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 חמישימאמר
 אחרוניםדורות

המ~
 ק גאת שחש יג ק החי האו הצ4

 סוף והחש , 1און ההודח וב בן טשון דגנקזדג
 וספר  כצ%עות וממר וממכר מקה שעשח1ע4ונים
 ד' תשצ"נ שנת נפשר ן סש"ם וגיארבשדנחז
 ן חמני ק הכהן נימה% רבינו פכוי(ז אהרשמס

 נרבנחז התחלו חביץ נסים ורביגו חצאלורמע
 ססר חנמל יבימ חזבר ן חתש נאתג4וסהקא
 ורב , חתש"ו נצנת נפפר גקורבובא חנוך ר'הרב תלמי דגגי נצמואל יב , התלמור ומ'המליוקות

 קהל עם התכ"ו נצנת בשבת בפו' מהרג בנויחקף
 מת קר בן יעקב מ אמר בי"פו וחשש ,נרמאטא
 ר' מתכר בא האו ן מה וטן דלוי יצחק ר'קורם

 בן יעקב ר' הרב תת"ל ךבנהת ונפטרו ,יונימוס
 רבותיו הלוי אשר גר הלוי סגן דלף טמזק וי"יב'קר
 רנצ"י ש5 רבו יהודת בן יצחק ר' וכן , חש"יטל

 הגד% והחכם , המקשה בהכוה בפ'בפסום
 1( טןשו' רבינו והרב גביר% בן שלמה ר'ז(משוור
 עסאה והטו , אשנמ ובארץ השיסתי הגולהסשיר
 רבות ותקמת לערה בן גהשום ד' וו(שובותסאאלהז
 כשמה ל א4 ש5 ונומנס , הת"ל כשנת נפטרוכלם
 כך דירוך בז5 מע ר' ט% רגו מנרבומ!ייושן
 חיחשן טשה ר' תלכרדי ומגדו* קצר. בשיךכהרב
 לוי ו' מק בן יוסף בר טיה 11" הציו משהר'
 אברהם ר' נעכולם והגד% . שחק ף ש5 אחיוק
 ורזזהז ר' והראב"ד,והרב . אנ"ד הגקרא יצחקגר

 לאשיו רא,יכסא טיבח שפר בלק פצאדוואמי(
 חאח וחנתוגח , אחד טאש א4אהשחווה
 ושלקיפ סאהה השכע אלפש אחכעת ששתמךצח
 שנפטר מצאח' אחר ומכ"י י וץלם לב"אחושכומ,

 כמו א"ג חירז חחסישי לאלף חשכ"ה נחשיפיביי
 בעל קנלח יחק ולא הואה חסשזח אחר שנשוע

 י דג"ב י י'ג פנררח בו0ןווחסז

 שטהאל חזרב יעקב בר בושולם ר' חהרב המאורבל
 בר כונצה והרב דור בר נצמואל והרב משהבר

 פלביה ורוב הכהן קזונחן ורויבקהודה
 . שבכולם לד% ב"ד אב אנרהם הרנאב5
 54 ברולי כן קהורה זי' הומן גוהוכן

 הנשש אברדום ר' , העחים 0פר שחברבוצלומ
 קרוב עורא בן יעקב בן כישה חהר' נצותומקשבן

 שנת נפכור גיאות בן קנדיק 11ח-' , הת'שלשנת
 הסישן אבל , ום'ויים כצצץם ועגמהחתמ"ן
 ב40לקה נו4 יהודה הן גג'ר% בן שלמה ר'הגד%

 בבאלינכדא 31קבר בג(יגוסא יגדל נקורטבאל"
 . תת"לנצנת
 אחיות ניתי בני דיו וראביע ה5וי ק(ודהר'
 ר' ר"ל שיוסים סם-ם המצה , בהקד קבוריםוהם
 כצ:ה זזנושום ומבן , הכוור ספר וישה הלוייהודה
 כטו ישר%4 לארץ כשעלה השי יהורזן ר'ההה

 נומן העו לם טוב יוסף נור' , בם'וטיונצכתב
 מבשץ והרלש הטצות וכסר ורשש ,הוה
 כ,קורפבא ברוך בר קנחק מ-וג .[ ממ:וחיה
 ומש דווכ*ם קומת ספר ועסאה 1(תנ"ד נהתטטר

 כל נצשאת הספררי חיא בר אבו(זם ור' ,השלימו
 יעקב נר יצחק ור' , תהס'ש בשנת התכונהספרו
 וקב5 ראין תלב,ור שחגר ו"ל אלפאסי רבה:קרא
 שנת שנה צ' בן נפשר ח:נאל ורבינו נס'םמרבינו
 רמגו ה3קרא והו4! גאליסונאחתס'צ

 . הגדי
 חקרש יט-גי התלטוד סופוש הגד%הם4צר
 הר' ותלגדרו הוא טטר פחצגדחא הצדפת'חש"
נצמחה

 טוויפ-

 בנצנת וויטרי סיעור גצעסוה
 ס' ועפוה שמו ז"ה חשש של יכרו והיו ,חתס"ה
 סועשה תלכררו דיה נצמשה ורבימ ןדצשק-ם
 היך בל נתי הר' בומנו. היה ח(שב"א ,סשקם
 היה מנרמנא דרתצן סשה י' , התס,שמ
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 . יע:ך רטלח נפת1ת כט'ו ששמע רש"י יק ,רנו

 בשיסו:א הלוי בשיר בר' ניגש נן זלוי יוסףהר'
 ומיזש ססוים י12ה חזוא , התק"א שנתנפסד

 גם , טשכי ה:(0רשרם שמבשין כמולחלמוד
 גרו*ם מהחכנרס הגולה כושור נרשום רבינודשכיר

 שממר 4ר' ימר ר' הק-סונים ביכךס סוזדושישנימ
 לו קודם שהי אמר יאחרונים ובדורות ,דק*ר
 , כיפלא חכם בנו כהיולם ור' יוניכווסר,

 רבינו בפ" הג' וש'י כתב הממונה אילבפרק
 חננא5 רבימ "ה אע וא"כ , רוכר אע1וענאל

 . ריף על ורבו גסים רמנו על חבירוכש11-קא
 המאור ספר טיסר כוגירומש הלף ירזיהר'
 ובהדלח ר4ף על כשור והפרג התקן שנתבלונל
 ג~ה וגם ר4'ף תלכיד 4ופרם ר' כ'כהובות

 ר' הוא ריב"ן . הרמב, היכרר אטרים ר' הקהדשנע
 בפסלם רש* טל ]וחלמז[ חתנו נתן בריהחקה
 כאיד בן '2יזק ר' הוא וויב"ם , הבשר כלבמרק

 .בחוספות
 רור, כירע כרודצ( והשו רהורי אל ח"אהר"ר

 כב% נכפר , תהד"ד טשת נסטי לסשד מבבלג,ו
 עעדה ר' אצל הלף יהודח ח4 ראב"ע קגורםבאש
 . 4לע4דבר

 מגרששא דףדוע שרא נן מאיר בן אבההםדד'
 ההכינה פ:צי ועשה לחוהה מרת1שעשה

 בקלהורה, חחע"ה בשנת ונפשר ע"ה חיוהי
 -מראל ב1ורץ קמר טוהוא  שמעהי אניאנל
 לר' פלו1 וכן . תתקנ"ר שנת תפסד ס:1קבלי

 ראב"ע קךר בעימו שואה כש)"י שסיין בןשלמה
 עורא בן אבדזזם ר' כי כהעג סצארל וק .שס

 ספריו מספור חצו השם וס:4ר ספרים הרבהשישה
 נפשר ובקפית ובפיוסףם במספר נתכונהבתורה
 שנה ל,ק נן חל1ק ארר ר"ח ב' יום תוקנ"רשנת
 דומב"ם שנהקי' 4א א"נ עלם, ביסוד מזובוק
 ,חט ז=ט טק מח ואיע בשמ טומ שממ,מי םי טד * טחחה טן,%
 טד %1א י4ם"סק הט ואיי ה",ען

 שאיה. נשמושה"
 ומתמ ושק ת*יף קש תה זדיושד

 יממ ושנע תיא שמחל תי יץרי,הט"זסנ*,יעשת,עטז"םנמםישל
 עהך וביא ושש פל טי נן רא הגיאיעקנ
 נושולב( רב.נו יל כזנס תם ורבינו , סאירנר

 וכן . בפסקים כווב כ11צהי בחומץ גף גוגעשדיז'ר
 אגצר דוש שם לו הוא טיו ש"לה בחשובתאמר

 ק במוג עטמרמוסשיסו"קב*רשנ,
 לרבינו אח תם ינימ יל והוא , קלת'מוסרמנו

 . ישב"ם ה:קיא ופכחים בחרא סהדיששמואל
 בסדינח תהק'ץ בשנת ונ0כור העמר ספר שמהור"ת
 . משריווש סרסאות ג'רובררו
 שאם הנחשא נפ' תלמיו כהן חים הר'וכתב

 ר' וחת . לו מגומא הע: פטותו בשעת שםהקז
 מאית טפר גל הקוצי בשהז מרגינו אמו אניחיט
הגרי
. 
 י התקל-ה שנת מ%4מכנז מריגומ1מורקי 4ב1-'הד'
 ר' את וויצב"א רשב"א בשם כשוףבוא שמהאלר'

 והחש , כאשיר בן תס רבינו אח שסואל ור'שבה1ון
 הךא ח1נ"ם נורא ויא וש" על בהי נן תםורבעו
 עקף ר' ונמ , למצא מהש השה קמ הל'יעם
 רן פ' גהרנושות יתלביור פירוש ג"כ עשהפוות

 . רמלהאלישר
 נן דךה שמח% בר דשקן טגהק רבינו הגריהרב
 ההוטפות נעל ר" סתם וחזו , ית סיאחותו
 רגני ליו העיו מ , נעייבה לימד למדאשר

 הדיכה שוסע היה ואהר איד פעי רנמםסשאם אני *כרים מוהע ונתפוסם נודע מישדפתים
 ססכהא לבדו אחר כי לומד הקה גם מגישהא
 שנגע נסך ין ענץ על לר',( כחב הזוא דורוית ג~מן סנדיו כוחב הקז ווה , פה על זןערץחהיו
 ואו , יין כל הוהר ובעקגך ממך וא"ל גוי תינוקבו

 ברבהך האנות תם רבינו לו ואמר תס לרבינוכצח
 דלכות נתידפי החנם ומוה . בוש %אהודה

 , לו קורם הביחברם יעציאו כילא הגרולבפלפו*
 יי פל מהחוספות הוא היא"ש פיווצזווהרוב
 * עש ונוה , ושנ"ם נש תתקיא שמתשצאץ
 המ(ור יק הזכד הרא"ש גם ,ספק

 לשסוקי
 ו"י

 שמין ר' מ אמר המזמת נססד הכנה נרץהוקן,
 החיספו' נעל כעצנץ שכהשון רמנו חזוא אביהםבן

 .גם , התוססות בעל מצתק מהר' מובהקחלמץ-
 1( א~ק רבו פפירת בשנת הח1נ"א שמתאמרו
 ועטחה , הכרטל בהר ונקבר ירתש*ם אןוונוא
 ורבי דף"ך שעמי: אדם- בגיל הרטב"ם עםרכוזז
 דדו*ן מ"ט ווזתוססהז נצדו, הרכוב"גש תלכרדכלב
 הכון בפדק והתוספחז , טקהמ שכהמון ר'ג,מא
 שטשון ר' הרב לוק:י פושן ניאה ואץאכיז

