוהו רהרב
הטקובל הף יוסף ף גיקטליא בן אברהם גיקטליא טטדינת שאלה אשר בקצה קשטילי4ש
והוא חכר בחכטת הקכלה ספר שערי אורה וספר שערי צדק וספר שער השטיםופי' טרכבת
'חוקאל וגם חבר ס' גנת אגוונ) בסודות נפלאיס ושם אוטר בהקדטתו כיגבדהויוו)תו בן כ"ו
שנה חבר הספר ההוא זהוא מפר עטוק טאד וטשם נודע כטה היה כחו
בחכטרש
י שהטחבר ספר הכלבוג) היה ברור הזהבוטןבניושל הר"אש
הקבלה .ולפ' דעתי נראהל
לפי שטביא שם להר"אש בספרו ואינו טוכיר כלל לרבינויעקב בעל הטורימושמעתיאוטרים
שאשה חכטה חכרה ספר וה אכל אץ דעתי מטה לוה טפני שחכטת הספר ההוא 4שינו
מרעת אשה אלא טרעת א'ש חכם גדול ורב טובהק וטחטת ענוה יתירה שהיה בו לארצה
להזכיר ולפרסם שטו בתו הספר ולל רא'ה לוה טפני שבסי' ד' בכרכת ברו שאטראוטר
ב' פעם.כם ואני הכותמ מצאתי וכו'.
נם בדור ההוא היה רבינו ירוחם בר' טשולם בארץ פרובינצאה שחבר ספר אדםוחוהוספר
טישרים והוא היה תלטידו של הרא"ש ושל הל' אכרהםבן אסטעאל ולכ הואופהקדטת
ס' טישרים שלטדלפני הר"אש וכתב עוד ובעבור שטצאתי בקצת פסק' הר"אש אשרהגיעו
לידי בכל הלכה והלכה טספר אותיות בכל טסכת' וטסכתא ושטעת' שבנו החכם ר' 'עקמ
נר4ר עשאמיוכו' גמ בדור ההו' היו ה"ר יששכ' הלוי בר יקית'אל תלטיד הר"אש שתנרקעור
החרוט' וה'ר שלט'ז
' טורא' תלמיר הרש-בא וגם היר יום טוב אשביליד) ה,ה בזטן הוה
וטביאו הרין בתשובותיו וי"4נ שחבר ספ' חוקית הדיינ" גנם בוטן ההו4ש היה ה"ר נחט'4ש

תלט,ד רו"אש וטכיאו הר"ם אלאשקר כתשוכותיוס '.י"ט שכתכ שם וכ"כ היר נתטיא ו"ל
בחשוב; שאלה וו.ל כאשר הוטן טלטלני טוו)'טול' ש"4לוני הר' ר' יעקכ והרב ר' יהורה
י הרב הגדול טורי הרא.ש קהל שעושיכם תקנה וכולי ע"ש ,
אחיו בנ
נם בזסן ההיא היה ה'ר יצחק בן לטףת) הספרדי שהירה חכם כולל בחכטת רהפלוסופי'
ובקכלה וחכר ספרים רבים בענין החכטות וכבר כתב ה-ר יהודהחייט בהקדטתו לספר
טערכת האלהית וטפנ' שר4שיתי בגליל הוה נשתטחו ספרי קבלה הטכלבלים הדעת רהנקי
ראיתי להזהירך על הספרים אשר טהם תשטור רגליך טנת.בחם ולהעטידך על אשר תשלה
בהם יףך ה"ה התכם האלהי ר' יצחקז
' לטף ו'ל אשר חבר ספר שער השטים והעולםוצרור
הטהי ום'גנוי הטלך דכריז כהם יקרים' טפנינים אבל בדברי הנוגעים לחכמת הקבלהרגלו
אחד'סבפניםורגלו אחד טכחוץולכן קצהו תראהוכלולא תראהוכו'עכ"לוגס הרי"בשבתשובותיו
' לטףקראוצורתהעולם
מי' קרז כתכ וז"ל והספר ההוא אשר אטרת שהוא לתכם ר' 'צחקז
הנה הוא אצלי ובו ו"ך פרקים וכן ספר אחף קראו לו צרור הטור ובוי"אפרקיםוענין הספר
הוה מענין הספר הקודם עוד ספר 4שחר קטן סחויק טאה עלים קראו לו רב פעלים לפי
שהוא טדבר בטיניכם רבים ווה לא חלקו לפרקים כי 4שם למאטרים והכם פ"ח טאטריכם
עוד'לועי' קהלת והואפי' נאה ע"ד הפשט נוטה אל הטושכל והחכטה השכעיירק עוד
הספר הגדול והנאה שבספריו קראו שער השמים והואכעיןמורה הנבוכים תלקו לד'שערים
השקר הא' 'ש בו כ"ח פרקים .השער הב' יש בו כ"ה פרקים .השער חג' 'ש בו "ב
פרקש .השערהד'יש בו י'ו פרקים והספר הוה הוא נכבד מאד ומדבר בו כן' הטושכל
והחק,רה הפילוסופית אבל טבטל דעות'הם בטה שהם כנגד תורתינו כי ההכם הוה נראה
שראוה הרברה בפילוסופיא והיה עם זהתוריי וחסיד וכ"כ בו טעטי הטצות וכו' עכ.ל.
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"
ם ביטים ההם נהיה].הר"ן ב"ר ראובן בר נסיםגיונריטנלילבר5לונהשעשהפירושעלה'
דנכ
הרי-ף ושטעתי אוסר 4טפ' טגידי אטרמ שהר"ן עשה '8רוש על כל ספרהר'"ףבכללו
אלא שהטסכתות שלא נרפסו '8רושם") עשה עליהם פירוש בעל נסקי יוסףנ) ועור הר"ן
חבר )2טות וחרושין על התלטור כמו שטוכיח בפירושו להלכות שאומר כטה פעטים כאשר
כתבת' בחרוש'ועיין -בם"ש בחרושי וכיוצח כזהג) ועור חכרס' שויתקטןהכטותורבהאיכות
והיו לו ב' בנים חכטים ושסכם רון חסרא' ורון ראוכן כרסוכח בתשף הרי"בש בסוף סיטן
שפ'ח שכתב שם להר"ן ז"ל אל הנשיאים האצילים אלופי ושועי מל' '5רעי החכ
שן4טעם בנז
דוןחסראי [נל.ו] ורון ראובן מי 1והנה לא נודע לנו בברור על הר"ן חלסיר
טי הוא
וראית
 .בס' שלשל ,הקבלהד) שכתכ שה'ה תלטיר רבינו יונה והרטב.ן ונם נס5א בסררש
הרשב'א אבל לרירי לא 'תכן לוטר כן בשום אופנ כלל טפגיכי טזטן הרמב"ן ערזטןהרן
יותר טטאה שנה שהרי בתשובות הר"ן  40ל' נשאל עלענין קרושיןשהיובוטג טאה
עזכ
רש
ת
יק לי5ירה ועור בסי' ע'ז נשאל טהריובש תלטירו כס-ש בתשובותיו סי' שפ"ב עלענין
נט חלי5ה שהיה כתוב בשנח חטשת אלפים וטאה וארבע לברי
שנשאדםאת העול' והיה חסר
עליה היתה בשנרק
כו תיבת שלשים אם הוא כשר או פסול הרי שאותה שאלה
הקל"ר לי5ירה והרטב.ן נכנס בירושלים שנת הכ"ו וכטו שהוכחתי לעילס) ונם זסן זרק
של הר"ן הוא אחר 8טלת הרשב'א ס'ר שנה שהר' כבר כתבתי לעיל ),שהרשב.א גפסר
בשנת חטשת אלפים ושכעים ועור שהרן בתשובות'ו ס 4נ"ח וסן'ע.
ו טב'4ל תשוברע
הרא-ש ונם בפירושו לה' הר"יף טזכיר להרא.ש בקעת סקוסות וטהם בריש '8הנחל ע'5מז)
וכבר כתכנו לע'לח) שהראיש נפטר אחר פט'רת הרשביא ח"' שנרק וכיון שכן רברי
כעל שלשלת הקבלה לא 5דקו בזה כלל אבל טה שנ-ל קצת הוא שהרן היהתלס,ר טהרב
ר* פרץ הכהן שהר' .בתשובותיו סיטן טיג כחכ ול4ו כל היסנו לשוו" נפשיה רשע כרבר'
טורונו הרב הכהן הנרול נר 1.ועור כתב שם זה 4ושר כתבתי לככור הרב הנדול ר' פרץ
הכהן נר"ו ועור באותו פסק עצטו קורא אותו טוינו וגםרבינו כטה פעטיס ונמו שיראה
הטעיין שם.
היה הרב,רון ו'ראל רי טולושא טקאטלוניאט) שעשה ס' סגיר טשנה
פ בזקן
נכ
ה
ה
ה
"ם וכתב הרב טהר"י קארו ז"ל בהקרטרש ס'
ב
ט
ר
ה
על
ף
ס
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ש
ט
שהזנהה,הרב
ששטע
כעל מ"ם היה הבירו של רבינו נסיס ברראיבן שפירש רב אלפס ע'ש בטקוטו ו
כפי
הנריאה טרברע של בעל טים שעשה 8י' על כל ספר הרסלס ככללו אלא שטחסת 5רורש
הנלחז והשסרוח נאבר הברעולכ .טטנו ולא נטצא רק'טעט טטלו והא מהשעלהלרפוסבלבהי)
ט-ם לא נורע תלטיר ש
ונם זה הרכ דון ז'ראל
בע)2ל טי הוא ורע שהוא טביא להרא"ש
ב טה' שכנ.ם והריבש ז"ל טזכירו להרב
כפ'י
ט"ט בתשובות'ו בסוף ס 4ר"ןזבסי'
'שפ-ח וטשם נהאה שנפטר קורם הר"ן שכ"כ הריבש להר-ן,נם הרב אנחראל דטולושה
נטה לזה בספרו ואתה טורינו לעזלם תח'ה כתכת שיש לחוש לרכרי הרסב"ן וגס בזטן
ההוא היה הרב ר' טתתי
ה.היצהרי'") שעשה ספריכם וררשות והוא פ" ה4ולפא ביתאע)
טררש
.
תרפס
ז
ע
ע
ר
מ
כ
ו ה~וא "יהץ) היב '1ר מ "סף 4ו"ייהם הספת' שעשה פ 4התפליק "1ה
טררא
תלמר טרבעויעקכ בעל הטוים תם הרב ר' '5חק טררא בן רמנו
שחכר מ שעף רוא טרעי אסור ותתר תם
טי
כגחם בן זרח 5רפחי ק הר
איאהרןטס
שחכר ס' 5ירה לררך והיה תלטיר טהרן 'אורה ק הרא"ש וגם היה חלטיר טרו.ר יהושע
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בן שוע'כ זגם בזטן ההא היה היר יצחק שפורט חכם כולל ופילוסוף 4יהשר חבר ספריככם
רביםוגםנזמן ההואהיה הרב ר' חסדאי קרקש") רב טובהק וצעשה ס' אור ה' וקראו חלק
א' )3וכפי הנראה שהיה שם כנויו עטש4שי שכ"כ בהקרטתו 4שני חסרא' בר אברהכם בר
חסרא' בר 'הודה בר הסראי בר יהורה עטשאיג)
לוריהןרי"טבאוהרב בעל טגרול עוז ובניו של הרא"ש רבינו
דאחר הרור הזה ש
ל
א
י
ח
י
4ורבינו
יעקב בעל הט ורבינו יהורה הקרוש ורבינו ירוחם בר משולכם והרבי פרץ
הכהן ורכינו נטים והרכ רזן ויראלרי טולושא בעל ט"טיהר"ר אבוררהמ וכלאצארהרבנים
שוכרנו קמו תלמיריהם ואלו הם ראשי הרורההמ1והרי-בש רוהיינו רבינו יצחק בר ששרש
לו הר"ן בתשובה ששלת לו והוא בסוף סיטן ש"צ טתשובותהרי"בש והא
ברפת שכך
היה תלטירו של הר,ן תם של רכינו פרץ הכהן וכמ'ש ככטה מקימות מתשוכותיווגםנראה
שהיה הלסמר מהרב ר' חסרא' קרשקש שכ"כ כס" קפ"ו וש"עומור' החכם הגרולר' חסרא'
י ה"
ר פרץ רהכהן נפטר
קרשקש '1ל בפסקיובגטין הכריע כרברי ר"ת ז'ל וכפי הנר4שה כ
י מעיר.אני (עלי)עלרבותיהר,פרץ הכהןו"לוה'ר
קודםו-קר"ן שכ"כ הרי"בש כסי' שפ'טכ
רבינו נסים נר"ו שמעולם לא הניחו שינ
הגט'תן גט וולתי בפניהכםלפי שרובמצויין4יצל גטז
ולפי טו-ו שכתבתי לעיל שהר"ן היה תלטירו של
אינם טוטחין ולא בקיאים ברקרוק'
רבינו פרץ שהיה רבו של רבו וזהו הטעם שהקדים רבינו פרץ להר"ן באטרורבותיהר'פרץ
ודי"ן ורע שהר'"בש לקחוהו בסרקוסטא לרב ולקצין עליהם כט"ש בסי' שפ"חוסי' שפיב
ואח"כ טחטת הצרוה והשטרות שהיו בשנת קנ"א לפ"ק בקטלוניא וקשטיליא וארגון ונהרגו
כמה חכטים ובפרט הקרוש רבינו יהורה בן הרא'של) והר' יצחקר שושן ו4שן באו בשנ'
קנ'הה) לערי אפריקא שהם ער' הטערב הריזבש והר' טייטון בן סעריא הנגאזרי) והרבר'
שסעון רה-אן וכמ"ש בס' יוחסין )1ומחביריו של הריבש והיובניו של הר"ן ו;-חכטים ףע
חסראי ורון ראובן וירוע וה 141שהרי"בש היה רב גרול וטובהק כטו
בש4שר שמוכיח טתו רעכעד-י
1
תשובותיו גם טתוהיבר' תשובותיו טשטע שהיה בק' גרול גס
החכטות נוסף

.

יייא

חכטתו בתלטור ופוסקים.

