סדר החכמים וקורות הימים

אגרת לרבנו שרירא כארן

וספר הקבלה לרבי אברהם בן ררר
רערר לקרטים אחרים אחר המרבה ראחר הממעיט

אוקספורד

בבית דפוס קלארינרוז
תרחם לפק
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• •:ספר הקבלה לרב אברהם כן דוד ••:
אמר החכם תפארת הישרים וניכר אברהם הלרי ב jדוד  1זכררנר לברכה זה סרר
הקבלה כתבנרהר *להודיע לתלמידים  3כי כל דברי רברתינו ז''ל חכמי המשנה להתלמזד
נרגם מקובלים חכם גורל לצדיק מפי חכם גורל רצדיק ראש ישיבה  4רםיעתר מפי ראש
ישיבה  4רםיעתר עד  5אנשי כנסת הגדולה שקבלר מהנביאים  6זכר כרלם לברכה• רלעולם
חכמי התלמרך  7רכל שכ jחכמי המשנה  8אפילר דבר קtנ jלא אמרר מלבם *חרץ מ jהתקנות
שתקנר בהסכמת נרלם נדי  9לעשרת סייג לתורה• ראם לחשך סב אדם שיש בר ריח מינרת
לומר מפני שנחלקר בכמה מקומרת לפיכך  11אני מסופק  12בדבריהם אף אתה הקהה את
שניר להרדיעהר שחרא ממרה על פי בית דיו רשלא נחלקו ר'ז'ל לערלם בעיקר מצרה אלא
בתרלדרתיה ששנזער עיקרה מרבותיהם ולא * 13שאלרם על  14תרלדרתיה מפני שלא שמשר
כל צרכ • jניוצא בדבר  1sלא נ nלקר אם מדליקי  jנר בשבת אם לא רעל מה נחלקו במה
מדליקין ובמה אי; מדליקי * jוכ jלא  16נחלקו אם אבר * חייבין לקרוא  17קריאת שמע *ערבית
2

רשחרית

18

אם לא• על מה נחלקו מאימתי קררי jאת שמע בערבית

שמע בשחרית

20

ונו בכל

21

19

למאימתי קרריו את

דבריהם :

מאדם עד המבול אלף ותרנו שנה• מהמבול עד אברהם וצב שנח  .22נושנולד אברהם
עד שיצא מחרו פעם ראשונה כב

שנה•

משיצא

23

מחון עד מעמד כי jהכתרים יח שנה שרב

לחרו ועמד שם ה'  24שנים וחזר לארץ ננע jבו עח שנה• רעד שנרלד יצחק נח שנה• רעד
שנולד יעקב ס' שנה .רעד רדת יעקב למצרים קל שנה• רעד שמת יעקב במצרים  25י fשנה .

2
3
4
.ואורד o .
.ספר Ed. pr. 0. o .
.לתלמידים להודיעם o .
 .ישיבתו
7
8
6
.של אנשי  and P .מאנשי ~ So o. Ed .
.מ fהתנאים A .
.תרדה P .
.התלמוד P .
12
9
10
11
A. omits.
.נחשך P .
; E. omits.לכך
לפיכן ; o.מםתפק L. 0. P .
.יש ספק
.ושלא 1s L .
.שמער 14 A.
.בר  sנ
.ולא  6נ
 .חובה לקורת 11
.ושחרית וערבית 1s
 .ערביו 19
.שחריו 20
.לכל 21
מצאתי 22 E. 0. P. add
 .בקבלה ק~·ב רהזמן החרא וצב
 .נעת צאתר  andמצאתו 23
'ח24 .
25
 .יו ; טSome f
1
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• •:םפר הקבלה לרב אברהם בן דור ••:
משמת ירםף עד *שעמדו במצרים

רעד שמת יוסף נג שנה .1
וגלעד והtנער את ישראל רנהרגר *קי שנה  •3רעד צאתם מארץ מצרים ל' שנה  .יצאו ישראל •
ממצרים בניסן שנת ב' אלפים iרמח  5ועד בנין בית ראשון תפ שנה• נבנה הבית  6בשנת
ב' אלפים תתקכט  7ועד חרבן הבית זולג שנה אבל fרי שנה *מנו לו  8כי מתחלת גלות
יהויקים לא נחשב המלכות וזה פרtנן• במדבר מ' שנח• יהושע נח  .זקנים שהאריכו ימים
אחרי יהושע יז  .עתניאל '.מ אהוד '.פ ובסופן שמגר שנה אחת .דבורה וברק '.מ גדעו '. jמ
אבימלך מ'  •9תולע נ"ג• יאיר נ"ב ,יפתח '.ו אבצן '.ו עב דון ח'  .10אילו jעשר  .11שמשוו '.כ
עלי '.מ שמואל י"א• שאול ב• דוד '.מ שלמה '.מ רבבנה הבית כשנת ג' למלכותו  .רחבעם
י"ז• אביה '.ג אסא מ"א• יהושפtנ נח• יררם '.ח אח זיהו שנה אחת• עתליהו  12שש• יואש
'.מ אמציה כtנ• עוזיהו  13כב .יותם יר• אחז יו• חזקיהו כט .מנשה נח• אמו'. jב יאשיהו
לא• יהואחז ג' חדשים• יהויקים יא • יהויכי jג' חדשים• צדקיהו יא • הרי  14תלג  15מסוף
השנה השלישית לשלמה עד שחרב  16הבית• יחויב יו • שאלתיאל בנו• זרובבל בנו• משולם
בנר  .חנניה בנו  .ברכיה בנר• חס ריחו בנר• ישעיהו בנו• עובדיהו בנר• שבניהו בנו  .שמעיה
בנו• נעדיהו כנו• חזקיהו בנו• ואומרים ני אחי  17חזקיהו בו נעריהן היה הלל• כל אלה
נשיאי ישראל בבבל רעלה הלל מבבל וחיה בארץ ישראל לנשיא מאח שנה קודם לחרבו
בית שני * רב jשמעו jבנר  •1sרב  jגמליאל חזקן כנו .רשבג  19בנר רבן גמליאל  20בנו• * רשנג
בנו רכנו הקדש בנו רכז גמליאל ברבי בנר  21ר' יהודה הנשיא  22בנר :
בושה רבנו ע"ה קבל

23

2

נביאי השקר מבני אפרים

את התורה מסיני עשרת הובררת בסירן שנת ב' אלפים תמtנ

ושאר המצות בשאר אותז מ' ירם

25

שעמד בהר עד יום י"ז

26

24

בתמוז שירד ושבר את הלוחות

ובשאר ימי  27השנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים וכשנה השנית עד 'נ tבאב ששבר
המרגלים מתור הארץ רלא אבר לעלות ונגזרה גזירה על אבותינו שלא יכנסו לארץ ונושם
ואילך לא נצטוו על שום מצרה כלל ונפtנר משה רבנו ע"ח נירם שבת בעת המנחה *בז'
באדר  28שנת ב' אלפים תפtנ  :יהושע בן נוו ע''ח קבל ממנו תורה שבכתב ותורה
שבעל פה שהרי משה רבנו ע"ה חיה יושב ודו כל ישראל מ; הבקר ועד הערב ואלו תורה

2
.מצאתי בקבלה כ jוח  jנ"ד )נ"ח שכה 0. P. add (P .
 .שיצאו ; 0 .שבאו L .
5
6
4
3
.מאח ועשר אנשים ל' שנח A .
Son1e MSS. on1it.
.תמם 0. P.
בית A .
10
7
8
9
.ראשון
.ח A .
.בםלו A .
'גA . 0 . .
 .פרעתוני עשר A. adds
12
13
14
15
11
.שש 0 .
.המרשעת 0. adds
 .עזריה L .
 .כאן A. 0. add
L. 0 .
18
19
16
17
.תנג i; P .רלב
.חרבן
 .ב jאחי 0. P .
So l\ISS.
0. w. add
20
21
22
.חזקן הנהרג
 .בר פלוגתיה דר' יהושע 0. adds
Some omit .
 .נשיאה 0 .
.קבל מ•~ה • • • 2s
 .ביום חשבת 24 0. adds
 .הימים 25 0 .
 .ח 26 p .
21 Some
28
omit.
 .באדר בשנעה בו A .
1
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שבנתב איו נח אחת מני אלף מכל הקורות המתחדשות  1ואחכ שם עליהם שרי אלפים
שרי מארח שרי חמשים ושרי עשרות ואמר לחם שמוע בי jאחיכם ושפטתם צדק בי jאיש
רביז אחיו וביו גרר וחרא אמר על עצמו ראצוח אתכם בעת ההיא )לאמו( את כל הדברים אשר
תעשרן ראיו מצרה זו אלא תורה שבעפ * רבעניז שחיטה והלנותיה כתי'  2נאשר צריחיך
מלמד שנצטרח משח בשחיטה מצרת שאינ  jכחוברת בתורה ראי אפשר שלא הודיע  sאותם
ליהשוע .יהושע מסרח לזקנים ונפטר לחיי העולם הבא בשנת ב אלפים ותקיז• זקנים
שהאריכו ימים אחרי יהושע מסרוח לנביאים ונביאים מסדרה זה לזה דר~ -אחר דר -,עד חגי
זכריה ומלאכי• נביאים מסדרה לאנשי כנסת הגדולה רחם זרובבל בז שאלתיאל בו ינניה
מלך יהודה והבאים עם זרובבל ישוע נחמיה שריח רעליה )נחמני( מרדכי בלשן מספר בגוי
רחום בענא אלח הם ראשי  4כנסת הגדולה :
נבנה בית ראשון בשנת ב אלפים תתקכט רעמו fוכז שנה וחרב אחר שחיתה  5מלחמה

t

כי 6

שנים ועמד בית ראשון חרב ע שנח *רמה שאמרנו שעמד בית א' חרב ע' שנה כך היה

בשנת מט לחרבכן שהיא שנת אחת לנורש מלך פרם התחילו לכנרתו וכתבו עליהם רחום
בעל טעם שומשי םפרא אגרתא ך לכורש מלך פרם והשיב בתשובתו כעז שימר טעם לבטלא
גובריא אילך רקרייתא רא לא תתכני עד מני טעמא יתשם וחרת בטלא עד שנת תרתי j
לדרירש מלנא :
בא וראה נמה נאמנות כחרמותיו  8של אלחינר יתברך שמו *ני נעיז  9גלותם כך חיתה
גאולתם• מתחלת גלותם רעד חרבן חבית וסרר המלכות נא שנח  .ומעת שהרחל להבנות
עד שכלו  10אותר  11נא שנח ני בשנה שמקצתה שנת כ ליהויקים  12ומקצתה שנת ך ליהויקים

מלן נברכדנצר רעלה לירושלים ונתן יי' בידר את יהויקים נולך יהודה ודניאל חנניה מישאל
ועזריה בשנת כ *למלכות יהויקים  13והיא השנה הראשונה למלכות נברכדנצר מלך בבל ולקץ
שבע שנים מת יהויקים מלן יהודה ומלך יהויכין רעלה נברנדנצר וחגלה את יחריכיז מלך
יהודה ועשרת  14אלפים מהגרלה ואנשי החיל שבעת אלפים חרי אלר י iאלף רחרזכרר  15בספר
ירמיהו שלשת אלפים ועשרים ושלשח• *ני ראשי ה אברת הזכיר ירמיהו  16רלא הזכיר עלות
נברנדנצר על יהויקים  17בהגלותו את דניאל• רעוד עלה נברכדנצר נשכח הששית  18למלכות
צדקיהו היא שנת יח למלכות נברנדנצר וחגלה מישראל iרתכב אנשים .וערד בשנת כג
2
3
.אשר נתחדשו A .
.כעין ••• דנתי' 0 .
.חררה o .
.אנשי • P. adds
6
8
7
.בר Some add
.אבל L . 0 .
.אגרת
;תנחרמרתיר ; o .לנחמות 0. P .
11
9
10
.כאמור נחמותינו ; A .כחמרת • w
.כעניו L .
.שהושלם A .
Some omit .
12
15
13
1
.עם עשרת • L .
.ל מלך יהויקים A .
.מלך יהודה ; A. addsליהויקים
A.
.רחם נזכ-,ים
 .כי ירמיהו לא הזכיר ני אם ראשי האבות 16 A.
.יהויכין 11 A.
.השנית 1s P.
1

5

G
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לנברנרנצר הגלה את צדקיהו והחריב הבית למפני שנים מקרטעות שהיו ביניהם נמצא ביj

גלות דניאל וגלות צדקיהו נא שנה שלימות .ועמד ערד נברנדנצר חרא במלכותו כב שנה
ני מה שנה מלן רמת ומלן אריל מרודן בנר כב ב שנה ובשנת מלנותר נשא את ראש
יהריכי jמלך יהודה רמת אריל מרודן רמלן בלשצר בנר ג' שנים וקשור עליו שריר והנוהר רימת
בבית משתהו וזהר *שהתנבא עליו  2ישעיהו עררן השלח  jצפה הצפית אכל רשתה קומר
השרים משחר מגן ונתקיים לנברנדנצר לעבור אותר כל הגרים ואת בנר ראת בו בנר הרי נא;
מה שנים לנברנדנצר כב לאריל מרודן רג' לבלשצר הרי  3למלכות בבל ע' שנה• ומפני שלא
נגאלו בשנת אחת לדרירש בן אחשורוש מזרע מרי אשר חמלן  4על מלנות נשרים תמה
דניאל ע"ה וזהר שכתוב ב!tננת אחת למלכו  5אני דניאל ביכרתי בספרים מםפר השנים אשר
היה דבר יי' אל ירמיה הנב~א למלאות לחרבות יררשלם שבעים שנה ער שברעים שבעים
נחתן על עמך רעל עיר קדשן לכלה הפשע ולחתם חטאת ולכפר ער jולהביא צדק עולמים
רלחתרם חזרן ונביא רלמשרח קדש קדשים חרדיעהר ימי הגלות וימי הגאולה .ושברעים שבעים
הם ת"ץ שנה ע' שנה שעמד חרב רחב ימי בית שני עד עלות אםפםיינרם לטיטוס לכלה
הפשע רלהתם חטאת ולכפר עוז זה בניין בית המקדש רלחביא צדק עולמים זה  6שחזור 7
ישראל למוטב ולא עבור אלחים אחרים רלא הושיבו נשים כברירת רלא הלעיגו על המצרת
להתקינן שיחר קררי jבתרדה בשני ובחמישי ובשבת  8ולחתום חזרן רנביא זה פטירת חני
זכריה ומלאכי שאז פםקה נבראה מישראל ולמשוח קדש קדשים בבניו  9בית המקדש ההיכל
לפני ולפנים רתוע ותשכל ממוצא דבר להשיב ולבנות יררשלם עד משיח נניד שברעים שנעה•
זהר שהתחילו לכנרת יררשלם בשנה השנית לתפלת דניאל בשנת אחת לנורש מלך פרם
ונקרא משיח שכן כתוב נח אמר יי' למשיחו לנורש אשר החזקתי בימינו רהרדיע המלאך
לדניאל ני ממוצא דבר כלו' מעת שדבר ירמיהו דבר זה שחרא מגלות צדקיהו עד משיח נגיר
והוא נורש שנרעים שנעה שחם מט ~' tנח* .רכי אי 10 jהחשנר jמגלות דניאל אלא מגלות
צדקיחר רזהר פרטן ננרנדנצר אחר החורבן נ''ב שנח אריל מרודן כב שנח בלשצר ג' ררירש
שנח אחת ושנה ראשונה לנורש הרי כאן מט שנה רחם שברעים שבעה כלומר  11ערד נשארו
נ"ח שנה לאחר שהתחילו לכנרתו ברשיו jנורש צא משנרעים *שבעים שבעה

שברעים סג צא מחן
במלחמת אםפםינום
תשוב ונבנתה רחוב
ראיו אני ראחי ונערי
 .לדריוש
.ראין A .