 יעה%מעקל.טישטקיימק
 חד % *א כי,טק מ"חט"מד

 . מ%י עח" עמט %ע טמוו"פי
 ילטו==קרשחםשהטע=מיט

1%לשמחש*
 מטהמסצחהייר

 על"מייט"%"ת"חאמ=מק.
 ש-י יר ="שי%םשסא*

עטז'
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 ההגמב"ץ עשה לא סהה דשאיה אכ5 וסח,רהשורעומ
 . הרא"ש חבר נ1רוסונבורק ושי"ם ת5כרד אםכי

 סואז הגדול הכעפורר שמהאל נר יעדק ר'דוב
 ככווהו קם שלא נמרל בן ש5סה מר' חוץכמ?הו
 :פמרו קרדנא5 קצהק ר' ודדב ההש תודיההמשני[
 אלעאי בר קהודה ר' אצל קבור תיא תתקל,ז.שנת
 ו"גמה העים שה-ך רנב*י-ה בניכין ר' .בצפת
 *צאנ"ר האה הע 1(, ההק5'א בשסק  הכ?סעוהס,

 וכן , וחכם עשיר טההקז ואמר בצרפתבפהפיקיא
 . ושה נחי א= היך בל לנכדו בדוברחשה

 שמשו ורזז *%פר 1"ל ההמב"ם הגריהבשיר
 וזגרולוז כוכנכוץ שרוו רורות המ' זזשליםישראל

 בל"ח הוא כיגש בן הלו' יסף ר' כי איו, 12זקג'עער
 פ"ל שדיא אהר דור קם חשדדע שאמתו, כסודורות
 והחכם כיגש בן הלר ייסף ר' ופל בנו כוחורד'

 את סלמד לל הןטב'ש של אנע מימון ר'וצדי
 בכורות כושנת בפיתפ פאומר כטו ב,כונו הקבלגנו
 הבוכ%ץטץ' שכל חשעהמ , ילף קץוקף טר' סוקנלסה

%א=ו ו"ץאי ולםצחמי"יח"רמ% % ט כסח,   הטח והאת 

 ה4 מתטליטף %יי מה כמשי

 מייא אי *א4 מ אטט י מזחשי
א משר'"ם ש  ק נפיי חי רהן. 

 יד פ זטר % קמפ שו =הע9"ה
 י9יה*, ו%ז9מחיי=אמה

ש *מ ש פ פשי*מעאו*הה*ני, שטשי פשם*תמ"ס'   
. * א א * ק * ' פ

 מח ע ב ט* ימם פום םמישי
 שס[ ודום חשף אוד תמהש שעה שנתיט

 שנים שנ%ה בן דמה הא"כ , לי(ציהחתקצ"ה
 *ימר שאההא נחשה וכן , הלף קקוסף ר'0שנמפור
 נר החנם יוסף בר הית1 מימת בך כ1סה(פני
 בר הדב ופלנזה בר הדין עוברקץ בר הדיין יצחקנר

 ל? הסשר הש פי' *דש התולתי וקץ ד9-חן,יברקז
 בםשךש והשלסתי פוכה נע בן חשן המשכהפיזש

שמקישממשפ"לףטש*"א,
 י%ם להקחעיחמ%טפ"ש

ט א מ "יל חקה ש" חאמ%  
 צש ת "ית מ" שמ=ייץ ,פק
ע מ נשת ט"השפ,פק9ד %  

ע סה %יהאמןפו*ם סי ,א" אח ת9ח מדאי="א ח-ה, ש" מב קפ*חדיוקט צ א ש% "חה, תשת ==וכים לי  מ 0="ייל 

אש א  , א - פ  א   ת"*שטשחה,ל טיח9=ימ 

 מ=א =טת =1"- ל עק ה שהיי
%  , ושיח ** מי י*ת למה מ45

 ע"ה לס*"ק ברשקנ=יעק
 הושס ל "ף"%ר ט=אלחיטרם

0חק*י,שליייישית*קיז
ם ש* א" ה"פ. ב*ק לל  עח הפ" אלסד ו*י, ב*ק םהחת לי מ 1 מח ם 

 וחא שח מ 0", ם=טס יעסיש
תפםפהש"דימ("%חקיחטס

ל * -"חטלאעמ ב*ת יצזופמ 9מה= המטת*ת 9" =ר מ עדטס ח  ין עהי"מיס יטט, 1חפ
א ק""י קעת צויסטלממק ט  

 סל חט מ=ו פחה ליי יייהקטד"*"
%ק%ש"צחהיויקחףש",קל

 קושזיקויט,הטחחחזינטה
 **תו שש ןה ה רץפח"ו

 נ"קק י"ףק ת"ח טשומישמ א*י
ק מחש נחמקק ש ע א 5  *ש לשד 

 יהי, ק 'קז 4*ח אשדסד4=טה
פ לץ וה= ואשן"ת ח  % ט  זשת 

מ ע ו ח ש ט  היק ש"" "% "י חש נןטק ימם וה" %= 3תתיח"וש
 אש ( פחממ מעמ אחטח, אטתטצ
ד % רמ.מ  יתש "ש הע צו "קדק 

 מ לפ"ח לאאסתשח"ל"חהלמקהאצ"
יחרפ%בח"ד%טמיתיססיק מקשיתןיחדקט*ע%ס%,

 נס ,אש יט **ים, פדםת%
ט ת" א  6ק ע=ם יט 1=ת, מק%

ק עחאקתט"מ  מדחשה הי*. 
ל % שדם טטו תנ יצ"תל מ  מן 

 סשה מתא ובפי ומומנק בחימן 1'?הרמב"ם
 המעץ ושהשמי 5זחל שעשהמחפומת
א הכמ %1ת כע עיש טמוקשר קי"י שיי יחר אלללתע"%, המאמז 91ונ הנקרא חזא . "קבלה לחץדוא 9  

 תאקותח4"לחעישממ*יך
 * קעי מ תמ *ק,מצ=העמעאד
 ל,י,,ף9חנארא,

א מ=1"%,האק%"מיל א ק מח9"חי=יחא*דיאטחאת.הפיז, 
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 ב14וילו1 הקז וע ודיההו השכונתו . ומ' דנ1טןבך
 בכל וזכואהמר וזזננוו ~זוזס"ר אנל , כ!ארגוןס1בוו
 לבבו ידרם כתב רוכ!ב"ם של בנו אברהם ר'ומימו
 כטד * תרחדמו זנרפת לחמבר נר%הובענוה
 דגרי אבל , הרבה כפדש עשה הוא נם יאניו

 ווזפווגו' שאלווז ועמתז ' . . . לילכ(פור רבודדכ,ב"נו
א  לו% "נכו ריף ש" . - . . "וטץ י'א
 אמר עצ0י מרמנ"ם .ן . .. אמנשיצמ
 סהגמר' סורים לג' טיזש שעשה דג?שנהפפתק
 ברפואשז ובפרפ סטמם שיה החכטות בשארוכן

 אבוקרפ למרקי ס4 כהיה ופרקי טסדים, יץשעשה
 בשלם ספר נשאר נ1לא לחבו0תו חקר ס,יןער
 חסמר כי ראעז וכבר . קיא שלא החככצתבש

 אסד טבפלשים 1למגטת סיהחע בתנונההעמוק
 וכן חלכרדו זנזן לר/ כלמד שודה המורהבתחלת
 נייץ שנת ונטטר , החרש קרוש כילכוהנואה
 בוו"י ונקבר שנה ע' בן בכסליו י,ו ההקס"קנשסן
 שנת רג1בלה קל והקנה היע,יד מאמרוששח

 מצאתי ו ש"ש ]אמר . ליוכה4 זזשותחתקמ"ו
 שנח זזרטב"נוו"ל האלהי' ארון שנ*הבקונטרוס
 והטצרים הקזורים אהץ ובכו בסצריםחתקס"ה

 ו' וניוס נהיח, גהי השנה וטן הךאו יגרםנ'
 *רושלם דחז' וביום לאלכסנרףח השמועההגיעה

 תונחות החון תךא רצשדה צום קראוובירושלם
 אל שטהאל דבר וקזי קיא והטמייר גחויתיאם
 ואחר . האלהים ארון גלקח ני וסיים "שראלש

 גהם לסטים וסגעו ,4ראל לאון דשלוהיים'ם
 והלסשים שם דשרון והניחו העלים41חו
 %א נים הארון להש4ך רצו גרחו כיביאוהם
 חוא קדוש א4תים אקן אסרו כך שראיוכיון איי פשלשים יותר תיו זזאו.ץ טן להקיםיכלו
 לכ!וזוו שיוליכחהו וזהורים את והבשקהוודיכו
 וי"א בפפיקז ונקבר אוחו לוו ג"כ והם ,חסצם
 .[ בחברוו האבות ביןשנקכר

 חתת4 ג* כ!הר'ץ קכ5 קצחק בר קזודה ר'דדב
 א%פשת"יאימ"ט"*א,

 =ן יאמתויף נשד "ה ים של"
 תךצעפ"ז"ממהשיעה*, מ%שי השם קי וששל א="שםחיי
מ שיחמ ש  סי%יא%תש,1 
מס" ת מ שימ  ת ח ש מ  וחה שמ 

%משמ ס %  *%ה ששש -אשם 

מ ~יש טי פיש ע מי"ףי  
ל%%חףמןשטא=קו%%פן

ו מ*ק ה מצ ,*סל ישמ ש ר   

א ש % *פ י מז משפ  פח מי 
 . שש%

יי*. שא מח חמ % השר שאה*ל
קמב ת ת  * די ק ,יש ף הע 
 ממההיההש, מש מממשד

ה ק"ע*ילקא ש ש ם באת   
 ה", קסצשששל=החה*,

ש נ ש ה חחש ק ה יפמעשש שי ביש,מא  ת מ  ש  % למלם 
ן שפע * שמה ושחמה, ש  4 
ש % א"ש  יממ ש ק ס*מש". 
 חיפרבו הרטב"ם * השגות ששה רט"ך הנק-'המע
 כהןרכ!ג"ב( רואב"ד נספד קודם כ' ונראה ווערע4ו
 זסף ר' הדב החו בוטו דק קברו, כר,נס וששועצטו
 ש' בהקרטת שמצב נמו מברמן מצוהאעה * ב"ר אב צתק בר א0הזם לר' מוהגדב פלאשבן

 הק: הוה בומן וכן . אבודרהם דור לר'החסיות
 שהכיא כנשו אבאר אבואם ר' הרב הגדולהחכם
 ונשנת , חתקס"ה בשי%ץ וכחז בתרא בוורתשץ~ק~ין

 כקז גים חתקנ, ובשנת בדתן. קול גורתההקס"מ
 בושמ ליוון בטלכות גדול שמד הק, אב4דח
 הוצו4ן ת% , אחר גטבצר עיהם שבאופלסם
 כל כגיזון הי וכשזם טרויקות שהיו י ל י ל הנקוא שכי ועל הלל בן כגוה !" א"זם שכתבת"רשנה ככי לכן קודם 0קובים פתזיו סמרם הנ"ר,טשם

 נמזיס משקות השני ואיוזי ואני ,הסשים
 גדיות אותיות מ0תיגת ואחףניםואשומם
 וסכרום ס!רטג4ל מגדה4 ס~הבי4יופדוי"ית
 חגמע יואק ג1עמ , הם וסים באפמקאבבוגטשה
 דוד ר' כהג הרקרוק ובחלק , שנכהבו שנהכיאות
 הליי השטש מ דומד למק סמק לקטדר
 . בפחיפלהה"

 רי דק ר"ת הלכוד טגרנרשא ביוך ר'הרב
 ספר דצר והש השף רממ. וק , דיזוס%תב*

 פפר הפ , היוק"ס שנת ברוך ר' ר'.להדדומה
 ומח . הו~ק'ש שנת בקורפובוו צדוק בן יה(ף"י'