דך,ך 4שטעון רוראן הנק' הרשב"ץ וסכונה הרב ר' רוראן היה כטו תלט'ר חכר שלהרי"בש
ולכ הו 14עצטו בטקום אחר א'ני זוכר אן היתה ילרותי כי הע~תי פני ברבינויצחק
בר ששת והוא היה חכם גרול ורב טובהק ותכר ס'שי"ת גרול הנק' תשביץ ר"ל תשוברש
שטעון כר צטח ולא נאו ברפוסח) וגם ס' טגן אבות ום' אוהב טשפטפ'.איובופ"אןהרות
הנקרא
הרקיע וכחכ שם בסוף ספר זוהר הרקיע והיתה השלטתו בעיראלגזאייר הא
עיר גרותןיונר
ו
ישנת הקע"ז ליצ'רה וכתב בם' יוחסיןט) שחברעורירספרים קטנימוחרושין0
ופיוטים") וררשות והוא היה בן בתו של רלב"גי )3והיה לו בן חכם גרול ושטוהף' שלטה
בן הרשב"ץ וכחכ בם' יוחסין שהוא עשוה תקון סופריכם וטלחטויו טצוהיג) וה"ר יוסף בן
זמרון היה תלטירו שלהי
' שלטה בן הרשב"ץ' )7וכט"ש בטא"ה רף קייג ע"אטס בבירש
ג ע"ש ונתב עוד הרב והטבי"ט בתשובותץ
יוספ וגם בתשובות הרב הטכיט כח"א סיטןי
בחלק שני ס" פ"ג ורף קכ"הטו) כ' בנו של הר" שלטה בן הרשב"ץ נקר4ש צטתיו) וכ'כ
דע-כ טהר" בירכ בתשזבזתיו סי' טיל וו"ל אכל כחב הר' צטח בן בנו של הרב דוראן ז"ל
וז'ל אחר כמה טשא וטתן שהשיב בתשובה אחת וכף',ש וכ'כ הרב"י זיל בטאזחסוףסי'
שכ'ר כתב שם מ"כ בתשובה בשם רבינו טותר להאכיל בשבת תולעת הסש'שהריטוונות'ו
עוד בהשוכוה הף צטח בר שלטדק
ולא אפשר[ .בהשטה]

עלן
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להתיר דהני תולע' לא נריעי מאווזים ותרננולים וכף והנה שמענו טפ' טנירי אטתכיערין
בזסצינו וה יש באחת מערי הערב זרע טן הטשפחה הקרושה הוו של הרב רוראןוהםחכמים
וריינים בישראל") וכתב בס' יוחסיןנ) שכוטן הרי*בש וה-ר שב"ץ היה הרב הגרול על כל
קשטיליא ושמו רון טאיר אדמנואריש והיה חלמ,ר טה"ר יאורה בן הרא"שוהיהרופא הטל
י ביטימ ההם היה הרבר'
והעתיק ספר הטרית ללשון זהקדש וכפי הנראה טסרר הרורותכ
תסף חביבאג) ספרך' מטשפמת כן חביב והוא בעל נטק' יוסת ולא נורע בברורתלטירשל
כה הוא אך בם' בתרא פ' נס 5שוט אזטר וטורי הר"פ נר"ו ולא אתפרשטי הואונם טשטע
שם שרבו הר"ם היה תלטירו של הריטכאוכן טצינו שתטיד טביא בפירושו רברי הרי-טבא
'יןראן שהיה בר פלונת.ה הזכירוד) בתשובותיו
ואבא לרטוו הרבמם שהיו בוטןהיי'בש.די
סי' קיא .הר' 'שע'ה בר אבא טריס) בם" קציג וריב ורם"ח ורע.א .ה"רבניטןלפפ
םאבם"
קציח .הר' שמ טוב שפרוטי) בסי' ר"י ושאר מקיטות .הר' מנחם
בר חיי בם*
ר
א
ה
א
י
צ
יי דשטובן 4שינו
רכ'ט ושאר טקוטות .הר יהירה כר אשרסי' ר"ם ורע*ג רפ-ה ור וכפ
רבינו יאודה בן הרא"שכי ל4ש היה בוטנו 4שלא ברור שלפניו ועור שבס" ר"ם כתב לו
הר'"בש אשר כתבתכי הרא'ש רל כתב בפ'ק רנטין וכו' וטכאן אתה לטד שאינו בנו של
) .רון 'וסףבןשושן") חכם וחסירופילוסוף וטקובל בסי'קנ"ו הר' חסדאי קרשקאש
הרא"שי
בם" קפ"ו ורס"ט ושיע .הר' יוחנן
סףבן הל טתת'א בסי' רם.ח ושאר טקיטות .טר-1יםהלו'
אשכנך טופלנ בחכטה ובוקנה רע-א הרב רבינו נמיכם רבו בסי' שפ.ב ושפ.ח וש*.5

הר' חסרא' בר שלטה בסי' שע"בט) ושאר טקוטות רון קרשקש ברפת אח'ו שרם וזרי'בש
בם'טן שפ'ז .).ניצק )".ויראל רי טילושא בסי' תע'נ ונראה שהוא בנו של בעל ט"ט הם
ט1מרלאביו'נ) 'בס~ףסיטן ר"ן ובסיטן שפ"ח .הר עטרם בן טרואס שרפתי בקצת טקוטות.
ביטו ההוא היה הר' טאיר בן אלטכייג) שחבר ספר ש~יל' אטונה והוא היהנכרו של
הרא"ש וכט-ש שם בספרו כטה פעמיםועיין שם ברף ק'ו).
גם בזטן ההוא היה הרב רב שם טוב בן שם טיב ראש ישיבה וטקיבום וכתב בפ' שבס
יהורה בשטד ט"ח כתוב טכת'בתיר החכם החסיר רן שם טובבן שםטיב טופסלסדן
זה בשנת טאה וחטשים לאלף הששי בספרר ביטי הטלך .רון אנריקי בהיותו נער קסן
עטים רבים להוציא את ישראל מכלל הדת והציקוס והכום טכה רבה ועצוטה לא נשסתע:
כטותה טיום שרבו ישראל לשערי העם'פ וטרוב הצרות והיסורין 'צאועםרב מספרדטכללי
דת טרע.ה ובפרט קהל גרול קהל שיביל"א רובם הטירו את כבורם וקהל קוררובא וקוהל
אסינא וכל האנרלוויאה תרים נרולות אחרות וכו' ע"ש וזה הרב ר' שס טוכ חכרס'אמןנחש
ודבר דכרים קשים ננר הרטב"ם ועל כל רבריו הש'בוהשינעליהם הרב טהר"ם אלאשקר
קי"ז וכתכעליו טרורות כאשר יראה הסעיין שם בספרו וכתבבעל ספ4
ו'ל בתשובותיו סיטן
יוהסיןכי זה הרכ שם טוב בן שם טוב נפטר בשנת ק"ץ והיה לו בן חכם נרולושטו הף
יוסף בן שם טוב וחבר ספר וקראועין הקורא וכט.ש הר.ם אלאשקאר בסיטןקי.
זרףקפ"ה
וכתב בספר יוחם'ן שהר' יוסף בן שם טוב עשה פ 4הטורה ופי' רהטרות
צדק
ל4י
שהו?4
וף
בוה שההררי,פ" ם ,הטורה לא עשאו הר' יוסף בן שם טיב אלא בנו של הר' יוס
שם סוב בר יוסף וכ.כ בפתיחתו לספר הטורה אמר שם 5וב בן לארוני החכם
החכם
הר' יוסף בן כבור ההכם השלם החסיר ר' שם טוב בן
שמם טוב תנצ.בה לטה שר*יציתי
ספר טורה נבוכים גרול הטעלה והתועלת וכו'עיין שםט.),
 )4ונס""ר 1מן סמתכר כמוכח נסק7מה ה:נ"ן ו:ו"ת ר:כ" :ו"1:הי:ין ונ'נו .נ) ק!" .'4 7ג) ונ14כ"
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ם נוטן ההוא היה הרב רגייסף אלכו טעיר שוריאה שחבר
2נ
יוחסין שחברו בשנת קפ,ה אך בהקרסת ספרו וגם בסוף הספר לא הוכיר כלל באיזה
זמן חברו והוא היה הלמיר טה'ר חסראי קרשקש וכט"ש בפרק כיו טטיאמרראשוןעחן שם.
ם בזטן הוה היה הר' טררכ' נתן שחבר ס' יאיר נתיב הנקרא בלשוןלעו קונקוררנשש*)
דגב
ןהתחיל לעשותו בשנת חסשת אלפ.ם קא"ח כ~ש שם בר~שש הספר ןגכם הר' 'צחק
נחן שעשה פת'חה נרולה וטוכה לם' הנז' וכטו שיראה הטעיין שם וכתכ כס' יוחסענ) כי
בזטן ההוא היה גכם הרב רון אכרהם בנבנשת והחזיק תורה הרבה ולוטריה והגין לישראל
טכסה שטרות ננו ר' יוסף ונני בניו כלכם טחויקיכם ישיבור) י

דאחר

ו נל אלןו-קיבנים חנונרים היה הרב הנדול שנקרא נאוןבקשטיליא טרו"ר'צחק
יט
 ..קנפטון בן יקרב טקף'ר יעקכ קנפנטון והוא עשוה ספר ררכי הגט' וכר)כ בספר
)וחסין שנפטר שנת רכינ וכתל עור שהוא ראוק אותו ופניו כפני שכינרה וכתב הרב"יזיל
ב"י"
' חביב ו"ל שנורע  1~7שסופר אחד
כתוב בכאור א"ח
ז
ר סי' רע'ה וכן
טוטחה שהיה סשר עמלפאפתיי הרב הגרול החסיר הלרה'רייצחק קנפנטוןז'ל היהנוהג לעשוחכן.
.

גםביטים ההכם היה בטרינת זכש"ן הרטמם דהיינו רבינו טנחכם טירובורק ומהר"י וויל
בתשוביתיו סי' קל"ג טספר שם בשכח תורתו וחכטתו 1כתב שחבר ספר גרול טריניכם
ופסק?ם חטם בסוף ס' טהר"יוויל נרפסו קצת רטוים טנטקי רבינו כ,נחכם טירוכורק וכטו
שיראה הרואה שכם ובומן הוה היו באשכנו הרב טהיר יעקב טוליןג) והר' אהרן והרב ר'
'שראל אשכמי טאוסטרי'ך הנקראבין האשכנוים הרב ר' ישראל איסרלן שחבר ס' תרוטק
רץרשן ופסקים וכתכים וביאורים על רכרי רש"' על התורהי) וכפי הנראיה טרברי פסקיו
וכתביו שהיה תד)טיר טהרב ר' אהרן שנוהרג ומוכיר ~שותו שם בסי' ס'ה ושם בם" י)א
טשטע שהיה בוטן הרכ"ז ליפ.רה וגם גאותם הימים ה.ו הרב ר' 'עקב הלוי הנקרא מהר"'
מנן לויהה) שחבר ס' שו"ת והוא היה בנו של טהר"ם סמל וגם הרכ ר' טשה לוי טינצי
והח' 4ג'כ חכר ס' שרת והרב ר' יעקבוויל שחבר ספר שו'ת וריני שחיטות ובריקות והרב
ר 4ישראל ברונא וזה הרכ ר' 'שראל כרונא חכר ס' גרול טשו'ת ולא נרפסו וגם הרכ ר'
יעקכ טרגליתי) והר' ר' יהורה לוי טינצ' שחכר ס' שרת והרב בעל מרוטת והרשן טוכיר
קצת טרבנים אלו בספרו ,הר' טשה לוי מינאי בקצת טקוטות וגם טהר"י סנ"לבתשובותיו
ס"ע.ח וק"8ח טביא שם להר"י בעל תרוטת הדשן וכן טהר"' ווי"לטביאלהל'יבעל תרוטת
הרשן בתשובותיו ס" כ'ז וקל"ח וקמ,ח וק"ן וקס'ר ושם בתשובות טהר"יוויל נראה שרבו
דהה טהר'י טוליןו) וגם שם פתשובותיו טביא לה"ר יעקב טרגל'ת וכן הרםלויטינציטביא
לרו '-נעל תרוטת הרשן בתשוכותיו סיטן י"ב ול"ר ול"ה ום"נ ונם טביא להר"י טינצי בסי'
ייג וע*ח וע.ט
וגם טביא (להר"י) למהר'יקולון בסי'ט.בגםבזטןאלוהרבניםהאשכנזים
הנוכרים היה ה'ר ישעיהט) הלוי בר יוסף הלוי .מארץ תלטסאן והיה תלטיר של הר' 'עקב
אשכנוי והוא חבר ס' הל.כות עולם בענייני כללי התלטוד וטחטח הגרושין והשטרות ברח
טארץ תלטסאן והלך לו לעיר טוליקולה בשנת הרכ"ו ליצירה וכטו שמבואר כל זרה שם
בהקרטת ספרו הליכות עולם אשר לו גם בוטן ההו~י היה ה'יוסתקיון טלישבונה שחבי
טיל' ראבות פי' על טסכת אבות חמם כתוב שחברו בשנת הר"ל ל'עירה ועוד עשהפי'
עלג"יאים וכחובים סהם ברפום ומהם טכתיבים 'ר גם בזטן ההו~ש היה הר' יעקב מיו
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4נרא אשכנוי בן הר' 'אורה לינרא שחכר ס' האנור טפסקי ריניממ וכתב בעעם שלשלרש
ם
הקבלה*) שחברו באטליא בעיר פוייא שנת הר"ם ליצירה נמ בוטן ההואהיה רוב יואו
בן שועיב שהיה טרב'ץ תורה בארנון "ששר בטלכות ספרר וחבר ס' עולוק שבת ררושיכם
על התורה וכתוב בתחלת ספרו שהיה בשנת הרכיט ליצ'רה ונם חבר ס'פ" איוב וקרחו
ע' 1טשפט ונכם ביאור סנלת איכה וכתוב שכם שהיה תחשב עיר תטילא 4ושר טטלכוו-ע
' ע1ם מו
נבארה וכתוב עור שם שחכר הספד ההו"ש בשנת הרט"ה ל''8רה וחבר קוךפי
תהיליכם בעיר תטילא בו2נת הרט"ט ליצירה.