11
10

12

נשארו

שנרעים סב רחם תג שנה שעמדה המלכות  .נשאר שברע אחר שהיה
רטיטום חרדנו הנקרא בנר רעל חב שני היישוב חרא ארמר שנרעים סב
וחרוץ רזהר שאמר ובצוק העתים ני בצער גדול נבנתה החרמה ככתוב
ואנשי המשמר אשר אחרי איז אנחנר פושטים בגדינו איש של nר המים

.כאן 3 Some add
.שנתנבא
 .מלך ; המליך !
0
6
7
8
.עד o.
.משחזרו L .
.בנזנחה w. adds
.זה בנין 0 .
11
12
Some omit.
) .שנעה שנעים רשבע So all MSS. (A .
2
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ושאר העניז• ואחר תג שנה חרא אומ' ואחרי חשברעים סב יכרת משיח ואי jלו זה אגריפם
המלך רמרנבז בנו שחכם אספסינרם רימיתם ג' שנים ומחצה קררם חורב; חבית רעלה
אםפסינום וtנ"טוס להגביר  1ברית לרבים בשבוע האחרון אבל בחצי השבוע כפר בכריתו
והשבית זבח ומנחה רעל כנף שקוצים משומם מפני הכעסים  2שהכעיסרהו *הפריצים

מישראל  3רזהר והעיר והקדש ישחית עם נגיר הבא רכ jחיתה גאולתם של ישראל• נהרג
בלשצר והמלך על מלכות כשדים דריוש בו אחשורוש מזרע מדי ומלן שנה אחת ומת
רמלך כררש נ' שנים ובשנת אחת למלכו העיר ה' את רוחו לכנרת בית המקדש וא'ח'כ בטלו
ומלן הוא נ' שנים * רנחרנ על ידי  4מלכת שטים  5מפני שהרג את שני בניה ומלכים
גדולים היו ומלן אחדיר אחשרררש י iשנים ומת ומלך בנו אשר ילדה לר אסתר חרא דריוש
רהוא ארתחשסתא• בשנת שתים ל מלכר נבנה חבית ב jז' שנים היה במל כר רמלן לב שנה
רעלה עליר אלכסנדררם מוקדון ויכהו רימיתהו בשנת ל' לכנין חנית ותגרת  6מלכות פרם
והתחילה מלכות יר : j
חורר השני מאנשי כנסת הגדולה שמעון הצדיק  7ושמר עדרא בן יהושע בן יהוצדק הכהן
הגורל בימיו  8נשמרה מל כרת פרם *על יד אלכס כדרום מלך 'ירו ובא אלכסנדררם זה
ליררשלם  9לאחר שהשמיר את מלגרת פרם רבקש להחריב את ירושלם ולהגלותה פעם
שנית בשנת ארבעים לכנין בית המקדש  10ריצא שמערן הצדיק *אל המלך  11רכשראהר המלך
נרלר ונשאר ונתן לו שאלתר ושאל שמערן הצדיק ממכר שלא להחריב חבית ושלא להגלות
יודעים שאמ' להחריבו 12
את העיר רחמלן צרח להעשרת כ jותמהר שריו רענדיר שהיר
רלערלם לא חזר בדבורן• רהרא אמר להם רמות רירקנר של זה מנצח לפני במלחמתי 13
והתנה המלך על  14שמערן הצדיק שכל בן שירלר * לר ולנהנים  15בא רתח שנח יקרא
אלכסנדר על שמו• ושיתחילו ישראל  16מכיו שtנררתיהם מאותה שנה והיא שנת אלף
לצאתם ממצרים רחיא שכת ג' אלפים רת"ז ליצירה רבארתר הזמז נפטר עזרא הסופר רחגי
זכריה ומלאכי רנסתלקח כבראה מישראל •  iנעשה *להם זה חכם הגדול  17ע"י שמעוז הצדיק
לא כעשה כן לא לענן ולא רלקרקסאני ראשי המינות  18רמצא אלכסנדר המלך בארץ
ישראל כרתים הרבה שהיו מימי םכחריב וראשיהם סכבלט החודרני *עם מקצת  19ישראל

.פריצי ישראל A . 0 .
.בי הרגתהו ;רחרנתר •
6
7
.רנכרתה E .
חרא היה כהן 0. adds
8
9
.משמש בבית אחר מרת הכה  jהגורל
.כאשר 0 .
; 0. P.רעלה ••• על A .
11
10
.אלכםכרררם זה ועל ירושלים רצה לעלות
.שני A. 0. add
.אליר Some
12
13
15
14
.לה חריבה Some
.במלחמה Some
.עם
.לכחכים Some only
16
17
Some omit.
.לישראל נם גורל זה 0 .
.המתנכרים • ); (1המינין  s Ed .ב
s

1

2
.והפר A . 0 .
Some omit.
.היא תלמידה ; 0. addsשיטוי E .

.ומקצת

G 2
,ו;-,.
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Q

ומבני יחרשע כן יחוצדק הבחן הגדול נתחתנו כחם וחבריחום  1עזרא הבחן ונחמיה חתרשתא
מבית יי' וכבוא חמלך אלכסנדר אל ארץ ישראל סר למשמעתו םנבלtנ החודרני וראשי
הנוחים ושאלו ממכר שיבנו הנהנים חתניו וכל אשר חושינו נשים כברירת רלא אבו לשלחם
בית המקדש אחר בחר גריז ים וצרה המלך להעשרת בז ריבנו את חבית• אז יחלק *עם
ישראל לחצי  .2חצי העם חיה אחרי שמעוז הצדיק * ראנtניגנרם תלמידו וסיעתם  3וכפי מה
שקבלו מעזרא ומן הנביאים  4זחחצי אחרי סנבלם וחתניו וחקרינו ערלות וזבחים חרץ לבית
יי' וחקקו חרקים ומשפטים כאשר בראו מלבם רבנית זה היה כחן מנשה בז יהושע בז
יחוצדק וצדוק רב ייתרם וחב ירי ו היו לראש• זאת חיתה תחלת המינות : 5
חדור השלישי * אנtניגנרם איש סרנו  6קבל משמעוז הצדיק רםיעתו הוא חיה אומר אל
תחיו נעברים המשמשים את חרב על מנת לקבל פרם אלא הרו כעבדים המשמשים את
הרב על מנת שלא לקבל פרם וצדוק ובייתרם שאלוהו על דבר זה והשיב להם תשובח
שעונ לקבל פרם בעולם הזח אינו בtנוח אלא על העולם הבא רחם כפרו בדבריו ואמרו
מימינו לא שמענו על עולם הנא רחם חיו תלמידיו וחלקו עליו רחלנו אל מקרש הר גריזים
רחיו שם לראשים ועמד שם בית זה ביד

7

הנוחים והמינים

5

כמר מאתים שנח שבשנת ריב

לכנין בית שני *שהיא שנת ג' אלפים תרפא  8מרד מתתיהו בז יוחנן כהן גורל הוא הנקרא
חשמונאי באנtנירכרם מלן ירן ועמד חרא ובניו על משנח מלן יוז המולן ביררשלם וחרגוהו
ואת כל חילו ומלן חשמונאי שנח אחת רמת• ואחריו מלך יהודה בנו ה גבור הגורל מבניו
ששח שנים ומת .ואחדיר יהונתן אחיו בז חשמונאי מלן ששח שנים ומת .ואחדיר שמעון
אחיו יח שנה ומת• ואחריו ירחכן בז שמערן בז חשמונאי והוא הנקרא חורק נום הראשרז
הוא עלה והחריב מקדש חברתיים וחרג את  9המינים  •5ובשובר בשלום עשה משתה לחכמים
רנtנוב לב  10זק jאחד מהחכמים אמ' למלך רב  11לן כתר מלכות הנח כתר נהרנה
לזרעו של אהרן לפי שנשבת אמו של חמלן בחר המודיעים  12שהצרו הגרים שמעו13 j
אביר  14בחר וברח ונלכדו נשיר ואחרי בז שנר לידו מפני כן חיו לוחשים שהמלך חלל חיה•
וכשמרע חמלן דבר זה כעם מאד  15וצרח להרוג את כל החכנזים • והמלך זקן מאד ולאחר
ששימש בכחרכה גדולה שמרנים שנח נעשה צדוקי רמת חמלך יוחנן ומלן תחתיו אלכסנדר
בנו וחרא הנקרא ינאי מלנא רחיה שונא את החכמים• רחיה מנהג ישראל נאותר זמ  jלשמוח
2
3
.רחחרימום ; A. addsרחביריהם כ.c,
.העם לשני כתות 0 .
; E .עם סיעתם
5
6
.עם ישיבותם
• The last t,vo words in E. P .
.צדוקים )ו(,
;אנtניוכוס A .
7
9
8
.שוכח sorne
.בית ; L .בין
.תרל , correctedתרסא .ס ; A. ornits
.כל A .
.לבם 10 0 .
.די 11
שאמך )שאם הכולך( שבריח  .חיתה רגשנית בנזרדיעים )ו(12 ,
15
4
).בהר חנזרדעית ;של מרדעית(
.לשמעון 13
.אביך 1
Lacuna i11 A. ,vith
החקירה ישר תלש מכאן חדף אשר חיה כתוב בר the follo,ving \\·ords by a later hand :
 .האמת על זמן ישו
1

....
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נירם הערבה רחיו מכים זה את זה במרדניות של ערבה ונירם ערבה אחר עשר בז והמלך
אלכםכרר ערמו על המזבח להקטיר ררגמר אחר מ  jחתלנוידים על מצחו באתרוג רירם
ימינו מעל המזבח ויאמר חרב .והרג גם חרא בחכמים מכה גורלה חרץ משמער  jבז שטח
שהיה אחי אשחר• וברח יהושע ב jפרחיה חבירר לאלכםכדריא של מצרים עד שבקש עליו
שמעל jבו שטח רחמים  1מ jחמלן והחזירו• ראי* jאגר ורציו  2להפםיק םדר הקבלה בזכררj
מלני בית שני• וכשנשלים םדר הקבלה נזכיר את כולם וכרמז שיש עליהם מדברי נביאים
שיש בכן כחמרת גורלות :
ירםי  3ב jירעזר איש צרירה רירםי  Sב jירחכן איש ירושלים קבלו מאכטינכרם איש םוכר

רחם רםיעתם חורר הרביעי :
יהודה בז טנאי וכתאי חארבלי קבלו מחם הם רםיעתם חורר החמישי :
יהושע בן פרחיה  4רשמער jבז שטח קבלו נוחם הם רםיעתם חורר חששי *ונותני
זכרונות בישראל אומרים שיהושע בן פרחיה חרא רבו של ישר חנצריי ראם בז חרא
בימי ינאי חמלן היה וכרתכי זכרונרת באומרת העולם אומרים כי נימי הורדוס נולד
ובימי ארקילרם בנר נתלה ומחלוקת גורלה חרא שהפרש גדול יש ביניהם יותר ממאה
ועשר שנים• ומזכירי  5אומרת העולם מסיימים דבריהם נכמה םירנוים רארמרי jשבשנת נ"ב
למניז שטרות נולד ולאחר ל"כ שכח נתלה ושחיה זה בשנת ל" nלמלך אגרםטרם מלן רומי בימי
הררדרם  6ונתלה נימי ארקילרם בנר• רחם טוענים כ"כ לאמו שלא עמד חנית ומלכות
ישראל אחר תלייתו אלא מעט• רמםררת אמת יש נידבר מ  jחמשנה רמז חת למרד *שלא
החליפו שרם דבר  7כי יהשוע בן פרחיה ברח למצרים בימי אלכסנדר וחרא ינאי רעמו
ברח ישר הנוצרי וקבלת אמת בידינו כי בשנת ארבע לאלכסנדר חמלך נרלר ובשנת רםג 8
לבני jחבית ושנת נא למלכות בכי  9חשמונאי נתפש וחרא ב  jשש ושלשים שנח בשנת כ'
למלכות אריםםרבלרם בן ינאי

: 10

שמעיה ראבטליר jקבלו מחם ונירי צדק חיו רחם חורר השביעי :
הלל ושמאי קבלו מחם *רחם חורר השמיני  7חלל עלה מבבל רחרא בן מ' שנה
ולמד מ' שנח * רק"כ שנח היר ימי חייו

11

ומבית ררר חיה ומזרע המלוכה ושמרנים תלמידים

היו לר גורל שבכולם ירכתן בן עוזיאל• קט * jשבכולם רבן ירחנ  jב jזכאי רחיה חברו מכחם
3
.ך  1.גורלות  toראיו ; P. omits fromוצרכי Some omit. 2
. 4 E. 0. P .יוסף
5
.זהר דבר של ישר הנוצרי add
רנראים הדברים שחיה בימי הלל ושמאי Ed. and L .
יהושע ב  jפרחיה חכם אחר שחלך ג"כ לאלכםנדריא של מצרים וישו עמהם רמשם )שם (Ed .
8
6
7
.נחלקו שחרי מזכירי
.חררקנרם 0 .
Some omit.
.וחרא שנת ;; o .צם Ed .
0
10
 .חשמונים ונשכת וסט לבגין הבית ; o.בית Ed .
.זז  I.וכרתכי > , omits fromי<
1

• רחרא בז כ.,.,ק שנה כשונת
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ומת בימיו ללא נחלקו• יצא מנחם לנככם שכואי  lובנו חיה רבו גמליאל חזקן ובן בנר ךשבג
חראשרו• שלשח אלח נהגו נשיאותם בבית המקדש מאה שנה במלבות בני חרררדום שבן
חיה המנהג בבית שני שהמלך מבני חשמונאי אר מעבדיהם בני הורודרם חיה המוציא
והמביא במלחמה רכבל דברי מלנותר אכל כל דברי תורה חוקים ומיט-פtנים על פי הנשיא
מבית דרו היר נעשים רעל פי הנהו הגורל רהסכהדריו  .רבו אתה מרצא במס' םנהדריו א''י] [.ב
מעשה ברבו גמליאל שהיה ירשב על גב מעלה בהר חבית ויוחנו סרפד הלז ירשב לפניו
רשלש אגורת חתרנות  2בידר ואמר לר טרל אגרתא חרא רכתרב עלה לא nנא בני גלרתא
רכבל ולאחנא בני גלרתא דמוי רלאחנא בני גלרתא דירו ולשאר כל גלרתהרו וישראל
שלמכרן יםגי  3מהודענא לנרו ואמריא דעדקיו רגוזליא רביביו רירחא  4ראביבא עדייו לא
מטא ושפרת מיל תא  5באנפאי ובאכפי חבראי ראוםיפת על שתא רא ירחא חרא• הרי
ידענו שרב  jגמליאל זה היה ראש ישיבה ונשיא היה ומעשיו היו מקובלים בכל ארץ ישראל
רכבל בלירת ישראל רלא מיחה בר חמלן רלא אדם בעולם ראלר ללקרקסאני לא חיו כשמעיו
נו רלא לעכו רהק'ב'ח אמר רבאת אל הנהנים הלריים ראל השופט אשר יחיה בימים ההם
ראמו והאיש אשר יעשה נזדרז לבלתי שמרע אל הנהנים רגר' בא וראה אם היה זה שופט
י שואל אם לא• וחלל רםיעתר חם חורר התשיעי :
רבי ירחנו בו זכאי קבל מחלל ומשמאי• בימיו עלה אםפםיאנרם על יררשלם וחיה
ביררשלם אבא םיקרא ראש חליסטים להוא בו אחותו של רבו ירחנו בו זכאי חרא יצא אל
חמלן אםפםיאנום בלט רשאל ממכר שיצא אליו רי'ב'ז רעשה חמלן כקשתו ויצא רי'ב'ז אל
חמלן אםפםיאנרם וידע חמלן את ררב חכמתו ונבדר ונשאר רהרא חיה צר  6על יררשלם רמת
ביררו מלן רומי ונמנו יועצי ורמי שימלוך  7אםפםיאנום  8ונסע לרומי והשאיר טיטוס בנו
לצור על יררשלם וצרחו לכבד את רי'ב'ז מאד רחרב  9בית המקדש בשנת שלשת אלפים
רiרiרנט ונהרג ר' ישמעאל בז אלישע כחן גדול ררש'ב'ג חזקן *וחרא חיה נשיא  10ורצה טיטוס
לחרוג את רבן גמליאל בנר רפייםר רי'ב'ז וכתפיים• כמצאר עשרה דרדרת מזרובבל  11והבאים
עמר עד רי'ב'ז רגם הוא חיה קב

12

שנח מ' שנח נתעסק בפרקמטיא רמ' שנח למד תרדה

רכל חכמה שחיתה כדררו רמ' שנח לימד את ישראל רשפtנו ולאחר חרדנו חנית עלה ליבנה
רשם שפט את ישראל רתקן תקנות רםייגות  13לתרדה עד שנפtנר ביבנה :
רב jגמליאל בנר של רש"בג הנהרג בשמד  14חרא חיה ראש ישיבה  15ונשיא אחר
לעיל כתב שמערן בנר ר"ג חזק  jבנר -רש'ב'ג בנר רכז איתא בגמרא Ed. and o. add
 .פתוחות  . 2חלל רשמער jגמליאל ושמעון נהגו נשיאותם מאח שנח לפני חרדנו חבית רנר"
7
6
5
.לעלם  0. addsב
 .וזמן ירחא ' 0 .
 .רא
.שר
 .להמליך את 0 .
11
10
8
9
.אםפםיינום Some everywhere
 .וה ח ריב 0 .
Some omit.
 .רחם זרובבל
1

 .שם ניבנה

0 . adds

15

 .בנזירח

0.