 41שז ורנו ההקס"פ שנת דיבנחז זעגת כישכתב
 דדמגן'ם קידם מידה תבון בן קזודח ר'מ

 ו~נון אבן בומשו ר' ובנו קודש *שוןהעתקו
העתק

 01מאכרד דופצ"ם פל בחיו המוו"
 בן גויי ר' תדב ס'עז. שנת טתייטב"ם
 חי4;',מ שנת רש4ווך הלבבות יעבת זזברבקודה
 תק ק יייה , שמש כ= שא יממ
% היע 4ק ח"ז ששש ל *שץ מ  
 =ימחפמ. מע=א
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 ורבי קרוניכווס ור' זהחה, בר דלף קצחקר'
 וכן , נסטרו 'ה חתקס בגמנת כלם הכהןשאיל

 כיגש בן דיוי 'וסף לר' מכונה תלכמדהדמב"ם
 הכהן יונתן תי' אב"ר מיגש בן אברהםחהר'
 מוח בן אלשר והר' ר'"ף פירוש ב*מ*נל

 מפלוג 4מזרן והר' מאוול'מש ור"ת ,בנוזליטלמ
 דוב שנקרא ח;רמב"ן . תתקס"ה 0שנת ופטרוכלם

 מפכי כומה רבינו י1מו'ם קודא הוק לאה0אמן
 כושה ויאמר ש במכלווא רזדכא רגינו 0ששהכבור

 יבא כישה רבינו עבר1ל * אמרו ז1וםאכלחהו
 רבינו כושה לקיזתו ש5א וכ"ש , וכו'בשחרי(
 וכן . הנב,רם ארק כנעה עם להשוורושלא
 0שיה רבינו א"ל ע*כם 4/, יוכדף בפסוקבסשץ
ל ד" שק ט" ,ל מ  %  הטי ק 

% תוטט"י ש הק זה י= תש  מ  
 . חהק"עשנת

 לרמנו הצל אשד הגרולהדנ
 הגרי

 רי"ף ההא
 כושה זזרב ז;וא , הלוי ורההה ר' המאורכוזזבעל

 ומרוב , לתלמור חרוסים ועשה ז"ל נחמןבר
 העד בעצמו סוהוא חדושים ט4ה בתלמורלפולו
 הדינץ שבועות בטרק נתב והרא"ש , בהסמסופק
 ותיוץ שם וכתב 01וומום הלוי 'וסף מר' ריןש

 לתווה ש' ועשה , מוננים אינם ינרוהרמלן
 בארגון הרמב"ן וזוחר , גרו5 מקוגל והיהלאענ

 ביטרבות הג'רוש ער התלמוד קוריןובקשטלש
 שהיה מי מוער ומעט , הרמל'ן וחרושיבו12"י
 לה ואח"כ , נחשבין היו ולא תוספותקורא

 רבות שנים והארק- הכנסת בית שם ועשהלירה4לם
 ספרי) לעש)ת התחיל התק"ע ושנת , שאמרנוכמו

 הזכות וספר הארם הורת ד' של שלחןועשה
 ל'ל. הרמב"ם על המצות לס' ת והשג, הכלחמותום'

 שנר, בירושלם החרחשין בש סואמרנו הרכוב"ןנפכור
 אידות שתי בני ולבמרו יונה ור' חהוא ו(עשרים
 .מגירונא
 ספר חיבר טנחק הר' בן הספרדי שמואלהד'

 מודרום ר' נפשר . החקע,; שנת הגרולדודוטות
 לשון מלכות בנל היה.שמד . התקפ"ההלר_שנת
 ושוךו )בינאבינטו וכיורגא איסשירגאט1ההא
 וסברת וגהאנארולייא ואלבה ושלסשקאוסמורא
 והךונכ"א חחקצ"א. שנת המלך שמת שנהרוד,יגו
 ובפ' בפסקים אלמנה בשק אזיו שמשן לר'כהב

 בק'נה ענמו 5ל הדמכק עכהט סח יטי א.מוה1(
שאסר

 שטץ לשם שבא בה שיכר ל,רחילם בכנשהי
 בלשת השסטח "9 אולי , קלול ט4 ושבעעשרים
 י 'עב"ץ . הסי2רם ס9מטן עשדיט אחרהמו,בר

 הקדתן מרוורגיל יעקב ר' . בחוססות מרליקעבמה
 . חהקצ'צ שנת נסטרהמקובל
 , קמ"א מצות מקוצי שמעוןר'

 רבינו הרב תלכןד יעקב בר מקוצי משה ר'הדב
 וו(-' הזיס'ר ההודוה חקר' , התו0שת בעלשמשון

 ההרומה ספר שעשה מגרכישא יצחק ברגרוך
 לספרד ונא , רבותיו %ם והסמ'צ ע"חנמצות
 טצות סש- וחנר , תפלין מצוה על להםלהוכית
 . התקול'ו שנתגרול

 הים הר' מך5ה נמצות : הסשד הא5ףותהלת
 מקיצי, משה רבינו אס אבי והו; ר"ת תלמירהכהן

 אברהם. הר' של חותנו א*קים רביוו מ"אובמצות
 כחב שרשות אלו בסיק חחקצ"ו שנת הירח' נהןבר

 שס ועוד , וכו' פסק נתן בי אליעור הר' זקניהרא"ש
 , בסתוברת גרולות הלנות שעשה הלו' אלישרהר'

 ר/ של זקנו הירזו נתן *ר אברהס ר'הרב

 , ד:בדק כוז,רק ווק'בר והנמבי-יג בעל והואמרדכ'
 עשר כת4נים יותר בסוליטלה שראה בספרווהעיד
 נלנרה ההיא ובשנה , חתקל"ו שנת 'הוריםאלף

 .ולינכדאה
 , לתלמוד חיד)ו4ע עשה א*4ביי כיוב יוםהר'
 משוס חי)ת הנ'14 והוא טונה סרטה שנתוהוא
 . הרמב"ן של תלמ'רוהב"א

 סמר שעשה מגרמעבא אליעור הרב הוהובומן
 זזר' גרול זזכם וכן ו;השלכיזז בעל והרב ,הרוקח
 , תס רבינו משס כתב והוא נזכויץאלעור

 ז-ג-, וזלבווך העור' יואל רבינו הששיהאלף

 ; הירוז' אבן הר' של ז,)הנו כוריגנסומורקאפרים

 וכן . וד' ה"4, שנה נפטרו שמשון בר אלעזרוהר'
 ומיום פשידרוס, בר אבילעט"א הלוי כיא.ר הר'נפטר
 , 144 נא אנל אביו פני יאה לא לגרלהשעלה
 המצות נחג בטו*פלה הלוי מאיר הר'ונסטר
 לו והסיב הרמב, חבר והוא , וד' אלפים ה'שנת

 לצ ובשנת , דרמב"ן שאלות שתשובות

 , כטיו איוון יוס החכם אלפונשו רון יחשסר לאי
 ואו , התכונה ובסר6 החנמות אוהב הץ;והוא
 צנא לוחות תק טלימלה חון סיר ב! ישהקק ר'החכמ
 )ככיוהו המ5ך, נפקודת[ ול'ם גרול ברקדוקהשמים

 ר' כי התכונה ובספר' הלוחות ברקרוק הההלא
 טץ4ונז בן לו' ר' וכן עולם ביסור ההיראליקנחק
 שוס אז-ויו כיצאו לא אחריהם והבאים וכלז"ל
 . וכו' ובינתכם חכמהנם השו כי נאכור ועליועלה
 שכהן מכשרח כ' 4לפונשו ו( וי"ג נן-4רםוהם
 ו4ט*א וכל ואינג*שטירא צדפת אשננו מבואוער
 בלאין נט בו השסשי לוזז פ.רושן ערבי בלשוןיגי(

 . 10',4 .רב'ם
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דלוחות חזפטי חחש%מם "*שת ש שמוםור

ד%4צהים,
הסשים כל תקטזי וטת אמ"ם הנאנאגי

 ארום ארע בכל כ!פוורים והם שעפרתיפוזלהדת
 4ץ נ1נת לסלכו הר' וס4נה . ע1כ!שול בארץגם

 בושה בן הזודה ר' 5החכם צוה יד1ץחת5פרסו
 הגכבר הספר לש ל14ון 5תעתק בטילעולההכהן
 ד4לף בענין הישמע1לים מן חסן אל אבושעשה
 שהם , בשס הגזכרים הגדולים כוכניםוכ"ב
 דהושבים מלות ול"ו כ,זלתע ב'"ב 1(שכרניבגלגל
 הכ5 , ל,ז כעלות 4"ב שנואל ובצד פל'ו 'ב,ץבזנר
 בצד ני , מומים בעי בשכום זקדים שהםמ,ה
 הרחכו קסב אש כהלומ יתר עי עדיןררום
 4לף שהם זז"ל 14מרו וכן , כוכנים עחרוקיו

 , המשמט ררכי להם תקן תה ארץ כמנץוו"'י
 ייום, ער בהם גהע והשרס והט%'ם חנמקםוש
 טדנה ע% ס1 שישיו "חנמם ש קבץוגם

 והש שיי טה % וסמ צ החששון פאיםהינרס
 ר' ועויבל החכם הקץ ונזכצו . ודכוה שלרנר
 . בשקביא דה~ור גקפה4א ך'עוןב

 חהוא הרמבק חלברד מגייש ענה רממהדב
 נסים רבימ כתב כאשר וע*ב"א 0ל רבו יונהרבינו

 ךאמר , כ"ר שנת במול,ש5א נפטר בתראבוורחשי
 יונה רבינו וה של שניו אחר יונה ר' והקז ,ש"ש

 אה ארגון נולך סוצוח אחד באגרת ראיתי כךהנ"י
 יונה ר' ושלזן , אחר מוסר דין סררין יוגהרבינו

 וגס ס שמן ארס וחי' 'ונה ר' שניו בעבורלגירינא
 בן שלמה ר' ר"ל הרשב"א שמו וגה ר' פלרגו

 ודןה לגמרות פיעש ושמה טמונספש4ראכרהם
 שגא הנשעים םזרע דלה ארצן ר' פעא פץהחכמ

א % ר ק ה * מ הק מי רמה,ק קייקש%ליש ש מ  שש 
מ ש % % *4  . 