כל

אלו הרבניכם שזכרני ה'1בימ
ן רו"י קנפנטון הנו" "2והרב הוה הרביץ תורה רוברה
בישראל וכתב בעל ס' ,והסיןנ) כי טנרולי תלטיריו היו הרב יצהק ד.ליאוןטלוטר
בנסים)ולבו כלב האריה נגר אובי ה' וטת בן ע' עצה והיה שכלו שכונ אלהי וכתב הרב
טהר '4בן חמיבי'
ל והביא דבריו הרב'י ז"ל במךאיח סי' כ'ו וו"ל שטעתי שהיו נוהגיכם כן
ן ספקשהיה טדקףקבוה
בטאטר ארי הנרול הרב ר' יצחקויליאון ז"ל וכן נוהנים עתהיאי
כדי לקי;ם רברי הנאון וכו' עו
ד כתכ הרב שם בס" ל.ב רף כ"ט וו'ל וכתב הר' אכרהכם
כוא)
חסאן הסושר ז"ל שהרב הנדוים טורינו כטהר"י ריליאוןו-ל בהסכטת חכטי רורו פסל
נאלו) התפיל'ן שהיו בספרר וכו' ועוד נזכר טהר"י די ו~יאון שכם בבית יוסף סי' תקפ"א
שכתב וטצאתי כתוב בשם רבינו הנרול טהר '.רי וניאון שהטעם טפני שבאותה פרשה
י ו~יאע בט"ף סי' סזר
הביא נ' עניינים סוכה וחג'נה ולולב וכו' ועור נזכר הרב טהר"י ר
ףף נ'א ע-ב בב"י ונ'ל שספר אחר שנקרא מנילת אסחר והואעל'"ר שרש'ם שכתבהרטב"ם
על טנין הטצותוהיא טתוקן בפלפול גדול ועצום חברו הרב זה וכן כתוב בתחלוק הספר
חברו הנאון איש האלהים הרב הקרוש כטהר"ירי ליאון כן להחכם השלם הרב הטובהק
כטה.ר אליעור בר שלטה ס2רר'ן' צור זיל וכ"כ הוא בהקרטחו שם ע"שג) ןכתב בעל ס'
'וחסיןד) שהשנ' טחלטיריו של טהרי קנפנטון היה הרב ר' 'צחק אבוהבס) חככם וחסיר
הריף וטחורר ואוטר שם שטהרי אבוהב ה'ה רבו ונפטר בפורטונאל שנרהרןהרנ"נ שבערה
תרשים אחר הגירוש וחיה ס' שנה והנ' טתלט'ריו של טהר"י קנפנטוןהיה שטואלואלגסי
בראוריין ובר אבהן וטת קורם הנירוש וחיה כע שנהי) וט-ש שהיה כר אבהן ובראוריין
ה"נו טשני שאניו הוה הרב ר' אברהם ואלנסי הנו' בטא"ח בב"י סיטן קטיא ע"ש ורהרב
ון יצחק "שקוהב חכר ס' טנורת הטאור טהנרות בכל התלטור וטשאר טררשות טאת רו'ל
וחבר עור ב' ספרם טרינים והלכות על התלטור האחר קראו ארון הערות והאחר קר~שו
שלחן הפנים כאשר כל וה טכואר שם בהקרטת ס' מנורת הטאווכפי הנראהששנימפרים
אלו .לא נרפסו ועור עשה ביאור על פרש"יו) על התירה והוא ברפום ונם עשה באור על
טא"ח וכטיש הרלי בהקרטתו שבא לירו באור רוב ס' א"ח לרבינו הנרול כטה"ריצחק
אבוהב והרל' טביא רכריו שכם בא"ח בהרבה טקוטות כנורע ונטעיינימח) וכוטןהר"
אבוהב היה ה'ר טשה אלפרנ"ניט) וכם4ש הרב הטבי"ט בתשובותיו ח.ברףקכ'זום"כ'חס
סכרת חחכמהשלםה.ר טשהאלפרנגי ששלח להרב ר'יצחק אבוהב .1ל וכו' וטביא שם ג"כ
תשובת 'טאר'י אבוהב אל'ו ע"ש והרב טהר '.אכוהב היה השוב ויקר טאר בעיני טלך
פורטונאל מפני נורל חכטתו וכט-ש הרב טהרי טטראנ' ויל
"
אחת בסתמשוויבהורקשיהויהבח"טבלךח'פו'רזטרוגס
ייוורל ואטרו על הרב טהר"י אבוהכ ו"ל שהיתה עינו
אל
לו-קם עין נשר פורטוג"ש
~שוטר ב' עיניכם יש לם' בטלנורז' שאין בכל העולכם
חנגכיבמריםשל רבי פעם אחד היה בהלך' בדרך בשרה וישב לו הרב על שג סלע אחד וב:
ושבו אחר טיטין ואחד טשטאל והיה בחור אחה תלטירו עוטר לפניהם והרב דל
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בדיחא דעתיה והיו מדנרים נדנרי צחותיפנה הרב אל התלטיר ואטר ליה אטור אסה
שבערק
עיניכם אטר
י רשית שאשכ אזל שב ישב על האבן וזוטר על אבן אחת
א"ל תןל
הרב תהני ליה צחותיה שאם לא כן אפקרוהא היא וכו' עכ"ל
דכזמו 1השזההר,היה הרב טהרי"קו דה"נו הרכ ר'ייסף קזלון צרפתי בן הרב ר' שלטה קולע
בשרמ קנץ טביא שם שנשאל על גס אחר שנתן כשנת הרל"א לש"ק והנה
לא נחכרר טקום ד'רתו באיוה טקום היה") אבל אני הכותבבהיותיבעירכךלרהישאלוניקי
י והיינו לוטדים יחראני והואס' טורה
בא תזח אחר טתושכי מנטוכ~ה לדור כעירששלוניי
נבוכים וחכטת הרקרוק ובתה -הרברים ספרלי ואטרכי הרב טהר"י קולון ו"ל היה רירתו
בעיר טנטובה וכן טשסע טט.ש בשרש קצ"ב עזש וכן ר~סיחי בס' שלשלת הקבלהנ) שכתכ
כי ר' יהוררה הנקרא טסיר ליאון היה בטנטובה והבר ס' נופת צופים והיה בר פלוגת'-1ז
רטהל'קילון ונחדקו הקהל ער שהרוכס של טנטובא ג"ש שנ.הם טהע-ר ווה הרב טסיר
יליאין היה לו בן ושטו הרן טסיר רור שחבר ס' תהלה לרור והנה טטיש בשרשקפ.אג)
דמשטע שה.ה טרכיץ תורה מליטכרד,אה דה"כו כטלכת :ליאו7י) וכפי הנראה מספרוס)
אביו מה"ר שלטה קולון היה חכם גרול שהר' בטקוטית רב'ם מתשובה:יו טביא כטה'חרושים
ע
גדל'ם טדברי אביו ובשורש קס"נ טשטע שהיה הלטיר טהרב .טה-י טוליןי) ע'ש .ור
כ-
ף
שסלבר התשזבות שנרפסו גם עשה עור תשובות רבות אלא שלא באו ברפום וע'ש בסו
המפתחות.
שטית היבנים אשר היח בונע מת:ר"יקולין שהיושולחיםאליו שאלות.הם והואהיה
טשיג להם ולא אכתיב רק הנרוליכם והטפורמטיכם שבהפ .הר' אהרן בשרש א'
הבאר מקומות ,הי' אשר חטכוגה ענשנן שרש ה'ול"רו) .הר'שטיאלטוריינאבקצתבקוטות
דקר' יעקב נהישטרוק) שרש י"ט וכ' וסיף שרש ק"ס .הרי שטעוו הכהן שרש כ"א ושאר
מקומוח ..הר.ם סנן לויה שרש נ.ה ושאר טקוטורק .הר' יעקכ טרנלירק שרש כ'ו וש~שר
אכרהם שרש כיח וק"א וקכ"א .הר' עוכריא מברטנורה שרש ע' ושם נראה
טקוטות.
שהיה חלט"-ו שכ.כ שם וכן 5סקתי לו כבר והיטים ~יבימן כאשרכתבתי אליררנפשי הח*
הר' עובריה טברסנוראט) .י"צו הר' טסיר ליאת שרש פ"חוקנ.ר .הר'יצחקאליבורנה שרש
ה-
עקכ לף שרש קכ.ב וקס"ח ונראה שוהו טחר"' סנל טרנל'ת') .הר' 'צחקשטיין
הר' '
קיץיאחרן פפאגהיים שרש קסשי") ווה הו 2ר' 'צחק שטיין עשה הגהות על ספר הסמינ
כנודעז הר' ישראל ברונא שרש קיע .הר' יצחק שטיין שרש ק'ע ושם בשרפ הקר".ע טשטע
ל לש,
אברהם
שבומצו נפטרו טהר"' איסרלן מאושטריל בעל תריטת הרשן ומהר"י ווי
כרירהאל שרש קעזה .הר' טררני גתןינ) שרש קפ,כ ונראה שוהו בעל מפר י~סיר נתיב
וצקרא קורקוראנשש .הר' אשר הכהן וה"ר שמעון הכהן והקי 'וסף הלוי שרש קיץי
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ן רל היה בקחמטנרינא הרב הוקן ה"ר טשח קפסלי שהיהרב
מזנמ ההו 44של טהר"יקילי
ו מחרוט'נטיש אשר היו קושבי העיר טקרטת רנא בזמן ה-ונים והוא היה רן אתכל
כני.ה'
עיר בהה-טנא רטלכא הטלך התונר וחכסי העיר שהיו ברורו כלכם היו כפופיםאליו
מחטת איטת טלכות ולא היה להם כח וינולת בירם לרבר בפניו על איזה ענין או איוןה
דין שהיה רן ולא היה טתכשר כעיניהם אשר על כן כתבו תרעוטת אל הרב טהר"י קולון
עלזג'ן זה שיוכיחהו על פניו על ריניו ועל דבריו וכן עשה הרב טהר'"קו ושלחלוכתבים
_כרעת טגולוו :ונרולות וטרורות רעות.ודנרים קש.ם כג'ר? וכטיש שכם בשרש פ"ג ופ"ד
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"'ה פ'ו ופע ונמו ש'ראההטעיין שם בס' מהר"י קולוויא'ל חכםאחרסחושביק1שטנרינא
ראה בקושנטנרינא כתבים אחרים שכחוב בהם טרורות קשות יותר טן הראשונוח
כי
וו
הס
שנרפ
4ישנתבו ב' הרבנים הנוכרים וה לוה והו ?4קראכם כלם ול ?4נרפסו טפני הכבור
עור א'ל החכם הנו' ז'לכי ט"ש שםבס" פ,ג שכתובאליוטנכברי הקהלהנרולטקושטנרינא
לשנ' טה'ראליא
ה'ה טהקי אליא פרנס )6וכתוב עור שכם והרבר אשר 'קשה טכם
ק
ו
י
י
א
פרנס או לפני הישיש והנכבר מהיר אהרן בר אביי וכו' שוהו הרב ר'
ך
כ
ש
י
ח
ר
ז
ט
שלאו~באו ברפוס ול]8
היו קורים לה'ה אליא טזרח' הר' אליא פרנס וא4נך מפורש בכתבי'חקריכ
זמ נראה כי ט"ש בשרש ע"ז יצא ברכה כהטשנה ורביה טאת רב דעליליה טהר'ר אליוק
הי,נו הרב ר' אליהו מורחי וגם לפי הנר4שה כ' באוחם היטים ערין היה ה"ראליר-זוך
בשנים ואב בחכטה ולא היה לו כח לרבר בפני הוקנים וכתב כעל
טשהשלשלח בהתקשבולבהורגם)כי
סן
הרב טהר'י קולון ז-ל נפטר בפויא שנרם ר"ם לפ.ק ונ]כר ה"ר
קפמלי
בניטן זאב סיטן ע"ה וו.ל אשר כתכ לו הרב בניטן זאב הצודק בתורה וטפואר הוא השר
והטפמר בכל טרע ובינה יתנשא עץ עושה פרי האשל הגרול הגאון טהרר כחמה קפס]-2י
י'צ1אני הצעיר הרשום בשולי נשתוונא רא תוהא וטשתוטכם על פסק רין האנוסים טענין
חליפה שפסק הגאון בתשובה כרלעיל וסוף רבר שחולק על ה ר טשרן קפסלי בענין הרין

שפסק 'ע"וש.

~11קנו8ה כבר כתבתיג) שביט'ם ההםהיו הרבי
ן יהורהלוי טינצי אשכנו' ובנו היההרב
ר'
ה
ו
ו
ר
י
ע
ם
כ
ה
ר
ב
א
ר
י
ה
ה
ו
ו
א
ר
פ
י
ב
ש
אברהםיןו' טינצי אשכנו' והיו תו
טינצי
היה חטיו שך] הר"ם טפדאוה וככרש הרב
טפד?4וה עצטו בהקדטתו לספר תשובתטהף'י
י
כרנצי ושכנ! בס' י"ג כתב.הנה עתה קרוב וסטקי לחג הפסח,שנת רנ.בי) לפ"ק ב?4ליר
חבילוח חבילות טתשובורם טרוב 4שחנו ורבותינו טארץ אשכנז וכו' וזאת השנה היתהשנת
הנרוש וכסו '9בא לקטזה).
ןסיןמ .ה'ר
ה~לוז שטות ק8ח מהרבנים שהיו בזטנו וטכיא אותם בתשובותיו ה"רעניכי
ב ה"ר אליקיכנ! סגיל 40
ישעיה ס" ר' הרכ ר' אליה טזרחי ה.ר פינחם ס.טן י"
י'ו והנה כפי הנשטע ה"ר יהורה טינפי היה רב גרוו] וטוכהק וכן רא.תי בפסק טכתיבת
יר.
טהרבהיויתהושע שוסנפצקינוטוזפ"ללגווזל שכתב בתקי רבריו ואל רםשיבנ' טרבר' טהר" טינצי
שעם
בחכטה ובוקנה קבלנו טאבותינו ורבותינו ש4שון חככו-וו
סג"ל
י
ל
ב
אלפולו ניכר טו-םוך פסקיו שיותר גרו ]1היה כפלי כפליכם טטה שפסקיו טוריכםעליו
י
כ
היה אשכנוי וכל האשכנויכנ! בטבעננם הםעלגי שפה כברי פה וכבר' לשין ואין כח בהם
לכטא בשפת'ם ולא לכתוב בקולטוס העוטק השוכן תוך לככנ! ולא יבינם אלא ט' ששמע
אותם וקבע בישיבות'הם עירן ועירנין עכ"ל .וכטו כןראיתי להרבר' אליה מזרהיבתשובותיו
40ניו רף פיו שספר בשבחו טאר וו"ל שכתב לה"ר גרשוןועל טה שהוספח אהרוהלשלומ
לי כ' קונסריסין בענין זה וכקשת טטנ' להוריעך את אשר בלכבי גם בוה אשיכך לע"ררע
לך אחי כי החבוננתי הרבה בדברי סהר"י סג-ל וטצאתי בהם חכטה נפלאה חכטתוגרולה
טאד טשטועתו על כיוצא בו נאטרכי שפתי כהן ישטרו דעת והוא דטאור הגדור] אשר
אין כת בעינים לראותו טחוזק אורו וזהרותו אם ימצא איש לקחו לבו ואוטץ לבכולהתחזק
נגרוכרי להסתכל בו הנה תכהינהעיניו טראות ויפסיר אורו והרדו אחר וה קראתיברברי
י לרדת לסוף דעתו *
טהיר אליהו רקנדיא וראיתי בהכם דברים זרים טאד לא יכזלת
נם הרב ר' אכרהם בר שטוא ]2בר אברהם זכות הטכונה זאקוטו שחבר ס' 'וחסין שטן

יל

")  "3מק נסומש 1'5ע! ממעומי'נ ,ת"נ מ' .נ) גש ד.
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הספר הנכבד ההוא העתקת' דברים רבים וכטה חדה2ין") הנה זה הרב היה ביטיםובוטן
אלו הרבנים הנוכרים והיה תלטירו של הרב טהר"י אבוהב ז"ל והוא נטפ4ש בוטן הגרוש
וכטו שסבואר בספרו גם נראה שכאותמ ,הזטנק:ם היה הרב טשרטוגאל נהש הרבר' שלטה
אלעטי שחבר אנרת הטוסר ונרפס בקושטנרינא ,4שר ו1ם נלחם עםפיויוסופיכני עםג1
לבל ילטרו חכטת הפיויוסופיא כ%נ).
ה ב'ם.ש ההם ובוטן הזה בשנת חמשת אלפים ורנ'ב לכריאת העולם
ה
י
ה
ש
ו
ר
נ
ה
גדע
נ טט7שכות ספרר ופורטינאל וקשט,ליא ושעליא ושימליא וטי*וורקא וסרריניא זכ7ם
סביבות.הכם וכט'שענין,ה באוו-ך הרב הגרול והכולל רון יעחק 4שכרבנאל זי
ל בספרו
הנקרא טע,נ' הישועה פ '.עון ספר רמאל ונחן הרב רהנז' סי' על זה טירה ישר4טלג)
לפ"ק והיתה הגזרה הקשה והרעה ההיא טהסלך ההוא הנקרא דון פירנאנרו טחיק שיפאו
כל ישראל טכל טרינות טלכותו ביום ט.ב כשוטו ובתעניתו גהעיד הרב הנף שם בהקרטת
הם' הנז' וו"ל וטעיר אני עלי שח-א שטיכ:מ וכבורשכינתו שהיה טספר בני ישראל בטלכות
טל ספרד כשנה ההיא אשר שיררה הירתו שלש מאות אלף נפש ארם והותר העם אשר
שכי בקרבו איש איש על טל4כמו בעע -אחחתו והיו שוים נכמיהם וטטונם טטקרקעי אנב
טטלמלי ח2פע ברכתו יומרכהמלעדם"5פיאלפ.ם ןר'נריוהב) דוקאטיטיהב סהורעושרשטור
לבעליו לרעתוויהי היום לקץ ד' שנים לגרושו ולטהוטתו הכל סג יחריו נאלחו סרה היתה
אחריתו כי לא נשאר טהם היום כעשרת אלפים איש טף ונשים בכל ארפית גרוחו וטחטת
נלותו תם הכסף ןכל א'שר הבעו ב-רו ט4שרץ טולרתו וכו' והאר'ך עוד שם בספורים 4טלו
וכמ שק2-ה לרעחיעי"ש בספר ההוא ,נם בפי' התירה בתחלתס ,אלה הדנרים ובהקרטתו
י הספר ההוא חברו בשנת הרנ 1.ל'"'רו)-
לפי' טלכ.ם וכתכ
בחמטתובסס'וףטעפ'יי'ניהתהו.רשהועהכהכ
ם
י
ר
ב
ר
ה
ב
ש
ו
ר
ג
ה
בשר
ה
ל
ח
חמש שמכם אחר
ו
ט
י
ל
ש
ה
'
י
פ
י
י
ו
פ
ו
נ
ט
בשנת חטשת אלפים רפזכי) ליפירה 4טהבע שנינבשו
אשר כמחוז הפגליא טלכת:
י
ל
ו
פ
א
נ
אחר הנרוש ובסוף ספר בראשית כתב והשלמ)י אותו בע,ר נא2ולן שנת הר.8בה) ליפירה
שלשים שנה אחר הנרוש.
ח ככידו של הרב הזה וגדולת 'חוסו שהירק טיוחס ובא טירע בורה דור
לככר טעי
ו
וכט.ש ה
א ז'ל בהקדטת ס' טעייני הישועה ורל קמתי אני יפחק בן לארוני השר
,הורה 2ן שכהאון כן יהירת בן יוסף מכני א:רבנאל "4שר כסורר שרי עכאורש ישראל
משהשישי בית הלחטי מגוע דור נלר וט1ות לאוטו וסחניתיו טאסף וכו' והוא ה.ה תושמ
טעיר לישבתא אשר בטלכית פורטונאל ונם ככר נורע נורל חכטתו טכטה ס2ריכם שחכר
,חנמתו טענין סמרו ונמ41ן בחבור קטן טרפוסו) שטש.ב אל י"ב שאלורע
ועינימ
מענויני'הפרלוואסזו"
פיא .אל ר' שאול אשכנזן וטספר שם הספרים שחבר והם ששה עשר מ2רים
שהכם פ 4על חטשה חוטשי תורה.ופתיר' .ס' יהושע שופטים ושטואל .פ ',ס' טלכים.
"
.פ
46
עשר .פ" ס' רגיאל ונקרא טעיינ' הישועה
סן ישעיה וירטיה  ,פי' ס' יתזקאל
טשטיע ישועהי ס' 'שנעית משיחו .סן עטרה זקנים .ס' ראש אטנה .ס' ובה פסח.
נחלת אבות ,ס' שם'ס חרשש .ס' ,טפעלות אלה.ם .ס' פרק העולטים .ס'להקחהנכיא".
י
וכתב עור שם וכל ה.1רושיכם וחבור.כם האלה כלם עש.תי אחר שיפאתי ט4טרץ טולררע
כי הנה קודם לזה הייתי סהר בח1רורת הטלמכם וטיר~תכם עסוק בעבורתם ולא היהלסי
פנאילעיין ולא ירעתי ספר וכליהי בהכל ,ט' ושנה)י בכהלה לעשות עושר וככוד וכן אכד
העושר ההואבענין רע ונלה כבוד טישראל ואחרהיותי נע ונר בארץ מטטלנה אל עם אחה
וחסרחו הטטון ההוא או דרשתי מעל ספר ה' ואו אטרתי חסורי טחסרא והכ' קתנ' וכת
.

