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 רביעימאמר
.

- הרבנים סדר

 מוזש' בסתא עשיגה חאש הה הרני אליוביטי
 חמני ק גאון הכהן שמת% רב אשהו אביחותנו
 האי רב בימי ונפטר הרבה סשףם חברגם.היא
 בני אבל הולי, וב פנררת קודם שנס ארבעהגאון
 ש ננו בן ג*ה חאש חווה הקימו ה4וי ר'שיבת
 . ז"ל גאון האי רב כסא ש ור,וטרגוהו וכ4מ בןדוד

 אל מלטינים ש'1וה4פרנו

 המי
 ואסרוהו יתפסוהו

 סמרד אל בניו שנ' וברחו לו אמד כל ולקחובברול
 אלנגרלא בן שמו4ל רב בר הנגיר הלמ קייסף ר'אל

 עמו והק: עשיבה ראש חזעיה אל אוהג שהי'הנג-ר
 , הנגי וה ונהרג בגרמושה השטר שהקזער

 שם ונשא סרקוסמוא לארץ דעקקזו בגצי האזזדוברח
 לארץ בניו בני נננסו ואח"כ , בנים תזחרירזגנה
 בן חייא ר' הקה ומהם , לספרו[ ]בסה.'ק44רום
 אלף ד' בשנת קשפהלא בארץ ונפמר דאודיאל

 אדם ג(מרד ב4ורץ נשושר לא ואחריו ,ותי"ד
 שהקה חוקקהו ו*הד , דוד מבעז מוהואמפודסם
 , הגאונים עמיבות ה' פסקו ישיבה ורזיש טלהראגש

 חקם שנכרת ד(שי"ת גאות סבה 7ךתה לכןוקודם
 ומארץ ספרר מאוץ להם הלך שירה עשיבותשל

 וכן . הצבי וארץ ואממקא סצוים ומארץהמערב
 הסמינ' על כוכינ' שליש מקורכוב' סרצא המבהדדתה
ששלרן

 כוי
 אלרזזכון עבר ושכץ נבספוד יפ,כוקאל

  ועירהז סונו' לכבהו צים ש מטונה והל%4נאצר
 ארץ של הים חוף ער והלכו לסזדר[סמוכות
 -חסגוה ובה אנטה ומצאו יוו ים %4 ונםבועוראל,
 דצלכים טיויו סטסודן ממדינת גרייםחכמים
 תוסר הספ.נה רמאהין בן דהער וכבש כלהלהכנסת
 חננז% רבינו של אביו זשששל ר' החככהם טןחא'
 דצוד ר' של אגיו כושה[ ]רבינו וזזשני . 'לז

 חנוך ור' , בנו חמך ר' ועמ אפיי יםואג(רודצ
 לא ת:ר' . אלוצן בר שבוויוז ר' והג' . נערעורנו
 ר' של לאשוי 6ענוס דעולעצ ובקש . שמונודע

 6-' צעקה והק , פאד שת מתירט: יענותהכעמה
 הנטבש' אמ מממ תעאי הקיש בלשון אשהמשה
 דסרבח והוא , לאו אם המתים לתחעתקמים
 הש4כה רברזו וכשמעה וגו' אטרב מבפע ישאמר
 א אלו וההנמים , ומתה ושבעה לים עצמהאת
 , חנמתם ומה טצם מה אדם לשוםהגיו

 פל באלכוצדרא שמרעז ר' את מכרחזעלהן
 . 6זוש והק: מצרים אל הלך ומשםמצרים
 יךם בחקע ב4בציקעו אוהן מכר ועסךעול ר'והשני
 ההם ביכמם 0והעזה אלקירואן למדינת עלהוגושם
 הפידב בו4-ץ אשר ישמעאל מריעת כוכלחוקה
 רבינו את הוליר ושם לראש חוששול ר' דןהושם
 ר' שם ומכר לקורגוגה השלעע ובא . בגוחננאל
 קורמבה אנסר שפדאוהו , בנו חנוך ור'פ,שה

 בקורפובה וודתה ר*רץ קבף טוהיו היווכטדומין
 דיץ שנן והקה , המרחי כנסת מעממה הכנסתבית
 אנטף בקשום יךו 4ש א% , וגדול זזטו- נחןר'

 מעש ב4יתו ואעם"1 ו'ץ, רבותינו ברבוי 4וסמוד
 ועח~ם וטמרמים מדיש עושין היו יודעץשדיו
 טבלה היאה כל ש הד"ן נוע ר' ופי' ,ועררים
 פשו א"כ סששה ר' 16 ו4ומר , יומא במס'והא
 ד0יו את וולסחיים הוא וכמושמע , יביותלהו

 ששו סייתקקם ש מטמ ושא4 וה אל והתמהו
 כוחוץ דינע בע4 והיו חנמחו נרב 4הם עצרבלהם

 שעשלינן ער 4כוס ושות 76ם היה פלאלמרדש
 חשמר הר"ן הגא יךום ובאוהו הןלכה,רוימ1-ס

 חזאורח זעטק רלובש וח איא דין 4רמ אנילהם
 כייום אווה תלכררו ואני ומורי רמ הואהלא

ואי
 נבון החא כי בקהל בקוהשבה 6יץ וטנוהו

 לועור דצש4ש ו-צה , וגמרכב יקויפנמופקיים ווצדתי גדולה פטקה זקיל * ועשו ,וגזצן
 יצ ש פחד שפה מ המלך המזי ההשממכייצ
 4טד צמנץ ששמי "יט שקש=ש



 יוחסיןספר10צ[
 ועאו המערב ו4וץ ססרד נארז מממע חהקולב%
 ;מהיו כ1אלו,ן וכל . ל0נץ לשיות התלמיר"םנל

 , לו סי%ו ההזיבות כעגיהאליס

 ד' *ינת קוזב שרירא רב ביכר הק: והודנר
 אנזה בנו חנוך לר' סיוה ר' %אה , יתש,%4שס
 בהץסודת מנל גר%ה הי:ה נימפסחתםסלאגה
 מכני לו היתה חנוך ר' של ובתו קורטבה[קד%

 היוס ער סלאגה אביו כבני נקראו וה וספניש*נאי

 גן יסף ר' ומהם הרבה חלכויים כהשה לר'חיי
 את סי' והווו , אניהור בן היוע ששנאש בןיציק
 ששמו עעסעאל ניי ערבי ששון ההיסודנל

