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מאמר חמישי
דורותאחרונים
הצ 4האוהחי קי
ג שחשגאת ק
דג דגנק
המ~ז טשוןבן וב ההודח 1און ,והחש סוף
1ע4ונים שעשח מקה וממכר וממר כצ%עות וספר
בשדנחזוגיאר סש"ם ן נפשר שנת תשצ"נד'
ין
שמס אהרפכוי)ז רבינו נימה %הכהן קחמנ
ורמע חצאל ורביגו נסים חביץ התחלו נרבנחז
ג4וסהקא נאת חתש ן חזבריבימ חנמל ססר
המליוקות ומ'התלמור,י
בנצמואל
תלומרי
ב
ג"
גש
דת
הרבר'חנוך גקורבובא נפפר נצנת ח
יו,
יחקףבנו מהרגבפו' בשבת נצנת התכ"ו עם קהל
נרמאטא ,וחששבי"פו אמר מ יעקבבן קר מת
קורםר'יצחקדלויוטן מה ן האו בא מתכר ר'
יונימוס ,ונפטרו ךבנהת תת"ל הרבר'יעקבבן
'קרוי"י
ב טמזק דלףסגןהלויגר אשרהלוירבותיו
טלחש"י ,וכןר'יצחקבן יהודת רבו ש 5רנצ"י
בפסום בפ' בהכוה המקשה ,והחכם הגד%
ז)משוורר' שלמהבןגביר %והרב רבינו טןשו' )1
סשיר הגולההשיסתיובארץ אשנמ ,והטו עסאה
סאאלהזוו)שובותד' גהשוםבן לערה ותקמת רבות
כלםנפטרו כשנתהת"ל ,ונומנס ש 5א 4ל כשמה
ייושן מנרבומ! רגו ט %ר'מע בז5דירוך כך
כהרבבשיךקצר.ומגדו*תלכרדיר' טשהחיחשן
ר' משה הציו "11טיה בר יוסףבן מק ו'לוי
קאחיו ש 5ף שחק .והגד %נעכולםר' אברהם
גריצחק הגקראאנ"ד .והראב"ד,והרבר'ורזזהז
) ואמ פצאדו בלק שפר טיבח רא,יכסא לאשיו
י

שחווה א4אה טאש אחד ,וחנתוגח חאח
מךצח ששת אחכעת אלפש השכע סאהה ושלקיפ
ושכומ ,לב"אח וץלםי ומכ"י אחר מצאח' שנפטר
נחשיפ חשכ"ה לאלף חחסישיחירז א"ג כמו
וע שנש אחר חסשזח הואה ולא יחק קנלח בעל
ווחסז בו0ן פנררח י דג"בי

יביי

י'ג

בלהמאור חהרבר'בושולם בריעקבחזרב שטהאל
בר משה והרבנצמואל בר דור והרב כונצה בר
קהודה ורויב קזונחן הכהן ורוב פלביה
אב 5הרנ אנרהם אב ב"ד לד %שבכולם.
ן ברולי 54
וכן גוה הומן זי' קהורה כ
בוצלומ שחבר 0פרהעחים ,ר' אברדום הנשש
בןנצותומקשחהר'כישהבן יעקב בן עורא קרוב
לשנת הת'ש11 ,ח '-קנדיק בן גיאות נפכור שנת
חתמ"ן ועגמה כצצץם ום'ויים ,אבל הסישן
הגד%ר' שלמהבן גג'ר %הןיהודה נו 4ב40לקה
נקורטבאיגדל בג)יגוסא 31קבר בבאלינכדא
נל
"ת תת"ל.
צנ
י אחיות
ר' ק)ודה ה5ויוראביעדיו בני נית
והםקבורים בהקד ,המצה סם-םשיוסיםר"לר'
יהודההלויוישה ספר הכוור ,ומבןזזנושוםכצ:ה
ההה ר' יהורזן השי כשעלה לארץ ישר %4כטו
נצכתבבם'וטיו ,נור'יוסף טוב לם העו נומן
הוה ,ורשש וכסר הטצות והרלש מבשץ
חיה ממ:ו ].מ-וג קנחק בר ברוך כ,קורפבא
טטר נהת )1תנ"דועסאה ספר קומת דווכ*ם ומש
השלימו ,ור' אבו)זם בר חיאהספררי נצשאתכל
ספרו התכונה בשנת תהס'ש ,ור' יצחק נריעקב
ן וקב5
ה:קרא רב אלפאסי ו"ל שחגר תלב,ורראי
מרבינו נס'ם ורבינו ח:נאל נפשרבן צ' שנה שנת
חתס'צגאליסונא והו !4ה3קרארמגו .
הטג-ד
י חקרש
גי
הם4צר הגד %סופוש התלטוד י
חש" הצדפת' פחצגדחא טטר הוא ותלגדרו הר'
נצמחה
גצעסוה סיעור וויטרי בנצנת
חתס"ה ,והיויכרו של חששז"ה שמוועפוהס'
פמ
בי
דצשק-ם ןטווורי
 נצמשה דיה תלכררו סועשהסשקם,
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רנו ,יקרש"י ששמעכט'ו נפת1ת רטלחיע:ך .שמואלסהדיש בחרא ופכחים ה:קיא ישב"ם.
לוינןניגשבר'בשירהלויבשיסו:א ור"ת שמה ספר העמרונ0כורבשנתתהק'ץבסדינח
הר'יוס
שנתףזהתק"א ,חזוא י12ה ססויםומיזש רובררוג' סרסאות משריווש.
נפסד
וכתבהר' חים כהן תלמיו נפ' הנחשא שאם
 ,גם
לחלמוד כמו שמבשין ה0):רשרם
י
כ
ש
ט
דשכיררבינו נרשום כושורהגולה מהחכנרסגרו*ם הקז שם בשעת פטותוהע :מגומאלו .וחתר'
שישנימסוזדו ביכךס הק-סוניםר'ימר4ר' שממר חיטאני אמומרגינובשהזהקוצי גלטפרמאית
.
קודםלו
דק*ר ,ובדורות יאחרונים
אמר שה
רד
חכםי כיפלא ,הגה
ר ,יוניכווס ור' כהיולם בנו
י'4ב'-1מריגומ1מורקימ%4מכנזשנתהתקל-הי
בפרק איל הממונה כתב וש'י הג' בפ" רבינו
ר' שמהאל כשוףבואבשםרשב"אוויצב"א אתר'
וענאל אע 1רוכר ,וא"כ אע "ה רבימ חננא 5שבה1וןור' שסואל אחרבינו תסבןכאשיר ,והחש
כש-11קאחבירו על רמנוגסים ורבו עלריף.
ורבעו תםנן עלוש"ויא נורא ח1נ"ם הךא
המאור עםהל'י קמבהי
ה הלף כוגירומש טיסר ספר
השה מהש למצא ,ונמר'עקף
ר'ירזי
בלונל שנת התקן והפרג כשורעל ר4ף ובהדלח
כהובות כ' ר' 4ופרם תלכיד ר'4ף וגם ג~ה
הקהר'אטריםהיכררהרמב.,ריב"ן הואר'
דשנע
יהחקה ברנתן חתנו [וחלמז] טל רש* בפסלם
במרקכל הבשר ,וויב"ם הוא ר''2יזקבן כאיד

בחוספות.
הר"ר ח"א אלרהורי והשוכרודצ)כירערור,
ג,ו מבבל לסשדנסטי טשתתהד"ד ,נכפרכב%
באש קגורםראב"ע ח4יהודח הלף אצל ר' עעדה
בר 4לע4ד
דד' אבההםבןמאירנן שראדףדוע מגרששא
שעשה מרת 1לחוהה ועשה פ:צי ההכינה
חיו ע"ה ונפשר בשנת חחע"ה בקלהורה,
אנל אני שמעהי טוהוא קמר ב1ורץ -מראל
בלי ס1:ק תפסד שנת תתקנ"ר .וכן פלו 1לר'
ןכש("י שואהבעימו קךרראב"ע
שלמהבןשסיי
שס .וק סצארל כהעג כי ר' אבדזזם בן עורא
שישה הרבהספריםוס4:ר השםחצו מספורספריו
בתורה נתכונה במספרובפיוסףם ובקפית נפשר
שנת תוקנ"ריוםב' ר"ח ארר חל1קנןל,ק שנה
וקמזובביסוד עלם ,א"נ 4אשנהקי'דומב"ם
 %טן ,טחחה טד
מח טק ז=ט ,חט
מ ט ו בשמ
הט י4ם"סק %1א טד
ען ה",
.
ה
י
א
ש
נשמו
שה"
תה קש ת*יף ושק ומתמ
ושד

.

הי

ואי*
ע םישממ,מי
ואיי

פוות עשהג"כ פירושיתלביו
ר גהרנושות
אלישר רמלה.
הרב
רבינו טגהקדשקן בר שמח %דךהנן
אחותוהגרי  ,וחזו סתם ר" נעל ההוטפות
אשר למד לימד נעייבה ,מ העיו ליו רגני
ישדפתים מ נודע ונתפוסם מוהע*כרי
י
שוסעםהדאינ
כה
סשאם רנמם איד ואהרהיה
גם הקה לומד אחר לבדו ססכהא
שהאמגי
חהיוזןערץעל פה ,ווה הקז כוחב סנדיו ג~מן
דורוהזוא כחבלר' ),על ענץין נסך שנגע
ן ,ואו
בותינוקגויוא"ל ממךובעקגך הוהרכליי
כצחלרבינו תס ואמר לורבינו תם האנות ברבהך
דלכות
הודה %א בוש .ומוה
החנםיחנבתרי
יורם לו,
דפק
ם
הגרולכילאיעציאו הב
בפלפ
ו*פיווצזו היא"ש הוא מהחוספותפל
והרוב
שצאץ
שמתתתקיא נש ושנ"ם ,ונוה עש
המ)ור
ו"י
ספק ,גם הרא"ש הזכד
סוק
ש'
הוקן ,נרץ הכנה נססד המזמת אמר מלר
שימין
בןאביהם חזוא רמנושכהשוןכעצנץנעלהחיספו'
חלמץ -מובהק מהר' מצתק בעל התוססות. ,גם
אמרו שמת הח1נ"א בשנת פפירת רבו א~ק )1
ונוא אןוירתש*ם ונקבר בהר הכרטל ,ועטחה
רכוזז עם הרטב"םבגי
ל אדם-שעמי :דף"ך ורבי
כלבתלכרדהרכוב"גשנצדו ,ווזתוססהזמ"טדדו*ן
ג,מאר'שכהמון טקהמ ,והתוספחז בפדק הכון
אכיז ואץניאה פושן לוק:י הרב ר' שטשון
פ' רן
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זדי
הט"זסנ*,יעשת,עטז"םנמםישל ל.טישטקיימק יעה%מעק
רי,יץ
שמחל תיא ושנע יממ ט"מד מ"ח כי,טק *א  %חד
תי
פל ושש
מ%י.
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טי יל

נר סאיר ,ורבינו תם כזנס רב.נו נושולב)
שדיז'רגוגע גף בחומץכ11צהיכוובבפסקים .וכן
ו הוא לו שם דושאגצר
אמר בחשובתש"להטי
ו"קב*רשנ ,עטמרמוסשיס במוג ק