 ל שי שוק%"רשמה,מים
 ונפפד , המנהע בש פחי של, 0ל ישועל

 רממ נפמר ונן שנתנ"ר,אנידשמיסמג4גסא
 ווין , נ"ר שנת הדסבק תלכהר הדישות ב%כמם
 וכן , הרשב,א קידם וח מ רי'ף שמה1 יעוח
 שכוזב יווה הד' תלמק- מועורהא עלי בר שלמההר'

 בשנח נפטר ב!טנו שקבל ככ!ו כששזלג?ודודדהם'ן
 'חיל ר' הקדוש החסיר באשכט מטר וק .כ"ר
 ח:סץר . סכות של הכ!וער בחול אשר רבעו שלאמו
 ששחק נינו 4גמר בן קזודה הרנ בשהיעשיו

 האחר החכם לו כעהמאל הקןל כל לסניוארינו
 בחי שקלוו ממהס סיהקז שבועדע אהעריים

 לביע ושבוו בשמדחה ושחק ר1זשו והמעחי"

 . ד-רהי רממ כמו פפויתו אחר מדח4ולמת
 וזכ!ס1פוזוז זזשזוכל

 בכל כ' קרתם,ם נקו1י
 חתן חקרטו ק-ירה ל' וכק1 השס קרסישמדות
 ד18ם קרוזע % בהרג פוור-ם ר' שעשה יעקברבינו
 הם% וה לוה, חקשוה במו וכל ואשחו והמותוהוא
 חשז וק , השם מידוד עצממ על זזסיןאעם

 פצאזקדם ססה המעשר נתנו .לשלםהמשפחה

 , יון המרץ- לי שנת ונפפר קרופרםונשזי
 המסיור צהולה ר שלסזז בר יוגחק ד'דיב
 נח לההיע רקרמוני משל חבר אשר גרולוס4ץ
 בקימ שאין אע"פ ח"ץמוק שאר ש דקעשלשע

 ווזכוסומז ססו-'כ( כ"ר אם כי הקרש לשון ניהפלום
 כ"יז.. שנתונפנור
 טישר דומ"ה של אחע בן הלוי פוודרוםר'
 . ד"ק . מ"ג בשנת נפפר בשביש עמותשיק
 התה(פהן בש קיכ!שק ר' של בנו בן טלמהר'
 גש הנד,ק הד' עסטר . דשה מסן בעכוהוו

הדעטט
 מקורבי

 סהרעש יהשל הר' של חהמ
 עטחץ הנקיא מש, חבר איר מגרולי גרולחסהי
 4און מעיר 1( טוב שם הדב נפמר . ל' שנתטלה

 וספר העתה סשק ועש" , ב( נ'ע שנתהכהדבל
 לששע ר' כששה ר' היה הוו אשזוים. וסמריםהמשקל
 ספר בירו שהקז חאגרה אל מואר והואבאבלה
 בפולנולה דלוי אהק ר' עיב 3(. בהאשונההווהד
 . מ'ג( )נד"ק כ'"שנת

 0יחן דיצשב"א תלמי אשר גן בחף רביהרב
 , בחששית בפחית שכתט כמו כ"ו שגתהרערה
 סני"ם עסוה ועור העולם בכל שמו יצא הספרווה

 ת16ד דץח אספעל ק אנרהם ל וכן .איד'ם
 סועמוה יוחם .רבימ 0ל רבו הקז ווההדשב,א
 וכרנמרים. וחחה אדםסמר
 שוס שם ע11י עהסז ספר לנ% י4 1"שי(

 אטל , ש'הכן רבר חוא כ"ג שסה נפטר להוקסלר
 חטשקל ספר טחכר בעל הוא "ז טוב שטשיב'
 אה דאעי עאמ , א0ת אתץ חעדות סשכןוספר

 רסי על במ טשח רן הרא וטחכרם האלוחססחס
 ח0פריפ על ש0ר אח סש1הם ראעי כאשר טובשט
 חשא סעתק לא 1אח בשר 5את מ טשחו'

 עטו דסן שקק ר'שתיהו
 נוש סעשר ב0פדי

 . דג"ב , לטעלח בעצפוחיהסן
 . כ"גבכ"י1(

 יכר על הסאמר בנ(ע ט,יב קוסטנטעא בר0%"
 לוול אא ב0הר~רא חעהקוי ככר אשר .חהזר
 ת"ל, ש,'ש חטערק- רביי שם ינש0ט1 , 95ברמ
 ללושה חחופכי0 ה:קן ולא -יעו לא עתק1ד'ק עי חרובוים סכלוח בעימך יזאה חנך שי'שאמר
 חסשר ודכרי , ע.ל0 של ככשוס' שחםרברים
 וחשיהמםס מלחי לאל והמטו עיצכהזו 4רהדיעם

 י הנממין עכ"ל. פיעל. בם ואץ חכלושעיידהם



מאמר
 טידלה טיר הך בן שמול נר חיםי'
 רשסף הצרוד החץם צוור חבר הרשב,אחלכהו
 . נ"א( )בר"ק כהאבשנת

 מפרש יחשול רו' חיכרר מוץ ר' הרבנפשר
 מ'.שטז

 רבו מרוטנבורק טאק- דד' החסק-נפמר
 ובשנה ס"ז ש:ה רוסהר נבית הוא'ששל

 נל שלקחו נצרסת גרה היתהחאחיח
 צרסת ... כט' גופם ט"ל סהמלנוסרם דרוממונם
 בו בי' שער יום בוזדש 2ידרה והנכחזרהטר
 רושורה בש גדשום נן לף ד' ודמצוי . ש'ובשטץ
 כפ*ם שמונרו גהקים שע*הם בטים היבהתםעל

 . מצהםמחמו
 ננירוש בעינימ וה נמו ח1נו בשמתימונן
 באו ומשדסת כ2ום בי , פורסדנאל ניויושלאהד נו'י ובשנה רנ"ב ב42נת וסרדיניא ת4קילמשספיד
 , אחר משנד הים אהד כהמ- דחרבים ינו*12-ד
 משם בא נקני 4עמ כי פלימחע זזעזה ביצרפוזאבל
 וכות אברהם ר' תקני הזקן וכות אברהם בכו שםכי
 בשמדות עמדו ונלם , המונ משמתזםואני

 גמ , ובתירתו ית' וזשם בעבודת תלם עלקשמר*יא
 , נני שמואל עם שמו שאקדגן וכני בקה דש4םאני

 דג4ם פעכים שני שבוחם וה"נו לאפריקאובאגו
 הירשמ * היים הגרולהם ורחנזיו חמדיולכוען
 יתורתו וית' ית' השם לעבירת איעריתנוגייוץקה
 הכעזים ובוזחהת בג"נ הצדיקים עם חלקנווהשים
 - . אכי"ר מקדפדו גיתיבנע

 וכן אברהם בן שלמה ר' סימנין שמהרשב"א
 הרב תלמיד רי2מב'עו נפנור , 14דרת בן ס%לסוזר'
 נסים רמנו משים לסעלה שנהבנו נמו יונהר'

 כמו הרמב'ן תלמוי המע וכן . בברצלונה ע'42נת
 כסחולה %2ס4ת נר קצזעק ר' וכן . בשאלמזשנתב
 פירופוהם ו:מ1ה , כשוך בע9ר4ש5 תירה ריבץ ווהי'עי

 והלןנר הארוך הבית הררת ועשה לתלמודחחדוסרם
 חמפר*ס הקדש עבודת וכסי פת4יץ? נרולרמפר
 נומנו ההמם יהוא * מאר הסי ח?חאההמ

 כל נרנות מננש שהק: ט14סופשו עדאוי"
 . והתנונה הרשאה מסשי חץ ק9ונון *אפלה
 'רעקי ר' נאהנה ש1שה התנצלות לו כתבמ1

הגררס-

 1( לרום שמ.ם ג"כ כתב וזה מנדרע4
 ק%7ה נ, שנת והושב"א . עמוק2 4מ;ריםוענינים
 . כואג הנ:דא רומכ"ם נשל ריושנה סו'טישז'קו

 . הקודש לא .[ר"ק

 שט'ם הטחח'ל עים בזינוה הגקיא טפףוחוי(
 . וכו, לעוטק וארזלויס

-  

. 

~22חמישי
 כש1ד והר' מקיצי הר"ם תלכיד המיכי בלנסשר

 וויה הוא"י דצד המרדכי הה ע' שנת ברוךבר
 . בלא'ץ ק"ה ש שנהרג ואמרו באשכנזנחזגים פי ויל התלכ!וד לכל טסקים וכתכ כטורמפהשל
 הףתיל בר יצחק בר נין יצחק בר שמשוןרבינו
 תיסיד צדזק בר 2ימשון ורבינו כרעזת סמרשקייה
 סגשי וען4ה ע1'ב שנת נפס~רו מרופזנבורק כ"אירדדב

 . צדוק בר שמניון תקון ד"לריזשב"ץ
 צצחץ. בן שכועון ' ת47וב קשצה רורזק שכנשן ר'וכן

 )נר"ק ע' שנת ע4רא* טוחק הר'נפטר
 בוזכו:ה שלם יסוד ספר וטשהע"ב(
 סטי ושם , במלטולה שאק; רוא"שלכבוד
 שנת %ל שבשנת לל חדא"ש שבחימקצת
 ביאיב:1 ביתו נל עם היא'ש בא צרפתגיתן

 תכעה ללכווד רוא'ש בקש ע' וגשנת ,למח%טלה
 וביכיהם, בעינמ:ם מאוד ספמשעז חנמה היתהמ
 וסמר עולס יסור ס' ה1רא* יצתק ף % ינשהואז
 ע4 ה2ים בעה ני , וולוחות בתכונה השמיםשער
 טל אביו גרשום לרבינו השכים שער ספריםהרבה
 הר' . ואחרם לטיף לאבן השמים שער וכן לויר'

 . ע"ר בשנת נטור הרא'ע4 של ורבו אחיוודים
 רבינו ה:דול מור:ו החככוים נני הגרולהכחשור

 7י'1 בשנת שבא קעיאל רבינו כן הקדוש4ג4ר
 , שנים כ"ב שם יעכ!ד לפווליכולא כשושכנוהשעי לאי

 לכל פ0קים ועשה , ישרזול יברך בזוסיין
 בהרךו-עזלכיוד

 רי""
 יק מפלמול שהוסץ( כוה עם

 פ"ב? כלל בשאלות שיו טזכתב התוספותבש
 שכהבו אחדרין

 רי"
 התוספות. בעל הו:ע ור"י

 מפסרעה פטור חנם ר:1וכ,ר ז"ל אנרהםוהר'
 ק9 ולנו וירועות ברורות בראיות ובקרקעותבעברים

 מש יוהר עליהםלסמוך
 ר0-

 לנו טכקב הרמנ"ם
 יחקר מפולפים שהיו ועור , ראמק בלא נבואהרבר'

 בע לה0יע כח 4 שיש ולא , ובמנץבחכמה
 . ע'כ וקבלי ששמענו השכוועה לסי אלאגרולתם
 מססר עם 4ריכים פסקים אחהת פעם עשהועוד
 0יר יה שתכ,צא ככוו הלכוז בכל סרצאזזרינע

 בגכ,רות כן עשה לא ואולי במספר שבאבמעמן-ם
 הנכבר הספר עסוה וכן י ממון של כוךניןשהם

 ופירוש תוסמות פיוש עשה ונן ותשונותמשאלות
 עם ואחריפ ר"י תוספיה כל כתב יעור ,גמרות
 הגמרות אלה בנל ככהונ ז'? הוא סוהוסיףסה
 ברהץ נדעעב הקה %א ההוס', פסקי בשט רפיסשל

 עושר לו והמ; צבאות יץ ככ,לאך אלא זי2ןשהמ;
 חכם עדול ר' נזבניו והגדול , ג"כ וכנות ו'ובנים

 ספוים, ועשי חכמים ה.ו כולם וכן ביכרו ומתגרי
 ע:י ש"קץ אלש טקומו למ*ית שנשאר בראנל



 יוחסיןספר224[
 יעקב הר' הו4ן מדקהל ססהך ד מקבל היז%א

 טוחם ארבעה דע(ו"ש פטירת אשיוי מע'ששיה
 זהר שסושל הוה בוסן הנוהנקם הדינעלכל
 מנל יווצ' טוג בסדר מאד יודע ובלתי יודעלכל
 גמרא ב14ון שהוא אביו בסמוי כי , ל0ניו היי4ה%ר
 חכה וץ כודומג"ם לא שד'ן כעבם יוייא ומיבף
 ועסחש ]מככו[ למרו טד:כל מנלם יוחר החנםוה
 , שנ4עשרו הסנרות כל 4הביא ההלמוד סדרבפי
 ס"ט בשנת בלהיק טועשאם לש אחויו הרא"נשופנזק
 פו' בכי.ולבוילוז נפפור דיא,מ ואביו . אשחוזע'
 . ליצירה ס"ח שנת במרדע%וןיכמם