 התלמוד כל סי' משה בן חווך ורן ,אלחכש[
 הכעענה סי' בדתךמת משייזי וה , ערבבלנשן
 חנוך גר' בעכן ותככותו גרולתו וממני . ניקץלטרר
 טילוקת הקהל ונחלקו , אביו כסא על הישגהרב
 הגדי הנסיא חסדאי רב פפירת אחרגדולה

 בר'
 יכול שויה בעולם ארמ היה לא נשביכרוטנהק
 ימשאע היו ויום יום ובנל . חנוך ר' היב שלהלק

 רוכבים כרעזראל איש ת'ש והיא עיר אלמקורפבה
 בלכות לנתמ לעסום ונ%ם מדנמת ת"שש

 היו אלה וכל ןעכיעאל מלכי נרת טגבעותוחובשים
 הרב.עם

 כת שגבר" ער שטנאש אבן עם שניהובת
 , והיזרמוהו שכונאש בן את ונירו כשאת הדבשל

והי
 גצבטוה 4י מספרד וי שערת אץ
 נר' הכהן שמו%4 ר' שם ומצא בגאנה[]בסה"ק
 ר' הרב לנדף והס פיץ קהל מבני והחאט4מרהו
 וכתכ שכונאש בן שיו ]וכעס אליו דבר יאהמך
 שכיל ה" בה, ובועה ארכף בלשון גדולה אגוזזלו

 ב144ן אש שטעה והודיומ תשובה לו דטרבהניע
 רבינו שיקבלנו חשב והחא האי רבעו -זיבתער י אהת בספינה שכונאש י ונכנס ,[ כששררכה
 חככרס שהארבע' מטני חנוך לר' שוטו ושהי;ז:אי

 לזץ שבוע ער הישעות וכטון חוק כרתוסזהונרנו

 עטום וזיי רבינו לו שלוז ואעפ"כ , בבבלדלרול
 שטמוש ל י 41ע , הרב לנדוי קקתמ אליויבא

 הכת סעדלרלה לכן וקודם , שם ומת%טשק
 שמ וטהמ סוינאש בן חברי וכל הרב שהחו*ץז
 יתמף ואחיו גו' בן יעקב כטד ששים סוהמםאחים
 סידה המלך מסרשי אחר לתם- נמסו אחתפעם

 מן דדשמש%ים קני ומי ה71ונה איץ שממונה
 סחז0קיר הסקץ' ש ל)עוק ירו תחת נזהיזההארץ
 געש-ה זהובימ אלמים דוון % ודגז%עיהם

 וייצוהס לבוחזם חס-ים צוה לרברוכשד4-5ילו
 ודחוסיס מגוחלים חסהר לבקן יהוצטוםבטשית
 באוות נס% עקכיכמות כמה היו היכלוובכיע4ר

 להס שוסע ואין תעקו זווובים ד4ליםמהם
 יוסף ור' גו' בן ישקב ר' אלו אתים ב' נבנסו%אלחר

 , לררכם והלכו הזהובים ומצאו אודס גו'בן
 בהל מצאנוהו הממון וה חשכיי בביזםונתיעצו

 צוהרעו חרסת מנפשנו נסיר ואו4 ומהנותבמנתות הי להיכל ישוב שנלו ונשנע בו4יהי
 הכטר במלאכת ונתתזקו , כן ועשו בב,לונתלה
 ראשי על עשמעאלים ונמיעם קרים בגדיםועשו

 בספרד, כמותם נלמו לע מאד יקמםהדגל-ם
 אביעטר בן אלכונסיר ולמלך דגמאם לכלךמנחה והשי

 וכתב גו' בן יעקב אלמנסור ה0לך שאהב ער4רכער
 פיש ה4ר%4 קתעות כל ש שכשאו גליןלו

 , מלכותו קצה שהטו דוינא נהר ערמסגלמאסה
 עלק:ר לכונות רשאי ומ-לה כלם את שופכישמה-ה
 , סילהם פרעון וכל מס כל ולקצוב שירצוז כויכל

 והרכיביהו סס'ם לבושי כוסריסיו י"ח לפניווד"נממ-
 קרבוובה ק"ל בני ש ונרן:לו , הכעמנהבמרכבת
 בוע וכתוב בנסראות הסנמה לו  ועשו ווס ועדכונער

 ועמד ננך בן גם בנך גם אהה גם בנומשי
 ירץ סואם ח:וך ר' הרב אל שליח ושלח ,בנדיתו

 כושוכוות בלי באניט: אותו ישיס א:שיםבין
 %בו שכינ%4י בן ש הקכרכן וכל , ביכ(ושיליכהו
 שעשוב קזכינאש לבן אגרות כולם וכתנוא*ו

 לרב וימנוהו חנוך ר' הרב את ושירוהורטנה
 להם 4אכור קשה תשובה ש:ם הטרב והוא ,למהם
 שסיט 5= ש אני מעיר חנוך ר' הרבש

 ומטני , בבל טיבת ער מטשז כטוהו שאעשק
 אחת שנה ולקץ , מגדולתו הוסר לא התשובהחשת

 שהוז אלמנצור הי אסיו גו' בןלנששוות
 ממק ויקח , גדולות 4נדות לו שישעכמדומה

 יתן בהוגן ושלא כהוגן הקהלות כוכל היראלכי
 בבית המלך אט-ו נן עשה שלא ומממ ,לו

 יום אחר ים ער שנה נמו שם ועטךה4גזרם
 הסוהר מת ש השאם הי עבר העממעאים4וד

 למני ט' בן ועכ,ר , עבודהו ביז אל מהיכלובשזשקו
 , הסהר בית בסתת הסהר בית שהידעמאם
 עשה סה ש אלמנצור אומנו את 2ש%4ומיששהו

 מנל שי מוביל שאינו מסני השיב והחא כןלו
 להוומאו השאם הטלך צוה ולאלחרגדולחו;
 ככ,ו סוב לא אבל כן לו ונעשה לנרולתוולהוטיבו
 תשובה כחב שכונאש שבן ומסמ . כן כוטנ'שז:ט:
 בן שוב אחר' הרב הוכר לא לרמובה לקהלקשה
 נפשו  עגטה בחסירותו והרב י הרב בעשיגו'

 אל ובא , גו' בן כ,ת טובת בליל בי לווהוקשה
 כמבשר הקק והוא טלטוג בני כוחהניו 44זיהרב
 דוב וגעה , גו' בן -נקכ שכ,ת לו וספרבוומו