14
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פטירת רי'ב'ז ובעל אחרחר היה ר' אליעזר בו הררקנוס רחבריר ר' יהרשע בו חנניה חכם
כדול ואב ב"ר ופחמי  1היה רר' יוסי הכהו  2הגלילי  3רר' שמערן בו נתנאל רר' אלעזר בו
ערך רר' ירחכן בו בררי רר' ירחנו ב jבררקא רשנוראל הקטן רר' אלעזר בו חסמא רר' אלעזר
בו עזריה כה jעשירי לעזרא רעשיו נדרל היה רר'  nלפחא רר' ירסי בו קיסמא  4כל אלה
ורד אחר הם רנחלקר רבו גמליאל רר' יהר'שע על ערות החדש שבאר ערים כלור ]מש' ר"ה
ב ח[ ראמרר ראינרהל שחרית במזרח לערבית במערב א"ר יהרשע ערי שקר הם * היאן מעידי j

על האשה שילדה ולמחר  5כרסה ביו שיניה• רכשבאר ליבנה קבלן רבן גמליאל שלח
לו רבן גמליאל לר' יהרשע כרזרבי עליך שחבא אצלי במקלך רבמערתיך נירם הנפרדים שחל
להיות נחשנרנן רעשה ר' יהרשע כדברי רבן גמליאל .רעוד נחלקו על תפלת ערנית אם היא
ושרת אר חרבה נברברת כ"ז ב[ ' וערד נח לקר על נברר שנפרמה  6שפתו אם בעל נורם חרא אם לא
]בכרדות ל"ז א  [.ונכרלם כפה ר"ג את ר' יהושע וזעפו *שנעים זקנים חניריר  7רנמנר רהרסר רנן
גמליאל מהירת ראש ישיבה והוקם ר' אלעזר נו עזריה והיה לראש ראח"כ נתפייסר הזקנים לרנ j
גמליאל והחזיררהר  8ולא הוסר ר' אלעזר נו עזריה מהבל  9אלא ר"נ היה דורש שתי
שבתות רד' אלעזר בן עז-,יה שנת אחת ונפטר ר"ג נימי ר' יהרשע ועמד ר' יהרשע
לס תרד את דבריו וכעס ר' יוחנן בז נורי והעלה את רש'ב'ג לראש בנשיארת• הרי זה דרר
אחד אחר החררנז :
ר' עקיבא היה ראש ישיבה אחר רבן גמליאל והיו חניריו שמעו; בו עזאי ושמערן בן
זומא ואלישע אחר ורבי טרפר jרד' ישמעאל ור' יהודה בו בבא ור' יהודה נו רימא רר'
חנינא בו תרדירו רד' ישכב הסרפד רד' סימאי רד' חרצפית התררגמז  .10כל אלה דור שני
אחר החורבן לנימיהם היה בבבל ר' יהררה נו נתירא רמחניריו  11של ר'י'נ'ז היה אלא
שהאריך ימים הרבה :
ונימי אלו עמד ארם אחר שהיה שמו כוזיבא  12וטעו שחרא משיח בז דוד ושלח יד
כמלן רמשטיאו  13מלך רומי *וחרג משנהר שהיה בא"י ורמשטיאו מלן ורמי  14עררכן נער
ולא כתחזק לפניו ומלך  15כרזיבא זה בכיתר שנת נ"ב לחרונו הבית רמת נמלכרתו ומלך בנר
ררפרס  16פיררש זה השם אדמרני רמת  17גם חרא ומלן נכר ושמר רומרלוס רנקנצו אל
כוזינא ואל בכיו עם רב  18מישראל ששבו מכל מקרמותיחם לנימי ררמלרס בו ררפוס  19בן
2
3
.אבל פחמי
Only in o.
.ור' יוסי הכהן In 0. bet'\\reen the lines
4
5
6
7
'ר .עקיבא חסר כאן Marg. L .
.מפני היאן ••• והרי 0 .
.שנפגמה • w
על 0 .
8
9
.זה זקנים חניריר
.אל כשיארחו ולראש ישיבה Some add
Only in 0.; P .
10
11
; others omit .לגמרי
.המתורגמן
 .וחנירו
 .בן כרזיבא 12 o .
ומשטיו 1s
14
15
16
17
.ררנושtניין and
0 . P. omit.
.רעמו E .
.פייררש A. P .
A. adds
18
19
 .במלכות ו
 .מאר 0 . adds
 .פייררש A.
1
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כרזיבא התחזק אדריינרם קיםר רעלה לארץ ישראל ולכד  1ביתר בתשעה באב שנת ע"ג
לחרובן חבית וחרג את ררמלרם רחבה כישראל מנח גורלה  2שלא נראתה רלא נשמעה
נמרח לא בימי נבוזראדן רלא בימי טיטרם רנשרף ר' חנינא בו תרדיר jרםפר תורה עמר
ונהרג ר' ישכב הםרפר  3רר' חרצפית התררגמו  .4רר' יחרדח בו בבא גם חרא נהרג על שגזר

מלך ורמי שמד  5על ישראל שכל הנםמך יהרג רכל הםומך יהרג רהעיר שםרמכין בה
תחוב רחלך הוא רישב ביו שתי עיירות גדרלרת בין אושא לשפרעם רםמך שם חמשה זקנים
ר' מאיר רר' יהודה רר' ירםי רר' שמערן  6ור' אלעזר בו שמוע  7רבאר עליר אריגים ועשר את כל גופר

ככברה ונהרג ר' אלעזר בן שמרע רקרדם לבז םרקו את בשדר של ר' עקיבא בז ירםף במםרקרת של
ברזל• כל זה בא להם בימי פרלמרם של אדריאנרם קיםר ומפני כעםר של בז נרזיבא
ונתקיים בהם מה שכחרב ע"י דניאל ומשנילי עם יבינו לרבים רננשלר בחרב ובלהבה
ונשבי רבבזח ימים• ובימי אלו היה בטלמירם רנכתב םפר אלמגיםtבי :
רבו שמערן בז גמליאל השני הוא היה לראש אחרי מרת ר' עקיבא רחביריר היר ר' מאיר
ראש כרלם יי' יהרדה רר' ירםי רר' אלעזר בו שמוע ור' נתז ור' שמערן בו ירחאי  8רחםנימח
רעת ר' מאיר ור' נת  jלביישו ברבים שחיר יותר חכמים ממנו רכבלה  9לו הדבר רמשם
ואילך לא הרזכרר ר' מאיר רר' נתז בשמותיהם אלא לר' מאיר קראו אחרים רלר' נחו יש
אומרים• הרי לך דרו שלישי אחר החורבן :
רבנו הקדוש הוא ר' יחררה הנשיא וראש

ישראל מררה

11

מאד וקיים לחן מה

12

10

ישיבה בן

ר'ש'ב'ג ני ראה

יי' את עני

שכתוב ע"י דניאל רבחכשלם יעזור עזר מעט• רמת

אדריינרם רמלן ברומי אנטרנינרם בו אםריררם וחיה ארחב את רבנו הקדוש ככפשר לאומרים

13

שגיירו בםתר רחיו ימי רבינו הקדוש בלם ימים טובים לישראל והאריך ימים ובימיו
מת אנtבונינרם בו אםריררם רמלך אנטיפרם ואחריו  14מלך קומרררם  15רנרלם *נכדו ונשאר
את ובנר  16הקרוש כל ימיר :

ור' יחרדח הנשיא זה שחרא רבנו הקרוש קבל מר' אלעזר בז שמרע ומר' ירםי
רחיו חניריר ר' ישמעאל בר' ירםי ור' שמערן  17בנר של ר' ירחנו  18ב jבררקא רר'
אלעזר בו רש'ב'י רר' אלעזר רר' שמעוז בכי ר' יהודה ור' יחרשע ב  jקרחה וםרמכום
רפלימו ראיםי בו יחררה רר' רארב jבן איצטרובלי  19ויוחנן בן פנחם רר' פרת ור' אלעזר
2
.ולקח ; others haveררפרש L. adds
.מנח רבה ; A.מאד P. adds
s L. and
7
4
5
6
'ר .םימאי o. add
.חמתררגמן
~גזירה
A. E. 0. omit.
A. E. 0. add
9
8
.ור" אלעז:ר בן פרטא )פרוטה ; A .פררא (E .
".אחי 0 .
 .ונתגלה ; Ed .רעלה 0 .
11
.ר'ש'ב'ג ; in Ed. afterוהוא היה ראש 10 0 .
מקרא . 12 Someחזק .ס ;מרכה ? ; A .מררא
 .ראתרי מרת אנטיפרם  . 14 A. 0 . P .ראמרר בנוסכת ע''ז  13 A. 0. P .י''ע .דניאל and omit
.קרנררם 15 0 .
.גדלו •• • לד' 16 A .
 .ישמעאל 17
 .אלעזר 18
 .חאיצטדרברליז פ l
1
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רד' פנחס בן יאיר רזה רבנו חקדרש חבר את חמשנה

בשנת שלשת אלפים תתקמט שהיא שנת ת''ק למכין שםררת רשנת ק"נ לחרובן  2חבית.
חיה 4
זה דור רביעי לחרבן • *ועוד בימי  3רבנו הקדוש *נעשו רוב ספרי ופראות שב ימיר
גאלינרס אבל *ספרי אברקראט הרופא בימי מרדכי ואסתר נתבם שנאותר חדור חיה : 5
ר' חנינא *בר חמא היה ראש ישיבה לאחר פםירתו של רבנו חקרו 6 ~.,שבן צרח רבינו הקדוש
והיו חביריר  7בני רבנו הקדוש ור' חושעיא רד' שמעון ורבן גמליאל ור' אלעזר הקפר רד'
חייא ברבי ובר קפוא ור' לוי רר' אפס לאברה ושמואל ורב שחרא בן אחי ר' חייא רבו

אחותו•

בר קפוא כתב חתוספתא ור' חייא ור' חרשעיא ברני * ור' שמעון ברבי

הברייתרת רהמכילתרת .אלו חם *סוף התנאים הרי אלו חמשה דורות של תנאים

8

כחבר

: 9

סדר אמוראים חדור הראשון רב  10ושמואל• ירד רב לבבל בסוף ימי רבנו הקדוש
בשנת ג' אלפים תfוקעט ומצא בבבל ר' שילא רחיה רב עניו מאד ולא רצה *להיות נמנה 11

ראש ישיבה בל ימי ר' שילא עד שנפtנר רעוד לא רצה להיות לראש בנהרדעא במקומר
של שמואל רחלן לסורא היא מתא נוחסיא והיה שם לראש עד שנפטר בשנת ך' ונ' רבאו
בני ישיבתו לשמואל ונפםר שמואל בשנת ד' וי' והיה חנם גדול *בכל חכמה  12ירכית
מוסף  13על תררתו• ואלו הם תלמידיו  14רב יהודה  15ורמי  16בר חמא ורב חמא *בר יחזקאל 17
ורב נחמן

18

הנשיא ורבה

בר אנוח ורב ששת

שימי בר אשי ורב חייא בר אשי ורב יצחק

הראשר . jובימיהם היה
ימים כי שמרנים שנח
אין מסדר טהרות רק
תלמידיו של ר' ירחכן
וימי

23

20

רחיה סגי נהור ורב ענן ורב מתחיה

בר אשיאו

21

19

ורב

ורב חמא בר נרריא ורב נחבא

ראש ישיבה בארץ ישראל ר' יוחנ  jשקבל מר' ארשעיא ברבי והאריך
היה ראש ישיבה *וחרא חבר תלמוד ירושלמי לחמש סדרים כי
מס' נדה וחיבר הירושלמי בקרוב למאחים אחר החורבן  22ואלו חj
ר' אמי ור' אסי רר' אלעזר בז פרת *רד' ינאי ועולא ורבין בר רב

ור' שמואל בר נחמני

: 24

חדור השני  .רב יהודה ורב הונא אחרי מות שמואל בשנת ד' י' חיה לראש ישיבה
רב יהודה בר יחזקאל בנהרדעא ורב הונא בסררא ורב יהודה היה גדול מרבי הונא כחכמה
2
3
4
.חנניה Ed. and o.
.לכוכיו חרבן A.
.ובימי
נכתבו A.
5
.דברי ספרי רפואות )רוב ספרים ברפואה  (0 .שהיו בימי
ספרו של א' הר' היה 0 .
6
'ב .מ' רא' ובארחו הדור כתבם
 .לאחר פ' של ר' ה' ישב )היה  (0 .בראש Ed. and o.
7
8
9
.בניר מרבני ; Ed .ארבעה A. adds
.שמעוז  forשמואל ; o.ובנו A.
דורות 0 .
 .בחכמה . 12 A .לחמנרת ' 11ר .שמעוז ררב . 10 0. and o .של תנאים וחן חמשה דרדרת
13
15
 .תלמידיהם  . 14 Ed .תוספת )נ(.
 .רד' אמי )וראמי  (o.בר )בני  (0 .יחזקאל 0. o. add
16
17
18
19
20
 .וראמי P .
A. omits.
.חתן A. adds
.מתנה
 .נחמן P .
21
22
23
24
 .אשיין 0 .
Some omit.
. omit.ס Ed. and
 .ורנה בר חנה A. adds
][ II. 4.
H
1
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אבל רב הרנא היה *קורב לנשיא  1ולפיכך גברה ישיבת םררא רנפםר רב יהודה וחזרו שתי
הישיברת לרב הרנא• רעוד נפטר ב ימיר ר' ירחכן ראש ישיבת ארץ ישראל בשנת .ך' ל"ט
רחיה ראש ישיבה בארץ ישראל רבי אמי ונפטר רב הונא שנת ד' ו' לאחר שהיה ראש
ישיבה מ שנה ואלו תלמידיהם רב חסדא רדנה בר נחמני ורב ירסף רוב נחמ  jבר יצחק

ררי' זירא רדנה בר רב הונא רוב המנרנא :
הדור השלישי• רב חסדא רדנה רוב ירםף• רב חסדא היה תלמיד חבר לרב הרנא
רד' שנים קררם פטירת רב הונא בנה בית המדרש לעצמו ראחר כך נפטר רב הונא רחיה
רב חסדא ראש ישיבד iעשר שנים עד שנת ר' ם' והוקם רבה בר נחמני והיה ראש ישיבה

כ"ב • eנים * רהוא חבר בראשית רבה רשאר הדברת

2

וברח לאגם מפני מלשינרת רמת שם

באגם בשנת ד' פ"ב רישב על כסאר רב ירםף ב' שנים רחצי רמת בשנת ד' פ"ה רד' ירםף
היה נקרא סיני רובה ערקו הרים• ותלמידיהם * אביי ררבא בר ירסף בר חמא רומי  3בר
יחזקאל ררבינא חראשר jררב נחבא השני  4רובים אחרים כי י"ב אלף תלמידים חיו לר
לרבה :
חורר הרביעי• אביי ררבא .אביי היה לראש ישיבה בשנת מרת רב יוסף י"ד שנה
רנפטר בשנת ד' צ"ט ראחריר חיה לראש במחרזא דכא בר  5יוסף י"ד שנים אחררת
רמת בשנת

דקיג :

חורר החמישי• רב נחמ jבר יצחק רוב פפא ררב חרנא בריח ורב יהושע ולאחר מרת
דכא בשנת ;קיג היה לראש ישיבה בפרם בדיתא רב נחמן בר יצחק רמחביריר של רב

שנים רמת כשנת ;קין• רבת nלת
לראש ישיבה בגרש עיר שקורבה
ראחר מרת רב נחמן בר יצחק היה
גם חרא רtנ"ר שנח חיתה גררלתר