 זזיוער'ם כע נהרגו חרשים ה' אחדוכףד
 דיאען תלסיי ומגרולי צרפת, י שמתמנבארא

 מר' ארךו שראל ור' יקותאל נר הלוי ן4שכרר'
 . שלם יסור ששמה עמהאלייצד,ק
 שמז נססור הרא'ש תלכ,ק- הלוי עצשכרהר'
 . הגדל להרומות קיצור וחנרצ"ב

 חבר דוא"ש תלטיר טחשרה בן סלסההד'
 ר בכתב כיצאתי ו4!ני . צ' שנת הרינזזז4ז
 לץ אשב,4 פוב יום הר' כחב וכן רוראןשלמה
 . הדינין זזקותבססר

 שהש י "לסי דוא'ש תלכרד ירוחםרבינו
 וחוה אדם הנננרם סשיו עשה 14סמאלבן

 איחות נשמה ההמ! בומן או גם ל'ר שנתוטשף'
 . ו"לדומבק ולמי 1( הלף אהרן ר' ע'ן רשה יווה עםח"ם
 אג%ר בן יעקב הרב תלכ,הר אבודוזזם רורהר'
 , ק, שנה באג%בק4א התסייותסירש

 כוש4מיילז! זהההודים כל %כרן ההאזבשנה
 . טס להפ והקק מ"ס שנת נששם כופרונתנו
 . ק"פו שנת בפ~וליפולה דוא,4 בן עזדרה אר'נסטר
 ההו וה וקורם . קי"ו שנת באלול הארץדש4ה
 גקמלש ך יוסח חהרב ד'4רסיגה יוסף דוןרע%ר
 מני~ק דו' אצל קבה- ושם , בסיניש1פ"להקמר

 לכל צדה ט? היתה ק"ל ובשנת . ו"לקאנפטין
 במצור שהי כפ*ם פו*טלה וקהי קטופיליאקהלוח
 נ0שו' אקף כ"וק ז'מותו ננההם בשר אשו 4א4דער

 דון הי שהיג המלכים מלחמת כיצדה"החים
 והחא , סירו דון שמו מלך שהקז אחיו את4גרקו
 הלוי שכיוןל לר' רומהר בבקז בישוחן הרגעצמו
 אחיות כנסיות זבתי בטולטלה הכנסת ביתסיצשה

 לקח וכיד , לעיר4ל גדולות וטוננתבקשמיז!
 אידו שהרגו ס'דרו רץ מהמלך נר"(ה יקב"ה,

 . ידו קל סימןבכינטיי
 חוא אט ירערךלאי(

 ר,
 צד לעץל חמכר הלמ אהרן

 . המע , חכחן בים יבר"ק , א22ג

 וענ%ה בארזכה ההירה שוש ה-שום בן לויהי
 ש' וגם איוב לספר נחכוד ו0יועו לתלכ,דרסירה4
 גדול איזד וסמר טגלות וה' ומש* ראשוניםנבשוים
 החש בתכונה בו שעשה חה-, , "י מלחמותקר~ע
 נכברו. יוזקות וישה בחכומה ונכבד כואר גרולסמר

 ונפמר וקקר לאין סמרים עשה ההככיתובכל
 יעקב ד' כי ורק צריך חה . לץ שנתבפוסנישק

 הטמורסכרם לוחות עשה סועל ביוב יוםבר'
 ומז"ה , בפיפניאן קל"א בשמז הקץירבוקים
 גרשום ד' וגם , 1( רלב"ג נפפור שכברמדבריו
 דעמכףם ושער סמהם ועשה גחל חכם הוזאמו
 ר' נחב כ4ע%ר רוראן שמעון מר' קרוביםוהם

 זקני אדוני אמר וכן , מצוה במלחמח בנושלכ!וז
 . אמו טצר ו"לדומב',
 אהרן ד4 הקרה4 הרב בן ווח בן מנחםהר'
 אברבנאל שמואל דון 4בוד לררך צדה חברמצי0ת
 ווה . דהעמד בומן שעמ~א די גש!ן שמושדיסב

 הר' והלמיר אשר בן קהודה הר' תלכרר מנחםר'
 לסיע גדול סמר שעשח שפרוט יצוק ר' הומןובוה קיי שגת בסוליטלה ונפטר שושנ גןהתמע

 . ביחן אבן שמוהאמומז
 קודם והקץ לתורה סיהוש עשה קמחי יוסףהר'
 ל ירושו הבא והרמב'ן . הרמב"ם בונויימב"ן
 ט"4ז נוזלה וכוחע , בעיניו וישר אדם נעשהפסוק
 דשנעק בווה היה המ'רוזש כי הרמב'ז הוחהרראה
 . הותדעשה

 חרלכ"נ חולרח שנה לא בכ'תר ווישם אנואץי(
 ם1(! כי אוסר ראססי די אך , פורו שבקילא

 מלר חוא כי בכ"' רלב"נ של הטם6ר חכטחבספר
בש0ה

 ח"ז והחשכן , )88ג1( ס"ח אלפים ח,
 , חבר עשר בט6רי הרשוםים השנש עם"מכים
 חרש"ך על רול'י. כ"י על רשום מצאמ כיאך
 בן ריר רי כי 0445'1 40 א1 0פם60ז6080

 לף ר' אחי בשכור יוח הכ"י אה כחבנרשוט
 הז לף ר, קזיה ואם , )5058( רצ"ח אלףבשמה
 קודם  שנילר לוסר טוכרחים נחהז חרלב"נחהן

 ר' !ה שאז ר,כן אך / ראססי ר' שהוכ'רחשנח
 עם , להם אחר שם כי אף הרלכ"נ חואלוי

 ולא באשכמ נכהכ גי ערו כהב איחעחחטומח
 שהארק' נראח לא אך )1370( י'ל אלפיםח, נמטד חרלה"נ כי גיחסץ שמכר טח , ,גפראווענם

 חי בשנח כחב האחרומם ססרי כי כ'צימיפ
 שעשה חהכונח וחשבעוח )1338(, צ',זאלפ'ם
 ול אלפים ח' שבק ער אם כי חולמטאעם

 חחחול כי בבירור .רשי האח מה 'הי ,)1340(
 שנח םפרילכהוב

 ימיס )1321( ט"א אלטים ח,
 אלח . )1338( 1"ח אלפש ח, שנחאיחם

 שזח ייראעליט בארחיו פונק חחנם כחכחדבחם
 . דג"ב ' 423 צר למםפרם1848



]6ט ' חמישימאמר
 חנר ח,דא מאביו יוקר חכם דיה בנו דודוהר'
 והיה ז"ל דו-מב"ס פפיירת אחר והקההימנ"ן
 זלק חלוןם בשני המכלול ספר ועשה גרולמרקרק
 ולמשל. להורה  טירוש ועשה , והשהעיםהדקרוק
 ונביוי' שלו הזכו,-ות בפי' אבל כ"כ, ]מעולה[ואינו

 ער בטוב ס'חש אחרונים נבהאים ויותרראשומם
 בן ונקרא , תורה אין קמח אץ אם עלוושאמרו
 . אביו יוסף שם עלפורהא
 עזר חנר סמוויחשלינש הנהן מטיההר'
 . קל,ז שנתהאמונה
 שעשזז באיכוליעו גרול חכם הקה הזמןובזה
 הר"ם מדבף הת5מוד שף'ם 5פרש ר"ל משנהטגיר
 ההשגו' וש תורה משנה שקראו בי"ד שכתבבמז"ל
 והבטו כיו*שא די וויראל דון שמו : ליושהמרגו
 . חמב"ערברי

 זקדושום שעשזץ ראובן בר נסים רבינוהרב
 ו:מע והחא' , לרי"ף פ-רו12 ועשה ז"ל ראובןור' חסווי ר' חכמים ובני) , דרגשות )ספרלחלמיר

 בשנת ע"ז פייוש והשליס ובמרסנייאןבבהצלונה
 והקז דוואן העתקו קנ"א ובשנת , קי'א אלחה'
 שנה, למ' קרוב וחיה ר'ש בשנת חי דוראןר'

 דרש קודם שנה חמקרם ני אמר האגדהובמירוש
 . שס שכתבמה

 אהי שהש שעשה מתתו[ הר' הומןובזה
 .שות

 ועשת קףכו 3סרגוסח*ימ0ע חסר*י הר'נפמר
 הכיע פרץ והר' נסים ורבעו והוא , יק אורסטר

 ר' תקנו פרטת ששת בר יצחק ר' :טלרבות'ו
 דידרו קמ"א ובשנת , פס:ןם שעשהזהסרו1
 שנים י,ז שהוא אגופי:ו עיר חשבוןוצוצ1ים
 ממ%ד למנות והתחלו הנשחם מנץשדם
 גהל שמר העז המלך שמת א קנ". פשנת .הנוצה

 יזמזק ור' הרא"ש בן קהוידו ר' נהרגובכוו4פולה
 _ובוזיומו חירדא וסשב%יא , ו4רוים שת1ןבן

 ולקחו בהרב התרגום היהתים זי שקכיוכרור:4ז
 הים זי למכוד והחןכום ומ1קהם בנקהםאת

 קהורים אלם'ם מד' יותר דתם והכדווהרסקשנת1
 הגהות טלקז1 קבלמ כי קנא, אלונחגוסימן

 והם גחם בנע:ם וו;יו טימתענרות ערבנזזם
 בנקהם שהיו חשע"ם , לאבותקהם הרגועצסם
 מי וכעז בדבר ל,ש *ה חו ערבים אנחנוצריקים
 הצדיק קנאהו מקמו הנ1' לעש וכא:,זתןשמקר3
 . תישה כוח יו עומר טי היןי"י

 בעה יתונס יבוג"א היהואן ל%4טייר ב*1וש
 לקוםשנמינ', בא נכאר סעהה בר מףמון ור'השםר,
 סופיון חהר' ששת נר פתיה "ציק ף ההטםומו

 שרובמצו עקכ קל,ו בשנת רוראן צסחנר
 רמם וספרים שי'ת ועשו בשראל תורהושהרבו
 אבות מגן מ' לטשיות והגדיל רוראן שמעון ר'ובמימ
 בכל יודע שההה מה כחו שם 12ז-ואה קס"הבש0ע

 אוהב קרעו לאיוב ופיוש התלמוד ובכלהחככוות
 והסשב'ץ סטחם י"ד הכל לאוהרות ומירושכהעסש
 1פסי' צמח בן שסעון תשובות ר'ץ ספמ' ג'שהם

 . ושוטים התורה לכל וטיהתן , ודרשוחלגמרות
 נככר. סמר מופחם תקון טשה שלמה ר'וננו

 .[ ד"ק . סצוה]וכלהמת
 מלכות ב% הגרול הרב הקז ק"ם שנת הזמןובוה
 וחוק המלך יופא בהירה גד% חנםעשממףא
 ~מ" אלגואדיש מאיר דע ה":י%

 הסחש. ח*שר "יה הר' מי ת "שי% דטי ,"%ףדש המחת גאר נהאחקאגשתח
 לאמתץ חמה מי הם בביגט' שם הקת%

 וזעםי"וחק,גו-הושל מו"ו%הח
 מו ותשה ז"א שטז במ*טלה ומזג ,החיש
 . השמםח"ת

 נמוש וזה נ%א מ% שמד ה" עקעמאת
 דיש בטתפי שא ג*ו לק עקשטלאבשעק
 %רזומף9וט% המיחןיראמו ול,פתוס
 סדד "! המחס עשה שממנמ סיאמו דקכיך
 ז%שה שהימ זאשטלא ט,ת "עא ק דנהולי