מאמר
 באתי אני ואמר פלאג נן שתמה יננכ"
 , שומעך את אוהב הותה אינך במותלנשיד
 שיףו העניים % ש ובויה כוצער אני הרב לואמר
 אחה אם למיד י12שו מה שלחנו על לסמוךרגלים
 חסדווזו ממנ' כ!מון בש הרב ,זיז לא כילפרנסס יני איני אני סהרי , אנכה 5א אותם0סרנס
 דדו לסיכך התורה כ,כבוד למהנות רוצה הקזפלא
 ד' בשנת חנוך ר' הרב ונפבור , !נער זזףזייו

 , שנה י"ג ז"ל האיי רבינו פטירת קורםרגעם',ז
 ומשיב מ~רח קהלות . מנחה השיבו לאואעפ"כ
 תלמיים העמירו אלו שהחנכהם מפנילשדבות
 . האו, גכי התלכיר ופששזע'נה
 עלה כסהקה חנוך רבי הרב של מנהגו הוץוק
 האזוזן נווב ביום המנה ש:ה ננל הריוז:לסיים
 , העדה ועיני הרור גר"4 עמי עח4ם הי חגשל

 יכי ושו כמנהגו שה השם"ו אל0ים ר'ובשנת
 עאה זזתה והת'בה טוב יום ערב הרורגדו*

 ומת , דיב של מפיקתו ונשברה ונפלהונשבוא
 הרבה תלמירים שהעכךד לאחר טועטים*ברם
 . בי:מואל תורהוהרביץ

 יוסף בר' הנג'ר הלוי שמואל רב תלמיריוומגרול'
 תלברד הקה קורבובה מקהל ו( גיקסוילה בןהירוע
 בסנ"יי בקי הקז ועוד , הגד"4ם מהכהוכ"קםחכם

 נהיכל יעמוד נהם כח ומאשר ובלשונםישסק~ליס

 ער בצער עצמו את מפרנס רוכל והיה ,הי
 בני כלכות שנססקה לאחר בספוד חירוס יכרטה(יו
 מדינת ונחדלרלה פלשת'ם 0יני וגברו , אביעכ!רבן

 לסו"וסיה שברזז כר יש יו:מבקז וברחוקורטבה
 לבו"4כולה שברזז כמ רעמ היום, ער שס ורעםושר
 ברזז וה הלף שמואל ור' , היום ער שם נערוזרעם

 תדתה , רוכל ח('ה בחגות יושב והקהלפ~לאקה

 חבוס הי סופר עריף אל בן לחצר סטובהחנההי
 שפהת והיתה , בגר:אטה פלשת'ם י מאחסק

 המשנה לארנקה ספחם ונוחב אותו מסהסתדוסיפר
 ותמה ססריו רואה והיה ער(ז אל בן קאס אלאבו

 בן זה כישנה טלפני נשאל יכוים ולקץ ,מחנטתו
 ושאל לטאליק!ז לגיתו לשוב חבוס טטלכו עריףאל
 הנאים הספרש לכם כוהנ היה סי ביוצ אנמראת
 מקהל לחציך סמוך אחר יהורי לו אמח ,אל'

 והויצו הסופר צוה כ!יר , לנו כותב הואקורבובה
 לשבין ראוי אתה אין לו ואטר הלוי שמואל ר'א*ו

 סומרו ונששה וש0"י, ימין טמני תסור אלבחנות
 ה'תה עצתו וכל הי יועץ המז והואתועצו
 חנוס ה0לך והצ*ח , ה' בדבר ווש "שאלכאשר
 הסופר חלה כן חאיע' , למעלה והגדל שלוגעצית
 . נגר".א בכ"יי(

ג1נ5רב"3י
 ונננס למות ונסה עריף שנן

 המי
 לנקרו, חבוס

 שסנבומ ב0לחמות ייעצני ומי אעפיה טה לוואמר
 וח 0לנ אלא מעוי מלני יעצתק- לא אני לווהשינ
 מח וכל ולכהן לאב לך וקהקז שיו עינך שיםהוקורי
 טות יאחר , בענ.רך ו-וה וה' תעשה כןשייעצך
 ר' את חבוס המלך לקחהסופר

 שטמי
 הלף

 אלפים  ארבעת ובשנת , ויועץ סוסר והקהלהינלו
 בהיכל הקזתש"פ

 המי
 , בכיבן ב' למלך והיו

 סלשתום ג(רני וכל , בלקין וטשנהו בארינזהגרול
 זזעם כל וג(,אר לזזכ!ליכו י(קכון בלקין אחרינפזו
 בן יוסף ר' ומהס הוזורים וגם , נאריםאחרי
 וזנקרא נדןמקז ור' ייאון בן יצחק ור'כיגש

 אדצץ ז:יו אלה שלשה , גרא:מה מגדוליאשכפה

 ובעם , באדים א"רי היה הלוי שטואל ור' ,בלקין
 וגרו*הם פ14תים סרני עסדו חבוס המלךטות

 ונעק בלקין הלך מ'ר , בלקין בנו להסלק-בשורה
 איסי0 ד' בשנת והמליכוהו באדים הגרול אחיויד

 ובעל קדרזז כשולי אוהביו פני ונהסכו ,תשם"ו
 בלין נתזזרש כן ואחרי , לגאדים הטליכוכרזזס

 ולא גאדים אחיו ש סחגבר והוה אחיושהכליך
 גדול או קטן דבר שום לעשות ינל הטלךהיה
 איזיו זזיז כך ואזזר , מכשילו הוה אחיואלא
וידבר

 הטי
 עסהז 3ן ממנו ר0ואתו להניח לרופא

 , באד'ם ניד נכו:ח והמטלכה נלקין ומתהרופא
 לטלה הנזכרים העיר גדלי הג' היהודיםוברחו
 לנגיר הלוי שטואל רב ונסמך . אשקילהלמרינה
 לעעהאל מונות ועשה תשפ"ז אלסיס ד'בשנת
 כוצחם ובארץ ובאסריקא המערב ובארץבססרד

 כל / הקד:מ עיר וער בבל עעיבת וערובאיסקלקז
 וקנה מננסיו הקזמד,נה האלו בארצות וזורוהבני

 והתלנץד והמש:ה הקרש מכתבי הרבהססרים
 דוז:וז נשזהקז כר וכל , הקרש טנתבי הםשגם
 ובארצות ממדר ארז גנל אומנתו הורתו4היות