חסדא היה אבל האריך ימים רחיה לראש ישיבה ד'
היותר לראש ישיבה  6נחלקו הישיבות פעם שנייה רחיה
לס ורא  7רב פפא רחיה  8י"ט שנים  9רמת בשנת רקלב•
ראש ישיבה בנחררעא רב חמא  10רמת בשנת רקלב
רלא הרז נר רב חרנא  * 11בריח ורב יהושע בראשי ישיבות :

חדור חששי .רב אשי ררב אמי וראשי הישיבות שחיו בימיו

לא מצינר
קנן היה 15

13

רמימי 12

וביכר הקדוש עד רב אשי

תורה * רחסידרת רענרח  14וגורלה במקרם אחד• *בימי רב פפא שנת ארבע אלפים
רב אשי ראש ישיבה בסררא ם' שנה ובשנת חמש  16לגדול תר מתר רב פפא

3
. 2 A. 0. P. omit.גורל בנשיאות A.
 .אביי In P. only. 4 Some omit f1·om
8
7
6
.ררב  A .ב
'ר .חמא A. P. add
.ר בסררא A.
רחייה ; P.רחיה רב פפא o.
9
.ןר ב חייא )ארא  (E .בר פפא ; E . 0 .בר פפא
 .וחרא )היה  (o.ראש ישיבה 0. o. add
13
12
11
.מנחרדעא 10 Ed. omits; some add
 .נחמן L .
.ומימרת
 .מצאר
16
15
1 ~ Only in Ed.
 .כי אם ימי ••• בשנת ••• רחיה A.
 .חמש ועשרים A.
1
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ורב חמא והיה רב זניו ראש ישיבה בפום ברי תא ח' שכים ומת בשנת רקמ• ואחר\ו רב וימי ג'
שכים ומת נשכת דקמג .ואחריו רפדם בר פפא ומת באותה שכח• ואחריו רב נחבא חשכי כ''ח

שכים ומת נשכת דקעא • ואחריו רב אחא בריח ררבא שתי שכים רמת בשנת ר' אלפים ק'ע'נ

*כי רב פפא לששה ראשי  lישיבות אלו כולם בימי רב אשי בפטרן לכפטר רב אשי בשנת ךקפf
היא שכת fושל nלמכין שטרות והוא החל לכתוב את חתלמור  2ולא הספיק לסיימו :
חדור השביעי• מרימר ומר בר רב אשי רחביריהם *הם סיימו את חתלמור  2בבלי
וכחתם בשנת ד אלפים רמה ליצירה ונתפשט בכל ישראל וקבלו אותו עליהם ולמדו
אותו ברבים חכבוי כל ר iר ודור והסכימו עליו כל ישראל ועליו אין להוסיף וממנו אין
חתלמור 2
לגרוע .ובימי רבה בר רב יוסף שחיה ראש ישיבח מרבכן סבוראי כחתם
t

רכמר שמוכים שכח חיו נזשחתחילו רב אשי וחבר אותו עד שכחתם ונשכת עב
למותר נחתם  •3אחר פט~רת רב אשי חיה לראש ישיבה במקומר בסורא מרימר חמש
שכים רמת נשכת ד אלפים קצב• לאחריו רב אידי " בר אבין כ' שכח רמת בשנת ן;י:ב .
ואחריו רב נחמן בר הונא ג' שכים רמת בשנת ווטו• ואחרי אלו ישב מר בר רב אשי על
כסא אביר שלש עשרה שכח * ר\מים טובים  4חיו ימיר לפיכך קרארחו רב טבירמי רמת
בשנת דרכח והיא שכת תשעט לשטרות .ואחדיר רבה תרספאח שש שנים רמת בשנת
דולג חמשה אלו תלמידי רב אשי ויש מהם חבר כמרימר ורב אירי בר אבין והשאר
תלמידים• ובשנת מרת רבה תרספאח נזרח מלכות פרס שמדרת  5גדולות על ישראל
כשקרב יום אידם של פרסיים לבא פעם שכייה כי *שתי פעמים  6מלכר פרסיים רכן
רומיים כי כרן גורל של רומי כבנח בימי חזקיהו מלך יהודה ובנוהר שכי אחים מלכים
גדולים שם האחר ררמולרס רשם האחר רימרלרס  7רררמלרס קשר קשר על אחיו רימרלרס
*והרגו מהרה  Sלמלך הלא לנרו להחזיר את כל ארץ מערב תחת רגלי רומיים ומת ברומי

*ועשו לו רומיים כבור גדול במרתו  9רעשו לו על קברו בניין עגול גדול ומשפת עיגולו
אל שפתו כמו חמשים אמה בקרקעיתו וקו מאח אמה יסוב אותו רחצרוהו למעלה ער
שעשאוחו כמין צריף וגובהו גדול מאר וחרא ברומי ער היום חזה לא חרב .רכן לאחר מרת ררמולרס
חיו הרומיים בחשקם אין ארם בעולם  10מושל עליהם ער שבא נברכרכצר מלן בבל ומשל
נם עליהם  11כרכתי' ועברו אותר כל ה גוים• ובימי בלשצר בן בכר כשמרח מלכות כשרים
וחזרה המלכות לפרסיים לרריוש חמדי תחלה ואחר כן לכורנט הפרסי חתנו רכן למלכים
אחריהם ער שקם

12

עליהם אלכסנררוס חמרקרו jחמלך הגדול והשמיר כל מלנות פרם

3 A. E. 0. o. P. omit

A.

ד

 .שבא

.נמה שנים

A.

12

A.

2
.ורב פפא ורב שישת וראשי A. P.
 .הש"ס 0 .
4
5
 1. 6.חם f1·om
.רי"ט שכים • Ed. oo
.גזירות 0 .
8
10
9
 .רימאלוש
 .ריהרנחר A .
A. 0 . omit.
In o.
1

6

 .בהם 11

H 2
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כרכתי' ויתמרמר אליו וין את האיל ונר' ,רכבל זאת רומיים תחת ידי כשדים תחלה רתחת
ידי פרסיים ולבסוף תחת ידי יונים *לכשגברו בני חשמונאי  1על אנtנילכלס רעל מלכותר גם
רומיים נקהלו ועמוד על נפשם והתחזקו ופרקו עול יונים מעל צרארם רמלכר עליהם ושמום
למס  .ובימי ינאי המלך של ישראל התחילו למלון פעם שכיח והמלך חראשר jהוא ירליאוס
וקראותו קיסר ני אמו מתה והוא בבטנה לקרען

2

את נרסה

3

רחיה מלך גורל מאד לחרא

החזיר את המלוכה לרומיים *ולכ; לא פסקו שמו מכל מלכיהם שחיו נקראים פלוני קיסר
ובמותו עשו לו היכר  5גדול הידור שלא נעשה לכל מלן בעולם מגדל גברה רגדרל מאד
ושפרדים של ברזל נעוצים בו מלמtנה עד ראשו רחם נושתרגים *ועליהם ארו;  6גורל
של בחשת ענה ובר נקבר יוליום והארו;ד נראה לעינים עד חירם חזה .ואחריו מלך אגוסtנרס
בז אחיו חמלן הגדול ואומרים שהוא מלך על כל העולם  .ובשנת ארבע למלכו שם מס
על כל הארץ מס של בחשת ורצף נהר םינריש שרומי יושנת על שפתו עשרים מילי;
רצפן Bבלוחות של בחשת ענות מאן לרוחב הנהר גדול מאן ומני jהכחשת הם מונים עד
4

היום

בשטרותיהם

וספרים

רבים

בידי

רומיים

כתובים

בהם

עוד שבחיו

לחכמתו

וטוענים

שלא היה *באומות העולם  9מלן כמוהו :
ובשנת ל"ח למלכו נולד ישר ה נצרי ני נ"נ שנה מלן *ומלכותו פשtנה  10בבל העולם
נמר שהם אומרים רכן פרסיים גם חם  .לאחר שנכרתה מלכותם נימי אלנסנדרוס נקהלו
אחרי מרת אנטונינרס נימי ר' יוחנו ועמדו על נפשם להסיר ערל רומיים מעליהם ומפני נj

נשמת אנtנונינוס אמר רננו הקרוש נתפרות החבילה אבל לא גברו חרבה ער מות רבנו
הקדוש נימי ר' יוחנ • jוהמלך הראשון ארדשיר  11בן נאבן כתב אל כל מקהלות של פרסיים
שיהיו יודעים ני חרב ארסטוtנלרס החכם אכלה בהם היום ת"ק שנח  12מפני שהיה
אלנסנררוס תלמידו ובנן בתחזקו ועשר מלחמות עם רומיים ולא נצחו אלו את אלו ולא אלו
את אלו *אלא נתחלקח  13המלכות ארץ עילם חמת ושנער וקצת ארץ יון וארץ ישראל וער ארץ
ערב נולה ביד הפרסיים רדומי ואשכנז וצרפת וקצת ארץ ירו וארץ מצרים ופלשתים וספרר
בידי רומיים והיו ישראל תחת יד פרסיים פעם שנית ונתחלה היו אוהביו לישראל בימי
ארדשיר  11וחרא אחשוירוש רכז בינוי שבור מלנא :
ונימיו יצא מאני  14לעולם רחיה tנוען *שאלוהות שנים יש בעולם  15אחר מחיה ועושה
2
3
.וכשגברה מלנות בית חשמונאי רבניו
.ובקעו
 .רחוציארחר בו חי o. adds
4
. Slight variations inולא פסק שם קיסר מח jני בכל מלכיהם היו קררין קיסר אותם
9
5
7
6
others.
.נברר 0. P .
.רעליו נסרי 0 .
.רצפ . 8 jוערלים Ed .
 .בעולם P .
10
11
.מלכות פושטת 0 . P .
.אודאשיר ; o.אודשייר ; A. P .אורשיר ; E. L .אררשיר Ed .
.ארבע מאות שנח אל חמש 12 A .
ולא נחלקה 13 A .
יצאו  ; A .מינאי ; P.מינות 14 0 .
 .מינים
 .שיש אלים שנים  ; u) ,איש ששמו מאני ששני אלוהות יש לעולם 15 0 .
1
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כל הטובות שבעולם לאחר ממית לערשה כל הרעות שבעולם רבדה לאמגרשים  1תורה
מלבו והיה לגוי גדול להרגו  2שברר מלנא בחכמתו• יעיי חיה לפרסיים מלך ששמר
הררמיז  3ומת והניח אשתו חרה ולא רצו פרםיים להמליך איש  4תחת  5חררמיז אלא
קשרו נתר מלנות על בטנה להמליך את אשר תלד אם זכר אם נקבה ותלד זכר
רימליכוהו ביום  6לידתו ויקראו שנוו בחרם על שם כוכב מאדים שהיה כרכבו  .וערד
מלכים אחרים גדולים ונולם אוהבים את ישראל ער שגברה מלכות ישמעאלים רחשמירום
מתחת השמים• וקורם לנו חפן ה' לבם לשנוא עמו רתפם מלך פרם שלשח מגדולי
ישראל אמימר בר מר ינקא בר מר זרטרא חבירו של רב אשי ורב משרשיא וראש
* גלות והונא * 7מר שמר  8רה רגם מלך פרם פ ותפש נערי בני ישראל רחרציאם בעל
נרחם מו הכלל *בטבת בשנת דקל;  10ובאותה שנח חיה וניבא ראש ישיבה שנח אחת.
ובימי ראשי ישיבות אלו שחיו בסררא חיו ראשי ישיבות בפרם בריתא רב גביהה כובי כתיל
בשנת מות רב אשי רחיה לראש ישיבה שש
שנים רמת בשנת דרג ואחריו רב רחומי

13

11

שנים ומת בשנת וקצב

12

ואחריו רפדם עשר

יג שנה ומת בשנת וריר ואחריו רב םמא

14

בריח ררבא  15ונפטר בשנת דולר• הרי שבעה רודות של אמוראים רה' דרדרת של תנאים
וט' דורות של הוראה בבית המקדש  .נמצא מימי זרובבל והערלים עמו ער םרף ימי רבינא
ורב סימא

16

בריח ררבא נא דורות והשנים תתכן

: 17

*רב יוםי

סדר רננן סבו ראי חרוד הראשון•
לראש אחר רבינא  ,,; 19שנח ער שנת ורעד ובשנת כר לגדולתו שהיא שנת דדם והיא

שנת iרתיא למניו שטרות ~ וקורם לחשבון
רב אשי הוחל לחכתב ובשנת ע"ג למותר
התלמוד שיא שנה ומשנת כתיבת חמשנה
ומשנת חתימה התלמוד ער שנתינו זאת

18

הוא

ראש

רבנו םבוראי

היה

ישמעאלים קכג שנח נחתם התלמוד  20כי בימי
נחתם נמצא משנת נתיבת חמשנה ער חתימת
ער שנתינו זאת שהיא דiרiרקכא תiרקעב שנח•
תר 6א שנה ומת רב ירםי  21בשנת ר' אלפים

;ער : 22

הדור השני מרבכן

סבוראי•

רב אחא

23

בר הונא

רחביריר •

רב אחא

23

היה ראש ישיבה

דרעfו•

שנה אחת ומת בשנת ורעה• ואחריו רב שמואל בר דכא ג' שנים רמת בשנת ר'
ואחדיר רבינא מו אומצא שנה אחת ומת בשנת דרעט• *ואחדיר רב תחנינא  24ז' שנים

רמת

8
2
.לאמבושי ; o .חאמגרשי ; 0 .ובראו האמגרשים E .
.וחרגו A .
oo. everywhere
4
6
5
.הרמז
.שרם אדם בעולם A .
.חורמיז  and omitsתחתיו ; o .אחרי P.
.בעת A .
7
10
9
8
.גולה רב הונא A.
.בר מר שימי E .
.בבל 0. P .
 .ת~ד ; E .דוד A. L .
11
14
13
12
'בSo 0. P.; others .
.קצב 0 .
.ניחומי A .
 .סימאי ;סימא
15
17
16
 .רב שנה ; o. addsררבינא 0 .
.סמאי ;סימא
;iוiופז ; A. E .תתכן L .
18
20
19
 .תiרפר 0 .
 .רבה בר י רםי 0 .
.רב סמא בריח ררבינא 0 .
 everyח'ש'ס 0 .21
22
23
24
\vhere.
0. as 18.
 .רעה  ; E .רעב A .
 .אחאי
 .תחנתא  ; E .תחמנא 0 .
1
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בשנת

רחיה

3

דרפi

1

ואחריו רב סימוכא

רב סימונא

4

2

ורב עינא • רב עינא בסורא ורב םימונא

2

בפרם נדי תא

עד שנת ך' אלפים וש' .כל אלו דור אחד הם :

חורר השני  •5תלמידי רב סימר נא ררב עינא רלא חרז נרן כשמותיהם כי הישיבות בtנלו
כמו חמשים  6שנה אחרי נורת רב סימונא עד שנת רשמם מפני שנאת מלכי פרם ושמדרת יחם : 7
*הדור השלישי  .8רב חנן מאישקיא  9קבל מתלמידי רב סימרנא * ררב עינא  10ואחדיר
רב נורי ואחריו רב הונא ואחריו רב חנינא  11כל אלח דור אחד הם  12ורב חנן מאישקיא
חיה לראש כשנת רשמם ואחריו ארבעה ראשי ישיבות  13רלא הוזכרו מספר שנותיהן :
חורר הרביעי  .14רב יצחק ובימיו גברה מלנות ישמעאל על מלנות פרם ונעקרה מלכות
פרם מן העולם רכא לבבל עלי אבן אבי טאלב מלך ישמעאל לאחר  15שגברה עליה
מלנות ישמעאל נמה שנים ני בימי עומאר  16בן אלנtנאב  17מלך ישמעאל נעקרה מלך פרם
רחלנו כשיו רננותיו של יזדיגרד  18מלך פרס כשכי ועמד מלך ישמעאל ונתן בת יזדיגרד
לר' בוסתנאי ראש גלות  19וגיירה וחיתה לר לאשה ני כשנת רשעו  20התחיל מחמד מלך
ישמעאל לטעון םענותיו ונשנא עלי אבן אבי טאלב לבבל יצא אליו רב יצחק ראש
ישיבה  21ונבדר *ונשאו המלך עלי הבז'  22בשנת ד' אלף ת"כ : 23
חדור החמישי * .24מר רבא ומר  25הונא • מר הונא בסורא רמו רבא בפרם בדי תא •
ואחריהם רב שישנא

