
לז
פ0.1פא,
 דקרכ טחשובותיו בח'א בספרו והובאו הטביט הרב בומן היו אשר הרננים שטותואלה

 שטעון בר שלטה ר' טהרבי תלטיר שהיה אוטר ושם י"ג בסי' זטרון בן יוסףל
 סאניס יוסף וה"ר חזק שלטה ה"ר טקוטוח ושאר וי"ז ט"ו ס" בה-ב יעקב ר' הרב צטח6(בר
 וה"ר בירב טהר"י של בנו בירב אברהם וה"ר אלעלוף אברהם וה'ר אלקאבץ שלטה ה"רל"א ס" משען יצחק וה"ר קפסלי אליא ה"ר מקוטמ( ושאר כ"א ס4 חביב ף לוי ה"ר ט"וסי'

 4*לאשקאר משה הף טקוטות ושאף ל"ב ס" סיריר[יו של4ה וה"ר חבירו שלום4שכרהם
 ואר* נ( קו-יאל יעקב והי' שלוכם אברהם הף וס"ה ס"ב סיטן סוף טצרים טרבניוהרדב"ו
 אברהכם נהר* צרפתי אברהם הר' ס"ה סימן ישועה והר' בירב אברוהם וויר חזןשר[טה
 בן א*זר הו* ע"ח ס" עטיאוה שטואל הר' ס"ח ס" יחיאל והר4 קארו י61ף והר'שלום
 הר* קיו סי( מכרוסא לב ז' צריק בר לך ף יצחק הר, מקומת ושאר וצ"כ )צ'א( סי'יוחאי
 עובריא חמם הר' קכיה ס" ג( יעיש ף טוב יום הר' של אביי והוא טברוסא יעיש 1'אכרהם
 בכטף יוסף בית הרב וטביאו טקוטות חטאר ורט"ה רם"ג ס" וירנה ר שטואל הו* ריחסיטן
 חהמפ אברהם הר' בן בלב יעקב ודי רמ"ו בס4 צייאח ן' יוסף הף קש מה' בפשמשנה
 פ4 זטר4ש ף רור הר' רנ"נ סי' אפוטארו אברהם הרן רם"ו בסיסן בירב טהר"י שלגכרו
 ישראל כטה-רר המשורר החכם של אביו והוא רפ"א סי' טרכחפקד( נטירה סשה הר'רמג
 ספר חבר משה הר* ואביו נהפס ולא ישראל שארית עור וחבר  ישראל זמטיתז בעלנאגיה
 קורקום יוסף הר' רפ"ר ס" ער4שטהס( יצחק הר' טוב לקח וקראו השצות ועל פרש"יעל
 ק'פ בס" ושם ש'ר ס" סוף באזלה טשה ושין רצ"ב בסי' טרינה רי שטואל הר' ר"ץסי'
 טיטאפאק יוסף להר* הוכיר קורי4על רי ישראל הר* רברי על בהשיבו השחר ברכות עניןעל
 שנתגרל במקום ונתגדלתי שם בחורוחי ביםי הייתי אני גם עור וכתב ירושלמי אברהםוהר*
 כנסיות בתי בכל כן נהגו לא ומעולם ז"ל פאס. יוסף כטה-ר הגרול הרב טורינו בישיבתהוא

 יפחק סה"רר חלםיד שהיה פאסי יוסמ 41 ריב כי נר' ובושם וכו' זנון באמ(ושבאנררינפולי
 . בתלמיר'ם רבה תורה הרכיץ ושם לאגררינופלי לו בא ספרד סט,ש שיצא אחראבוהב

 הר' מקוטורש ושאר מ בסי' בירב טהר"י בח'ב בתשובותיו שנוכרו הרבנים שפרשדאכהי
 ן' רור הר' טקוטות ושאר ל"ה ס" יוחאי בן אלעור הר* י'ו ס" טול"נא רייצחק

 טשדה והר' ננא"רה טשה הר' קאומלירוו( יעקב הר טקוטורש ושאר ס"ו סיט1 זטראאבי
 הר' קהלרש וס' השיריכ:ם שיר ס' על פי' חבר והוא ק' סיטן נאליקו אלישע והר'אלשיך
 נכרו בירב יעקב ווהר' חכרון תחטב שהיה ארחא אליעזר הר' של אביו והא ארחאיצחק
 מ4 זמרה אבי )' רור והר* וירנה ף שמואל והר' ארחא יצחק הר4 קכ"ת סי' סוף הרבשל
 ברי הר' טקיטות ושאר קל"נ%ב

 יצחק והרן פינחפ והר' פרווינצאל טשה והר' חוקיטו
 והר' אםינו יוסף והר' טטונצולינן יפחק והר' צרפתי 'פחק והר' טפיסא שטואל והר'4לטאש
 שכם הטעיין שיראה כטו' אטליא רבני הם הרבנים אלו וכל קל"ח בס4 טריווש יוסףווע4 פינפי יצחק והר' לויז( חוקיה ורון פינצי משה חהר' קורוטו מיכאל והר' ארדוטיאליהודה
 טשה והף צייח בן יוסף הר' קפזט בסיטן לכ בן יוסףרון

 ברי
 באסאן' חיים הר' ר'ב ס4

 והר* קלעי שמו4על והי פירמון יוסף הרן קיו רף _אררבי יצחק הי4 קי"כק( רףסו14דיש
 יעקב והר' ברוקאש חמא והר' אשכנוי יחיאד[ י-ך' קכ"ו רף הטוריאה טגליל רוסובעחם
 ברף שם הנרארה וכפי קל"ר רף הטוריאה טגליל פירטון יוסף ורו' חנון כהטה והר'פאפו
 שכ'כ שאלוניקי בעיר ג"כ והיה טא"טצק יוסף הר' בזמן היה אשכנוי יחיאל שרקר'קנע
 סי על בשאלוגיקי נשאלתי וו'ל ו"ל אשכנוי יחיאל טה'ר יר טכתיבח העתק לי והראושם
 עי' ג( . ו' סנקס 1ש' מני-ט נטוית טס ג"ס י16י6ל נ( . י'ז יגהת ל נ"1 ע"י4(

 מסלי"יט 5מ*ת גסו"מ"
 וש'סנסס כ"ססס וף5י6י זי ,עקג ד' ו( . עקיזח נע5 ט5 נכזו ה61 ת( . ג"מ מ' מ"* טס'ג וני' ז( . 5"1כ'ו5ש5
 עז מ6' ת1!טס סס'מטס מ"נ מני"ט טג:ו"ת 5זעת יש מ( . ס15ויייו מ1ק,ס מטה 4ה4 טס מגי"ט נסו'ת ו( .ג'
 ה"ג1יכ"ח

 מזי
 כדס,ס 61'5ן מכ*ן מ4'ן מממגל 5גן 5מס( 'ז'ניף )ון* 4' ס" עוד מתמ'5 וסס ע"נ קיג די עד 6'

 . "", הגסס נ' כ"ו 5ט5וכי4ת
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 בחרמה חכם התרת לו יש אם פלוני הכנסת בבית עור יכנם אם שטשון נזירות עליושקבל
 אשכנזי יחיאל ~הרב ווה החכטים ושאר זיל טאייטפק"( יוסף טה"ר .החכם ע"פ ליוהותר
 הקבלה בסורות האיכות ורב הכטות טעט ספן וחבר וטקובל חם'ד חנם והיה בירושליםנפטר
 קנ'ה רף טשאלוניקי בוטון רי אכרהם ר' הרב הטבי"ט בם' שם עור ה' היכל פפרונקרא
 הו" ק"ץ רף טפרים טרבני אשכנזי כפלאל והר' תבון יעקב והר' רטוהי טשה הר'וקעיה

 רהיינו טהרי'בל הרב ה"ה שבהם והגרול נת'ם קק בפיאיהע!:שאלוכומן
 טענין שנראה וכמו גרול וטפולפל טובהק רב לב ף רור בר לב בן 'וסף ו" הרב'
 וה"רטשה רור ה"ר ושטם חכטים בנימ ב' לג והיו ראיה פריך 4שין לטפורסטות כיתשובותיו
 וכתב בספרו שם הטעיין שיראה וכטו בניו טשכם חרושין כטה נרפסו טתשובותיוובח"אנ(
 וכתבם שלו הם בחזא בנו בשם טהרי"בל שכתכ הלו2ונוו: אותם כל כי כ' רף בח"נמ"רששך
 ולא ג( ס"ט ס" בתשוכותיו טהר"~ל הרב וכ"כ חכטתו כבור 4שעל ירועה לסבה בנובשם
 כרטתח טונשיטיריוד( טעיר היה שתחלתו הוא שנראה טה אך ה,ה טי של תלטיר .לנונורע
 הזקנים הרבנים עם לטר ושם ש4שלוניקי לעיר טשם הלך ואח"כ ע'ז ס" טתשובוועיובח"ב
 טאותם טצהק רבו ה'ה טי בבירור לי נורע לא אבל בתהיה טאר ונתגרל ,ההוא ברורשהיו

 אחר יום כי זקנים טפי בשאלוניק, שמעתי והנה ההו4ש בןור היו אשר הקרושיכםהרבנים
 של אביו הזקן חסון בן שלטה ו" הרב עם בישיבה בהיותו לטהרי"כל טחלוקת לואירע
 על ט'ג ס" רעה ויורוה א"ח בחע~ק הרשד"ם בתשובות הנזכר והוא חסון אהרן ר'הרב
 הר"י של שקושייתו חאסון ף שלטה ה"ר ואטר טקורביל הר"י שהקשה טהתוספות אחר רנורענין

 שני בין הטחלוקת ונתרבה הרברים נתגלגלו וה ועל שטעה אלא כלל קושיא היה לאטקח4ביל
 בישיבה זה את וה ההברשבירכו ערשהגיע הטדורה ונתגרלה הנזנריםהרבנים

 בתי
 גרולה נחבורה[

 נהרג בכפר בהיותם ושם יכפרים והלכו שאלוניקי בעיר טגפה היתה טחגטים ואחרינףם חכטיםשל
 רירתו שעקר רל טהרי"בל להרב סבה לו היתה וואת טהר"בל הרב של בנו לב ז' דוד גהירחהכם

 שאר כל ולטר בישראל הרבה תורה הרביץ ושם קשטנרינא בעיר לרור לו והלךטשאלוניקי
 לכ וטב'4שו ה4ששכנז'ם טחוור בסוף וכרסב נשיאס( גראסיא ט' הגברת בישיבת חייויטי

 בשאלוניקי לב ז' יוסף ר' הרב עם נתקוטט בליעל איש אחר שישראל הקבלהי(בשלשלת
 שיטחוה טי היה ולא העם כל בפני בשוק הלחי על והכהו נגרו שכתב רין פסק עניןעל
 ורסקיף גרול עשיר ההוא הבליעל האיש היות מפני זה ענץ על רבר אלע דובר ואיןב'רו
 קרע קטלאנו טברהם ושטו אחר בשם של שהיה ההוא החנות לפנ' הרב ובהיות טארואלם
 עכבר שם וראה בחנות הבשם נכנם ההוא ובלילה זאת על שט.ם שוטו ו4שטר בגריואה
 וקכם הלהב ונתרבה בחנות לו שהיו בניירות ונסבך נאחז והאור לשרפו הנר אליו'ושיב
 כנסיות בתי וכטה נפשתש וטאתים טיהורים בתים אלפים חטשת כטו ונשרפו גר,להשריפה
 שהגיעו ער טישראל נפשות כטה יום בכל טתים והיו בעם הנגף עלה ואח"כ מהרשותוכתי

 ההו4ש ומהיום שהי כטנין מתים שי"ר ההוא ביום שנקברו. שבוע של אן ביום א'()ם,וכם
 ליפירה הש"ה בשנר-ז היה וה וכל הטגפה שנעפרה ער וטתטעט הולך הנגף היהוהלאה
 כטוה עע-ן וחהושין ושטורם טשו"ת חלקיכם ר' חבר ז'ל טוהרי"בל שו-הרב נורעוכבר

 ובע' והר"ן והרא"ש והרטבים הרייף והפוסקים ותום' עיש"י חטורים לשונות וכטהטסכתזת
 הטעיין שידאוה וכטו ועפוכם גרול בפלפול האחרונים הפוסקים ויתר ירוחם רכינוהטר.ם

 . בפפריושם
 אל חיים ה'ר יב בסי' אשכנזי 'חיאל ר' הרב בח"א בספרו שנזנרו הרבנים שט"ואלה

 מסדי'נ5כוון מןק "'ה ע5 עע9 א נ( ; % נן מי י' מתסונ" נמנ*ו ג""ג 1גס ימ סי' ע'מ נ( סמ. לס"(
 נס'ותי מדטן נימי כו מם סג"כ י( . כדנממ1ן ימ" נ"ני סגסיג 5ננ1 סם לסקיס כין ס'* סידוצס ססנס51דונ9

 וונ,י( 1נ"1 5"נ ס" וי"י %מ )מ5ק יס"יס נס,"ת 5י,נ סנו:ית סמסוי%מת סצ:'דס סגנייס סי" ס( .גמ~מפטימי
 מון % '4ממ וממ' ס'י טמ151מ* 111" סדנס 5'סו:צ וננ"5ס סינס סי*"5 ונסו"ת י5" ס" """ סמנ'"טונמ'ת
 . סשנ מ"מ '*ממ ,ע" *' קי"! ו( .כד*ו'
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פ10.1א
 בסימג טקנריא חן י9חק ה'ר ובח"ג ס"נ בסיטן רוריש רבני כאסג חיים וה,יפועיל

 נ~
 ובסיש

 וקצמ בזה וכ'91א בכרוסא מעשה היה שנה טשלשים יותר שוהל ללת טוריע ואני נתבק"ב
 כטהיהר ושארי קרובי הטובהק הרב השלם והחכמ להחיר כתכו וטן באותו שהיוסהחכטים

 לסכרמו לרעתו הסכיטו חהם כיסים היו אשר שאלעיקי וחכמי להחמיר כתכ לב ו'י9חק
 וכטיש בנננשת רור ה'ר היה ובזסנו נירושין טהלכות י"נ בפרק טשנה וככסף י' סיטןבטיר להריבל טביא יוסף בית הרב וכן יוסף בית להרב סביא ובח.ר הכלים ולאסור להחטירוכתכו
 טרכר אשר חככם שאותו וקבלתי שכם שכ.כ כ"ח ס'מן חה"ם חלק בתשובות'ו הלו'הר'ש
 ולהיה בנבנשת דור כסה'ר טוכהק ורב כרורו גרול הטופלא חככם הוא ו"ל לב ז' הר"יעטו

 .עיש
 ר' הרב רהיעו סר,וקסר"ם הרב לב ן' טהר"י של מחביריו בשאלת'קי היה ההוא ברורנכ(

 שחברשלשסושו'ת טספריו שנראה וכטו גרול ופסקן וטיבהק נרול רב טדינה רי.שטואל
 טשלשים הכפות קסן ס' הכר ועור טרינה"( ר' טשה ה"ר בנו והרשיסם טירים רן ס'על

 וכטו בו'ניצחהנ( מר'נה רי שמע'ה ה"ר בנו בז נכרו והרשיסו שמואל בן ס' גקראררושים
 תלכמד היה ונם ו"ל טיטאצק טהר"י טהרב תלטיר היה והוא ההוא בספר שם הטע"ןש'ראה
 הנמ טהריבל של חביריו מנדולי שהיה בספריו בעצטו הוא ובט-ש חביב ו' טהר.לטהרב
 ננבד אחר זקן רבות שנ'ם זה ל' ספר בש~"לוניק' בה'ותי והנה , ליטים טטנו 9ע'רהיה
 חייו יכמ היו ז"ל זקנו שהרב זיל הרשד"ם הרב של בנו בן לע טרינה רי שלטה ר'ושטו
 יום שנה ן' בז וכשה,ה עינים בבהי קירא שנה 8' כן היותו ער בזקנה וטשנכנפ שנהפ"ר
  שהיה שאי-שוניקי סנהנ שהוא כטו ההלכה לקרות הנטרא פתח בישיבה 'ושב בהיוחואחר
 היושב לחכם הנט' ונתן עינים בבתי לראות יכול ולא בעצטו הוא ההלכה קורא ישיבהראש
 להם הוצוד לא ושוכ עינים כתי בלי וקרא נטרא פתח ככיתו וכשהלך ההלכה שיקראב9רו
 וכון כח יחליפו ה' וקויי בצריקים בהו רכת,ב טאי לק"ם וזהו פטירתו יום ער שנים ר'כטו
 ב9ד וה קבח-ום ואשתו והרב פעטים כטה בשאלוניקי שם קכרו על לבקר זכיתי הנותבואמ
 לטו ואין חורתיך ל~טוהבי רב שלום לבר זה פסוק קבורתו טפכת של האכן על וכתובוה

 אררבי טחק ר' הרב רהי'נו טהרי"א הרב היו ז"ל טהרשר"ם הרב של )מחביריוטכשול.
 טררושים שלום רברי וס'  משו.ת ריבות רברי ס' וחבר טיסאצאק יוסף טהר"ר תלט,רשהיה
 וע-ם עליו שהעיר וכמו חכמות מינ' ככל וכולל וחסיר פובהק רכ טסאלון מררכי ה'ר8ם

 החכטורע באותם ל~טר היה הנז' שהרב ט' ס" ח.ט חלק בתשובות שכתב ז'לטוש-שרים
 לו היו שלטה ה'ר וזה טסאלון שלטה ה.ר ושטו גרול חכם אח לו והיה ולסבחותלרקחות

 יעקב שארירע ס' חבר מטאל-(ון יעקב היר שמו ה~טחר והבן בחייו ומתו חכטים בניםב'
 ריל וטטררשי טהתלטור רכיכם טאטריכם פי' והוא יעקב תולרוח וס' נחטריכםטררושיכם
 טהרשד"ם של טחביריו ד3כ[ . נרפסו שלא וטאטרים ררושים שאר ועור ועצוכבש גרולבפלפול
 פי' בהמה ירי והם ספרים כטה וחבר בחכמות וכולל ועצום נרול חכם אלמושנינוג( הרבהיה
 התכונוה כחכטת ספר חבר ועוך ספרים ושאר כח וטאטץ לטשה ותפלה סנילות הטשעל
 ספרי בתקי שנרפסו טהם קפת ויש רבים פסקים כתב תם נרפסי( שלא יר טנתיכתוהוא

 . ועצומס( רב אשכנזי הו~וי בניטין ר" הרב היה טהרשך"ם שד( טחכיריו גכםהאחרתים
 אותו טכבד בתשובותיו הלוי יעקב וה.ר ולקפין לראש עליהם שם וקבלוהו הטודיאהיל יהל ואח"כ טובהק רכ היה והוא בשאלוניקי פירטון יוסף ר' הרב היה ההואשברור

 בוטו קדכם ביטי זוכריכם שהיו ואטרו עירנו זקני פי את ושאלחי '? בסי' שם שכ"כמאד

 גקומס' 5קו קודס סייס פמ מממקיו נזטמו 6נ5 מני0 )מנ* ס5ומקי מזמו6 דם'דס ס,'* ע5 סמסנד נחנ*6(
 , סוטמיס סינס ו:ן 56מוטיגמ ס5פמ כזפ1י 2( . נ' מ ועי5 ס,גא מסנ" 1ס61 דעעי 5פי כ341 כמנס1גס נ( ..ס6מק, סדסם סץ6 סמו"5 י' "נ'1 ס1'* 5ט' מדנק ז' מסס ד' נסקזמת ע" יע 1מ61'מס סמ"ו*  ילילימ סיס"זסל""
 י"אד שס1סיס "'( 5"ס )!קמן ס!מ מ"'י ני כממ'ן ,י' ונ! כמנו1 16!ן ס( . *קג"* 956 סי' ס-2 וו*!9 ונן'ד(

 . 5קין וצי ויונ* גס!וניקי6ססנ,ים
10
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 יוסף כמהיר והקרוש הגרודן הרב השיב אשר אחר בפסק כחוב טצ4שת' והנה כתבכ"ח כס" וגככם הגלילות אלו טנל הד'ן דאתרא טאריה שהיה פירטון 'וסף טה'רר הקדושהרכ

 ולא רבים פמקים וכתכ גרול פסקן היה הרב וזה וכו' שנשאל טה על בזאנטיפירטוגיז"ל
 הרכ דהיינו טוהרשז הרב היה שכתלטיריו והגרול בתלמידים הרבה הורה והרביץנדפסו
 קיס ס'מן שני ובחלק קפ.ב סימן בח'א בתשובותיו בעצמו מהרש"ך וכט"ש הכהן שלמהר'
 שאלוניקי ומשי נא ואתיכ שיויץ עיר הנקרא ש.רון מעיר היה תחלתו מהרשיך שהרבודע
 היה וקחלתו פירטץ טהר"י הרכ שעיר הנראה כפ' ונם כטעלה הן כתורה הן נתנרלושם
 לו-הטפל רוצה ה"וה' לא ני האמות וז.ל מ"ו סיטן ג' בחלק טהרש. כ שכ שירישמעיר
 ש2-( זקנו זלה"ה ורבי מורי הגרול הרב כבוד רשכבי ליקרא לחוש ל' שראו' וכו' זהבענין

 זל'הה אביו החם'ר השלם החכם וכבור הזה הענ.ן לא עליו אשר נר"ו יוסף כהה"ר השלם.החכם
 מולדתיני בארץ ואחוה באהבה יחרשנתגרלנו

 מפרים ג' חבר פהרש"ך והרב וכו' שירון נשר[
 חכמימ בנים ב' לו והיו ה.א רבה כי הגרולה חכטתו סעלת וניכר נורע תשוכות,ו וטעניןששוית6(

 כמו השני ושם הכהן חיים כמה,4 העיר מנרולי פניס ונשוא  וקן השיכם התכם הגרולשם
 כישיבתי חבירי מנרולי היה והא זיל הכהן אברהם כח"ר החסיר והשלם החכם נכבר זקןכן

 . בחברתו 'חר שלטרת'בשאלוניקי
 הלוי לבית )שלמה( משטרי יצחק ה'ר בן הוקן הלוי לבית שלמה ה'ר היה ההוא בזמןנם

 טהר"ש וכם.ש בשאלונ.ק' ונת'ישב פורטונאל טמלכות ספרר הג'רוש בזטו גורש אשרווהו
 שלטו-ה רברי ס' חכר ועור ישעיוה על שחבר שלמה חשק לס' הקרטהו בריש עצמוהלוי

 טהוהלמור וסוניות שו"ת ספ' זה ע2( ונוסף אכות טסכת על ופי' אכות לכ ום'מררושים
 ו"ל הלוי 'פחק ר' הרב בנו ש2(מה חשק ספ' בהקרמת שמם שכהכ וכטו ו"ויותבקושיוה

 . לרפום באו לא והסוגיותומפמקים
 חטש על פי' שעשה יחיי4ש בן רור הרב בן 'חייא בג יסף רן חרב היה ההוא בזטוגם

 יוסף ר" הרב שזה ג( הקבלה שלשלת בעל וכתב בולניאכ( בעיר ונרפסו וכתוכיםמ2ילות
 אורחורהי( חכר הרב שוה שם עור וכתב טלישבונא הוריו כשיצאו אטו במעי ה.ה יהיאן'

 נשרפו מצוה ונר ח"ם ררך 4שלו חכורים ששני שכם נתכ מצוה נר ום' הח"כם ררךומן
 שנוכם עשרה שטירתו ואחר ל.צירה הרצ"ט שנת שנה ט"ה כן הזח הרכ ושנפטרך8ראווה
 של אביו 'חיא בן רור היר שזה ורע הקבלו-ה בשלשלת שם וכט"ש טלישבונא .ספררגרוש מישאי היה 'חיא ז' רור ה"ר ואביו ז.ל קארו יוסך ר' הנאון ע"' ונקכרז לצזפת עצמותיושלחו
 יחיא בן גרליא וה"ר בספרו שם כטבוא' 'ח'א בן יוסף ה"ר בן הוא )וזה( יחי,א יוסףה'ר

 הרב וה שע-ן בנו הוא טמנו רברים קצת העתקתי טמפיו אשר הקכלה שלשלת ס'שחבר
 תורדה ס' לידי בא זה ענין שכתמתי יטים ואחר שם עצמו הוא וכט"ש יחיא בן יוסףדון