ייע

.
4

ן נ"נ נ' .1נ" :נינ"') 5,פנ' תמתנר ס'ס  '7ק:,ט'י נ) 7נח סוותנר
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עכ'ל ועזר בספר ההוא טכאר הרכ מהר'י אברבנאל במרק פרקיכם מס' טוה נכוכיכם")

וכתב הרב כעל כסף טשנה בפ"נ טה' ברבות שהעיד הרב טהלע פאסי ז"ל שלשון זה ש5
הרטב'ם נשאל בפוטבי רבתי של חכטים ושל סופרים ובכללם הנשס הגרליווע"-יאברבנאל
ז'ל בהיותו לוטר כישיבת והרב הנדו )7טהר" אבוהב ז'ל ושהרכ טהר"י פאסי ז"ל המר
לפניהם ישוב זה ויכשרבעיניהם טכל אשרהוגר שמוהוארון הרכ טה*ריהודהשושן וגם
זה רעת טורי הרב הגרול טהר"' כירב ז'ל שכתב וכו' עכ"ל וכ"כ הרב
הןו"ל במת סייוןסף דד
קס"ח רףקי
ו וכטו שיראה הטעיין שם ושם בכית יוסף ובתריש שם'ג
תכ
בר
בותה,רםב"ז'( כתב הרטב.ם בפ' ב"ר ותטה עליו הרב הטג'ר כטו שתטה עליו רבינו וכוו
כ
ן
'
ז
ל
ו
ר
ג
ה
ב
ר
ה
ב
ו
ת
כ
בשם
שם'ש
והניח הרבר בצ'ע וכתב עור הרב וטצאחי
מהר"י
סי
א
פ
ם בזטן הגרוש היה הרב הטקוב "7ה"ר יהורה ח"ט בן ר'
הרטב'ם בפ' מר ע"ש .בכ:
יעקב חייט שחבר פ 4לס' טעדכת האלהות )3וקראו טנחת יהורה ושם כהקרטחספרוטספר
והולך קפח 2ע הצרוח ומלאות והטאורעוח הקשות והרעות אשר טצאוהו בזסן הגרוש בשנת
הרנ"ג לי2ירה שנסע הוא ואנשי ביתו עם טאתים וחטשיכם נפשות בספינה אחרש באטצע
החורף טלישכונה עיר הנרולה אשר בטלכות פורטיג~של בטצוח הטלך וטאריך שנב) לספר
כל אותם התלאות אשר טצאוהו ואוטר שם שבאוחם היטים שהיה הולך נע ונר הלךלעיר
כגטובה וטצא שם לההב החסיר ר' 'וסף יענץ הדורש שגם הו~ש היה טהחנטיכם שיצאו
טגרוש ס8רר ו)7בקשתו ולבקשת החכטיכם נכבריכם אחריכם עשה פי' זה לם' מערברש
האלהת) וזה הרב ר' יוסף 'עבץ החסיר הרורש שחבר ספר קצר קראו אור החייםלהזהיר
עע הפלוסופיא ולחרף ולגרף לוטריה וחכם אחר טבני בניו ושטו ה"ר יצחק 'עבץ חבר ס'
חורת חסרפי' על הכתובים ום' חסרי אכות פי' על ט' אבות וס' יפק רצון זכתב עור שם
ה"ר יהורה חייט ואלה הספרים אשר תקרב אליהכם ס' 'צירה הטכונה לר' עקיבאש עיה
אבל אני ראיח' שכל הטפרשים ס' יצ'רה אוטרים שס' 'צ'רה חברו ~שברהם ~שבינו ע'ה
וכתב עור וסשר הכהיר הטכונה לר' נחוניא בן הקנה חעשם עטרה לראעק -וס' הזוהר לא
יטוש טפיך והגית בו יוטכם ולילה ום' רהרב יוסףו' גיקטליא והרב שם טובריליאון ענרם
על גרגרותיך וסורות הרטב"ן כתבם על לוח לבךנ) ום' הל'ם טריקנאטי ע"ה חקשרם לאות
על ודך ום' הטערכת עם '8רושי וה יה'ה לטוטפות בין עיניך ואשז תעליה את ררכעי ואו
תשכיל עכ'ל.
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נםביטו "הוא היה הרב הכולל הפילוסוףהאל ה"ר יצחקז' עראטה בר טשהברמאיר
כן עראטה טעיר חטורהל) שחבר ס' עקידת
הייצחק וכבר נורעגת-ל הכטחו הןבתלטוד
הן בטררשות והגרות הן בשארמיני חכטורש טטעליש הספר הנכבר ההוא כטו שטפורסם
לחכסיםט'גיינים וקורים בסשרו וחבר עור ס' חזום קשה ובנו של הרב בעל העקירה הוא
הרב ר' טאיר בן עראשטה וקורים אותו הרב הטאירי והיה חכם גרול וחבר ספרים וטכלל
ספריו שחבר ס' פי' על תהילים ושטו טאיר תהלוח ובא לעיר שאלוניקי ונפטר שכם ואני
הבותב רוד וכיתי לכקרעל קכרו והרב טהר-י קארו טביא אותו בב"י בטא'ה סיטן תפ'ו
שכ'כ שם ולאשמוקי נפשין טספקא שטעתי בשם טהר"ר טאיר עראטה שגוטר את ההלל
ן אכ ):נוהג'כם
וכו'ע,ש וגם הרב טהרשר"ם דל טזכיר אותו בחלק ח"ם  40רצ"ט עלעני
עכשיו רינא רבר טצרא או לא כחב שם וז"ל והן אטת כי פה בשאלוניקי איננבם נוהניכבם
ו"נא רבר טצראכי כן הסכ'טו החכטים הקרטונים קדושי' אשר בארץ החיים הטה לבד
החכם השלם כטה-ר טאירן' עראמה זיק בק-ק שלו ארגוזס) וכו' ע'ש ווה הרב ה,ה 1"7

י-ל

ב' .י)סמ,יס נ 1'5כי1קמן 1ינ
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פ5

כן חככם גדול חפטוהיר יעקכ כן עראמה תפטר בשאלת'ק' נלא כניכבם ויר
אשרש אחזו.ריר
אררוט שהיה אחהתו
יבא וכרו של הזר
אשר הכהן בן

בן

ולפבינו)6

הכהן

נכםביטן ההוא היה ר' עובר'א טברטנורא שפו-ש הטשניות ע"ר שפו"שי ז'ל והו4שהיה
טנליל אטליא ושם ההחיל לעשוח חבורו ואח"כ הלך לירושלים תו"בב ושםפייםהחבחי
וכבר כתבתי לעילג) שכפי הנראהי~'נ
ו עובריא היה תלטירו של רע-ב טהרזי קולון שנ"ב
ם
י
ב
ר
ה
ז
ר
כ
כ
ו
ל
ש
ט
י
כאשר
ר
י
ר
'
ל
א
טהר"י קולון בשרשע' ורל וכן פסקת'
שי
ף
פי
ננ
תיטפרש הטש
בא
תר
כו
י בוראי התו רבינו עובריא טברטנ
התכם עוכדא טברטנוראיאין ספקכ
והי' לך ט"ש הררב"ו בתשובות'ו הנרפסותג)פי' ק"ח תזל וכ4כרבינועובריא בפ"הטשגיות
שלו והאיש הוה ה'ה טפורסם בחכטה וראש לכל רבני ירושלים והוא היהתלטיראשכמחם
ח-אה את כל רברי הראשוניםכי היה אחרון בוטןכיאיןלו ט' שנה שנתבקש בישיבה
של טעלה עכ"ל ונם הרב טהר"י בירב בחשובח)יו שנרפסו גסיטן נ"ה בהתוכחו עכם דוב
סהליל ף חביב כתב וז"ל ואו אטר כה"רלוי שלא היה שום פוסק ולא טפרש שיאטר וה
 1"4הראיתילו ב' טפרשים 4שחר היה שטו הרב כטה-ר יוסף סכנררני )7שהיה בקן טרא
וחבר להרב רבינו עובריא טברטנוראח) הנודע בירושלים עה"ק ועשה פ* על רבינו יעקב
בן הרא 2,ו'ל וכשהג'ע לזה הנח2א הביא סברת הרטבים וזה החכם היה לומדלעולםעם
"
ד~קמ הנו' והרב הנו' היח עוטר פסק ב'רושלים עה"ק בספר הרטב"ם עכ'ל והרב סהר
קארו ז'ל בבית 'וסף בטא"ח בהלכותתפילין טביא הרבה חרושין בשם הריי סכנירני הנו'
ודי"א סננדדנ' שהיה אחר טרבני טפרים בוטן שעבר היה אומר שהוא היה טבניבניושל
הר'י סכנררגיי) שהכיא הרב"י גם הרב טהר"לף חביבז'לבתשובותיובעניןמחלוקת הסטיכח
ברף ר'5ר טביא רמר' רמינו עוברי4ש וו"ל עור ר,אית' להעת'ק פה רברי אחר קרוש חלקו
בהיים הזה הרב ר' עובריה ףל שתפס בפשיטות בטירושו לטשנה שפי' רברי הרב הואכפי
האמת שגתמתי וכו' גם הרב טהרי' קארו ו'ל טמיאו בש'ע בטאיה בתחלת סררהנטשכתב
שם והרב ר' עובדיא בפ" הטשנה בפ"ר דככח-ות קרא תנרעל הרבנים טסרריהגטהנוטלום
יותר טנרי שכר בטלה ע'כ י
וראעשי בסן בן שמואלו) והוא ררח2יס טהרב טהרשר'ם ו"ל שרל-פיסו נכרו הזר שטעיה
ר' טד'נה והם שלשים ררח2ים וכתמ שם בררוש א' וו"ל שמעתי טפי טורי הרב
הגרול טהררייט טאיש חסיר שהיה באטליא והיה טכנים ארחיכם טפרנסם ומכלכלכבם
והוא ואחי נתארחו אצלו וראו אותו ולבני ביתו מלבושים שפלים ער טאר ער שחשבוהיוה
טשהת לא בעל החנות יצא שטו וטיבו בעולמ ושאלו אליו לטה היה טתנהג עצמו בכ'כ
שפלות עם היותו מוולנ בעח2ר כפי אותו הוטן ואטר שהיו לו רן או ה' אלפיכבם והוביכבם
שהיו טרויחים תמיר והיה צרו לשלוח לאחיו הרב ר' עובריא טפרשהטשניות טאהוהובים
בכל סתה וגם היה לו טצוה ואת מהכנסת אורח'כם אכם היה טהנהנ עצטו בכבור כררך
בניגילו שהיה בלתי אפשר לו לעשות הטצורת הנזכרות ושע~כן היה עושה וה זכר צדיק
לברכה וכו' וכתב בעל שלשלת הקבלהק) כי הרב ר' עובדיא טברטנח-א נפטר בירושליכבם
טן
שגת ר"ץליצירה ול4ש 'תכן לוטר כן כפי טה שכתב הרדלו '1ל שבזטנו ככר היה בן
שנה שנפטר רבינו עובריא טברטנחיהט) וכטש"ל.
מם ברו ההוא היה היר טאיר בן נבא' הספררי טקובל חזסיר שחבר ס' טראות אלהים
בחכטת הקכלה ונקרא גם כן ס' עבורת הקדש וכתב בסוף ספרווהיתה השלטתחבח-ו
שנת הרצ"א לבריאת העולם והתחלת' להתעסק בחבורו ו4שני בן כרב שנה תטרתיו ,41גי
בן חכמ2ים שנה עכ'ל נטצאלפי חשבונו שבשנת הנרוש היה נער קטן בןי"א שנה או בן
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לא

ש1
חי6
"ב שנה וחבר עוד ספר תולעת 'עקכ ועוד מן קטן בחכמת הקבלהוקראודרףאטונהוכתב *
שם בסוף הספר שהשליטו כשנת הרצ"ט ליצירה .נכ
ם הזר יצחקקארו") דודושלטהר'י
קארו היה בוטן הנרוש שכן כרקב בהקדטת ספרו תון~דות יעחק אטר יצחק בן החלכמ
העניו הטאושר בכל ענחניו ר' 'וסף קארו )3הספררי מעיר טוליטולה כליטיגילתיבין
החכטים וכו' ושם בקשמיליא רבתי הסהוללה הרבצתי תורה וישיבה והלכו אחר' טטללורש
פורטוגאל קריאי עדה נשיאי מטות אבותם ראשיי אלפי ישראל הם וכו'ובהיותינו שטהשסה
החזקתנו שטועה שטענו סאת טלכי ספרד וציר בגוים שולח כלה ניש 'גרש כל היהוך'כם
הנטצאים כמלכותו וכל טקום אשר דכר הטלך ודתו טג'ע אכל נדול ליהורימ ורביםטעטי
הארץ ממירים ויתערבו בגוים ונם סלך פורטונאל אחר שש שנים שש הנה שנא ה' פשע
ויאטר השסד להשם'ד להרוג לאבד ואומר טי יתן ל' 4שכר כיונה אעופה ואשכונדה ברק-
ה' כי הפליא חסדו לי ועבר בים צרה כי טעבר לים היא וברחתי ל,4רץ תוגרמה לעזרה
תזן עיש והרב טהרזי ק4שרו בספרו בב'י בטא"ח סי' ל"א לענין אכם סתער להניתתפילין
בחה,ם וכתב בס' הזוהר שאסור להניחם וכתב אח"כ וכ"כ טורידודי הר"יקארוז'לבתשובה
וגם כתשוכות'ו דף קמ'ח כתכ סשובות אלו מצאתיסטורי רודי הרב הטובהק כה4ר יצחק
ק4ירו רל והעתקתים 9ה 4שצל תשובתי ובסוף הספר כתכ בנו של הרב
החככםר'יהורה
קארו אטר הצעיר יהודה שאר השובות הרב דודי רלהה אדפיס אותן נ 17אחת בסקוטה
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בע"ה.

