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סדרהרבנים

הרני ההחאשעשיגה בסתאמוזש'
וביטי
חותנו אבי אשהורב שמת %הכהן גאון ק חמני
גם.היא חבר סשףם הרבה ונפטר בימי רב האי
גאון ארבעה שנס קודם פנררתוב הולי ,אבלבני
שיבת ר'ה4ויהקימו חווה חאשג*הבןננו ש
דודבןוכ4מ ור,וטרגוהו ש כסא רב האיגאוןז"ל.
וה4פרנו ש'1מלטינים אל
יתפסוהו ואסרוהו
בברול ולקחוכל אמדלו וברחו שנ'בניו אל סמרד
אל ר'קייסףהלמהנגירבר רב שמו4לבן אלנגרלא
הנג-רשהי'אוהג אלחזעיה ראשעשיבהוהק :עמו

אלי

המי

ער שהקז
,
השטרעקקבזגורמלוארשץהסורנקהורסגמואוהונהשנאגי
וברחהאזזדבגציד
שם
זגנהתזחרירבנים ,ואח"כ נננסו בני בניו לארץ
44רום [בסה'.ק לספרו]  ,ומהם הקה ר'חייא בן
אל דאודי ונפמר בארץ קשפהלא בשנת ד' אלף
ותי"ד ,ואחריו לא נשושר ב4ורץ ג)מרד אדם
מפודסם מוהוא מבעזדוד ,ו*הד חוקקהו שהקה
ראגשטלהורזישישיבה פסקוה'עמיבותהגאונים,
וקודםלכן 7ךתהסבהגאות ד)שי"ת שנכרת חקם
שלעשיבותשירה הלך להם מאוץ ספרר ומארץ
המערב ומארץסצוים ואממקאוארץהצבי .וכן
דדתה המבהסרצאמקורכוב'שלישכוכינ'עלהסמינ'
ששלרן
יפ,כוקאל נבספוד ושכץ עבראלרזזכון
%4נאצרוהלמטונהשציםלכבהוסונו'ועירהז
סמוכות לסזדר] והלכו ער חוף הים של ארץ
עוראל ,ונםבו %4יםיוו ומצאואנטה ובה-חסגוה
חכמים גריים ממדינת סטסודן טיויו דצלכים
להכנסת כלה וכבש דהערבןרמאהיןהספ.נה תוסר
חא'טן החככהם ר' זשששלאביו שלרבינו חננז%
ז'ל .וזזשני [רבינו כושה] אגיו של ר' דצוד
ואג)רודצים
ועמ ר' חמך בנו ,ור' חנוך
עורנו נער .והג'ר'שבוויוזבר אלוצן .ת:ר' לא
נודע שמו .ובקש דעולעצ 6ענוס
שלר'

כוי

אפיי

לאשוי

כעמהיענותהמתירט :שת פאד ,והק צעקה'-6
מממ אמ הנטבש'
משה אשהבלשוןהקי
אםאי
המתיםשתע
קמים לתחעת
לאו ,והוא דסרבח
אמריש מבפע אטרבוגו' וכשמעה רברזו הש4כה
את עצמהלים ושבעה ומתה ,וההנמיםאלו א
הגיו לשום אדם מה טצם ומה חנמתם,
חזעלהן מכר את ר' שמרעז באלכוצדרא פל
מצרים ומשם הלך אל מצרים והק6 :זוש.
והשני ר' ועסךעול מכר אוהןב4בציקעו בחקע יךם
וגושם עלהלמדינתאלקירואן 0והעזהביכמם ההם
חוקה כוכל מריעת ישמעאל אשר בו-4ץ הפידב
ושם דןהר' חוששול לראש ושם הוליר את רבינו
חננאלבגו .ובא השלעע לקורגוגה ומכר שםר'
פ,שה ור' חנוך בנו ,שפדאוהו אנסר קורמבה
וכטדומיןהיוטוהיו קבף ר*רץ וודתה בקורפובה
בית הכנסת מעממה כנסתהמרחי ,והקה שנןדיץ
ר'נחןזזטו-וגדול ,א4 %ש יךו בקשום אנטף
סמוד 4וברבוירבותינו ו'ץ ,ואעם"1ב4יתו מעש
שדיויודעץהיו עושין מדיש וטמרמים ועח~ם
ועררים ,ופי'ר'נועהד"ן ש כל היאה טבלה
והא במס'יומא ,ו4ומר  16ר' סששה א"כ פשו
להו
 ,וכמושמע הוא וולסחיים את ד0יו
תמהו והאל וה ושא 4מטמ שסייתקקם ששו
להם עצרב 4הם נרב חנמחווהיו בע4דינעכוחוץ
למרדש פלאהיה 76ם ושות 4כוס ער שעשלינן
רוימ-1ס הןלכה ,ובאוהויךום הגאהר"ן חשמר
וח רלובש זעטק חזאורח
להםאני 4רמדין
הלא הוא רמ ומורי ואני תלכררו אווהכייום
וטנוהו 6יץ בקוהשבה בקהל כי החאנבון
וגזצ  ,ועשו זקיל פטקה גדולה
י
וןפקייםיקויפוגמרכב ,ו-צה דצש4שוולצודעת
נמ
ור
ממכייצההש המלך מ שפה פחד ש
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ואי
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שקהמ"זייט

ששמי
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צמנץ 4טד

ספריוחסין
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ב%חהקול מממענארז ססרד ו4וץ המערב ועאו מהם ד4לים זווובים תעקו ואין שוסע להס
נל התלמיר"ם לשיות ל0נץ
 .וכל כ1אלו,ן ;מהיו %אלחרנבנסוב'אתיםאלור'ישקבבןגו'ור'יוסף
ס ההזיבותסי%ולו,
בן גו' אודס ומצאו הזהובים והלכו לררכם,
גיהאלי כע

*ינת

ד'
ודנרוה הק :ביכר רב שרירא קוזב
%4שס
% ,אה ר'סיוהלר' חנוךבנו אנזה
סלאגה נימפסחתם הי:ה גר%ה מנל בהץסודת
קד %קורטבה] ובתו של ר' חנוך היתה לו מכני
ש*נאיוספני וה נקראוכבניאביו סלאגה ערהיוס
לר' כהשהחלכויים הרבה ומהם ר' גן
יציקבן ששנאשהיועבן אניהור ,והוווסי' את