 ררך אור תורה שהם  שוכרנו אלו ספרים שלשה שהכר שכתכ כהקרמתו  שם וראיהיאורה(
 וצרות זרים רברים. רנ'ו בשנת שהיה פורטוגאל נרוש מענין שם עור והזכיר מצוה נרחיים
 עוד ונוהב שם הראה שיראוה וכטו בהם קורא לכל מכהילים שהם ה-עות קשותגרולות

 . מפרים כ"א חבר שהוא הקבלה שלשלת בספרו יחיא בן גרליההיר
 שוכויו הרבנים אלו בדטן היה יהורה שארת בם, ו( שהובא טינאצאק שטואל מר הרכנכ(

 יהחיה שאריוה בספ' שם כרמוכח ומהרשזך וטהרי"א וטהרשרם מהריכל והםלעיל
 וכל ום"ג וכיט ט'1 רף ב' חלק מהרי"בל ובתשוכות רכ"ז סימן אדרכי מהר"י בתשובותוגם
 והרמ בוטן וגכם הזה בעולכ:ם ח' ערין שהיה ו"ל קארו מהריי הרב כזטן היו הרכניםאלו

 * . וילחמבי"ט
 וגמ 6ור פרס 1'1 יו1ס נסיץ כ"ס 7( . נ" מ' נ( . ט"ם יס* סוומ6 כתונ ט1סמ מפי6 נ( . נ' %ט 3"61(
 . ע,קי ג"ן מנייו 7' סנסהג' 51י 3*ן 0 . 6נופיו ש1חפ נעמ! מ"ץ 7ניי ק"פ 1תקן '"  ומסקדוויע י""ח נוווג,6 נ7סם ס( . נטמון!ץמן
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למ
58%.1566  בתלטור הן החכטות בכל כולל רב שושן ף רור י' הרב בשאלוניקי היה ההוא בוטןנם

 הישטעאלים רת בסץרי מ'אד בקי היה וגם וכפלוסופיא בתכונה החכמוח שאר בכלהן
 נהור סגי והיה רתם בספרי טטנו ללטור ושופטיהם הישטעאלים חכטי אצלו כאים שהיוער

 היו הישטעאליכם חכטי וגרון(י שכם לרור לקושטנרינ~ש טשאל-ווניקי לו והלך גדולועשיר
 . בקושטנרינא שם ונפטר הנרולה חכמתו מפני מאר- שם אותומכברים

 השייכורש בתשובירש בח"א ספריו בתוך ונזכרו הרשר'ם בזטן שהיו הרבניכם שטותואלה
 אביו והא ל"ב סימן פאררו יוסף היר ל'ב סימן חיון בן גרליא ה'ד וטי"רלטא"ח

 בן שלטה הר' ורי"ג ל.ג סי' ששון שטואל הר' פארדו"( אברהם והר' פאררו יצחק ה'רשל
 ~שרטא טעיר והכהן נסים ה.ר וק"ע ט"ר סי' סאררלווג( אכרהם הר' ט"ג סיטן הוקןחשון
 שמואל בר יעקכ הר' קלעי שמואל הר' אשכנוי הלוי מאיו- בר הלוי בנ,מן הר' ס"וסיטן
 קשטרו יעקב הר' ק"ר סי' עובדיא טשה הר' צ"ר סי' אלטושנינו טשה הר' עזה סי'שטוט

 סאגיס יוסף הר' קארו 'וסף הר' שלוכם אברהם הר' קט"ו סי' אכיי הר' קק 40טטערים
 הר' קלט סימן הוהכ שרביט שמעיה ה"ר צ' סי' חון לבית 'צחק הר' פ"ו סף צפ"תרבני

 ק"ע ס" סכע '9תק בר שטו~של הר' קנ'ח סי' טטאלון טררכי הר' קט"ח סי' צר8תיטתתיא
 סי' אביוב אהרן הר' קע"ח סיטן הכהן יעקב בן רור הר' קפ'ב סי' סוף אררכי יצחקהר'
 ר"ך סיסן המה-'או-ה מגליל יוחנן מאיר הר' רוסו טשה הר( רז סימן פירמוו 'וסף הר'ר'

 י רכ.1 כם'טן רוסו טשה הר עורונזכר
 הפוסקים בספרי טפוורים טהם וקצת נדפסו ולא רבים פסק'ם כתב עובריא ח"ם הרב1 ווה ב' סי' עובריא יעקב בר עובריא ח"ם הר' העה- לאבן הש"כית בתשובות ב'כחלק
 אוטרים ושטעתי ח.ימג( טים וטקור חיים טים באר קטנים ספרים ב' חבר ועור ז"להאחרונים

 ט14 סימן צרפתי שלמה הר' ריבושאל7( חיים חר' בשאלוניקי אותו טיחסים היו הרב לזהבי
 וקע'ט ל.ז ס" לכ ן' יוסף הר' ל.ו ס" חאיון גרייא הר' ליר סיטן אלסושגינו טשההר'
 סי' קן(עי לבית שטואל הר' ופ"ה נ' ס" טט~שלון. טררכי הר' ט4ג סימן הלוי בניטןהר'
 40 ~שש0נז' ב9לאל הר' ניג סיטן ירושלטי אברהכם והר' הלוי טשה בר שטואל הר'ב'
 הר' 8"1 סיטן פולסטארו טנחכם הר' 8"ר סיטן הכהן שטואל והר' פ'רטון 'וסף ה"הס"ז
 שלטוה והר' עובדיא חייכם הר' שכ"ג סיטן סוף והררב"ו קי"ט ק" טטצריכם קשטרו'עקכ  ד1" רט.ר ס" ער היס ורל.ט קי סי' ~טביוב אהרן הר' פ"ח ס4 רוריס מעיר באסןחיים

 בניטן והר' לב ן' יוסף והר' אשכנזי יחיאל ה"ר קכ"ז סיסן אטירילייו '9חק והר'אלטושנינו
 באוילונה0( תורה מרביץ אלבילרה משה הר' ק"ס סי' עורא ן' יהושע הר' קל"ח סימןלוי
 קעיה סים) טטערים טונסונ אכרהם הר' קסיה ס'טן עוזיאל יוסף בר שטואל הף' ק"םסי'

 , רל"ח סימן הלו' שלטה הר' ורל"ח רכ4ו סיטן עטיאם סוכ שס הר'וקע"ו

 סיטן ברוך שלטה והר' קלעי שטואל ה4' טשפט לחשן השייכות כתשוכות שי'ש'וכהלק
 ע'נ סי' צרפתי 'הורוה הר' ט' סי' טטאלון טררכי והר' אררבי יצחק הר' כ"ט'

 מעיר ארבארו אליהו ה"ר 9'ה סימן חכים בן הלוי שמואל ה"ר ע"ו סי' אשכנוי בצלאלה"ר
 יעקב הר' ובנו ט'טאצאק וטואך( הר' קם"א סי' נחמאם ז' רור הר' קי'א סי'~שסקופיא
 והר' חכים ן' הלוי שטואל והיר לב ן' יוסף והר' ט'טאצאק יוסף הר' ריג סי'טיטאצאק
 אברהכם ה-ר רכ"ו סי' עובדיה חיים והר' סואלוו אברדחם הר; רביד סי' ירושלמיאברהם

 יעקכ הר' ור"ם ר'ם סי' ארוייוי( בן טוב 'ום והר' יעיש טוב יום הר' של אכיו והוא יעישן'

 עי' נ( . "' "!ע 6ט כי ד"יתי 5" יט"יס ומ:41ת ונ141 מיי6!11 "1 סי*י1ו גמ'7ס 3( . 6' ינ"ג גי יי עע"(
 זגיי1' :נסו תד'"ש ס"""!9

 50קיס 1:גי חייס ויק1י סמ1 ממנ1 נ' 1ח!ק :"1( )כ!1מקי חייס מיס ג"י גג!1 0"סי :ס
 ג' ס"ג 3:"ק 1ג"כ 7( . ג"ג6017תי1ניס

"101 
 0( . ג"י0!י6 ע.ד :ס

 ה1"
 סני"0 גמו 0*חיון "!גי071 מ:0 י'

 ו( . "' מ'נוני5
 נד~

 . 0י6 ו0ו6 "!לו'6 מקומוה וט*ל ע"נ י0
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 רס'ה סיטן טיו7(י מרדכי והר' באסאן יעקב בר ח"ם והף אלפואל חייכ[ והר'ררדב, ש 40 נחמיאש ן דוד והי4 הלוי לבית שלמה והר' טיטאצאק שמואל הר' בןטיטאצאק
 שלמו-ק ד' הרב של זקנו והוא רע.ז בם.' שיגוביא ד' כהשה הר' בן שיגוב'א די עסףוהל4
 הר' רצ"ז סיטן קלע' לבית שמואון הר' ישיניכם שפתי דובב ספ' וחבר ~שטו אביאלגאוי
 הר' של אביו הוא הרב וזה רל מהרי"בל טהרב תלמיד היה והוא רצ"ט ס" יקר 1'חנניא
 סידאלוו אברהם והר' אשכנוי הלוי מאיר בר בנימן והר' לב ר 'וסף הר' נר'1 יקר ן' טוב'ום
 אביוב אהרן ה"ר ת-א סימן אלכישנינו כהשה ה'ר ות' שצ"ט סיטן פירטון 'וסף הר' ס"הס"
 טקזשטנד'נ~4 היה הוה ווקרב תיט סיטן אשכנזי 'פה שטואל הר' ותס"ב ותנ*ט תניאסי'
 מדרש כל על שי' תואף יפה וספר ירושלמי מתלטור הנדות כל על מראה שה ספ'וחבר
 בלבר*( ויקר'א וס' שטווה וס' בראש'ת ס' רק טטנו נדפס לא עתה ועד מגלוח וחטשרבה
 נדיסו של~4 משו.ת ס' עוד שחבר אופריכם ושמעתי מררושים עיניים יפה ספ' חבףוגס

 . נ( יפה ב"ד ההוא הכפר שםוקרא
  ימייואלה

 רן ס'ן הרדלז אררב' מהר"' מהרב ריבות דבר' בס' הובאו אשר הרבניכם
 יוסף הר' טקומווק ושאר ק"ל ס" עוכדי~ש חייכם הר' ס' סי' צונצין ,הושעהר'
 ס'מן סבע יצחק בכ"ר סבע שטואל הר' קצ.ו ס" לב ן' 'וסף הר' קיץ ס'טן רבוטיטא9אק

 יעקב הר' ושכיו רי.ו ס.מן סטאלןן מרדכי הר' ושכ.ט רי"ז ס,מן סדינה די שטואל ה4רס'
 נדליא הר' רפ"ח ס'מן אלרוייא"( בו טוב יום הרן שכ"ו סימן הלוי לכית שלטה והריטא"טצק
 ס'מן ~4כסבאן שלמה והרי אלשן משה והר' בירב 'עקמ ה"ר 9פ.ת רכני רצ"א סייחאיון
 סאייטצק טהר"י מתלטידי נם ז"ל בירב טהריי הגדול הרב של בנו בן שזהו ונראהשסש
 מוכת וכן התה-והד( על ררושים והו~ש אל חנתומות ס' שתכר אלרו"ו ז' יצחק הר'היה

 י ספרו הקרמתבדברי
 והי"ם הרשד"ם סתשובות'ו כה"א טהרשיך הרב בספרי הוכאו אשר הרבניכם שטותואלה

 הר' מקוסורש ושאר ד' ס'מן הרשד"ם א' -ם" טארטא ברו שלטה והר.מאטאלון
 נחמיאש ן' דור הר' לב סי' פאראנ" טוכ יום הר' טקוטות ושאר כ"ב סי' מטאלונמררכ'
 תנחומות ספר חבר אשר וזהו ק"ד ס" ארויו בן '9חק הר' ק"ג ס" יוחנן מאיר הר' ניאסימן
 מהרש"ך של רבו והוא קפ"ב סי' פירמון יוסף דו* קייד סי' נהור סגי ברורו אשר הראל

 פרחיא בר הכהן שמואל הר' וניד נ-ב דף טרודיש באסאן חיים הרן ר"כ דף קארובךציי
 מחכמת יוסף שארית ס' על חדושין קצת שהוסיף הכהן רניאל הי' של אחיו והואהכהן
 ראשונים הגוריונים הכהנים ממשפחת שהוא דבריו בסוף שם וכתכ הספר בסוף נוכרהעבהי
 אביו הוא שמואל הר' ווה הכהן גוריון בן יוסף מכהצפחת שהוא ר"ל  שבקדושה רברלכל

 * שאלוניק' מרבני שהוא הכהן חסדאי הר'של

 פ'א ס" אלפארג"' בן טוב יום כר '9חק הר' מ' סי' שאב' דוד בר שמעין הו'יו סקוטות ושאל יב סיסן הרשד"ם דמ סי' סטצרים סונסוו אברהם הרב סתשוכותיו ללק
 יוסף הר' ~י'ח ס.טן פורטון 'וסף הר' בן פורמוןס( 9דיק הר' 9'ה סי' מסופיא אלבו 'עסףר41
 מהרהזה של רבו פורמון יוסף ר' הרב קט"ד ס" עוזיאל יוסף והר' שננ'י ן' מאיר רי'קל"ה ס" עיזיאל שמואל הר' ק.כ ס" אב'וב אהרן הר' ק'"1 ס" 'ומף עצטות ס' בעל עזיאבן
 ש בנו מד'נה רי כהצה והר' עהיאל יהורה הר' קעוג סי' בנבנשתו( והורה הר' ק"םסי'

 נ' סי' אתרון קונטריס מוטאל אכרהם הר' ור"ה  ר.ד סי'  בוונמון הר-א קצ"ה ס"הרשד"ם
 שמואל הר' אסקופיא בעיר תורה טרביץ היה והוא ט' ס" אחרון קונטריס ארברו אליהוה41
 , כ' ס'סן אחרון קונטהים שמואל בני ס' בעלחאיון

 משחס ג"4,ר ג:"' וסו* כ( . קו! מפס עג1 עס ונקי6 מ"נ( פ' "י* )סש"נ פקס5ת "ין מג!ות ע5 נדפם נס6(
 . סס כ"ס ש( . נממ,ן ש' ד( . י סאס *.4 יס 11 ש' נ( . ס", "5מיס נ' סי' 1%11 ועי' *ופין"ס ל"1ש5
 1*,ו(

 ג'י סגיי 6' ל"1  וגי5 סס 4.ס ג;ש"
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פ1, ,0פא
 יעקכ כר הר"צחק טקוטות ושאר כ' ס" טונסע אברהם הר' א'"( בסיטן יח"א, 41 דור והר4 הזקן הלוי לבית שלטה והר4 שושן ף רור הרן טרשטכותיו שי'שיכחלק
 פיהמון יוסף הר' טקיטות ושאר '"ח סי' נחטיאם ף דוד ה"ר טיו סי' ה-רב"ו '.ב ס"טוונ'
 מעיר עגחם טשה הר' ט"ו סי' עזרא ף 'וסף הר' ט"ו סי' פט-םון טהר.י הרב של כנרבן

 טצר קרובי היה והוא ט-ז בסי' הטלרנ( מאת פרם לו והיה טובהק ורופא נרול חכםכהריא
 בון אברהם הר' תוכחות קצת וחבר גדול פייטן והיה חןג( לוית בעל של חתנו :שההץאםי
 יוסף הו*- ע"א ס" אליאש בניטן ה.' טצרים טרכני והם ס'ה ס" נאב'"ן שלטה והר'ריאה
 הר4 ק"כ ס" ארכרו אליהו הר' עיה ס" דיאה ב:ן אכרהכם הר' ה1ט ע"נ סי' עזראף

 ר:לטוד בחברת 'שיבה ראש היה ההכם וב,טים פיה ס" הוקן ח-בי כוורי רל קלעיטח-בי
 . בתלמידים .חורה טרביץ שהיה ברזלי 'הגשע הר' החם'ך החכ' בשאלוניקיחורה
 רן טההב אלטיד והיה קלעי לביח שטואל ר' הרב הטוריאה בנליל היה ההוא בדורנם

 מבר הרב וזה זאב בנ'טן ס' בעל טתתיא בן בניטן הרב של חתנו והיו( ו'ל הכהןדוד
 . טשו'ת שכץאל ,א2פטיס'
 טתת'ה כר שלמה והרן רח12 טנחם הרן בספרו והוכאו כוטנו שהיו דיכנים שטות1ז4כה

 טקוטח: ושאר לנ סי' טטאלון והר"מ והרשר"ס פ.רטון יוסף הר' טקוטות ושאד א'ס"
 סיטן לב ן' יוסף הר' כיט סי' צרפתי ציון ]בן[ והר' טפדאוה טהר.ם בן 'הודה שטואל י4הרב
  דון טקוטות ושאר ל-ה סיטן אלטושנינו טשה והר' אררבי יצחק הר' טקוטות ושארלא

 שרביט ישעיא7( הרי ס' סי' נחטיאם יעקב הר' טקוטות ושאר לץ ס4 קרובו קלעישטואל
 סץ ס'טן זם'רא ה דור ס.ה ס" אלחדב ז' טנחס הר' פילסטרו טנחם הר' טוביא דוד הו*הוהב
 אע-,בץ בן הלוי שלטה ה"ר אבסבן שלטה הר' ארחא:( 'צחק הר' טטרנ4ש טשה614
 הה1"8 שברח- עפ.ת רבני וש4שר בירב טהר"י של נכרו בירב יעקב הר' נאלאנטי טשההר'
 פ".ב סיטן הלוי שטואל והר' טאייטצק 'וסף הר' ע.ט ס4 אלסושנינו שטאל הר' עינס"
 והרב טקוטורש ושאר צ"א ס4 שטהיא בר 'עקכ הר' טקיטות ושאר צ' ס" חנין כה2ההרן
 סיבע אלעלוזע 'עקב הר' ע"ש נ' סי' בתשובותיו כם"ש הלוי יעקכ ר'ן ז:רכ של זקנו היההזה
 חיום הר' הרשרם אשכנוי הלוי בניטן הר' אלטושניני שטואל הר' טפרואה טאיר רוןצ'ה

 קאריאון 'צחק הר' ק,ג מי' טאיר ח"א הר' קזו ס" ירושלטי אברהם הר' ק' ס,טןעובריא
 , . קכ'וסי'

 יהיאל הרכ כן אשכנזי לוריא שלטה ר' הרב דהיינו רש.ל באשכנז היה ההוא בדודנם
 טסכתו,ש קצת טלבר טסכתות עשר חשעה על הנהות שלטה חכטת סץ שחבראשכנזי

 והו"8 שלטה עטרת ס' חבר ח1וד טשו-תי( שלטה ים ס' עור וחבר אחר בקובץ שישאמרות
 ח2כם שטיין איואק ר' הרכ רברי עם וטתוכח הסם"נ ע: פי' ונם רורא שערי ס' עלפ6

 . שלטה עטודי נקרא ההואהספר
 וקרא גדול ספר עוד וחבר הטפה בעל טקראקא איסרלם טשה ר' הרב היה ההואנם.בוטן
 טהר'י הרב אל וטשיב שואל והיה שרת ס' עור ותכר נרפסי( ולא סשה ררכישטו
 וגכם ום"ח ט"ז סיטן עצטו המפה בעל בתשובורע כדטזכח טרבו השו11ל כתלטיד ז"לקארו
 בסימן ח( רש'ל הרב אל וגכם אחרים וטקוטות ע"א טיח בם,טן טפראוה ם טהר הרבאל

 * אחרים וטקוטות ףה'
 היה והו"8 אטליא טנלילות ביניוינטו איש יקות'אל בר עטנואל 41 הרב היה ההא ברורנם

 טדקדק והיה עזוז יקותיאל הטכונה יקות'אל כה'ר חם.כ טרסי אטי אבי זקני שלאביו

 1קמן ש' נ( . נמגנסי* ייה נמסל":ן :ס נמ': 'יס נכ! סלמ'מ ע:יס ג( . :ג"7 ממנמ ס'6 מ מ:וגה"(
 מ7ויס "5" :ן"ת "'נו ס!מ0 :! 'ס :ם' '7וע י( . :מו"ן נמ:מט' נ"ס ע7:ס ס( . ב5"ן :מי'ס ז( .גסומן
 ת'" 0'נ'דססג:ס"נ  ו:ני יתיז ,מ:ונומיו !ש7 ומ*נממשס

 למיק מסנ' י:"! ס,'ת י"ס !" סהממנן !ומי ,קלונ !"נ ט'
 נן מ,מר מ"'י ר' סס "61 ט( . נ' ונ"י :!"כ וע" מ( . נמדיג רונ, נ7סס כני וס ,מננו ע7 0 .0מקומומ
 . :י"מ סנמ מנע,נס מזסום :5:מס 1( . יג'נ 4מונ7"ט,ל לי מגן )נ" נכע5' גן סק 'עקנ ש'*עייס
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 אררבי ומהריי וטהרשרעם טהריבל הרבנים היו ובוטנו ורעת טעםבטוב
 וטהרשי

 ומדו'ש
 שאלוניקיז"להה יםני אכרהם,יצחקי וטה.רר מטאלין וטהר.ם אלטושנינו וטהר"ם הזקןהלו'

 5סקים ראיתי הכותב ואני ופסקן גרול בץ' הסשרים כ5 ראש טתא סופר היה יבחקי1מהר.א
 התלטורים ובכלל ארום בערי התלטור נשרף ףל וקני טורי הרב וה של ובוטנו ירו סכת'בתשלו

 נכם בטקוטו ע"ש חן לוית ס' בספרו ו"ל הוא כתב כאשר שלו התלטור גנו נשרףשנשמ184
 של ההוא בומן וגם בוטנו שהיה התלטור שריפת ענ'ן הוכיר ש"ג ס" ח.ט בחלקמהרשד'ם
 יהורה לחם הספר ושם אבות טן פי' שחבר הספרדי ידטה יהזדה הר' ה,ה התלטורשריפת
 ונט והטשנ'ות אלפס' הרב ונם יעקכ והעין התלטור שרשת ענין כתב ספרו בהקרמתושט

בתי
 טלכורם שנורת שם עור וכתב ספרים ת"ק אלף שהיו ספריו כל  שרפו התלטור ספרי

 בשנת היה ספרים ו'תר התלטור לשרוף ברניעיאה גזרו וגם ארומ טלכות בכל שמרורומי
 . בספרו"( ע"ש טאר %' שד" הטר כי וסיטן לפ-קשי"ד

 תודוה וטרביץ גרול חכט קונטברי~ילנ( אברהם ר' הרב בשאלונ'קי היה ההוא בוטןנבם
 קהל בתקי תח-ה חלטור בחברת בשכהי שבת מירי רורש והיה גרול וררשןבתלם'דים

 שנשרף קונטבריאל אברהם טה"ר הקרוש של נכרו היה וה~א אמי אם זקנתי אב, והואטץל
 בספר אלטושמנו הרכם כם",2 אר[טושנינו שטעע ר' הרב עכם יחר בארגון ה' קרושעל
 . כחמאטץ-

 נפלאים לוסורות וטגלח 1"ל אליהו לו ננלה שהיה ו"ל אשננוי לוריא יצחק כמה'ררי האלהי הטקובל הקרוש הרב בצפ'ת היו אליהם וסס:כים שוכרנו האלו הרבנים יזמוקרכ
 כתובים ה"ה הקכלה ע'ר התפלות פי' וגם קקכלה בחכמת ודרושים מפרים וחכר ע'לאוןורדן
 7(1 ושהיה קוררווירו מה~ם הרב עם 7[טר הקכלה שבחכטת אוטרים ושטעת' ירכתיבת
 תלטיר שהיה אוטריםג( ויש טהררלו תלטיד היה התלמור בחכטת אבל חבר תלטירכמו
 טהר"ר יר טכתיברם אחר פסק בירי נמצא שהד' כן לומר ,תכן ולא אשכנוי בצלאלהרב
 לוריא 'צחק הרב והם אשכנזים רבניכם ג' אחד פסק לו שכתבו שם ובתכ שונצ'נויר,ושע
 היו ששלשתנבם משטע וטשנבם אשכנוי קשטילאץ שמעון והר' אשכנוי בצלאל והר'אשכנוי
 היה רהלמיריו ומגרולי גרולים חכמיכם תלטירים כטה והעטיד ו"ל הרדב"ו תלטיריחבירים
 והיה התפילין סופר הטאל 'וסף כטה.ר החכם בן .ו.ל ~יטאלל( ח"ם ר' רה"נו ז'למהר"חו
 ומפה-סם 'רוע שהוא כמו ובטבילה גרולה ובכ.נה ובטהרה בקרושה תפילין וכותב נעבהקסופר
 יוו-זר יקרים ולפיכך'דטיהן הכם קרושה בחוקת ל'ל ויטאל טהר"' מכתיברם שהתפילין'לכל