 לו חיו , ממונו אליהם הוצ'א הואסתזזכרנו
 בטתנה ונתן , ותלמוד כישנה כותביסוסרים

 נז טשלהם לקנוח ינלין ה'ו שלאלתלמידים
 ועוד . שהוכרנו בארצות בין ספידניסרנות

 שנירוש*ם כנמות לגתי וית שמן מססקהיה
 בעינה וסת הרנה חורה והרניץ , שנהננל

 כהר כתרים, לר' שזכה לאחר זקןפוונה
 בווב ש:ם וכחר , לוקז וכתר , גדולה וכתר ,תורה

 ד' בשנת ונפטי . גביהם על עולה פווביםוכ!עשינו
 הנגקי, בנו הלוי יוקף ר' כ:ו ש ועמר תתמ"ואלמס
 אלא לו חסר לא כאביו סוהיו מובית מרותוטנל
 נשא ולא בעושר שגרל מפני נאניו ענותן היהשלא

 בו וקנאו , להשידת ער לבו וגבחעול'בנעוריו
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 בטבת בט' שבת ביום שנהרג ער פלשת'םסרני
 וכ5 סראנסה וקה5 הוא , התנ"ו אלפים ר'שנת
 , וגרולתו תורתו לואות רחוקות מאוצותהביס
 ועוד יעיר זמר וככל ומרינה מרינה בכל הלךואבלו
 בט' תענטק מגלת שכהבו הקרכוונים רבותיעמימי
 ברודו שכינו מכאן הוא מה על ה-עו ולאבנובת
 ספריו נתפזרו פפוירתו ולאחר , זה *וםהקרש

 תלמידים יכן , העולם בכל וסשטוומחמייו
 אהר הרור וכונהיגי ספרד רבני היו הםשהעמק-
 שמואל ר' טוהוקס שנה השם"ו ובשנה ,פטירתו[
 כולכות ונעקרה ארום ק-י על ירושלינ( נלכרהלנגיר

 ראיתי והנוהב המחנר אברהם ואני .ישמעאל
 הגרול התוכן הסש-די חייא בר אברהם ר'בספר

 . לירושלים הניצרים ליתו תהנ"פו שנתשבומנו
 מטירת איש- , אפריקא ארץ רברי להןכירונחןור

 ותלמירו בנו אלקירואן במדינת נסמנו חתראלרב
רב

 חננאי
 שקבלו שאהון יעקב בר' נסים ורבינו ,

 שהי' זזאיי מרבינו נסים רבינו וקבל , חוסראלמר'
 כ5 בתשובות )(מרינ( לו ושול,ן מאראוהבו

 על הנגיר הלוי שכיאל ורב , ק' על ק' עלספיקות'ו
 חיה , האיי רב של מיכרו שותה הקק נם'ם רביר

 בש היח שלא מאד נסים לרבינו מננסיוכוהנה
 מ:וסח לרב בתו ושלח בו נתחתן כן לאחר ,ממון
 שהקשה מסני בעינ'ו חן מצאה חמש לאטוההנגק'
 , שכרם ויראת תורה בעלת היתה אבלננסת

 ומרנסוה א*סאנה מרינת אל ברחה אישהוכשנהרנ
 . מוהה יים ער גדול בכבוד אליסאנהקהל

 באלקירטו שהיו היה נרול עערר הננאלורב
 בנות ט' לו והיו 5כטו מלאי מטלין הרבהסיחרים
 חבר והוא , מומו אחר והובים אלטים י'והניח
 סהוים מגלת עשה נסים ויבינו , הסקצוקךתטסר
 שנת באפריקא ברבנות חתזדלו נסים ורבינווהחע

 הנגיר, דיוי שמיאל ר' שמת קורם שנים ח'תת"י
 סרגוסה נלכר' יהוסןדד;5וי ר' שנהרג תתכ'ץובשנת
 שנת והש מהישמלא*ם רטוץ סירואי ירש

 5א נם'ם ורבינו חננאל ורבינו , יעצרם וא'ץאלף
 בן יעקב רבינו אמר אביי בערוך אבל , בן להםההמ
 ופסק שנקהם ונפטרו . באלקרואן נסיםרבינו

 מ~ער מעפו ונשאר , אפרקק: מארץהתלמור
 קלעה ובמרינת ווגמאר בני בירי מהריה אלבמרינת
 אבל פורמש בן הרין שלמה מר משה ר' בירחמאר
 ורורם , בעולם סובעם יצא ולא ברבנות נסמכולא
 שמו(1 ורב נם'ם ורבינו חננאל רב אלה שלשהשל
 כח וחור ברבנות הראשון הדיר הוא הנגירהלוי

 כלם ושמות רבג'ם ה' שם וה.ו בספררהתלמור
 ושנים להם קרוב ושל"שי ס0רדים שמם , ק ח צי

 ( הן איו הססרדים שנש , אזדת מארובאו

 גטות בן ק:ורה ירבי יצחק ורב ברוך בר יצחקרב
 ור' ברוך בר יצחק רב , אלסינא כורינתמגרול'
 מקו,ל אלנאלק: בן ברוך בר' יעקב בר'יצד1ק

 טאידח מקדי אבותיו היו לבן וקורם ,קורפובה
 שלץ14 ממנו פייס ירוקצלים ל טייוסוכשגבר
 ירושלי' בושועי לו שישל,ן ג(פרר על כוכוונ' לושדף'
 ויורע פרכחז עושה בהם והיה מקצתם לוושלח
 ל' 01ח בכוארדה ועמרו ברוך ושמו משימלאכת

 גאון סערק: רב של נליון שראה ביבש בן מאירר'
 וא5ק~אנה ואלנירה קרפוובה לקהל עליו ונתוב1"ל

 הגרלה העי ומארדה ואג4בלקז וקלמאנהובנאנה
 כלחמות ומפני סבעוהקז אשר ישראל עףוכל

 הרב זה יצחק רב פל אבותיו וגלו , מארדהחרבה
 , השר מנרולי והיו בקרטובה תעכנו בא*הבן
 השצ"ה אלפים ארבע שנת בא'יר זה יצחק רב ולרונ

 ובא , סיכףו חכמה ודורש תויה אוהנוחיה
 רבי שיטו נזצרפת גרול חכם קרטובהלמדינת
 וספק הרבה טובה זה יצחק ר' לו ועשהפריגורס

 , פמנו ולמד ריווען את לשבון ויואל צרכיו כל5ו
 והוא אותו אוהב היה הנמר הווי שמואלור'

 ומצוהו ומהנות ספרים לו משנר והק: נערעודנו
 בשנת הנגיר שמואל ר' ונפטר , ה'קרותלהשתרל