יתש,

יסף

חיי

עעסעאל ששמו
נלההיסוד ששון ערבי
אלחכש] ,ורן חווך בן משה סי' כל התלמוד
י בדתךמת סי' הכעענה
בלנשן ערב ,וה משייז
לטררניקץ .וממני גרולתו ותככותו בעכן גר' חנוך
הרבהישגעל כסאאביו ,ונחלקו הקהלטילוקת
בר'
גדולה אחר פפירת רב חסדאי הנסיא
דה
גי
הו
טנהק נשביכרו לא היה ארמ בעולם ש
ייכול
להלק שהיבר' חנוך .ובנליוםויוםהיוימשאע
מקורפבהאלעירוהיא ת'ש איש כרעזראלרוכבים
ש ת"ש מדנמת ונ%ם לעסום לנתמ בלכות
וחובשים טגבעות נרתמלכי ןעכיעאלוכל אלההיו
עם הרב.
ובת שניה עם אבן שטנאש ער
כת
של הדב כשאתונירו אתבן שכונאש והשיגזבררמ"
והו,
אץ שערת
מספרד
גצבטוה
[בסה"קבגאנה] ומצא שם ר' שמו %4הכהן נר'
ט4מרהווהחאמבני קהל פיץ והס לנדף הרב ר'
המך דבראליו [וכעסשיו בן שכונאש וכתכ
לואגוזזגדולהבלשוןארכףובועה בה ,ה"שכיל
הניעדטרבלו תשובה והודיומ שטעה אש ב144ן
רכהכששר ],ונכנס שכונאש בספינה אהת
ער-זיבת רבעו האי והחא חשב שיקבלנו רבינו
ז:איושהי; שוטולר'חנוךמטני שהארבע'חככרס
סזהונרנו כרתו חוקוכטון הישעות ער שבוע לזץ
דלרולבבבל ,ואעפ"כ שלוז לו רבינווזיי עטום
יבאאליו קקתמ לנדוי הרב41 ,ע
ל שטמוש
%טשק ומת שם ,וקודם לכן סעדלרלה הכת
החו*ץז ש הרבוכלחברי בןסוינאש וטהמ שמ
אחים סוהמם ששים כטדיעקבבןגו' ואחיויתמף
פעם אחת נמסו לתם -אחר מסרשי המלךסידה
ממונה שאיץ ה71ונהומ קני דדשמש%ים מן
הארץנזהיזה תחתירול(עו
יק ש הסקץ' סחז0קיר
עיהם ודגז % %דוון אלמים זהובימ געש-ה
וכשד4-5ילו לרבר צוה חס-ים לבוחזם וייצוהס
בטשיתיהוצטום לבקן חסהר מגוחלים ודחוסיס
ובכיע4רהיכלו היו כמה עקכיכמות נס %באוות

והי

יא

ניי

וי
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וה הממון מצאנוהו בהל
ונתיעצובביזםונחששנכעי
ישנלו ישוב להיכל
במנתותבו
4מ
ו
יהנותואו4נסיר מנפשנו חרסתצוהרעו
ו
ש
ע
ו
כן ,ונתתזקו במלאכת הכטר
ונתלהבב,ל
ועשו בגדים קרים ונמיעם עשמעאליםעלראשי
הדגל-םיקמם מאדלע נלמו כמותם בספרד,
מנחהלכלך דגמאם ולמלךאלכונסיר בן אבויהעשטי
ר
4רכערער שאהב ה0לך אלמנסוריעקבבןגו'וכתב
לו גלין שכשאו ש כל קתעות ה4ר %4פיש
מסגלמאסה ער נהרדוינא שהטו קצה מלכותו,
את כלם ומ-לה רשאי לכונות עלק:ר
שמה-השופכי
כלכוי שירצוז ולקצובכל מס וכל פרעון סילהם,
וד"נממ-לפניוי"ח כוסריסיולבושי סס'ם והרכיביהו
ל קרבוובה
במרכבת הכעמנה ,ונרן:לו ש בני ק"
כונער ועדווס ועשולו הסנמהבנסראות וכתובבוע
בנו גם אהה גם בנך גם בן ננך ועמד
בנדיתו  ,ושלח שליח אל הרב ר'ח:וך סואםירץ
בין א:שים ישיס אותו באניט :בלי כושוכוות
%בו
ושיליכהוביכ) ,וכל הקכרכן ש בן
%4ישעשוב
נש
יא
כנ
שי
א*ו וכתנו כולם אגרות לבן קזכ
הורטנה ושירו את הרב ר' חנוך וימנוהו לרב
למהם ,והוא הטרב ש:ם תשובה קשה 4אכור להם
ש הרב ר' חנוך מעיר אני ש
שסיט
שק שאע כטוהו מטשז ער טיבת בבל,ומטני
חשת התשובה לא הוסר מגדולתו,ולקץ שנה אחת
לנששוות בן גו' אסיו
אלמנצור שהוז
כמדומה שישע לו 4נדות גדולות ,ויקח ממק
היראלכוכל הקהלותכהוגן ושלא בהוגן יתן
לו ,ומממ שלא עשה נן אט-ו המלך בבית
ה4גזרם ועטך שם נמו שנה ער ים אחר יום
4ודהעממעאים עבר
השאם ש מת הסוהר
בשזשקומהיכלו אלביז עבודהו ,ועכ,רבן ט'למני
הידעמאם שבית הסהר בסתת בית הסהר,
ומיששהו 2ש %4את אומנו אלמנצור ש סה עשה
לוכן והחא השיב מסני שאינו מוביל שי מנל
גדולחו; ולאלחר צוה הטלך השאם להוומאו
ולהוטיבולנרולתו ונעשהלוכן אבל לא סוב ככ,ו
שז:ט:כוטנ'כן .ומסמ שבן שכונאש כחב תשובה
קשה לקהל לרמובהלא הוכר הרב אחר' שוב בן
גו' בעשי הרבי והרב בחסירותו עגטה נפשו
והוקשה לו בי בליל טובת כ,תבןגו' ,ובא אל
כוחהניו בני טלטוג והוא הקק כמבשר
הרב
44זוי
ספר לו שכ,ת -נקכ בן גו' ,וגעה דוב
בוומו
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שתמה נן פלאג ואמר אני באתי
ננכ"
לנשיד במות אינך הותה אוהב את שומעך,
אמר
ו
ל
הרב
אני כוצערובויה ש %הענייםשיףו