 קלבריש רב תפייין אותו וקורין 'תירה קדושה בהם תוהנים סופרים שאר של תפיליןסשאר
 טפאנו הרש"ע ט"ש לך והרי ישראל בארץ לרור ובאו קלברי'אה טגלילות אבותיו שהיומפני

 יוסף כהר' הטוטחה שעשה בתפילין פעטים כטה וברקת' שראיתי וטה ל"ח סי'בתשובות'1
 בשאר אחרים סופר,ם ושעשו בצפת חב"1 בר בי של אב'הן ו"ל הקאלבי"רסי ריריעס(ויטאל
 תפילייהו ואתטחי גכרא דאתטח' ל~מ' 'ספיקו כהוגן וטצאתיכם הטפ4-סמות הישיבווהערי

 חיים ר' הרב טטנו שיצא וכה ויטאל יוסף והר' לכ החן את ליתן עתיד עליהםוהמערער
 וגב:ם ז"ל אשכנוי לוריא יצחק טה"רר רבו לחכטת קרובה היתה והכמתו גרול טקובל1'טאל
 באר ס' בהקרטת כרטוכח סרוע 'שראל הרב היו הנף לוריא יצחק הר' של תלמיד'וטנרול'
 יד' על במצריכם שנהרג טבול יעקב כה"ר השר הגכיר של אביו טבול עסף הר' ונםשבע
 טסעור וה"ר טופלג ועשיר טקובל חכם טשעה 'הורה ה"ר היה טתלטיריו נם מצרים שלהשר
 שיאפו שברם שטיררם ענין על ע"ש בכל העכם את סורו שהיה הלוי אברהם והרןאוולאי
 נגארה טשה והר' ברוכים הרב אותו קה-ימ והיו השבת את לחלל יבואו ולא טבע"יויבשלו

 ע'5 ד( . י.7 ג' מ"* סס"ג עי' ג( . קס" מ"ע נ,נן עי' ב( . ק5'נ מ'ס כ'מ ועו' ונו'י *' קי"1 ס'ק ועו,6(
 . סמכונס י"ן ש . *'מינ
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 אליוזר הו" של אביו א,רחא יצחק והרן ישראל זמירות בע2-[ נג~רה 'שרגל הר' שלאביו
 נמשן משחק ור,ר' הכהן טשה והר' הכהן יצחק והר' תבון עסף והר' ימה משה והר'ארחא
 2תיטחוץ עשה ונכם ז"ל 'ונה רבימ שר[ היראה ספר ופירש אשטורות ר4יש ספרשעשה
 שהיו רבגזנם  שאר ונם פ-נ סיסן בח"א הטכ'?ט הרכ כתשובוש ננרין הר"ם זנוכראחרוח
 כתג5ש ושאר ספרים כתבו הנזכהים החכטים אלו וכל שטוחם לנו נודעו שלא ההואבדור
 שרח הם וכלם ובתיבוחיתכם טטפר,הם קצת. ראיתי הכות: ואני הקבר[ה בחכטתאחרות
 טארוכפ'ש ונראיפ מזים סעשיות כטה לעשות הפליא ז"להה האר"י והרב ועטוקיסגפלאים
 חיל"ב6( בקגרז במבפמ 2עיכם ל-ח בן לבזע ונפטר הנו' הרב של טספור יד כתובתבס'

 זקנעם טפ' בש4שלתיק' שטעתי נך הבעת- חובח עליו ח"ל על,1 40 הוקנים ונחנוליצירה
 . נפש נוח.טקובלים

 ראשהומ ס' ו2חכר וידאש ייי 4שליה ה"ר. וקדוש החסיד היה קודתירו הר'ם טתלטידיגב(
 כהונה טתנות בעל 4ששכנזי הכהן נפתלי יששכר הרכ אצל בחכרון קכור והואחכטה

 המה טדרש כסוף כהונה טתנות געל שכ"כ אחד בזטן היו שניהם הנראה וכפי וה בצרוה
 נלאנטי הרבאכרהם היה קורדווירו הל'מ טתלמידי וגם ליצירה השד"ם בשנת חבורושהשלים

 איכה טנילח על סני' נג'דימ קול הנקרא בוכימ קול ס' שהכר נלאנטי טרדב'בר
 נכם ליצירה השט.ט כשנרז נרשון יצהק וטה.רר טפאנו עור'4ש טנחם הרברם ע.יונדפס ע"דו:קבלה"

 נר~ה כקדושה חפילין וכת(ב גדול חכם רוט' טשה הר' היה קוררווירו טשה הר'טתלטירי
 טך.כש הגהותעל שעשה טשעלוניקי נדיליא טשה בר גריליא 'הורה הר' היה ההוא בדורוכן

 יי(' . ליצירה הרשין כשנת. ונדפסרכה
 גתשובותיו כדטוכמ בפילפול טוכהק נדול רב אשכנוי בצלאל ר' הרב כטצרים היה ההוא כרורנם

 וכאותו א' סי' בתשו' וכ"ב קוריאל די ישראל טה'רר חלטיד היה ונם טהרדב"ז תלירוהיה
 כצלאל והי' קוריאל די ישר4יל והר' וע"ל וטרה אבי בן רוד טהר.ר רבותי שני הנורא?:קכוץ
 והאש בטצרים ז'ל' סכנדר' אכרהם הרכ בישיבת בלטרי כווכת( ט' על ישכחב הש.טהמאיתי. הכור:כ ואני רביכם ומפרים הנטרא ער[ שטותנ( חכר נם כנזדע שו.ת ספר שחבר12לבר
 2א ת1"בב כירושליכבם בהיותי גם ועצום נרול בפלפול רבה טררש קובץ כטו נרולה2מטדה
 וטהרות קדשים בס' ובפרטום ידו טכת'כת טעה כלו והיה ויניציאה טרפוס שלו חלטודלידי
 לח אצלי ידועה סבה וטפני אותו לקנות זחשברזי ידו טנתיכת לפה 8ה טל4י הנליוןוכל

 עצכה בונעת' ולכר תוסצב ירושלים העיר תבירי גרולי בין וסדני6 ריב לחרחר שלאקניתיו
 .טלקנותו

 סיטן טיודיש באסן חייכמ הר' בזטנו שהיו תשובותיו גתיך שהובאו הרבנים שטוח141לדז
 נהטמד( שטעון בר נחטני עווו חיים ר' .הרב כ"ה סף הרשר'ם כ:ר כו4 הכהן אברהםימי' טונסע אברהם הר' כ"ג ס" סאלש אברהם הר' ח' ס" כפוסי חיים והר' הרשד"םזן

 הרכ שם ונפטר דירתו שם וקבע קברוסה טטצרם הלן נחטני שוו הרב שזה ודע כ"וס"

 ל'ו ס" אשכנוי שטעע הר' ל-ב סי' לב ן' יוסף ר' הרב וליז כ"ח ס" סוף אלשק- טשהי
 שהיה קשטיל4יץ 4שבינדחי הרב של אביו 4ששכנוי קשטילאץ שטעון ר' הרב שזהוונראה
 שכרגון הרב שי[ יר טכתיבת טפסקיכם ספר ראותי ואני ב6צרים ורב וטקובל חסימכם

 . אחרים וחדושין שו"ת הרבה והיוקשטילאץ
 ספ' שעשרה ו"ל קשטרו יעקב רן הרב דהיינו ז'ל נוהרי.קש בטצרים הימ ההוא בזטזגמ(

 וקראו הטפה בעל טקראקה איסרלס הר"ם י2עשה ע"ר ערוך שלחן על הגהותטחדוש'ן
 אהרשי ס' וקראו רכים פסקים יד טכת'בת ותשוכות שאלות ספ' לכ וכתב לחם ערךספר
 ו-ץלך קשטרו 'עקב ר' שהרב וקנים טפי ושטעתי בטצריכממ( ומפורסכם שנמ-ע כטו'עקב

 4נן עי' ג( . 1"ס *' ח"6 סס"ג עו' הואי ע1 יקי יימ ס' וגס ג( . :1"כ 4ג ס' 2מכ לץ ל ח"" וגסס"נ*(

 סת"ג ש' ס( . נמממ סמעין י' ג1"." עווו חומס סס נמ:ונמ ד( , נ"ח 6טען"ט,ר)וי
 ח""

 . ס'ס ר'
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 כבוד לו והרב.עשה ףל קארו סהר'י בבית ונתאכמן הפדיקים קכרות ע5 5כקר חוכיבמ
 . שם ונפטרנדול
 גדול פסקן יל טונסע אכרהם ר' הרב בם9רים*( היה קשטרו טהריי של ההא בומןנכ!

 של,ו ררושים טקפת אחד ספ' דאית' הכותב ואנ'  ודרושים ושטות רבים פסקיםוכתב
 טהקי סתר היה וגמ האווונים בספרי כתובים באו טפסקיו וקפת יד טכתיבת כחוביםוהם
 כתיבה והיא טפרים 8ה היו מהם ויש ירו טכתיבת תורות ספרי כסה וכתב ה' תורתגסש'
 בכתיבתו מאד טשבחו ר"ה . סוע מתשיביתיו  שנ' בס' ז"ל טהרשיך הרב וכ"כ וטשוכחתנאה

 אינרק כתיבתי כי רואווק תורחך כבוד עיני כ' ויען שם וכיכ טאד ומשוכחת '8השהיתה
 טכתב שבא האופן וכיושרעל ככיוון )פסק'( פסקי. לכתוב לכוין אוכל וע(א ום'ופהמסולמלת
 רקרב תלטיד שהיה אוטר,ם ושטעתי עיש וכו' ואנשיכם אלהים הטשטח כ:ת שלוהפסק
 . שם ונשטר לקושטנדינא טטפרים טונסון אכרהם הרכ הלך כך ואחר ו"ל אשמנז'בפלאל
 והו4 גאביוע כףאיר והו4 כפוסי חיים והו4 דטוה' טשה הר' בטפרים היה ההוא ברורנם

 ודייניזושמעתי נדולים חכטים אלטל טשה והי' קאני"ני בניטן והר' טנזלאגוא'אליעור
 וגבור חסו- חכ' בירב אהת הר' וגם רופא חי.א טה"ר תלטיד היה קאניינ' בניטן הר4כי

 בנו בירב אברהכם הו" בן בירב יעקב הו" של בנו היה והוא ול(וטדיה ההור' ירימחויק
 . ז"ל בירכ טהר"י הרבשל
 והר*ם קארו טהליי של טובהק תלטיד והיה אלש'ך טשה ר' הרב ב2'פת היה ההואמזמן
 תורו-מ הכ"ר כל על ופירושים דרושיכם ועשה נדול ודרשן טיבהק רב ה'ה אלשיך'

 . והשובות ש~ילות ספר וחבר גדול פסקן והיה וכתוביםנביאים
 ח"כם הר4 ג' סי' יעיש ו' אברהכם הר' תשובות,ו בם' שהוכאו הרבנים שם,ת הםמחלרק

 נההנה נ"מהרבשטואלדי סיסן ויטאל רור פירטע'והר' יוסף הר' נק בסיטן פ.סו יוסףהרן גלאנמי בהמה חו4 קוריאל רי כהמה הר' רון ז' 'הושע הר' נבארו דוד הר' סאג'ס שלטהדי4 בירב יעקכ הו4 אבסבאן שלסה ה"ר נאליקו אלישע ה.ר חיים בן טשה הר'החבר
 . קזג סיטן טאווסנ( יששכר בר יעקבוהר
 כלי וספ' ראשוניכם נביאים על יקר כלי וספ' התורה על חטדה כלי ספ' ספריםי מ וחבר וררשן גדורן חככם ו'ל לאנייאדו שקואר( רן הרב חלב בעיר היה ההואמכומל

 לאנ"ארו אברהם הר' ושטו חלב בע'ר שם ודיין גדול חכם בן לו והיה בלבד ישעיה עלפו
 .ללג(
 ס8ר ועשוה ופסקן ומקובל טובהק רב גלאנטי טשה הר' ת"ו בעפ"ת היה ההוא בדורנם

 שחבר וטלבד ויל קארו טהר'י ו-הרב וקלטיד שה,ה טתשובווקיו7( הנראה יכפישרמ
 . תשובותיו עם שם ונדפסו התלטוד על שטות עשה גם  שו"תספר
 גכרשל אברהם הף עטיאה טוב שם הר' בוטנו שהיו בספרו שהובאו הרבנים שטותאלה

 כן שלמה ודי' נבארו דוד הל' אבסכאן שלטה הר' נ.ב ס" עהלון טוב יוםהר'
 קכ"ר סי, טחברין הנרבתי שלטה הר' ס"ו סי' טטראני טשה הר' ס"ה ס" סאנים טשההר'
 חכם'ם בנים ג' לו היו גלאנט' וטהרים בירושלים שגפטר הנרבוני מטח הר' של אביווהוא
 קוא שחדש שטות של חדושין כטה שם ויש הנ" ס' ששדפים 'דידיה הר' האי שםגרולים
 שאינו גר' גלאנט' אברהם הר' הוא הב' הבן ושם . משו'ת ח"ב לאביו עור שיש שםוכתב
 היו ההוא ברור נם . גלאנ*י יונתן דוב הוא הנ' והבן . בוכימס( קול ס' שחברר,וא
 ער( וחדושין טשףת היש טעשה ס' וחבר ופסקן טובהק רב רופאי( חייא ו4 הרבבפפרת

- - . -

 גס ע* ד( . ע"ן נ"פ 1,נן ש' נ( מ1"*. מ"ו 5י*"ג נפ'ע מק ש' נ( ; כ' מי' מינ 5מר"?ן וני'מו"ע*(
 ען..שמו5וג," 0 4'5"ט. חץ* מס'נ עי' מ( עמ4ד.מ"

 ) . מ"פ מ:ע גממר ינר,ו ו5מי מ" ד'
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 את וטוהיר התנוקות את טל והיה צפ"ת סביבות של בכפרים טחור והיה נרול וחסירחכם
 ובטצותיו השי'ת בעבורת וטרריככם הכפרים בני את וטלטר וטבילתן נרתן ענין עלהנשים
 הרכ ברטשק היה ההוא בזטן נ3[ . ההוא ברור הוו הרבנים אלו כל נאליקו אד['שעוהר'
 טכתיברה היוכם והנכם הקבלה בחכטרש ספריכם חבר והוא ו"ל טהר(חוד( הטקובר[י"רב ומם בירב טהר'י רוב של בתו בן והוא וריין ומוסמך סובהק רנ 4"טאלעי'4וג( 'עקכר'
 ףל הרב אביו כי נר"ו ושאל שטואל כטהיר הרב השלם החכם בנו ואזל נרפסו שלאירו

 בחלום תש'ל שנהס( ע"ז חייו 'טי והיו ויל אלשיך טשה טהרב תלטיר היה התלטורבחכטת
 הה~ם ביטים ונם ליצירה הש"פ שנת אייר ר'ח ביום ברמשק שם ונפטר טלחתוורטשק
 וטקובל ורופא בשנים טופלנ זקן והיה טקושטנרינא שבא פאנסיר' אפרים הר' ברכחשקהיה
 וטכלל וה אצל זה פאנסיר' אפרים והר' 'ו"ל טהר"חו הרב ברטשק שם קבורים והםומסיר
 חד[ב סעיר שהיה ז'ל ו( הכוהן ח"כם ר' הרב היה ו'ל טהרח'ו הרב שע( ההיאהחבה-ה
 שלהן על פירוש וטהם הקבלה בחכטת ספרים וחבר ףל טהרח4ו הרב תלטיר טקובלוהיה
 והלך חכם תורת שטו וקרא התורה על ררושים גרול ספר חבר ועור הקבלה רדך עלערוך

 נהו4 החכם היה חבורה באותה וגם שם ונפטר לליוהיני בא כך אחר והרפיסם1וימציאה

 ים'כם קצת שם רשב שאלוניקי לעיר החנם וה בא נערותי ובים' וטקכל חסיר טצרייפת
 הכותב אני ה"תי ואו הקבלה ספרי ובשאר הווהר בספר עטו ללטור וניתי היטים אותםוכל
 טרבו וקבל שלטר. טטה הקבלה בחכטת חרושין קצת מטנו ולטרתי שנימו( יח או י'זכבן

 . ילטהרח"1
 טובהק רב ח"ם ן' אליהו ר' טה"רב רהיינו טהרא"נח הרב בקושטנרינא ה'ה ההואדנכרדר

 אחרים פסקיס כתב ועור כתובות טסכת על נרולה ושטה שו'ת ספר וחברופסקן
 כהרח' טהרא פסקיכם שכם ויש עמוקיכם מ'ם ההוא הספר ושם שנימח( קצת והונרפסו
 בפי ההוא הספר שם ונקרא התורה על נחטרים טררושים ס' עור וחבר טטהראנ"חופסקים

 טסררין שוהיו חבירו והיה פילוסוף אליהו הי בוטנו וגם אליהוס( רבי תנא ס'דקררשנים
 . עדו רף שטחה טהרב הגט'ן שסות בספר ככתוב יחר שניהםגטין
 הרן ב' ס" הרשך'ם בספיי ביץנם,,שהיבאו שהיי היבנים שמתואלה

 ,שמואי
 סיש ,פה

 וקר4ש בראשית ס' על ררושים ס' חכר הרב ווה ל"ח ס" אגוון טנחכם הףנ'
 י  בי' סי' אשכנז' בנימן בף טנחכם הף' ונ"ב לח ס" באסן ח"ם הר' אנווים של נלשטו
 ניא 40 נחם'4שש ן' הרריאל בן אל4ור רו' ט'נ ס" הלו' 4שליעור בר טשולם משההר'
 פא'ר הף החכסים כוסנו ח'1 עור סשולם ן' רוד להרכ טכי4, נ"ח ס" עטוקים ט'םובס'

 סס"ג "י נ( . ו' מ' ח"6 סס"ג וען' 6וחגס ,' .ס5ימ6ן י' ס,6 נ( . נוי7'1י6ס שזד סנע מסם מתסעוש, "5ק6(
 . סס ילכמלנ ש . י'י ח' ח.6 וסלע נ' מ' 3"5 י( . ו' סגיס ";"ח ~טעי"סוי 1וי ו1וגן ע"דח""י'

 *"5 י( . ס' "נסס "' מ'י 543 ס,"י סגן וס סיס א'כ 1( . א' י' נ' ס' 5ח;מיס א3ד כיס ח' ח.6 ססיג 3י,1(
 ספד. 6מח ס' א" %"ס כוימ""1 גיסס ס( . י' סגקס *'645

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



ש
ח~  וכמש שולם חיש והרן יפה שמואל, הי4 בן יפה יוסף והר4 שונפין שטאל והר' שאנג"ך

 שם יל להרש"ך ראימי .שאח"כ אלא יא פיטן נתשובותץ שט"ש ודע תואר 'פה ס'בריש
 סרייר הכ~לל הרב מורי חתימת וגם זע השד4ם הגרול הרכ תשובת שם שהביא ל"אבם4
 הרכר מטז*שלון.ואין מהרשם ש5 רתלכהדו שהיה נראה אלה שטרבריו ו"ל מט4שלוןמררכי
 וריא יל ששון אהרת טדירר מדוב פסק הוח 4ל4 מטהראנ"ח אינו ההוא הפסק שר4ייכן

 דהיינו הרם,ג איטליא גגלילות היה ההוא בדה- ננם בספרו"(. עזש קפ'ר בסימןבתשובותיו
 תורה גרול עשיר והיה עמנואלכ( כגהכם הצ* עור ונקרא מפאנו עוריא מנחם ר'הרב

 ש להדפיס זיל ק4שרו מהר"י הרב כששלח שהר" בו2נים טופלג וזקן 4שחד במקוםוגדולה
 שבשנה א' רף משנה כסף ס' בריש כדכןכת הספר הרפסת על פקיר אותו עשה משנהכסף
 רך בחור מנחכ-ז הרן היה ערין זטן שבאותו י(ומר ומוכרח הפרק לב'ע הרב נפטרההיא
 קז4-ו מהר" ו-הרכ של נכרו !'ל קארו ?ירש4 כמה"ה יהרב לי וספר בחכמרק ואבכשנים
 מנהם הרכ של בביתו נתאכסן למנטובה והלך אטלשו בגלילות הוא כשהלך בחורשבהיותו
 ומר4אה ומקובל גרל חסיר שהיה עוד לי ומפר יל הרב וקנו מפני גרול כבור לו ועשההנז'
 ורכ הככהרת טעט ותשובות  ,2אלות ספר חבר  הוה והרב ה' לטלאך רוטה היה פניודמות

 .האינורש
 פ"ו סימו פואה יצחק בר חקיה הך4 וק"ו 8"1 ס" ג( טפראוה הר"ם פ-ו ם" פואהיפחק הר' ל1ו ס" עוזיאל ברוך הר' .  תשובותיו בם'. .שהוכאו בזמנו שהיו הרבנים שמחואלה
 קלמן הר' ןם"פ'ט(ד( םפורנו ישראל בר עוכריה הה מקוטות ושאר פ"ח ס" ברכיה יפחקהרי
 לא והשאר לכר טאמרות ג' אלא מטנו נרפס ולא מאמרות עשרה ס' הבר ועוד קכ"וסי' טערבי שלמה והר' העליון מגליל מעליח הר' ק'ו ס" מפיסא 'עחק בר אברהם הר' ק"וס"
 פירוש עליו שיש וזוע"פ הקכלה בהכמת מאר עמק הו4ט ההוא הספר וענין ברפומס(בא
 שגכם וסורותיו רכחו עטקי מב4שר אינו אבל הפשוטים הרברים רק לבאר מספיק אינומ"ם
 מהחבמים מוער  מעט רק רבריו יבינו לא כי רבריו להבין הרב של רעתו לסוף ק-ר. לאהוא

 תחלה חברוהו ההוא שהספר הקבלה בחכמת רמונים עסיס ספר חבר ועור בףכמההכריאים
 ושבושים בטעיות ונרפס קוררווירו משה ר' הרב תלם'ר' ראטו מררכי והר' גאליקו שמואלהר'
 היה הרב ווה 1( בהקרמתו שם כתב כאשר נכונה בררך וישרו טטעיות תקנו מנהכםוהר'
 וקלפדה הנכונה השטה היא זו כתב ל"ב סי' בתשובותיו וגם פ"ד וח"ג עשרים פ' ח"ארין חקה- במא' בספרו בעעטו והוא וכם"ש עורא מהר'ר הר' וגם חנינא ישטעאל מהרבתלמיר
 מבי4ש וגם טוכא ונהירן שמעתתיה רמחררן ידעת אשר נר"ו חנינא ישמעאל ר' הרכמורי
 שחכר ו'ל באר שבתי כה"ר ושמו אטליא טחכמי א' חכם וזוזל קיכ ובסי' מ' בסי' שםאותו
 לפ'ק הש'פ בשנת נפטר מפאנו שהרמ"ע עשק באר וקראו טקרובו( עתה והדפיסו משו"תס'

 שמואר[ הר' 4שטליא כגלילות היה ההוא ברור ובכן . טרוכתיה דשף ווי עליו סי'ונתנו

 התורה פ4 ספר הג'ה והוא הרקרוק בחכטת הבשם ערוגת ספן שחבר המרקדקארקוולטי
 הכהן שטוארן הר' היה ובזטנו ליעירהק( השל'ט שנת שנדפס אכרכנאל יעחק רוןמהרכ
 ום' חייכם ררך ום' 4שור תור' ס' עור וחבר טדרושימם טפוה נר ס' שחבר צוברהמארכפ

 . מעוה נר ס' כהקרמת שם ככתוכ מוסרתוכחת
 היה והוא מקומות ככמה בספרו עעמו הוא וכם"ש המפה בעל איסרלם מהר.םשין תלמירו היף והוא הלבושים כעל אשכנוי 'פה טררכי הרכ באשכנז היה ההו4ש ברונם
רב