 סחנרת זה יצחק רב וכחג , תתט"ו אלשםד'
 ונשא , הנגק' בן ה5ו' קקוג[ף לרב סורו וכלעבור
 לגראנטה אליו והלך בממון חלוי קקומף רבאותו
 ובגראנטה , לגראנפוה מקרשובה ושב הולךוהק:
 כך ואחר , ונצל נם לו ונעטוה הגווה ביוםהיה
 ובוכזפרי וזיון גרול עפרר כי מאר הרבה ספחםקנה
 , נואר הרבה קנה הארצדת בכל כוזפורד אשריזנגים
 וס" הרוכלים קופת שמו וקרא גרול ספר חברוהוא
 לא אבל , מאר הרבה שבתלמוד קויות מדלכוהבו

 י(כם וו:יי: נש5נ( לא עור:ו והוא ונפבורהשליכוו
 טבעו כשיצא היה שנה ל"ר ובן , יוניתבחככות
 אלפים ר, בשנת ונשיאות ברבנות ונסמךבעולם
 מעחמר א5 הנקרא יועמשול סלך כי ,התכ"פו
 בחכמת לו שומע שהיה וכהיכ5ו בביע לשרשמו

 ועמד , תורתו על מוסף יורע סזהיההאיצטגנינות
 במרינת ונסטר , שנח עשרים כמובגרולתו
 לאחר תתנ/'ד אלפים ר' בשנת בניסןגראנטה
 ועשה , הרבה תלכררים והעמיר תורהשהרביץ
 זייו שני יסי היו שנה ונ"כו לישראל גרלותטינות
 . בד"ע( פל )ד"י אמנו אבי ןקננווהוא
 כורינת מנרול' גי,ת יהוד,דבן ברבי יצחקורב

 חכמה ורח-ש תורה אוהב היה הוא נםאליסאנה
 יהוסף ורב שמואל רב השנים והנגירים ,מיכרו
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 הגורה וכשנגוהה אחקו, ומננדים מנסאאים היובנו
 יצחק לר' בנו עורקז ר' ברח הנגיר קזוסח רבעל
 וכברו אבותיו חסד הרב ווכר גיאת בן הרבזה

 ושאר %4יסאנה קהל על לראש להקימו ורצהונשאו
 לא ה' אם אבל , נער עודנו וההו ספררקחלות
 שנת ער ברבנות קזודה בר' יצהק רב ונסמךהלוי עורי" ר' ונטטר בו נוניו עמלו שוא ניתיגנה
 עבריו והביאוהו ננר היי וחיז תתמ"ט אלמיםד'

 שבת ביום שם ונמטר להתרפאלקורטובה
 הלילה כל ויכו סקורטבה מת עבדיווהוצשוהו

 . אבוהיו עם שם ויקבר באליסאנה להםויאר
 גרול פטטן היה חנמתו ועל תורחו שומוסף
 חזעכרד הרביו תורה והרביץ יונית נחנמתויורע

 יוסף ר' הקז תלמיריו ומגרו5י . גרוליםתלמיר,ם
 גדו5 ופי'טן גרול חכם סהל בן יעקב ברביאדיין
 בשבכו קורנובח ברינות נסמך , שקיםוירא
 תהם"ד ד' שנת בניסן ונסטי , תתי"ג ד'שנת
 יצחק ר' ומת4טירי . שנה י"א ישואל אתושפט
 . שגוכיר בנו ברוךברבי
 גרול חכם צריק בן ?:ריק ברבי יו0יור'
 קרבובה ברינות ונסמך , שמים ויראופימון
 ר' בשנת ונפטר , תתצ"ח ומנתבם'ון

 והוא , זמנה י"א ישהאל את ושפטתתק"ט
 קזורה, בל יצחק ור' ברוך בל מבחק לר' חברנקיא
 הירוע מש" בר' יצחק ר' חבר אל כ,כוגה הקזוכך
 וסעמים חבר נקרא פעמים , ראנקץ מקהל  סכניבן

 כח עצר ולא לאלו חבר הקז %א , רבנקרא
 שם ונטמך כטרח לארץ כ,ראנקץ והלך .ביממזם
 ררכנו ולפי , ו'ל האט רב בסא על והושבגאון
 ארץ בכל בתלמור היאר שם נשאר שלאלכורנו
 .שגער

 בא ברגלוני אל ראובן ברג' יצחק דבהרביען
 בישוצה היתה והטו דאנק: למרצהסברגלונא
 וקדוטתז גרולה קהלה נח ודלה , ביסוחוקה
 יצחק י' היב וכברו , פוובים ובכייי(יםבעושר

 ראנקז מט-ולן אלנתוש לנן ונתחתן ונשאוהווה
 חזעתק . מוהו יום עד אוהם ופופט שםועמב
 תת5"ח בש:ת וממנר כוקח ססר הקרגךללשון
 שש-י ששחם 0פר עשה ונן , שנה ליח בןוהווו

 , ישבועות אוהרות זחבר הקז ופייטןשכועות,
 למסכת ופ" נתונות סמסנת לפרקים סי'ועשה
 . חנמתו ש המירץעחנע
 אלפאסי בן שןר ברבי יצחק רב כוכלם גרולועור
 נם'ם רבינו הרב של ותלמירם , חמחר ייהכו
 גארצן בו והלפינו , הקז זןננו% ור' יעקכבר'
 ונננם שנרח עד בנו וחים אעגאב אי צןכלפה

 יוסף ר' ונסועו וונרו , תחמ"ח י' בשגתלססרד
 לכודינת וגכנס , שרתכיקש בן מאי בר'זעפיטו
 למדינת הלך כך ואחר מעט שם ועמרקורכובה
 בנימן וגמטר , מותו יום עד שם ועמראלשנה
 , שנה צ' כנן והוא התם', ר' שגת באייר()בכ"י
 בש טנעו וי2א הרבה תלכרדים העמירהעא
 ומימות , קטן תלמור נמו הלנות וחנרהעולם

 וחכהמה בחכמה גרול נמההו נמצא לא האיירב
 . ברבנות הב' הרהי הםאלה

 הקז יעקב ברב' יו:!זק רב כיל !זלבויריווכ!גרולי
 באדר נ%ר מיגש בן הלוי כ,איר ברבי יהוסףרב

 תלנרר אביו מ4רר ר' והמ: תתל"ו, ר' שנתראשון
 הבורח הוא יוסף ר' והוץ , פגים ונשואחנם