 יחחם %ף ממאתט י"ר דתם שת% גסהמי1
 וכחזם בשדה, נאהלים שניס ל היו נהםוהנשאמם

 שכ? והוא זקנו הוא המלך ווה , לפורכוגאלברחו
 ט%קח בזמננו שהוא פיראנדו רון הפלך והפל

 המרהן ועסאק מהישסעאלים גרנאמהכלכות
 . בר"ןבשנת

 ונשטץ בים גדולה סערה זזע:ה עק"בובש0ע
 כ:~ו 5א אבל ונוגפה גרול דבר והוז שגטסם'נות
 העול' של"פי כישני יח,ר נשכוהו וק'ץ וק'ץ לץ:ש0ע

וזגרי
 פותרם ער וסת'ם נופלים היו ממ- בו:בפוה

 , האיר כיעשאם %4לי יראו[ ]ני המצוריםש
 גהם חקותים הקזתים ל קמט סלכית היוק

 . כוע%ם כוה הע: 5אמומ(
 שאמוו שב*ביכמ היהודים ב4ג1 שרפומ%

 בומן החמים אב5 , במ"ם המות מםשהש4כו
 שנתחנת השמים מן מבה ודא מ אסדוההש

 כוכנט ג' שהם שצ"מ ארם צוהז סויא ז4פמי
 .ע*ונים

 סנהא כ1ינת טהישגאל מלך יכר קכ"הובעשת
 טושם מהום יר ויה,ר במקום ב4ופהקאדוושבת
 אוייס ים גגול שם הצר מרמית י הים %רותב
 אמד זט , טו ער דששיץ ב*בוצע יכנסומשם



 יוחסץספר926[
 שנאו והיודם ט%וסים ש =ץל מצישאמ

 הא ססתא וכרינת . שנה פ' ופלךמקשפף*א
 עאנ היה תצם נח בן עום ה- קל ונבנקז גרולהשד

קצהמז.
 . קפ"ה נשמז שהקץ ד"דוך מנחט הר'נמטד
 וסקובל השיבה האש טוב שם בן טוב שם ר'הינ
 'וסף הד' ובמ . הק"ץ שגת ונפטר קבלה ס'הממה
 פירוש שעטוה טוב שםק

 לכוש-
 ופ'רוש הטדהץ

 חווה וי . האמונה ענץ על מ-םוח לווי' ~(6אכהת
 רון בכל השלמ החגדד הרב ונתמנה *האההעמרה
 התויה הועק והוא קצ"נ, שנת בנשת בןאברהם
 יןה ובמ . במנינו סומדות הדבה וד~שרלומדמז

 עשיים וח נוסננו גני ובמ בגשת בן עקףר'
 החככים מהג' העייבות לחק ממונם ופורוגדחים

 ג עינות ח1דהתעוכרם

 מלחשר לשען די יצוק ר' הגדי החנםהואשון
ח =ל ק * סי %א סי ק עאהיק אהבי נגר גר% כונגר אלה' שכל ושכלובנסעם ש  
 מץ. כ= שהם גח*ם חכמם למיי4יר1

 יל אמהב יעחק ניףחעאידיסמושים
 שבעה רלץ סעת במיטמל תפטר ומחירחרף
 רתש? שם הע' יאי המתש, אזדדדשס

 סששים. פהןז נ%אך שו%ח ,צמ הנהלי
 זצד טצד קימ שאנמ שטשל לחשלקי

 מצדדו מאהנצל לאועאם-אבקחדזיחץ
 המחש ומתקים ח1 %ם וךמדמ נאדםתיה
 שנים נ"ב מהדון לסולרתו לצ בשמז שנס ה'ככו
 לש%ן ר' יצדק הר' אש , סומואל כשמו הגבאכסו
 . שנה ס' כמו אנוהב יצוק וי שנה טע' יחדדרה
 ור' מטח נן וי,י דון תיה דייעך הומןובוח

 אנרהם ר' וה של הסלה שמום , אידואבההם
 ז"ל שבו יה"ף ר' י*ו דהן גדי חסו במצתבן

 כהיי שטות 4מ"ז בפישוצ נשוד'זו קררככוב4מי
 ושזח" . והואטרם

 1ע"
1י%-צי'". בשיא שכתחו 4למ "  ף 

 שץ%ו ן,סר 'הד. נצש עשה סזאשממל
 שמאמ? מחת 4הר ששט חיש וה *שקת)צה ה" שפיפק הייונעש'ת?קשמידסעדג

 נך העןו אתז נחת" ו"תחז הא* ם "ענל
 טרסא הה , הנחוית כטנהג שלם לם"אתעך
 קדסהז אל רנוו ג"כ וב"ב ואמר וקמ ש יונתן

 עכתז ש הדב וקם , וקנו שער ב%4דעוהעולמ
 מן-וש וכיכתוב לאגרח סירוש 1עזת1(בר',ק
 ישה וזפ,-יש אויי כי הקגכ,ץ חומר יע"ו ,חמורה

 חמעריך.רש,'טבעשלר'יבוץ2"ט.

 והחיכוהו הסנה יבצר הממ? עטי 6א ברועחשמר
 .[ ג"כ ברינ,זםהיילם נקרברת שהודה % לשוהפה איתו ודגובערכ4ית
 חכנים מהג' רבן עמראל של רבן הגרולוהרב
 מה קדעיין אלהץ ררוה העניו החסקיגאאטרנו

 וזהכם נן קנטנטון יצחק ר' הגדול יזמאהיהוא
 ובתכונה במסטר ססרים שעשה קנפנטון יעקבר'

 בקשסועאא גאון נקרא טוחק ר' ננו אבל ,ובתווה
 פני בסקבל פניו שרחשה ובר , אותו ראיתיואני

 שבעה או ששה נן נשהיוזי אוחו וראיתישמנה
 ובומנו , לקררה רכ"ג בפינעדל שיר והואשנום

 ספר וצשה , בסוקוסא ביבאגי אשוזזםכשיס"שדו
 . אמונה דרךשמו

 קע % 'ון טלכות האש קישמנפףמ4טלאנלכדה

 לט ג' יום הרי"ג נשנת 04 מל חומהי
 למצףם וחג'צ אי שנת והש מיו להרשיום
 ומומ י' , ם 1 ד א ת ב ושמחי שעי ב0סוקוחט"
 הצמו העד המלך במאמר בעשם"ףא נשחטלהלן
 מ,ך וה נסו ש וק . הפלך כטו וגרול לפלךושני
 ובשנה , צנאו 6שר חךנס ומלך צבאו 14רציפת
 שאומחם העץ בקונשכואנטינא שרפודידא

 ראש הץן ווה כעציחם את הלו שבוהנוצחם
 גןפר ועשו קממר 6הם נפ"ו לא שלהםהאמונה
ל, לנדח החוקה השר טונטי וניגרא . אשננזלפלך

 . ריא שנת ל'ייו י"א ה' ביום חוגר הי
 את קרשו הף'א שגת לסיון נ"ו שבתוניום
 בנטקזם חמס לא ש ססיפלנינה הזודים ח'השם
 והדן גשרפו ווהב' נחנקו הב' , שקר ידותסחממ

 . אמן נמהרה נקמתם ינקום ית' דעים ,נתלו
שנת

 רמ'"
 פורטגאל ומלך הגרל התומ מת

 כ'ש ד' ביום והף'ח אלטש חסשת נשנת .הטוב
 סלא הךטש לית במין. ה" היום בחצ6צ
 וסשנה . הלעא נחצי נמו שהקץ נמוהומאה

 המצהם חנמי נל התקנצ ר5'מ שאהאחרת
 ים מהל כמו בא*יעא הממרד וצרסתטא"שלש
 שעשה אחר כפר ענץ ש מטו*טלאהאר

 און משטדי בשלנאשנק14 ד'אהעמאסאעממרו
 כנגד טדבר שהיז הההו ד~ססר וומרפוטלוגשוה
 כחשרקפו ע"' אלוצאע נלכרזז רם"ב ונשמז .דתם
 אטש שנוה 6וד העממיאל גולקחו בעכהידיולוס
 לבני ובעוונות'נו , לעממעאל לורא היחההשה

 הסלחמה התזילה סיר אלוזטא שלקוקו כיון'שר4ול
 כלנות כל לקחו שנים עשדה ובעירב"שכיע%ס
 .נראנטה
 ש דאשנוכדבו בעד להקור התחלו השנהומאת

 , לי וממונם בשריפה ונורונו ונשרמו הרתענע



מאפר
 בטווצבותם לנרם מיראל בץ ההש בצהוהמיו
 ומרבלא רומא נלכדי רט"ה ומשנת ,ובתקהם
 . בחינא וקיסרוש-ממא
 הגשם התחי למרחשון י'ח יום רמ"וובשנת
 . בנתים הספיק יא '61 שש'ם והקקבארצנו
 הקז שלא וקרטרם ששה כמו לוה רם"זובשנת
 בחורף ואו , החטה נת'קר לא ו* טווררלחם
 כרם ור"ם שנת ונץץ . והרנא כילקא מיסלקח
 ל דיושנת המהי5ה העיר טא5קא סהמ לצר
 קשטלש מלד עלקק ועד טגראנטא טערב יםשפת
 מוואנט אהר מיטשל מהטרינה ש ויצא . עםקן

 והנה התסים כמחמת ח:6לכה הי לדןוגוחשב
 וחשנ הכלך באוהל סזהי גדולה ואשה אחרשר
 ממן (צל , השטעא5 נהת ואו הסלמםשהיו
 נוהרוכרים שנם גדילה הטלחנוה דוחה השרטצן
 מאמ% גם 4יש אלף יד ב"תו לשר טחוץסוהיו
 בבוצוד סאהמקי: דדעב מצד שנכנסה עדחשר
 ביום השר ונכבשה ביבשה חהמחנה ביםספינות
 לכים לקדצ לאגושטו י,ז שחוא לאב ב"מושבה
 ונתונם כ-שטעאל נסשות אלף נ"'ב שבויםסזהיו

נכי
 מרו קשילהא וקהלות טעצראל נמשות ת'
אוחמ.