 מוכר"
 לל ה41ן וכט'ש הבוריכם כטה ועשה כו-שכונה הן כקכלה הן כחכטורע וכולל

 ספ' שהוא בניטן טשאת בעל הרכ היה וגם באורך הענין כל ע'ש הלבושים לס'בהקרמתו

 5'ע ג( . גמנטונ0 1:נפטר בייג'1 :ר106 כחנ ס6נ1 7י עממ*ן ר' ק1רס1 :זו 7' 1ננוש11ני* נ( . 6' מ"ג עע6(
 . ז' ח"ג ע4ן י( . מ", ח' ח'* 5ס'ג וש' מס"נו למ'ע 'י1מן :0'ו 0רננ'ס גנ!ן 1וס"י011 01י"ס :מני"ק1ת
 . גמנימ"0 ח( . נו'נ'1'"0 ח1י7 0"נ1 ו( . וו 1ונ' ג' ג' 5תכמ'ס ועי ש' 1( . ת'4ת"י ח"" :0"ג ש'0(
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מנ
 עינים טאירס ס' שחבף אשכנוי הכהן פלק יהושע רבי הרב היה וגם טקוטות בכטהבסשרון ובז כרפוכח הטפה בעך( שך( תלטירו וגם מהרש*ל שר( תלמירו והיה ותשובותשאלות

 ומהרב מהרש"ל תלמיר היה הוה הרב וגם ופרישה ררישה ום' ישראל בית ום' הה'םעלן
 . למם'ע6( בהקרטתו וכט"ש הטפהבערןן

 בתשובותיו ככתוב טט~ולון טררכי ר' טהרב תך(טיר והיה הוקן הלוי שלטו-ץר'י הרב של חתנו ששון אהרון הרב בשאלוניק' היו אליהם ומטוכים האלו הרבניםלוסןדקרדכ
 אטת תורת שכצ ונקרא ותשובות שאלות ספ' וחבר גרול ופסקן טובהק רב והיה קפ"רנ(סי'
 ששון יוסף הר' בנו וגם בהקרמה שם כטיש נרפסו שלא אלא אחרימג( ספרים עורוכתב
 . כהקרמתו שכם הוא כתכ כאשר וסוגיות טסכתות קצת על הרושין וכתכ גרול הכםהיה

 א' בסי' חטיו הוקן והלוי טהר"ש ספרו בתוך והובאו בוטנו שהיו הרבנים שטותואלה
 א' בסי' שבת' חיים ר' והרב ייאנ' אהרן והרו 'צחקי אברהם הר' טקוטותובשאר

 הו6 מקוטורה ושאר ון סיי טהרש"ך הרב ו' סין רוביו יעקב הר' וף ה' מ' קווין לויהף

 והר6 הלה סשולם טשה והר' ברוך אבריהם והר' הוהב שרבים שטריא והי' 'קר ן'חנניא
 טוב 'ום הר' יט סי' גלמירי אליה והר' קנריוט' 'שועה ר' והרב שונצין 'הושע נרשסואל
 אברהם הו6 קט"ו סי' נחטיאש ן' רור הר' קט"ב ס" טהרשר'ם %ח ע"ו ס" טצ'פתצהלון
 ה"ר בו חסון ןי אהרן ר' הרב היה ששון ן' אהרן טה'רר של וחבירו קט"ח סי' נחמיאםן'

 ופסקן טובוהק רב היה חסון ,' אוהרן הר' ווה מהרי"בך( של חבירו שהיה חסוןשלטרץ
 הפומקים בספרי מפוורים טטנו פסקים קצת 1'ש נדפסו שלא אלא רבים פמקים וכתבנרול

 בטעשים וטובים בחכטה גרולים רבים תלטירים והעטיר הרבה תורוה והרביץ וילהאחרונים
 וגוןלוה תורה ועשיר גרוך( חכם רוסאנו אליהו הר' היה הרבנים אלו מחבירי נםטובים

 . הבחור חסון ןי שלטה הר' של חטיו היה והוא אחרבטקום
 ספ' על משנוה לחם ס' שחבר בוטון רי אברהכם הרב בש~שלוניקי היה ההוא בוטןנם

 תלטיר היה והוא רב לחם שמו ונקרא טקרובד( שנרפסו שו"ת ספ' חבר ועורהרטב"ם
 -זקנו-; לכלל ב~ש ולא 'מים האריך ולא טקוטות בכטה בתשובות'ו כדטוכח ז"למהרשד"ם

 טפי ושמעת, מהשנה לחם בס' שעשה סהקרטתו נוביש רי 'וסף כטהר' השלם החכםולכ
 לוטר מצטערי' והתחילו השכהפ ובא השטשות בין ונקבר בטנפוה שבת בערב נפטר כיוקנים
 ושטחו היום להם והאיר השמש ורחה לבתיהם הקברות טבית וכשח,רו ר-השבת אתשחללו
  הר' הגרול שנם  גרולים חכמים  בנים שלשרץ הניח  הוה והרב השבת ארה הללו שלאעל

 שהיה בוטוןה( רי יעקב הר' השני ושם גאליפול בעיר תורה טרביץ שהיה בוטון די מאיר 'ן
 .  בגאליפול שהיה כוטון אהרן הר' השלישי ושםבשאלוניק'

 מקומות ושאר ג' סיי סרוש"ך רכ לחם  בספרו והובאו בומנו שהיו הרבנים שטותךאלה
 אברהכם הר' סקוטות בכטה רבו טהרשרים טקוטות ושאר " ס" באסן ח"םהר'

 אהרן הר' טקוטות ושאר כ"ט סיי אשכנו' בצלאל הר' טקומות ושאר וכ"ט כ"ח מ" מונסון1
 אבסאבן פלמה ורי' אלשל משה הר' ט"ל סי' הוהב שרכיט שסריה הר' ול"ג לכ סי'אביוכ
 בסי' צפת רבני אלו סאגיפ~( שלסו-ה והר' בירב טהר"י הרב של בנו בן בירב 'עקבוהר'
 שוהו ונראה ע"נ בסימן התטיר וולת ונקרא מררושים מפר שחנר אלבילרה סשה ה"רע'א
 ס'סן עבאם טשה ה"ר חביב1( וי הר"ל בתשובות שהובא ~שלבילרה משה הרב של ננובן

 ה"ר ויל חןח( לוית בעל וקני טור' של חחנו שהיה טפני אטי מצר קרובי היה והואקכ"ח
 סיטן אלטטירי יוסף הרן קע"ג סי' חאיון שטואל הרי קנ"ו סי' פרא"ג בן טוב יום בריצחק

  סגת נ'ן ספ'ע ונגתנ 5"ך ק' 5":מיס ו,ינד ס"ו " ח"6 סס"ג וש' ':י6! נ'ת ס' ח5ק ס,6 וסי:? זי':ס ס'6(
 פ5 פיחממ וגמ וסיפ י'ס 1ע1 סרפג"מ ע5 סבוד  3( . ב' פ*ב עי5 ג( ס*1. ב" ימ ע" :*יי 5:נח:סש

 וגיכ. ח( . ס' סגסס 6'. 451ע ג' 5"ג ע"5 1( . נ' ס3סס 6' פ"י ע.5 1( . ו' ע' 5"כמ'ס ,עד עי' ה( . ימ1"נ פ* י"ס ד1 .  נמ עק ססח נדפפ ייו יפיו :נח  י~דמ פעט ונס:ר יי%פ' ב:ויסת ונ!דסי מיד 3דרך :פיר*:
 . 6' פ' 5יני5ן
,114ן
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68%1610
 שאל היה בוטון די אברהכם הו* גם רכ'1 ס4 קאחטטוריא טעיר טבורך שלטה הרןק9'א

 . וקעץ וקע'ה קנ'ה דף הטב"ט הרב טתשובות בח"ב כדאיתא הטב"ט טהרבשאלות

 טטהרשדים תלם'ר היה טלך טשא וספ' יוסף עצטות ספן שחכר ע,רא ן' 'וסף ר' הרבנכ[
 על'הם קבלוהו ושם סופיאה לע'ר טשאלוניק' הלך ואח'כ טל משא במן כרטוכחו"ל
 הטכונה 8זח בן אכרהם הר' ונם שם ונפטר בתלטירים הרבק תורה שם וההביץ ולקצ'ןלרב
 ספרו בהקרטת כרטוכח טהרשר"ם הרב טחלטיר' הוה אבירים לחם ספ' שחבר בורמלבן

 . נוביש רי 'וסף הרן החככם בהקרטת שם כרטוכח איריסה שטואל הר' היהוחבירו
 טובים מעשים ובעל .וחסיד גרול חכם פ~שררו יוסף וש-' בשאלוניקי היה ההוא בוטןדגכ[

 טש~עלוניקי לו והלך פאררו ~שברהם והרו פארדו יצחק ר; הרב של אביו היהוהוא
 וזרקו שם ונפטר הר~ה תהאה' שם והרביץ ולקצין לרב עליהככ[ קבלוהו ושכםלאטשטררם
 . עיש צלח*( אברהם הר' החכם ברברי בראשית בחלק תואר יפה ס' בסוףשנזכר

 רעשיר גרול חככם הרשר'ם של בנו טרינה ד' טשה הר' בשאלוניק' היה ההוא בזטןנם
 להדפיס הן מפרים להרפים כרי הרבה טטון טועיא והוא אחר בטקום וגדולהתורה

 אחרימנ( מפרים ווולחם רבה וטררש יעקב עין אחרים מפרים להרפים הן ו"ל אביו הרבספרי
 הגרול שם ועשירים חכטים בנים שני לו וועו בו תלו' הרבים זכווז הרכים ~שת לזכותכרי

 שתאום ערל נוי שהרנו וטר רע טקרה ואירע טרינה נרין יהורה כטה"ר וגביר שר השלםהחכם
 אצר[ ותלאוהו טטנו נקטתו ולקחו טיד תפשוהו זהיהוד'ם ושנאה קנאה טחטת ביתובפתח

 ולסבה ו"ל טרינה די שטעיה כטה"ר הרב השלם החכם אחיו ושם נזע החכם שלניתו
 ויניציאה טרבני והיה בתורה שם יט'ו כל ועסק יוינימיאה טשאלוניקי לו הל אמלנוידועה
 ו'ל טהרשר"ם דהרב טוקנו שטואל בן לם' שעשרק בהקרטתו וע"ן נרול בכבור שםונפמר
 סבה שהיו ער שאלוניקי אנשי גבירי עם גרול טהלוקת לו שאירע בעניינו שם והאריךט'ש

 והאריך ויניצ'אה בעיר לרור לו והלך הקרחמים אבותיו נחלת טקום טולרתו מעירשנתגרש
 בן בס' שם הטע"ן יראדק כאשר נפשו פרורץ ועל נאולרץו על חרש שיר לשוררלטעניתו
 כ טגיה והיה נרול חכם נרשון יצחק רן הרב בויניציאה היה ההוא בוטן נכ[ .שטואל
 לעיר הלך ואח"כ צפ'ת טעיר היה תחלתו הזה והרב ויניציאה כעיר שם הנרפם,םהספרים
 תושב אשכנו'ג( לוי נפתלי הר' היה ההוא בזטן שנכם הנראה וכפי שם ונתיישביניציאה
 חרידים ס' שחבר צפזת תושב אוקריד( אליעור ה"ר ונם טררושים שפר ס'אטרי שחכרעפ"ת
 בעל טהרב תלטיר והיה שבע ב~שר בעל הרב היה ההוא בוטן נכ[ . הטצות עניןעל

 גלאנט' טשה ר' והרב אשכנזי סראוול ליב רן הרב בומן והיה בספרו שם כרמוכחלבושיכם
 אהרן והר' רופא חייא והר' אזולי טסעור והר' ~עבוחנה סליטאן ההר' נבריאל אברהםוהר'
 תלטידו היה פ,גו עזריא רן שהרב טשם טשטע וגם ספרו בפת'חת שם נדטוכח חייםאבן
 וכתיבורץ רבים פמקיכם וכחב חברון תושב אשכמי טלכיאל ר' הרב היה ההואי בוטןונם

 ובשנת רכ"ו רף הברית לוחות שני בס' אשכנוי הר[וי ישעיה הר' והביאו נרפסו ולאאתרות
 בויניצי~שה הספר להרפים ובהשליטו ורקנבורט טעיר אשכנזי .אונשוברק,( הלוי שטעוןהיו היה והסחבר החוטש ס' על ז'ל פרש"י על ביאורים טוב רבק ס' נדפם ליצירההש'כס(
 . לירושליכם מטחברהלך
 הרט'ע כזטן והיה התוררק על פי' עשה והוא ספורנו,( עובדיא הר' היה ההוא בזטןגם

טפאנו

 ורר-

 טפאנו הרמ"ע ובתשובות סאם'נה להרי 'טין ררך בם' קרסונח סאטינה
 ופסקן טובהק רב פלורנטין שטאל ר' הרב היה בשאלוניקי היה הוה לזטן וקרוב פ"טסיטן

 ען נתניירו מסס מגיס מוימ4י5 הממיס אנא ג"נ י( 5"" )עע מסי"מ 5ס1"ת נוקזמס ס . נ' י" עע*(
 גסמר נ( ,ייו

 מסינ.
 . כ4"5 ס:מ'מ ס( . תקי"ד מ"נ 5דמנ ע"ע עי' כ,"5 5וכד' ד( . ת"5 נ"ס טנן בממ,'6

 . נ' מ"נ עי5 ו( . נו"5 "מננומג1(
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 יש,בדה וראש וחסיר טובהק רב תורארדק שלטה הר' וגם שלום מק*ק ישיבה ראשוהיה
 ספסקיסחזרחטין ס' וחבר מהרשר'ם של בתו בן זהוא חאיון שטווול רוב וגם אבורהמק"ק
 תלטירו היה והוא בנים הניח לא הנז' שהרב טפני שמו~של בני הספר שם ונקרא טחה"םעל

 . בסשרו שם כרמוכח בוטון רי הר'אשל
 ן' אכרהכם ה'ר ולזי ~"ר ול' ף בסי' רבו בוטון רי מהר'א טקומות ושאר וו40 מהרשז וה' זר' מ סיי פיזירו חייכם הר' בספרו והובאו בזמת שהי1 הרבנים שמותואכה
 חבר והוא ל'ב סי' סאטיגה יוסף הר' ול'ח כ'ט ס'מן טוטאל ~וברהם הי ט' סי'נחם'אם
 ענין על 'ם? ררך וס' טסכתורש מקצת והרין הר"ף על יוסף פורח ום' "דש טקראיספר
 תורה למר ושם מש~ולוניק' היה תחלתו הוה והרב יםין ררך יהיו פוגה ז~שתה פונוחנל

 ל'ר מימן אליאש בנימן הר' נפטר ושם ויניציאה מרבנ' והיה לו'ניציאה הלך ואח.כהרבה
 גרך ח"ם הר' מי מ.' עזרא ן' יוסף ה'ר ונ"ה ט' סי' אסי טצר קרובי עבאם כהאההר'

 היה הרב וזרק נ'ה בסי' אשכנזי אורי אברהם הר' ום"ו ום"ה ום'ר ט"ג סיטןמקאשטוריא
 . *נ'ה ס" שבתי חיים ר' הרב אשכנזים מק"ק ישיבוה וראשמקובל

 טק'ק ישיבר-ק ראש הזקן הלוי שלמו-ק ר, הרב בן הלוי יצחק ר' הרב היה הזה בזמןנם
 הבחח4 הלוי הר"ש של אביו והקש וררשן וחם'ר בחכטות כולל היה הרב וזה חייםעץ
 חכטיכם שניהכם שנים בקצרות שנפטר הלוי אברהכם כה"ר ובנו ד-הלוי יוסף הר'גם

 . לטורא שי בספ' כרמוכח יונה שבתי ר' מהרב תלמיר היה הלוי אברהם והר'גרולים
 ןחיה מופלג וקן גרול חסיד וררשן טובהק רב רוב"ו יעקב רן הרב היה ההו~ש בזטןנם

 טרול וררשן וחם'ר מובהק רב קוז'ן לוי הרב היה ההוא בזמן וגם שנה סתשעיםיותר
 ררחטים עור וכתמ התורה על ררושים קטנה קיר עלית ס' חבר והוא בחכמות כוללוהיה
 ישיבתי טחבירי אחר חבר ל' ספר ונן חכטות שאר טענייני אחרים רב,ם חרושין וכטהרבים
 מככ( רבות כתיבות והיו שלו כתיבות ראה שהוא נרזו יצחקי אכרהם כה'ר השלםהחנם

 בנו יד על חלקים ב' על לבר קטנה קיר  עלית  נן' רק כתיבות'ו טכל נרפסו ולא חכמותמיני
 בש~ולוניקי שם נרפם וגם והרפיסו לויניציאה שהלך ז'ל קוזין שמווול כהר' השלםהחכם
 בצפ*ת היה ההוא בזטן גכ[ . רחם'רותא"( טילי בענין שטרבר ח"ם תוצאות וקראו קטןס'
 רערצב של תלטירו היה והוא דהתורה על ררושים טוב חן ס' שחבר הלוי טוביה ר'הרב
 . טטראניל( טהר'י הרב של חבירו שהיה נראה זה ולפי בהקרמרשו וכם.ש סאגיסשלסה
 רבמובהק והיה ירות שתי ס' שחבר' לונואנוג( רי טנחם ה'ר בירושלים היה ההוא בזמןנם

 ולכך ים'כם קצת עטו ולמר בקושטנרינא שככ( לונזאנו רי טהר'ם נמצ~ו אז העירשליחות בשבי לקושטנחנא מהרשר"ם וכשהלך וטשורר ומרקרק החכמות בכל וכולל ומקובלוחסיר
 מקרש ועבורת ח"ם ררך וקראם קטנים מפרים ב' עור וחבר ורבי טורי בספרו אותוקורא
 נגאר"ה בהצה והר' באסאן יחיאנם ה'ר בזמן והיה .נרפסו ולא אחריכם ספריט עורוחבר
 ויל לונז~ונו די ארוניעם כה'ר החכם חטי ~ובי היה והו~ו נגארהל( ישראל הר' שלאביו

 אברהם ה"ר בשאלוניקי היה ההוא בזמן גם . הצרק עולטו לבית שניכם בקצרותשנפטר
 השםים. טן ירר שנפטר וביוככ( ליצירה השצ'א שנת ונפטר מופלג ווקן גרול חכם~ופפניא
 שנהס( "ר או שנה יג בן נער הכותב אני הייתי ואז הרבה ועפר רק אבק מטרבטקוכם
 מיולים כמה העולם לבאי להראות זמטשמית וגונזים ההוא האבק מן לוקחים שהיווזכורני

 . ה'טעשי
 ו' ששון אהרן ר' מד-קרב תלטיר היה והוא שלום מק'ק ישיבה ראש ברורו וגרולי מובהק רב שבתי ח"ם מה'ר הרב רה"נו ז"ל טהרח"ש רקרב בשאלוניקי היה ההו~ווכזמז

 נמנסס ס!מס ר' טמת עי טניס סנע מטי4גי ט1מל י' ט5 "1מיזו סיס מטר4ני סמ"ר"י ג( . נ' מ"ס עש4(
 ו,ווס ס( . נ' מ"ט טץ1 ז( ס"ג. מ' ""4 טסיג עי' ג( . נ' "יו וע"1 מסיי"מט 5טו'ת כסקימס כמ'ס טמ"וטנת
 . טע"ע 15 טע'פ ענ" ט5י טסמ"כיאכס
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 הר'יצחק היו חביר'1 ומגדולי י4ך ודף קפ'ו דף מ4ב בסימן עצמו מהרח'ש בהשובותככתוב

 בים הרבה תורה הר ושם ניקופול לעיר והלך בשנים מופלג ווקן מובהק רבחרירה
 ו"ל מהרח'ש והרב שםונפטר

 הרני"
 ::גרולי רבים תלם'רים ור"ם'ר בישראל הרבה תורה

 היה בארק' ק~הל;הוה4ר
 תלם'ד'ו מגדול' זגם שם ונפטר לירושלים והלד גדולן ארק

 111:ו"ז,ןקייז:י ןייטי%ששב:2יייי, ק
פסח.

 בח'הם,שום ונפטר 'ם'ם האריך ולא בתלמיו,ם תורה ור,רביץ חריפא ופלפלא גרול

 מעיין פרנסיס יצחק וה'ר וררשן וחם'ר גיוום חכם קראסו יוסף ה"ר היה 'שיברקומגרולי
 רבנים ושני שם ונפטר בתלמירים תורה שם והרביץ לקושטנרינא והלך חריפא ופלפלאגרול
 תח-ה למרו בארקי הר'י שנפטר ואחר בארקי יצחק 61 מהרב מובהקים תלמירים היואלו

 מהם נרפסו ול~ש חקר לאיג רבים פסקים כתב ו'ל מהרח"ש והרב מהרח"ש מהרבהרבה
 על האיכות ורב הכמות גדול קונטריס עם א"ה לחלק השייבות התשובות חלק רק עתהער

 מסכתורש על רבורן שטות כתב ועור ועוטד'מג( גנוויכ( הם הפסקיכם ויתר ראתתאעגונא
 ואני רבים אחרים מחרושין לבר מררושים גרול ס' חבר ועור התלמור כל על וכטעטרבות
 והיה בידו הדרושים ס' וראע(י אחד ענין על זיל הרב עם לדבר אחד יום הלבתיהכותב
 שנסתפקתי ספקות קצת ממנו לשאול פעטים קצה וכיתי וגם גרול ויותר רבה מחרש קובץכמו
 מתשעיכם יותר 'מיכם הארק- ו'ל והרב ספקן לי התיר 41ל והוא ררינא ספיקא לעניןבהם

 . הצרק עולמו לבית ליצילזץ _הת'ו בשנת ונפטרשנה
 'וסף ה"ר ב' בסי' יעיש 1' הריט ז'ל מהרח"ש של בסש"ו שהובאו הרבנים שמת(441ל1ץ

 אברהכם ה"ר יב 40 בוטון די טאיר ה"ר ל סי' ויל"ם,ד שטואל הרבסטראנ'-
 ברעי ה"ר ובולון אשר ה"ר מגאגו מצום'ח ה"ר ברוך בן שטואל ה"ר ום"ט י"ו סי'מלמד
 שנוכר ברוך ן' שטואל ו" הרב ווה י"ח ס" פרנסשאל רניאל ה"ר קאנפוש רי משה ה"רהכהן
 עזרידה ה"ר ו"ל ברו בן טשה כמהיר השלככ( החכם חבירי של אביו הוא י"ט ובס*שם

 ה'ר מאיור 1' שלמר-ע ה,ר טוטאל ~שברהככ( ה'ר קלעי מרר~י ה'ר כ'1 סי' תלמירויהושע
 סי' נאל"נו 'וסף ה4ר שאנל' 1' אשטרוגו ה"ר מזג מ" מוטעל הר"א ל"א ס" הלו'שלטה

 . נ'ו ס'טן חסון ו' אהרן ה'ר ט"ט ס" סוף אטיגו חיים וירמ'ה
 בחכטוו-( וכולל משהק רב אררוט ף כהן אשר ר' היה מררח'ש רוב של מחב'ר'ו'לעמש

 נ'" ו5קתן נ' 5*ס יג.ן נ( . סני*ס נתו ס!וניקו מיפום"(
 סס"ג וני' *חרוס "!קיס גס נ1סטו ו:גי ג( . "'

 . סק "'ח"4
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שא~  תלטירטה'ר והיה אחר בטקום ונדולה תורה גרול עשיר והיה ארגון5( טק4ק ישיבהוראש
 שושן ן' רור ר' טהרב תלטיר היה החכטות ובשאר התלטור בחכטת נהור סנ' ברורואשר
 אביו בח" בנים בלא שנים בקצרות ונפטר הכהן אברהם ושטו ועשיר גרול חכם בן לווהיה
 בנבנשת יאורה ה'ר היוישיבתו וטגרולי הצרק לב4ע ליצירה הק"ה בשנת נפטר אשר ה'ר ואביו ליצ'רה השצ"ר בשנתו'ל

 וה?י
 רניאל שמואל וה"ר אננ'ל ברוך וה"ר בוטון רי 'עקב

 4הל'הו ה.ר ואח'ו קטל~שן אכרהכם וה"ר פינ9י טררכי וה"ר בוטון ר' 'עקב ה'ר בןבוטון רי אברהכם וה"ר שנ'כם בקצרוו( שכם ונפטר וררשן נדול טע"ן אכרבנאדן שניאורוה"ר
 הלוי נפתלי והק4 קאטריבש יוסף והקי ג'ניל'ו אליעור וה"ר קטאלאן אברהם ה"ר ובנוקטאלן
 * . טעיינים גרולים חכטיכם היו אלוכל