רגלים לסמוךעל שלחנו מהי12שולמיד אם אחה
0סרנס אותם 5א אנכה ,סהרי אני איני
לפרנססכי לא,זי
ז הרב בש כ!מון ממנ' חסדווזו
פלא הקז רוצה למהנותכ,כבוד התורהלסיכך דדו
זיי
ו זזף!נער ,ונפבור הרב ר' חנוך בשנת ד'
רגעם',ז קורם פטירת רבינו האיי ז"ל י"ג שנה,
ואעפ"כ לא השיבו מנחה  .קהלות מ~רח ומשיב
לשדבות מפני שהחנכהם אלו העמירו תלמיים
זע'נה ופששהתלכיר האו.,
וק הוץ מנהגו של הרברבי חנוך כסהקה עלה
לסיים הריוז :ננל ש:ה המנה ביוםנווב האזוזן
של חג עח4ם עמיגר" 4הרור ועיני העדה,
ובשנת ר' אל0יםהשם"ו שה כמנהגו ושו
גדו* הרור ערב יום טוב והת'בה זזתה עאה
ונשבואונפלה ונשברה מפיקתו של דיב ,ומת
*ברם טועטים לאחר שהעכךד תלמירים הרבה
והרביץ תורהבי:מואל.
ומגרול'תלמיריורב שמואלהלוי הנג'רבר'יוסף
הירוע בן גיקסוילה ו) מקהל קורבובה הקה תלברד
חכם מהכהוכ"קםהגד"4ם ,ועוד הקזבקיבסנ"יי
ישסק~ליס ובלשונם ומאשר כח נהםיעמוד נהיכל
 ,והיהרוכל מפרנס את עצמו בצער ער
טה)יויכרחירוס בספוד לאחר שנססקה כלכותבני
בן אביעכ!ר ,וגברו 0יני פלשת'ם ונחדלרלה מדינת
קורטבה וברחו יו:מבקז יש כר שברזז לסו"וסיה
ושר ורעם שס ערהיום ,רעמ כמ שברזזלבו"4כולה
וזרעםנער שם ער היום,ור' שמואל הלף וה ברזז
לפ~לאקה והקה יושב בחגות ח)'ה רוכל ,תדתה
סטובה לחצרבן אלעריף סופר
חבוס
נההי
מאחס
חק
פלשת'ם בגר:אטה ,והיתה שפהת
ר
פ
י
ס
ו
ד
ו
ת
ו
א
מסהסת
ב
ח
ו
נ
ו
ספחם לארנקה המשנה
אבו אל קאסבן אל ער)ז והיה רואהססריו ותמה
מחנטתו ,ולקץיכוים נשאל טלפניכישנה זהבן
אלעריף טטלכו חבוס לשובלגיתו לטאליק!ז ושאל
את אנמרביוצסי היה כוהנ לכם הספרש הנאים
אל' ,אמחלו יהורי אחר סמוך לחציך מקהל
קורבובה הוא כותבלנו ,כ!יר צוה הסופר והויצו
א*ור' שמואלהלוי ואטרלואין אתהראוילשבין
בחנות אל תסור טמניימיןוש"0י ,ונששה סומרו
וכל עצתו ה'תה
תועצו והוא המז יועץ
כאשר"שאל ווש בדברה' ,והצ*ח ה0לך חנוס
געצית שלו והגדללמעלה ,חאיע'כן חלה הסופר
י)בכ"י .
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נן שעריף ונסה למותונננס
חבוסלנקרו,
ואמרלו טהאעפיהומיייעצני ב0לחמות שסנבומ
והשינלואני לא
אלא 0לנ וח
הוקורישיםעינךישעיצותוקק-הקמזלנליךמלעאו
ב
יולכהןוכל מח
שייעצךכן תעשה וה' ו-וה בענ.רך,יאחר טות
הסופר לקח המלך חבוס את ר'
הלף
להינלו והקה סוסר ויועץ ,ובשנת שטמ
ארבעת
יאלפים
תש"פ הקז בהיכל
והיו למלך ב'בכיבן,
הגרולבארינז וטשנהובלקין ,וכלג)רני סלשתום
נפזו אחריבלקין י)קכון לזזכ!ליכו וג),אר כל זזעם
אחרי נארים ,וגם הוזורים ומהס ר' יוסף בן
ן ור' נדןמקז וזנקרא
כיגש ור' יצחק בןייאו
אשכפה מגדולי גרא:מה ,שלשה אלה ז:יו אדצץ
בלקין ,ור' שטואלהלוי היהא"ריבאדים ,ובעם
טות המלך חבוס עסדו סרני פ14תים וגרו*הם
בשורה להסלק-בנובלקין ,מ'ר הלך בלקין ונעק
ידאחיוהגרולבאדיםוהמליכוהו בשנת ד'איסי0
תשם"ו ,ונהסכו פני אוהביו כשולי קדרזז ובעל
כרזזסהטליכולגאדים ,ואחרי כן נתזזרשבלין
שהכליךאחיו והוה סחגבר ש אחיו גאדים ולא
היה הטלךינללעשות שום דבר קטן או גדול
אלא אחיו הוה מכשילו ,ואזזר כךזזיז איזיו
וידבר
לרופא להניח ר0ואתו ממנו 3ןעסהז
הרופא ומתנלקין והמטלכה נכו:ח ניד באד'ם,
וברחו היהודים הג' גדלי העיר הנזכרים לטלה
למרינה אשקילה .ונסמך רב שטואל הלוי לנגיר
בשנת ד' אלסיס תשפ"ז ועשה מונות לעעהאל
בססרד ובארץ המערב ובאסריקא ובארץ כוצחם
ובאיסקלקז וער עעיבתבבל וער עיר הקד:מ  /כל
בני וזורוה בארצות האלו הקזמד,נה מננסיו וקנה
ססרים הרבה מכתבי הקרש והמש:ה והתלנץד
שגם הם טנתבי הקרש ,וכל כר נשזהקז דוז:וז
4היות הורתו אומנתו גנל ארז ממדר ובארצות
סתזזכרנו הוא הוצ'א אליהם ממונו ,חיו לו
סוסרים כותבי כישנה ותלמוד ,ונתן בטתנה
לתלמידים שלא ה'וינלין לקנוח טשלהםנז
ניסרנות ספיד בין בארצות שהוכרנו .ועוד
היה מססק שמן וית לגתי כנמות שנירוש*ם
ננל שנה ,והרניץ חורה הרנה וסת בעינה
פוונה זקן לאחר שזכה לר' כתרים ,כהר
תורה ,וכתר גדולה ,וכתר לוקז ,וכחרש:םבווב
וכ!עשינופוובים עולהעלגביהם .ונפטי בשנתד'
אלמס תתמ"וועמר שכ:ור'יוקףהלויבנוהנגקי,