 מלפני גראגטהממרינת
 המי

 פתענרנו כמו בארים
 , ענאר נן המלך עבורת עובר והקזלמעשן

 '2ווזק רב בו מכי- הקז הלף יוסף דב שלומנערותו

 לי' משהרל והקז , קזמז גדול שאדם בדוךברבי
 זה אהזבים שנקזם סוהיו ובליה ביום %מדונחשיר
 בן מאיר ור, בהוך ברבי קשחק רב ננפשותם והאת
 בססרד א%4אסי בן יצחק רב וכשנבנם ,כינש
 א*ו הלף מזוסף ר' הלך באליסאנהתת-זיב
 שנה "'ב כבן נער עורנו והוא , אתמנליווממרינת
 , יילח יומם %מור שנה י"ר כמו לסניוועמר
 וסטנו בחכמה והגרילו לבן יצחק לרב לוהדה
 של גרודו שאס'לו ספר לו וכתב , פטירתוקודם
 כהמה גשל ברורו ראלו , נותמז אהפתנח לאמשה
 .בתרקז וכתיב ונבוני' חבסים אנפיט לכם הבוכת'ב
 ויועש חנכום אנשים שבשיכם ראשי אתוווקח
 וסתכ . וננון חנם והוא אשתנח לא נבונסת%ו

 אלפאסי רב ע5 המשנה נמסתח 1'ץדימנ"ם
 מ4 פחות אס כי שיו חפיסה עי לא ספריושבכל

 בי עקנין בן יומף י/ לת5כררו נתב ועוד ,הלנוה
 וסנת , הורה נמשנה בו וחור כועה המשנהבפ"
 סחרים במגלת נם'ם רנינו . ש סמך "שיעותו
 וסולא , גמעשה המצות בספר גאון חפז מרח%
 ולאחר . ס0רי עם אלמאסי רב אם כי קוראקזה:

 מכיון בסאו ש ד%וי יוסף רב עיב יצחק רנפפררת
 ל"ח תתק"ו ד' שנת איי ער ר~זס"ג ר'שנת
 מסט-ד קמא וסבעו אומנותו תורתו ובכלםשנה
 חגד%' חנמחו ש ומו0ף ה4וצות ונל סצדיםעד
 שעגו כורע"ה מורע ש"ו(ז בו טעידות מרותיוהיו
 לב רוחב הקב"ח לו ונתן הארם מכו חיזמאר
 חטובח כש עכה:הו הקב',: . סהעע ש עונרחדה
 . אמן . לעיראל קוצהאשר
 גט ניר אלבאלקן בן יצהק רב בר ברוךורב
 בשנה טושנמזם תתי'ו ד' שנת רזושון בו4-רהטו
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 וקודם , 'צחק רב מאניו וקש , נערואדה
 רב ובין נינו כ!ח5ושן ההזה אמו הצחק רבכצשירח
 רב בץ גדולה מח4קת זדתה וכן , אלפאג(יעט,ק
 איפאסי בן יצחק רב יכין גטות בן טזודה נריצחק

 4ץ כבן ברך רב המז ברוך בר יובחק ינוכשנפפר
 ידצש קואו אביו פפירת שנעת לי סיו ח:חש ,שנה
 טוסר נשמקמם רברים לרבר יכול הקז שלאב4טנו
 אני גטזזרי לו ואשוה אלמאסי בן הצדזק לרב ילו

 וכבר , הבא לעים ונכנס הזה סהעולםיוצא
 בכתבי' בין לי שדבר קשים רבוים כל ול לומדלתי
 כך שיש4ח סמנו ספיס אני וכן , 0ה שבע

 לך סיעסאט אגי ויורע , לסניו ועמוד אותךולמר
 טודאי , לבו בכל אותך רלטד סאר הרבהפיבה
 כל לו ודברתי לאלימשה הלכתי כיץ אבא אהקטץ
 והגריל אלפאסי בן יצחק ר, ובכה שציונירבריו
 כית אם לי טוכור לבי ול ירבר לנחמני וח1רבבכי
 , לבן ל' ההקה ואתה לאב י אהקז אני ז'עאביך

 , החלכוור כל לפניי שלסדתי עד בביתוועמרתי
 אלו של מובעם 1"ל אלפאסי בן 'ציוק רבוכמאמת

 הוצא פוניכו ההז 'צחק בר ברוך ויב הוף יוסחרב
 5ונית בחכמת יודע צה ברוך רב וזןיזז , ד4ע"ץבכל
 הרבה תלמיהם חןעסיר וחכסחו, הורהו עלמוסף
 שנת אלל בסוף ונפטר 1(, שבכלם הקפןואני

 ו"ל חלף יוסף רב אחריו יסיס והארק- ,התס"ו
 החש ודחץ העולם בש שני לו ואן גהה פ"וכסו
 . ברבנות הג'הדור

 העולם שכום 1"ל הלוי יוסף רב טמוירתולאחד
 בנו פאיר שר' ואע"ס , חטטח של העיבותכון
 והם קבלוזו וגשמ תלמייו היו אד4ו בן מאירור'

 , הצרק מ4סף הרעה ספני אגל גרו4םחככרם
 זירום שני היו ו"ל הלף עסה רב פטיתיאדד
 אשר מטקופותם בגלות רצאו , עצראל עלהמרות
 לרענ לרענ ט44ר לו,רג לו,רב טושר לכוותלסהן
 ואשר ירנר' נגטות ל סוםף ושד לטנני, לשביואישר
 לעולם פרצא תסדרה בן חרב מפני הכט סןלצאת
 ואמר הכ% כון ישרזי להוצשו םר תתק"נ ר'בשנת
 וכן , עוד עשהאל שם קכר ולא כ1גה ונכחהיםלכו
 בסרינות ושאר שם מלכותו ב% 5הם דציאררלע

 וטפני , אלכווזדהז סרינת ער זזעולם בקצהשלב
 א5ש ישיבות להושיב עסף רב של בנץ יכלו 5אכן
 לקועח שכבר , טח.פלח לכורינת גו4ם סז4שג5ו

 שנת ר' כסו תתפ"ב שנת עמכוע4ול כףדהצו4ט'-ם
 משתח.ם וריו סיגש. בן דלוי יוסח ר4 שנחזקורם
 עצ10 ועל , עולט דורוה געל דפמ חסאלחי(