 בר ו'ל קלעי טררכי טה"ר הנדול הרב ההן ורבי טורי היה טהרח"ש הרב של טחביריו3כ[
 יויי.א פורטוגאל טק"ק ישיבה וראש הזקן כהלל טאר וענותן גרול חסיר ז"ל קלעישלטה

 לתלטיריו לנו אוטר היה וכך ו"להה ששון וטהר"א חסע ן' טהר"א הרבנים תלטיר היהוהא
 היה ועור עליהנב[ ים'נו יר שחתם שלי הפסקיכם טן אחר פסק בחת'טת וכ"כ ישיבתובני
 הרבייכם ושרוב בוטון רי טוהר"א הרב עכם הרטכ'ם ס' יחה שלטרו לתלטיריו לנואומר
 וטחרשים שניהם טפלפלין שהיו לפי טטנו לקוחים הם טשנה לחם בספר הנו' הרבשכתב
 ין הרב והוזו ופסקן טובהק רב היה טטנו הקטון הרב טורי של 4וחיו ונם רביכםחרושים
 חסון אהרן ר' טי,רכ תלטיד היה כן גם והוא טשו"ת ברוך טקור ס' שחבר קלעיכרי
 פסקים וכתב נרול פסקן היה ו'ל אלקלעי מהר"ם וטורי סררקופיס בעיר תורה טרביץוהיה
 כנסיות בתי וכ"ח טיהוריכם בתים אלפים כטה נשרפו שאו ט'ב בליל ליצירה שטם"השנת שאלוניקי עיר את ה' שרף ~ששר הגרולה שבשריפה אלא חקר לאין רבים וררושיםרבים

 ו4וחר ופסקיו כתכיו כו[ נשרפו או תורה ומשנה הגרול ות"ת טררשות בתי כטהטו[בר
 וחרושין ררושין וכטה פסקין כטה דיכתוב שנית ירו והוסיף הרב ח4- השריפהזמן

 וטעשה עושה טאר טעשה בעל היה נם וחסירותו חכטתו וטלבר ל'רו שבא טה כפיאחרים
 עובריכם לענין הן לענייכם הן יתוטות להשיא הן שבוים לפריון הן ט9וה רבר לכלאחרים
 עד(יו אוטרים שהיו ער שבקרושה רבר לכל ראשון היה והוא תה-ה בעלי לענין הןושבים
 בישראדן הרבה רהורה והרביץ רבה חייא ר' של כטעשיו היו שמעשיו חייא טעשיגרולים
 טוביכם בטעשיכם וטוביכם בחכטה גרולים וטובים גרולים רבים בתלטיריכם גבולווהרחיב
 יהורה וה"ר ו"להה אשטרוס~שנ( רניאל טה'ר הנרול הרב ורבי מורי היו תלטיריוומגדולי
 יוסף וה"ר דיארסו בעיר תורה טרביץ שהיה פרץ יוסף וה'ר הכהן שלטה והזרבנבנשת
 יריריה וה"ר נפטר ושכם סררוקפיס בעיר תורה והרביץ וטפולפל נרול טעיין שהיהצרפתי
 גדול חככם עוויאל שטואל ה"ר בן עוויאל יהודה וה"ר ו"ל קארו טהו"י של בנו בןקארו
 אכרהם ה"ר ונם ליצירה הש9"ר בשנת שנים בקצרות ונפטר בתלטירים תורה והרביץוחריף
 'וסת ר' הרב עם גם ולטר לקושטנרינא והלך רבים פסקים וכתב ופסקן נרול חכםחנניא
 גרוו[ חכם חנרלי יהורה ה"ר וגם תו'בב בירושלים ונפטר בא"י לדור הלך ואח"כסטראני
 טאייטצק טשה וה"ר ו"ל ורבי טורי של קרובו פרץ יוסף וה"ר בפילוסופיא בקי ורשאמן"ן
 טטשפחומ ביויש יוסף וה"ר ביויש טשה וה"ר הפילוסופי4ה בחכטת ובקי וררשן גרולטע"ן

 ועור גרוד" טעיין חכם קרובי רוטאנו חייכם וה,ר גרוליכם טעיינים חכטים שניהםהבדרשי
 הטח-יאה גלילוו( בכל שהיו רבנים וכמה שמותם ווכר ואיני בהם כיו9א רבים אחריםחכטים
 וטכללם בישיבתו עטו ללטור לשאלוניקי טעריהם באים שהיו תלטיריו היו כלם וקטניםנרולים

- -
 . ננס"ג וכ"ס 5טטדוטסס 50"5 וגד*ס תז'י סזוחני ולפג נ( . גסוומקי י"55(

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



888
~ 8  אברהם ון הרב היהמנללם

 כרי
 קרוב הרב שען חייו ימי והיו נאנייאה בעל דר שהיה

 שהו84 טפני ז"ל פרנזו יפחק ר' הרב אעל אותו שיקברו פטירתו בשעת ופוה שנהע[תעחג'ם
 נוגשה וכן פה על התלטור יודע שהיה פרנקו 'עחק ה"ר על עליו ואטרו רבו היה כןנם

 הרבניככמ טכלל גכ2 . זילהה הפרק לב'ע י,פירה תיו ה בשנת ונפטר אפלו ונקכרכרכריו
 וי4ישש נרול וחסיר סובהק רב טוטאל יעקב בר טוטאל אברהם ר הרב היה הנ1'הוקנים
 על רבות ושסות הבים ח-יושים רבים פסקים וכתב נרול ופסקן ישן לישבונה טקזקישיברה
 מבר עור נז'ר תורת ס' וקראו נזירות ריני כלל כולל ~שהר ספר הכר ועור טסכתותכ~ה

 טספריו"( ס' שום נרפס ~לא הנט לכתיבת שנונע ונשים אנשים שטות ענין עלקונטריס
 שכ'כ תלטירו היה ואולי טהדשז הרב של הכתיבות העת,ק הו~ש כי וקינים טפיושמעתי
 'וש רמלאותי על ס' י"פו טוטאל אברהם ה"ר והנה ו' ס" אמרע בקונטר,ס טתשובוו-('וכח"ב
 הפרק עולטו לבית ליפירה התי'ח בשנת ונפטר ויותר מיו.ן תשעים כטו יטים והאריךע"ש
 ר' הרב היה תלטיריו וטנרול' רבים תלטירים והעטיר בישראל הרבה תרה הרביץוהא

 וחבר לאי1טיר הלך יטיו ובסוף רבות שנים טננסיא בעיר תורה טרביץ שהיה לפפאארקרון
 על ושטורש ירוחבם רבינו על פי' ער וחבר ן( טקרוב שנרפס אהרן בני שנקרא שרתס'
 טעיין חכם טלמדג( בניטן הרב היה תלכהריו טנד51י ונם בא1טיר שם ונפטר טסכתותקפת
 טתלטיריו ונם שם ונפטר טננסיאה לע'ר והלך א1טיר בעיר בתלטיריגם תה-ה ומרביץנרול
 אלופי היו טתלטיריו וגם שם תפטר לקושטנרינא והלך נדול טע"ן אררבי שטו4ול ה"רהיה

 לקושטנרינ~ש והלך וחסיר נרול טעיין נחטיאש אברהם כטה"ר השליטים החכטימוטיורעי
 ישר~של וכה"ר בתלטיריכם תורה והרביץ גדול טע"ן נלאנטי אנרהכם וכה"ר שכםונמטר
 שלוכם טנחם ה"ר הע ישיבתו ומגרולי אחרים תכטים בהם כ'ופא וכן נרול טעייןנחטיאס

 והיה חיון טהר"ש תלטיר אנרנו חיים וה"ר ועשיר חכם כהן טנחם וה"ר ופסקן טגהערב
 שם ונפטר לאסקופיא והלד ורופא נדל ופסקן טובהק רב טלטר אברהם וה"ר נרולדרשן
 חככם אלק~שבץ בן הלוי יפחק' וכה"ר ועשי טעיין חכם פ"שררו נתנאל כר יפחקוכה'ר
 טובהק רב נאון שטואל ר' והרב חגשיר חכם סיר ויראל וכה"ר בקושטנרינא ינפטרמשיר
 בחכט' וכקי וררשן טעיין גרול חכם פשריאל לו' וה"ר ווקן טע"ן חכם פרנסיס שלטהוהקי

 איטת מחטת בורחים פרה פעמים תקום לא לי9ירה ת'ח בשנת בכפר ובהיותינוהפילוסופיא
 נבוכים סוררז טסן רבים פרקים 41ל פשריאל לוי וה"ר הכותכ אני יהר שם לטדטהטאה
 על בפיו סרוריכם ' היו הפרקימ שרוב עד ההא בספר 13אר בקי ור~והרו ורעק מעםכטוכ
 של נכרו היה הוה ורוב השטועה על שהוסיף ה-ונתי ואו ק'ש כסו פה על מלשןפיפת
 גרול טע"ן חככם  פאשריאל יוסף ה"ר אהיו וכן קטנה קיר עלית ספ' שחבר קתין לו'ה'ר

 . קתיןמ( לוי ה'ר של בתו כני והיווהטיר

 היה והוא פאררו יוסף ה"ר בן פאררו  יצחק  יי הרב היה הנף הוקנים רייכנ,ם סכללגכ2
 תחנונים בהם אוטרים שאין היטים וולת בתענית היה יטיו זכל נרול וחסיר טובהקרב
 תלטירים והעטיר רויבה תורה חהרביץ ח"ת חכירי כישיבת 'שיכה ראש והיה טתענה היהשלא
 לו הלך יטיו נסוף בשבתו שבת סירי ת"ת בחברת רה-ש והיה נרול ררשן היה ונםרבים

 שם ררים שהיו בעו א9ל אשקופ'א לעירסשאלוניקי
 ובתי

 לב'ע שם נפטר טועטים יטים
 גרול חנם חתנו והיה טטנו קטן שהיה פאררו אברהם כטה'ר השלם החכם אמיו ונםהפרק
 דוד ה"ל ושטו אחר אח להכם היה ועור נפטר ושם לירושלים טשאלוניקי 6 והלךחהסיר
 עשרה סי בפתיחת רובניכם בהסנמוש חתום והא ~שטשטרדאם טרבני שהיהפ~שח-1

 .טאטרותו(

 . *' מ"1 ש"5 ז( . כ, ג' 5מננמס 1כז ש; נ( . מ5'י מנמ ס"מ ג( . נ5"ודמ גיטס1 "6 מממם נ'"(
 *' ג'נ וע"5 ו( . נ'. ומ"1 6' מ*י ע"5ו(
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מו
5898-1888
  שטוא47 וכה'ר פלורנטין יוסף כה'ר השליטים החכטיכם היו 'שיבתו וטנרול'תשיות בער[י מק'ק ישיבה וראש וזקן חכם סאיור בן שלטה ה"ר היה הוקנים הרבנים טכללנכ(
 טנחם ,2חק וכה.ר אבילה רי משה וכהיר הלוי חיים וכה.ר פאלקון ~וברהם וכה"רהכהן
 היו טהכם וקפת מעייניכם חכמיכם כו(ם ג~וט,ניו וכה'ר-טשה בנו טאיור בן טשהוכה"ר

 . הגרה ובעל'ררשנים
 והיה חסון 1' אהרן ר' הרב בן חסון*( ן' שלטה ה"ר היה הנו' הוקנים הרבנים טכללנכ(

 והיה ~וביו של תלטירו והיה וקנה לכלל בא ולא יטים האריך ולא ופסקן טובהקרב
 ה'ר היה הנו' הרבנים טכלל נכ( . ז"ל הכהן אשר ר' והרב קלע' טררכי הרב שלחבירו
 קצר-( על וחרושין מפמקיכם לטור~ו שי ס' וחבר ופסקן וחסיר טובהק רב נ( יונהשבתי

 טישרים ומגיר לארם סגיר ספר וקראו ירוחם רבינו על פ" הכר ועור טחה"ט ועלסוגיאות
 טהרב תלטיר היה וגם וק'"ז נף ס4 בתשובותיו כרטוכח ששון אהרן ר' טהרב תלטירוהיה

 ואלה טקוטות ובכטה וק'"ז ניו בסי" שם כרטוכוז עור~ו ז' יוסף ומהרב בוטון ריאברהכם
 ושאר ב' ס" עזרא 1 'וסף ה'ר תשובותיו כתוך בספרו והובאו בוטנו שהיו הרמניכםשטות

 ה"ר י"ב 40 טוטאל אברהכם ה"ר טקוטורת ושאר ר' ס" חסון אהרן ה"רטקוטורש
 שהיה הלוי אברהכם ה'ר יו סי' שבת' חיים ה"ר י'ו סי' גאו("נו יוסף ה"ר '"ג סי'טלטר מ~שק-

 ל' ונראוה טקוטות ושאר כ"ג ס" תלטירו הכהן יעקב ה"ר טקוסות ושאר לא ס"תלטירו
 וכ"ד כ"ג בם" שאלורים טוב שם ה"ר גאוזג( שטואל ה"ר של רבו שוהו ששטעתי טהכפי
 פי' קופינו אהין ה"ר שניכם בקצרות ונפטר ופסקן ורול טעיין היה החככם חה וכ'חוכ"ה
 'שחק שטואל ה"ר. כרל סיטן חאית שטואל ר' הרב ול.ו ל"ה סימן חסון ,' שלטה ה'רכ'ח
 י1מ הקר תוליראנו אברהם ה"ר וקי'ז קי"ו סיטן אלקלעי משה ה,ר טקוטות ושאר ט"וס"

 . ק'"ז סי' חאלינואהטוב

 ביד טחויק היה והוא טובהק ורופא ועשיר וקן חכם אטראג" טשה ה"ר היה ההוא-זמן
 הקרוכ,ם טהרופאים היה ושם לקושטנרינא והלך בתורה שיעסוק כר' יונה שבתי טה'ר1
 שבתי ריר של ובנו שם נפטר טועטים יטים ובתל לביתו לשאלוניקי פא וקנתו ולעתלטלכות
 והיא ופסקן גרול טעיין היה ז'ל 'ונרה דור כטה"ר וטיורעי אלופ' השלם החכם ה'ה'ונה
 שכם הטעיין שיראה וכטו עצטו טרעת חרושיג כטה וכרתב 1.ל אביו הרב של סכרוהניה
 טכלל נם , ז'ל גאון שטואל טהרב תלטיר והיה טאר ועניו חסיר היה נגם לטורא שיכם'

 ובזטן טובהק רב טהרח"ש של חבירו אישקאפה7( 'ומף ר' הרכ היה הנז' הוקניםהיבניס
 לראש קבלוהו ישכם לאזטיר הלך ואח'כ בתלטיריכם הרבה תורה הרביץ בשאיוניקיהיותו
 ו~וחר בתלטיריכם הרבה רתורה עור הרביץ ושכם הרבה ונשאוהו וכברוהו עליהכםוו-(רב
 אשכנו' 'שועה עוריה ה"ר לאוטיר טשאלוניקי נ"כ הלך לאוטיר איסקאפה טהר"' שהלךזטן

 והיה גרול פסקן והיה בתלט,ריכם הרבה רתורה הרביץ הוא וגם טטהרח"ש והלטירשהיה
 לכרו אישקפה הר'י ונשאר' הנו' אשכנזי יהושע עיריא ה"ר נפסר ואח"כ ביניהכםשיכריעו שאלוניקי לרבני ריניהם פסקי שולחים והיו דברים בהרבה אלו רבנים כ' בין גרולהטחלוקת
 הכותב ואני וטחה"ט טא"ח על הרושין חלקים ב' יוסף ראש ס' וחכר חייו 'טי כללראש

 זקן אז חדושין.והיה קצת טטנו ולטרתי פניו להקביי4 זכיתי א' פעם ו-(איוסירכשהלכתי
 . ושבע זקן טובה בשיבה שם ונפטר שנה לטאה קרוב והיה בשניסטופלג

 מעיינין לתלטירים שאלוניקי של ת"ת בחנרת תיה טרביעים היו הנוכרים הרבנים בוטןפם
 היו וטשם גבירול טוב 'ום וה"ר ליאל יפחק וה"ר אשכגו' טינפי לו' רור ה"רהרבנים
 . ת"תס( שלחוץ הרבנים ל'שיבות התלטיריםיוצאים

- -
  י(ל,יוו מ'. י' ס." :ז"1  ר( י'.  "ית נ"ו 1;,' מק :' סס ג( . מ.7 ס' :ס נ( . מ"ה :' מ'" :ק'ג ש'*(

 . מוס!גיס 'ותי נרגג.ס תית מגות(!חון
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4889- 1889
 טובהק רב הלוי 'צחק ר' הרב בן הלו' שלטה ר' הרב היה הנזכריכם הרבניכם בוטן23ם

 עץ טק"ק 'שיבה ראש והיח וחסט- וטקובל דחכטורץ בשאר כולל והיה ודרשןופסקן
 רץלטידיו ומגדול' הרבה תורה והרביץ טהרח'ש הגדול טהרב טובהק תלם'ד- והיהחיעם
 רור כה"ר החכ' שו" בנו היה והוא ודרשן טעיין גדול חכם האחרון פלורנטין הר"שהיה

 פי"גון יוסף כה"ר החככם חטיו של רץלטירו היה דוד וה"ר "בודקים ראש שהיהפלורנטין
 טרפיות וע' החאה כדיקת כדיני טנהמם כסה וכתכ וכדיקות שחיטות טדיני גדול כקישהיה
 כטה'ר החככם וזה ז"ל פיגון יוסף ה"ר שנתב הטנהג'ם ע"פ בשאלוניק' נוהג.ם היוםועור
 אשר אחר' שכם שנתב חסון אהרן ה"ר בדבי' ליח סי' ברוך טקור בסן נזכר פיגוןינסף
 נר"ו פ'"גון 'וסמ כט"הר השלכם החכם ובתוככם עירנו בודק' .כל באו למעלה ט"שנתבת'
 הלר פלורנטין שטואל מה"ר והחכם ע"ש ונו' נפיחה שעושים וטה נוהג'ם שנךואמרו

 גדול חכם ג'ראס' 'הודה ה"ר הלוי הר"ש נתזלטידי וגם שם ונפטר לקושסנד'נאמשאלוניק'
 טרביץ'תורחבתלט'ד'ם שהיה ג'ראס' רור כה"ר החכם של בנו היה והוא ודרשן הרנהטע"ן.
 וגם וחסיד זקן חכם והיה טציעא טן עמו שם לטדת' הנתזב ואנ' ת"ת בחמרת גמראשל

 ונפטרשם לירושלים והלך וחסיד טעיין חנם צרפתי יוסף היר היו הלוי הר"ש שלטתלטידיו
 שנף כ"ח בן ונפטר וטפ~פל טעיין חכם -ל פרץ שלטה ה"ר אחותי בעי( ג'ס'וגם

 אברהם כטה"ר השליטים החנטים היו 'שיבתו וטגדול' ליצירה ת"ה ה שנחבקושטנד'נא
 אלפנדרי יצחק נטה"ר ואחיו וחסיד חנם אלפנדארי"( טשה וכטה'ר וגביר זקן חנםשיאנו
 של אחיו וחסיד חככם פאשריאל יוסף וכטה"ר שכנו ונפטר לצפ"ת והלך גדו5 טעייןחבם

 בני היו לו' ה"ר ואחיו פאשריאל 'וסף שה.ה נ( לעיל כתבתי וכבר פאשריאל לו'נמה"ר
 לתלטיריכם תורה טרב'ציכם היו ושניהכם קטנה קיר עלירץ ס' שחבר קתין הר"ל שלבחו

 לוטר והיה 'שיבה בעל חככם היה פאשריאל אברהם נטה"ר החנם אביהכם וגםטע"נים
 נפטר רק זקנה לכלל בא ולא 'ם'ם האריך לא הלוי שלטה ר' והרב הלו' יצחק ה"רבישיבת

 ג( ל'צ'רה השצ'ה בשנרץ ונפטר הרכו-זי שטואל של ניתרץו כטו שנה ושתים חטשיםבן
 טרדני וטהזר נהן אשר וטה"ר וטהרח"ש רובי"יו יעקכ טה"ר הרבנים פטירתו עלווי,12
 וצוה אלטנות בגדי שחורים תלבש לא שאשתו פטירתו בשעת וצתץ ו"ל כץטאל ומהר'אקלע'

 ועור כו לקוכרו כד' ארון טטנו שיעשו לוטר כשהיה הספרים עלי טשים שהיהשהספסל
 רןא עליו השנבה שכשאוטרים צוה ועוד. גפנים של וזמורות סיד קברו בתזך שישליכוצוה
 ל1 והיה כדבריו הכל נעשה וכך לברו שמו רק רב שם ולא חכם שם ל~ו החזנ-םיוכוו
 כטה"ר השלם החנם ושטו פטירתו קודם שנתים או שנוה תפטר ופייטן גדול חנםאח
 רק נדפסו ולא ופמקיכם אחרים וחדושין רבים דרושים כתב הלוי וטהר"ש ז"ל הלוינסים

 . טורימז( ר' על שו'ת, ס' בלבדןופסקים
 סיטן רבו הרח'ש ח' ס" זאנטי טעיר הלו' יעקכ ה"ר בספרו שהובאו הרבנים שמותמשלוץ

 אליה היר בן בארקי יצחק ח"ר ד' סי' חון לבית אכרהס:ז ה"ר טקוטות ושארט'
 סי' טבילוגראדו 5'רטה יהודה הרב טקוטות ושאר י' 40 קלע' טרדנ' ה"ר ו' סי'בארק'
 שטואל ו* דהרב טקומות ושאר '"ג סי' אביו 'צחק ר' הרב ול' " סי' טלטד הר'א 51"דיג

 ושאר ו' סי' חסון אהרן ר' הרב טקוטורץ ושאר ו' ס" הלו' יוסף ר' הרב ו' ס"הנהן
 ו* הרב מקוטורץ ושאר '"ר ס" הלוי אברהם ה'ר ח' ס'מן חיון שסואקן ר' הרכסקוסות
 'צחק' אברהכם ה"ר כ"ח סי' ז"להה ורב' טורי אסטרוסה דניאל הרב כ"ה ס" הנהןאשר
 שולכ:8 טנחם ה"ר טוטאל אברהם ה"ר קלע' טרדני 41 הרב שבת' חיים ה"ר כ"א ס*שט
 סאלוריס טוב שננם ה"ר ל'ד סין לטיטא יהודה ה"ר ל"ב 40 הכהן טשה ף הרב נ61ס"
 . ונ"ד נ'גס"

 ס' מ"4 מס"נ ולל נ( . ג' מ'ס נ( . ו"י!ן מנ" 4טעי"טוי מי ,ונן עי 4!ס4מ*י' מ:"מ "נ:י ענ6(
 . הו"ג מנוניקי 7( .מ'ו
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מז
880.1888
 כה'ר חכם בן לו והיה הנרה וקן'ובעל נחטיאס6( בן 'עקב ר' החכם היה הוה כוטןנכם

 ר4 שהרב לעילנ( כתבת' וכבר ו"ל מוטאל טהר'א תלטיר שהיה נחטיאנ( ףיאה-ה

 הרבנ4 שטו' ד4שליז ברק- טקור שנקרא שו"ת פ' וחבר חסון אהרן ר' טהרב רהלטיריהיה סרדקופים ,בעיר תורה טרביץ היה ו"ל קלע' טררכי טה'רר הוקן טורי של אחיו קלע'ברוך
 ה'ר י"ב רף הוקן הלו' שלטה ה'ר טקוטות בכטה רבו חסון אהרן ה"ר בספרושהובאו
 ה'ר וי"ו י"ו רף קיע' טררכי ה'ר '"ג רף נחטיאס ן' רור ה"ר י'ב רף הוהב שרביטשטריה
 לבירש אברהם ה"ר ל"ר רף קלש טררכי וה'ר שבתי חיים ה"ר כ"ט רף טנחם בראליעור
 שלטה היר ט'ו רף מ"גון 'וסף ה"ר טקוטות ח2אר ט'ה רף קלע' טררכ' ה"ר ל'ה רףחון
 ה'ר בן טלטרי( מאיר ר' הרב הטוריאה בנליל היה ההוא בוטן נכ( . פ"ו רף חמוןן'
 בישיבת שם ולטר לשאלוניק' בא טא,ר ה"ר ווה -טוב שם כתר ספר שחבר טלטר טובשם
 והיה לזא ס" ח'ב בתשוגות'1 שם כרטוכח עזרא 'וסף טה'רר תלטיר והיה חסון ן'הר'א

