
 אוצר הגדולים

 ןמב]
 הילונאי החזן

 חכם קדמוני פייטן, שנמצא פיוטיו
 במחזורים ישינים כ״י,

m 
 הימן

 בפירושים המיוחסים לרש״י נזיר דף י״ד
 כתוב והימן שונה וכן ואף המורה הזר לחזרות

 והימן כדברי עיי״ש.

 צריך בירור לשון זה מי הוא, שבוודאי
 הוא איזה נוטריקון בשם חכם.

 ,[מד]
 מוהר׳׳ר הירץ מפרעשבורג

 מרבני אונגריא בשבות ר״ן, ומובא בתשר
 רמ״א סימן נ״ז דםידר ר׳ תירץ גט ושלה
 למוהר״ר יוסף זלמונו, עיי״ש בתשובת רבי
 מנוח בן אשר תלמידו של ר, יוסף זלמוני

 זה.

 זמה]
 ר׳ הירץ

 הנה רוב מי שנקראים בשם הירץ,
 שמם נפתלי לכן הס נכתבים לפנינו באות

 נמ ערד נפתלי עיי״ש,

 ;ומי]
 מוהר״ר ר׳ הירש מלומבלא
 בן ר׳ יצחק איש אופטרייד ז״ל

 מרבני פולניה הראשונים והובא בספר
 הואיל משה עה״ת פ׳ רדא לבעל מטה משה
 מפרעמיסלא וגם בצמה דוד שמביא את
 הרבנים בדורו נהשב שם ג״ה ר׳ צבי הידקו
 הזה ביניהם, ובנו הוא הר״ר עוזר מקרעמניץ
 אבי הר״ר הירש מדובנא אבי כהה משפהות
 מיוחסות מישראל ומש״כ הרב ד יוסף
 מסעראצק הממציא מגילות יוחסין בהשעתת

 ו׳ וז״ל וכן נמצא בהלכות רבי הושעיא
 אשכנזי עכ״ל נראה דר׳ הושעיא זה היבר
 ספר בדרך הלכות אך לא נודע לדור אחרון

 מזה כלל, ומזמנו ומקומו כלל.

 [מ]
 רבינו הושעיא

 מחכמי ספרד מתלמידי הרמב״ן דל,
 הובא בתשובות מהר״מ אלשקר סימן צ״ה,

 ולא נתברר שם עידו ומקומו.

 רבינו הושעיא הלוי(ואושטיא)
 מגדולי התר בצרפת בשנות תת״ק לערך
 בימי תלמידי רש״י ז״ל הובא שמועות משמו
 בראשונים עיין תופ׳ הולין דף יה ובתו׳
 ריב״א עה״ת פ׳ נצבים ובנחל קדומים, בשם
 רבי אפרים בן שמשון דשמע מפי רבינו
 הושעיא הלוי וכן הובא בתום׳ קידושין דף
 מ״ז ובהגמיימונ״י ה׳ אישות וז״ל ושמעתי
 שמעשה היה בטריווש בר׳ יצחק בן הר׳
 אושעיא נכת של רבי מנחם בבית דיגו של
 ר״ת ששדד בתו קטנה של ר׳ מורל
 באנגלטירא (היא בריטניא) והיה לו
 ישלש בנות והורה ר״ת וכו׳ כן הובא בספר
 •יראים עיי״ש. וכנראה דר׳ אושעיא זה
 הוא הר׳ אושעיא הלוי הלז דר׳ מנחם
 זה חוא רבי מנחם מיוני עיין בערכו, ור׳
 יוסף בר׳ הושעיא הלוי שהובא בהגמ׳׳יי
 ה׳ אישות הוא בנו כנראה (ומש״כ נכדו של
 י׳ מנהמ היינו בן אחיו או בן אחותו ובן
 נראה דהיה בן אחותו שר׳ מנחם מיוני לא

 היה לוי, וכ״ז צריך עוד בירור).

 1מא]
 רב הילאי גאון

 הנה יש שלשה גאונים בשם זה מיהו
-יש גורסים נהילאי ויש גורסים אהילאי וברוב
-ספרים נקרא נהילאי, והילאי הוא רק קיצור
 ישם לכן נכתב באות נון לפנינו עדך נהילאי.