לינימ
רמנו קלת'מוס ,והואי

תם אח לרבינו

עח"
ילטו==קרשחםשה
טע=מיט
1%לשמחש*

מטהמסצחהייר

""%ת"חאמ=מק .על"מייט
ש ס א * ="שי%ם יר

ש-י

עטז'

מאמרחמ"שי

ורעומוסח,רהשאכ5דשאיהסההלא עשהההגמב"ץ
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כי אם ת5כרד ושי"ם נ1רוסונבורק חבר הרא"ש .ימ
ש ה ה עק
טיח=9ל== -"1טת מ=א
דובר'יעדק נר שמהאל הכעפוררהגדולסואז
כמ?הוחוץ מר' ש5סהבן נמרל שלא קם ככווהו י4
י %מ 5למהי*ת מי ** ושיח,
משני] תודיהה ההש ודדבר' קצהק קרדנא:5פמרו נ=יעק ברשק לס*"ק ע"ה
שנתתתקל,ז.תיא קבור אצלר' קהודה בר אלעאי אלחיטרםט= "ף"%ר ל הושס
בשסקרנב*י-ה שה-ך העים ו"גמה 0חק*י,שליייישית*קיז
בצפת .ר'בניכין
ס ,הכ?סעוה
ש* םם מ ח  1מ
ההק'5א ,)1הע האה*צאנ"ר לל ב*ק ה"פ.
י
א" ,אלסד הפ"ל
בפהפיקיא בצרפת ואמרטההקזעשיר וחכם ,וכן החת ם ב*קו*י
עח
חשהבדוברלנכדו בל היךא= ושה .סישי
ע ם=טס  ,"0מ ש ח וחא
ההמב"ם "1ל *%פ
הבשיר
נרחוירזז שמשו תפםפהש"דימ)"%חקיחטס
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ער12זקג'עאיו
,כיר'יסףהלו'בןכיגש הואבל"ח
דורותכסושאמתו ,חשדדעקםדוראהרשדיא פ"ל
ד'כוחורבנוופלר'
הלרבן כיגש והחכם
ר' מימון אנע של הןטב'ש לל סלמד את
ונצ
ו
ג
יקבלב,כונו כטו פאומרבפיתפכושנתבכורות
דה
סהסוקנלטר' קץוקףילף ,חשעהמ שכלהבוכ%ץטץ'

ייסף

יצזו ב*ת
"חטלאעמ*ין
פ ח ל 1ח יטט ,עהי"מיס

פמ

ממק צויסטל קעתק""י
טדק"י*י"י
הליי פחה מ=ו חט סל
%ק%ש"צחהיויקחףש",קל
טא

צחמי"יח"רמ %ולם
הטחחחזינטה קושזיקויט,
איח פח"ו רץ ה ןה ש ש **תו
ץט
א=ו  % %כסח ,ט והאתו"ה
נ"קק
שי כממזמה אטט מתטליטף ה 4ומישמ טש ת"ח י"ףק א*י
%יימ *א4אימייא ק ק נחמ מחש  5א ע ש ק לשד *ש
חשימ ש ר
'"ם
י ש א רהן .חי נפיי ק סד=4טה אשד *4ח 'קז ק יהי,
לץ
%
ד שן"ת וא
זטר
ע"9ה =ה שו
קמפ
י
פ
ח פ ט  %זשת
וה=
3תתיח"ו
שטשחועמ
מחיי=אמה ו%ז9י9יה*,
=%
וה"
אחטח%" ,ש"" היק
מ* ש ש פשם*תמ"ס' שטשי מם נןטקחש
מעאו*הה*ני,
פ טצ אטת
מעמ פחממ) אש
פשי*
פ ' * ק * א א * .
מ ד רמ" % .קדק צו הע "שיתש

י

"י

פ ו ם ימם ט*ב ע מח
שי
שס] למקהאצ"
םמי
יט שנת
שעה תמהש אוד חשף ודום
תשח"ל"חה ל א א ס לפ"ח
חתקצ"ה לי)ציה ,הא"כ דמה בן שנ%ה שנים תןיחדקט*ע%ס,%
מקשי
0שנמפור ר' קקוסף הלף ,וכןנחשהשאההא*ימר יחרפ%בח"ד%טמיתיססיק
י כ1סה בךמימתהית1בר יוסף החנםנר ת %פדם **ים ,יט ,אש נס
)פנ
נריצחקהדייןבר עוברקץהדיןברופלנזה הדבבר  %א ט מ ק =1ת,
6ק
י.ט ע=םת"
,יברקזד-9חןוקחץשןהתולתי*דשפי' השהסשר ל? ט"מ ע ח א ק ת קהי* מדחשה
פיזש המשכה בןנעפוכה
בםשךש ל יצ"ת תנ טטו שדם  %מ ל מן
והשלסתי
שמקישממשפ"לףטש*"א ,הרמב"ם?'1בחימן ומומנק ובפי מתא סשה
קחעיחמ%טפ"ש לה י%ם מחפומת שעשה 5זחל ושהשמי המעץ
 %ט ח א מ ש" חקה "יל מ א חץדוא ל"קבלה
 .חזא הנקרא 91ונ המאמז
פק,שמ=ייץ "ית ת צ ש ללתע",%
אל יכעחרשיי
9ד ט " ה ש פ  ,פ ק
מ" נשת מ  %ע קשר טמו עיש
%1ת הכמ  9א
פ*חדיוקט ק מב ש" ח-ה"4 ,לחעישממ*יך ת א ק ו ת ח
אי="א מד ת  9ח אח ,א" סי מצ=העמעאד *ק ,תמ מ קעי *
יהאמןפו*ם  %סה צ ע
ף  9ח נ א ר א  ,ל,י,,
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י
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",%האק"%מיל מ=1
מח"9חי=יחא*דיאטחאת.הפיז,
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בךדנ1טן ומ' .השכונתוודיההווע הקזב14וילו1
ס1בווכ!ארגון ,אנל ~זוזס"ר וזזננוו וזכואהמר בכל
ומימור' אברהםבנו של רוכ!ב"ם כתבידרםלבבו
כטד
ובענוה נר%ה לחמבר זנרפת תרחדמו
אניוי נם הוא עשה
כפדש הרבה ,אבל דגרי
דדכ,ב"נורבולילכ)פור'...ועמתז שאלווזווזפווגו'

*

י'

א א "וטץ .-..ש" ריף "נכו לו%
אמנש.
אמר
...ן
מרמנ"םורעיצ
יהגמר'
ם0ס
פפתק דג?שנה שעשהטיזשלג'ס
וכן בשאר החכטות שיה סטמם ובפרפ ברפואשז
שעשהי
ץ טסדים,ופרקיכהיה ס4למרקי אבוקרפ
ן חקר לחבו0תו נ1לא נשאר ספר בשלם
ערס,י
בש החככצת שלא קיא .וכבר ראעז כי חסמר
העמוקבתנונה סיהחע 1למגטת טבפלשים אסד
בתחלת המורה שודה כלמד לר/זנזן חלכרדווכן
נואהכילכוה קרוש החרש ,ונטטר שנת
נשסןההקס"ק בכסליובןע' שנהונקברבוו"י
וששח מאמר היע,יד והקנה קל רג1בלה שנת
חתקמ"ו זזשותליוכה[ .4אמר ש"שו מצאתי
בקונטרוס שנ*הארוןהאלהי'זזרטב"נוו"ל שנח
חתקס"הבסצרים ובכו אהץ הקזורים והטצרים
נ'יגרםהךאווטן השנה גהי נהיח ,וניוסו'
הגיעה השמועה לאלכסנרףח וביוםדחז'*רושלם
ובירושלם קראו צום רצשדה תךא החון תונחות
אםגחויתיוהטמיירקיא וקזידבר שטהאל אל
ש "שראלוסייםני גלקח ארון האלהים .ואחר
ים'םדשלוהי לאון 4,ראל וסגעו לסטים גהם
41חו העלים והניחו דשרון שם והלסשים
ביאוהםכי גרחו רצו להש4ך הארון נים %א
יכלולהקים טןזזאו.ץ תיו יותר
פשלשיםשאחיוי
כך אסרו אקן א4תים קדו
א
וכיון
אב
רה
ושו
ישקהו את וזהורים שיוליכחהו לכ!וזוו
ודיכ
חסצם ,והםג"כלוואוחו ונקבר בפפיקז וי"א
שנקכרבין האבותבחברוו].

יצמ

י,ו

נייץ

דדב ר' קזודה בר קצחקקכ5כ!הר'ץג* חתת4
ת"יאימ"ט"*א ,א%פש

י

פ ש א מש מז *פ %מי פח
 %ש ש.

שאה*
ייל*.

השר  %חמ מח שא

ש דמב מ מתמת קמשהע ף ,יש קדי *
ממההיההש,

"ע*ילקא ק ש ה באת ם ש
שששל=החה* ,ק ס צ ה",
ש ש נ ש חח ק ה ביש,מא
ת ה ש מ למלם %
עשש

שי

יפמ

מה ,ושח שמה* שפע ש ן 4
ס*מש" .ק ש יממ
שש
%
אק-
המעהנ
"'רט"ךששההשגות הרטב"םחיפרבו

*

ע4וווער ונראהכ'קודםנספד רואב"ד כהןרכ!ג"ב)
עצטווששוכר,נסקברו,דקבוטוהחו הדבר'זסף
בן פלאש מוהגדבלר' א0הזם בר צתק אב ב"ר
אעה מצוה מברמן נמו שמצב בהקרטת ש'
החסיותלר' דור אבודרהם .וכן בומן הוה הק:
החכם הגדול הרב ר' אבואם אבאר כנשו שהכיא
~ק~יןבוורתשץ בתראוכחזבשי%ץ חתקס"ה ,ונשנת
ההקס"מגורתקולבדתן .ובשנתחתקנ ,כקז

*

גים

ן בושמ
4דח אב הק ,שמד גדול בטלכותליוו
גטבצר אחר ,ת %הוצו4ן
פלסם שבאו
,טשם הנ"ר סמרםפתזיו0קובים קודם
ן
כ
ל
ת"רשנה שכתבא"זם!"כגוהבן הללועל ככי
י
שככל
נקוא הלילישהיוטרויקותוכשזם כגיזון
הסשים ,ואני ואיוזי השני משקות נמזיס
ואשומם ואחףנים מ0תיגת אותיות גדיות
מגדה 4ס!רטג4ל וסכרום
ופדוי"
ית ס~הבי
בבוגטשה
באפמקא
4יוסים הם ,ג1עמ יואק חגמע
כיאות שנה שנכהבו ,ובחלק הרקרוק כהגר' דוד
קטדר ל סמק למק דומד מ השטש

עיהם

הי

הליי
ה"בפחיפלה.
ד
ו
כ
ל
ה
ק
ד
א
ש
ר
נ
ר
ג
ט
ת
"
ר
ך
הרב ר'ביו
רי
דיזוס%ת ,וק רממ .השף והשדצר ספר

*דומהר'.ל ר'ברוך שנתהיוק"ס ,הפ פפר
בד
ה
יה)ףבןצדוק בקורפובוו שנת הו~ק'ש .ומח
ז שנת ההקס"פורנו 41שז
שכתבכיזעגתדיבנח
מ ר' קזודח בן תבון מידה קיד
ם דדמגן'ם
העתקו*שון קודש ובנו ר' בומשו אבן ו~נון
העתק
בחיו פל דופצ"ם 01מאכרד
ייטב"םהמוו
טת" שנת ס'עז .תדב ר'גויי בן
בקודהזזבריעבת הלבבות רש4ווך שנת חי,';4מ
ק תק
ש מ ש,
שא
מ
מ%
שץ ל ששש ח"ז  4ק
מע =ימחפמ.