 . נרפס לא המ החלק אך נרפסו חלקים והב' טשו'ת חלקים נ' וחבר גרולפסקן
 טקומות ושאר א' בסי' חסון ן' אהרן היר בח"א ספריו בתנ שהובאו היבנים שטיתד14לה

 חייכם ף אהרן ה"ר טקוטות ושאר י'א סי' סרוואל ליב ה"ר פלורנטין שטואלהער
 טקוטות בקצת 'וחנן טאיר ה"ר י"נ סי' יונה שבתי וה'ר טרינה די שטעיה הזר וי"ג ייבסי'
 ששון אהרן ה'ר ט' ס4 הזקן הלוי שטואל ר4 הרב טקוטות ושאר כיג ס" אלשיך מ"םה8ר

 . ס'א ס" חסון ן' שלטה ה'ר נ' סי' ח~שיון שטואל ה"ר ונ"נ ט'ס4
 ובא הטוריאה טנליל היה והוא שו"ת ס' שחבר הלוי יעקכ רבי הרב היה ההוא בוטןנם

 לויניציא' הלך וא'חכ ו"ל חסון ן' אהרון טה"ר הנדול טהרב תלם'ר והיהלשאלוניקי
 זועונט'

 שטו14ל ה'ר טקומות בכטה רבו חסון ן' אהרן ה'ר בספרו שהובאו הרבנים שטותואגה
 מלמד טאיר ה'ר מקוטות בכמה חיים י אהרן ה"ר טקוטות וש~שר מ ס"חיון

 הלו' 'צחק ה,ר ום'ח מ' ס" הכהן אשר ה"ר ף ס" אלש,ך טהירם בן אלשיך חייםוה'ר
 הזר י"ב סי' צרפתי ציון וה'ר אשכנו' סרווך( ליב וה"ר וקנו יחת טאיר היר וטזה טןסי'

 סי' טקנריא חן אליא ה'ר י"ר 40 חסון ף שלטה ה"ר 'זר סי' טקנריא רילטריגויהורה
 וקנו שה'ה פאפו יעקכ הטכונה .שמריא יעקב ה"ר ט"א ס4 הלוי שלטה והזר הר"חשל"ח
 היה ההוא מטן נס . ע-ר ס4 אשכנוי הלו' 'שעיא הזר נ' סי' בסו' בפטרץ ררוהיה

 בפלפול התרוטות בע5 ספר על פי' תרוטה נרול' ס' שחבר פי"נו עוריא ר' הרבטיניציאה
 ה,ה ההא ובוטן נחטריכם טררושיכם לעתיכם בינה ספר חבר גכם ורעת טעם בטובנדול

 . קורקום טנוח ר' הרבברוטה
 לירח2לי' והלך לטצרי' הטערבס( טארץ שבא ח"ם ן' אהרון ר' הרב היה ההוא בוטןנם

 אהרן וטרות ועצום גרול בפלמול וספרי1( ספרא על פ" אהרן קרבן וחבר שסי(ונפטר
 ונם ושופטיס 'הושע על פ" אהרון לב ס' וחבר נררשת שהתורה טרות ר"נ בריתא עלפי'
 חכטים בנים שני לו והיו ו'ל האחרונים בספרי טפוורים טפסקיו קצת ויש נריל פסקןהיה

 ן' אכרהכם רב' הרב הב'  שם בירח2לים ונפטר חיים ף רור ה'ר הא' שם נרוליםטעמנין
 נפטרו ושניהם פונשיטיריוח( בעיר ונפטר ת"ו חברון בשליחות והלך ו"ל וטיורע' אלופיחיים
 . שניהם בקצרות.
 רור כטה"ר העניו החסיר המצויין הריין השלכם החכם וקני טור' היה ההוא בומןנכ(

 יל חמץ שאלהיאל כם'הר הכולל הרב אטו אח' רודו של חלטירו והיה ו"לסונפורטי
 נרול טשורר היה ונם בפילוספיא הן בתכונה הן הקכלה בחכט' הן בחכטות כולל1ןהיה

- =
 . "' מ"ם נ( . :"מ'6ס ל5 ג( . 0' 0ג0ה מכ4מ 1ע"מ מכ04 5יטעי"ט1י 15י 15:ן ש' 11 מסס"ס 6מן ען*(
 "(ר מזי1ם מ1נימ ק' "' מ"נ גס0יג 1( . מ"נ 6' ""6 מס*ג ס"ם מ"ין 0יימ ה( . סז1 מ' """ מ0זג ש'?(
 ע5 "% "':1 ס:זפכ "0מן קלנן '1( . 411ע. "מוי1 י1סמן ד' 1נ'נ נמ:ומ6 ס:סטל 5עשס נו:ס 0ינ עמ1?וס
 . נ1"5 מ1:1ססיי* ח( . :ס ח"* ::הזג גמ'" 1ממ5ח4 ספיו ע5 סיי1: נ"כ 5, 0יס 5161סססי6

12*
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 רבו היה הרב וזה מלטר טדררם בסן הנז' אבא 'שראל רן הרב היה המ' זקני שלחביריו ומגרולי וקני'1"ל טור' אחריו נוהנ היה וכך ח2בהה שיר בלשון הררושים לחוור יורע היהונם
 בעיון חכמוח ככל כולל היה רבו אבא 'שראל ר' הרכ כי ז"ל א'א וא'ל יל אבי אדונישל

 חייו ימי והיו הניגון בחכמרת בקי היה ונם ובפילוספיא ובקבלה ובררוש ובפסקרקחלמור
 ב' נשואים שהיו 1"ל קלעי מררכי מה"ר 'הזקן מורי. של טסו היה והוא שנו-ו לס'קרוב
 קוררילייא לוי וכה"ר חוטאר רי טוב שם וכ"הר רניאל יעקב כה"ר היו טחכיריו וגםאחיוח

 . ישיבה כעלי חכטים אלו כל טוב שם יוסף וכה"ר נחמיאש 1' 'עקכיהיר
 ברורז וגדול מובהק רב טלובלין טאיר ל' הרב באשכנז היו הנז"ל הזקנים הרבנים בוטן3נם

 חכם'כם עיני מנהיר ום' ססכתורת "ו על וחרושין שטור? חכםים עיני טאיר ס'וחבר
 המעיין שיראה וכמו בספרו טפורמם כאשר. אשכנז גלילית בכל מפורסם רב והיהכה12'ח
 נרפסו6( שלא אלא הפסקים לם' בהקדמחו שם בנו ונ"מש אחרים ספרים כחב ועורשם

 הלכוח חרושי ס' חכר והוא הלוינ( יהורה בר אשכנוי אליעור שמואל רבי הרב היהובזמנו
 שיו2 הגרורת כל על הגרות חרח2ן ס' חבר ועור טסכתוח כ'4ש על ועמוק עצוםפלפול
 וטקובל והסיר מוכהק רכ אשכנזי הלוי ישעיה רכי הרב היה ההוא .כוטן וגםכתלטור
 עיש שחולנ( עץ הנקר4י העיקרים בעל ס' כריש מוכח וכן הבריח לוחוח שני ס'שחבר
 על כלליכ:מ וכטה הקבלה וע'ר הפשט ע'ר החורה על ררושים הוא ח"א חלקים ב'ןוהם4

 ה"ר אביו וגם בספרו שם הקורא שירארק וכמו רבים אחריכם חרושין וכמההתלמורד(
 המכתה הלוי שכחי רבי הרב בנו וגם אברהסס( ברית וס' ברכה עמק ס' חכר הלויאברהם
 והרב ההא הספר בהקרמת שכם ונרפם ו( הע~ורים ווי ס' וקראו קטן ס' חברשעפטאל

 היה ההוא בומן וגם שמו( ינפטר לירושלים הלך ואח"כ לצ"פח מאשכנז לו הלך 'שעיהר'
 משנה מררי שחא על פ" שחבר שטייוח( זולר ליפמן רבי הנקרא טוב יום ר' הרבבאשכנז
 חטורורת ולחכם מלך מערני וקראו הראש פסקי על פ4 עור וחבר טוב יום חוספחוקראו
 ישעיה מה"ר והקרמה אפרים שלמה מה"ר הקרמה כחוב טוב יום חוספח ס' בתחלחושם

 . אחר בזמן כלם שהיוהלוי
 באסן6( חיים ה"ר של בנו באסן יחיאל ה"ר בקושטנרינא היו הנז' הוקנים הרבנים בומונם

 ובעומק קצרה בררך פסקיו לכחף טנהגו והיה גרול ופטקן ברורו גרול מובהק רבוהיה
 ,גיול

 טובהק תלטיד והיה ז'ל הטכי"ט הרכ של בנו טטראני יוסף רכי הרב היה ההוא בזטןנבם
 הרבה חורה ולמר ברורו וגרול מובהק הרב והיה 1"ל ס4שניסט( שלסה רבימהרב
 ואז לקוו2טנרינ4י הלך ואזחכ חורה שם ללמור כדי רב ממון ובזכז תו"בב בציפחבהיוחו
 והלאה מכאן שם שכתב כ"ט סי' הראשון בספרו מוכח וכן שנה ל? או ל"ה כבן הרבהיה

 'מי והיו ליצירה הש"צט בשנרת נפטר והוא ליצירה הש"סר משנח בקושטנרינאהשבר:י
 קטן אביו הניחו ואז לי%'רה הש"ם בשנרת נפטר אביו המבי"ט הרב שהרי שנה ע'אחייו
 ושם ע"ש'( ז"ל אנ'1 הרכ של תשובות לסן בהקרטתו עצטו הרב כתב כאשר שנה י"כבן

 וטובים בחכטרה גרולים רבים חלם'רים והעמיר בישראל הרבה תורה הרביץבקח2טנדינא
 צשנרת ס' עור וחבר ססכחורת כסה על ח2טוח מש'ורת חלקים ב' יוחבר טוביםבכועשים.

 מה"רם י"א בסף מהרישך בח"א בומנו שהיו .מפריו בחקי שהובאו הרבנ(ם שמותי**יןיק . מררושיםפענח
 ס' חבר הרב וזה יז סי' אזקרי אליעור רבי הרב טקומוח ושאר י"ר סי'גלאנטי

 ען נקר* סספיי1: מכ11ן 6י)1 סן:ון נ( . טנ1דע מסי"ב" ס61 ג( . ג'"( מ' ח"" ):ה") סכ"1 :נת 1נ:טד"(
 ג, נ:וק הס סתומ1ד ~, ד( . וס נ1מן ::יק מ1נ: 1: נ!" )ס 1"1!ס:שן

 נדגי' ט"ט נ6ן :.ם 1נר"ה תס3"פ ס)קי"
 6ק? 1טג:מע,סמחנד

 ווונ1~
 1( . )6:1ן י: ס' 1ג: ס( . נח"י ס1* מס "1מי ס"י)1

 . .נ' י' מ"6 ס:"ג ש,
 תי" ע.: גטניי" :נסטל מ1טת ג:ק"גו(

 טינ יןמ ח( . ע"1 ,,
 """1 צן 11'ס: נתן סריר %"6 נן לופין סנקל"

 ס!4ט )11ד 1:1* המ6;ס ינ1 פיי,:1 נד"ט 3%מ1 "א חתט ק יעניר 11' 11ק"כ וין ט : 11*1י מ:ס כמסד"4 "פי1מסס166
 ח." :ס") עי' תיט,נסטד

 1יטעד"ט1ד 6ל 61נן ע"נ י,
 דם""

 ע"ן ס( . ת"! )"פ 15נן ע,' ח( 1פיש. א,!ך 1ד3"נ
 ).. ה)סס "' ע"1!"1 '( )'. ס):: 6'פ.7
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מח
פאנ.6זא

 חייא רבי הרב אוחנה ז' סולימאן רבי הרנ שהוא ונראה כ' 40 סליטאן רבי הרכהריד,ם
 רנף הרב טקומות ושאר ל"ד ס* רבו טאג'ם שלסה רבי הרב מקוטות ושאר כ'א 40רופא
 הרכ טקומות ושאר ל"א סי' קשטילאץ טשה רבי הרב הוא טי נורע ולא כ"ר6( ס4טנחם
 הגקב רכי הרב ט"ד ס4 ארמל כ"2ה רבי הרב טקומות ושאר ט' ס4 עטי~וש טוכ שםרבי

 משולט טשה רבי הרב טקוטות ושאר לד ס" באסן יה.אל לבי הרכ ט"ט 40אכואלעפיא
 ס* סויניציאה ברוך ף ברו רבי הרב ס"ה סי' יקר ז' חנניא רבי הרב וקי'א סיב 40הלוי
 .יעקל קהלת שטו וקרא קהלרה ס' על פ4 ס' הבר הזה והרב מקוטורה וש4ער וס'טס"ה
 שיראה ולמו ופילוסוף בהכטות כולל הככם שהיה נר' בספרו שס וטדבריו כ( 'שראלוקדש
 יעיש ז' אמרהם רבי הרב ע'ב ס,' המקוכל .יטאל חי'ם רבי הרב הנוכר בם' שםהטעיין
 ציו ס" בוטון די טשה רבי הרב יעיש ז' טוכ יומ ר' הרב של אביו שוהו ונראה ע"וסי'
 חככם קל"ט סי' ביגא יהירה רבי הרב קכ"ר טי' לאניארו שטואל ה"ר כ"ה 40 הכהןרור רבי הרכ טקומות ושאר ק'ד ס4 טונסון אנרלם רכי הרכ ק'נ ס" מסון ף אהרן רמהרכ
 השלמ התכם של תמיו היה והוא שם ונפטר נרנים הרבה תורה הרביץ ושם לצ"פתוהלך טשאלונקי היה ותתלתו יהודהג( טלכי שמו וקרא סדרוש,ם קטן ס' וחכר הגדה בעלדרשן
 ונפטר תו'בב בירושלים מררשי בבית בחברתי לוטד ,2היה ז'ל פילו טוב שם ה"ר וריעיאחי

 הספרים טניה שהיה גרשון יצחק רבי והרב סרוואל ליב וה"ר צרפתי ציון נבן[ רבי הרבבטצרים
 בנבנשת חיים רבי הרב ק'ן ס4 טוטאל אברהם רבי הרב קט"ח ס4 ויניצ'אה עי רבניוהם

 . קראס4
 קורכם בצ"פת שככם יושב היה ז"ל שהרב בוטן בצפר1 שה'ו הרבנים שטוחמשכר;

 שבם ר' הרב הש"סא בשנוץ פ'ב בם4 שם ומפורשים כתובים והםלקהמטנרנא שהי
 אוזירא ]רי[ שטואל ה"ר היום סרר ס' שחבר וזהו טכיר ף טשה רבי הרב עטיאשד(טוב

 חייא טעשה ס' שחבר הרופא חייא ר' הרב הטקובו-( טבול ז' יוסף ר' הרב ששוןיעקב' היר ופסקן טובהק רב והיה צהלון טוב יום 4' הרב וררושימ0( טפירושים מפרים קצתשחבר
 התכם בן היה והוא סאג'ס שלטה ה'ר של תלמירו שלום אגיהם ה"ר הלוי גרליא ר'הרב
 ותלטיין קארו טהף"י של חבירו שה'ה שלום אברהם ר' הרב של בנו שלום אל'עזרכה'ר
 41 הרב קפ"וו( סי' בח"א המבי"ט ובתשובות חביב ף טהר"ל בתשובות ונזכר בירב טהר"ישל

 תלטיוו והו"ו טוב חן ס' נשחבר[ הלוי טוביה ה'ר הטקובל אוולאי טסעור ה'ר אבוחנהסלימאז1(
 בוטון ד' יצחק 41 הרב הכהן שלטה ה"ר בוטון רי אברהם ר' הרב סאגים שלסה ה.רשל
 רוד רבי ור4!ויב ברזלי ברוך וה"ר ברזלי טאיר 41 הרב של אביהם והוא ברזלי 'הורההיר
 וא*הכ לצ"פת והך[ך אטי טצר קרובי היה והוא טשאלוניקי היה הרב ווה ה( קאשירישרי
 קאלדשיץ יוסף רבי הרב שכם ונפטר בתלטיריכם הרבה תוררה שם וסיביץ לירושליםהלך

 . ול מטראני טהר"י רוב נם עטהם וחתם פאלקון יעקב רביהרב
 ו* ותרב מרו ס4 י"ר בחלק נלב ה"ר טטראני סהר"י בח"ג שהובאו הרבנים שטותך4פלרו

 40 פטרץ מעיר צנוע טשה ר' הרב י"ז 40 0אגים שלטה מה"רר בן סאג'םטשה
 מ"ר פקוסורש ושאר ט' ס" באסן יחי4הל רבי הרב ל"ט סי' אלנזי אברהכם ר' הרבכיא
 ה"ר מקוטורש ושאר א' סי' באסן יחיאל ר' הרב והעזר "בן בחלק נ"א ס4 נוט4שזרחיא
 40 טיריא מעיר גאן(יקו אלישע ר' הרב בן גאליקו נבריאל[ ה'ר ה' ס4 סאגיםכח2רה

 טניוה שהיה גרשון יצחק ה"ר טררושיכמט( ספריכם וחבר צ8"ת תושב ה,ה ואביו ול"הף
 השטיה'( שרת שנדפם הלוי טנות ספר בסוף כרטוכח בשנים מופלג זקן וה'ה ט' 40הספרים

 מגנ 15611 ועי' ימ:"ט ס:'ת *ה נ1י:י, 1:דטס ה"דס ת1!דות 056 0נ55י יממ נ( . נ"ד מס ונטעמ ג'0 י,!"(
 מ"ד ע"5 1( . 6' !"1 ע"5 1( . "' מ"נ ע"ן ה( . מס :"ה עטיי6 ד( . מע"1 יונ!ין נדסם נ( . תי"תט;'
 וטה"ם קה!ת *מתר ע! פעו:י1 ום ממ"נל נ11:ה 4,6 ט( . עיקר נ4ימ וממתת:ו מס נ"ס ק6מפדימ ת( ."'

 . נ1י:.6,1ה י( . 5' 6' ית:מיס "על מ"ס מ"  ייין9 6' :"1 יע'5ע"
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888)
שש1

 היה תחלתו מם הנדפסים הספרים כל וטג'ה בשנים גדול אדם הוא היה כבר ואזליצירה
טציפ"

 ד,רתו וקבע ויניצ,אה לעיר הלך וא'חכ אלשיך טהר'ם של תלטידו וה,ה שם כדטוכח
 כש סי' טגאליפול בוטון די טאיר רבי הרב מ"ו ס4 טקנד,א חן אל,ה ה"ר "א ס"קאשיריש די דור רן והרב חדידה שלטה היר הספרים4( טהגהת ידו עע( 11 טצוה עושה וה,השם
 הרב בן הנרבוני צטח רבי הרב כ"ב .סי' ששון אהרן ה'ר בן טגאליפול ששון יוסף רביהרב
 שלטה רבי הרב ליד סין ערילה יונה ה"ר בן עדילה שטואל ה"ר לזא 40 הנרבונישלטה
 ס4 טונסון אברהכם רבי הרב ט"ל ס,' חדידה שלטה ר' והרב קארו טהר.י הרב בןקארו
 אבאלעפש יעקב רבי הרב טקוטיו ושאר ס' 40 באסן יחיאל רבי הרב חה'ט בחלקמ'

 "ט ס* יעיש ף טוב 'וכם ה"ר '"ו ס" בוטון רי טאיר רבי הרב '"ו ס" ששון יוסףוה"ר
 ל'ו ס" תע[טידו טטנאנסיא אשכנוי טשה ה"ר כ"ג סי' בודון טשר הלו' עזריאל רביהרב
 הוהב שרביט ה'ר.שמריא תיים בן א2(יהו הק- ל"1 מי' תר[טירו בנבנשת יהושע ר'הרנ
 הלוי טשולם טשה ה"ר יעיש ז' טוכ יום רבי הרב באסן יח,אל ה'ר ,קר ז' חנניא רביהרב
 טסייכש והוא שלום יהודה בר יוסף רן והרב פ,לוסוף אליהו י4 הרב הכהן 'וסף ר'הרב
 טורוננטונ( ירטיה הרב ספררי שר(ום בר נתנאל רב' הרב ית'א בן תם טה"ר טתשגווזס1ום
 ס4 טפטרץ ענוע כהבה רבי הרב ס' סי' ואבי ישראל ה"ר מ"ג בס4 נוכרו הרכנים אלוכל
 סי' ברוסא טעיר אלגאוי אברהם ר' הרב פ"א 40 ז'ל ורבי טורי קלעי טרדכי ר' הרבע'ו
 הלוי טשולם טשה הקך באסן יחיאל רבי הרב ק"ב ס(' טאנררינופלא ביטון יהורה ה"רפ'ה
 זהו ואול' ק") ס4 כהן מרדכ, היר ק"ו ס,' חלב טעיר לאני,אדו שטואל רב, הרב ק'ה40

 לא13יאדו שטואל הרב של חתנו שהיה התורה על טדרושים דרור טר ראש ס'שחכר

 והיה יעיש( ף אברהם ה"ר בן )וה,ה יעיש ן' אברהם ר' הרב בן 'עיש 1' טג יום וה"רב~יסן
 טנכסיו חכטים תלטידי טהנה וה,ה אחד בטקום וגדולה תורה טופלג ועשיר בדורו נדול טובהקרב
 טן רב שהיה אגווי דוד והר,כ ז"ל קארו טהריי של בנו קארו שלטה ל' הרב וגםטאד

 טוורגונטו ,רטיה רבי והחב וילייסיד ף שטואל והרב קרובו אנוזי הי,ם וה'רהרומאניטים7(
 ר[מד ושם לצ'פת והלך קנדיא טעיר שהיה ג' ב' ס" יחייא ף תם טה"רר בתשובות גםונוכר
 או שנה מאה כטו ימים והאריך שם לדור קושטנדינא לעיר הלה וא"חכ ו"ל קארו מהר"י הרבבישיבת
 הרב בקושטנרינא . שם היו הנז' הרבנים בוטן וגם וגדו2(ים טובהקים רבנים אלו נליותר
 אהרץ רבי והרב טשאלוניקי שהיה ששון דוד ה"ר בן 1חסיד טובהק רב ששון אליעזררבי

 וה'ר חיים ן' ברעי רבי והרב יעחק, מאיר וה"ר טהר"הש תלט,ד שהיה טובהק רבקופינו
 רבנים ג'כ אלו כל הוהב שרביט אברהם רבי והרב שטחס( לב ס' שחבר אליגריאברהם

 שבא חד,דוה שלטרה ה'ר הנז' הזקנים הרבנ,ם בזטן היו ומירושליכמפ וגדולינבםטובהקיכמפ
 והיו בניטין 'שראר[ והיר בניטין ישראל רבי והרב ישר,ם1( תוטת ספר בעד שנדפםשטתול כללי ס' שחבר הוקן סירילי,ו שטואל ר' הרב של בנו בן וחוא וחסיד טובהק רבסף"לייו שטואל רבי והרב לירושל,ם טשאלונ,קי שבא קאשיריש די דוד וה"ר לירושליםטקושטנדינא

 ישראל רבי הרב אלו רבנים ושני וטקוכל מובהק רב וה,ה אליקים ישראל ג"כ אותוקורים
 אחד יום בירושלים ובהיותי ופסקים דרושים כתב במט,ן ישראל והרבאליעזר'םטנלאנואי,( רכי מהרב תלטידים והיו חביר,ם ה,ו ושניהם טטצרים היו סיריליו שטואל וה"רבניטין

 *'1 7( . ',הי גי4ס ס4חרון ג( . נסווון 5ץוו( ו:ן :ס :"ס יויונונמו נ( 5ס. "'ס 4%'ג נע'ע 11:ז ש'4(
 ב"ן 11*6 ננ"1 1( , ג' 1"ב ע'1 ו( . מ"ג "' 1ת:מ'ס וינן ועי' ת:סחהו :ס ע1 ימו ס( . נ'5'"
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מם
 "י:י:":ע:ג5 נהג י:ינעי ש שימ '7ז1'
 שנה טארבעים יותר ר,ין והיה בתלמיר,ם הרבה תורה הרביץ ושם לירושלים הטקרבמארץ
 שאלוניקי מעיר והיו ואבי עזריא כטהדר הזקן השלם החכם של בנו ואבי ישראלה'ר