~כומן ההוא של גרוש ספרר היה בעיר קושטנד'נא הרב טהיא-ם.1לרהיינו הרב רןאליה
ו מזרח,נ) בן אכרהםמורחיוכוללבכל החכטות וכטו שהעיד הואעצטועליובתשובותיו
סוף סי' לו שכתב שם ואם סצד התלמיד'ם ישמרם צורם אשר רובם 4שני טלטד אותכם
על צד ההכרח כי אני סתכייש הרבה טקרוביהכם הטכריחים 4שותי 171א בלטוד ההלטוד
בלבד אבל כל אחד לפי חפצו יש טי שיחפוץ ללטוד תכונהויש מ'שיחפוץללטוד תשבורת
'1ש טי שהקפוץ ללסוד טספר וכטה לסודיכם אחרים טתחלפים קצת טקצת כתכלית החלוף
וזה בכל יום ויום עכ'ר .וירוע הוא שחבר ס' שוית גדול ויש עוד ח"ב סשוית שנדפסומוטן
קדוכל) והוא ס' מים עטוקימה) ועוד חבר ס' גדול הירוע ביאור על פרש"י ז"לעל התורה
כעקן גדול וכשקירה הכה וכמ"ש כתשוכותיו סי' עית וז"ל ואני כהיות ,טרוד כעיוני הגדול
ח17י 4וני סתעסק בכל 'ום על דברי הטאור הגדול בפי' החוטש הגדול והטופלג אשראין
שם שום דבור טדבוריו שיאינו צרק -חקירה רבהועיון נפלא בכל הסקומות אשרלוקח משם
בטשנה ובבדייחא בסכילתא ובספרא ובספרי ובכולא תלסודא ברבות ובתנחוטא ובכלמדרשי
ההגדות אשר רבו סלמפור ובפרט בהתרת הספקות הנופלו' סן האחרונים המעיינים בדבריו
ף על זה עשה.גיאור
הקמש עליו ובפהט סהארי הגדול והנורא הרטכין ז"ל וכו' עכ"לוניס
על שפר הסם"ג וגם ספר אחד בחכסת הטספר תם עשיה ביאר על הספר הגדול ה:קרא
אלסגסטי שהוא חכטת תקופות וסזלות זכטיש בתשוטתיו סי' ה' שוהיא חנטה ספוארוה
טאד ע"ש והנה נפי הנראה כי הרב טו-ואזם היה תלסיד טהרב ר' אליה והלוי שכ"כ
בסוטן ס"א גם סצאתי קצת הנהות על הסם"ג טטהרים הלו' אביו של טורי טהרר אליהו
ה שכל יטיו נתגדל בישיכות האשכנזים ועוד כתב בפסק הקראין סי' נ"ו דף צ"ג
הלףילה
וז'ל וכןהויה רב' הזקן סה'ר אליה הלו'ז"לההוטה"ר אלעזר קפסל' שה'וחס'ד'םומופלג'ם
ובעל' הוראה וסו מלמד'םבני הקראין תורה שבע"פ טפני שהיומקכליםעליהם שלאיחללו
את טועדי ה' הטקודשים ושלאיזלזלו כככוד התכטים החיים והטתים וכבר היה חולק
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ם
עליהם דרר ר' טשה קפסל' על היותם שלטד'ם להם טן התורה שבע"פ שאינם ט
ועכ'ז החז'קו בהח-אתם ולא 2,שעו לדבריו ~שטרו שכל שיכא לקכל שלא יהלל
כי

בו

טי

בפרהסיא ושלא 'זלזלו בכבוד חכטעו ז"ל הוא טותר ללטדו טק"ו טטי]2ת בניהם וטכטה
ראיותרבותשעכרו ביניהםוכן ס8ר ל' טה"ר טרדכ' כומטינו") ז"ל שרכו הזקן טה"ר חנוך
צפורטא שהיה טגרול' קטלונטו וטמ'וחסיה והיה איש בק' טאר בכל הרשלמור ורב מובהק
לרבנים וחסיר טופלג והיה טלטרבני הקרא'ם מכל לטור שיבקשו טטנובין בוהלטורבין
ק
טהפוסקים בין טרש"י בין פשט התור' ב,ן טהחכטה) ו;א היה שום פקפוק ברברואי ספ
ן ע]2
שהוא ראו' ]2סמזך עליהם טפנ' שהיו כעל' הוראה ובעלו טעשה ומי יוכל לפקפק
הור~ותם עלל .בכ) בומן הרב טהרא.ם היה הרב הנמר הגרול טטערים וגם טירושלים
בטה"ר יצחק הכהן שולל והובא שם בתשובותיו סיטגנ' הף ס"ו וכ"כ שם ראה ראיתי את
) 'גרל כבודו וירוכם הורו
האגרת שלוחה טבית רינו של הנג'ר כטה'ר יצחק הכהן2.וללכ
ותפארתו ויתטיה טבח2לתו וישגא שלוטו 'הד עם ב"ר יכון בצרק המה ותלטיריה
םקוהלטירי
סלמידיהם וכו' ע"כ אבל בזטן הרכ טהר"ל ן' חביב כבר נעטר הרב הנג'ר לביר עו]2טו
הצרק וכ"כ שכם כתשוכו 1-טהרי;] ל חכ'כ סימך צ"ה טה שאנ' החתום לטמוה טשיב
היתום אכרהם צ'ו בן הארון הרב הנגיר כטה"רר'צחקהכהןשוללג)
קטו אחר
לפ' כבטוארפמתרוורפתסיהחכם השלם כטה"רלוי בן חביבי.צו לד של 'רושליםתויבבלתביעה
שתבע מטני החכם כה"ר 'צהק רי מולינא וכו' גם הרב ב"י בטא"ח ס',סן ס"א רף.נ"ב ע-ב
כתב וו'ל ונטצא כתוב בם' הפליאה שש"צ חוזר אנ' ה' אלהיכם והיה בטצרהיגכרםו2ט]י שהיה
טהר"ו
נוהג כרבריו וגערו בו הנג'ר הגרול כמה"ר יצחק הכהן שולל וטוח הרב
יעקכ כירכ ז"ל וכל גרול' הרה -הנשצאים בעת ההיא וגכם בקושטנרינא גער הרב הגרול
טהרא"ם וכל גרול' הרור בםי שהיה נוהג כן וכול'.

זיל

גם בזטן הרב מהרא"ם היה הרב הכולל כטה"ר טשה כר יצחק אלאשקרא ריין בטצריכם
והוא חבר ס' שו"ת פסקים עמוק'ם וכטו שיריאה המע"ן שכם בספרו 'שכתב בבי~שורו
לטייר בסיטן ט"לובתיך דברץ כתכ וכאשרהייתי ביט' חרפי שלאנן ושליו בית וער ללטור
וללטר הביאנ' ההכרח לחברשנדייס אחר לתת טעם .לאותו מנהגיען וביען נתפשט בעיר
סטוסה ובגבולותיה ~שקר שם ישכתי אחר' ששטשת' וטים''צקתי ע"' ~שרונ' הרב הטובהק
ר ,שמואל כאלנס' ז"ל אשר היתה ארץ טולדתו וכו' ע"כ וככרכתך_תי לע'ל שזה הרכהיה
יחייו נ,ב )7שנה ונזכר הרב טהר"ם אלאשקר בתשובות טהרא'ם
תלטיד טהר"י קנפנטוןוה,ויט
הס" .ט' וט"א וט"ב שהיו כותבים שו'ת פמקים וה לזה והביאו גם הרב ב" בבסף משנה
ב.9ו טה' 'סור התורה ובפ"א טהלכין חטץ ומצה וכפי הנראה שטהרים אלאשקר לא היה
יים אלא בא טעיר אחרת לטצרים ואול' 'צא טגרוש ספרר שכ"כ בתשובהסי'
מולרתו בטצר
כ"ג דף.ט"ג ע"ב וךל ואחר שזיכנ' ה' ובאתי ]2טצרים טצאתי מג'ר טשנה טכתיברש יר
וכתוכ שםכפ.
' כרכר' וכו' ע"ש ,וכתכ עור ספר אחר וקראו נאון יעקב וכט"ש שכם כם"
ק'ו ובסוף סי' נ'ב כתב וכבר נשאלת' על רבר אשר כזה טאת ה"ר רור הכהןנר'ובהיותי
בפטרץ והנה התשובה שהשבת' לו או תג'ע אליך וכו' ע'כ וגם כפי הנראה שלבסוף הלך
לרור לעה"ק ירושלים תויבב וכך מוכח בתשובות'ו ריש ס" ק'"ב ובריש ס" ק"ג וכן טוכח
בתשובות הר"ם מפהאווה סי' (כ"ט שכתכ לו שפתים ישק טשיב רברים נכוחים וכו' האלוף
ק'ה כטה"ר טשה אלאשקר שלום למר ולתורתו אשריך שאתה בירושלים וטעורתך פרוסוק
בעיר קנריא וכו' וכפי הנראה טן הבקשות שכתובים שם בסוף הספרטיסור הרברל שהיה
בקי בחכטת הקבלה ע"ש").
י
' סנינ גתוג :ןל!! )7 .עי1
*) ש' המףס  .18נ) עי' :ס"נ  '7ט' .נ) ג:ו"ת חסו"!,
מימי 5מח"1
*"עיקד ,ש'
ס)
 '7ס"1
סן
י,שן,היו כ"נ סנה 7,נדי% 1ןנד"י
ח
,.נס נמ! 1",ו מ1מיס גחמווי
" ג7ון,ס ידועות
חט
"
,ד
נ"
":
*ן1
י4נ",
~כן "שמקסינ ונן סדחננ"
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נםביטן טהש ספרד טנלל הרבנים היוצאום טספררהיה הרב ד 4יעקבף חב,בבן טהר"ש
ף חביב טשר סטירה שחבר ס' עעיעקב ונם עשהב,אורעל ספר טא-ח וטי"ר וכט'ש
הרב ב1י בהקרטחו שבא לירו באור החלת ס2ר אורח חי'ם וחחלח ס'י"ר לרבכטה"ר'עקב
ן' חביכ זילזהרב ב"י ז"ל טביא קצת טחרהשיו שם בא"ח ובטי"ר וכטו שיראה הרואה שם
'מקוא היה
שכהב חלטיד טהרב ר' שטאל ואלנ()י וכן טצאחי כחוב בכת'בוח טהר-ר אברהםיצחקי
11ל
שם לשון טהר"יז' חביב ונם בנו של רעיבלויף חביב 'צא עם אביו טספרר
קטן בשנים וכאו לעירשאלוניק' והרב'צו ממ חורה הרבה והרכ ר' ונוין' חביב חבר ס'
נרול טשו-ת וטחו דברי חשובוחיו ניכר חכמחו הגר~לה שהיה טפולפל נרול וחריף סיני
ועוקר הריכם ואחר כטה שנים שנחיישב בשאלוניקי עקררירחו טשםוהלךלולרורבירושלים
חוכ?ב והלךירך 'בשה וט'ר' עברו נכנס בעיה פפח ושכם נחווכח עכם הרכ טהריי בירב
שם לה'ר
וכמו שקבא עוד לקטןנ) בס"ר וכשבא הרב טהר"' ף חכיב בעיר שאלונ'קי
שסואלירנקו וול'ר יהורה בנבנשת וכמיש הוא עצטו והביא רכריו טהרשר"ס ברמשובותיו
א"ח ויורה רעה .ס' מ' וט,ב ו~שלו רבריו נם לסבה עפטייתכי טצ~שתי בבואי הנה
מכמ'ם ספררים חסירים ואנשי טעשה וכפרט אביר ההועים וקן ונשוא פנים החכס השלכם
כח'רשסיאל פרנקו ז'ל נם החכם השלם הנעלה רון יהורה בן בנבנשתג) וחכמים אחרים
סנהינים עלפי החה-ה והטנהנ ולמהלי להכניס עצמיבינ ראשי ו-ההרים עכ"ל טהר'י('
' חביבהיו שם בשאלוניקי הרב ר' שלטה טיטיאצק אביו של טה'רר
מביבוב,טןטדי-ין
אחת
יוסת טיטייאצק וה"ר
ר
ו
ע
י
ל
א
הסכטה
ת
ב
י
ת
כ
מ
ר
י
טהסכמות
ן
כ
ו
י
ת
י
א
י
ר
י
נ
ו
ע
ט
ש
ה
רכני
שאלוניק' אשה היו ברור ההו~ש וחחוטיכם שכמ טהר"יף חביב וטהר"ש טייטצאק וטה"ר
אליעור השטעוני ,והסכטה זו היא כחוברק בשנרש
י
בעיהררע'ד ליצירה וה'ר אליע4
נפטר שנת ר"ץ לפ'קכי כן כהיותי אני הכותב
גל
 להבשקטרעועטולרתי שאלוניקי ו-קלכתי
קברות הצדיקים אשר שכם והלכחי על קכרו וראיתי כחוב על אבג טצבחו של ה"ראליעזר
השמעוני שנפטר שנח והוא רטי"כםישכון לפיק ולפי רעחי נראהליכי הוא בנו או נכדו
של היר שטעון~ישכנוי ראש הררשנים סק"ק ורנקבורט בעל הילקוטד) והנה אחרוטןקמו
שאר הרבנים הבא'ם אחריהם וקייטו גם והם אוחה הסנמה וחתטו שטוחם ןהם ה-ריחורה
בנבנשת .ה"ר 'וסף פאסי .ה"ר מא,ר עראטה בנו ול הרב בעל העקירה .ה"ריוסף
.טייטאעק ה"רלוי ן' הביב .ה"ר שטואל עוזיאל ה"ר אברוהם סיראלוו ה'ר
פרחיה הכהןי
גם ב~טן טהראם היה הרדך רהיינו רבינו רור הכהן ברחיים טקורפו והוא חבר ס'שו"ח
פסקים עטקיטת) וגם טררך ארוכה עשויים בחיכם וחררים כטו שיראה המעיין שם

טצי

י

.

.

.

,

בספרו.

33ם בוטן ההוא היה הר' יעקב המכונה בי רב ונם הואהיה מגרושקשטיליא טטתא מקרה
טטענוח טווניטולה והיה טטשפח' טרטראן טב טמנוג'לי
) והיה טנרול'חלטיריהריי
אבוהב ולכך כשטביא הרב"י רבריו בטא'ח אוטר כח
ניב רבינו הגרול טהר"י אכוהב להיורה
רכו של רבו ווה הרב מה"רי בירכ ו"ל כומן גרוש ספרר יצא טקשטיליא והלך לפיסומפיס
הלך לטצרים וישב שם קצח יטים וא"חכ הלך לארץ הצכי צפיה חו"בכ ושס בצ"פח הרביץ
תורה והעטיר חלטירים רבים ונרולים בחכטה והר' לך רבריו טיש בענין הסטיכהבהחוכחו
עם הרבהכולל כמ"הרלוין' חכיב והובאו רבריו שם מס' מה"רלן'יב'כ .ברף רצ"ח ע"א
אחר זה כחב בחנאי הטתטנה שצריך שיהיה בקי נרול וקרוש לה' וגם בזה חטהחי עליו
שחהלות לאל יח' טיום הגרוש והשטד שבספרר לעולם הייתי טורה הוריאורמ ביש' ורב
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לחטשת אלפים בתיכנם יהורים במד'נת פאס כטפורסם לכל העולם וההתי או בן "ח שנה
וערין לא ה"תי בחת'טת זקן והיו שם חכם'ם גרולים ועכ:ם היותי ברעב ובחט4ש ובחוסר
כל לעולם הלכתי בדדכי השי"ת ונתעסקת' בתורתו לכז אני יורע בוריאי שטצד הקרושה
כל השוטע 'אטר כל מורז סטוכו לנא וכו' ותהלות לאל שסעולם לא נשתנה שטיאירבי
(הוי)קרול' השתארב'[הוו]קרול'[אז]ווהשטילעולמעכ"ל .וזאת אשר השיבעלרכריו אלה
הרב כמ'הר לו' ן' חביב בדף ש"ה פ"ב וז"ל לישנא בישא טובא איכא הכא וכו' עד גכם
לא אכחיש רהטובן טרבריו בהגרלת אשטת' ולא אציל עצטי ברברתי לוטר שאף אם שנו
שטי בעונותי בשעת השמר אני לא שניתי ובוו)ן לב וחוקר כליות יורעכי תטידהיית' 'רא
את ה'") ואם לא זכי לקרש שמו לב'ימיל בקרב' טפני ועטו הגםשערין לא ה"תי כר
תיוכשם שזכיתני לצאת מן ההפיכה והבאתני אלע'ר הטהוללרהבתקי
עתשין בבית רינו וכול'
השנה להיו' שונה שכם בכל 'וכ:ם ההלכה ער היוכם שיש יותר טארבעים שנה קי תונני
להימש בעל תשובה שליטה ומה גם עתה בהיותי עלוב עלבון טרול אשר כזה על לא חטס

בכפי וכו עכ"לי
לי"ר' בירב כתב פסקים רבים שדהו שואל'כם טטנו שאלו' טכל פנות העולם
שהרב טה
ןרעוגם סומות והויות על החלמור תם חבר ספר אחד פ 4על הרם"ב
ן
אחרם בכל טבנקיתוםשאי
ש]7
על'ו טמר כחטנה ועתה טקרוב קצת שנים נטצאו בעיר 4שיזסךר ביר
טבני
סא"ףבי רב טעט מזער קצת טתשו' שלו ושטות'ו ונרמסובעירויניצאג) וכתב שםבתשובותיו
סין ט"ט וא'עפ שאני טרור עם התלטיריכ:ם ,עם זרה החכור שאני עושה על הרט"בס
וכמ ושם בתחלת הספר טשטעטרירי החכם כט"הר שלטה '1עזרא נר'וג) שהספר ההוא
טעף בירם וכוונתם היה להכיאו אל הרפוס וכמו שיראה המעיין שכם וכומן מהר"יכי רכ
היה שם בצ"פת תו"בב הרב רבי שלטהסירילייו וכיטש סהרשר"ם בתשובות'ו חלוא"חוי'ר
 40ט' וט.ב שכ,כ שם וכטו שנשטע טצ"פת תרבב אשר הם בה'הודיםלרוב והחכם השלם
כטה"ר שלטה סירילייו )7רחח לנהוג הנפיחהכטובשאלוניק' וטיחהבירוהרבהגרול כטה"רר
הגקב בירב חנע"בה ולא הניח לעשות כן עם ה'ות 'וקר הבשר שם ירוע וכו' וזה הרב ר*
שלטה סק-ילייו עשהפי' על הירושלטיס) וכט'ש הרב בצלאל אשכנו' בתשובות'ו סיטו '8
דף ר' וה'וי' וטביא שם ראיה סרבריו ע"ש.
כולל במכשז
י אביהם יבלמם כר מא" 4יבלמם חכם
נםבהידטק הטץש היההיביב
וה
נ
ודוק וכטו שנראה שכם בהקדטה סמרו שוובר וקר4ן שטו ס' טק
י אברהם וכתב
גד
בעל שלשלת הקכלה),כי זה הרב נפטר בפראווה.
כם.טסו הזה היה הרב רן שטואל בן סיר"לו הזקן ז"ל-עךוא חב 4ס' נלל' שטואר) ה'ה
מורפס בס' תוטת 'שרים ושם ברף לח כתוב שהיה חתנו של הרב ר' 'צחק אכוהב
ושם.כתוב עוד שהיה תלטיר הרב ר' 'טחקרי ליאון וכטוש"-אההמעייןשמו) ובזטן ההוא
ן סלים וה"ר טשה הטון בנו גכם
היה בקושטנטינא ה"ר יוסף הטון הוקן רופא לטלהייולט
הוא ר~א לטלך שולטן סליטאן בשנת הר.ערח) ליצ'רהאירע הטעשהצקנרולכטעריםטרמאר
הבל'על.וקורין אותו שיסאן אחטר שטרר בסלך וטלה מעחטו בטצריכם וקם על היהוריכ:ם
ותבע טהם .שבעור שישרשיטים יתנו לו סך גדול של פרחים זהב ואם י)או שלא 'היו-ו
לשונאי ישראל שריר ומליט ושללם לבוז והיהוריכם קראו צום וקרשו עצררק טקטנכם ועד
בהשי"ת ובתורתו ונתחזקו בתמלות ובחחנונים וכמו ת,נוקות ון47
הגרת)כיא רבן
גרולם ובטחו
כ4
ייחסיר
עמקם בבית הכנסת ק"ק טסתערב ויצעקו אל הן ויררלפני התיבה הרב
כטיהר שלטהס) סירול"ו הוקן הנז'ל ו'תפלל אעם רף ויעתר תפלתו ובו ב'ום נהרגי~-השר