שים "ה נשד יאמתויף=ן "י'

ל"
השם
חיי א="שם וששלקי
מ%שי
צעפ"ז"ממהשיעה*,

תך

ש מ סי%יא%תש1,
חמ
תמ
שי שימ מ ש ח ת מ שמ וחה
ס"
משמ  %ס %

י
י

-אשם ש ש ש *%ה

מי"ף ע פיש ~יש
טיו  % %פ ן
ל%%חףמןשטא=ק
שמ *,סל מצ ה מ*ק ש ו ר
מ

ימ כ=
=א*

יייה

היע

מאמר חמישי

ר' קצחק דלף בר זהחה ,ור' קרוניכווס ורבי

שאיל הכהן כלם בגמנת חתקס 'ה נסטרו ,וכן
י בן כיגש
הדמב"ם תלכמד מכונה לר''וסףדיו
חהר' אברהם בן מיגש אב"ר תי'יונתן הכהן
פירוש ר'"ף והר' אלשר בן מוח
מ*נל ב
* ור"ת מאוול'מש והר' 4מזרן מפלוג
בנוזליטלמ,
כלם ופטרו 0שנת תתקס"ה .ח;רמב"ן שנקרא דוב
ה0אמןלא הוק קודאי1מו'ם רבינו כומה מפכי

כבור 0ששהרגינו רזדכא במכלווא ש ויאמר כושה
אכלחהו ז1ום אמרו עבר1ל רבינו כישה יבא
בשחרי)וכו' ,וכ"ש ש5א לקיזתו כושה רבינו
שלא להשוורו עם כנעה ארק הנב,רם .וכן
בסשץ בפסוקיוכדף  ,/4ע*כם א"ל רבינו 0שיה
ל,
ל %מ ק
שק
זה הק מ ש
ד"תש
ט" תו %
שנת חהק"ע.

*

טט"י

י=

הטי

ההארי"ף
הדנהגרול אשד הצללרמנו
ריזזרב כושה
גא
הו
כוזזבעל המאורר' ורההההלוי ,ז;
בר נחמן ז"ל ועשה חרוסים לתלמור ,ומרוב
לפולו בתלמור ט4ה חדושים סוהוא בעצמו העד
מסופק בהס ,והרא"ש נתב בטרק שבועות הדינץ
שרין מר''וסףהלוי 01וומום וכתב שםותיוץ
הרמלןינרו אינם מוננים ,ועשה ש' לתווה
לאענ והיה מקוגל גרו ,5וזוחר הרמב"ן בארגון
ובקשטלש קורין התלמוד ער הג'רוש ביטרבות
בו"12י וחרושי הרמל'ן ,ומעט מוער מי שהיה
קורא תוספות ולא היו נחשבין ,ואח"כ לה
לירה4לם ועשה שםבית הכנסתוהארק-שניםרבות
כמו שאמרנו ,ושנת התק"ע התחיל לעש(ת ספרי(
ועשה שלחן של ד' הורת הארם וספר הזכות
ום' הכלחמות והשג ,תלס' המצותעל הרמב"םל'ל.
נפכורהרכוב"ןסואמרנובשהחרחשין בירושלם שנר,
עשרים ו) חהואור'יונהולבמרו בני שתי אידות
מגירונא.
הד' שמואל הספרדי בן הר' טנחק חיבר ספר
דודוטות הגרול שנתהחקע .;,נפשר ר' מודרום
הלר_שנת התקפ"ה .היה.שמד בנל מלכות לשון
ט1ההא איסשירגא וכיורגא (בינאבינטו ושוךו
וסמורא ושלסשקא ואלבה וגהאנארולייא וסברת
רוד,יגו שנה שמת המלךשנת חחקצ"א .והךונכ"א
כהבלר' שמשןאזיו בשק אלמנה בפסקים ובפ'
י סח עכהט הדמכק 5ל
 )1והא.מיט
שאסר

ענמו בק'נה

ל,רחילם שיכר בה שבא לשם שטץ

ושבעהי
עשריםבכנש
ט 4קלול ,אולי " 9השסטח בלשת
המו,בר אחר עשדיט ס9מטן
.
ם
ר
2
י
ס
ה
ץ
"
ב
ע
'
י
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במהמרליקע בחוססות .ר' יעקב מרוורגיל הקדתן
המקובל נסטר שנת חהקצ'צ.
ר' שמעון מקוצי מצות קמ"א ,
הדבר' משה מקוצי בר יעקב תלכןד הרברבינו
שמשוןבעל התו0שת ,חקר' ההודוה הזיס'ר וו)'-
גרוך בר יצחק מגרכישא שעשה ספר ההרומה
נמצות ע"ח והסמ'צ %ם רבותיו ,ונא לספרד
להוכית להם על מצוה תפלין ,וחנר סש -טצות
גרול שנת התקול'ו.
ותהלת הא5ף הסשד :נמצות מך5ה הר' הים
הכהן תלמירר"ת והו;אבי אסרבינו משהמקיצי,
ובמצות מ"ארביווא*קים חותנו של הר' אברהם.
ברנהןהירח' שנת חחקצ"ובסיקאלו שרשותכחב
הרא"שזקני הר'אליעורבינתן פסקוכו',ועוד שס
הר' אלישר הלו' שעשה הלנות גרולות בסתוברת ,
ר/
הרב ר' אברהס *ר נתן הירזו זקנו של
מרדכ' והוא בעלוהנמבי-יג ווק'בר כוז,רק ד:בדק,
והעיד בספרו שראה בסוליטלהיותרכת4נים עשר
אלף'הורים שנת חתקל"ו ,ובשנה ההיא נלנרה

ולינכדאה.

א*4ביי

הר' יוםכיוב
עשה חיד(ו4ע לתלמוד,
והוא שנת סרטה טונה והוא הנ' 14חי(ת משוס
הב"א תלמ'רו של הרמב"ן.
ובומן הוה הרב אליעור מגרמעבא שעשה סמר
הרוקח  ,והרב בעל ו;השלכיזז וכן זזכם גרול זזר'
אלעורנזכויץ והוא כתב משס רבינו תס,
וזלבווך ז-ג,-
האלף הששי רבינו יואל העור'
אפרי
ם כוריגנסומורק ז(,הנו של הר' אבן הירוז' ;
והר' אלעזר בר שמשון נפטרו שנהה" ,4וד' .וכן
נפטר הר'כיא.רהלויאבילעט"א ברפשידרוס ,ומיום
שעלה לגרלה לאיאה פניאביו אנל נא ,144
ונסטר הר' מאיר הלוי בטו*פלה נחג המצות
שנת ה' אלפים וד' ,והוא חברהרמב ,והסיבלו
תשובות ש שאלות דרמב"ן ,ובשנת לצ
חשסר
רון אלפונשו החכםיוס איווןכטיו,
והוא הץ; אוהב החנמות ובסר 6התכונה ,ואו

י

לאי

החכמר'ישהקקב!סירחון טלימלה תקלוחותצנא
השמים ברקדוק גרולול'ם נפקודת] המ5ך(,ככיוהו
לא ההה ברקרוק הלוחות ובספר' התכונה כי ר'
קנחק ההיראליביסור עולםוכן ר'לו'בן טץ4ונז
ז"לוכל והבאים אחריהם לא כיצאו אז-ויו שוס
עלהועליו נאכור כי השו חכמהנם ובינתכם וכו'
והם נן4-רםוי"ג ו) 4לפונשו כ' מכשרח שכהן
ער מבואו אשננו צדפת ואינג*שטירא וכלו4ט*א
י)י
ג בלשון ערבי פ.רושןלוזז השסשי בו נטבלאין
רב'ם.4,'10 .

.
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וםור ש מ ש"*שת חחש%מם

ספריוחס*ן
דלוחות

למת מדח4ו אחרפפויתו כמו רממ
וכל זזשז וזכ!ס1פוזוז
קרתם,ם כ' בכל
השס וכק1נקלו'1י
ק-ירה חקרטו חתן
שמדותקרסי
רבינויעקב שעשה ר'פוור-ם בהרג %קרוזע ד18ם
הואוהמותוואשחווכלבמו חקשוהלוה,וה הם%

.