המי

המי

הטי

וטנל מרות מוביתסוהיו כאביו לא חסר לו אלא
שלא היהענותןנאניומפני שגרלבעושרולא נשא
עול'בנעוריו וגבח לבו ער להשידת ,וקנאו בו
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סרני פלשת'ם ער שנהרג ביום שבת בט' בטבת
שנתר'אלפיםהתנ"ו ,הוא וקה 5סראנסה וכ5
הביס מאוצות רחוקות לואות תורתו וגרולתו,
ואבלוהלךבכלמרינה ומרינהוככלזמריעיר ועוד
מימי רבותיעהקרכוונים שכהבו מגלת תענטק בט'
בנובתולאה-עועל מה הוא מכאן שכינו ברודו
הקרש*ום זה ,ולאחר פפוירתו נתפזרו ספריו
ן תלמידים
ומחמייו וסשטו בכל העולם ,יכ
שהעמק -הםהיורבני ספרד וכונהיגי הרור אהר
פטירתו] ,ובשנההשם"ו שנה טוהוקס ר' שמואל
לנגיר נלכרהירושלינ) עלק-י ארום ונעקרה כולכות
ישמעאל .ואני אברהם המחנר והנוהב ראיתי
בספרר' אברהם בר חייא הסש-די התוכן הגרול
שבומנו שנת תהנ"פוליתוהניצרים לירושלים.
ונחןורלהןכיררברי ארץ אפריקא,איש -מטירת
רב חתראל נסמנובמדינת אלקירואןבנו ותלמירו
,ורבינונסים בר'יעקב שאהון שקבלו
רב
מר'חנ
יראל ,וקבלרבינונסיםמרבינוזזאיישהי'
אס
נו
ח
אוהבו מאר ושול,ן לו ()מרינ) בתשובות כ5
ספיקות'ועל ק'על ק' ,ורבשכיאלהלויהנגירעל
יררב נם'ם הקק שותה מיכרו שלרבהאיי ,חיה
כוהנהמננסיולרבינו נסים מאד שלא היח בש
ממון ,לאחרכןנתחתןבו ושלח בתולרב מ:וסח
הנגק' לאטוהחמש מצאה חןבעינ'ו מסני שהקשה
ננסת אבל היתה בעלת תורה ויראת שכרם,
וכשנהרנאישה ברחהאל מרינת א*סאנהומרנסוה
קהלאליסאנה בכבוד גדול עריים מוהה.
ורב הננאל עערר נרולהיה שהיובאלקירטו
סיחרים הרבהמטליןמלאי 5כטווהיולו ט'בנות
והניח י'אלטים והובים אחר מומו ,והוא חבר
טסר הסקצוקךת,ויבינו נסים עשה מגלת סהוים
והחעורבינונסים חתזדלו ברבנות באפריקא שנת
יהנגיר,
תת"יח'שנים קורם שמתר'שמיאלדיו
ובשנתתתכ'ץשנהרגר'יהוסןדד;5וינלכר'סרגוסה
שיר סירואי רטוץ מהישמלא*ם והש שנת
אלףוא'ץיעצרם ,ורבינו חננאלורבינו נם'ם 5א
ההמ להםבן ,אבלבערוךאביי אמררבינויעקבבן
רבינו נסים באלקרואן .ונפטרו שנקהם ופסק
התלמור מארץ אפרקק ,:ונשאר מעפו מ~ער
במרינתאלמהריהביריבני ווגמאר ובמרינתקלעה
חמארבירר' משה מר שלמההריןבן פורמשאבל
לא נסמכוברבנות ולאיצא סובעם בעולם ,ורורם
של שלשה אלהרב חננאל ורבינו נם'םורב שמו)1
הלויהנגיר הוא הדיר הראשון ברבנות וחור כח
התלמור בספרר וה.ו שם ה' רבג'ם ושמות כלם
יצ חק ,שמם ס0רדיםושל"שי קרוב להם ושנים

באו מארו אזדת ,שנש הססרדיםאי
ו הן
י ק:ורה בן גטות
רב יצחק ברברוךורביצחקירב
)

מגרול'כורינתאלסינא ,רב יצחק בר ברוך ור'
יצד1ק בר' יעקב בר' ברוך בן אלנאלק :מקו,ל
טאידח
היו אבותיו
קווכרשפגובברה,טיויקווסרםללבןירוקצלים פייסמקדי
ממנו שלץ14
שדף'לוכוכוונ'עלג)פררשישל,ןלובושועיירושלי'
ושלחלו מקצתםוהיה בהם עושה פרכחז ויורע