יל
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הרשע ההוא ויושיעס ה' כהר אובירף ויעילם עם האדון השר המרוטם החנם השלם כט"הר
אכרהם קשטרוז.ל והוא~יבי אכיו של הרכ הגרול כם"הר יעקכ קשטרו ז'ל שהיהכיטים
ההכם טטונה טהמלך על הטכס של הטטכע כרח והלך לו לעיר קושטנרינא לפנ' המלך
שולטן סליטאן )4וסיפר לו כל קנין הטאורע ואו שלח הטלך חיל טאנשיו לטחרינ2ם לתקן
את אשר עוות השר הבליעל ההוא שנעקר טן העולכם.והטלך שולטן סליטאן נתן לחככם
אברהכם קשטרו הנף טחנות נרולות וככרו ונשאו על כל ארץ טפריכבם עלענין זה תתר
הרברים כלם הלא הטה כתוכים על ספר כטנילה אשר תקנו חכטי הרור על מעשה הנם
הנדל ההוא וקורים אותה ככל שנה ושנה כיום כ'חנ) לארר בק"ק טסתערב וטשיםאותו
יום טשתה חשטחוקוקורין לו פה-ים אל טצרייןנ)

.

ואלה שממז הרבנק 2אשר היו כזטן הרב טה"ר אליה.טורח' שהובאו בספרו הר'"3קבף

 חביב בעלעין יעקב טעיר שאלוניקי נזכר שם בסי' מ4ו וט"ח .הרכ ו* רודיח"אשיצא בזטן הנרוש טפורטוגאל והוא בן רון שלטה' '1חייא והלךגררו)דר)ור בעיר קושטנחנא
ונוכד שם בםיסןליז ול"ח ווה חרב רון רור ף יחיט 4ההה חכם
כולל בכל חכמפה
והוא חבר ס' לשון לטורים בחכטת הרקדוק ושקל הקרשבענין מלאכת השיר וכתוב שנ2ם
כתחל' הס' שהכרו בלישבונ~ אשר כטלכירץ פורטוגאל קורנ2ם זכון הגרוום וחבר עור5מ
תהלה לרור ועור .חבר ס' בענ
ייןריני טרפיות וכריקת הריאה וטביא אותו הרכ כבית 'וסף
בטיר בה' טרפיות כהרבה טקוטות )7וכטו שיראה הטעיין שם וכפי הנראה שכם כתשובת
טהר4אם שה,ה זקן יותר טהר"אם והוא אביו של הרב טהיר חם בן יחיא בעל ספר תוטת
ישריטס) .רי'ם אלאשקר טטצרים נזכר שם בס" ט' וט'א ומ'ב .ה"ר אליהו ה
לוםי ואולי
זהו נכרו של רעיב ו* אליה הלוי הוקן שהיה ובו של הרבס "1ל והרב רבי טנח קבולי
והיר תםן' יח"א הובאו שם בס" א' .הר'א השטעוני וה"ר
שלטרה קאביילירוטשאלוניקי
בם"ב' .הזר אברהםןיעיש ה"ר יהורה בן כולט היר תכםף הק"א ה'רא הלוי בסי'
ט"ו
 .ה"ר אברהםריעיש בסימןי"ו וי"ח .ה"ר נרשון כון פפו בס" ל"ה רף ט'לע'בווהו
כר פלונתיה רטרקר"י טינצי כט,ש בהשובותיו סיטן  .4הר"ר גרשון ס" נ'ונ"נונראהשוהו
ה4ר ט-שון בון מאו עצמו .ה"ר יעקכפיירו והר'אכרהכם סכע ט4ענהחנפולא והרב שלטה
טיט"אצק והרב ברנילון והר' יצחק אטאו"ליו טשאלוניקי בסימן נ'ב ווה הדכר כי אברהם
סבע חבר ס' ברור הטופ" על התורה ע'ך הקכלה ונוכר גם בס' טים עטוקים ס" כ'ד
וכ4ה .טהרי' סנן לויה ס"נ'ר וכ"ה ונ'ו ונו" שוהו ה"ר יהורהלויטינצי שהיתהלוטחלוקת
י ומהר'אם הסכש לסברתטה'ריטינצי שלא כסבוטש הזרגרשון ובתוך
רעבםריוה'רספטרץ.2ובןשבבחוןופ
ש
ש 9טהיברסין טזנ4י וככן שהראה המע"ן שם .הרב ר' זכרי~ש הכהן בסי'
נ'ח .ה"ר אכרהם צרפתי רר4ט חלר ועיה ונרארק שוהו בר פלוגתיףה דטה"רלו' חביכ
בנו' בסשובותיו ס" א'י הרב יוסףפאסי מש4שלוניקובס" ס'ר וסיה ,ה"רלויו' חביב
 .הזר
' חכים בסה פ"ה
ס פ'רפ'ה .ה"ר יהורהו בולט בנמ'פעוצ"ו .ה"ר שמואל הלוי1
"תיה בסי' פ'ט ונם בם"א טה'רם טלמר ס" ס"ר .בהסכמת פסק אחרחתומים שסהרב
טת
' יעיש וה"ר אליהו הלו' וה"ר תם'1יחיאוה"ר
טהר4אס וה4ר אברהםערמתי תז'ר אברהם
ז
טמף טיטיאצק וה"ר אליעורהשטעוני וכן כתובים יחר בסן טים עמוקים ס" א' ורע שוה
' 'עיש שהיהאביו
רוכ ר' אברהםףיעיש הגף בם' טהר'אם הוא זקנו של ה"ר אברהםז
של ה'ריום ט2ז' יעיש ושמעתי טפי חכם אחר טתושכי קושסנרינ~ע שה"ר אברהכמו'
אברהם נכרו גפטרו שניהם בתוך 'טים טועטט וררש עליהם הרכ טה"רי '1לב
ט,ש

.ריר

:נ:2ס תום 7*5 1":ד .ג)ר"ן
ע"5 ".נ נ' סנסס ח' .נ) נ:נס יס71ס ונ:יק
: )6מ 75מ:נמ יעש"ן"
סו
ז נע:יין הו1י1ת
ידג
ס,יי
ו כ:כיטס .נס'ק
מ מנמ )7 .ונ':ק,ם'*' מייממו בסעימ5י' 7ו 7כן נדן'ס נן
*
י
מ
ו
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ן
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נ
תי:חסו"יוס גע5שממ
*נ"ויו סנ)ב,7וס"ומ מ:וקמי' א ס"44ניו מ"1: 5ת"ס5י מס סתמ ק1ק ס'מיי
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והנושא שלו היה את הטאור הגרול לטטשלתהיום ואת הטאר הקטן לטטשלת הל'לר.7

דאלה שמות הרבנים אשר היו בוטן טה"רם אלאשקר והובאו בספרו הרב ר' רור הכהן
טקורפו ונזכר שכם בסי' ג' וכ' וכ"א וכ"ב וכ"ג ולר טתשובותיו .הר"אם בם4ףוח'
מקנריא ,ם4
ו .הר'לן חביבסי' ס*אס"ב .ה"ראליהו
וין .הרב יעקב בירב בסי'י
ע' .ה'ר ירהבוירה וה"ר אליהו רבני קנריא בסי' צ"ט וקייא ו~שול' הוא הרק"פאסלקיפסשיעצסי.

141לה שטות הרבנים אשר היו בוטן הרב רוד הכהן והוב~שו בספרו ה"ר יעקב ף חביב
וה"רא צרפתי וה.רלז חביב הובאו שם בתשובותיו בב'תא' .הר"ם אלאשקרבביתה'
ו'ו .הרבר'אליעזרבינריט (בם'ליר) אשכנז' )4טרבני ויניציאהבכיתי"וה.ר 'וסףטיטיאצק
משאלוניק' והרב ר' בנימין טעיר ארטא בבית כ"א הרב רבי רור בכ'ר יאורה טטנטוברק
בבימכ"ב ה"ר בנימן בר שטריא ביוה כ"נ .ה"ר יעקב בית כ"ו ה"ר אליעזר כר טררכיבית
רוי

דאדה שטית היבניכם אשר היו בוטן טהרי בירב והובאו בספרוה.ר רוךז
' שח?ן וה"ר
רור ערוך שם בהשובות  40ר; .ה"ר אברהםן' נחמיאשסי'ה' .הר.ט אלאשקר פ4
כ"ז .ה"ריאורהוה"ר אל'ה רבני קנריא ס" נ"ר .ה"ר שטואלףס'רוהר.לן חביב'וה"ריוסף
בן מארור ס 4נ"ו וכתב הרב הטבייט בתשובות'ו ח"א ס,טן ק"ג כ' רבו הרב טה*רי בירכ
ז"ל נפטר בליל שבת ראש חרשאייר שנת הש"אנ) ל'עירה.
ד4פלרק שקות הרבנים אשר היו בזטן הטר"לן חביב והובאו בספרו הרב רבי אברהכם כר
שלטה טרוייש צרפתי וה'ר אליעזר השמעוני וה"ר משה אלבילדה שכם בתשובותיו
ס"אן .ה"רשטואל הלו' טטצרים  4 40וגכם נזכר בס 4כיו ום"א הרריבאזג) ווהו הרב
שמואל הלויז
' חכ.ם שנזכרבתשובות טהריאם ה"ר בניטן טעיר טריקולאס"ל'וצ'ט .ה'ר
אברהם בן שושן הר"ט אלאשקרסי' כ"ו וכ'א ה.ר טאיר בר יוסף פאסי והיר רורבןשחסן
ס4צ"רוצ"ה .הזר יוסף בן ציאח וה"ר שטואלהלו' ס4ק"י .הר'ם אלאשקאר והררביווהר"ב
אברהם בן שושן ס 4ק"ל הרב ר' מאיר אנאשיכון והרן יצהק רון רון סי' קל"ר היר טאיר
ן הסטיכה והוכירו גם הרב בסוף 40
עראמה ס 4קל.א""ר טשה קשטרו נוכר שכם בעני
קכ"ר והרי לך ט'ש שם ולטען תחזקנהירי תותכם עור להכשיר הגט הנז' ~שביא בסוף
רבריריייה אחרת חזקה וכו' ואוטר אותה בשם אוטרה אל' ה"ה ארכם חככם בתורה כקי
בכל הטשנה ופירושה שלכם כמדות טתנהג בנקיות ופרישה אח וגביר ל' החכם הטעלרה
כטיהר טשה קשטרו נר"וכי אחר' שכתבתי רברי הנזכרים נשאתי ונתתי עמו בהם וייטבו
כעיניו ואנהרינהו לע"נין טטתנ 4רגטין פרק השועמח עכ"ר והביאענין וה הרככ"י בט'אה
סף ס'טן קנ"ה ע'ש.
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ת לחנטים הוינוח
(כ:כריי
בין הרבניםהגרול" טהר"'
בירב וטהירלן חביב זל'הה בכמה רברים וטחלוקות גרולות שהיו ביניהכמד) וכמו
שכל זה כתוב בתשובות מהר"לן חביב בסי' ק"ה על הבנת כונת לשון אהר מהרט"בם שכתב
בה' שבת הנוחן אט-תלגוי וכו' וענין זה כתוב גם בתשובווד טהרי בירב סי' נ"ח ונם על
ענין גם אחר שניתן בצפת בבית רינו של טהר"י בירב וטה'רל ן' חביב אטר שהגט ההוא
היה פסול וכתבו על זה פסקים תלטיריו של טהר" בירב והם טה'רר אברהםשלוםוטה'רם
טסראני נגר טהר"לז' חביב כוץ להחו'ק סברת רבם וטהירלן' חביב כו-תב רכרים קשימ
כנגר שניהם ובפרט כנגר טהר"ם טטראני וכטו שנל וה כתוב שם בתשובותיו בם 4קכיט
ניגייס ,:6י!ד5ד :6נגוי כ 5'4וסתשתו :ס ס"6 4נ,י!ד6ד בן !6יעודוי!ס:קד6ביגדס6מי!י6ד ג)נמנ,יס
!6)6ועוי
י"!) מגת ס" 1ד! 6כסמחגדועי"! 5ו  '6סגסס .ג')גי4ס:וס
י !יטען6מ,י
מס *ת6 6ס"ס !7עת סה' ,5גן(,ו
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ני';" ע מ;ל 1שן'נח
נתרבה הטחלוקתביניהם הרבה מ~שר ונחארכו הרברים והקונטרימים ביני
=הם יוהר טחכח2ים
ע'נ

רפים גרולים וכטו שיראה הטע"ן שם ב0פרו וכבר כתבת'לעיל") רהר"לןחביבהיהטיוצאי
שנארלוושניסקפנרר עם אביו מה"רר יעקב ן' חביב וה"ר  '17אז היה נער רך בשנים וב~שולעיר

ונתיישבו שם ונתגרל שםבין רבני שאלוניק' וא"חכ העיר ה' את רוחו
הו
דב
ו
ב,
ל:
יור
שםונב
ללכת לארץ הצבי והלך לו ררך יבשהכ) כרטוכח בהשובותיו סי' ט"ה שכתכ
הולך לררכי ררך הקרש התגוררתי פה הלכ ייעא וטצאתי בה אנשים נכונים חכטי
באהבהםקוכעי
עת'ם לתה-ה לוטרים שם בכל היום הלכה פ' אלו נערוח ולטרתי בחברתם
וחבה
ונו' ~ח"נ הלך לצ-פת תו"בב ושם בצפת היה הטחלוקת בינו ובין טהר'י בירב וא"חכעלה
לירושלם'ם תו"בב ושם הרביץ תה-ה הרבה ונפטר שם בירושלים.
דכזמו ההוא היה ה"ר אליהו הלוי הבחור אשכנוי טרקרק גרול והו 14חבר תשעה ממרים
 1וכטו שביאר בהקרטת ס' התשבי ע"ש .וברור ההו~ש היה בקושטנרינא טה"ר תם
ן'יתיא אשר הובא כס' טה"ראם בנתוב לשל והו~ש בן ה"ר רורז' יחייאנ) בעל.י~שת
טורים ושקל הקרש וספר תהלה לרורושהיה ברפלוגתיה רטה"ראםכנזכרבתשובות טהף'אם
ווה הרב ר' תם בן יחיא בן רבינו רורן' 'חי~ש היה גרול בקושטנרינ~ש וטרופאי הטד]ך
שולטן סליטאן והיה חכם בתורה הקרושה וברת הישמעאלים ערכי והיו באים שופטיהם
להתיעץ בפסקי ריניהם עטוויהי לו ולבניו ארוחת הטלך וימת זקן ושבע ימיכם והניח מ
י
בנים חכטים בכל הטושכלות שםהגרול החכם ר' יוסף [רופא] טשנה לטלך והחצר והשנ
כם'הר גרל'א שנהנ נשיאותו כשאלוניק' בק"ק לישבונאד) וכו' ע"כס) ווה הרב טה'רר תם
ן'יחיא חבר פפרים רבים אחרים וכלם נשרפו בשריפה אשר שרף ה' את עירקושטנרינא
כאשר כתוב שם בהקרטת הספרו) ע.ש:
ואלה שטח הרבנים אשר היו בזמן מה"ר תםן'ית'יא והובאו בספרו הר'יומףטיטאצק