26

ורב נום נאי

27

ורב שישנא היה נקרא רב משרשיא כר תחליפא

וארבעה אלו דור אחד הם • ומת רב שישנא
* ננוצאו רננן םבוראי

30

סדר הגאונים

:

ה' דורות ושנותיהם

28

בשנת רתמם

29

ק'פ'ז :

חדור הראשון מראשי ישיבות פרם בךיתא רב חיכנא גאו jמנהר

פקוד היה ראש ישיבה ח' שנים עד שנת דתנ fואחרי~ רב הילאי
י"ח שנים רמת בשנת

והוא סוף רננן םבוראי

31

חלוי חיה ראש ישיבה

רתעה :

2
, last line.ז , p . 6ואחריו Ed. o. omit f1·om
 .רחיה  everY"vhere. 3סמא A. 0. P .
5
6
.עינא ; 0 .סימא • P.
.השלישי So Ed. and E.; others
' 0 .כ; ' E. P.ב; E .
7
8
9
.כ"ט
.וגזירותיהם o .
.חדור חד' ; A .ורב 0. omits and has
;מאשיא A. P .
11
10
 everywhere.מאשיקיא ; L .מיאשיח 0 .
. omit.ס Ed. and
ואחדיר Ed. follows
.רב חיננא
.אחר דור 12 E .
.אלו 13 A. 0. o. add
.חח' 14 A .
.ואחר 15
17
16
.עמבאר  and in utter confusion; A .עומבל ; 0 .עמד
 .אלכאב ; A .אלקםאב P.
20
18
.חדגר  ; A .יזגדר ; Ed .יזדגרד ; o .יזדיגראד 0 .
.גולח פ l
 .תעד ; E .שעם A .
21
22
.גולח
. 23 A. addsוהמליכו על נולן ונשאר ; 0 .ונשאו חמלך על בלם רשמו עלי A .
.לראש
 .הר' 24 A .
.רב פפא ורב 2s E .
 .חרנ~ 26 A .
 .כיס נאי ;בים אי ;בוםאי ד 2
 .משרשיא בר תח ל יפא 28 A • w .
שז:.ט 29 A.
.. '.
30 Ed . o. om1t
'.
אהילאי Sl A .
.
1

every,v here .
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הדור השני• רב יעקב מנהר פקוד היה ראש ישיבה י"ח שנה ומת בשנת ;תצג ואח  iיר

רב שמואל מבני בניו של מרימר  1חביון של רב אשי היה ראש ישיבה י"ח שנה
ונפטר בשנת ותקיא הרי אלו בפרם בדיתא• ובימי ארבעה ראשי ישיבות אלו היו ראשי
ישיבות מתא מחםיא ואלו ה  jרב הונא בר' יוםף שנת דiרמט ואחריו רב חייא ממישוז
ואחריו מר . ,ינקא והוא  2דכא בר נטרונאי היה לראש ישיבה בשנת דתעט ואחריו  3רב
יהודה נארז ואחריו רב יוםף בשנת דתצtנ ואחריו רב שמואל בר מרי בשנת ;תקזז• ובימי
רב שמואל זה חיה ר' שמעוז קיירא  4ולא נםמך לגאר jוחבר הלכות גדולות בשנת אלף
נ''ב לשטרות שהיא שנת דתקא בשנה השלישית לגדולת רב שמואל בר מרי בשנת ח'
לגדולת רב שמואל מזרע אמימר והזכיר שמוערת משמא *ורב כח  5 jצדק ולא שמענו
מעולם שחיה בזמנו  6גאון ששמו כחן צדק ואפשר  .שכח  jצדק זהר שחיה רבו וחכם
גדול חיה ולא נםמך• ואחר  7רב שמואל בר מרי היה רב אחא משבחא וחכם גדול היה
וחבר  8שאלתרת שלו מכל מצות האמורות בתורה והםפר מצרי  9בידינו עד חירם הזה רכל
הבאים אחדיר בדקרהר ופשפשו בר ושמענו *שעד היום  10לא נמצא בר שרם טעות בעולם

אבל לא נםמך רב אחא *זה נארז
רםמך *שמש של רב אחא ושמר רב נטררנאי  12וכעם רב אחא והלך לו מבבל לארץ ישראל
11

מפני שנאת ראש גלות שבאותו הדור שהיה שונאו•

ונפטר שם רחיה רב נטרונאי לראש כי"נ

13

שנה *עד שנת ותקנא

ישיבות אלו כמתא מחםיא רחיו בימי ד' ראשי ישיבות שהיו

15

14

הרי שמנה *ראשי

בפרם בדיתא :

הדור השלישי של גאונים בפומבדיתא לאחר פטירת רב שמואל בשנת ותקיא היה לראש
בפרם בדיתא רב מרי הכה jמנהר פקוד ח' שנים רמת בשנת

ותקים•

ואחריו רב אדא

16

וחרא חבר

חצי שנה ונפtנר באותה שנה .ואחריו ר' יהרדאי ג' שנים ומחצה רמת שנת דתקנג .17
הלכות פםרקרת ומהלנות גדולות קבצם רםני נחרד היה ובימיו היה ענז ושאול בנר שם

רשעים ירקב רענ jזה מנית דוד  18היה ותלמיד חכם היה נתחלה והכירו בר שמץ פיםרל
ומפני זה לא נםמך לגאו jרגם לא םייערהר מ jהשמים להיות ראש נלרת  19ומפני *קנאה
רםינא  20שחיתה כלבר העלה שירטרז ועמד להדיח ולהםית את ישראל מעל קבלת חכמים

מפי הנביאים מפי עדים כשרים כמו שםדרנר נםפר זה ונעשה זקן מ;רא על פי בית דיז
לבלתי שמוע אל השופטים וחרא חבר םפרים והעמיד תלמידים ונדה מלבר חרקים לא

.קאירה

A.

4

•שעדייו

6) ,

10

נפטר E .
.נולה  A.פנ

14

2
3
.אמימר A . 0 .
.ואחריו A. P.
.מר ; A . 0 .מר שמואל בר P.
5
6
7
9
8
.וכחן
 .בימיו
.ובימי E .
.כל A. adds
.מםור 0 .
11
12
.שיהיה לגאון A .
.כ"ג  everywhere. 13 L .נtנוראי ; o .שמשר Some
.שנת דתנא
 .ראשים 15 A .
.אחא 16 A .
 .קיג 11 A .
.צור 1s Ed .
1

 .הקנאה So P.; L .

Hosted on: www.PoeticMind.co.uk

20

 •:-ספר הקבלה לרב אברהם בז דוד ••:

64

טובים למשפטים לא יחיו בחן כי אחר חרבן חב'ית בדלדלו חמינים  1ער שעמד ענ  jלחזקם
לאחריו רב אחרנאי  2ה' שנים למת בשנת דfוקכו 3 iלאחריו רב מארי חלרי בר רב משרשיא
ג' שנים למחצה ומת בשנת ;fוקלכ לאחריו רב ביבי חלוי עשר שנים למחצה ונפטר
בשנת דתקמג .בימי רב מנשה בר יוםף *ראש ישיבת מתא  4מחםיא ובימי גאונים אלו
שחיל בפרם בריתא חיה כמתא מחםיא רב ירראי  5חיה לראש בשנת מלת רב נטרןנאי
בשנת דfוקנא שש שנים למת בשנת

תתקכf

לאחריו רב חיננא בר משרשיא ד' שנים רנפםר

בשנת דתקלא לאחריו רב מלכיה שתי שנים לנפטר בשנת דתקלג .לאחריו רב חנינאי בר
רב אברהם עד שנת ;fוקמב  6לחםירן ראש גלות  .7לאחריו רב הונא חלוי בר רב יצחק ,
ואחדיר רב מנשה בר ירםף ער שנת

ותקמח :

חדור הרביעי מ; הגאונים שהיו בפום בריתא אחר רב ביבי חלוי  8חיה לראש * 9רב
ישעיה חלרי בר אבא *שאול שתי שנים  10לנפטר  11בשנת רתקנו• *לאחריו רב יוסף בד
רב שילא י"ט 'tבנח למת בשנת ;תקעה * .12לאחריו דב מרדכי הכהן ג' שנים לנפטר בשנת
'·ז אלפים רfוקעח  13לאחריו דב אחלנאי ך' שנים לנות בשנת דתקפב ,לאחריו רב יוסף
בר יהודה שתי שנים לחסיד גורל חיה למלומד בנסים• ורב יהודה אבי אכיר של דב
שרירא  14חיה סופר שלו רחעיר שאליהו ז''ל היה נראה בישיבת רב יוםף כנוח פעמים
שותי שנים חיתה גדולתו ונפטר בשנת ;fןקפ;  .15לאחריו רב אברהם נר רבי שרירא
י"ב שנח למת בשנת ד' אלפים תקצר ;
חדור חחמשי• רב יוםף בד רב חייא חיה ראש ישיבה בפום בריתא שתי שנים
ומת

;תקפו

בשנת

16

*ואחריו

רב

יצחק

בד

אלפים זורג  •17ואחריו רב יוסף *בר רב ביבי

פלטרי עשר

20

18

רב

חייא

שבע

שנים

למת

ד'

בשנת

שתי שנים למת בשנת דרה  .19ואחריו רב

שנים למת בשנת דתריא• ואחריו דב אחאי כחן ששח חרשים למת בשנת

דfוריא• ואחר פםירת רב אחאי נחלקו חצים חיו אחר רב מנחם נר רב יוסף נר רב
חייא לסמנו והחצי האחר אחר דב מתתיהו ועמדו במחלוקת שנח למחצה רמת רב מנחם
נר רב יוסף רחיה לראש רב מתתיהו בר ריבי  21עשר שנים למת בשנת *דתרנא .ואחריו
דנה בר אמי שתי שנים למחצה ונפטר בשנת דfורכד  .22ואחריי היה לראש רב צמח גאון
. 5 L . 0 .ראשי ישיבות כמתא  . 4כה ; 0 .נא . 3 L .אחוני  . 2 A .נתדלדלו הצדוקים
. 10 Only in A .ישיבה  . 9 A. addsרב אנא . 8 o. addsגולח . 7 A.מג . 6 A.דודאי
1

12
 (1. 10) in A. 0., and partly in E. w.רב From
 .עזו ; 0 .עא A. omits; Ed. P .
11
15
13 P. omits.
.יהודה 0. P .
, and omits ,vith 0 . the follo,ving sentence .צר E .
;פן . E .
.צג . . w .
..
11 E O
. ; L . om1ts
שכם .
י
 and reads ...ז '
;פג16 0 . .
. . w. P . om1t
 .קצג
19
.בד ריבי 18 Ed. E. o. omit; P .
 .רח •  ; o. wרא ; ; A. Ed .תקצה E . 0 .
21
22
20
.יו • L. 0. o. w
 .ברב י •  ; wניבי Ed. omits ; E .
 . T heנח P. omits; E .
figures are confused .

11
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שנים רנפטר בשנת ;תדלג  * 2ראחריר רב חאיי בר מר דרו ז' שנים

ומחצה רנפטר בשנת דiורמא  : 3רבימי גאונים אלו שחיר בפרם בדיתא חרקם כמתא מחמיא
אחר רב אברהם בר רב שרירא שהזכרנו  4רב הילאי בר רב מרי ט' שנים • ראחריר רב
יעקב בר רב מרדכי י"ח שנים  .ראחריר רב איםרמאי  5בר רב מרדכי ח' שנים  .ראחריר רב
יצחק בר רב ישי י''ב שנח  .ראחריר רב הילאי בר רב חנניה שלש  6שנים ומחצה • ראחריר
רב קימרי בר רב אשי שלי  tשנים ומחצה  .ראחריר רב משח חכח  jנר יעקב י' שנים רמחצח
ואחדיר לא ממכר גאר  jשתי שנים• ואחר כן סמכו רב נחו צדק נארז בר רב א"םרמאי
נארז י' שנים רמחצח  .ראחריר רב שר שלרם בר רב בועז עשר שנים  .ראחריר רב נטררנאי
נארז *בר רב הילאי גאו; בר רב מרי ה'  7שנים  .ראחריר רב עמרם בר שישנא י"ח שנח
וחרא שלח סורר של תפלות לספרד רב ימי רב ה איי בר רב דוד היה  .ראחריר רב נחשר  jבר
רב צדוק  8ח' שנים• ראחריר חרקם רב צמח אחיר מו האם בר רב חיים ז' שנים • ראחריר
רב מלכיה חדש אחד ונפטר• ראחריר רב הילאי  9בר רב מישאל ז' שנים  .ראחריר רב
יעקב י"ג שנח• ואחדיר לא היה כמתא מחמיא *חכם ורארי  10לסמיכה• אבל דוד בו
זכאי ראש גלרת  11לקח ארוג אחד ששמר רב ירם טרב רחקימר רא'ח'כ שלח לארץ מצרים

והניא ' משם רב סעדיה אלפירמי רחיה לראש ישיבה כמתא מחמיא ב' שנים• רא'ח'כ
חיתה מריבה גורלה ומחלוקת ביכר רניו דרו בו זכאי הנשיא כי ראשי בלירת אלו לא היר
• בעלי אמת רחיר  12קרבים נשיאותם מ jהמלכים כמר מרכסים רחיה לדוד בז זכאי הנשיא דיז
ונעשה לו פסק דיו נוצרנו רשלא כחרג jרשלח לרב סעדיה לקיימו רלא רצח• ושרב פעם
שכיח שלחר ביד זכאי בנר נדי לכרף

13

לרב

14

סעדיה ראמו לר אם לא תקיימחר אכח את

ראשך כמנעל  15מיד זעפר בני הישיבה כולם  16רקמר כרלם כאיש אחד רחכר את בז הנשיא
כמנעליהם  16חרבה רחלן לאביר נכלם ומברזה רה תחזק אביר במל כרת *רככת גורלה נוהקהל 17

רוב סעדיה בכת אחרת מהקהל רהעמידר את יאשיחר בז זכאי לראש גלות
אחיר

19

תחת דוד

18

רא'ח'כ נתחזק דוד רנתלה במלכות רחםיר את אחיר רנקש לחרוג את רב סעדיה

ונחבא רב סעדיה כמר שנע שנים• רבמחבראר חבר כל םפריר רזה רב סעדיה משרעי

20

ר' חנינא בז דרםא רהקים דוד נו זכאי

22

יהרדח היה מבני שילח נו יהרדה מזרע

21

לראש גולח ר' יוסף בר רב יעקב בר רב מרדכי  .רא'ח'כ עשר שלרם דרו הנשיא ררנ

 forאביר " Ed. L. o. P. omit; E .
7
6
.חנינה יג • oo
 .עשר A.
•A
 .כמנעלי • w
19
 .אביר 0 .
12

3

.ובא ; L .לד A.
5
.ואחריו
.אדרמאי P .
2

.ים • 0 . oo
4
0. P. add

.מלכיה
.לא חכם רלא ראוי 10 A .
.גולח 11 A .
14
15
 .כדי  ; Ed. omitsלהקימו 0 . P.
.את רב A .

• 9 00

A. ornits .

18

 .רכת • • .
 .ישי

P.

עמר • oo
22

A. 0 .

I
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8

.אלא חיו
Some omit.
 .מזרע 20 0 . P.

16

17

 .מבנ י E .

13

;ט

Ed .