מלאכת משי ושמוברוך ועמרו בכוארדה 01חל'
ר' מאירבןביבש שראה נליון של רב סערק :גאון
"1ל ונתובעליולקהל קרפוובה ואלנירה וא5ק~אנה
הגרלה
ובנאנה וקלמאנה ואג4בלקז ומארדהה
עיכלחמות
וכל עף ישראל אשר סבעוהקז ומפני
חרבה מארדה ,וגלואבותיו פל רב יצחק זה הרב
בןבא*ה תעכנו בקרטובה והיו מנרולי השר,
ונולררביצחקזהבא'ירשנת ארבעאלפיםהשצ"ה
וחיה אוהנ תויה ודורש חכמה סיכףו ,ובא
למדינת קרטובה חכם גרול נזצרפת שיטו רבי
פריגורס ועשהלור'יצחק זה טובה הרבה וספק
5וכלצרכיוויואל לשבון את ריווען ולמד פמנו,
ור' שמואל הווי הנמר היה אוהב אותו והוא
עודנונער והק :משנרלו ספרים ומהנות ומצוהו
להשתרל ה'קרות ,ונפטרר' שמואלהנגיר בשנת
ד' אלשם תתט"ו ,וכחג רב יצחק זה סחנרת
עבורוכלסורולרב קקוג]ף ה5ו' בן הנגק' ,ונשא
אותו רב קקומףחלוי בממון והלך אליו לגראנטה
והק:הולך ושב מקרשובה לגראנפוה ,ובגראנטה
היהביום הגווה ונעטוהלו נם ונצל ,ואחר כך
קנה ספחם הרבה מארכיעפררגרולוזיוןובוכזפרי
יזנגים אשרכוזפורדבכל הארצדת קנה הרבהנואר,
והוא חבר ספרגרול וקרא שמו קופתהרוכליםוס"
בו מדלכוהקויותשבתלמוד הרבה מאר ,אבללא
השליכווונפבור והואעור:ו לא נש5נ)וו:יי :י)כם
בחככותיונית ,ובןל"ר שנה היה כשיצא טבעו
בעולם ונסמךברבנות ונשיאות בשנת ר,אלפים
התכ"פו,כי סלך יועמשול הנקרא א 5מעחמר
שמו לשרבביעוכהיכ5ו שהיה שומעלו בחכמת
האיצטגנינותסזהיהיורעמוסףעל תורתו ,ועמד
בגרולתו כמו עשרים שנח ,ונסטר במרינת
גראנטה בניסן בשנת ר' אלפים תתנ'/ד לאחר
שהרביץ תורה והעמיר תלכררים הרבה ,ועשה
טינותגרלותלישראלונ"כו שנההיויסישניזייו
והואןקננואבי אמנו פל בד"ע).
ת מנרול' כורינת
"ביןגי,
דד
(,
ורב יצחקברבייהוד
אליסאנה נם הואהיה אוהב תורה ורח-ש חכמה
מיכרו ,והנגירים השנים רב שמואל ורב יהוסף

מאמררביש

בנוהיומנסאאיםומננדים אחקו ,וכשנגוהההגורה
על רב קזוסחהנגיר ברח ר' עורקז בנו לר'יצחק
זה הרבבןגיאת ווכר הרב חסד אבותיו וכברו
ונשאוורצהלהקימולראשעל קהל %4יסאנהושאר
קחלות ספרר וההו עודנו נער ,אבל אם ה' לא
ר'
עמלו
יגנה נית
שואב יצהק בנרו'ניוקזובודהובנרטבטנרות ערעורי"
שנת
הלוי ונסמך ר
ז ננר והביאוהועבריו
ד'אלמים תתמ"טוחי
לקורטובה להתרפא ונמטר שם ביום שבת
והוצשוהו עבדיו מת סקורטבהויכו כל הלילה
ויאר להם באליסאנה ויקבר שם עם אבוהיו.
ומוסף ש תורחו ועל חנמתו היה פטטן גרול
ויורע נחנמת יונית והרביץ תורההרביוחזעכרד
תלמיר,םגרולים .ומגרו5י תלמיריו הקז ר'יוסף
אדייןברבייעקבבןסהל חכם גרול ופי'טן גדו5
וירא שקים ,נסמך ברינות קורנובח בשבכו
שנתד'תתי"ג,ונסטי בניסן שנת ד' תהם"ד
שנה .ומת4טירי ר'יצחק
ושפט את ישואלי"א
ברבי ברוך בנו שגוכיר.
ור' יו0י ברבי ?:ריק בן צריק חכם גרול
ופימון וירא שמים ,ונסמך ברינות קרבובה
בם'ון ומנת תתצ"ח ,ונפטר בשנת ר'
תתק"ט ושפט את ישהאל י"א זמנה ,והוא
נקי
א חברלר' מבחק בלברוךור'יצחק בלקזורה,
וכך הקזכ,כוגה אל חברר' יצחקבר'
הירוע
בןסכני מקהל ראנקץ ,פעמים נקרא מש
חבר"וסעמים
נקרא רב% ,א הקז חבר לאלו ולא עצר כח
ביממזם .והלךכ,ראנקץלארץ כטרח ונטמך שם
גאון והושבעל בסא רב האט ו'ל,ולפי ררכנו
לכורנו שלא נשאר שם היאר בתלמור בכל ארץ
שגער.
הרביען דב יצחק ברג' ראובן אל ברגלוני בא
סברגלונא למרצה דאנק :והטו היתה בישוצה
וחוקה ביס ,ודלה נח קהלה גרולה וקדוטתז
ם פוובים ,וכברו היב יצחק
בעושרובכייי)י
וה ונשאוהו ונתחתןלנן אלנתוש מט-ולן ראנקז
ועמב שםופופט אוהם עד יום מוהו .חזעתק
ללשון הקרגך ססר כוקח וממנר בש:ת תת"5ח
והווובןלי
ח שנה ,ונן עשה 0פר ששחם שש-י
שכועות ,ופייטן הקז זחבר אוהרותישבועות,
ועשהסי' לפרקים סמסנת נתונותופ" למסכת
עחנעהמירץ ש חנמתו.
ועורגרול כוכלםרביצחקברבי שןרבןאלפאסי
חמחר ,ותלמירם של הרב רבינו נם'ם
כו
בר' יעקכ ור' זןננו %הקז,והלפינו בו גארצן
כלפהצן אעגאבוחים בנו עד שנרח ונננם