ד-רהי

חזפטי
ד%4צהים,
אגי הנאנ אמ"ם וטת תקטזי כל הסשים
פוזלהדתשעפרתי והםכ!פוורים בכל ארע ארום
גם בארץ ע1כ!שול .וס4נה הר'לסלכו נ1נת 4ץ
5פרסו יד1ץחת צוה 5החכם ר' הזודה בן בושה אעם זזסין על עצממ מידוד השם ,וק חשז
הכהןבטילעולה 5תעתקל14ון לש הספר הגכבר המשפחה .לשלם נתנו המעשר ססה פצאזקדם
ן,
קרופרם ונפפר שנת
שעשהאבו אלחסןמן הישמע1לים בענין ד4לף
יו
יי
דז
שהם ונש
ב ד' יוגחק בר שלסזז המצרהץו-לה המסיור
וכ"ב כוכנים הגדולים הגזכרים בשס,
בגלגל )1שכרני ב'"ב כ,זלתע ול"ו מלות דהושבים וס4ץגרול אשר חבר משל רקרמוני לההיע נח
בזנר'ב,ץפל'וובצד שנואל "4בכעלותל,
ז ,הכ 5לשע דקעש ש שארח"ץמוק אע"פשאין בקימ
מ,ה שהםזקדים בשכוםבעימומים ,ניבצד הפלום לשון הקרשכי אםכ"רססו'-כ)ווזכוסומז
ררוםעדיןע יתר כהלומ אש קסב הרחכו ונפנור שנתכ"יז..
וקיו עחרכוכ
ינים ,וכן 14מרו זז"ל שהם 4לף ר'פוודרום הלוי בן אחע של דומ"ה טישר
כמנץ ארץ תהתקן להם ררכי המשמט ,שיק עמותבשביש נפפר בשנת מ"ג .ד"ק.
ווו"ש'יחנמקםוהט'%ם והשרס גהע בהםערייום,
ר' טלמהבן בנו שלר'קיכ!שק בש התה)פהן
וגם קבץ ש "חנמם שישיו ס 1ע %טדנה הוו בעכו מסן דשה .עסטר הד' הנד,ק גש
הינרספאיםהחששון צ וסמ  %טה
והש
חהמ של הר' יהשל סהרעש
הדעטטרולממקגוררובלייאיר חברמש
 ,הנקיא עטחץ
רנר שלודכוה ונזכצו הקץ החכם ועויבל ר' חסהיג
'עוןבך גקפה4א דה~ור בשקביא.
טלה שנתל' .נפמר הדב שם טוב  )1מעיר4און
הדב רממ ענהמגייש חלברד הרמבק חהוא הכהדבל שנת נ'ע ב),
סשק העתה וספר
ועש"
רבינויונהרבו 0לוע*ב"א כאשר כתברבימנסים המשקלוסמריםאשזוים.הווהיהר' כששהר'לששע
בוורחשי בתרא נפטרבמול,ש5א שנתכ"ר ,ךאמר באבלה והוא מואר אל חאגרה שהקז בירו ספר
ש"ש
 ,והקזר'יונה אחר שניו שלוהרבינויונה הווהד בהאשונה.)3עיבר' אהקדלויבפולנולה
כךראיתיבאגרת אחדסוצוחנולךארגון אה שנת (נד"קמ'ג).
הבני"
ייוגהסרריןדין מוסר אחר ,ושלזן ר'יונה הרכב'"
נו
ר
דיצשב"א 0יחן
רבי בחףגן אשר
י
מ
ל
ת
'
י
ח
ו
'
ר
א
נ
י
ר
לגי
ס
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הרערה שגתכ"ו כמו שכתט בפחית בחששית,
שמןס
רגו פל ר' וגה שמו הרשב"א ר"ל ר' שלמה בן ווה הספריצא שמובכלהעולםועור עסוהסני"ם
אכרהם טמונספש4ר ושמהפיעש לגמרות ודןה איד'ם .וכן ל אנרהם ק אספעל דץח ת16ד
חכמפץה פעאר'ארצןדלהםזרעהנשעים שגא הדשב,א ווה הקז רבו 0ל .רבימ יוחם סועמוה
ש*הקר%א
סמר אדםוחחהוכרנמרים.
קייקש%לי
מה,ק ר
מ
ש
מ
שש
ק
ה
י 4לנ %ספר עהסז ע11י שם שוס
) ש
י
*  % %שמימ .4
"1ק נפטר שסה כ"ג חוא רבר ש'הכן ,אטל
סלר להו
שיב' שט טוב "ז הוא בעל טחכר ספר חטשקל
ק"%רשמה,מים שו שי ל
וספר סשכן חעדות אתץ א0ת
אה
רן,
עליש של,
בש המנהע ,ונפפד
י
עאמבמדאע
הרא
טשח
האלו
על
וטחכרם
חססחס
רסי
וסמ0לג4גסא פחי
אנידשמי
שנתנ"ר ,ונן נפמר רממ
שט טוב כאשר
סש1הם אח ש0ר על ח0פריפ
ראעי
ו' טשח מ 5את בשר 1אח לא סעתק חשא
כמם ב%הדישותתלכהר הדסבק שנתנ"ר,
ן
י
ו
ו
שתיהו ר' שקק דסן עטו
סעשר נוש
וח שמה1רי'ף מ וח קידם הרשב,א ,וכן
0פדי
חיהסןבעצפולטעלח ,דג"בב.
הר'
שלמהששבזלרגע?לוידמככו!עוורשהקאבתללמבק!ט-נוהד'ניפוטורהשבכשונזבח )1בכ"י כ"ג.
ודדהם'ןכ
בר 0%קוסטנטעא ט,יב בנ)ע הסאמר עליכר
כ"ר .וק מטר באשכט החסיר הקדוש ר''חיל
ב0הר~רא אא לוול
חהזר.
אשרינשכ0כטר 1חע
ש',שת"ל,
אמושלרבעו אשרבחול הכ!וערשל סכות .ח:סץר
ברמ ,95
שםהרקבוייי
ק
ר
ע
ט
ח
אמרשי'ש חנךיזאה בעימך סכלוח חרובוים
שיו בשהיע הרנ קזודה בן 4גמר נינו ששחק
1ד'ק עתק לא -יעו ולא ה:קן חחופכי 0ללושה
וארינולסניכל הקןל כעהמאל לו החכם האחר
 ,0ודכרי חסשר
רברים שחם ככשוס' של ע.ל
וחשיהמםס
הדיעם 4רעיצכהזו והמטו לאל
עריים אהשבועדעסיהקז ממהס שקלוו בחי
לי
"ח
כל
ושעיידהם חכל ואץ בםפיעל.עמ
.
והמער1זשו ושחק בשמדחה ושבוו לביע

ליר

ני

.
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י' חים נר שמול בן הך טיר טידלה
חלכהו הרשב,א חבר צוור החץם הצרוד רשסף
בשנתכהא (בר"ק נ"א).
נפשר הרב ר'מוץחיכרר רו'יחשול מפרש
שטז מ'.

נפמר החסק -דד' טאק -מרוטנבורק רבו
של הוא'ש נבית רוסהר ש:ה ס"ז ובשנה
חאחיח היתה גרה נצרסת שלקחו נל
ממונםדרו סהמלנוסרםט"ל גופם כט'..
 .צרסת

הטר והנכחזר 2ידרה בוזדש יום שער בי' בו
בשטץש'ו .ודמצוי ד' לף נן גדשום בש רושורה
עלהיבהתם בטים שע*הםגהקים שמונרוכפ*ם
מחמו מצהם.
ונן בשמתימ ח1נו נמו וה בעינימ ננירוש
ספיד ת4קילמש וסרדיניא ב42נת רנ"ב ובשנה
'י
ו
וא
לאהד ניויוש פורסדנאל,בי כ2ום ומשדסתנב
*-12דינו דחרבים כהמ -אהדהי
םמשנד אחר,
אבלביצרפוזזזעזהפלימחעכי 4עמ נקני בא משם
כי שםבכו אברהם וכותהזקןתקניר' אברהם וכות
ואני משמתזם המונ  ,ונלם עמדו בשמדות
קשמר*יא על תלם בעבודת וזשםית'ובתירתו ,גמ
אני דש4ם בקהוכני שאקדגן שמו עם שמואלנני,
ובאגו לאפריקא וה"נו שבוחם שני פעכים דג4ם
לכוען חמדיו ורחנזיו הגרולהם
הירשמ
גייוץקה איעריתנו לעבירת השם ית'וית'יתורתו
והשים חלקנו עם הצדיקיםבג"נ ובוזחהת הכעזים
יבנעגית מקדפדואכי"ר.
'
הרשב"א שמסימנין ר
אברהם
שלמה
וכן
בן
ר'ס%לסוזבן 14דרת ,נפנור רי2מב'עו תלמיד הרב
ר'יונה נמו שנהבנו לסעלה משים רמנו נסים
42נתע' בברצלונה .וכן המעתלמוי הרמב'ן כמו
שנתב בשאלמז .וכן ר' קצזעק נר %2ס4ת כסחולה
י'עיווהריבץתירה בע9ר4ש 5כשוך ,ו:מ1הפירופוהם
חחדוסרם לתלמוד ועשה הררתהבית הארוךוהלןנר
רמפר נרול
עבודת הקדש חמפר*ס
פת4יץ? וכסי
מאר * יהוא ההמם נומנו
אההמ ח?ח
הססוי
עדאו ט14
פשו שהק :מננש נרנות כל
פלה*א ק9ונון חץ מסשי הרשאה והתנונה.
מ 1כתב לו התנצלות ש1שה נאהנה ר''רעקי
מנדרע 4וזה כתב ג"כ שמ.ם לרום )1
וענינים4מ;רים עמוק .2והושב"א שנתנ
 ,ק%7ה
טהיגשרזר'סק-וסו'ריושנהנשל רומכ"ם הנ:דא כואג.
] לא הקודש .
ר"ק.

היים*

י"

) וחו טפף הגקיא
י
לעוטק ובכזוי,נ.והעים
לויס
וארז

הטחח'ל שט'ם
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נסשר בלהמיכיתלכידהר"םמקיציוהר'כש1ד
ברברוך שנת ע' הה המרדכי דצד הוא"י וויה
מפהשלכטורוכתכ טסקים לכל התלכ!וד
נחזגים באשכנז ואמרו שנהרג שק"ה בלא'ץ
רבינו שמשון בר יצחקניןבר יצחק ברהףתיל
שקייהסמר כרעזתורבינו2ימשוןבר צדזקתיסיד
דדבכ"איר מרופזנבורק נפס~רו שנתע'1ב וען4הסגשי
ריזשב"ץד"לתקוןשמניון בר צדוק.
וכןר'שכנשןרורזקקשצהת47וב'שכועוןבןצצחץ.
נפטר הר' טוחק
שנת ע' (נר"ק

ויל.פי

ע4רא*

ע"ב) וטשה ספר יסוד שלם בוזכו:ה
לכבוד רוא"ש שאק; במלטולה ,ושם סטי
מקצת שבחי חדא"ש לל שבשנת %ל שנת
גיתן צרפת בא היא'ש עם נל ביתוביאיב1:
למח%טלה ,וגשנתע' בקש רוא'שללכווד תכעה
מ היתה חנמה ספמשעז מאוד בעינמ:םוביכיהם,
ואזינשה  %ף יצתק ה1רא* ס'יסור עולסוסמר
שער השמים בתכונהוולוחות ,ני בעהה2ים ע4
הרבהספרים שער השכיםלרבינו גרשוםאביו טל
ר'לויוכן שער השמים לאבןלטיף ואחרם .הר'
ודיםאחיוורבו של הרא'ע 4נטור בשנת ע"ר.
הכחשור הגרולנני החככוים מור:ו ה:דולרבינו
4ג4ר הקדושכןרבינו קעיאל שבא בשנת7י'1
השעיכשושכנולפווליכולאיעכ!ד שם כ"ב שנים,
ן בז יברך ישרזול ,ועשה פ0קים לכל
וסיי
עם כוה שהוסץ) מפלמול
ו-עזלכיוד בהרך
בש התוספות טזכתב שיו בשאלות כלל פ"ב?
רין אחד שכהבו
ור"י הו:ע בעל התוספות.
והר' אנרהם ז"ל ר1:וכ,ר חנם פטור מפסרעה
בעברים ובקרקעות בראיות ברורות וירועותולנו ק9
הרמנ"ם טכקב לנו
לסמוךעליהם יוהר מש
רבר' נבואה בלא ראמק ,ועור
ר-0שהיומפולפיםיחקר
בחכמה ובמנץ ,ולא שיש  4כח לה0יע בע
ע'כ.
גרולתם אלאלסי השכוועה ששמענו
וקבל
ועוד עשה פעם אחהת פסקים 4ריכים
עם
י מססר
זזרינע סרצא בכלהלכוז ככוו שתכ,צאיה 0יר
במעמן-ם שבא במספרואולי לא עשהכן בגכ,רות
שהםכוךנין שלממוןי וכן עסוה הספר הנכבר
משאלות ותשונותונן עשהפיוש תוסמותופירוש
גמרות ,יעור כתב כל תוספיה ר"י ואחריפ עם
סהסוהוסיף הוא ז'? ככהונ בנל אלה הגמרות
שלרפיס בשטפסקי ההוס'% ,א הקה נדעעב ברהץ
שהמ;זי2ן אלאככ,לאךי
ץ צבאות והמ; לו עושר
'
ר
ל
ו
ד
ג
ובניםו'וכנותג"כ ,וה נזבניו עדול חכם
ומתביכרווכןכולםה.ו חכמיםועשי ספוים,
אנל בר שנשארלמ*ית טקומו אלש ש"קץ ע:י

לאי
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רי"