 נדצים סל מהשמז חאשון יום רנ"בובשנת
 גיו"ש גוו ו4י גראנטה את נבש איניוי יאשדיא
 שלנו בתמצרות וסרינה מדנה ב% ארנלבסוף חכהי נתנו זד=ם ארבעה מרי , יקייסל
 סזהגקצ חדערם ג' עד טכלנותו העזייםבל

 חשרגון קשטיל"א של בין אב כ,חדש יכינ(לשבזמו
 ומיורקא הדו'ליא וסרדיניא ו4גאיל'14וגרטושה
 זלמ עצחם וזי י מלמתו כ,דינות כוכלומנה,יו
 והראן לשר מאס יעל לאמריקא וששהםלפידודאה

 . כולמ אברו שככ,עפז חהדבר הרענ אחרהם*
 שלא מפני לפורבומול נכנס קשפוקיזו ומקראבל
 מס5 מעסד ומצו עצמן יורז בים 6כנס יבלעהע

ש % לפטיי ק ל דיו   * ש  " י ת * א ש - ד
ש*מש4""*%ץ%קמצפשל %6= ינממתק%ה=ק=צהטןם

 יא טק ת4 צףד"פששם4שסה
%*א%שרתף מ ש  =ה ער צטו 
, נ=ח*אממאלטשה* ש ש מ %  

 הס, בהמח4ססמ צ-א4ףושש
י ני שמ י מ%תטששחאחחחאנ * ש * ו ר ש4הד "הבי4 ה *14 ב". ח8ק  % מ  

% זשהאקכיט"  י ב%=% היט 

ת2צ .חמישי
,חתם*יהי"ע%ים

 קשיע*שה"י4חה*למ, %%"
 נצס וחדש טר הךי נעת ע 1 ,משם
 ט*" ע% מ"דא נ"נ*מהת

 כי=ל_
 ל מחץא י%ה צ-החח"

 המי
 ט*חהה

 ק טעצן 6זס (ט* מ תתהתתצסה מ*" ה*ש % %יו שוש",וצח
 ישס ישת ל סמ =עה ם"ם, לחש

 '"ז ב% מי ש4 מת אא נ ט*א=ל וםמחקשמהגןמתש%ימיעעצק.
 6שנל~א שברחו יהודם חםשים אם ני עעדשוס
 בחרפו רנ"כו שנת ער שנים שהי אג(ווים שםההיו
אנ

 "המר .לאלגהד ובאו לטמד זיתם סזהווצזי
 והש מגיה ומן וזיאן בע אנציקא בז9-ודהא

 רן תד ושם . דרם ססת ל חיא בוגשה0נלך

 0דו תצם הים ער כעמפחתו וש דויאןשמעק
 שז6ת שהש אעךפ דו99י, סחןת בשבעאותם
 התעלה יתן דתצם . באעהן גהלה בבמותקמנה
 וק המו עעלם בעה"ו מוב שכר להםיתן
 לא ו4י יצ"ו מבוגאה הקרוש ה9ל מהשרו
 "קבו השם , יערי שום כולה בספרדנפ"ו
 . אכיוי ב"ב מקדשו בח חבנהג5ית'נו
 נתערבה אם לגלות שאסור רז"ל פשומרוואע"ם
 סאחכורו ער 0שד הנל ט'וחסת עם מסולהכע4פחה

 קזטז משפחות אג5ה לא אם ניי אהיה נו'ראם
 כי ממושחחק יגלו ושלא בעיפחות יגלה לאנויר
 בכתמפתחז ירבקו שלא 6צועע בשטטה פעםאם

 ל אלא סורה השכינה סאשע הגונעפאינן
 כחממחת על ערהזת בסוף וכן , כווחסותכושפדעת

 וחתבונן הרטב"ם פיוש , סזהרחקךה צהפאבית
 שהי ייין שהץ הדע מלשק נורחע חוי5האיך

 סוהיזה ו4יתה בשמה הכהמשקה וכרהטשפהות
 כתש9:י סוכה ב0וף אבל . ערב פווממוה לאמסולה
 שהזו סוובה בכעמסדאז אפיו השם קרוש ססמכי

 הב1"1 דצעעכידוז סיוזזו בלבא בית שלבושכחשה
 אחת בנעוז: שנכיצא הדופי בעכוד כושכירו'טנ-ר
 ופהטמוה הטשעו"ק לש עט המגמעתה אוחהשל

 נוה 4לא ג*תי לא אני אבל , נלגא ביתמתדא
 לפע כים כי בקי טעם וסהתז ג* פזזםש0שמ9:י
 6עצת פעכו טולתם להודע צדק חי,נף .הוומץ
 4יחז יכלו פ"4י אע"פ , בתורתם עעהאלאת

 כישר%4 אנ4מ פייה אל"פ ח*צה בענעוינס
 סוד יוש זזה: בענין כ' , בישרזזל העץ דכתעכושום
 לרון יו0י כהשדאל אמם אם דבמם פושר בכ5אבל

 ברמת הקנו ו"ל ננה"ג 4בפף האה . נדלישודם

 . בלא"ו ונו' הצדלט*



 יוחסעספר228ן
 . יוחס'ן ספר הם' וה שם קראתי מ ירעהנבר

 ר' אמזו שחבר ההקס סמר שעפ כאשאתי כןואהר
 קבור וכר מאש וכפר עיר כל שמהיר סק4'עקב
 מעיר אלפוא ן' יצתק סר' כתוב ומצאתי .שם
 ולר' )ה,א בגאת דוראן שכועון לר' ששלתכלקא
 חשנ' ישראל נארץ בויניו שהשה סמה בנישלמה
 1 דבויו בקוצורכותב

 טסוריא ג4רם ירוש*ם טסביבות כי .אמר
 'רתשלהם קהל עם נבל ימאוץ אמק ומנאוטסוד"

 ברטה ע"ה הנבץו  שטואל קבר שלהניתחוות
 חש , .שנת תסוכר שמ כררושלם ע-ונהפזדא
 ושז , שסתןלום שם נמיש ננגדה אדדת רמהשמ

 ועברנו . טטידו וטן בחה לאייר נכ"חהשתחואה
 נלשון נקיאת מרח גתמנת והקז אקבקצת

 וכלג קזחשע ובנו מקוומע אני נון חנון נפרעפמעאל
 והשכשים גדי ננין סהם אחד נל ועל 'שנהבן

 4הודים וסחזדים ע4חם נרות מדלזן'ןעממעאלים
 דלמו וכיצם י וסלעית סירות שםמיטרים
 גרול בנין וע4ו הכהן 4לעזר תמס עוברתאלנסר
 כלני/ ננין והוא אחד יום טרדווק נראה ג1זלוצ'ון
 אבשוע נוטמ ימטה בגו סגחט לרין אמהומאה
 הכרע אדצן בן א"טר מהם יטטה , פנחםבן
 פזיו דןקמם ע' מהם ורדיק . גדול נבנץנלס
 במעחה קבחימ כולם בטדבר ע"ה רבינו כעמהעם
 שנקרא שכם לשר קרוב ההוא והסקום ,אחת
 והשנ כהמץם כארץ י"' כג; גאנלוס עפסעאלנ116ן
 יעקב שב0ת הכיבח תמם , שבל והר גויוים הרבע

 הכנובזז בו אגמר והטקוס ע"זאבינו
. 

 גדול פררס
 רועים קווישה ק' כעץ רואעמ יום ננל ניו4עממם
 הליו ע"ה הונדיק יהמף קבר מטנו הןוב .בפידס
 כמר נשיא לגבעת דיכמ וכהמם . סיטריםגים
 ע14 אכותי נן יונה אטה מאה משם קרוב .כ0ת
 הקרוש דבינו שם לצמורי דלכנו וכהפם . גדיבנץ

 גאוניס ה' וכרכרגובכאגרה
 ומשטאי

 , מומם ה'
 וכחשם . גני ור"ג שטעון רבן הפידהותחת
 בן ואעבן ער וב?שם מיללאל בן עקביז ערדלכנו
 כל ובין . ובנימין ודינה וקזויה יוי תממעוןיעקב
 ואחדאחר

 כזהי
 .ננ'ן אהר ש ועל יוכרם או ים

 דוסוו בן זזנינא לר' וכהמם י גוים הצומריסחוק
 להם נקגשה דיא רגות'נו ויום ויד ע"היאשתו
 בן אברהם ד' שם כבול וכפר . טנחיקהם יוהרנס

 שצמה לשר דיכנו וכעפם , הלי מזודה וף'שרא
 , קברו על וענירנו בה הקבור יחרו שם ששהמת
 1)ףוין חבקוק קבור בה יוקוק לכמר דלכמומשם
 שינו יכומם . גדי במן שיו אקוק המיםאותו
 וחרמרם דסת שיפסים בססר הנודא צפתלומר

 . שם 4קבר בוידים ההנכרם וכל סווכו עירשודא
 שגוס אלויתין שין נפר שסת תחום בתוךקריב
 "שראל של הודים בבץ( אלשוי בר' קהודדו ר'קבור
 ור' ושטאי הלל  שם כררון נקרא כפר 6וםוקרוב
 שם חככרם והרבה בנו אלעור ור' יוחאי בןשמשן
 נקרא אדי' לכפר הלכנו וכהמם . נשסות נלםנקבו
 א"י תתום סוף והוא יידן טעבר הוא יעקבגשר
 כוערוה כוצסת וקרוב יכים שנ' דכ,שק עדוכתמם
 דוסתזי ל בהאחת

 הבור תמס נהוראי ור' 'נאי ור'
 וער סוריא סוף ער והלכנו . הצריק יוסףשל

 סינים ער יכים אחר הלנתי וטרמשקצובא
 חטת ער הלכתי ומשם . טלאבלוסהנ)ךאת
 וכעמס . חם'רים כלם בתים בע4 ש' בהשעפ
 קכר יכים ב' מצוכה יחוק ומשם לצוגההלנחי
 ועריין שרא התורה סמר כתב ושם . הסוסרעורא
 . לאורו כוחב שהיה הנר על ניכר השסןרושם
 . וזכנסת בהן לשם ויש תאכף ההווו הכסרונקרא
 כי אומרים גגוה בנין ההר ראש ש טמנהוקרוב
 ענן יולה ו.ילה ננל ני ואומרם הגלערי יפתחשם
 לא חשנה יכצת כל הגלערי שתח ער עוראמקבר
 ובה גדולה עיר צובה עד חותי ומשם .יטוש
 =י' עד גדהוה הכנסתבית

 שלמה ר' כתב שלח ור"ג אל"'ם חכעמתובשנת
 אבי שבועון ר' וערמן לסלקא רוראן שמעון ר'בן
 ר' החכם בן שטעון ר' הרב בן שלכתץ סוחתסחי

 ק~ת נסור אחך ננוסח וטצאת' י וע""קצנאז
 ושרה אברהס וחוה אדם בישוון עפראל אדץצדק'
 עיי ובה מערה ובהר , ולאה יעקב ורבקהיצחק

 ועסום עשעקז גתשע , הנביא גד בהלתולואבנר"
 וגה מעיה בציון רחל נררך לחם בנית טעי",תוך
 , הננ,ו וכהה מזזעטט נעמק , סמדה כלכיםקבר
 שם עור הננ,ו חגי בה טערה גשדה ההקיםבהר
 . ואטו העבי שטואל ברכוה , וכאי בן יוהקרבן

 נוזסנת , כמד 4ד ואם ופנחס ו"סני י4בשלה
 בעבורתא צור ננקרת , וקנים וע' ונלב וןושעסדח
 הר בראש , יוסף נשנם , ופנחס ואיתסראלעור
 , הקדוש רנ'נו בצפורי , הגנ'א אלעיעהלרטל
 , דסכנין יהושע ר' בסכנין , הננחו יונה כנהנכפר

 , חרס של ארון תוך יעקב בן בניטין ועירתאברוטי
 בחמין , דחמא בן חנינא ר' בעיבא , חנקוקב'4וקוק
 אדם של בנו ושת הארבלי נטזאי נארבל ,יתרו

 לטבדיא גיונ , אחותם ודינה. שבפוים ור,הראשון
 דחוק , בכרם ויוכבד נשדח הנבשהטרים

 כואדר ר' של קברו טנרקז חטי טל נטוטטסתה
 סאיישע שלסד טטני אוטריס באזזרי' הירועהתמו
 ר"ל אלחנק מאי אומו קורין  וההמסעאיםאחר
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 עשנא ר' יטנרש סמוך אחד ובהר .החונק

 ור' אמי ור' כהנא ורב ובניו חייא ור'ותלמיריו
 הרמנ"ם הוא המאמין והרב נפחא יצחק ור'אסי
 דגסתז4 ור' ינאי ר' נענברא . גאון צמח ורבו"ל
 . וזתזזתון גדיל ע"כ , נהוראיור'

 בשעהץ ונקי, קב 'עקב ר' ענן בכמר העליוןובגליל
 גמויאל בן שמעת רבן שם כי וי"א פוור. שמעוןר'
 , 11 נם איש נהום בסרארא . גרול נהן ק4מעאלור'