שטאלי) שאריל.וח) ורו' משה הלוי בועבץ טיצ"פתקוהוא אביו של)בעל טנותהלויח)
והר' שלטה קאויילירו הוזכרו שם בסי ,א' .הר' אליה קפסאלי טקנריאסי'ב' .הו"אליה
הלוי  40כ"א וכ"ב ושארטקוטות .הרב יאורה בן בול~שס סי'ו' ל"ה ושאר טקוטות רבים.
ה"ראל'חטזרתי סי' ל.ר וק.ט .ה"ר יום טוב כהן טאנדרינופלאסי' ל" 1וקל"ה.ה"ראכרהם
ףיעי
ש סיטן מ"ל ושאר טקוטות .ה'ר יהורה ף שושן סי' ט"ג .ה"רברוךאשכנויסי' ט'ר
01יהוקע"ה .היריוסף אבאיוב סי' נ"ב ונ"ג ושאר טקוטות .ה"רחיים עובריא
י נ"הונ'ו
י
ס
ה2ארטקוטות .ה"ר'עקב בירב וה"ר שטואל חאקאן טטצרים סימן ק' וק"ן וזהו ה"ר שטואל
' לב טברוסא סי' קי"א וקי"ב וקי"ר וששר טקוטות .ה'ר'אברהם
הלוין' חכים .ה'ריצתקז
ירח2לטי סי' קי"ו ושאר טקוטות .ה"רשטואל סבע סי' קלב וקל"ר .ה"ריצחקרוןרוןסיטן
קט"וושארטקוטוז] .ה"ר שלטה אלטולי ס'טן קנ"ר ונראה שוהו שחכר ס' טפשרחלטיןט).
ה'ר יוסף בן וירנה וה'ר י~שורה צריק ס'טן קנ"ה ונראה שזהו ה"ר יוסף ן' וירגוה שחבר
סי שאוית יוסף טנל הגטראי")
 .ה"ר רוה היטאל חתנו של הרבמה-רדור הכהן טקמיפו
ל"'ע .ה"ר יוסף טיטאצק ה"ר אברהם לבית חזן ה"ר שם טוב אלחנטי'
קס"ח וקם"ט
סהי"טרנשטואל אלמושיולקנו ה'ר שטואל עוויאל ה"ר ח"ם עובריאטרבנישאלוניקיבסיסוקם"ט.
ן הזה היו בעיר שאלזניקי הרב ר' יוסף טיטאצקינ) בן ה"ר שלטו-ה טיטאצק והו~ש
דננזמ

י
*,

-

-

י ס7נל 5ין סיעת מ,נ1תו  555סס!ן
*5נ  .'5נ) '5מי5סממי סו!ן כ 5סדלן ממ11נקי ע5 7מת נינשססו
')1 .י"מ ס' ':י'ס ו)  5"4ס!מס .ח) ע""5 5נ כ' .ט) ונ".55
סיק ס"כ"
)' .'5 1ומ' 71511
ח"נ  115 '7כזנ1 .ל"ס כסס"ג מ" 4ל מ"נ .י )5גמ כ:תוכת טס 1סינו ס:סייס כו71ע 1משימס.
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ש6
היה רב גרול וטובהק וכתכ פסקים רבים ולא עלו ר]רפום רק טעט טזער טהכם שהכם
כתוכים וטפוורים בספרי הפוסקים האחרתום") וגם חבר ס' פורח יוסף פ" על קהלת וס'
מנילת אסתרג) פי' על רניאל וחטש טגילותג) ועוד ש4שר חבורים שלא נרפסו וטביאוהרב
]ף טיטאצאק נראה שוהו
בות יוסף ז"ל בטי"ר סי' סיה שכ"כ שם שטעתי בשם הרב יוס
החלכ שהיו נוהניכם בו דהיתר כנ' ארגון עד שכא הרכ הגדוד טה"ר 'צחקדי ליאון ו'ל
וחלק עליהם ואסרו להם ג"כ ועור מביאו שם בסימן ר"א דף רלר ע'ב שכתב שם ומה'ר
]שו בטשנה
יר
עפ
י שפי' וה שכתבתי לרעת רבינו שטשון אי א'פשר ל
יוסף טיטאמאק ו"ל כתבל
טשטרהי
כשום צד והאריך שם לכתוב כענין זה ואח"כ כתכ ה"ר כיה יוסף ז'ל ואגי
אעטורה להחזיק בפק-ושי לרעת הרשב"א וכו' ורש ועור טביאו בטא"ה סי' י"ו דף ט"בע"א
ראיות הר"ן בתשובה  11הן חלושורה וכון
שכתב שם וה"ר יוסף טיטאצאק ו"ל כהבליכי
ע"ש וכזטן טהר"י טיטאצאק היו כשאלוניקי ה.ר אל'עור השטעוני וה*ר שלטה קאכירן"רו
וה'ר שטואל אד]בוכר וה"ר יהורה בו בנבנשת ועור שאר רבנים שנוכוולעיל והרב טהר"י
טיטאעאק היה חבירו של טהר"לז
' חביב ובזטנם היה היר טשה הטון רופא הטלךשולטן
' חכים הטכונה האקאן וטהר"יכי רכ וה"ר תם כןיחיא ומרו"י.
סוליטאן והיר שטואל לויו
ן' חכיב כדטוכח כל זה בספר שארית יהודה לטר שמואלד) טיטא5אק ע"ש בספר ההוא.
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ם כדור ההוא היה כגליל הטוריאה כעיר
תתי
ארטא ה"רכניטן כר ט
שחכר
יןס'כניטן
שטחאדן
אלאקהל)עי בע
נב ז4שב טם' שו"תוי
ה דהרב היה חמיו שד] הרב ר'
טשפטי
שטאל ו4ולה שטות הרבנים אשר היו בדורו והובאו בספרו ה"ר דור והכהן טקורפו והיר
יוסף טיטאצאקו) בסי' ג' ור' ו"ז ושאר טקוטות ה"ר אליעזר השטעוני וה"ר שלטה כהןף
אררוחוןט וה"ר שטואל בן שועיב בן דהרב ר' יואל ן' שועיבו) וה"ר שמואל אלמח2נינו סי'
ו'
וה'ר אליעור הטכונה בינריט אנסילדראי") אשכנוי סיטן" וי*א וי"ב ושאר טקומות
וכפי הנראוה טמ*ש שם בסיטן כ"ח שוה הרב הוא תלטיר טהרב יהודהטינצ ,והוא סטנו
להוראה ה"ר אברהכם עובריא הספרדי סי' י"ב וט"ו וש4שר טקוטות ה"ר חי'4ש טאיר בר
דור סיטן ט" 1ושאר טקוטות ה'ר אכרהם כהן בר טשה כהןסי' י"ב וס"ו ושאר טקוטורם
ה"ר טשה קפסלי בר 4של'הו שהיה רב טקושטנרינ4ש סיטן ע*ה ועיו הר גרשון ס" ק'"א
והוא ה*ר גרשון בונופצו וגם הובא בסי' קע"ו ושאר מקוטורם ה"ר אלידהו טזרחי ובנו ה*ר
גרשון טזרחי כסי' רט"חהיי אברהם כהן טכולניא סל רט"ט היר אליה הלוי ה"ר תככם ף
יחיא ה"ר יאורה בן בולאט ה'ר שלמהבןטהר"יויילאט) ה"רטנחםבר שטאלרבניקושטנרינא
בסו' ש"ה ה"ר שבתי כהן,ס" שס"א ה"ר אברהם ירושלטי סיטו ת"ו ה*ר אכרהם לבית חזן
סיטן תכ"ה.
ו ההוא היה בפאדווה הרבר' מאיר בר יצחק קצנאילנכוגן הנקר4ש טדו"ם טפרווד-ה
דכזמ
 1והוא היה חתנו של ה-ר אברהנבם טינצי בנו של טהר"י טינצי וחבר ס' שו.ת וגם
עשה הגהוון על ספר הרטכ"ם ואי]ה שטות הרכנים שהיו כזטנו והוכא כספרו הרככינד,ט
' היר נתן אשכנז' ס" י"א ושאר
אשכנזי בסי' ר' ישאר טקוטות ה"ר ברקי עוזיאל סי' ט'וי
מקוטות ה"ר טשה באסל אשכנוי ס" י"ג ה"ר עוריאין ר'ינו ס'י כ"ח וזה והרב הגיה ס'
הרטלם עם חכירו ה"ר רור פיעיגטון באשר כתוכ כפת'חת ס' הרט'כם טרפום טגדלעוזי)
טשוה 'אי]אשקר ס" ניט יה"ר אליו-ק קפסע-ן' טקנרי4ו ס" .כ"ט ול"ב וע"ח
ה'ר רור ויטאל ס" ל"א ה"ר דור יחיא סי' ט' ה'ר קלטן אשכניי בקצרם טקוטורם
די
ן עובריא סעורנוסי' ט"ח וט"ט ה"ר משה חנין בר פרחיה חניןטגליל הטוריאהסי' ס'ח
וטה"רםטפדאווה נפטרשנתהש'כהי)6ל'צ' ככתובבילקוט טרפוסוינ'צ'אהבל'פי'יג)בסיטוי)
 )6ע1 ',וז 5חנמיסי
':ני1 :חס סתריס  1:1גר :6שקר .ג) 4 :":1ני5
 ,ג' ונס' 6:לית י?1:ס .ג)

והי

"5נ נ'"1 )? .ן י:ףס,ע"נ *1ח נ' .ס) עי"5 5נ::סנת'י:נסס"
.
' .ו) נ*1:ת נמוהן 61נ מ: 0תכ
ס
ס
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נ
ס
.
 )1ס.60ת,61: 6ג סי6ג.
'1נ נ' סג:ס  .'6ט) :41י"ר
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יהח2ע רף ז' בדבר' הטניה ע*ש וגס בנו של טה"רם טפריווה ווהוא ה'ר שטואל יהודוה
חבר ס' עחד קטן טשני' עשר דרושי' וגם בוטן ההוא היה ה"ר יוסף אביוב שמבי' אותו
הר' ב'י בט"אח ס" תר"פח דף תרד שכתכ שס וראיתי לה"ר 'וסמ אכיוב ו"ל שהיה קורא
תגר על הטנהנ שנוהנים בכל עיר מוקפ' חוטה וכבר כתבתי לעיל שזרק ה"ר 'וסף אביוב

י_0

,ם,
קרהש:4
י
4
ג
ך
ף
ן
ן
ן
4
:
ג
ה
נ
י
ימ~
יוסף בר 4מפרים קארו שהיו אכות.ו
גרוש ספרד ואבותיו רכ היו חכטים ונןראינו
מיועאי

ש

להרב ז'ל ב'י בט'אח סי' "8ז שכתכ שם וטורי אב' טה"ר אפחכם קארו ו"ל כתב שטעומ
"
שהטעס טשוס דניון דקייל טעולם לא ירדה שכינה 7יטטה טעשרוה וכף ע"ש וגכם בם
תר'נא בה' לולב כתב ו4שכא טאר' ז'ל היה אוטרשאין להטות ראשו כלפי טטה טשוכם
רהוי שלא כדרך גדילתו וכיון דכשנטלו שלא כדרך גדילתו לא יצא כל נענועין נטי עריך
לעשותם כדרך נד'לתו ע"כ ונם בטי"ד ס" ס"ב כתב וראיתי 7יהרב אבא ט4שרי ו"ל שהיה
נוהר שלא יפסק שום חוט טהכם ואפשר שטעטו וכו' ע"ש וחטיו של הרב היה ה"ר יעחק
סבע שב"כ הרב בט"אח סי' תכ'ה וטור' חטי ה"ר 'צחק סבע ו"ל טען עליהם טט"ש רבינו
של הרב היתה אחותו ש )-7ה"ר
בסטו וטפסיר השמיבם כסאי וכו' ו
לפכיר בהתנשרואכהו'שא
תר
ש"
מה
שטואל סבע בן ה"ר יצחק סבענ) שנו
' יחיאבסי' קל"ב וקל'ר ע"ש
י תםו
הם שם בריש סי' שמ"ג כתב וכיוע' בוה טצאתי שכתכ טורי חטי הר' החסיר הירתיים
בן אלבלג ז"ל.
קיע שהרב טהריי קארו מתחלתו היה תושב עיר ניקשולו ושם העיר ה ,את רוחו
ו
ו
ק
ע
י
ש
ד'רתו טשם והלד קו לקכוע ד'רתו בעיר ח.פת תו"ככ וי"4ש שבהיותו בעיר
ו
חו
ופ
ון
י7ן--
ח2םניהקת
4שליו הטגיד וא"ל שילך לצ.פת ועקר ד'רתו טשם והלך ל4שנדרינופל'
חבר החבור הנרול ס' בית יוסף ומכ הרב עצמו בחת'טת ט"חמ שהרי כתב שכם אמך
את ה' אשריעצני ונו' ועד נה כרכני וכו' כ' התחלר:יו באנדרינופלי שנרט רפ"ב ליעירה
והשלטתיו בעיר צפ-ת ת"ו אשר בגליל העל'ון תו"בב שנר :הב'קרג) 4שור ונתעסקתי עור
בהגהתו וכסהדורא תנינא עך שנח דיש ונו' נטצא שבעשר'ם שנה עשה חבור הב'ת'וסף
ושת'ם עשרה שנה נתעסק בהגהה ובטהדור 4שניה ב,ן הכל ל,ב שנהוכפיהנרא'רכשהלך
ר~-ב לצפת עבר דרך עיר שאלוניקי ספניכי יש ל' בידי הסכטות קרוטות טרבני שאלוניקי
אשרהיו בדור ההוא וחתם ג'נ הרב טהר"י קארו עטהם.
השלה.,שטות הרבנים החחומים שם בשנת הר"8גליעירוה ה'ר יוסף ט'ט'4טעק היר יוסף
קארו היר אברהם לבית חון ה"ר שטואל עוויאל ה"ר יעקכ סבע ה"ר יעקב צרפתי
היר שם טוב 4שלחנטי ה*ר טשה ףיעיש ובהסכמה אחרת חתומים שם ה"ריוסףטיטיאצאק
ק'ר יוסף קארו היר שטואל אלטושנינו ה"ר יוסףן' לב ה"ר אברהם סיראלוו ה.ר אברהם
טיטיאעק היר יחיאל בר סשה ה.ר פרחיוה הנהנ ה"ר 'הודה נתן )7ה"ר שלטה בן ה'ר
אברהם 7יבית חון ה:רחיים עובדיה ה-ר שטוא ]-7ט,טיאעאק ה"ר שם טוב אלחנטי ה'ר
שמואל עתיאל ה'ר טשה ן' 'עיש וטוה נראה שהרב טהר,י קארו עבר ררךעיר שאלוניקי