גרי
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%אהיז מקבל ד ססהך מדקהל הו4ן הר'יעקב
ששיה מע'אשיוי פטירת דע)ו"ש ארבעה טוחם
לכל הדינע הנוהנקם בוסן הוה שסושל זהר
חה,-
לכליודע ובלתי יודע מאד בסדר טוג יווצ' מנל
4ה%ר ל0ניו,כיבסמויאביו שהואב14וןגמרא
בף ומייוייא כעבם שד'ן לא כודומג"ם וץ חכה
וה החנםיוחר מנלם טד:כל למרו [מככו] ועסחש
בפי סדר ההלמוד 4הביא כל הסנרות שנ4עשרו,
ופנזקהרא"נשאחויולש טועשאםבלהיק בשנת ס"ט
זע' אשחו .ואביו דיא,מ נפפור בכי.ולבוילוז פו'
יכמםבמרדע%ון שנת ס"חליצירה.
וכףד אחד ה' חרשים נהרגו כע זזיוער'ם
מנבארא שמת צרפת,ומגרוליתלסיידיאען
ר' ן4שכרהלוי נר יקותאל ור' שראל ארךו מר'
יצד,קעמהאלי ששמהיסור שלם
הר' עצשכר הלוי תלכ,ק -הרא'ש נססור שמז
צ"ב וחנרקיצור להרומות הגדל.
הד' סלסה בן טחשרה תלטיר דוא"ש חבר
זז4ז הרינז שנת צ' .ו!4ני כיצאתי בכתב ר
שלמהרוראןוכן כחב הר'יום פוב אשב 4,לץ
בססרזזקותהדינין.
רבינוירוחם תלכרד דוא'ש
שהש
"לסי
הר'יוסף קמחי עשהסיהוש לתורה והקץ קודם
בן 14סמאל עשה סשיו הנננרם אדם וחוה
וטשף' שנת ל'רגם אובומן ההמ! נשמהאיחות יימב"ןבונו הרמב"ם .והרמב'ן הבאירושו ל
פסוק נעשה אדם וישרבעיניו ,וכוחע נוזלהט"4ז
ח"ם עם יווה רשה ע'ן ר' אהרן הלף)1
ולמי ראה הוחהרהרמב'זכיהמ'רוזשהיה בווה דשנעק
דומבקו"ל.
הר' רור אבודוזזם תלכ,הר הרב יעקבבןאג%ר עשה הותד.
סירשהתסייות באג%בק4א שנהק,,
) אץ אנוווישם בכ'תר לא שנה חולרח חרלכ"נ
זבשנה ההא %כרן כל זהההודים כוש4מיילז! י
י ם!)1
ילא שבק פורו ,אךדי ראססי אוסר כ
ונתנו כופר נששם שנת מ"ס והקק להפ טס.
בספר חכטח הטם6ר של רלב"נ בכ"'כי חוא מלר
בש0ה ח ,אלפים ס"ח (88ג ,)1והחשכן ח"ז
נסטראר' עזדרהבןדוא4,בפ~וליפולה שנתק"פו.
"מכים עם השנש הרשוםים בט6רי עשר חבר,
דש4ה הארץבאלול שנת קי"ו .וקורם וה ההו
אך כי מצאמ רשום על כ"י רול'י .על חרש"ך
גקמלש
רע%רדוןיוסף ד'4רסיגה חהרב יוסחך
0 60פם60ז 80א 1'0445 40 1כירי ריר בן
ק
~
י
נ
מ
הקמר בסיניש1פ"ל ,ושם קבה -אצל דו'
ר' לף
נרשוט כחב אה הכ"י יוח בשכור
בשמה אלף רצ"ח ( ,)5058ואם קזיאהחי
ר,
לף הז
קאנפטיןו"ל ובשנת ק"ל היתה ט? צדה לכל
חהן חרלב"נ נחהז טוכרחים לוסר שנילר קודם
קהלוחקטופיל
ר
במצו
חשנח שהוכ'ר ר' ראססי  /אךר,כן שאז !ה ר'
אשויאו
הקי
קהיננפההום*טז'למהותכופכ*"םוקש
ער 4א4ד
בשר
'
ו
ש
0
נ
ף
א
לוי חוא הרלכ"נ אף כי שם אחר להם ,עם
ה"החיםכיצד מלחמת המלכים שהיג
חטומח איחעח כהב ערו גי נכהכ באשכמ ולא
דון
גפראווענם , ,טח שמכרגיחסץכי חרלה"נ נמטד
4גרקו את אחיו שהקז מלך שמודוןסירו ,והחא
( )1370אך לא נראח שהארק'
ח ,אלפים
י
עצמו הרג בישוחן בבקז רומהר לר'שכיוןל הלו
האחרומם
בשנח
כחב
חי
ימיפ כ'צ
,זכי ססרי
סיצשהבית הכנסת בטולטלהזבתיכנסיותאחיות
( ,)1338וחשבעוח חהכונח שעשה
אלפ'םצ'
בקשמיז! וטוננת גדולות לעיר4ל,וכיד לקח
אעם חולמט כי אם ער שבק ח' אלפים ול
י חחחול
ו
יקב"ה נר")ה מהמלך רץ ס'דרו שהרגו איד
(' ,)1340הי מהח,האח.רשי בבירור כ
שנח אלטים ט"א ( )1321ימיס
לכהוב
סימן קל ידו.
איחם םפריח,
 .אלח
"1ח
שנח
אלפש
()1338
בכיינטיי
ר,
חדבחם כחכ חחנם פונק בארחיו ייראעליט שזח
) לא ירערך אט חוא אהרן הלמ חמכר לעץל צד
22ג א ,יבר"קבים חכחן ,המע.
 1848למםפרם צר  ' 423דג"ב.
לויבן ה-שום שוש ההירה בארזכה וענ%ה
סירה4לתלכ,דר ו0יועו נחכוד לספר איוב וגם ש'
נבשוים ראשונים ומש* וה' טגלות וסמראיזדגדול
קר~ע מלחמות ,
שעשהבו בתכונה החש
סמר גרול כואר ונכבד בחכומהוישהיוזקותנכברו.
ובכל ההככית עשה סמרים לאין וקקר ונפמר
בפוסנישק שנתלץ .חה צריך ורק כי ד'יעקב
בר' יום ביו
ב סועל עשה לוחות הטמורסכרם
ירבוקים הקץ בשמז קל"א בפיפניאן ,ומז"ה
מדבריו שכבר נפפור רלב"ג  ,)1וגם ד' גרשום
אמו הוז חכם גחל ועשה סמהם ושער דעמכףם
והם קרובים מר' שמעון רוראן כ4ע%ר נחב ר'
שלכ!וזבנו במלחמח מצוה ,וכן אמר אדוני זקני
דומב',ו"ל טצר אמו.
הר' מנחם בן ווח בן הרב הקרה 4ד 4אהרן
מצי0תחבר צדהלררך4בודדון שמואל אברבנאל
שדיסב שמו גש!ןדי שעמ~אבומן דהעמד .ווה
ר' מנחם תלכרר הר' קהודה בן אשר והלמיר הר'
התמעגן שושנ ונפטר בסוליטלה שגת
ובוההומןר'יצוק שפרוט שעשחסמרגדוללסיע
האמומז שמואבןביחן.
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והר' דוד בנו דיה חכם יוקר מאביו ח,דא חנר
הימנ"ן והקה אחר פפיירת דו-מב"ס ז"ל והיה
מרקרק גרול ועשה ספר המכלולבשני חלוןם זלק
הדקרוק והשהעים ,ועשה טירוש להורהולמשל.
ואינו [מעולה] כ"כ,אבלבפי'הזכו-,ות שלוונביוי'
ראשומם ויותר נבהאים אחרונים ס'חש בטוב ער
שאמרועלוו אם אץ קמח אין תורה ,ונקראבן
פורהאעל שםיוסףאביו.
הר' מטיה הנהן סמוויחשלינש חנר עזר
האמונה שנתקל,ז.
ובזה הזמן הקה חכם גרול באיכוליעו שעשזז
טגיר משנה ר"ל 5פרששף'םהת5מוד מדבף הר"ם
במז"ל שכתבבי"דשקראו משנהתורהושההשגו'
שהמרגו ליו :שמו דוןוויראלדיכיו*שאוהבטו

רבריחמב"ע.

הרב רבינו נסים בר ראובן שעשזץ זקדושום
לחלמיר (ספר דרגשות ,ובני( חכמים ר'
ו:ומי
ור' ראובןז"ל ועשה פ-רו 12לרי"ף ,והחא'
ע
חסו
בבהצלונה ובמרסנייאן והשליס פייוש ע"ז בשנת
א ,ובשנת קנ"א העתקודוואן והקז
ה' אלחקי'
ר'דוראן חי בשנת ר'ש וחיה קרוב למ' שנה,
ובמירוש האגדה אמרני חמקרם שנה קודם דרש

מה שכתב שס.

ובזה הומן הר' מתתו] שעשה שהש אהי

[6ט

'

נר צסח רוראן בשנת קל,ו עקכ שרובמצו
ושהרבו תורה בשראל ועשושי'ת וספרים רמם
ובמימ ר' שמעון רוראןוהגדיללטשיותמ'מגן אבות
בש0ע קס"ה 12ז-ואה שם כחו מה שהההיודעבכל
החככוות ובכל התלמוד ופיוש לאיוב קרעו אוהב
כהעסש ומירוש לאוהרות הכלי"ד סטחם והסשב'ץ
שהםג' ספמ'ר'ץתשובות שסעוןבן צמח1פסי'
לגמרות ודרשוח ,וטיהתן לכל התורה ושוטים
וננו ר' שלמה טשה תקון מופחם סמר נככר.
[וכלהמת סצוה .ד"ק].
ובוההזמןשנתק"ם הקז הרב הגרול ב %מלכות
עשממףא חנם גד %בהירה יופא המלך וחוק
ה" :דע מאיר אלגואדיש ~מ"
אגשתח נהאחק גאר המחת%",ףדש
הסחש.דטי
הר'
ח*שר
"ש ת
מי
חמה לאמתץ
בביגט' הם
ת %הק שם
"ו%הח מו וזעםי"וחק,גו-הושל
החיש ,ומזג במ*טלה שטז ז"א ותשה מו

.

י%
י%

"יה

מי

ח"ת השמם.