 חכטת וחבירי אני ןמו לומרים היינו 5( מעט יותר או שנים עשר בן קטן בהיותיחכוני
 הרביץ ושם לירושליכם הלך ישראל ה'ר ובנו שנה משמנים יותר וקן היה והואהרקרוק
 חכם רומאנו יעקב וה"ר מקושטנד'נה שבא אספריאל יהורה ה"ר וגם בתלמירים הרבההה-ה
 חכם טרריאולה שמואל וה"ר פה ע5 טשנה סררי שתא יורע והיה שנה משטנים יותרוקן
 שב4*1 טרינקי הלוי משה וה"ר אטליא מגלילות שבא זקן חכם י141ל וה.ר 'שיבה בעלוקן

 ד[ורש למה'ר' הכוגות ספר והרפים סרר והוא ומקוכל זקן חכם והיה המה-יאהמגלילור.ז
 תורה ולמר מפורטונאל שבא טוכהק ורופא מקובל חכם צמח יעקב ה"ר וגם ו'לנ(אשכנוי
 בירושלים לרור הלך ומשם הקבלה בקכמת שם ולמר לרמשק הלך ואיחכ בצ"פתבתחלתו
 יקר אור פי' עם הזוהר בם' ימים קצת טררשו בבירה למדתי הכורהב ואנ' אשכנדלוריא מהי" הרב וכתיבורה הזוהר בם' חכטים קצרה לוטרים היו חמם בבירהו מדרט ביתהבע

 ומקוכ זקן חככ:פ יששכנזי נו-זן וו-הרב ומקובל וקן חככם ו-הכהן מררכי וכה'רומקובו( זקן חכם נאון 'צחק כה'ר היה צמח יעקב הרב של ומחביריו ז"ל הרב וכתיבותלהר'מק
 ההוא בזמן וגם הקבלהג( בחכמת ספריכם קצת שחבר אשכנוי שפירא נתן והרבוהוא
 חכם איספצ'א יצחק ה"ר וגם מקושטנרינא שבא גרול מעיין חכם מרינה רי משה הרבהיה

גר~
 בתלטידים תורה שהרביץ נרבוני שלטה ה"ר בו נרבוני צטה ה"ר בם מובהק ורופא
 עוריא ה'ר וגם לירושליכם מקושטנדינא באו אלו חכטים וב' טשלג וקן והיהבקושטנרינא

 . 5ירושלים מקושטנרינא שבאו מעיינים חכמים גוקליר טוב יום וה"רויילסיר
 מובהק רב היה והוא ארחא יצחק ה"ר בן ארחא אלהגחי ה'ר בחברע היה ההואוכזמו
 פסקיבש כרהב ועור רבה טדרט על ופין יעקב עין על פ* וחבר מוכהק היופא;

 ע5 פ" חמה והרן ס' וחבר מקובל חכם אוולאיה( אטרהם הרב שם היה וגםוררושימי(
 אבוהב יוסף רבי והרב הקבלה בחכמרה אחרות כתיבות כתב ועור בראשית ס' הןהרס'

 הכוחב ואני בחברון לרור מצירון שכא וקן חכם נחמיאם לוי נה'ר שם היה וגם טעייוחבם
 ל,ציהת הת"יב בשנת ב' ופעם ליצירה הת'ה בשנת א' פעם תו'בב לירושליםכשעליתי
 "הצרק עולמם בכית היו שכבר הם מעטים זולת הנו' הרבנים אלו כל פני להקבילוכיתי
 גברהם . וה"ר קאשיריש רי רור וה"ר חרירה שלמה והיר סירילי,ן ן' שמואל ה'רשהם
 רבי הרב הטערב מארץ בירושלים בא התי"ג ובשנת להכירם וכיתי ולא 51"ההאוולאי
 שנים ועשר מאה בן שה,ה לנו ואטר בשנים מופלב וזקן מובהק רב טערבי הכהןאברהם
 המערב בארץ רבנים בנים ב' לו ושהיו ו"ל חיים בן אהרון ר' והרב של חבירוושהיה
 לירושלים שניה פעם וכשהלכתי הצדק לב"ע נפטר ביר4שליכ:ם שבא חרשים ר' או מואחר
 כה'ר הטקובל החכ' בישיבת אחת לשנה קרוב למרתי התי"ב בשנת ביתי בני עם שם5רור
 בן ואבי עזריא והיר והמקובל צמח יעקב ה'ר השל'םיכם החכמים בחברת דל גאוןיצחק
 היה בנים'ן ,שראל ה"ר בן בממין ברו4 וה'ר וררשן ופסקן גרול מטין ואבי 'שראל ר'הרב
 רח- וכה'ר ריין הלוי 'צחק וכ"הר שם :ונפטר למצרים והלך וחסיר ופסקן נרולטע"ן

 וגכ:ם ז"ל אחרים חכטים תלטידי וז54תם גאון חי'ם וכ"הר טכיר ~רחיא וכה"רנעטיאסס

 טשה כה'ר מם ונפטר למצרים ובא ל'רושלים משאלוניק' שבא מעיין חכם נתןו( נמיםכה'י

 ט, ז( . יא נ' ח"4 טס'ג ש' ג( . ינ ג' יסגמיס ועד עי' נ( . ס' קגסס *' מ'ד ע"5 טס"ט טגת סייט*(

 מיע 4שו עי' 0 . *, סגקס *' מ'ו ע"ן ו( . ע"ט *' ט"6 סס"ג ע4 ס( . ט"ו ע' 5טנמיס "עי נא "'טס
 . י"ג "ץ%*'ג
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0ח1פא
 עןם היו זמן באותו וגכנ וקניכם חכטים ברוך שלסה וכ'הר ביסאנרו 'הורה וכה4רחלשגואה

 וררשן גרול מעייך ,היה והו~ש לירושליכ:ם והלך טשאלוניקי שהיה גורטיחונו שטו~עלה-ר
 הרים ועוקר גרול טעיין אבואלעפייא חיים ה'ר וגכם וחרוש'ן ושטורה רבים רר,שיםוכתב

 ועוקר גרול טעיין אמיגו אברהכם וה"ר ו'ל אבואלעפייא 'עקב ר' הרב בן והואבתלטור
 חאגיו יעקב וכה'ר: רהילקוט על פי' שעשה ג'ר,לי~ש אברהם וה'ר וחסיר בתלמורהריכם
 החהכם עץ וקראו משנה סדרי שת~ש על 'פי' ועשה בתלטיריכם הרבה תורה שםשהרביץ

 כרעב ועור חכטה תחלת וקראו טקינון שטשון רבינו שחבר כריתות5( ס' על פי; עשהוגם
 טצ'פת שבא טעיין חכם טולכו יוסף ה"ר ועור שם ונפטר 7"קושטנרינא והלך אחרותכתיבות
 וט'רות ס' שחהי המשורר נגא"רה 'שר~של ר' הרב תורה טרביץ היה עוה ובעירלירושלים
 טערכווה ס' חבר ועור נרפם 7יא אבל טפזמונים ישר~ול שארית ס' עור וחברישרא7"
 ס' ע7י פי' אוהב פצעי ומ' ררוש,ם טארבעים ,שראל מקוה ום' התורה על פי'ישראל
 טוב לקח ס' ותבר רטשק טרבני שהיה נגאר"ה טהר"ם של בנו והו~ו נרפסו ולא~ויוכ
 והרביץ נגא"רה טשרה ה"ר בנו במקוטו נכנם כעוה נגא'רה ישראו( ר' הרב שעפטרואחר
 בעברי הת"ה שנ' ראשונה פעם לירושלים בעלותי הכותב ואני שניס כסה בעוה תורהשם
 קצרע בחברתו ולטרתי שנם תוה טרביץ שה'ה נגא"רה סשה לה"י ראיתי ~שו עוהדדך
 אחיו ברולי בו(ך  וה"ר ברולי מאיר ו"  יהרב פאלקון יעקב ה"ר  בן א5ירה'יאלקון ר,יהרב רופא חיא  הרב של חתנו שהיה  שלום אמרהם רן הרב בצפזת היו ההוא ךגזמן .ימים
 וה"ר ריינא לה רי זרחיא ה'ר ואחיו ריינא לה רי 'וסף ר' והרב ברולי 'הוררה ר' הרבלני

 שלטז-ק והזר אשכנויכם אחיו י~שמן אל שלטה חה"ר יאטן אל טנחכם וה"ר קרישפיןיהורה
 שם ונפתר בחברון לדוף ורקלך 'וררשן גרול מעיין והיה שנה מצ' יותר ימ'כם האריךאלמן
 אבוררץ 'הושע ר' הרב ונם גרול טעיין חכו2 והיה שאלוגיק, טשר שהיה פינטו אפריסיה"ר
 טהרח"ש של תלטירו חנרל' יהושע ר' הרב ונם ונפטרשם בחברון לרור והלך טעייןוחסירחכם
 ספר ל' הראה ובנו ודרשן ופסקן גדול טעיין והיה הרבה תורה והרביץ בצפ"ת לדורון-קלך

 חבירו היה חנרלי יוסף ה'ר )היה( ואשביו ב9"פרן שם ונפטר נדפמו ולא שכתבטהפסקים
 וקן והיה אשקופיא בעיר תורה מרביץ והיה ואביו ו"ל קונפורטי רור טה-רר וקנ. טה-'ש7-ן

 גצפ'ת היו היטים באותס וגם שנה לתשעים קרוכ וקן היה פניו לראורע וכשזכיתיכיפ47ג

 הלוי בנימןהי
 חככם.

 וחסיר מקובל חככם חביל,ו דור ה,ר ורעלטירו וחסיר טקובל וקן
 שהיא בעיר נפטר בניטין ר' והרב 7"ארץ לחוצה יצאו ואח"כ בירוש5'ם לרור באוושניהם
 היה ההו~ש וגוטן ו"להה ~שיוט'ר בעיר "פסר חבי7"ייו רור ר' והרב צוכא לארכםקר,בה
 'עקב ר' טהרב מובהק תלמיר גרול וררשן טובהק רב פינטו .יאשיהו ר' רובבדטשק

 ספר על וס" התורה על ררושים טווקק כסמ וס4 גבחר כסף ס' חבר והוא ו"לאביאלעפויא
 ההוא ךבןכ,ן נרפסו. ולא פסקים ג"ך שסתב ויטאל שטואל ר' הרב חתנו ואזל .עקבעין
 אומר והיהו טופ7"ג ווקן גרול ופסקן טוברהק רב סכנררי אכרהכם ר' הרב בט9ריכםה,ה
 תפיליוג( בה' בטא"ח ו"ל יוסף בית הרב שטביא איסכנררני יוסף ר' הרב ש5 כלו בןשהיה
 ר' וחרב שיחון טשה וה"ר ברהוכם חנינא ר' והרב הכהן יהורה רן והרב גוטה !רחיאי' הרב ה"ה גרוליכם החכטים בחכרת ליצירה הת"ה בשנת אחת לשנה קרוכ בישיבתובכיתו לטרתי הכהיב ואני ובקר בקר בכל בביתו : ישיגה לו והיה טונסון אברהם רהרב תלטירוה,ה

 . גרולים חכסיס תלטירי ווולתם סיגורה אהרן וה"ר שראף,הורה
 לטררה' כן וכטו גרול ופסקן טוברהק קכ הכהן טשה ר' הרב שם היה ההוא בוטןךגם

 הרכ הזה גרולים חכטים ליצ,רה.בחברת התי"ב בשנת אחת לשגה קרוב בישיבתואנ'

 . תמיס: וו'; 5' ח"* מק"נ סי"ג יס:;ת ג, !' !גי! גתנ ,:יס 3( . סיי " "'* ;ז"; ש'*(
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 חכם היה אבינדור הרב חה אשכנזי קשטילץ ושמעון מ'ר של מנו ~ששכנוי קשטלץאבינרור
 יר כחיבת שו'ת ס' ר~שיתי ו11ני ומקובל נרול מסיר והיה שנה6( טשטנים 'ע:ר טופלנזקן

 נרו7ם חכם שערה אבו קגקכ ר' הרב ישיבה באותה שכם היו ונם קשטילץ שטעוןטה'רר
 וה'ר וררשן חכם ברהום חנניא וה,ר וטקובל גרול חכם ברק- יוספי~ש ר' והרב וררשןטעיין
 ר' הרב ווה וררשן וטעיין גרול חככ:ם חזקיטו יהודה ין והרב וררשן חככם זייתון~שהרון
 ואחר שנים כטה תורה שם והרביץ לרוריש והלך שא7מוניק' מעיר היה תחלתו הכהנטשה

 . תויה והרביץ מצרים לפה כא ואח"כ לרמשק הלךכך
 ויץרביץ וטקובל וחסיר טובהק רב טריקה אברהם ר' הרב בטצריכם היה ההוא בזטןנם

 הרב אלו רבנים וב' נרולים חכטים היו וכלם רביכם תלטירים והעטיר בישראלחורה
 ליצירה התי"ב בשנת סצריכם בפה שניהם נפטרו טריקה אברהכם ר' והרב הנהן משהר

 ה'ר ההוא בוטן היה ונם בפטירתם נטצאתי הכותב ואני בשנים טופלגים וקנים היוושניהם
 תחייתו שהיה ז'ל ואיל שנה לצ' קרוב וחיה בשנים טופלג וזקן גרול חכם חלפתאטשר
 שלסה ר' ושטו מעיין חככם בן לו והיה ר"א חייא ר' טהרב רעלמיר ושהיה צפ"תבעיר

 הרב של בנו ז'ל קשטרו יצחק ר' הרב ההו~ש בזטן היה וגם ~וביו בחיי ונפטרחלפו-שא
 אחר בטקוכם וגרולה הורה ועשיר ופסקן נרוין חכם והיה ז"ל קשטרו יעקב טה'ררהנרול
 ההו41 בזטן היה גם ז'ל קשטרו 'עקב טהר'ר קל אחיו בן ז'ל קשטרו אברהם ר' הרבונמ
 אכרהם הרב היה גם ז"ל בירב טהר'י הרב טטשפחת והיה וררשן זקן חכם בירב 'וסףה'ר
 טהר"כם הרב טטשפחרם שהיה ונראה בתלטיריכם תורוה טרביץ טעיין חכם אלאשקארן'

 . דלאלאשקר
 ס' חבר והו~ש וטשורר וטובהק נרול חככם גאנסו יוסף ה'ר בברוסא היה ההוא בזטןנכ(

 ש רכו היה והוא ז'ל נגא"רה ישראל הרב של פוטונים נטו וטששחים נאיםפזטונים
 טובהק רב אשכנזי סרואל ליב ה"ר בויניציאה היו ההו~ש ובזטן ~ולגאזינ( שלטה ר'הרב
 כ% רב לוצאטו שמחה וה'ר פסקים בכטה האחרונים הפוסקים בספרי דבריו והובאוופסקג

 יעקב כה"ר החככם שהרפיס כיר לם' בהקרטרץו הוא כתב כאשר הבושכם ערוגוץבעל ארקוולטי שטואדם ר' טהרב תלטיר והיה כולל רב טטורינה אריה יהורה וה'רבחכטות
 של- אחיו היה והוא טהרשר"ם בן טרינה ר' שטעיא ה'ר שכם היה וגכם ז'ללוטברווונ(

 ה.רשריא שם היה וגם וכסשילס( סרינה רי קוסשראר71( הסכונה סרינה די 'הורהכה"ר
 סררושים לעתים בונה ס' חבר זעור התרוטות בעל ס' על פי' תרוטה גרול' ס' שחשרפי'גו
 שהיו ו11טליא ויניציאה רבנ' חנור חסוןו( ן' אהרן ר' הרב בזטן היו כבר אלו ורבניםנאים
 סאטינה 'וסף וה"ר צרפתי ציון ו" וה"ר צויראל אבינרור ו" הרב הם חסון ן' טה"ראבוטן
 ס' עור וחבר הר"ן רברי ועל הר'"ף הל' קצרץ על ס' חבר ועוד קרש טקראי ס'שחבר
 טנטובה איש מפאנו עוריא וה"ר שטואל בר ברק- היי וגם ימיןו( ררך וקראו הכטותקטן
 נתנאל וה"ר טטארצ'נרה טשה וה.ר ספיררה פינצו חזקט4 וה'ר חנין שבת' בר נחטןוהזר
 מנחם וה"ר בשאן טררכ' וה"ר טירכ' בר 'שעיא וה"ר טקרטיניצו 'וסף וה"ר טמורינהטרבוט
 סלחטות סשבית בם' נזכרו ההוא שבזטן רוטא רבנ' וקצת הנזכרים הרבנים אלו כלעוריא
 בוטן היו ובליוורנ' בטקוטם ע.ש טים פלגי ובס' 'שראל טקוה ובם' הטים טקוה עניןעל

 טשרז והיר נרפסו ולא טררושיכם ס' עור וחבר הישרח( ס' שסרר קטן 'וסף ה'רההוא
 בנופו שברם פריון בטצות טאר טשתרל והיה צרקה ובעל טובהק ה-ופא זקן חכםקוררווירו
 בעיר תורה טרביין היה ההוא ובוטן בתלטירים תורה וטרביץ זקן חכם טלאכ' והירוכטמונו

 ה'ר היה ובאנררינופל~ש וררשן פסקן משהק רב והיה טבורך שלטה והזרט(קאשטוריאה
 שכם כתוב כאשר אחרים ספרים עור וחכר טררושיכם יוסףי( יד ס' שחבר צרפו-:ייוסף

 עי' ס,"ט ויני,י6ס סנימס מנ"ן ע1 מונתי ג( . 6' נ"6 ע'י נ( . מ'ו( 6' 9"6 ):ס'ג מ"ם סנמ מטד6(
 . 6' מ'ן ע'ל ו( . נ' מ'ג ס( . קונד115 סו6 ו1,6י ט,נו מס ,ודע 6יגי א סס 1( . סעיו 1' מ"גוי"נ1
 ס5מס ס"י סנ"1 נד6ס ט( . ו6'5ך קנ1ד ,4ס נונן וונ" למ"ס וימ1'6י מיס,ם 9( . 6' מ"1 1ש1 נ:נס ,ס נס1(
 . ש,מק 9מ1'*ס '( ,ניג. 1,ס מינ ונ"5וכו'
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 וה'ר הכהן שינחם והיר עוכריא אליהו ה"ר שכם היו וש נדפסו לא אכל ספרוכהקרמת
 הרבניכם 1אדץרו . 'שיבה בעלי טעיינין נרולים חכם'ם דנון יעקב וכה"ר אראטו'ישראל
 וראש ופסקן טובהק רב שולם מנחם ו4 הרב אחריהם קטו בשאלוניק' שהיו הנז"ל6(הזקנים
 וכך למורויו שי ס' שהכר יונה שכתי ר4 מהרב תלמיד והיה 'שן ן~ישבונח מק"ק'שיכה
 יעקב וה"ר ויותר שנוה צ' כטו יטים שו-ואריך ז'ל יונה דוד כטה"ר השלם החכם בנוא"ל
 וחסיד גדול טעיין חכם והיה רב ולחם משנה לחם בעל בוטץ די אברהם ה"ר בן בוטוןרי

 ועשיר 'שן 4וטליא טק"ק ישיבה וראש נרול חכם פרח'4ש טמשפחת הכהן אברהכםוה'ר
 טלטד אברהם וה'ר הגהם בין טאור וחשוב טובהק רופא היה וגם אחד בטקומ ונרולהתורה
 ז"ל טלמד טהר"ם של קהיבו היה והו4ש טוכהק ורופ4ו בחכטות וכולל ופסקן גדוד[חכם
 בוהיותי א' ויום טדרושיכם ס' וחבר הגרוה ובעל נדול וררשן זקן )חכם אטיגו חיימוה,ר
 נחטרעם דרהשים שוהיו וראיחי אלי אותו והראה כיני:ו הדברים נתנלגלו עטו טדברבביהו
 טוה"רר תלם'ר היה והו4ש להרפיסו בירו עלה ל4ש אבל להדפיסו סשרץדל והיהוטובים
 אברהכם וה"ר 4וטינן חיים ה"ר אלו רבנים וב' שטואדן בנ' ס' שח:ר ז"ל ח1וןשסואל
 שלו בקהל אחר כל תורה טרביצים שם והיו אסקופי4ש לעיר טשאלוניק' ר,לכוטלטר
 מנחם ה,ר של חבירו והיה גדול חכם הכהן מנחם הזר שס היה ההוא בזטן וגם שסונפטרו
 חככם באולו רור ה"ר שם היו גם יל טיטר אברהם היר ושל אמיגו חיים ה"ר ושלשולם
 וקראו הזוהר על פי' שעשרה שטריא דוד ה"ר היה וחבירו ת"ת חברת על פקיר והיהזקן
 נתנאל בר יצחק וה"ר בנבנשת יהודה וה"ר שיראנו אכרהם ר' הרב שם היו גם הקטןדור

 כל בקושטנד'נא שנפטר אלקאבץ בן הלוי 'צחק וה"ר ,יונה שבתי טה"ר תלטיר שהיהפארדו
 ננכם * שאלוניקי שר וטנהיגי גבירים והיו ישיבה ובעלי גרולים שהעיינים חכטים היואלו
 זןלהה אשטרוסה רניאל טה"רר הטובהק הגדול ו-הרב ח-בי מורי היה הנו' ויהרב:יםטכלל
 ז'להה קד[עי טררכי טה'רר והעניו החסיד והקרוש הגרול טהרב טשהק תד[טירוהיה
 רביכם פסקים וכרהב ודרשו נדוד[ פסקן והיה 'חיאג( פורטוגאד[ טק"ק ,שיבה ראשוהיה

 ומראהו ט4יר חגניו חסיד והיה החכטורץ בשאר בקי והיה שטות והרכה רכיםודרושום
 וטובים בחכטה גדולים רבים חלטידינ:( והעטיר הרכה תגיה ורירביץ צגאוו( ה'כטל4ץי
 דור הסותב הצעיר ואני טהרר4ש אחר מהדורא טהדורורע משכעה יותר טוביםבטעשיכם
 . ו"ל הצדק עולמו לבית ל'צירה התי"ר בשנת נשטר והו~ש שנירה טטההנרא תלמיריוטכלל
 בן בהיותי בקטנותי עטו לטרהי ואני אנני"לס ברוך 41 הרב היה הנזכרים הרבנים טבללנב(
 תלם'דים והעם'ר הרבה תורו-ה והרביץ החכטהת בשאר נקי ודוץ2ן ופסקן טוכוהק רבהיה. והוא קטא בבא ט' לנשרים והיינו תורה חלטור בחברת יש,בה ראש שהיה בעור שנה'"ג

 והלך גדול טעיין מובהק, חכם רניאל שטואדן ה"ר היה אנג"ל ברקי הרב של וחבירורבים
 . שם ונפטר הרבה תורה שם וד4-ביץ אישקאפה טהר'י בומןלאזטיר

 נרת[ פסקן והיה ועניו גחסיר טובהק רב גאון שטואל ה"ר היה והנז' הרבנים מכללנם
 ועקב טה'רר תלטיד והיה הקבלה בחכטת בקי והיה חקר 4שין עד רבים פסקיםוטשב

 תלמיר היה הכהן יעקב שהרב נראה וטשם כ"גד( ס4 לטורא שי בס' נזכר שהוא ז"להכהן
 הייעי אחי והיו ר-זלטידיו ומגדולי בהלטידיכם הרבה תיה הרביץ וגם יונה שבת'טה"רר
 רור וה"ר אליאש ט4שיר וה"ר ליאון יהודה ה"ר הרבנים השליטים הדכמים וטיור~יאלופי
 4ששתו אחי אשכנזי פ4שי'ש יצחק וה"ר לטורא שי ספר בעל 'ונה שבתי ה"ר של בנו'ונה
 וזה שם ונפטר בירושליכם לדור עלה כך ואחר בצ"פת לרור ווהל גאט שטואד[ ה"רשל

 נם תו"בכ בירושלים 'ושב כהיותי זמן קצת ~דרשי בבית למד פאייש יצחק כהירהחכם
ג

 "'. 1"1 ע'5 ד( י.ח. כ' ח"6 עי':ת*נ נ( . 6' ח"ס ונ"ן כנ'! יד64 כ( ומיו. ח"ו6(ין

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



נא
%108 8
 לקח2טנדינא והלך נרול ומעיין נרול חכם מאל"א משה כה"ר היה הניכרים הרכניםמכלל
 רנן והיה פרחיא מטשפחרץ הכהן חסראי ר' הרב היה הנו' הרכנים מכלל גם שםונפטר
 הכהן חסראי הרכ ש7נ ומחכיריו כתלמיריכם"( הרכה תורה והרביץ וררשן ופסקןמוכהן
 שלום טק'ק ישיכה וראש ופסקן נרול חכם והיה מהרה'ש של כנו חיים טשה ר' הרכהיה