היי
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לססרד בשגתי
' תחמ"ח ,וונרו ונסועו ר'יוסף
בן שרתכיקש ,וגכנס לכודינת
זקעופריכטוובהבור'עממראי
שם מעט ואחר כך הלך למדינת
אלשנה ועמר שם עד יום מותו ,וגמטר בנימן
(בכ"יבאייר) שגת ר'התם' ,והואכנןצ' שנה,

העא העמיר תלכרדים הרבה וי2א טנעו בש
העולם וחנר הלנות נמו תלמור קטן ,ומימות
רבהאיילא נמצא נמההו גרול בחכמה וחכהמה
אלה הם הרהיהב' ברבנות.
ל רב יו!:זק ברב' יעקב הקז
וכ!גרולי!זלבויריוכי
רביהוסף ברבי כ,איר הלוי בן מיגש נ%ר באדר
ראשון שנת ר'תתל"ו ,והמ:ר' מ4רראביו תלנרר
חנם ונשוא פגים ,והוץ ר'יוסף הוא הבורח
באריםכמופתענרנו
ממרינתגראגטהמלפני
למעשן והקז עובר עבורת המלך נן ענאר,
בו רב'2ווזק
הלף הקז
ומנערותו שלדב
ברביבדוך שאדםיגודסוףל קזמז ,ומהכקיז-משהרללי'
נחשיר %מדוביוםובליהסוהיו שנקזםאהזביםזה
אתוה ננפשותם רב קשחקברביבהוךור,מאירבן
כינש ,וכשנבנם רב יצחק בן א%4אסי בססרד
תת-זיב באליסאנה הלך ר' מזוסף הלף א*ו
ממרינתאתמנליוו ,והואעורנו נערכבן"'ב שנה
ח,
ועמרלסניו כמו י"ר שנה %מור יומםייל
הדהלו לרב יצחק לבן והגרילו בחכמה וסטנו
קודם פטירתו ,וכתב לו ספר שאס'לו גרודו של
משהלא אהפתנחנותמז ,ראלו ברורו גשלכהמה
כת'ב הבולכם אנפיט חבסיםונבוני'וכתיב.בתרקז
וווקח אתראשישבשיכם אנשים חנכום ויועש
ת%ו נבונס לא אשתנח והוא חנם וננון .וסתכ
דימנ"ם '1ץ נמסתח המשנה ע 5רב אלפאסי
שבכלספריולא חפיסה שיוכי אס פחות מ4
הלנוה ,ועוד נתב לת5כררו יומף בןעקנין בי
בפ" המשנהכועהוחורבו נמשנה הורה ,וסנת
יעותו"ש סמך ש.רנינו נם'ם במגלת סחרים
ח %מרחפזגאון בספר המצות גמעשה ,וסולא
 .ולאחר
קזה :קוראכי אםרב אלמאסי עם
פפררתרניצחקעיברביוסףד%ויסש0רביסאומכיון
שנת ד'תתק"ו ל"ח
שנתר'ר~זס"ג ער
ינ
אמ
שנהובכלם תורתו או
יותו וסבעו קמא מסט-ד
עד סצדיםונל ה4וצות ומו0ף ש חנמחוחגד'%
היומרותיוטעידותבו ש"ו)ז מורעכורע"ה שעגו
מארחיזמכו הארם ונתן לו הקב"ח רוחב לב
חדהעונר שסהעע .הקב':,עכה:הוכשחטובח
אשרקוצהלעיראל .אמן.
ורבברוך בר רב יצהק בן אלבאלקן
גט
הטו בו-4ררזושון שנת ד'תתי'וטושנמזם בשנה

המי

עי

י/

ניר

ספריוחסין
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אדה נערו ,וקש מאניו רב 'צחק ,וקודם
כצשירח רב הצחק אמו ההזהכ!ח5ושן נינווביןרב
עט,קאלפאג)י ,וכן זדתה מח4קת גדולהבץ רב
יצחקנר טזודהבןגטותיכיןרביצחקבןאיפאסי
וכשנפפר יובחק בר ברוךהמז רב ברךכבן 4ץ
שנה ,ח:חשסיולי שנעתפפירתאביוקואוידצש
ב4טנו שלא הקזיכוללרבר רברים נשמקמם טוסר
לו לרבהצדזקבןאלמאסי ואשוה לו גטזזרי אני
ם הבא ,וכבר
יוצא סהעולם הזה ונכנס לעי
מדלתילוול כלרבוים קשים שדברליביןבכתבי'
בע ש 0ה ,וכן אני ספיס סמנו שיש4ח כך
ולמראותךועמודלסניו ,ויורע אגי סיעסאט לך
פיבה הרבה סאר רלטד אותך בכל לבו ,טודאי
קטץ אה אבאכיץהלכתי לאלימשה ודברתילוכל
רבריו שציוני ובכהר,יצחק בן אלפאסי והגריל
בבכי וח1רלנחמניירברוללבי טוכורלי אםכית
אביךז'עאני אהקז לאב ואתה ההקה ל'לבן,
ועמרתי בביתו עד שלסדתי לפנייכל החלכוור,
וכמאמת רב'ציוקבן אלפאסי "1ל מובעם של אלו
רביוסח הוףויבברוךבר 'צחק ההזפוניכו הוצא
בכלד4ע"ץ ,וזןיזזרב ברוךצהיודע בחכמת 5ונית
מוסףעלהורהווחכסחו ,חןעסיר תלמיהם הרבה
ואני הקפן שבכלם ,)1ונפטר בסוף אלל שנת
התס"ו ,והארק-יסיסאחריו רב יוסף חלף ו"ל
כסו פ"ו גהה ואן לושני בשהעולם ודחץ החש
הדורהג'ברבנות.