שמד מ %נ%א וזה נמוש
מאת עקעה
עקשטלא
" לקג*ו שא בטתפי דיש
בשעק

פתוסול,המיחןיראמו %רזומף9וט%
דק סיאמו שממנמ עשה המחס"
! סדד
ולי דנהק"עאט,ת זאשטלאשהימ ז%שה
סהמי1ג שת %דתםי"ר ממאתט %ף יחחם
והנשאמם נהםהיולשניס נאהלים בשדה,וכחזם
ברחו לפורכוגאל ,ווה המלך הואזקנו והוא שכ?
פל וה הפלך רון פיראנדו שהוא בזמננו ט%קח
כלכות גרנאמה מהישסעאלים ועסאק המרהן
בשנתבר"ן.
ובש0עעק"בזזע:ה סערה גדולה בים ונשטץ
סם'נות שגט והוז דברגרול ונוגפה אבל 5אכ~:ו
ש0עלץ:וק'ץוק'ץ נשכוהויח,רכישנישל"פיהעול'
בו:בפוהממ-היונופלים וסת'ם ער פותרם
זגרהי
מצורים [ני יראו] %4לי כיעשאם האיר,
וש
וק סלכית קמט ל הקזתים חקותים גהם
י5א הע:כוה כוע%ם.
ה)
מומ
מ %שרפו ב4ג 1היהודים שב*ביכמ שאמוו
שהש4כו מם המותבמ"ם ,אב 5החמים בומן
ההש אסדו מ ודא מבה מן השמים שנתחנת
ז4סויא צוהז ארם שצ"מ שהםג' כוכנט

כיך

שות.
3סרגוסח*ימ0ע קףכו ועשת
נפמר הר'
ח
סטראור יק ,ו
סהרו*אי ורבעונסים והר' פרץ הכיע
רבות'ו :טל ר' יצחק בר ששת פרטת תקנו ר'
זהסרו 1שעשה פס:ןם ,ובשנת קמ"א דידרו
שנים
וצוצ1יםחשבוןעיר אגופי:ו שהוא
שדם מנץ הנשחם והתחלו למנות ממ%ד
הנוצה .פשנתקנ".א שמת המלך העז שמר גהל
ובכוו4פולה נהרג ר'קהוידו בן הרא"ש ור'יזמזק
בן שת1ן ו4רוים ,וסשב%יא חירדא_ובוזיומו
היהתים התרגום בהרב ולקחו
וכר
אתור4:בזנקשהק
הים
םכיומ1קהם והחןכום למכוד
הרסקשנת1והכדוו דתם יותר מד' אלם'ם קהורים
ונחגוסימן אל קנא,כי קבלמ טלקז 1הגהות
בנזזם ער טימתענרות וו;יו בנע:ם גחם והם
עצסם הרגו לאבותקהם ,חשע"ם שהיו בנקהם
צריקים אנחנו ערבים חו*הל,ש בדברוכעזמי
שמקר 3וכא,:זתן לעש הנ '1מקמו קנאהו הצדיק ע*ונים.
י"יהיןטי עומר כוחתישה.
ובעשתקכ"ה מלךטהישגאל כ1ינת סנהא
ושב*1ל%4טיירהיהואןיבוג"איתונס בעה דוושבתב4ופהקא במקוםויה,ר
מהום טושם
השםר,ור' מףמוןברסעההנכארבאלקוםשנמינ' ,רותב %הים מרמית הצר שםגגולים
ומו ההטם ף"ציקפתיה נר ששת חהר'סופיון ומשם יכנס ב*בוצע דששיץ ער טו ,זט אמד
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ספריוחסץ

מצי=ץל

ש ט%וסיםוהיודם שנאו
שאמ
מקשפף*א ופלך פ' שנה .וכרינת ססתא הא
שדגרולהונבנקז קל ה-עוםבן נח תצםהיה עאנ

קצהמז.

נמטדהר' מנחטד"דוך שהקץ נשמז קפ"ה.

הינר' שםטובבן שםטוב האשהשיבה וסקובל
הממהס' קבלהונפטר שגתהק"ץ .ובמהד''וסף
שם טוב שעטוה פירוש
הטדהץ ופ'רוש
6קאכהת~)לווי' מ-םוח על לכוש-
האמונה
 .חווה
ענץ
י
ו
העמרה *האהונתמנה הרבהחגדד השלמבכלרון
אברהםבן בנשת שנתקצ"נ ,והוא הועקהתויה
לומדמזוד~שר הדבה סומדותבמנינו .ובמיןה
ר' עקף בן בגשתובמ גני נוסננו וח עשיים
גדחיםופורו ממונם לחקהעייבותמהג'החככים
התעוכרם ח1ד עינותג
ר'יצוקדילשען מלחשר
החנם
בנסהעוםאשוושןכלו שכלה
דל
גא
יה' כונגר גר %נגר אהבי
שח
%א
ק
היק עא ק
חכמם גח*ם שהם
מץ.
4ירח1עאל
ימושיםניף יעחק אמהב
יס
מי
יד
חרףומחיר תפטר במיטמל סעתרלץ שבעה
הע' שם רתש?
דדשס אזד המתש,
הנה,צמשו%ח נ%אך פהןזסששים.
חשלקי ל שטשל שאנמ קימ טצד זצד
ועאם-אבקחדזיחץלא מאהנצל מצדדו
תיה נאדם וךמדמ %ם ח 1ומתקים המחש
ככוה' שנס בשמזלצלסולרתו מהדוןנ"בשנים
כסו הגבא כשמו סומואל ,אשהר'יצדקר'לש%ן
דרהיחדטע' שנה יצוק אנוהב כמוס' שנה.
נן מטח ור'
ובוחהומןדייעךתיהדון
אבההםאידו ,שמום הסלה של וה ר' אנרהם
דהן
ר'
בןבמצת חסו
שבו ז"ל
ככוב4מי קרר נשוד'זו בפישוצ4מ"
ז שטות
ואטרםוה .ושזח" 4למ שכתחו בשיא

סי סי* =ל
=
כ יל
יאי

לי

וי

וי,י

גדי י*ו יה"ף

כהיי

1ע"
י-%צי'"1 " .

ף

שממל סזא עשה נצש 'הד .ן,סר
ק
פ
שמידסעדגהייונעש'ת?ק שפ
"
מחתי ה
(צה *שקת והחיש ששט 4הר
שמאמ?
ל"ענםהא*ו"תחז נחת" אתז העןו נך
עך לם"את שלם כטנהג הנחוית ,הה טרסא
נתןיו ש וקמ ואמר וב"ב ג"כ רנוו אל קדסהז
שץ%ו

העולמ ב%4דעו שער וקנו ,וקם הדב ש עכתז
)1בר',ק 1עזת סירוש לאגרח וכיכתוב
חמורה,יע"וחומר הקגכ,ץ כי וזפ-,יש ישה

מן-וש

רש',טבעשלר'יבוץ"2ט .אויי
חמעריך.

חשמרברוע6א עטי הממ?יבצר הסנה והחיכוהו
בערכ4יתודגואיתו לשוהפה  %שהודה נקרברת
היילםברינ,זםג"כ].
והרבהגרולרבן של עמראל רבן מהג'חכנים
ן מה
גאאטרנו החסקי העניו ררוה אלהץקדעיי
הואיזמאהי הגדול ר'יצחק קנטנטון נןוזהכם
ר'יעקב קנפנטון שעשה ססרים במסטרובתכונה
ובתווה ,אבל ננור' טוחק נקראגאוןבקשסועאא
ואניראיתי אותו ,ובר שרחשה פניו בסקבל פני
שמנהוראיתיאוחונשהיוזי נן ששה או שבעה
שנום והואשירבפינעדלרכ"ג לקררה ,ובומנו
כשיס"שדואשוזזםביבאגיבסוקוסא ,וצשהספר
שמודרךאמונה.
ן  %קע
נלכדהקישמנפףמ4טלא האש טלכות'ו
חומ מל  04נשנת הרי"ג יוםג' לט
יום להרשמיו והש שנת
וחג'צ למצףם
וחט" ב0סוקשעי ושמחיב ת אד 1ם ,ומומ
להלן נשחטבעשם"ףא במאמרהמלך העד הצמו
ושנילפלךוגרול כטו הפלך .וק ש נסו וה
ציפת 14רצבאוומלך חךנס6שר צנאו ,ובשנה
דידא שרפו בקונשכואנטינא העץ שאומחם
הנוצחם שבו הלו את כעציחם ווה הץן ראש
האמונה שלהם לא נפ"ו 6הם קממר ועשו גןפר
לפלךאשננז .וניגראטונטי השר החוקה לנדח
ל,
חוגר ביום ה'י"אל'ייו שנת .
ו
"
נ
ם
ו
י
נ
ו
שבת
א
'
ף
ה
לסיון שגת
קרשו את
השםח'הזודיםססיפלנינה שלא חמס בנטקזם
סחממידות שקר ,הב' נחנקוווהב' גשרפו והדן
נתלו,דעיםית'ינקום נקמתם נמהרה אמן.
שנת
מת התומ הגרל ומלך פורטגאל
הטוב.רנמש'נ"
ת חסשת אלטש והף'חביוםד' כ'ש
6צ בחצ היום במין.
הךטש סלא
ה"
מאה נמוהו שהקץ נמו נחצי הלעא וסשנה
האחרת שא ר'5מ התקנצ נל חנמי המצהם
טא"שלש וצרסת הממרד
כמו מהל
האר מטו*טלא ש ענץ כפר אחר שעשה
סאעממרו ד'אהעמא בשלנאשנק 14משטדי און
טלוגשוה וומרפו ד~ססר הההו שהיז טדבר כנגד
דתם ונשמז רם"ב נלכרזז אלוצאעע"' כחשרקפו
דיולוסבעכהי גולקחו העממיאל 6וד שנוה אטש
השה היחה לורא לעממעאל ,ובעוונות'נו לבני
'שר4ולכיוןשלקוקו אלוזטאסירהתזילה הסלחמה
ב"שכיע%סובעיר עשדה שנים לקחו כל כלנות
נראנטה.
ומאת השנה התחלולהקור בעד דאשנוכדבו ש
ענע הרת ונשרמוונורונו בשריפה וממונם
,
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והמיו בצה ההשבץמיראל לנרם בטווצבותם
רומא ומרבלא
ובתקהם ,ומשנת רט"ה

וש-ממאוקיסרבחינא .נלכדי
ובשנת רמ"ויוםי'ח למרחשון

יא

התחי

הגשם

בארצנו והקק שש'ם ' 61הספיק בנתים.
ובשנת רם"ז לוה כמו ששה וקרטרם שלא הקז

לחם טוורר
לא נת'קר החטה ,ואובחורף
כילקא והרנא .ונץץ שנת ור"ם כרם
לקח
צר ל סהמ טא5קא העירהמהי5הדיושנת ל
שפתים טערב טגראנטאועד עלקקמלד קשטלש
קן עם.ויצא ש מהטרינהמיטשל אהר מוואנט
ח6:לכה כמחמת התסים והנה
וחשב לדןוג
באוהל הכלך וחשנ
שר אחר ואשהגדולה
שהיו הסלמםואו ס
נהת
זהיהשטעא) ,5צל ממן
טצן השר דוחה הטלחנוהגדילה שנםנוהרוכרים
דאלף 4יש גם מאמ%
סוהיוטחוץ לשרב"תוי
חשר עד שנכנסה מצד דדעב סאהמקי :בבוצוד
ספינותבים חהמחנה ביבשה ונכבשה השר ביום
שבהב"מולאב שחוא לאגושטו לקדצלכים
סזהיו שבויםנ"'באלף נסשות כ-שטעאלונתונם
ת' נמשות טעצראל וקהלות קשילהא מרו

מיס ו*

הי

י,ז

נכוי
חמ.
א

ובשנתרנ"ביום חאשון מהשמז סל נדצים

א
י
יקייס

שדיא איניוינבש אתגראנטהו4י גווגיו"ש

ארבעה זד=ם נתנו
,
ל
מרי
י
הו
כנ
חל
מדנה וסרינה בתמצרות ש
בסוףארנל ב%
בל העזיים טכלנותו עד ג' חדערם סזהגקצ
לשבזמויכינ)כ,חדש אבבין של קשטיל"א חשרגון
וגרטושהו4גאיל' 14וסרדיניא הדו'ליא ומיורקא
עצחם זלמ
ומנה,יוכוכלכ,דינות
מלמתויוזי
לפידודאה וששהםלאמריקא
מאס לשרוהראן
אחרהם הרענ חהדבר שככ,עפזאברוכולמ.
אבלומקרקשפוקיזו נכנס לפורבומול מפני שלא
העיבלע6כנסביםיור
זעצמן ומצו מעסדמס5

יעל

*

ל  %שדיו ל ק
*
פדט י-יש א * ת י " ש
ממתק%ה=ק=צהטןםינ =%6

ש*מש%*""4ץ%קמצפשל

ד"פששם4שסה

צף

ת  4טקיא

*א%שרתף ש מ  %צטו ער=ה
נ=ח*אממ  %מ ש ש ,

אלטשה*  4ף ב ה מ ח  4ס ס מ הס,
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* .י*14
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זשהאק