 * יןמעייך א,אסר

 ע5 הסנים והקנ.'ה כתם כפי תלמטהםלהיביר
 . ההלסוד חנמי סוח ח:םידם

 ככוו בצרפת גרחים חכמים היו דעסןובוה
 בר אברהם ר' ת:גאון , יוסמ נר ססה ר'האון
 בנרבוסא 1"ל 'וסף בר מאיר ר' הנאון ח:רב ,יצחק

 בתלמוד במשנה בסקרא בחוכהן התורהשהאירו
 ורב גרול חכם הקז צרפת ובארן ,ובירושלכף
 , ר"ת הטו הצקב ר' שסו רוסרוג במרינתכוובי1ק
 ולדיהב*ץ וללכ!ד ללכ!וד ר1כהו ויוזיטזו עממרזזודהעם
 הנבאים סן רורות עשרה הרי , בעמראלוזודזז
 סוף עד דורות כ"ב אלו הרי אסוואים שלט. תמים נצל רורווז ח:' הב'ץ עד וסלאכי 01יהחגי

 רורות וה' דורות ה' סנודאי ורבנן ,האגייאש
 ורב נסים רב של רורו ברבנות דורוה וג'בגאונים

 רגנהם ה' של ודיר , הנג'ר שמואל ורבחננאי
 הלף 'וסף רנ של ודורו , יצוזק רב כלםשכ!וון
 מחתימת רורות י"ר אלו הרי יצחק רב בר ברוךורב

 הכל סך , ז'ץ הלוי יוסף רב פטירת עדהתלסוד
 ולוי יוסף רב עד ופלאכי וכריה מהגי רורווזי'ו
 סלא נאמנש עדים מפי נאטנים ערים כולםו"ל

 ו4לו , ש5ה הקדוטתז שלשלת הקבלהפסקה
 הרשע ענן סהר נן סוצא אהה איןבצדוקים

 וצוק"ל קזודאי רב של תלכוייו שיש בנוושאי
 בעולם מענה גשום בלא קבלהו ועל ליו וזלקוהיו
 אנו כך לוכ!ר יכולים חשינם , קנאה 0פניאלא

 א5א הננואים 01סי פלוני ומפי פלוני ספימקובלים
 מוצא שאתה בכועיטם, בטל" גצהם ועור נרומלבן

 בקצח סלא סמדינת פושטות שהיו העראלקהילות
 וקצה , הפודב בראש תאחר"ת עדהמעיב
 הצני וארז ומצרים אפרקט4 ארץ וכלאפףקש
 ואין דדן 441ר, פרס וארץ ועלם ושנער ערבחשרץ

 עד רלא ואל וכוברספאן גרטון ונקראת ,חגרגסר
 הוסף , שנתגירו מרחם עכףם טום סהיו אובלנהר
 בר' הנפ" חסדאי לרב תש'( שנת ספר שלחמלכ'
 וכל רבנות רזטז על שהוא והודיעו שפרוט בןיצחק
 חכנרס, תלגךף בניהם כ!בני בפזוליפ51ח וראינועכוו

 בכל וכן , רבנות רעת ל שש4ריתםחהידיעונו
 1( קפשנפינ' עד וגגנת נבקרי מאיז יון שביםהא-'
 וצרשת טעגרבוה אשכנו ארן וכל הגרו4הורופי
 לוננרדט4 וארן סק4אה וארן וסננסש פח~ןוארץ
 כולם הפודב בקצה ספרד ארז עד 5( רודגו נהרל

 יל שהם גליותץ:ם רקבז שמתם =יבחסקום
 אחת ממהנח חוז , תעלטוד חטשגח חכסירעת

 . קרטנ0האח ער ווט*ש נגיו 0איץ , בכ"יי(
 רט4יסו בכש1(
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 מהם ומעם 2( ורגלאן שמה ו( במדברבמערב

 ישראל וכשהיו הצבי נארץ בוהם ההה ומעמבמצי"
 בהר חונים היו הותים בהר הסכות חנחוגגים
 ,ץ ומו , אלו 4ת אלו אוהבים , מחנותמחנות
 חשופי גב' נגרם חונים והצדוקים , אלו אתאלו
 וגוחריכ~ע תורה מפר כווצ"ים הרבנים והיו ,שיס

 אלכרם נלבים כסו כיתקים והם בפניהםשסותם
 היה הצבי בארץ כיהיו ובואלוו . לנבווץ יוכלולא
 , 1גההנם עצכוותם ישתחקו פרגא אל אגו שיךאל

 ש אבן נקרא מקששיא אתר כסיל לשםוהלך
 הטימו והוא מרגא, 4י הרשע 4עז וראהוששם
 פרגא אל אבו ספר תראס %4 בן וכתבההריחו
 והפעה לקשמיא והכנטו והמד'ח הכוסיתהסמר
 ינשאדה לגקזנס תראם אל בן ונפפר , מהםהרס:

 מעלמא, אל*=יהייהיוקיעא"ה

תחצץשי
 שנתחק ער , כסיה וטשק כח%סא 4לעה4ה =י ש * ש ושחין ני4ם

 ודשמלם קכרי אל פרוגה אל בן יתקף יהנטיא
 , עצפהלה מבשןי מכל וגרשם פושלוו:ם *מהטף
 רצ,ז פלא 0טני להם שנתן קמן אקר ממבצרוזוו

 אחי , הוה בומן נפשות דינ' דנים שאין6ש?ם
 די שהו0לך ער שרפון כהנתם העלהפסויהי
 הרבר ווה . מלכ'ם י חכינר בן4יפונש
 אופונש רי אי , בקשמוליאה השץיםסיהשפל

 וכגרזז צדק ו0לך הו, כלמם כלך רימומיובן
 רינום ספרד באיץ הנמצים משמעאים *יו
 נ1כל לו ה' והנץז כולכו::ו וקשנכ,זז עוברלמס
 ומ שנה ט"ז י אכיר חיכ1"ם , כ1סביבעברש
 גבע העשמעאלים כרד לקה יו * המ*נהחתף
 ל4עקנו השמש% מארץ הררך אם * 4עמרראקח

 4עץ ש ים מערב עברו מלשתים בארץוהכווד'ם
 *שר%1 סיכז יעמאירו לא אשר אוייססיד
 כבהד ירך דעטב , ה י ד ה מ אל עד ה ג נ תם

 סלכות מדינות ב% כן לפגמות ובקשו ש%ות*
% מח- סוץעטש%  ש שמ- פה"לפ י 
 ש~ט מ!"ו זחיט טטי כאי משח%,
 את יחא עח* 41ד י ,אל "חטהשתש