 ההו4ש בומן נכם ז'ל טשנה לחכב( בעל כוטון די אכרהם ה"ר שם היה וגם אכיוכמקום
 חכמים יצחקי רוד וכה'ר הלוי יוסף וכה'ר רוסו ברכיא וכה"ר יעיש ן' משה כה"ר שםהיו

 ההשיו בזמן גכם . ז"ל גוארטילכ( אליהו מה"רר הלם'דים והיו נרולים ומעייניןמוכהקים
 מהרכ והלמיד והיה מקושטנדינא היה שחחלחו ז'ל נוטוה זרחיא רן הרכ במצריםהיה
 לחברון עלה ואח'כ וטן קצת שכב( וישכ לירושלים והלך ז"ל מטראני ומהר'י באסןיחיאל
 גדול ופסקן מובהק רב והיה ג( שמ רירתו וקכע למצריכם הלך 'ואח"כ ימים קצת ,שםוישב
 פי' נרול ס' חכר ועור וררושים רבים פמקים וכתב הקכלה כחכמת ובקי מאר ועניו.חם'ד
 קרוב בחברתו עמו ללמור זכקעי הכותב ואני האחרונים הפומקים דברי מכל יוסף כיתעל

 בהיותי אחר ויום ז"ל סכנררי מהר"א הגרול הרב כישיבת ליצירה הת'ה כשנת אחההלשנה
 רב קוכץ כטו נדול חכור והיה הנז' ספר ל' הראה תורה דברי בעמיני עטו טדברבביתו
 חלק להרפיס לי'ניציאה הו7(יך ז"ל נוטה נתן כמה"ר בנו השלכם והחכם ממאורותאלפם
 ממאירורה אלפס רב של אחר ח7נק כמו נרול שהיה ז"ל אביו והרכ ספרי של הע4אבן
 נוטה זרחיא ה"ר של מחכיריו כ' ורע ויניציאה בעיר שם ונש4שר להרפיסו בירו עלהולא
 זרעים מם' מהירושלמי מסכתות קצת על פי' 'הושע שרה ס' שחכר בנכנשת יהושע ה"רהיו
 ס' אלא נרפם שלא אלא וסרר סדר לכל עצמו בפני שם וקרא הירושלמי כל על פי'וחכר
 יהושע7( 4שזני וקראו טקרוב שם שנרפס התורוה על טדרושים ס' חכר ועוד בלכדזרעים.
 הנו' יהושע ה"ר של אחיו בנכנשת חייכם ה"ר היה נוטה זרח'4ש מה'ר של מחב,רייונם
 והיה נרול ופסקן מובהק רב היה ח"ם וה"ר מטרייני מהר"' תלמירים היו אלו אחיםושני
 שיירי ס' חבר ועור טוריכם ר' כל על הגרולה כנסת ס' וחכר כאזםיר שם תורהמרכ,ץ
 נרפם לא אכל רחיי דינא שמו וקרא הסם"נ ס' על פ4 נרול ס' עור וחכר הנרולהכנסת
 עטו ונתתי נשאתי באום'ר כשהייתי הכותב ואני רביכם פמקים וכתכ גרול פסקן היהונם

 ושם לאזמיר לו ששלחתי ש7ני פמקים נ' על ימינו יד חתם וגם רינא לענין דכריםבכטה
 ש7(מה ר' הרכ באזמיר היה ההוא בזמן נכבם , ורעתס( טעכ( כטוב למעניחוהאריך
 כרו או מפריכם " כמו וחכר גרול ודרשג התלטור חררי בכל ובקי מוכהק רב נר"ואלנאזי

 זקנוה ס' שמו וקר4ש העטור כעל על פי' עור שחכר וא'ל בחייו נרפסו וכלכםספריכמו(
 קצת בחברתו כישיכתו למרתי צאזמיר בה,וחי ואני להרפיסו,( בירו עלה לא אכלשלמו-ק
 כרוסה טרבני שהיה גאנסו יוסף מה'ר ' היה שרבו ח( לעיל כתכתי וככרומן

 והי
 לדור

 מהר.! רהרב מרהלמירי בקושטנדינא היו הימיכם ב4וותם נבך[ . שם ינפטרבירושליכם
 ש7ם ותלמיריו כנו מטראני ישעיה וה"ר ופסקן נרו7( חכם לוי שמא7נ ה"ר והםטטראני
 עדילה יונה הרב כן עדילה שטוא7( ר' והרב ודרשן טובו-הק גדול חככם והיה ז'להרב
 4ולנאזי. ח"ם 4' והרב שכם ונפטר לצפ"ת והלך רכים פסקים וכתכ ופסקן מוכהקחככמ
 במקוכם ונרולו-ה תורה נרו7( עשיר והיה 'רוחם רכינו עד( פי' משפט נת.כות ס'שחבר
 יעקב ר' ו-וב כן אכו4שלעפייא חיים ר' והרכ היה מהרי"מט הרב מתלם,רי ונם4וחר

 והח2כ והיה הרים ועוקר וטקשן הת7נמור בחררי וכקי נרו7נ מעיין שהיה4שבו4שלעפייא
 בקושטנרינ4ש שהיו הנזכרים רהרכנים מכלל נכ[ . לעילי( נזכר וככר שם ונפטרירושלים
 ונם מקרובט( ונדפסו משו"ת קלקים וחכר נרול ופסקן טונהק רכ בנכנשת טשוה ר'הרב

- - -
 ח"" )סס"ג ת1י1 טנת נסטי ס~לי6 חט67' י'*(

 נדסס חט7 ש~ח יטע1 תסונ,0'ו ום' ג' 40ן וע"1 כ5116 "1( מ'
 0י* סס*ג. ש' ת'ח טנ0 ט0 וופטר ג( . ע'קד ני"ת וסאח7ון ד1ש5 טד6ט'י *1'סו י' ת61 נ( . תפ"ג50ונ'ק'

 . ג'3 '"0 0' טס"ג 31" ש"ג "1ו5 '"ט ונפטד ס"ם סנת נ,נן ננננס0 0"ס ר' 0( . פ"ו " טס ד( . ג'1'
 . נ' טיט י( . 50"* ק,סט' 0סס פני ט( . *' נ'א( . י וש' י"ג 1' 5חכומס ועד עי' . ונ6נד !סדפ,טו גי1שם ע*1ת ט0נס "וין טה,ס י( . ע"ס ט' 0א ס4ג ע"1(
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 ווקן טובהק וסושי, גרוך( חכם יקר ף חננ'4ש ר' הרב בן יקר ו' טוב יום ה'ר שםהיו

 תסקן גרו7( חכס 4שביי 4שליהו וה'ר וזקן טובהק חכס שישי אברהם וה"ר בשניםטופלג
 אשטרט ה"ר סופיאה בעיר היה ההוא בוטן נךם . ומובהק גרול חכם שטואל כלבוה'ר
 ט4שיר הי- שם היה וגם שם ונפטך לירושלים יהלך הרור וגרול טובוהק רב שאנמון'

 והלך גרול ררשן וחיה הטסורות על פ* הגרול*( הברית טסורת ס' שחבראנגיל
 שפו-1י ס' שחבר אשכנויג( שבתינ( ר' רהרב באשכנז היה הוה ובוטן שם ונפטרלצ'פת
 היה ההוא נכ:ם,בוטן . ליצירה התיו7( בשנת בח"ו ונרפם ערו שלחן על פי'כוהך

 ס' והכר רכ ודמהם משנה להם ר,41כ של הגרול כמ כוטון רי טאיר ר' הרכבגאליפול
 קופינו אהרן וה"ר ישש ף הרי"ט ספרו בתו שהובאו הרבנים שטות הם !אלה 0(שו'ת
 ף טשה ה'ר ומ וט"ט וט'ג כ"א ס" וילייםיר שטואל הרב א' סי' ו-הלו' שטואל ר'והרב
 אראטו ישראל ה"ר ט'ל ס4 יהושע עוו-יה ר' הרב ל"א סי' לירטה יהורה ה"ר ל' ס"שננ"

 הלו' שטואל ה"ר נזה סיי באמן יחיאל היר %ו ס" יעיש ן' הרי"ט מ"א סי'טאנדרינופלא
 ו' שמעון ה'ר בגאליפול היה ההוא בוטן וגם ס'ג ס" טצפ"ת קשטלאץ טשה ה"ר ניוס"
 טובהק רב לירטה יהודה ה"ר בבילוגרארו היה ההוא בזטן 3כ[, . גדול משיו חכםחניכ
 ,עיר בשריפת ונשרפו רביכם פמקים ונתב באסן יחיאל טהרב תלטיר והיה גרולופסקן

 כטה"ר הרב ע" ונרפסו רהפליטה טיתר תשובה-ה שלשים אם כי נטצאו ולאבילוגרארו
 הרבנים שטות ואלה יהורה בית פליטת הם, שם קרא לכן תלטירו שהיה ז'ל הכהןשטחה
 טאיור ף שלטה ה'ר ב' בסי' ו'ל ורבי טורי קלע' מררכי ר' הרב בספרו כתובים באואשר
 שטחה ר' הרכ ר' סי' אגווי רור הזר באסן יחיאל ר' הרב ג' בסי' חנרלי יוהושע ה'רשם
 הזר י"ט ס4 חוקי( ברו היר הלוי אברהם ה"ר . ול' וכ"א ט'ו מי' תלטירוהכהן
 טתלטירי ובולס  אשר ה"ר בבילונרארו שם היה ההוא בוטן ב3[ . ל' סי' אהוביישראל
 ואני ו'ל טוטאל אברהם ר' טהרב חלטיר היה ואח"כ ו"ל קונפורטי רוד ה"ר וקניטורי

 'והיכיק בושנה  לשראי הלך ואח"כ בשאלוניקי יטים)בהיותי קצת גטרן עמו לטדתיבקטנותי
 ונפטר לצ.פת שהלך טוג.גון אליהו ה'ר אחיו ועם טוג.מן טצליח הרב עם הרבה תורהשם
 עם יקד הרבה אויה שם והרביץ לכילוגראדו משם הלך ואח"כ פרנספאל רפאל והזרשם
 ופסקן וטע"ג גרול חנם ה'ה הכהן שטחה ר' הרב וווה שם ונ5טר ו'ל הנהן שמחהה"ר
 וקנה לכלל בא ולא יט'ם האר'ך ולא נרפסו ולא רב'ם פמקים וכתב הגטין שטות ס'חקבר
 מכלל היה ורהוא גדול טע"ן הכם אס'או יוסף כהזר שם היו ועור בב'לוגרארו 12םונפטר
 והיחבירי

 רור בר אהרן נה"ר תם שם ונפטר הכהן שמחה ה"ר עם יו,ר ולמר שם
 טצליח ה"ר עם. יחר תורה שם והרכיץ ברוך בן שמואל כמה"ר השלם החכםבושנר-ק לשראי טשאלוניקין הלך ההוא ובוטן שם ונפטר בירושלימ לרור והלך טעיין חכמאשכנד

 . ויט חזי סיטן טהרח"ש בתשובות ונוכר ופסקן גדול טע"ן והיהמוג"גון
 טובהק רב והיה טאיו טשה ר' הרב תורה מרביץ קשטוריאה בעיר היה ההא בוטןנכ[

 והוא לפפא אהרן ר הרב שם הורה טרביץ בטגנסיאה היה ההיא ובזטן הדורוגרול
 רב רבו והיה ו"ל טוטאל אברהכם טהרב תלטיר והיה תוו-ה ללמור שאלוניקי לעירהלך

 ועור אהרן בני הם' ושכם שלו טשו'ת אחד ס' שנרפם טועט,( וטן ווה גרולטובהק.ופסקן
 לעיר הלך יטיו ובסוף נרפסו של4ש רבים אחריכ:ז וחרושין טשטות רבות כתיבות לויש

 טררכי ר' הרב בספרו שנוכרו הרבנים שטווה ואלה שם ונפטר תורה שם והרביץאיוטיר
 א' בסי' המחבר של רבו טוטאל אברהם ל הרכ טקוטות ושאר וב' א' סי' ורבי כיריקלעי
 וטהר"ם ו"ל טהרח"ש נ' ס" ג4שנסו יוסף ה"ר ונ"ו י"ר סי' 4שישקאפה 'וסף ר' הרבו"א
 יום ר הרב נ"ו סי' טטראני יוסף ר' הרב וט"ה ט"ר סי' בארקי יצחק ה-ר ט"ב סי'טלטר

 נ!ונ4ן ג( . כג ס"ק י"1 41' *"ח ע5 מח1קק "!קת ועי' חכחן מסס ד' נן מ"'י 5סד1ן י' נן נ( . :ס"נ סנטינ0י(
 שס כיס חון !גית נ11ן 0 . סע"0 *'וויי נדפמו 0( , ח"דון מלי1 קדונ ומן וס נ7פס 1ע71 נ' ס' ""*:הינ 1)נ" 7)נס '1דח ע! סיינ1 7( . קכ"ת 7' ח"נ *נ;5!ען "י1ד. עי' קנויתו מק1ס וע! ג' מ"ק סמ"ג סי' י'7 ט"ן)ני'
 . ג' ע"0 ,ע"5 ת5"7 :גת 1( . נכ1ן,סו*
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 ה'ר ס'כ סי' קופינו אוהחן ה"ר ס' ס4 הו-1וי שמואל היר ומיא נש מ4 'עיש ן'טוב

 ס" נאון שמו~של ה"ר ופ'א עדט ס" כנכנשת מיים ר' הרכ ס'נ ס4 הוהכ שרכיטאכרהכם
 י אשכט ליכ 'הורה ה'ר קיי ס4 אלנ*ף שלמה ר' הרכ וצזא כ' ס" עוויאל יהורה ה'רפ"כ
 או-שיון כה'ר ונכיר החככם כן כירכ יעקכ הזר כם9ריכם היה ההו~ו ךכןכ1ן . ק"אסי'
 המוכהק רהרכ כן כירכ אכרהכם כמה'ר החכם בן כירכ יעקכ וכמה'ר החככם כןבירכ
 ז'ל כמהר"חו המקובל הרכ של בנו נריו ויטאל שטואום ר' ווהרכ ו"ל כירכ 'עקככמה'ר
 הקכלה כחכטת כקי והיה שו"ת ס' עור וכתכ רינים ופסקי מררושיכם רכים ספריםוחכר
 '9חק ר' והרכ כהן מנחכם ר' והרכ כהן 'הורה ר' הרכ היה נכם מאד ועניו מסירוהיה
 של אחוו1ו כן סרגוסי משה וה'ר חוקיטו 'הורה ר' והרכ מרינה רור ר' והרכ אלחרכ"(ן'

 וה'ר שטחון טשה וה"ל אורינה אכרהם וה'ר רל מהר'"קש של כנו קשטרו 'צחק ר'הרכ
 וריר שכם ונפטר ליוורני לעיר ורהלך ו'ל גוטה ורחיה מהירר תלטיר שהיה שראףיהורה
 יוסף כה"ר כמצרים היה שם ועור ור"נים נדולים מעיינין חכטים היו אלו כל חלאמיעקכ
 כעלי וחסיריכם וקיניכם נרולים חכמים והיו ךל פיומ' יריענ( תמים עוכריה וכה"רכונפיל
 חכיב ף מהר"ל הרכ מורע חכיכ ן' חיים ר' הרכ היה הנוכרים הרכנים מכלל ועורישיכות
 משיץ ה'ר כם9ריכם היה שם ועור שם ונפטר תורה שם והרכיץ עורק לעיר והלךו'ל

 מפומוניכם ספרים ב' וחכר נרול ופייטן ומשורר ופסקן וטעיין נרול חכם ג( עכאסיהורה
 ונפטר ככור כסא ס' שמו וקר~ש  נךביוזומ ומן סופרים ומן כלה מסכת על טי' חכרועור
 וררשן מעיין חכם והיה שלום כפו~שה ר' הרכ ההם כימים היה ~שמון וכנא השירכעיר
 והיה שרנא אהי הטכונה ~ששכנוי פייכי"ש ר' הרכ ההכם כיטיכם היה וכירושליכםופסקן
 בן על 'מינו 'ר חתם והוא נרודם ופסקן מוכהק רכ והיה מלוכלין מאיר ר' מהרכתלמיר

 זקן חכם הלוי עוכרי~ש ה"ר שם היה חגור האטת ועל הרין עמר,...על והסכים שליפסקים
 החכטים תו"ככ כירושדם'ם טררשי ככירז עם, 'חר לומרים היי הים'ם כאותם ואווחסיר

 אחריכם חכם'ם ותלם'רי ו"ל פילו טוכ שם וכמח'ר אשכנוי פאייש י9חק כמה"רהשלימיס
 וכה"ך נאלפפה טכורך ח"ם נהזר החכמים סופיאוה כעיר תורה מרביצים היו ומןוכאותו
 . ר,ררי אכרהם וה"ר פוטאל אכרהם ר' הרכ בישיכת כשאלוניקי תורה שלטר ווננהעמנואל
 הפוסקים מכל טקום טורה אהרן תולרות ס' שחכר מפיסרו אהרן כה'ר היו ההם כיטים31כם

 עור וחבר המערכ מערי והררן מץ'ר שהיה ששפורטאם 'עקכ וכהיר כבל' כתלטורשהוכאו
 ההם כ,ם'ם נבם . ירושלמי .כתו(מור שהוכאו הפסוקים סן מקום סורה יעקכ תולרותס'
 הכהן יעקכ וה"ר טענרדן טנחכם ה'ר הרכניכם סכיכותיה וכל אמשטרד1בם כמרינרןהיו
 והיר יעקכ יצחק כר נתן וה'ר חיים יהורה וה"ר י9חק בר עוריאל וה'ר הלוי טתתיהוה'ר
 פן שחבר טורטירה הלו' שאול ר' והרכ שמואל כר יהורה והיר מרולי אהרן כרנפתלי

 רטנשיקה אכרהם והרכ אליעור רור אכרהם כר ליכ יהורה וה"ר טררושימד( שאולנכעת
 ישראל כן טנשה וה'ר סש~שלוניק' שהיה פארדוס( יוסף ה"ר של כנו פאררו רורוה'ר
 ס' בחחלרה חתוסים כאו הרכנים אלו וכל 'הושע בר אכרהם וה"ר יהושע כר י9חקוה'ר
 הואיל הס' שם וקרא הלו' שלמה כר משה היר ההוא הספר מפרש ונם טאמרותסעשרה
 חעניח טנילת מץ על פ4 שעשה הלו' יוסף בר ~שכרהם היר היה ההוא כומן וגםטשהו(
 1 היכלח(. תכנירן ס' שהכר יהורה יעקכ י' הרכ כאמשטררם שם היה ההוא כומןונם

 אכרהמ הרכ היו שכשאלוניק' ישיבתי חביר' חכמי שמנרולי לעילט( נתכתי כבריר,נה
 הרב של כנו כן ק~שרו ירירי~ש והיר וחסיר טופלנ וקן חכם ו'ל מהרש'ך של כנוהכהן
 י9חק וכמה'ר פולסטרו שכרזי כמה"ר הרכנים השדם'טים החכמים ונם ו'ל קארוטהריי
 והחכם'ם ו"ל איסק~שפה מהר" הרכ תד(ם'ד' מנרולי היו והם ו~שני י9חק וכמה"רטרוייא

.
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 בתלטירים רבה תורה שם והרביצו לירושלים עלן טרו"א יצחק וכטה"ר פולסטרו שבתיכה"ר
 טשוה וכטה"ר עוויאל 'הורה וכטה"ר צרפרקי 'וסף כטה"ר בישיבה היו וגכב! שכםונפטרו
 וכטה'ר קרובי רוטאנו חיים וכטה"ר בררשי"( 'וסף וכטה"ך בדרשי טשה וכטה"רטא"טצק
 תלטירים היו אלו כל וגם המוריאה טגל'ל ארטא טעיר טנחם אליעור וכטה"ר חנרלי'הויה
 ז"להה 4וסטרושה דניאל טה"רר הרב שמורי כתבתיכ( כבר וגם ו"ל קלעי טהר"םטהרב
 טובים בטעשים וטובים בחכטה גרולים רבים תלטירים והעטיר בישראל הרבה תורהרן-ביק
 בן טוטאל גרשון כטה'ר וטיורעי אלופ, וריעי אחי השלים'ם החכטים היו תלם'ריווטגרול'
 א,זטיר רבני טכלל היה ושם אזטע. בשר דירתו וקבע ז"ל טוטאל אברהם כטה"ררהרב
 וכמה"ר הכהן יוסף וכטה'ר ברו בן שטאל כטה'ר בן ברו בן טשה וכטה"ר שםונפטר
 4",וטיר רבני טכלל והיה שכם רירתו וקבע 4וזטיר רןעיר שרהלך אל"בה רייפחק
 אברהכם וכטה"ר ק4שבי"ליירו ,צחק ונטה"ר נחם'אוש ן' אברהכם וכטה'ר שםונפטר
 צפ"ת רבני טכלל והיה תו"בב בצפ"ת לרור שהלך אספרנסא גבריאל וכטה"ריצחקי
 ז'ל קונמרטי רור טה"רר זקני מורי רקלטיד טתחלה וה,ה שני' קרובי רניאל יעקביכמה'ר
 כה"ר החכם עם 'חר אישטיפי בשר תוררק טרביץ והיה ז"ל ורבי טורי עכמ לטרואח"כ
 כטה"ר השלכם מהחכ' וגם ז"ל טוטאל אכרהכם ר' טהרב תלמ,ר שהיה שטוא~[אכרהם
 אברהכם ר' החכם וזה ו"ל נחטיאש ן' יעקב כה"ר הישיש החככם בן ונחטיאש 1''הודה
 טפזטוניכם גרול ס' וחבר גרור[ ומייטן טשורר היה נכם וררשן טעיין שהיה טלברשהואל
 שיבילו יהורה כה'ר היו ז"ל פורי רקלטירי טכל* ונם ורעת טעכם בטוב ותוגחותושירים
 וכה"ר 4וב,ו בח,י שנפטר ז'ל הרב של בנו קלעי שלטה וכה"ר קושטנרינא בעירשנפטר
 רפאר[ וכהיר יעקב טשה וכה"ר ביר[וגראדו בעיר שנפטר אשיאו 'וסף וכה"רמוטאר[ אברהם ר' הרב של חתנו בירקון טשה וכה"ר טונישטיריו בעיר שנפטר טרינהגנים'ן

 טגליל ארטה 'טעיר היו אלו חכטיכ:! שר' רוסו שבתי וכה"ר עטון אברהם וכה"רהכהן
 חסן ספר שחבר חס4ון שבתי וכה'ר ז'ל הרב שו[ בנו אסטרושרק דור וכה"רהטחייאה
 נרפס ל4י רק טוויים רן כל על ותבר העור אבן טור על טהפוסקים מקום טורהישועורה
 רבים אחרים חכטים ווולתם חיים רור וכה"ר החם'ד* לוי דור וכה"ר בלברג( זה חלקאלא
 פסקנים היו טהם וקצת גרולים טעיינין נבונ,ם חכטים היו הנוכרים אלו וכל בהםמנצא

 , ז"ל ור,עי חבירי הן והן בישראל הוראותטור'

 בכל ישר' גווח תפוצות בכל שיש תורה של ביינה הטוג יחסר לא הואח בעת גםרוזנה
 ופמקניכב! טעי,ניכם וד'יגיכם גרוליכ:מ חכטים שהם טקום בכל טושבותיהםטקומוח

 גריים ברכותל( ט' בסוף שארו'ל ע'ר שקרטום הראשונים מקוטות טטלאים והםוררשנים
 תורה של בטלחמתה זה את וה שטנגח,ם קרנים בעלי )גרולים( תיישים נעשושהנחת
 תשטרם ה' אתה פעטים אלף כהם עליהם ה' .ויוסף בישראל כטותם 'רבו הלכהבפלפול

 . רצון יהי כן אטן לערתנצרם

 .  מס ליגי  גריליס  יתינס סיג", סן 7( . תו'נ ס4:יקו ג( . נ' נ' נ( . *' מקי 3,ל*(
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