מ%ה
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היט ב%=%י
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,חתם*יהי"ע%ים
*למ,

ת2צ

"
%%
קשיע*שה"י4חה

כי=ל_

טר וחדש נצס
משם 1 ,ע נעת
מ"דא ע%
מהתנ"נ
צ-ה*י%ה מחץא לט*" ט*חהה
חח"
 %ה*ש
ש",וצח שו
מ*"
תתצסה
תתה מ )ט* 6זס טעצן ק
ישס
חש ל ם"ם= ,עה סמ ל
%ימיעעצק .וםמחקשמהגןמתש
ב"' %ז
ט*אנ אא מת ש4
שוס עעדני אם חםשיםיהודםשברחו6שנל~א
ההיו שם אג)וויםשהי שנים ער שנתרנ"כובחרפו
אנ
זיתם לטמד ובאו .לאלגהד "המר
דהאסזהווצזאי
נציקאבע וזיאן ומן מגיה והש
בז-9ו
דרם .ושם תד רן
0נלך בוגשהחיא ל ססת
ן וש כעמפחתו ער הים תצם 0דו
שמעקדויא
אותם בשבע סחןתדו99י ,אעךפ שהש שז6ת
קמנה בבמות גהלה באעהן .דתצם יתן התעלה
יתן להם שכר מוב בעה"ו עעלם המו וק
לא
שרו מה ה9ל הקרוש מבוגאה יצ"וו4י
נפ"ו בספרד כולה שוםיערי ,השם "קבו
ג5ית'נו חבנה בח מקדשוב"באכיוי.
ואע"םפשומרורז"ל שאסורלגלות אםנתערבה
כע4פחהמסולה עם ט'וחסת הנל 0שד ערסאחכורו
אםנו'ראהיה אם לא אג5ה משפחות קזטז
נויר לאיגלהבעיפחות ושלא יגלו ממושחחק כי
אם פעם בשטטה6צועע שלא ירבקו בכתמפתחז
פאינן הגונע סאשע השכינה סורה אלא ל
כושפדעתכווחסות,וכןבסוף ערהזתעל כחממחת
בית צהפא סזהרחקךה ,פיוש הרטב"ם וחתבונן
האיךחוי5נורחע מלשק הדע שהץ
שהי
הטשפהותוכר הכהמשקה בשמה ו4יתה סוהיזה
מסולהלאפווממוהערב .אבלב0וףסוכהכתש:9י
כי ססמ קרוש השםאפי
ו בכעמסדאז סוובה שהזו
בושכחשה שלבית בלבא סיוזזו דצעעכידוז הב1"1
טנ-רכושכירו'בעכוד הדופישנכיצאבנעוז :אחת
של אוחה המגמעתה עטלש הטשעו"ק ופהטמוה
מתדאבית נלגא ,אבל אני לא ג*תי 4לא נוה
לפע
ש0שמ:9יפזזםג*וסהתז טעםבקיכי
הוומץ .חי,נף צדקלהודע
טולתם פעכו 6עצת
את עעהאל בתורתם ,אע"פפ"4ייכלו 4יחז
וינסבענעח*צה אל"פפייה אנ4מ כישר%4
כושום דכתע העץבישרזזל ,כ'בעניןזזה:יושסוד
אבלבכ5פושר דבמם אם אמם כהשדאל
לרון
ישודם נדל .האה 4בפף ננה"ג ו"להקינוו0
יברמת
הצדלט ונו' בלא"ו.

הךי
%יו

המי

ישת

=ל

מי

ניי

ייין

כים

*
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נברירעה

מ קראתי שם וה הם'ספריוחס'ן.

ואהרכןכאשאתי שעפ סמר ההקס שחבר אמזו ר'
'עקב סק 4שמהירכלעיר וכפר מאש וכר קבור
שם .ומצאתי כתוב סר' יצתקן' אלפוא מעיר

כלקא ששלת לר'שכועון דוראן בגאת(ה,א ולר'
שלמהבני סמה שהשהבויניו נארץ ישראל חשנ'
כותבבקוצורדבויו 1
אמר.כי טסביבות ירוש*ם ג4רם טסוריא
וטסוד" ומנא אמקימאוץנבל עםקהל'רתשלהם
להניתחוות ש קבר שטואל הנבץו ע"ה ברטה
פזדא ע-ונה כררושלם שמ תסוכר .שנת ,חש
שמ רמה אדדת ננגדהנמיש שם שסתןלום ,ושז
השתחואה נכ"חלאייר בחהוטןטטידו.ועברנו
בקצת אק והקז גתמנת מרח נקיאת נלשון
עפמעאל נפרחנוןנוןאני מקוומעובנו קזחשעוכלג
והשכשים
בן 'שנהועלנל אחד סהם ננין
עממעאלים מדלזן'ן נרות ע4חם וסחזדים4הודים
מיטרים שם סירות וסלעיתי וכיצם דלמו
לנסר עוברתא תמס 4לעזרהכהן וע4ובנין גרול
וצ'וןג1זל נראה טרדווקיום אחד והואנניןכלני/
ן סגחט בגוימטה נוטמ אבשוע
ומאה אמהלרי
בן פנחם,יטטה מהם א"טר בן אדצן הכרע
נלסנבנץגדול .ורדיק מהם ע' דןקמם פזיו
עם כעמהרבינו ע"ה בטדבר כולם קבחימ במעחה
אחת ,והסקום ההוא קרוב לשר שכם שנקרא
נ116ן עפסעאל גאנלוסכג;י"' כארץ כהמץםוהשנ
ח שב0תיעקב
בע הרגויוים והר שבל ,תמםהכיב
.
אבינוע"ז והטקוס אגמרבו הכנובזז פררס גדול
ו4עממםניננליום רואעמ כעץ ק' קווישה רועים
בפידס .הןוב מטנו קבריהמףהונדיק ע"ההליו
גיםסיטרים .וכהמם דיכמ לגבעת נשיא כמר
כ0ת .קרוב משם מאה אטה יונהנןאכותי ע14
בנץ  .וכהפםדלכנולצמורי שםדבינו הקרוש
ה' מומם,
בכאגרהוכרכרגו ה'גאוניס
שרט"א
ומו
גי  .וכחשם
ותחת הפידה רבן שטעון
דלכנוערעקביזבןמיללאל וב?שםגענריואעבןבן

גדי

גדי

אחר ואחד יויים

יעקבתממעון

כזהי

וקזויה ודינהובנימין.ובין כל

אויוכרםועל ש אהר .ננ'ן

חוקהצומריסגויםי וכהמם לר'זזנינא בן דוסוו
ד ויוםרגות'נו דיא נקגשה להם
יאשתו ע"הוי
נסיוהר טנחיקהם .וכפרכבול שםד' אברהםבן
ו לשר שצמה
שראוף' מזודההל  ,וכעפםדיכנ
יהקבור בהוענירנו על קברו,
שהמת ש שםיחרו
ומשם דלכמלכמריוקוק בה קבור חבקוק (1ףוין
אותו המים אקוק שיו במן .יכומם שינו
לומר צפת הנודא בססר שיפסים דסת וחרמרם

גדי

שודאעירסווכו וכל ההנכרםבוידים 4קבר שם.
קריב בתוך תחום שסת נפר שין אלויתין שגוס
קבורר' קהודדו בר' אלשוי בבץ) הודים של "שראל
וקרוב 6ום כפר נקראכררון שם הלל ושטאי ור'
שמשןבןיוחאי ור' אלעור בנו והרבה חככרם שם
נקבו נלם נשסות .וכהמםהלכנו לכפראדי' נקרא
גשריעקב הוא טעברייד
ן והוא סוף תתום א"י
וכתמם עדדכ,שק שנ'יכים וקרוב כוצסת כוערוה
ור''נאי ור'נהוראי תמס הבור
אחת בה ל
של יוסף הצדרוסיתקז.
יוהלכנו ער סוף סוריא וער
צובא וטרמשק הלנתי אחר יכים ער סינים
הנ(ךאת טלאבלוס .ומשם הלכתי ער חטת
שעפ בה ש' בע 4בתים כלם חם'רים .וכעמס
הלנחילצוגה ומשםיחוק מצוכה ב'יכים קכר
עורא הסוסר .ושם כתבסמר התורה שראועריין
רושם השסןניכר על הנר שהיה כוחב לאורו.
ונקרא הכסר ההווו תאכףויש לשם בהן וזכנסת.
וקרוב טמנה ש ראש ההר בניןגגוה אומריםכי
שם יפתחהגלערי ואומרםני ננלו.ילהיולהענן
מקברעורא ער שתח הגלערי כליכצת חשנהלא
יטוש .ומשם חותי עד צובה עיר גדולה ובה
בית הכנסתגדהוה עד
ובשנת חכעמת אל"'םור"ג שלח כתבר' שלמה
בןר'שמעוןרוראן לסלקא וערמן ר'שבועון אבי
חיסוחתס שלכתץבן הרב ר' שטעוןבן החכם ר'
צנאזוע""ק וטצאת' ננוסח אחך נסור ק~ת
צדק'אדץ עפראלבישוון אדם וחוה אברהס ושרה
יצחק ורבקה יעקב ולאה ,ובהר מערה ובה
ואבנר" בהלתול גדהנביא ,גתשע עשעקז ועסום
תוךטעי",בנית לחם נררךרחלבציוןמעיה וגה
קברכלכים סמדה ,נעמק מזזעטט וכהההננ,ו,
בהרההקים גשדה טערה בהחגי הננ,ו עור שם
רבןיוהקבן וכאי ,ברכוה שטואלהעבי ואטו.
בשלה ו"סני ופנחס ואם 4ד כמד ,נוזסנת
סדח וןושעונלבוע'וקנים ,ננקרת צורבעבורתא
אלעור ואיתסר ופנחס ,נשנם יוסף ,בראש הר
הלרטל אלעיע הגנ'א ,בצפורי רנ'נו הקדוש,
נכפר כנהיונה הננחו ,בסכניןר' יהושעדסכנין,
ברוטיועירתאבניטיןבןיעקבתוךארון של חרס,
ב'4וקוק חנקוק,בעיבאר'חנינאבן דחמא,בחמין
יתרו ,נארבל נטזאי הארבלי ושתבנו של אדם
נלטבדיא
הראשוןור,שבפויםודינה .אחותם,גיו
טרים הנבשה נשדח ויוכבד בכרם ,דחוק
טטסתה נטו טל חטי טנרקז קברו שלר'כואדר
התמוהירועבאזזרי'אוטריסטטני שלסדסאיישע
אלחנק ר"ל
אחרוההמסעאיםקוריןאומו מאי

=י'

י

י4

עיי
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מאמר
החונק .ובהר אחד סמוך יטנרש ר' עשנא כ?הם מעט הרציון ושםנית ונהקבר.ם ו4לבית
ותלמיריו ור'חייא ובניו ורב כהנא ור' אמי ור' דוד ע"ה .ובחברון אבההם וטנחק ויעקב ורחוק
אסיור' יצחק נפחא והרב המאמין הוא הרמנ"ם מהם קבר רחל אשת יעקב .ובמצרם זדשנה
שפת
ו"לורב צמחגאון .נענברא ר'ינאי ור' דגסתז 4שתינתיננסיות ורחוק מכדצרים כ,עפו

חמישי

.