1
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סעדיה ראע''פ'כ לא חוסר רב ירסף ולא שב רב סעדיה לגאונות  .ררב ירסף חיה נארז י"ד
שנח• רא'ח'כ מת דוד ב; זכאי ואחדיר נפטר רב סעדיה *בשנת ותשב רחרא כבן נ' שנח
מז חמרה חשחררח לאחר שחבר  1כמה ספרים טונים ועשה טובות גורלות לישראל
רחשיב תשובות על חמינים  2רעל הכופרים בתרדה ראחד מהם חרי אלנלני  3אשר ברח
מלנר תרדה רחעיד  4רב סעדיה שהוא ראה *מלמדי תינוקות *מלמדים אותה  5בספרים
רבלרחרת  6עד שבא רב סעדיה ונצחם  .ריתר דברי רב סעדיה לחטובות אשר עשה לישראל
חנם כתרנים על ספר הגלוי רעל אגרת ר' דרסא בנר שנתב לר' חסדאי הנשיא בר רב
יצחק מנרחתר בנבור• ראחר פטירת רב סעדיה חיתה ישיבת מתא מחסיא חולבת רדלח עד
שברח רבי יוסף למדינת אלבצרח רמת שם :

חורר חששי בפרם בדיתא אח~ רב חאיי בר רב דרו חיה לראש רב קיומי בר אחרנאי בשנת

ותדנג  7ח' שנים רמחצח ונפטר בשנת תרנט  .ואחדיר ר' יהרדח בר רב שמראל אבי אביר של רב
שרירא רנפtנר בשנת דתרעא • ואחדיר חרקם רב מבשר חנח  jבר רב קיומי גאוז והנשיא דוד
ב  jזכאי הקים רב כחז צדק בר רב ירסף ולפינן נחלקר  8ונפטר רב מבשר חנהז וחזרן
כרלז לרב נח; צדק רנפtנר בי~נת ותרצה  9רחיה לראש רב חנניה אביר של רב שרירא ח'
שנים רמחצח לנפטר שנת דתשא
הדור השביעי רב אחרן

: 10

הבחן

ב;

סרגאדה

11

אחר פtנירת רב חנניה

רחיה

סוחר

12

ועשיר גורל ומפני עשור חרקם רלא מפני שהיה ראוי לכך רמת בשנת דiרשב .ואחדיר ר'
נחמיה ח' שנים .ואחריו רב שרירא והאריך ימים כי כמר מאה שנח חיר ימי חייר• וכשראה
שהאריך ימים ובנר רב חאיי חיה ראוי לחיות ראש ישיבה סילק את עצמו רישב  13בנו על
נסאו  .והוא רב חאיי גאר; בר רב שרירא גאו  jבר רב חנניה נארז בר רב יהודה גאון
והרביץ  14תורה בישראל יתר מכל הגאונים רלאררר חלנו דורשי התורה ממזרח שמש עד
מבראו• רחיו ימי חייו ס"ט  15שנח ונפטר בערב יום טוב אחרון של פסח שנת אלף
שנם  16לשטרות שהיא שנת ותשצח• וכמרחו לא היה לפניו בגאונים * רהרא חיה סרף
הגאונים ומבית דרו חיה מזרע המלונה ומבני  17זרובבל בז שאלתיאל והנשיאים וראשי בליות
שחיו אחדיר  .וראיתי חרתמר חתרם על גלירנים שחיה שרל nואריח היה חקרק עליו כמר
3
.הצדוקים 0 .
Ed .
4
 .רעדות העיד 0. P.

2

.מז המרה השחורה היה כבז חמשים שנח וחבר A.
.ואחר בא רב קימואל בלג • ; wכרלכי ; o .חמי אלבלב י

.מלמד ת' שחיה מלמד אותם ספרים ולוחות E .

1

6

.מלמד ארתח לתינוקות P .

6

10
9
8
.תוסג ; E .תרנ ; 0 .זר; A .
 ; E. omits.נחלקה A .
.צא E. L .
A. adds
.רמארץ ישמעאל היר חכמים גדולים הולכים מדינת בארץ למדינת שקררי jספסתיו
14
13
12
11
 .סרגמדח . Ed. o .
 .מיוחס E .
.והושיב .ס
 every,vhere.רבץ 0 .
 .צ"ט 13 L . 0 .
 .מט lG L . P.
 .ומופת חדור היה מזרע המלוכה מבני 17 E .
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שהייה *על דגל מחכה יהודה לדגלי  1מלכי יהרדה אבל מימי ישמעאלים לא נהגר ראי~י
כליות שררה כהרג 2 jאלא היו קוני  jאלתה בממר  jרב בוו הכולכים נמר מוכסים רה~ר
רועי אליל ולפיכן לא רצו הרריו לחירת ראשי כלירת רחזרר  3לגאונות להוא מזרע רבה

כר אברה רהלשינר פריצי ישראל כרב שרירא ורב הא-י לתפסם המלך ישמעאל ובזז את
כל אשר להם ולא השאיר להם שום מחיה כערלם  .רנתלה רב שרירא בידו  4אחת וחרא כבן
מאה שנה ולא הוסר מכאוגרת .ונשכת ד' אלפים תשכח היה רב שרירא לנאו  •jובשנת
;תשכח היה רב האיי לנארז וגאונותם חיתה ע' שנה • ר' שרירא ל' שנה ורב האיי מ' שנה•
ודרדר דרר שמיני

בגאונות :

ובימיו היה ראש ישיבה כמתא מחסיא חרתנו אני אשתו רב שמואל הכהן ב  jחפני נם
חרא חבר ספרים הרבה ונפטר בינוי רב האיי ד' שנים מקודם פטירת רב האיי אבל בני
ישיבת רב האיי הקימו חזקיה ראש נלרת בו בנר של דרו בו זכאי והושיבוהו על כסא רב
בברזל 5
חאיי ז''ל ועמד שבתים והלשינו בר אל המלך נולשינים רחפסר המלך ואסרו
*רכבל מיני ענריי  jענהר  6ולא השאיר לר משתי jבקיר רברחר שני בניר לספרד אל רב
יחרסף חלוי הנגיד כר רב שמואל הנגיד ז'צ'ל שהיה ארהב לחזקיהו ראש נלרת רראש
שייבה

7

רחיה

עמו עד שהיה

השמד

8

בנראנאטה

רנהרנ

*זה

בעיר

9

רכרח

האחר מבכי

חזקיהו לארץ סרקוסטה ונשא שם אשה והוליד בנים• רא'ח'כ בכנסר כני בניר *לארץ אורם
רמהם היה ר' חייא כ jאלדארדי~ וכפטר כארץ קשטיליא ונקבר בארץ ליאו  jכשנת דfוfוק~;
ראחריר לא נשאר בארץ ספרד אדם מפורסם שחרא מבית דוד  .11ראחר חזקיהו ראש
ישיבה רראש נלרת פסקו ישיבות רנארנים וקודם לכו חיתה סבה מאת הק'ב'ה שנכרת
חרקם של ישיבות שחיה חולך אליהם מארץ ספרד וארץ המערב ראפריקא ומצרים רארץ
חצני .לכ jחיתה הסבה שיצא ממדינת קררטרבה שליש ממונה על ציים שמר אב jומאחיו 12
שרל nר מלך ישמעאל כספרד רשמו עבד אלרחמאן אלנאצר רחלן ממונה על ציים אדירים
לכבוש ספינות  13אדום ועיירות סמוכות לספר  14רחלנו עד חוף  15הים של ארץ ישראל
ונסבר אל ים יר jלתאיים שבר ומצאר אניח רבה ארבעה חכמים גדולים *חיו הולכים 16
ממדינת כארי *למרינה נקראת ספסתיז דג• וחכמים אלר להכנסת כלה חיו הולכים וכבש
אבן ומאחיו * חאניח ואסר  18את החכמים האחד ר' חרשיאל אכיר של רבינו חננאל והאחד

10

.בככלי ברזל . 5 o.באחת יד ;מידו . 4וחרא חזר . s 0 .כגר jזר . 2 A. L .דגלר E .
8
7
.רעבה ארחו )רענהו  (L .בכל מיני ענויים 0. P.; others
.ישיבתו
.הגזירה
11
9
10
'ר .יהרסף הנגיד ; Ed. and othersזה האחד E .
.לספרד .ס
בנו E . adds
.יאשיהר
.דחמאץ ; רחמאו ; דמחא 12 j
.מדינות ~13 .
.לספרד • 14 00
15 E .
18
16
17
 .לסוף ; 0 .סוף
E. 0 . P. omit .
 .םפםכין ; E .וממדינת 0 .
.הספינה ונכש
1
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ד' משה אביר של ר' חנוך אסררחר עם אשחר רעם ר' חנון בנו רד' חנוך בנר עררנר נער.

והשלישי ר' שמריח בר' אלחנז• והרביעי *איני יורע  1שמר• ובקש השליש לכפרתה לאשתו
של ד' משח  2ולענותה כי חיתה יפת תאר ריפת מראה בירתו והיא צעקה אל ר' משח אישה
בלשר  jהקדש לשאלה ממנו אם הנטבעים בים חיים בתחיית המתים א-ם לא רחרא חשיבה
אמר יי' מבש  jאשיב אשיב נומצרלרת ים  .לכששמעה את ובריר שחיים * 3הפילה עצמה
בים רטבעח  4רמתה• לחכמים אלר לא חגידר לאדם בעולם בזה טיבם רמה חכמתם רחשליש
מכר את ד' שמריח  5באלכסנדריא של מצרים רמשם עלה למצרים רחיה לראש רמכד את
ר' חרשיאל באפריקא *אשר בחרף  6הים רמשם עלה אל מדינת אלקירראז שחיתה בימים החם
חזקה מכל מדינרת ישמעאל שבארץ המערב רשם חיה ד' חרשיאל לראש רשם הוליד את
ובנר חננאל בנר• ובא השליש לקררטובח * רמכר שם את ד' משח רר' חנוך בנו רפדארחר 7
אנשי קורטרבא * רכמדרמיז חיר שחיר עמי  8הארץ  .רחיה בקררטרבא בית הכנסת ששמר בית
הכנסת של בית המדרש רחיה שם רייז אחד ששמר ד' נתז רחסיד רגדול חיה אבל לא
היו אנשי ספרד בקיאיז בדברי רבותינו ז"ל ראע'פ'כ נאותר מעט שחיו ירדעיז חיו ערשי;
מדרש ומפר'טים לערלים וירודים• ופירש ר' נת jחרייז *על כל חזאה טבילה  9רחיא במס'
יומא *ולא ידעו לפרשה רד' משח ישב לפיאח אחת כמו שמש וקם אל רבי נתן  10ואמר
לו ר' משח זה ר' פשר להר טבילות  11וכששמע הוא והתלמידים את דבריו תמחו זה אל
זה ושאלו מבזנו לפרש להם ההלכה *ופירש להם ההלכה  12כהוגן וכל אחד ואחד שאלו
ממכר *שאלות בכל הספקות

13

שחיו להם *וסררו שאלו תם

14

והשיב לחם תשרנה

15

בררב

16

חכמתו והיו בעלי דיניו מחרץ למדרש שלא חיו לחם ושרת ליכנס עד השלמת התלמידים
פסיקתם  .רבאותר היום יצא ר' נת jחדייז וחלנו אחריו בעלי ריניז ראמו לחם אני איני דיי;
*אבל זה

17

הלובש השק * רחוא אורח

ואתם מנוחר על
במלבושים יקרים
חמלך על הדבר
והקול נשמע בכל

18

חרא רבי ומרי ואני תלמידו אחיה מהיום וחלאה

19

קהל קורטרבא דיי jוכ; עשו ועשו לו כל הקהל פםיקא גדולה וכברוחו
ובנורכב• ורצח השליש לחזור בו ממכירתו ולא הניחו  20חמלן כי שמח
שמחה גדולה כששמע שאיו היהודים שבנולכותו צריכים לאנשי בבל•
ארץ ספרד וארץ  21המערב ובאו כל התלמידים לקרות לפניו וכל השאלות

4
2
8
.לא ידעתי A .
.יוחנן A .
; others 01nit.שח  jחיים 0 .
; השליכה A . 0 .
7
5
6
.וטבעה  ; A. omitsלים 0 .
.שמחה A .
.לסוף  andבחרף
ומצא ••• בר A .
.חנוך  ••.שפדארחו
.ונרמה לחם שחרא עם • s oo
.חלכח על הטבילה • 9 00
10 0. P .
13
11
12
 .אל  forאצל omit; o .
 .טהרות • oo
.ופירשה
;בכל )כל  (P .ספקותיהם A. E .
.הלכות וספקות כ.c.
•14 In A. 00
.תשובותם ; E. P .תשובות • 1s 00
.ברוחב  6ב
20
18
17
19
.וזה
.רחאררח
 .כי חרא נבוז וגאר  ; Ed. omits ; A. P . add jראילך
 .רצח
.אנשי  ; E. p .רכבל ארץ 21 A .
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שחיר שראלים מז הישיברת שאלר ממכר רדבר זה חיה בימי שרירא נארז קורב לשנת ר'
פליאנ 2
אלפים תשב  1חז פחרת מעט חז יתר מעט• רנתחתז ר' משח חרב לבני
ומשפחתם חיתה גורלה מכל משפחרת קהל קורטרבא רלקח מחם אשה לר' חכרן בנר רבת של
רב חנון חיתה לאחד מבני פליאג רמפני זה נקרא זה השם בבני פליאג עד חירם  .רחיר לר
לר' משה תלמידים חרבה רמחם ר' ירםף בר יצחק אבז שטנאש  3חידרע בז אביתרר רחרא
פ~רש את כל התלמוד בלשרז ערבי למלך ישמעאל *ששמר אלח כים  4ומפני גדרלתר
רחכנותר *בעט בר'  5חכרך חרב חירשב  6על כםא אביר רנחלק הקהל מחלרקת גורלה אחר
פטירת ר' חם דאי הנשיא הגורל בר' יצחק שאילר בימיו * אי  jאדם בערלם שחיה  7יכרל
ל nלרק על חרב ר' חכרך• רכבל ירם חיר ירצאים מקררטרבח אל עיר אלזהרח *שבע מארת s
איש מישראל דרבנים על שבע מארת  8מרכברת רכרלז חיר לכרשים לכרש מלכות וחובשים
מנבערת כדת שרי ישמעאלים רכלם עם חרב פ .רכת שנייח עם אבז שטנאש עד שגברה
כת של ר' משה רנרר את אבן שטנאש רחחרימרחר והמלך אמר לו אלר היו הישמעאלים
ברעטים בי כאשר *בעטר בן

10

היהודים

11

חייתי ברוח מפניהם רעתה

12

ברח לך *רכז עשה

13

רחלך מספרר אל *אי באגנה  14רמצא שם ר' שמראל הכחז בר' יאשיחר וחרא מבני קהל
פאם וחש לכיורי חרב ר" חברך רלא ספר עכור  15רבעם עליו ב jשטנאש רכתב לו אגרת

גורלה בלשרז ארמית וטעה נח ור' שמראל חכחז השיב לר תשרנה רחרדיער שטעה אבל
בלשר jרכה *ונחת ררח השיבר  .16רננכם אב jשטנאש בספינה רחלך ער ישיבתר של
רב חאיי נארז וכמדרמה חיה * שיקבלנר רב חאיי שהיה  17שרנא לד' חכרך מפני שארבעה
החכמים * שחזכרנר כ·רתר חק הישיבות

18

עד שבאר הישיבות לירי רלדרל

19

ואע'פ'כ שלח

לו רב האיי שלא יבא לפניר שאם יבא אליו יחרש לנדרי הרב רחלך אבז שטנאש לדמשק
רמת שם  .רקודם לבז נתדלדלח ארתח הכת שחיתה חרלקת על הרב וכל חבריר של אב j
שטנאש ומחם שני אחים סוחרים ערשי מלאכת משי *יעקב ז' גר ו~וםף  20פעם אחת ככנסר
לחצר אחר מסריסי חמלן שחיה ממונח על ארץ תרכונה  21ובאר זקני ישמעאלים מז הארץ
שחיתה תתת ירו *לזעוק על  22הפקיד שהפקיר עליהם והביאו לו דרררז עשרת אלפים