ינ

י

י

ולאחדטמוירתרביוסףהלוי"1ל שכום העולם
כון העיבות של חטטח ,ואע"ס שר'פאיר בנו
ור' מאירבן אד4והיותלמייו וגשמ קבלוזו והם
חככרם גרו4ם אגל ספני הרעה מ4סף הצרק,
יאדדפטיתרב עסה הלף ו"ל היו שני זירום
המרותעלעצראל ,רצאובגלות מטקופותם אשר
לסהןלכוות טושרלו,רב לו,רג ט44ר לרענ לרענ
ואישרלשבילטנני,ושדסוםף לנגטותירנר' ואשר
לצאתסן הכט מפני חרבבן תסדרהפרצאלעולם
בשנתר'תתק"נםרלהוצשו
כון הכ %ואמר
ר
לכוונכחהים כ1גהולא קכריש
שם
זע
ישהאל עוד ,וכן
לעדציארר 5הם ב%מלכותו שם ושאר בסרינות
שלב בקצהזזעולםערסרינתאלכווזדהז ,וטפני
כן5איכלו בנץשל רבעסףלהושיב ישיבות א5ש
ח ,שכברלקועח
ג5ו סז4שגו4םלכורינתטח.פל
הצו4ט'-ם כףדעמכוע4ול שנתתתפ"ב כסו ר' שנת
קורםשנחז ר4יוסחדלויבןסיגש.וריו

משתח.ם

) אלח חס דפמ געל דורוה עולט ,ועל
י

אסרא ,יןמעייך

*

עצ10

להיביר תלמטהםכפי כתםוהקנ'.ה הסנים ע5
ידם ח:םסוחחנמיההלסוד.
ם בצרפת ככוו
ובוהדעסן היו חכמים גרחי
האוןר' ססה נר יוסמ ,ת:גאון ר' אברהם בר
יצחק ,ח:רבהנאוןר'מאיר בר'וסף"1לבנרבוסא
שהאירו התורה בחוכהן בסקרא במשנה בתלמוד
ובירושלכף ,ובארן צרפת הקז חכם גרול ורב
כוובי1קבמרינת רוסרוג שסו ר' הצקב הטו ר"ת,
דהעםעממרזזוויוזיטזור1כהוללכ!ודוללכ!דולדיהב*ץ
וזודזזבעמראל ,הרי עשרה רורות סן הנבאים
חגי 01יהוסלאכיעד הב'ץח':רורווזנצלתמים
ט .של אסוואים הרי אלו כ"ב דורות עד סוף
האגייאש ,ורבנן סנודאי ה' דורות וה'רורות
בגאוניםוג' דורוה ברבנות רורו של רבנסים ורב
ורב שמואל הנג'ר,ודיר של ה'רגנהם
יןכלם רביצוזק ,ודורו של רנ 'וסף הלף
או
נו
נ!
חכ
ש
ורבברוך בררב יצחקהריאלוי"ררורות מחתימת
התלסוד עדפטירתרביוסףהלוי ז'ץ ,סך הכל
רורווזמהגיוכריהופלאכי עד רב יוסף ולוי
ו"לכולם ערים נאטניםמפי עדים נאמנש סלא
פסקה הקבלה שלשלת הקדוטתז ש5ה ,ו4לו
בצדוקים אין אהה סוצא נן סהר ענן הרשע
בנושישתלכוייו של רב קזודאי וצוק"ל
וישואוי
זלקו ליוועלקבלהו בלאגשום מענה בעולם
ה
אלא 0פני קנאה ,חשינם יכולים לוכ!ר כך אנו
מקובליםספיפלוניומפיפלוני01סי הננואים א5א
מלבןנרוועורגצהםבטל"בכועיטם ,שאתה מוצא
קהילותהעראלשהיו פושטות סמדינתסלא בקצח
המעיב עד תאחר"ת בראש הפודב ,וקצה
אפףקשוכל ארץ אפרקט 4ומצרים וארז הצני
חשרץ ערב ושנער ועלםוארץפרס441ר,דדןואין
חגרגסר ,ונקראתגרטוןוכוברספאןואלרלאעד
נהראובלסהיוטום עכףם מרחםשנתגירו ,הוסף
מלכ' שלח ספר שנת תש')לרבחסדאיהנפ"בר'
יצחקבןשפרוטוהודיעו שהואעלרזטזרבנותוכל
עכוווראינובפזוליפ51חכ!בניבניהם תלגךףחכנרס,
חהידיעונו שש4ריתם ל רעת רבנות ,וכן בכל
הא'-שביםיוןמאיזנבקריוגגנתעדקפשנפינ')1
ורופיהגרו4הוכל ארן אשכנו טעגרבוה וצרשת
וארץפח~ן וסננסש וארן סק4אהוארןלוננרדט4
לנהררודגו )5עדארזספרדבקצההפודבכולם
שמתם רקבז גליותץ:ם שהם
חסקום
רעתחכסי חטשגח תעלטוד ,חוז ממהנח אחת
י)בכ"י0 ,איץנגיו ווט*ש ער קרטנ0האח.
 )1בכשרט4יסו

י'ו

=יב

יל

מאמר רביש
במערב במדבר ו) שמה ורגלאן  )2ומעם מהם
ומעמהההבוהם נארץהצביוכשהיוישראל
במצי"
חוגגים חנ הסכות בהר הותים היו חונים בהר
מחנות מחנות ,אוהבים אלו 4ת אלו ,ומו ,ץ
אלו אתאלו ,והצדוקים חונים נגרם גב' חשופי
שיס,והיו הרבניםכווצ"ים מפר תורהוגוחריכ~ע
שסותםבפניהם והםכיתקים כסו נלבים אלכרם
לאיוכלולנבווץ .ובואלווכיהיו בארץ הצבי היה
אלשיךאגו אל פרגא ישתחקו עצכוותם1גההנם,
והלך לשם כסיל אתר מקששיא נקרא אבן ש
מרגא ,והוא הטימו
וששם וראה4עז הרשע
ההריחו וכתב בן  %4תראס ספר אבו אל פרגא
הסמרהכוסית והמד'חוהכנטו לקשמיא והפעה
הרס :מהם ,ונפפרבןאל תראםלגקזנסינשאדה
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מי,מ=

ת*ם ס***צ :טהחק 4ם,
"*אשחק ,שק
צלסיט תשה
מע י *מל ט  4עק א ת ,ק ת תק
בפ
ף  4ש ט 6שיי גפה"*