 וצתמ4הצטצ"%1מטים%נ19,
 נפס מי נמסט נקם יס"שמשק
 1טה"ט , טטש% מיץ 6עטם 4םתמדם
 % ר%זם "עש יזשט שימס לם חנים

 ס==ש%סק ה="שרו"ןי=ב, דחיי מק כ=מ ש"ק
 עטי עפצ, חחח"הם

 =ח פק פן
 "תח*ץמ א=גטט-טצלוחעקט

 פי*1=ר=ם=איביה.מא

 4ם, טהחק ס***צ: ת*ם-מי,
 שק "*אשחק, "מ תשה סיטצל
ת , את עק ט4 *מל י מ=מע ק  תק 
 שיבפ

%ס"=י. גפה"* * 6שיי 4שט ף
 שט מ טים ש" יטי אברהםדאמ

 והם יקזם קיסז"ץ נמזה :הא ,טצלש ו"" "%ת 1"טעט עירם מה"1הי
 יט מ%מ שםנק. ףש ו6וח", 6עטבים
 3ום עתמ מהתם, טס ט*דם ד"י נהש

 ף ,ית ,יף חעע שה , הטף ומיזמחחמ
 תים ל4"*א, ואו היק וש* ה4,תף
 , סתלילא שלקח אלפובשו דק ה0לך בומןנאבדו
 גנע , העשמעא5'ם כ,שמד ל"שהאל הצלה זדתההט
 4אוץ עמסע%4 כייץ הדקי אם * אשרחמה

 טשד לע צח ועיחת 4טרשא אי מאחם,
 ,ק לטח% פע" השיח לא 1גו סשז %4פם

 !טיא ל"ןת ומהו מח"א, אל ש-זאתף
 נים, בזו בים ט"ם נסשדושישקטש%

 המירב על%מתוח%ךה-יקיכשוטה
 כ"ימע*עפטהשעיזח4שןשיסקי

 חצאח 0קק%שפם, המס ק נאחםלמי"

 ת'"יח י"ץ"ז ט"ק ל העו שטש"וה יסדם,י חש עתק, ממישיהחוש עי ע"%ס ס"תי ט"ם גתי= י%בי
 1פק פקם ממא ישותהס *ם "4ח4

 השש התי תאשר וקדש"מם,המוא

 י% המ" פ*פ הח-,* פע יא"1ה%1י
 נ0טחח איחם חזאהצאיחעמההמא/

 על חצמ חממם רטצמח""
 :מ"

 טקחת,
 מיח הפ" במ נש* שיחמ וטתצחו
 . שיכים ה%מש צסאים ההפקה רעניםוחשמע
 לכוויבת שהג"י ער כהפל לש כנה0ותומזגם
 וגער בדצר עודנו והוא , אוהן המ"זים1יהם * * ס1המה וכבתע מוראו מסמ בכבוד10היפלה

 גנו ,א ז,פו לא וחתכ חסוג *א וכסף קנהדדת
 כ1עבודת ד%קו כושלומנכע

 הכי
 גדלה וכלאכה ,

 ה' ש*הו לביהה ני לו צדקות הם ניזדהה
 . הכחיזלפני

 שלח ירו * לעבור הגף ש תמו כאשמררוד
 אשד בכל וכעשל לבהקו ארון תממו ףקיץ:וד1מל
 *צרוום הת לשתי המלך סן בקש והת1 ,לו

 הכלך האמר קשפקיא 4רץ בכל פהפתחון
 וחם ח4צם נשאת "0ש ולא יכנעום בןלהששות
 הטרמן ש דטחשיו הש , וסתמעפטה%מם
אבכיומר  חאהוה פשאש חפץ אלבופדזז ומת 
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ש ש **  % ש זמ  ש .   שט קסו 4 סט" שמוזם מדלז"מה " 
 ש ואה זחק מ ש= מד לא לילשמ
 מ שא, ומן יחחית פ9* ושצט

 תשינמאמ*כ*םששם4עינה,
 ל שו אששו ,איע"חק*ןמ*, וש" ויות" חד מו אח"הממט
 יר בל ו*ס שש*חאולא"אפ"ש
ל חל ל פ ריאפת מ%עאלוץמצחיממ*תנ4שט א* ופן ש, ר יין גליו לסיא יל" פשת 

 לק4 4פר פא 4ס מ "חי"אה9"
 סא, זדעה"טאל"4

 מיע, 6*חט "1י פימ"%י ימס שממלי"
שפמפםשאמחש**חיטה==ט

 4 מ יטט. עמס 4*םפהה*אש
6הוש 9 י לנר. שטת *   

 שס חד מ יחה כקרמום=ט"יז
 יד בוו ל ויש *ק חמהשיהעא
 הוא גם גנאח נן מרימס ור' , הגלה בלשנשנח
 וכר רוד בר עשדה ר' שהתחל מה להשלם
 קמלהוס 3ן כוזן בושה ר' וק?ר , לבר0העד"ק
 טמרם ימ שכוזבו חזככרם אהריםורבים

 טזעלה לעצרמ ותומבחות ושירוהוטהופזת
 . * ב פם את תתאישאחשקיאק

 עיף ושקז הי* פשש דמימדי
שמל=יפ%יה

 קמח, ""ז ממ ליקה=ששף, גי עדלימ ק יחה ק יישהניט
 , טופכהאש הניא כחו מ הפחש אמכופי

א ש ק נ ק ק ה מ  השג"ש =תל
א יל שח יע"מלחמ א  אמח ו 

 %, ה*חאיי ל1לתישיתמז
 חק ליי קסלי צק י עק שףל

ק ק ט % יף צח,ל"יהמ  שמל 
 ישט שפי* לאמיימיק*,
ט וישט,מ* - ט ל י  ש  מהת 

 *מ,ל י,דק ששטש",לא%
ה טם נשרח=ש ש  "חים קז. 
 שמט השם ייץ דקע ו נ"ח

*סתה

ש ש מע מקי ש ח מ  מא למל י 
 ק ה* ישחם יאהשר השר*מ,

חילףשההש"על%לקושנ

א 4מיטה ש  1  הסצ אק פא 
ש י"י האמ תימ*הל צטי י אל , "צס מחוהע ח  ש פ  

ש ע*,ידי, 4 שהל פ ר== נא ואי נ*1 4 ודץ דמ,פי ל=ס   שא . סעיהיףל עז חו 
ל% ש  . עי פנדף בע"ה 5'דעו ומדגוא בץימהשים גש" מהשמי יחנעי 

 הרבנים סדרסוף