 הסנרלר יוחנן ור' והומידקקם ושמאי ה%במיון
 . קסמא בן יוסי ור' ובנו יוחאי בן שמעוןור'

 יונתן בעכ!'קה . זזלקקז ואבא הכתגל חוניבטרעם
 בדלתא . הרכינס בן דוסא ר' בצפת . עוויאלבן
 ר' בעלמא . הכ,נונא ורב הונא ורב הגלילי יוסיר'

 קזורה. ור' האצטרו1לי ראובן ור' ערך בןאליעזר

 בני נ' ושם ואבטליון שמעקז וזלב בגוש תימא.בן
 הנביא עוברקז ברעם בכפר . שהרגוהוסנחריב
 . הכיכה ואסחר י4ויר בן טנחס ור' חפוופאונחמן
 הנביאה. ורבורה ברק בקדש עגת. בן שמגרבוזמנת
 בלשון 0ם 1 פו נ פ היא נאול' פכתיאס לשם הואברן
 בהר . הנבשו ערוא שם באנינס ערבי ובלשון ,רו'ץ
 . מצאון ע"כ . הנב" יפנקההלבנון
 בומן נחמן נר דלוי יוסף ששלח משישזיווד
 ע4הם שעברתי החנכים שמות הם אלההזה
 ובחנרון ובשכם ; ונטברמ, והתחתון העליוןבגליל

 . ובשברעז וההחהון העליון שבגלילובירושלם
 ר' . קיסמא בן יוסי ר' . אלעאי בר קהודהר'

 ושמאי הלל . בנו אלשר ור' יוחאי נןשמעון
 הכהן יהודה ר' . ולמעסש יוסי ר: .ותלכ,ידקהם
 ר' ערך. בן ר'אלעור המנונא. רברבכהנא.
 בן קזורה ר' . הכהן יוסי ר' . הורקנוס בן~ל4שור
 אסתר . יאיר בן פנחס ר' . הנב'4, עובד'ון .תימא
 אלקיר ר' . מאיר ר' , ואנטליון שמעקק .הסלכה

 יוכבד . ע"ה רבינו משה אשת צסורה . עוריהבן
 בת אלעמבע . ע"ה רבינו 0י4ה אם  עמרםאשת

 1 ריב"ו , הרמב"ם , וקהודה חזקיה . ובניו זייאי י ותלמם-יו עקיבא ר' . הנביא חבקוק .עמינדב

 שת אכההו נן יונה . ירמיה ר' מאיר, ר' כהנא,רב
 ולוי שמעון . הארבלי ניחאי . הראשון אדםבן

 ואית0ד אלעור יעקב בן יומף בעיכם . ויתיוורינה
 הים . הוקנים ושבעים אלעור נן פנחס אהרןבני
 הצריק שכ,עון בירושלם . עיבל חקר גףו'םהר

 הנמא שמוש אדונינו וברמה , סנחדרץושבשם
 . הנביאה חלרה ועתים הר בראש .ל"ה

 חמם אנסלום ויד ע"ח דלבא ז0"ה עצמוהוור וכשפוי
 מפכדק ובינטזם המקרש ונית רחמים שערכגגד
 ורחק השלוח מי היעא וגעסק קזושפטעמק

 בית ו4ל קבר.ם ונה נית ושם ציון הר מעטכ?הם
 ורחוק ויעקב וטנחק אבההם ובחברון . ע"הדוד
 זדשנה ובמצרם . יעקב אשת רחל קברמהם
 שפת :י כ,עפו מכדצרים ורחוק ננסיות נתישתי
 רבינו משה של ב"ה ובו רמו ושמו מקוםהנהר
 . טאד נחמד מקום והוא ו'ל ו4לקזו ואהרןע"ה

 פתזיו שהחכסים אומר הכו0ר אשכולונספר
 תכרם בן רונש הם ת"ת עד ות"ש אלפים ד'בשנת

 משרש אלבגדד' הלוי לברנו בן ודונשאלקרואני
 טושת ואבן הנששאלש1סי

 תלכרדי
 סרוק בן וכונחם

 ור' ג'יוטלשז ן' יצחק ור' אלקורפוביאלפורפוושי
 כלם אחרים וחכמים גיקאכולעו בן ג4אל בןיצהזק
 בפרא אלקורפובי אלמידודי הנגיר שמואל ר'קודם

 וזמח0ים כל האריכו הנטהא ובזה .גרנאפא
 ר,:פס"ג גש4נת ושהט? שחצר ומהספריםמחנמתו

 וניום . אחרו נגיד 'וסף י וננו טעיתיווש
 נהרג חתנ"ו בשנת לטבת פו' יום בעיבשבת

 ג,ות בן יצהקק ר' האחדיו , שגה י'ה בןבגרנאטה
 בן נזשזה ור' אלקורכובי שאול בן לוי 411אליסני

 בן סלימאן איוב אבו ונן אלסרקוסתיג'קא10לי4ו
 וגדל במלאקא נשאה אלקורטבי גבירול בןקיי4ו

 ור . תת'ל בשנת בבלנסייא ונקברבסיקוסטא
 חתמ"ט שנת בקורכובא כ,ת גיאות בןיצחק

 רוד בר אלקורטבי יצחק ור' . לאליסנאוהח~כחהו
 וכן . בקורטבה ונקבר התכ"ר שנת בגרנאטהכ,ת
 הגדול הרב וכן . או אלברגלוני ראובן בן יצחקד'
 אב תלמידיו ומן , אלפאסי יעקג יוסח בן יצחקר'

 אזהר ן' אלסתח ואבו טד,גר ן'סולימאן
 אשבקי
. 

 אשבליא מן אכוולפולי בלעם בן יחי' זכרקז אבוואו
 אלודיוי ן' יצחק ואבו אבלעע4 ן' הרין או.אבווכן

 גרמוטי אי סיגאש בן יוסף אבווכתוביליא
 אבו ונגרנאטה . מאנון 1 וניקז ואטמאשבליש

 שנת בנלינסייאה לטיףשמת ואנרהם אלמראיוסף
 ואבו רנון אל אבן עכ,ר באנרלוס ואו .תתפ"ז
 לחסן ואנו עכי בן סלימאן ואבו פקודה בןאצחק
 בן עמר אנו גיאת אבן ותלמיר אלעור בןעורה
 חכם תתם'צ :4נת נקור0זבה ומת אלקורטביסול
 ואבו אלקורכוובי צריק בן ענ?ר אבו ואו .גדול
 בן איוב ואבו טגרנאכוה אליסאני גיאוז בןוכריה

 בן 41שת ורבנא עורא בן יצחק ואבואלכ,עאלם
 קכו"ב בתיו שיר עשה בנשת בן הגדולהנש"
 ע"ב בן או המה ותתקס"ג 4לפי!ם ארבעתבשנת
 שלכ!וז ר' דיסגן ולבניו יוסף לר' נה ושיגחשנים
 חים ר' הקה וה ובוכ,ננו . כ,כוחהפוילא שוש:בנו
 ועשיז בוזורה וחכם ופחכון גדול רופא מוסהאבן

 . בקוצרפנצים
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 שקרה כועטןה הביא שולהן יגר העורכיםובפסוק
 סאאשה טשלמנקא אהר עם מהלך כיגארבמרינתו
 לה דיה ואח"נ , קודמ ואלסנה עניה היתהאהת
 ו4בת יל בכל להס עמ שייק מנינה שהית'עושר
 לה ונתן שבח ליל בכי נום בא שהמז אהרלאיש
 עון הןז שזה האשה דוגעמה ואה"כ ווהבכטף

 אם מוסה אנן הים ר' ההכם לוה ושאלהוהלנה
 וסנשז אסור שהוא לה ואמר וה לעשותטותר

 למה יה ואטר שבת בלע המת ונא , והמלעשות
 לה ואמרו שאלה ני לו ואסרה וה לעשותמנעת
 בוה לו עושה העזה כי לה ואמר , אסור דיאכי

 השבהצ ואו . כן ושרהמיה לנפשו גרינהתיזה
 ממ41טלה שושן בן פלוני הוא כי וא"לאותה
 המיא , הקז לוה קודם שנה מש' יותרגשטת

 את הרג מחבה צד שעל מסני ערן לגןהננשוהו
 אשתו את שהרג שראה וכיון , בשגגהאשתו
 בלל אס כי רוה נחת קבל שלא עצמו את הואהרג
 בספרו העי והוא . בהייו כמו ערוך בשולהןשבת
 . ואמתית כשרה והאשה ספק בלי אמת וה כלכי

 ובסדר . מ"ל הסצות בס' שסצאהיההכמים
 הר' בשם ירושלם איש שמשון רבינו כתבורשם
 בר יהודה ר' מהץ . מאישפירא קלונימוס ברסאיר
 גרולות בהלכות נתב . ס' מצות ר'" תלטיריצהק
 רבינו טורי . ל'ה סצות עלם טוב יוסף ר'שכתנ
 גד~ות הלנות התרומה בספר כתב יצהק גרברוך
 בר טנחק לר' אטר תם ורבינו , גאון יהודהמרב

 קלוממוס ורבינו הגולה סאור גרשום רבינוטרדכק
 בן שכושון רגינו . ושש הבא שניהם רומיאעפ

 שסשון ר' הלוי יצהק ר' . ביצה בתוספותאביהם

 בתוסטות. כך תם רוינו לו הודה ולא כתבמסלחו,ז
 בר' שמשון רבינו ע"א כ,צות מרדכי בר יצהקהד'
 הר' שדרבר דיזרומה ובספר שם ועור . ור"תיונה
 בהוספות שמשק רבינו כתב ר"י בשם כתבברוך

 בתוספו' שמליט רבינו אברהם בר יצהק ר'מנהות
 פסק נתן בר טזורה והר' , ר"י וכעיום י'תבהמום

 ג4ראה יוסף בר יח"ל והר' בפסהיםבפירושיו
 איש ח:נאל רבינו אלההו רבינו קקווז: רבינושההיר
 בשם ורשרי במהוור כהב שמריה והר' ,רומ'
 רביגו כ,איר בר יצהק והר' , קיא במצותרש'ק
 בסדר קל',! בכ,צות . קל"ב בסצות אשר בריצהק
 רבינו וכן עלם סיוב יוסף רבינו ואסוראיםתנאים
 כנגד אפלו מקום בכל כרב"ל פוסקים והג'זזננאל

 מאספמש גריות בהלכות עוד המם . יוהנןר'
 ורבינו רש"י שלבמ%תקל'שור'יצהקבן.בתו

 ר"ת בשם כוכויץ אלקןר ר' כתב . כוקוצישכושון
 ההמר בספר ד4'ת כתב י ירושלם אען 'וסףוהר'
 רבינו . אלהנן הר' קלונימוס בן סשולם רבינורברי
 מר אמר הכי עמרם רב בסרור כתב . גאוןנסים
 רן בשם דימס מגהכובר רב פסק . גאון משהרב

 הננאל רבינו רונבדינו יוסף הר' . אברהם בריצתק
 שלום רב . הלוי אושעש! ר' וכן פסק רוסיאיש
 יהודה בר יצהק ר' ש הנגיר אשר בן יצהק ר'גאון
 מצות דר"ת בתרא בכוהדורא למעשה הלנהנן

 נסים לריינו סחרים במגלת גאון נסים רבינוצ"ה
 4רסור בהלכות תם רבינו . סטוה בר הלוי 'צהקר'

 נתנ . אברהם בר יצהק ר' בשם טירשוהיתר
 והר' ר'" בשם ר"י נתב מפונמיוא משההר'

 . ארוכות תוסטות עשה בנואלהנן
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