8
2
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;שנטאש L . 0 .
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.חרשיב ר' חכרך E .
.לא חיה אדם  E .ד
.ת'כ'ח 8 E .
.קרב  E .פ
.עשר לך 10 A .
רעשו לן 11 E .
.בוריים
.ראתה 12
.רלך אל ספרד 1s E .
.נא יגנח ; E .לעיר בנאנח 14 A .
15
16
17
.דבר עם )אל  (0. P .אבז שטנאש A .
.מאד In P.; others
שרב חאיי
 .מקבלו שהיה
?.שחפרו כתתו חרץ לישיבות  8 A .ב
.בלברל פ 1
.ירםף  ' jגר ריעקב אחיר 20
 .תאנתה ; תאבדנה ; תבראנה 21
 .וחיתה לחם פחד מז 22 A .
1
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זהובים נעפריה  1רכשחת nילר אילר לדבר צרה הסריס  2לכזרתם רלהנרתם במקלרת
רלהרציאם  Sלבית הסוחר מברחלים ודחופים רבנורצאי היכלר היו נמה עקנורמירת  4רנפלר
באחת מהו האלפים זהובים * שחיר מביאי jדררר 5 jרצעקר ראי  jשרמע להם ולאלתר ככנסר
שני אחים אלר ר' יעקב בז גר רר' רירסף אחיר רמצאו הזהובים רהלכר להם לדרכם רנתיעצר
בביתם  6ואמרר זה הממר jמצאנרהר בהיכל המלך בואר רנשבע שכרלר ישרב להיכל המלך
כמנחרת ומתגרת רארלי נסיר נונפשנר חרפת צרררינר *ונתלה במלך  7ריעשר בז  .רחתחזקר
במלאכת המשי ועשר בגדים יקרים *ונסי ישמעלים על ראשי הדבלים יקרים מאד  8לא 9
נעשו כנורתם בספרד והעלו מנחה למלך השאם ולמלך אלמנצרר בז אבי עמד אומנו עד
שאהב המלך אלמנצרר יעקב אבו גר ונתב לו כלירז שנשאר על כל קהלרת ישראל שיש
מסגלמאסה ער נהר דרירנא  10שהיא קצה מלכותר שיהיה שופט *את כרלם ויהיה רשאי 11

למגרת אליהם כל מי שירצח רלקצרב כל מס רכל פרערז שעליהם והעמיד לפניו י"ח מסריסיו
לכרשי פסים רהרכנרהר במרכבת המשנה אשר לר רנקהלר כל בני קהל קררטרבא מנער רעד
זקן ועשר  12לר הסכמה בנשיארת רכתרב בה משרל בנר גם אתה גם בנן גם בז בנן ועמד
בגדרלתר• ושלח שליח אל הרב ר' חכרך שאם ידיו ביו שני אנשים ישים ארתר באביה מבלי
משוטרת רישליכהר בים  .רכל הקמים על אב jשtננאש שבר אליר רכתבר כרלם אגורת לאנו
שטנאש שישוב לקררטרבא ריסירר את הרב ר' חכרן רימנרהר לרב עליהם רחרא השיב לחם
תשרנה קשה ואמר להם *על הרב מעיד אני  13על עצמי שמים וארץ שאיו כמוהר מספרר
*עד ישיבת בבל  .14ולקץ שנה אחת לנ•  tיארת אבו גר  15אסרן המלך אלמנצרר שהיה כמדרמה
*לו .נשמינהר  16שישיב לר מנחרת  17גדולות  18ריקח ממון של ישראל מכל הקהלרת כהרגו
רשלא כהרג 19 jרית jלו• ומפני שלא עשה נו אסדר המלך בבית האסורים רענזד שם כמר שנח
עד ירם א' ירם איד של הישמעאלים עבר חמלן השאם על בית הסוחר בצאתר מחיכלר
אל *בית עבודתו  20ועמד אבו גר  21לפני המלך השאם בפתח בית הסוהר רנשראחר שאל
את ארנונר אלמנצרר על מה עשה לו נו וחרא השיב מפני שאיכר מרכיל שי מכל גדרלתר•
רלאלתר צרה חמלן חשאם להרציאר רלהשיבר לנדרלתר ונעשה לר נו אבל לא שב כמר שהיה
גהעפריי j

.כאפויים ; גאפריא ;
.השרים 2 A .
.רלהביאן ; רלחרליכ s j
 .עמקים •
7
6
; some omit .שחביאר A .
.בחצרם ;ביניהם
ונהיה מרחלים Ed. 0.; P .
.רנהיה מוצאים חן וחסר בעניני המלך ; A .רנהיה בטוב עם המלך ; E .ומוטלים במלך
8
ופסים כמנהג הישמעאלם חלרבשים מלברשים ; E .שמעלים על שרי השרים רהמלכים A .
1

6

.יקרים
.שלא  A .פ
.ויונא ;ונירא ;ררידנא 10
; (!) .עליהם רשחרא ראש 11 A .
.ושחרא וארי
.רכתבר 12
.עדרת אני נועיד 13 A .
 ; E .וארי לישיבה 14 A . 0 .
16
15
 .להירתר ראש ישיבה
.שtננאש  ; E .גררירן A. every,vhere
 .מתגרת )!(Only in 0 . 17 ,
21
20
19
18
 .למלך השאם A. adds
 .נדיA. j
 .עבדיו  ; A.היכלר E .
 .שמכאש E .
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מפני בז ומפני שאנן שtננאש כתב תשובה קשה לקהל קורtנובא לא הוםר * ר' חנוך  1אחרי
שוב אכן גר לגדולתו עד שמת אנ  jגו בימי הרב• והרב בחםידרתר עגמה נפשו והוקשה

לו שמת כי בליל שנת מת אב jגר ובא אל הרב אחד מחתניו מכני אנ  jפליאג והוא היה
כמבשר בעיניו וספר לו שמת יעקב ז' גר וגעה הרב בנכיה עד שתמה אנו פליאג ואמר
אני באתי לבשרך במרת אויבן ראתה אוהב את שונאך וברכה על מיתתו• אמר לו הרב
אני *מצר רכונה  2על כל העניים שהיו רגילים לםמון על שולחנו מה יעשו למחר אם
אתה מפרכם אותם אני לא אבכה שהרי אני איני יכול לפרנסם כי לא היה הרב בעל ממון
מפני חסידותו שלא היה רוצח ליהנות מכברד התורה לפיכן היו חייו חיי צער• רנפtנר
הרב ר' חנוך בשנת ותשעה קררם פtנירת רב האיי ז"ל י''ג שנה ראע'פ'כ לא השיבו
מנחה קהלות מזרח ומערב לישיבות מפני שחכמים אלו העמידו תלמידים הרבה רפשם
התלמוד בכל הארץ  .רכן היה מנחגר של הרב ר' חנוך ז"ל שהיה ערלה לםיים את התורה
בכל שנה ושנה נירם tנוב האחרר jשל חג היו ערלים עמו שלשה גדולי הדור ועיני העדה
אל התיבה ובשנת ותשעה עלה כמנהגו רעלו עמו *כבכל י'ר'tנ  3והתיבה חיתה ישנה
ונשברה *ונפלו כל הערלים  4וכשברח מפרקתו של הרב רמת לימים מועtנים לאחר שהעמיד
תלמידים הרבה והרביץ תורה בישראל :

ומגדולי תלמידיו היה רב שמואל הלרי הנגיד בר' יוםף *הידוע אנ jנגרילא  5מקהל
קררtנרבא רחיה תלמיד חכם מז המשכילים הגדולים וערד חיה בקי בספרי הישמעאלים
ובלשונם ומאשר נח בהם לעמוד בהיכל המלך רחיה רוכל מפרגם את עצמו בצער עד שהיו
ימי חירום בםפרד  7לאחד שנפסקה מלכות בני  8אבי עמאר וגברן םרני פלשתים רנדלדלה
מדינת קררtנרבא וברחו  9יושביה יש מי שברח לםרקרםtנה  10רעוד ז  -1עם שם עד היום ויש
מי שברח לםוליםלה וזרעם נכר  11שם עד היום • ור' שמואל הלרי זה ברח למאלקה  12רחיה
יושב בחנות רר~יח רוכל וחיתה חנותו םבווכה לחצר אבו אלעריף םרפר המלך חברם בן
מאכם 13 jמלן פלשתים בגראנאtנה וחיתה שפחת הםרפר מתפייסת  14אותר רחיה כותב
ספרים לאדוניה חמשנה *אבר אלקאםם  ' j 15אלעריף רחיה רואה ספריו רתמה מחכמתו ולקץ
ימים ~ נשאל  16משנה זה בז אלעריף ממלכו  17חברם לשרב לכיתר למאלקח ושאל את אנש י
ביתר מי היה כותב לכם הספרים הבאים אלי מכם אמרר לו יהודי אחד סמרך לחצרן
(j

4
3
.עצב ומצר A.
.עיני ; L .ערב יום tנרב In o. only; Ed .
In 0 .
6
5
.גיקיםיליא ; Ed. o.נגריליא ; P.נגדילא • A. omits; oo
 .במלכות . 7 E .ממדינת A .
11
12
10
8
9
 .בני אבן )בז E. (o .
.כל A. adds
.לסרגרםה A .
 .עודם A .
L.
14
13
.לקמלה
.מאחס ; Ed . 0 .מארב ; oo. jמארםא ; A. jמאסכן E. L. P.
 .מפייסת
17
15
16
 .קסאס  ; E .ח ר א אכ ן E .
 .מלפני Ed. adds
 .מאת המלך A.
2
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מקהל קורtנובא חרא חיה כותב לנר• מיד צרח חסרפר רחריצו אליו  1ר" שמראל הלרי זה
ואמר לר אין אתה וארי לשבת נחכרת אל תסור ממני ימין רשמאל וכן עשה רנעשה סרפדו
רירעצו וחרא היה יועץ אל המלך *בעצת ר" שמואל הלרי ל.,.,ז

רכל עצתו חיתה נאשר

2

ישאל איש בדבר אלחים רחצליח המלך חברם בעצרת שלו רה גריל למעלה• ואחר כן
חלה הסרפד אבן אלעריף ונtנה למרת רננכם חמלן חברם לבקרן ואמר לר מה אעשה רמי
יעצני במל nמרת אשר סנכרני רהשיב לו אני לא יעצתיך מלבי מערלם אלא מלב זה היחרדי
*הסרפד שלי  •3ש\ם עיניך עליו ויחיה לך לאב רלנה  jוכל מה שייעצר תעשה רה" יהיה
בעזרן  •4רלא nר מרת הסרפד לקח המלך חברם את ר" שמואל הלרי רחביאר אל היכלו והיה
סופר רירעץ• רבשנת דתשפ  5היה בהיכל חמלך חברם וחיו למלך שני בנים שם הגורל
באריס רמשנהר באלקין• וכל סרני פלשתים נטר  6אחרי כלקין הקטן להמליכן ושאר כל
העם אחרי באריס• רגם היהודים ומחם ר' ירסף בן מיבש  7רר" יצחק בן ליארן רר" נחמיה
ורן שמואל חלרי 10
הנקרא אשא נפה  8מגדולי גראנטח *שלשח אלח  gחיו אחרי כלקיו
היה אחרי באריס• רב יום מרת חמלך חברם עמדו סרני פלשתים וגדוליהם בשחר  11להמליך
והמלינרחר בשנת דתשפ13 f
כנר כלקין *מיד הלן כלקין רנשק יד אחיו הגורל באדים ]2
רנחפנר פני אריגיו  14כשולי קדרה רבעל כרחם שלא בטרבתם המליכן את באריס ראחר כן
נתחרט כלקיו *שהמליך אחיו והיה מתגבר  15על אחיו באדים ולא חיה חמלן יכרל לעשות
שרם רבד קtנרן אר גדול אלא אחיו חיה מנשילר• ראחר כן חלה אחיו כלקין *וידבר חמלן
לרופא :ז·להניח רפואתו ממכר רכן עשה  111הרופא  .17רמת כלקין רחממלכה נכרנה ניר
נאדים• רברחר  18ג /גורלי העיר *שהזכרנו למדינת אשביליא  .19רנסמן רב שמואל הלרי
לנגיד בשנת ;תשפ fרעשה tנרברת גדולרת לישראל בספרד ובארץ  20המערב ראפריקה
ובארץ מצרים ובאיסקליא רעד ישיבת בבל רעד עיר הקדש• כל בני תרדה שהיו באוצרת
האלח היה מהנח מננםיר רקבה ספרים הרבה מכתבי הקדש רהמשנה והתלמרד שגם
הם מנתבי הקדש רכל מי שחיה ורצה להירת תורתו ארמנרתר בכל ארץ ספרר ובכל
אוצרת שחזנרנר הוא חיה מרציא עליהם ממרבו רחיו לו סופרים שחיו כותבים
משנה רתלמרר רנרתן במתנה לתלמידים שלא היו ינרליו לקנות משלהם ביו
 .רה' אשר יצרן לא יעזבך ; A.יעזרן רלא יעזבן E .
8
.מגיש ; 0 .מאגיE. P. e
; L .אישכפה o .

4
7

w.

A. 0. P.
.נאספו

6

3

2

0. P.
.שב E .

.אל
;שעת

1

P.

6

10
9
; 0. P. omit the t,vo ,,,ords .אשקאפא ; w .אשכבא ; E .אשנפה
.שלשתן
זה
14
13
11
12
.הרב
.כשררה 0. P.; othe1·s
 .והלן לאחיר E .
.תשב E .
.אוהביו
16
15
.במה )ממה  (E .שעשה רמתגבר A. E. 0. P.
 .שיניח לו ממוכר רעשה כן A.
18
.רדבר )המלך  (E .להניח לר הכל )ממוכר  (E .רעשה )רנעשח  (P.כן E. 0. P .
רחלנו P .
20
19
 .היהודים ; Ed. addsרנרחו
 .הנזכרים למעלה למ" אשקיליה Ed .
 .ובכל אר'A. t

17
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בישיבות ספרר ביו באוצרת שזכרנו * רערר חיה מספיק שמ  jזית לבתי ככסירת שביררשלם
בכל שכח  1והרביץ תורה חרבה רמת בשיבה טובה זקן לאחר שזנה לד' נתרים נתר חררה
ונתר גורלה וכתר לריח וכתר שם טרב *ערלה על גביהם במעשים טובים על כל אלר • 2
וכשכת דfותטר כפטר ועמד על כנר  3ר' יחרסף חלרי הנגיד בכר ומכל מדרת טובות שחיר
באביו לא חסר אלא אחת שלא חיה עכרתן כאביר מפכי שגדל בערשו ולא נשא ערל
בכערריו רגבה לבר ער להשחית ויקנאו בר םרכי פלשתים ער שנהרג נירם חשבת בתשעה
בטבת שנת רfותכז  4חרא וקהל גראכאטא רכל הבאים מאוצרת חרחרקרת לראות תוותר
רגררלתר נ נתאבלר עליר[ ואבלו חיה חולן בכל מרינה ומרינה רכבל עיר ועיר• ומימי רבותי'
ז"ל הקדמונים שנחבר מגלת תענית וגזרו תענית בט' בטבת  5ולא יוער  6על מה חרא
ומכאן ידענו שבררנו ברוח הקרש ליום זה• ולאחר פטירתו נתפזרו ספריו ומחמריו ופשטו
בכל העולם רכז התלמידים שהעמיד רחם חיו רבני ספרר ומנהיגי חדור אחר פטירתו :
ונחזור להזכיר דברי ארץ אפריקה • אחר פטירת וביכר ר' חרשיאל נסמכו במרינת
אלקירואז בנר ותלמידו רבינו חננאל ז"ל רובנו נסים ברבי יעקב בז שאהרן  7שקבלו מר'

חרשיאל וקבל רבנו נסים

s

מרככו האיי נארז שחיה ארחנו מאר רשרל nלר ספרים '

בתשובות כל ספקותיו על יד• ורב שמואל הלרי הנגיד על יד רבנו נםים חיה שותה מימיו
של רבנר חאיי רחיה מהנה מננסיו לרבנו נסים מאד שלא היה בעל ממרז ולאחר נו נתחתj
עמו ושלח בתר לרב יחרסף הנגיד לאשה רלא מצאה חן בעיניו מפני שחיתה כננסת  9אבל
חיתה בעלת תורה ויראת שמים וכשנהרג אישה הנגיד ברחה אל מדינת אליסאכח  10רפרנסרח
קהל אליסאנה בכבור גדול עד ירם מרתה :
ורב חננאל עשיר גורל היה שחיו באלקירראן סוחרים חרבה מטילים מלאי לכיםר  11רחיו
לר תשע כנרת והניח עשרת אלפים זהובים אחר מותר  .רכז רב נסים לא חיה לר בז רנפטרר
שניחם ופסק התלמוד מארץ אפריקה ונשאר מעט מזער במרינת אלמהריה ניר בני
זוגמאר  12ובמרינת קלעה חמאר  13ניר מר שלמה חרייז בז פררמש  14אבל לא נסמכו
ברבנות רלא יצא טבעם בעולם• ודרום של שלשח אלח רב חננאל ורב נסים ורב שמואל
הלרי הנגיד חרא הדרו חראשרז ברבנרת וחזר נח התלמוד בארץ ספרר רהיר שם חמשה רבנים
ושמרתם נרלם יצחק שנים ספרדיים והשלישי קרוב להם ושנים באר מארץ אחרת•