ור' נהוראי ,ע"כ גדיל וזתזזתון
ובגלילהעליון בכמרענןר''עקב קבונקי ,בשעהץ
ר'שמעוןפוור .וי"אכי שםרבןשמעתבןגמויאל
ור' ק4מעאלנהן גרול .בסרארא נהום איש נם ,11

הנהר מקום ושמו רמוובוב"ה

:י

של משה רבינו

ע"ה ואהרן ו4לקזוו'ל והוא מקום נחמד טאד.

ונספר אשכול הכו0ר אומר שהחכסים פתזיו
בשנתד'אלפים ות"ש עד ת"ת הםרונשבןתכרם
במיון ה %ושמאי והומידקקםור'יוחנןהסנרלר אלקרואני ודונש בן לברנו הלוי אלבגדד' משרש
וכונחםבןסרוק
ור' שמעון בן יוחאי ובנו ור'יוסי בן קסמא .אלש1סי הנששואבןטושת
בטרעםחוני הכתגל ואבאזזלקקז .בעכ!'קהיונתן אלפורפוושיאלקורפובי ור'תילצכחרקדי
ן'ג'יוטלשז ור'
בןעוויאל .בצפת ר' דוסא בן הרכינס .בדלתא יצהזקבן ג4אלבן גיקאכולעו וחכמים אחריםכלם

ר'יוסיהגליליורב הונאורבהכ,נונא.

בעלמאר'

אליעזרבןערך ור' ראובן
בןתימא .בגושוזלב שמעקזואבטליון ושםנ'בני
סנחריב שהרגוהו .בכפר ברעם עוברקז הנביא
ונחמןחפוופאור' טנחסבןי4ויר ואסחרהכיכה.
בוזמנת שמגרבן עגת .בקדש ברק ורבורההנביאה.
ברן הוא לשם פכתיאסנאול'היא פנפו01םבלשון
רו'ץ,ובלשוןערביבאנינס שם ערוא הנבשו .בהר
 .ע"כ מצאון.
הלבנוןיפנקה
הנב"
וודמשישזי ששלחיוסף דלוי נר נחמן בומן
הזה אלה הם שמות החנכים שעברתי ע4הם
בגלילהעליון והתחתון ונטברמ ;,ובשכםובחנרון
ובירושלםשבגלילהעליון וההחהוןובשברעז.
ר' קהודה בר אלעאי .ר'יוסי בן קיסמא .ר'
שמעון נן יוחאי ור' אלשר בנו .הלל ושמאי
ותלכ,ידקהם.ר:יוסי ולמעסש .ר'יהודההכהן
רבכהנא .רב המנונא .ר'אלעור בן ערך .ר'
~ל4שורבן הורקנוס .ר'יוסיהכהן .ר' קזורה בן
תימא .עובד'וןהנב' .,4ר' פנחסבןיאיר .אסתר
הסלכה .שמעקקואנטליון ,ר' מאיר .ר'אלקיר
בן עוריה .צסורה אשת משהרבינוע"ה .יוכבד
אשת עמרם אם0י4ה רבינו ע"ה .אלעמבע בת
עמינדב .חבקוק הנביא .ר' עקיבא ותלמם-יוי
ו1
זייאובניו .חזקיה וקהודה ,הרמב"ם,ריב"
רב כהנא,ר'מאיר,ר'ירמיה
 .יונהנן אכההו שת
בן אדם הראשון .ניחאי הארבלי .שמעון ולוי
ורינהויתיו .בעיכםיומף בןיעקב אלעור ואית0ד
בני אהרן פנחסנןאלעור ושבעים הוקנים .הים
הר גףו'ם חקר עיבל .בירושלם שכ,עון הצריק
ושבשם סנחדרץ ,וברמהאדונינו שמוש הנמא
ל"ה .בראש הרועתים חלרה הנביאה.
וי
הוורעצמו ז"0ה דלבא ע"ח ויד ו
ם
פמ
כשח
אנסלום
כגגד שעררחמיםונית המקרש ובינטזם מפכדק
עמק קזושפט וגעסקהיעא מי השלוח ורחק
האצטרו1לי ור' קזורה.

י

קודםר' שמואלהנגיר אלמידודי אלקורפובי בפרא
גרנאפא .ובזה הנטהא האריכו כל וזמח0ים
מחנמתו ומהספרים שחצר ושהט?גש4נתר:,פס"ג
ושטעיתיו וננו 'וסף נגיד אחרו .וניום
שבת בעיב יום פו' לטבת בשנת חתנ"ו נהרג
בגרנאטהבן שגה ,האחדיור'יצהקקבןג,ות
אליסני 411לויבן שאול אלקורכובי ור'נזשזה בן
ג'קא10לי4ו אלסרקוסתיונן אבו איוב סלימאן בן
קיי4ו בן גבירול אלקורטבי נשאה במלאקאוגדל
בסיקוסטא ונקבר בבלנסייא בשנת תת'ל .ור
יצחק בן גיאות כ,ת בקורכובא שנת חתמ"ט
והח~כחהולאליסנא .ור' יצחקאלקורטביבר רוד
כ,ת בגרנאטה שנת התכ"ר ונקבר בקורטבה .וכן
ד'יצחקבןראובןאלברגלוני או .וכן הרב הגדול
ר'יצחקבןיוסחיעקג אלפאסי ,ומןתלמידיו אב
סולימאןן' טד,גרואבו אלסתחן' אזהר
.
ואו אבוזכרקזיחי'בן בלעםאכוולפולימןאשבקי
אשבליא
וכן או.אבוהריןן' אבלעע4ואבויצחקן'אלודיוי
וכתוביליא אבו יוסף בן סיגאש גרמוטי
מאשבליש ואטוניקז 1מאנון .ונגרנאטה אבו
יוסף אלמרא ואנרהם לטיףשמתבנלינסייאה שנת
תתפ"ז .ואו באנרלוסעכ,ר אבן אל רנון ואבו
אצחקבןפקודה ואבוסלימאןבן עכיואנולחסן
עורהבן אלעור ותלמיר אבן גיאת אנו עמרבן
סולאלקורטבי ומת נקור0זבה 4:נת תתם'צ חכם
גדול .ואו אבו ענ?ר בן צריק אלקורכוובי ואבו
וכריהבןגיאוז אליסאני טגרנאכוה ואבו איוב בן
אלכ,עאלם ואבו יצחק בן עורא ורבנא 41שתבן
הגדול בן בנשת עשה שיר בתיו קכו"ב
בשנת
הנש"ארבעת4לפי!ם ותתקס"ג המה אובן ע"ב
שנים ושיגח נה לר'יוסף ולבניודיסגן ר'שלכ!וז
בנושוש:כ,כוחהפוילא .ובוכ,ננווה הקה ר' חים
אבן מוסהרופאגדול ופחכון וחכםבוזורהועשיז
פנציםבקוצר.
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ובפסוקהעורכים שולהןהביאכועטןה שקרה
במרינתו כיגאר מהלך עם אהר טשלמנקא סאאשה
אהת היתה עניה ואלסנה קודמ ,ואח"נדיה לה
עושר שהית' מנינה
עמלהסבכל ו4בת
לאיש אהר שהמז בא נום ליל שבח ונתן לה
כטףווהב ואה"כ דוגעמה האשה שזה הןזעון
והלנה ושאלה לוה ההכםר' היםאנן מוסה אם
טותר לעשות וה ואמר לה שהוא אסור וסנשז
מלעשות וה ,ונא המתבלע שבת ואטר למה
מנעת לעשות וה ואסרה לוני שאלה ואמרו לה
כידיא אסור ,ואמרלהכי העזה עושה לו בוה
נהתיזה
לנפשוושרהמיהכן .ואו השבהצ
אותה וא"ל כי הוא פלוני בן שושן ממ41טלה
גשטת יותר מש' שנה קודם לוה הקז,המיא
הננשוהולגןערןמסני שעל צד מחבה הרג את
אשתו בשגגה ,וכיון שראה שהרג את אשתו
הרג הוא את עצמו שלא קבל נחת רוהכיאס בלל
בספרו
שבתבשולהןערוך כמובהייו .והואהע
ימתית.
כי כלוה אמתבלי ספק והאשה כשרה וא
ההכמים שסצאהי בס' הסצות מ"ל .ובסדר
ורשם כתב רבינו שמשון אישירושלם בשם הר'
סאירברקלונימוס מאישפירא מהץר'יהודהבר
יצהק תלטיר ר'" מצותס' .נתב בהלכותגרולות
שכתנר'יוסף טוב עלם סצות ל'ה.טורירבינו
ברוךגריצהק כתב בספר התרומההלנות גד~ות
מרב יהודה גאון,ורבינו תם אטרלר' טנחקבר
טרדכקרבינו גרשום סאורהגולהורבינוקלוממוס
אעפרומישניהם הבא ושש .רגינו שכושון בן
אביהם בתוספותביצה .ר'יצהקהלויר' שסשון
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מסלחו,זכתב ולאהודהלורוינו תםכך בתוסטות.
הד' יצהק ברמרדכיכ,צות ע"א רבינו שמשוןבר'
יונה ור"ת .ועור שם ובספר דיזרומה שדרבר הר'
ברוך כתב בשם ר"י כתברבינו שמשק בהוספות
מנהותר'יצהק בר אברהםרבינושמליטבתוספו'
תוכעיוםר"י ,והר' טזורה ברנתן פסק
בהמוםי'
בפירושיו בפסהים והר' יח"ל בר יוסף ג4ראה
שההיררבינו קקווז:רבינואלההורבינו ח:נאל איש
רומ' ,והר' שמריה כהב במהוור ורשרי בשם
רש'ק במצותקיא ,והר' יצהק בר כ,איר רביגו
יצהק בר אשר בסצות קל"ב.בכ,צותקל' !,בסדר
תנאים ואסוראיםרבינו יוסףסיוב עלםוכן רבינו
זזננאלוהג' פוסקים כרב"לבכל מקום אפלו כנגד
ר'יוהנן .המם עוד בהלכות גריות מאספמש
במ%תקל'שור'יצהקבן.בתו של רש"י ורבינו
שכושוןכוקוצי .כתבר' אלקןרכוכויץ בשם ר"ת
והר''וסף אעןירושלםי כתב ד'4ת בספר ההמר
רברירבינו סשולםבןקלונימוס הר'אלהנן.רבינו
נסיםגאון .כתב בסרור רב עמרם הכי אמר מר
רן
רב משהגאון .פסק רב מגהכוברדימס בשם
יצתק בר אברהם .הר'יוסףרונבדינורבינו הננאל
אישרוסי פסקוכן ר' אושעש! הלוי .רב שלום
גאוןר'יצהקבן אשרהנגיר שר'יצהק בריהודה
נן הלנה למעשה בכוהדורא בתרא דר"ת מצות
צ"ה רבינו נסיםגאון במגלת סחריםלריינונסים
ר' 'צהקהלוי ברסטוה .רבינו תםבהלכות4רסור
והיתר טירש בשם ר' יצהק בר אברהם נתנ
הר' משה מפונמיוא נתב ר"י בשם ר'"והר'
אלהנןבנו עשה תוסטות ארוכות.

נשלם ספריוחסין שבח לאל מושיעחוסימ
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