"מ

=י.
%סש"י

*

דאמ אברהם יטי ש" טים
ת
%
עירם
"
"1טעטץ י"קזםוו"
1הי
טצלש,מה"
:הא נמזה קיסז"
הם
בים 6עט ו6וח" ,ףש שםנק .מ%מיט
מ שט

ד"י

ט*דם טס מהתם ,עתמ 3ום
הש נ
תף
מחחמומיז הטף ,שה חעע,יף,י
4י
,תף ה 4וש* היק ואו ל*"4א,תים
נאבדו בומןה0לך דקאלפובשו שלקחסתלילא,
הט זדתההצלהל"שהאלכ,שמדהעשמעא'5ם ,גנע
*=יהייהיוקיעא"ה אל מעלמא ,חמה אשר אם הדקיכיי
ץ עמסע4 %4אוץ
אחם ,מ 4טרשא ועיחת צח לע טשד
ש
ני4םושחין ש
תחצץשיכח%סא וטשק כסיה ,ער שנתחק פם  %4סשז 1גולא השיחפע" לטח,%ק
עה4ה 4ל
הנטיא יתקף בןאל פרוגה אל קכרי ודשמלם זאתף ש -אל מח"א ,ומהו ל"ןת !טיא
עצפהלה ,קטש %נסשדושישט"םבים בזונים,
פושלוו:ם וגרשם מכל
ומזהווטףממבצר אקרקמןשנתןלהםמב0שטןניי פלארצ,ז וח%ךה-יקיכשוטה על%מתהמירב
6ש?םשאיןדניםדינ' נפשות בומן הוה,
נאחם כ"ימע*עפטהשעי
י
זח4שןשיסקיהמס 0קק%שפם ,חצאח
ק
אחדי
העלה כהנתם שרפון ער שהו0לך
פסויהי
ט"ם ס"תי ע"%ס
4סייפהושנפשלהבןשץחיכםינברקשמוליאמהל,כ'ם .ריווהאוהפרובנשר בי
חוש ממישיה עתק ,חש
יסתד'ם",יי
בן רימומיו כלך כלמם הו ,ו0לך צדק וכגרזז "וה שטש העו לט"קי"ץ"ז
ח
ח* 4" 4ם ישותהס מ מ א פקם 1פק
יו משמעאיםהנמציםבאיץ ספרד רינום
למס עובר וקשנכ,זז כולכו::ו והנץז ה' לו נ1כל המוא וקדש"מם ,תאשר
השש
עברשכ1סביב,חיכ"1םאכיר ט"ז שנה ומ יא"1ה %1פעהח *,-פ*ה
פתי י%

*
אי

* =י

י
*

* י
י
*
*
ים

למי"
י%גתי=

אי

יו

לקה כרד העשמעאלים גבע
חתף המ*נה
ראקח 4עמר אם הררך מארץ השמש %ל4עקנו

ש 4עץ

והכווד'םבארץ מלשתים עברו מערב
ז *שר%1
ססיד אויי אשר לא יעמאירו סיכ
ם תנג ה עד אל מ הדי ה ,דעטב ירך כבהד
ש%ות ובקשולפגמותכן ב %מדינות סלכות
עטש %סוץ מח % -פה"לפ שמ -ש
זחיט מ!"ו ש~ט
שח ,%מ

עי

י

יחעמההמא /חזאהצא איחםהמ"
נ0טחח
טקחת,
רטצמ חממם חצמ על

ח""

תצחו

וט שיחמ נש* במ:מ" מיח

וחשמערענים ההפקהצסאים ה
ה%מש
פ"שיכים.

ומזגם כנה0ות לש כהפל ער
שהסג"1
יה
המ
10היפלהבכבוד מסמ מוראו וכבתע
1יהם המ"זים אוהן ,והוא עודנו בדצר וגער
דדת קנה וכסף*א חסוג וחתכלא ז,פו גנו
כאיטטי
יחא את לומנכעכושד%קו כ1עבודת
 ,וכלאכה גדלה
השתש "חט ,אל 41ד עח*
ים%נ ,19וצתמ4הצטצ"%1מט זדההני הם צדקות לוני לביהה ש*הו ה'
נקם נמסט מי נפס לפניהכחיז.
משק
תמדם 4ם 6עטםמיץ טטש1 ,%טה"ט
רוד כאשמר תמו ש הגף לעבור ירו שלח
ח לם שימס יזשט "עש ר%זם  %ד1מלףקיץ:ו תממוארוןלבהקו וכעשל בכל אשד
לו ,והת 1בקש סן המלך לשתי הת *צרוום
ק ש" כ=מ מ ק דח
"שרו"ןי=ב,יי ס==ש%סק פתחון פה בכל 4רץ קשפקיא האמר הכלך
ח"הם חח עפצ ,ה= פן פ ק =ח להששותבןיכנעום ולא "0ש נשאת ח4צם וחם
ט צ ל ו ח ע ק ט עטי
א=גטט" -תח*ץמ ה%מם וסתמעפט ,הש דטחשיו ש הטרמן
מא פי*=1ר=ם=איביה.
בכיומר
ומתאלבופדזזחפץ פשאש חאהוה
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השם ש מ ט

פהה*אש *4ם עמס יטט.
שטת לנר.
* 9מ ,השר יאהשר ישחם ה* ק
הוש * 6
מום=ט"יז כקריחה מ חד שס ח י ל ף ש ה ה ש " ע ל  %ל ק ו ש נ

י
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העא חמהשי*ק ויש ל בוו יד

שנשנח בל הגלה ,ור' מרימסנן גנאח גם הוא
השלם ל מה שהתחל ר' עשדה בר רוד וכר
עד"ק לבר0ה ,וק?ר ר' בושה כוזן 3ן קמלהוס
טמרם
ורבים אהרים חזככרם שכוזבו
וטהופזת ושירוה ותומבחות לעצרמ טזעלה
יאק תתאישאחשק את פם ב .
ושקז עיף
פשש
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שמל=יפ%יההי*
מדידמי
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