*

כשהלך ל בא"י.
רדבע-לצ"פת לטר בבית הטדרש של רקרב טה"ר יעקב בירב והוא ר:לטיד
ךן6ךקך שהלך ה
טובהקה) לסהר'י בירב וכם"ש בכטה טקוסות ונתגדל הרב בצ"פת בתורה ובגדולה
'רו-ביץ שם תוה הרבה והעטיר תלטידים רבים וגדולים בחכטה ובטעשיםטוכ'םוכברנודע
'מפורסם נטה הפליא עעה רגד'ל תחם'ה לעשות הרב הגדול טהר"' קארו (הראנו טתורהו
) נ,,*7,!54ש,טנמ יסעס ג'ד ג' .כ) ע"! 54ו נ' .ג) סיינו שנת ס*נ
סימן5"5פ,ס ונן5 5ינ כ
*
סג:ס כ'ו5קמן לק*' סגסס ג' )7 .עי' ;11ן נמ"ע5ו"יג ח* 7ר"ג .ס) ג11גו7ס':
":מי"י'מ 7.ממקמק כוס.
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נפלאות בחבורו הנרול בית יוסף שעשה על סן ארבעהטורים שהאקיעינן אריאלונוסף
על זה ס' ש"ע שנתפשט בכל העולם כלו ו כסף טשנה על ס' הרטב"ם ז"ל ועח -דובר
ספר שוית רש"כות כטא"ה ואני הכותב בעיר
מ"שאלוניקי כשהייתי שנכם שטעהי 12פי וקניכם
שעשה שו"ת על שלש טח'-ם אחריס אלא שלא באו לרפוס וכן טשסע מהקרטרע בנו של
הרב שעשה על ס?ר התשולות ה"ה החכם השלם כמיהר יהודה קארו ו'ל ע"ש ועור חכר
ס' ברק הבית הגהות על ס' בית יוסף וס'כללי התלמור פ4על ס'הליכות עולםום'טגיר
טישרים והם סורות גרולינב? וסתרי תורה שהירה טגלה לו הטמר שהיה ננלתאליו וכטו
שיראה הטעיין שכם בספר ההוא והרב ו"ל נאבן העזר ס י"ז בד'ני עגונ 14רו5תת'נעגין
כ:סיח לפי תוטו טכיא רבר' טה"ר רוה הכהן ח-ברי טה.ר
"ר יוסף טיטאצאק שנחלקועל
ענין הריגת טשה סוס' טגליל הטוריאה ותטהני טאך טהרב
שלא הוכיר בענין וה
להרב בעל בניסן ואב טהוא היה הראשע שנשאל עלענין ההוא והוא כתכ פסקים והארד
טאד על הענין ההוא ונחלק על טה'ר רור הכהן והסכיטו עטו הוב מהריי טיטאעאקורבני
שאלוניק' ככוהוב הכל באורך שם בם' בניטן זאב") והנה הספר ההו' ככר היה טזוטס
בוטן טהר '.קארו שהרי נדפס בשנת רצ-ט לפ"ק ואול' לא נטעא אתו שלא באלירו הספר
ההוא ואני הכוחכ בהיותי בעיר טוע)רת' שאלורק' 'ונב? אחר בהיותינו החכריכם בישיבח
והיה שס הרב החסיר כט"הריר,ריא קארו ו"ל בן החכם כט"הר יאודה קארו ו"ל בן של
הרב הנרול טהר"י קארו ו"ל ונהגלנלו הרברים בימנו ובתוך הרברים ספר לנו קעת טשבחי
הרב וקנו ו"ל ובכללשבחיו אטר לנו שהרב וקנו אטר בשעת פטירתו שוכה ללמודהתלטור
כלו שלשה פעמי' וא"ל עור ש.טי חייו של הרב היו  1"8שנה וסי' ראשו כתכם פ"ז וכפי
הנו" שס בס' התשובות מהקרטתכנו הרביהורהשאכיו הרבהגרולו"ל נפטרבשנת הש"לרג)
ל'8ירה.
י חביריו של טהר" קארו ו"להה היה ר-רב רבי טשה בר יוסף טטראני הנקוויש
ומגרו
ל הרב המבייט ואבות'ו היו טטחוו פוליא והוא טע" רבינו 'שעירה טטראניאחרון
הף
טשה טטראנ'בן בנו בהקרטתו לס' ש
והראשון .וכ"טש החכ'
ו"ת טהרב טהר" טטראני
אביו ע"שג) והרב הטבי"ט היה ג"כ תלטיר טובהק טהרב הגרודם טהר"י בירב ו"ל וכ"טש
הוא בעמטו בכטה טקוטוח והרב הוה הרביץ תורה הרבה בצ"פת והעטיר תלטיד'ם רביכם
והיהריין בעפת ב' או ר שנהד) כטו שהעיד בנו ה4ר שלטה מטראני בהקרטתו שעשוה
ל 40
לס' שו"ת של הרב אביו ו"ל ונוסף על וה רהמישני חלקים טש"ות וס' קרית ספרע
הרט'בםוס'בית אלהים וכתבו ב' בניו ה"ר שלטה וה"ר יוסמ שם בהקרטות'הםכי אביהם
הרב הטבי'ט ו"ל נפטר בשנת .ה-שמס) ל'עירה ונתנו ס 4דמשנת פטירתו טשיה עבדי טת
ושטעת' טפ' וקנים טג'ר' 4שטת כ' הרב הטב'"ט ו"ל היה רכר וטנהיג הרור והיה עוטד
גפרץ לכל דבר אשר היה נוגע לכללות הק'ק ובס' צפנת פענח להרב טהר"י טטראני ז'ל
בנו של .הרב הטבי"ט ז"ל נתב שם בנו ,החכם כה'ר טשה טטראנ' בהקדטתו לם'הנז'וז'ל
וה היום שקוינוהו ט8אנו ראינוכי טהכטי קשטיליא אשר י8או ראשונה באו טעיר טראנה
טהפול'4ע שנת עת הן,טיר הגיע לפ"ק שני בני היעהר שני אחיכם אויחים נשא אותם ה'
על כנפי נשרים באויר פורחים ה"ה הרב הטובהק כט"הר אהרן טטראני ו"ל בעל התוספות
ווה שטו אשר 'קראו לו [בעבור שבהכנת התו' היה יחיר ברור חכו טמתקיםוכולוטחטרים
והיה] תלט,ר חבר להרב הגרול כט'הר יוסף פאסי ועשה תורתו ,קבע בעיראנררינופלי
שטה ישבו כסאו' לטשפט וכו' וזה הרכ אהרן טטראני טוכירו הרב טהר"י קארובבימיוסף
מחומסי' ל"א שכתב שם והחכם ר' אהרן טטר4שנ' תירץ דכי אטריננ וכו' ובס" עיו
כתב וככר שאל טטני החכם ה'ר אהרן טטראני ו"ל רכ,וןרק"לרבררבנןלאנחתינןלנכסיה
ש'2ר קתנ' וקול' ונראה רכשבא הרב טניקופולי לאנררינופל' שם לטדו יחר וה עםוה ה"ר
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אהרן מטראנ' וכתב עוף ה'ר משת )4מטראני ואשר על ירו השני ~שחיו החככם המד.ומכם
כם"הר יוסף מטראני ז'ל אביו של והר.כ זקני ארוני טשה ז"ל אשר נולד לו בשנח סר"הכ)
קנאח אפרים בעיר שאלוניקייעיא והוא נער לא יטיש מחוך האהלכי באלעירוצררינופל'
'1צק מיבםע"י הרב דודו הרב הנף ובהיותו כבן י"ח שנה עלה ר)ארץ הצבי צ"פתתיבב
ויצק טיםע"י הרב הגרול כט"הר יעקב בורב ז
ע"ןל ו~שחר פטירח רבו בצ"פח עטד עד) כנו
ן עמו ונחבקש
1ישב על כסאו הרב זקני ו"ל ישפט אח ישרא נ"דג) שנוה כטנין ד'ןידי
בישיבהישל טעלה בשנת טש"ה עלה אל האלהים ב;"ט אחרון של פסח בשמרבם עקב,
רב עכ"ל נטצא כפי דבריו שהרב הטבי"ט היויטי חי' 1שטנ'ם שנה.
טגדולי חביריו של מהר"י קארו היה ה"ר אברהם שלוםוהואהנזברבחשו'הרבנטה"רלן
חביב בס 4קכ'ט וק"ל ע"ש ושטעתיטפי החנם השלם הרב נם'הרחייא שלוםנריושץ'
שזה הרב היה כטו חלמיד חברלטה"ריבירבז"לוהוא.אביושל ה"ראליעזרשלוםשהיהאביושל
ה"ר אברהם שלומי) אב'ו של ה"רח"אשלוםהנו'ועודא"ל החכם ה"רח"אהנז'כ' ה"ר שלטה
הלוי בן אלקאבץ אטרעל וקנוכה"ר אל'עור שלוםכ'ר הקטחלאתכלהשהיה טשלשלחחכמיום
.כ"ד דורוח והר' אברהכם שלום ובנו ה"ר ח"א הנוכר שני דורות נטצאו כ'ו רורורש.

נם

3כם טחביריו של מהר" קארוהיה הרביוסףסאגיס וטביא אוחו הרבבב"יוסף בט"אהשי'יז
בד'ניעגונא דאחח'וגם כתשובוחיו וכטושיבא לקטובןה')וגםמחביריוהיהה"ריצחקמסעוד.
נם בוטן ההוא היה בצפח הרב ר' שלטה אלקאבץ ה"ר טשההלוי בן אלקאבץ מקובל
טן הזקנים שהיה רבו של טה"רם קורדווירו וחבר ס' מנוח
על
גדול

פ"
טגלח ~שסחר בשנח רפ4ט ליצירה ושלחו לחטיו טנחה שלוחה ביוםשוריכ:ם לכלחו במקום
ששולחיכם הבחוריכם חכשיטי זהב וכסף לכלוחיהם וחטיו וגיסו ~שתות אשחו קבלו מנחרש
הספר חהו~ש כשטחק ובטוב לבב יוחר כפלי כפלים משהיה שולח להםחכשיט'זהבואבגים
טובוח יקרוח הורך ולכך קרא שם הספר טנות הלו' ועוד חבר ס' שרשישיפי'עלמג'לת
רוח בשנח' השי"ג ליצ'רה ועוד חבר ס' אילת אהבים על טג-לח שיר השיריכם וס' נעיבש
זמירוח פי' על חהילים וס' בריח הלוי על ענין חכטח הקבלה וב' ספרים אלו לא נרפסו
וכפי הנראה שזה הר.ש הלוי אלקאבץ היה תתלחו טשאך)וניקי והיה חלמיד טהרב יוסף
מיטאצאק וכן טוכת בהקדמתו לס' מנוח הלו' רף "א ע'ב שכחב שם ושטעחיטטורי החבם
מה'ר יוסף טיטאצאק "1לפי' ~שתר בו והוא 3י לנל דברנודעשישר'סבות18עלא
וחוטרייח וצורייח וחכליחית
הבולי
נט בזטן ההוא היה שם בצפח הרב הטקובעם מה"רר טשה קוררווירו והו~ש חבר כטוה
4
פ
ו
חבוריסי) בחנמת הקבלה ס' פרדס רטונים וס' אורנערב תפלותר"הויוםהנפורים
וס' עבוד' ע"ד הקבלה ואלו והספרים שחבר הם בדפוס וחבר עוד ס' אלימה והואמכחיבת
יר ועור חבר ס' גדול פ 4על ם' הווהר וקרא שטו אור יקר והוא טכתיבחיר שלא נרפפ
ואני הכוחב ראיתי הספר הוה בירושלים בכית מררשו של החכם השלם הטקובל )-כט"הר
יעקב צמח ז"ל בהיוחי לומר שם עטו בם' הזוהר והספר ההוא גדול מאד בכמוח ובאיכוח
הלוי

ושטעחי

.
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ובהקרמת ס' אור נערב שכת' החכ' להר גרליה קוררווירו בנו של הרב הנז' ~שמר שאמו
אשת הרב היתה אחותו של הר"ש הלו' בן אלקאבץ וכתב עור שם בסוף הספר כ' אביו
נפטר בשנת הש"ל ליצירה ושטעתי טחכמי עפ'ת הרבב שכשהיו מוליכ" איתולביתהקכרו'
היה הולך לפניו עמור של אש ולא ראה אותו רק הרב ר' 'צחק לה-יא אשכנז' ז"ל וה4ר
נרליה בנו הנז' היה ת~2מיד מהרב שלמה ס~ונים יכמ"ש בם' הנז' גם ברור ההא היה
בע"פת ת*ו ה"ר 'וסף אשכנזי הנקרא התנא הנרוללהיותו שונהתטירוזבוטביוובנגון.
ההש היה במצרים הרב הגרול מהרר"באז רהיינו רבינו רורןאביזטראז"לוהרביץ
תה-ה הרבה בישראל והעמיר תלמירים רבים כלם חכמים גרולים וכתב יותרטשני
אלפים פמקים ולא באו לרפום אלא שלש מאות מהם") ואף זהע"י שבשבילנ) סבה אחת
אין ראף לנלותה על ספר ושטעתי מפי מנירי אמת כ' הרב הזה מע~ש בתו ביתו מטטון
גרול כמה אלפים רינר' זהב וחלקם לתלמירי חכמים חלק אחד לתלמירי חכמים במצרים
וחלק אחה ש~2ח לחברון וחלק אחר שלח לירושלים תו'בב וחלק ~שחר שלח לעפת והוא
'לעת זקנתו עקר רירתו ממצרים והלך לו לשר צפ"ת תרבב ואומרים שהרב מהר"יקארוז'ל
כברו ונשאו בכבור גדול והושיבו לטעלה ממנרבכל הרברים הןדיענין ישיבה הן ~2ענין
חתימת כתבים או שטרות מפני שהיה זקן מופלנ בשנים יותר מהרב ר' יוסףקארוואומרים
שחיהקיי שנים ונפטר שם בע"פת .גכם בזטן ההו4ן היה בצ"פת ה"ר יששכרז
' שחםאן
בעל ס' תקון יששכר כדמוכח בספרו דף רז ום'א ום'רוהיה תלמיר מהר"לן חביב כרמוכח
שם ברף כ"ט ונ'ו ושם ברף ע' מביא להרבר' רורה זכ-4א.
שטות דובמם אשרהיובזטןטהר'.קארו והובאובספרוהירשטואל סבעטקושטנדינא
סף א' וכבר כתבתי לעילג) שזה ה"ר שמ~ל סבע היה אחות ~ישתו שלם
מהר"'
רף ו' וז' וח,
ה'ר אברהם שלום וה4ר יוסף סאגים חה'ר
קארו ה4ר שמואל בר משה הלוי
בושה מטראני שהיו חביריו ברף ט' ושאר מקומות ה"ר יוסף בן פייאח ברתי"אוהו4ומרבנ'
רמשק ונזכר שם בכטה טקומות ה'ר 'עקב בן נחטיאש ברף "ר וטיו ושאר מקומווק ה"ר
שם טובן' מנירוה"ראברהם
'הורה חן בן ה"ר עטנואל מקנדיא רף פ"ג ושאר מקוטות ה"רה"ר.
בן נחטיאש רף כ'ה היר משה קוררווירו ברף ל'א ול*ר ול"ז
אברהם ף אשרד) וה'ר
הרב ז"ל וכתבו כ2ם
ברקי והיר משה אלשיך וה'ר משה סערי ר' רבנים אלו הכם תלטיר'
אחר מהספסקלעזרת רבם מהליי קארו ז"ל והקשו קושיות על רברי הר"ם מטראני וכ'טש
שםמור'ורבי הזקן הרב הנרול טה"רר מררכי קלעי ז4ל שם ברף ל" 1ע'ש הרב ר' 'שראל
בר פאהי והוא ה-ר ישראל ר' קוריאל ברף ס'ג והזר יצחק ר' מול"נא והוא טרבנימירים
ברף ס*ג הרב משה רמוהי מרבני מצרים ברף פ"א ה"ר אברהמ ףיעיש ברף פ'ב והו4ן
אביו של ה'ר יום טוב ףיעיש ה"ר יעקב סמוט מרבנ' שאלוניקי רףק"ז וק"מוושטעת'כעיר
שאלוניק' שהוא היה חח:ם בן סמ'וט לרמת אל ר"ת סור מרע ועשרה טוכ ה-איו-עי כת'בה
מה"רר אברהכם'יצחקי זיל שכתב שם ושטעתיכי המפרד בריקח לנלרי היה החכם השלם
כה'ר יעקב פירמוןזי 5והובאו רבריו ליר' .11ל שכתב ברין זה וכו' ובסוף רבריו חתםיעקב
סמוט ומשם נראה בוראי שהוא יעקב פירמון והיה חותם ממוט טטעם האמו אכרהם
אלאשקר ברף ק"י ונראה שהוא בנו של מה"רם אלאשקר שהיה שואל שאלותמאביו וכ'מש
1תשובותתס) היר בנ'מ 1הלוי בר מאיר הלוי ברף קי'ז ה"ר אברהטירושלמי בדף קל"רה"ר
יום טוב בי'באם רף קל'ר וקל"ה ה'ר שם טוב אע8)-רג'י רף קל"ו ה"ר 'עקב א~2חאמ'
דף קלע דרר רוד ף זמרא רף קל'ח ה"ר א2ם'טר טנייפרי ח"ר 'צחק קארו דודו של דהרב
ברף ק"מח ולפ' דעתי כ' וה ה:ר אברהם ף אשר שנזכר שם ברףל'ז שהיה טתלמיריהרב
מהר '.קארו ו'ל הוא אשר חברפי'על טררש רבה וקראו אבא ר"ת אברהםן' אשר ונרפס
רבר' המררש באמעע ופרש"' מצר אחרופ" אבא מצר אחר כנורע.
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