 .עם שמן זית שהיה מספיק ••• שנח ושנח מביתר היה יוצא E. and partly 0 .
3
.כל אלר  forשלשתן • ; wומעשים טובים על גביהם Ed .
.נסאר E .
 .כ"ר ~ Ed .
.באב i
.ידענו 6 E .
.שאקר A. jד
.הרבה מאר s
;ננרםת ; 0 .אנוסה 9 A .
 .ננסת • w
.אליכסח ;ארליאםנח 10
 .לכיתר ולנים ו 11 A .
; E .זרגאמר 12 P.
13
14
.זרמגאר
 .אב tאלחמאר  ; A .חאמא E .
; פרמש  ; E . 0 .פרראמש A .
1

2

 .פרראש
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הספרדיים אלר חן שמרת •jרב יצחק בר' בררך ררכ יצחק כר רב יחררח בו כיאת  1רד' יצחק כר

בררן בר יעקב בר בררן בו אלבאליח מקהל קררטרבא וקורם לכן היו אברתיר מקהל מרירה
וכשגבר טיטרם על יררשלם פייס ממנו שלישר שחיה לו ממרבה על ספרר שישלח אליר
משרעי יררשלם ושלח לר מקצתם רחיה  3בחם ערי~ח  4פרוכת ויורע מלאכת חמשי רשמו
בררך רעמו  5כמרירה רחרליר  6שם בנים רקחל גורל חיה שם במרירה * רשח לי  7ר'
מאיר בו כיבש שראה כלירן של רב סעדיה גאון ז"ל וכחרב עליו לקהל קררטרכא
ראלכירח ראליםאנח רנגאנח  8רקלםאנח  9ראשביליא ומרירה העיר הגדולה רכל ערי ישראל אשר
סביבותיה• ומפני מלחמות חרבה  10מרירה רגלר  11אבותיו של ר' יצחק זה ב jאלבאליח
ושכנר כקררטרבא רחיו מגורלי העיר רנרלר ר' יצחק זה חרב כאייר כשנת ר' אלפים
תשצה  12רחיה דרוש חכמה ואוהב תרדה מימיו• רכא למרינת קררטרבה חכם גורל מצרפת
ושמר '-ך פריגררם רעשה לו ר' יצחק זה טונה חרכה רםפק  13לר כל צרכיו ריראל לשכת
את האיש ולמר מנוכר• *רד' שמואל חלרי הנגיד היה  14ארחכ אותר רחוא עררנו נער רחיה
משגר לר ספרים ומתגרת רמצרחר להשתדל ולקרות ונפטר ר' שמואל הנגיד כשנת א''-ר
fרfרםו• ונתב רב יצחק זה מחברת עיברו רכל סרור לד' יחרסף הלרי הנגיד כנר ונשא אותר
רב יחרםף הלרי הנגיד כממון רחלך אליר לגראנםח רחיה הולן רשנ מקררtנרבא לגראנםה
רנגראנטה חיה נירם השמר  15נעשה לר נם ונצל רא'ח'כ קנח ספרים הרכה מאר ני עשיר גורל
היה ומספרי הנגיד *שנחפז דר ככל האוצרת קנח חרכה מאר וחרא חכר ספר גורל רקרא שמר
קרפת הרוכלים ופירש כר מהלכות קשרת  16שכתלמוד הרכה מאר אכל לא השלימו ונפטר
רחרא עררנו לא כשלם רהיח חכם בחכמה י ונית רנן ל"ר שנה חיה כשיצא טבעו עולם
רנםמך כרבנות ונשיאות בשנת fותנם • כי מלך ישמעאל הנקרא אלמתעמר  17שמר לשר
בכיתר רנהינלר שהיה שומע לר כחכמת האיצטגנינות שהיה יורע מוסף על תררתר רעמו
בגררלתר כמר נ' שנח רנפמר כמרינת גראנטא נניםז שנת תתנו  18לאחר שהרביץ תרדה
והעמיד תלמידים חרכה רעשה טרכרת גורלות לישראל רנ"ט שנים היר ימי חייר וחרא זקננר
אני אמכר :
ורב יצחק נר יהודה הרב בו כיאת מגורלי מרינת אליםאנה גם חרא היה ארחנ חכמה
ודורש תרדה מינויו והנגידים השנים רב שמראל ררנ יחרסף כנר היר מכברים ומנשאים אותר

2

2
 .רד ' י צחק בר בררן  ; others omit ; Ed. addsמגאיית 0 .
 .כואראנא ; L .מאררא
 .רחיו s
 .ערשי 4
.רעמרר 5
.והולידו 6
 .רשם היה  ; A .ושלח לר  O.ד
9
8
.ובא נגה • oo
 .ראלמםיח  ; A. fo r the last threeו קהל אם אנא ] לםאנח 0 . [E .
 .שדבר ע ל 10 A .
.ג ל י 11 A .
כה 12 A .
תצ ·ה · · ; E .
·· .
.ופסק 1s
הרבה רד  ,שמערן 14 A .
 .הלרי הנגיד היה ר' שמואל אביו
 .גז יר ה 15
 .גו ל לות 16 A .
; אלמעתמאר 11 P.
18
 .אלמעמר A.
 .נtכ E. A.
1
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וכ,טנגזרה חגזרח על רב יחרסף הבגיר ברח עזריה בנר לד' יצחק זה חרב ב jביאת רזנו
הרב חםד אברתיו שעשו לו וכברו ונשאו ורצח להקימו לראש על קהל אליסאנח רשאר
קחלרת םפרר רחרא עורנו נער• אבל אם יי' לא יבנה בית שרא עכזלר ברניר בר ונפטר
ר' עזריה חלרי רנםמך ר' יצחק בר' רב יהודה ברבנרת ער שנת דfותמט רחלה חלי כבר
מאר רהביאוחר עבריו לקורטרבח להתרפא ונפטר שם נירם שבת  1רהרציארחר עבריו מת
 .מקורטובח וילכו כל הלילה ריאר לחם באליסנח ויקבו שם עם אבותיו רמרםף על חכמתו
רעל תררתר חיה פייטז גדול ויורע בחכמה ירכית והרביץ תורה חרבה והעמיד תלמידים
הרבה• ומגדולי תלמידיו היה ר' ירםף  2חרייז בר' יעקב בן םחל  3חכם גורל רפייט jגדול
וירא שמים נםמן בדיינות במרינת קורטרבא בשבט שנת ר' אלפים תתעב ונפטר בניסן
שנת רתfופד ושפט את ישראל י"א שנה ונפטר• ומתלמידיו היה ר' יצחק בר רב בררך
רד' ברוך בנו שנזכיר רד' יוסף ברבי צדיק בז צדיק חכם בז חכם גדול ופייטן רירא שמים
ונסמן בדיינות קורטרבא בסיו jשנת דתתצח ונפטר בשנת ר' אלף תתקט ושפט את
ישראל י''א שנה והוא נקרא חבר לד' יצחק בר' בררך רד' יצחק ברבי יהודה• וכן היה
מכרנה אלחבר ר' יצחק בר' משה הידוע בז סכרי  4מ jקהל ריניאה  5כי פעמים נקרא
חבר ופעמים נקרא רב ולא היה חבר לאלו ולא עצר נח ביכויחם והלך מריניאח לארץ
מזרח ונסמן שם נארז וחושב  6על כםא רב חאיי ז"ל ולפי דרכינו למדנו שלא נשאר שם
ושאר לתלמוד בכל ארץ שנער• הרביעי רבי יצחק בר וארכז * אלברגלרני בא מברגלונא
ער מרינת  7ריניאה רהיא חיתה בישובה חזקה בים רחיה בה קהלה גדולה וקדושה בעושר
ומעשים טובים  .וכברר הרב ר' יצחק זה וכשאוחו ונתחת  jלאבן אלכתרש  8מגדולי ריניאה
וישב שם רשפט אותם  9עד ירם מרתו  .רפייטז חיה וחבר אזהרות וחבר פירוש לפרקים ממסכת
כתרבות ופירוש ממם' עירוביו  10המעירים על חכמתו ותברנתר• ועוד גדול מכולם רב יצחק
בר' יעקב בו אלפאםי מ  jקלעה חמאד ותלמידו של ר' נםים ברבי יעקב רר' חננאל היה
והלשינו בו *בארצו כלפח בן אלאעגאב  11וחיים בנו עד שברח רננכם בספרר בשנת
רתתמח• וכברו ונשאו ר' יוםף הנשיא בר' מאיר בז מהאגד  12רננכם למרינת קורטרבא
ועמד שם מעט וא'ח'כ הלך למרינת אליסאנח ועמד שם ער ירם נוותר ונפטר בגיסו 13
בשנת דתתםג  14רהרא כב jצ'  15שנה רהרא העמיד תלמידים הרבה ריצא טבעו בכל העולם
4
2
3
.שנת דתתקפא A. adds
.ירםי E .
.שארל ; A.םאחל E .
.םכני ;סברי
.ראניאה s
.רישב 6
;אללכתרש ; L .לכתוש . s o.אלברצלוני בא מברצלרנא למדינת ד
.לכחריש  ; 0 .לכחריש ; E .אלכתיש A .
.את העיר ;את ישראל 9
רוב( 10 A .
), 0 . P.מכתרבות ומעירוביו
.עגאב )עכאב  (E .בן אלכלפא • ; E. P. ooבארצן • , 11 Ed. oo
12
13
14
.שרתמיקש • >Ed. Ct
 .םיון A.
.תתצנ , corrected, and A.דתתפ 0 .
1
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וחבר הלנות  1כמר תלמוד קטן  .ומימות רב חאיי לא ננוצא כמוחו בחכמה וחמשה אלה
חם חדור השנ'י מחרבנות ומגדולי תלנוידיו של ר' יצחק אלפאםי היו רב יוסף נר' מאיר
הלרי ור' מאיר נר רב יצחק• רב יוסף הלרי בר' מאיר אבן מיגש נולד באדר ואשרו שנת
דתתל fוהיה רב מאיר אביו תלמיד חכם ונשוא פנים והיה ר' יוסף  2חרא היה הבורח
ממדינת גרנאtנה מלפני המלך בדים כמו שהזכרנו למעלה וחיה עובד עבודת המלך אנו
ר' יצחק נר' ברוך שאדם גדול יהיה 3
ענאד ומנערותו של רב יוסף הלרי היה מניר בו
בחכמה והיה משתדל  4לר' מאיר ללמדו נירם ובלילה שהיו שניחם אוהבים זה את זה
כנפשו תם ר' יצחק נר' בררך רד' נזאיר תלוי אבן מיגש• וכשככנם ר' יצחק בן אלפאםי
לספרד ונתיישב באליםנה הלך ר' יוסף הלוי אליו ממדינת אשביליא וחרא עודנו נער כנן
י"ב שנה ועמד לפניו כמר י"ד שנה לקרוא  5יומם ולילה והיה לו לרב יצחק לב jנברן
והגדילו בחכמה וסמכו קררם פטירתו וכתב לו ספר שאפי' בדורו של משה רבינו לא
* אישתכח נרותיה  6ואילו בדורו של משח כתי' חבר לכם אנשים חכמים ונברנים וידועים
וכתי' כתריה ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואילו נבונים *לא כתי'
בהר ולא אשכח  7וחרא היה חכם וכברז• ואחר פטירת רב יצחק אלפסי ישב רב יוסף
חלרי  ' iמיבש על כםאר מחדש םיו; של שנת ;תfרםג עד אייר של שנת דתתקא ל" nשנה
ובכולם חיתה תורתו אמונתו וטבעו יצא מספרד עד מצרים רעד בבל ובכל הארצות ומוסף
על חכמתו הגדולה היו מרותיו מעידות נר שחרא מזרע משה רבנו ע''ה שעכר מאד היה

מכל האדם ונתן לו הב"ה רחבת לב והיה עובר על מרותיו ועובר על פשע והנ"ה
* יגמלהו כל הטונה אשר עשה לישראל אמן : s

8
.חורר  ; E .דרדר A. adds
.היה
7
.נמצא כמוהו • oo
.לא אשתכח Ed .

.תלמוד A .

.משכיל והזהיר ' A .
• ; Pימחרל ערכותיו
ועל בלם חרב ר' משח בר מיימרז ספרדי אשר נומצרים וחרא חיה תלמיד חרב continues
ר' יוסף הלוי אבן מגש וחרא היה רב וגדול בתלמוד אשר כמוהר לא נחיה ) (soמיום שמתר
וניבא ורב אשי• וחרא חבר בפסק התלמוד ארבעה עשר ספרים הנקראים משנה תורה
ופשטו בכל ארץ ישראל רעל פיחם יחיה כל ריב רכל נגע רכל אסור רכל היתר לא כעשר
2

• oo

8

6

1

.ללמוד ו>

חבורים כמותם מובחרים רעשה גם בו פירוש משכירת שיתא סיורי וחברם ]ב[לשרן ארמי

)  (soרחעתיקם כלשרו הקדש ר' יהודה חריזי וקצתם יצא בארצותינו האלח' וחרא היה גם
כן פילוסוף גדול חנם נטבע רבתנרנח ובחכמת חאלחית וחבר בחכמות החם ספרים הרבה
אין קץ  .רעל בלם ספר הנכבד הנקרא מררה הנברנים נשמו כן חרא כי הוא כולל כל
החכמות ומגלה דברים סתומים נעלמים עד ששתו מימיו כל החכמים הבאים אחריו תהי
נפשו צרורה בצרור החיים את י י אל ח ינר שלא הניח נמרתו בתורה וביראת שמים רעלה
 .ונתקדש בישיבה של מעלה ;תתקס fליצירה נ"ע
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רד' ברוך בר' יצחק ב jאלבאליח  1נרלד גם הוא באדר ראשו jשכת ;תתלז  2ששניהם
*נשכח אחת  sנולדו וקבל מאביר רב יצחק רקרדם פtנירת רב יצחק אביר חיתה מ nלרקת
ביכר רבי  jרב יצחק אלפאםי רכ  jחיתה מחלוקת גורלה ביו רב יצחק בר' יהודה אבו כיאת
רביו ר' יצחק אלפאםי וכשנפטר ר' יצחק בר' בררך חיה רב בררך בנר כב jיז שנח וחרא
םח לי • שבשעת פטירת אביר קרא אותר רל nש באזנו  sשלא חיה יכול *לדבר דברים
נשמעים  6ראמו לר לך לר' יצחק אלפאםי ראמרר לו שהרי אני ירצא מו העולם חזה רננכם
לערלם הבא *רכבו מחלת~  7לו על כל דברים קשים שדבר לי בי jבכתבים ביו בעל פח •
רבו אני מפייס ממכר שיעשה כך רילמד אותך רעמרד לפניר ירדע אני שיעשה לך טובח
הרבה מאד וילמד ארתך בכל לנר ואחר שקברתי  8את אנא נורי הלכתי אליר  9לאליםנא
רובדתי אליו כל ובריר שצובי  10רננה רב יצחק ב jאלפאםי רהנדיל בנכי  11רחזר לנחמני
ולדבר על לבי ראמו לי אם מת אביך ז"ל אני אהיה לך לאב ראתה תהיה לי לבן
ועמדתי כביתר ער שלמדתי  12לפניו כל חתלמרד רכשמת רב יצחק ב jאלפאםי טבעם של
*זרג זה  13של רב ירםף חלרי רר' בררך בר רב יצחק חיה פושט רירצא בכל הארץ רחיה
רב בררך זה ירדע חכמת ירכית מרםף על תוותר רחכמתר והעמיד תלמידים חרבה ראני חקט j
שבכולם רחרא נפtנר בסרף אלול שנת דfוfוקפר רהאריך ימים אחדיר רב ירסף חלרי ז"ל כמר
ם"ר שנח ראיו לר שני בדרדר  .14ודרדר חרא חורר השלישי ברננות :
רלאחר פטירת רב ירםף חלרי שמם העולם מ jהישיבות של חכמה  15רא'ע'פ שרב מאיר בנר
ור' מאיר ב  jאחיר חיו תלמידיו ובעלי קבלתו רחם חכמים גדולים אבל מפני הרעה נאסף
הצדיק• ואחר  16פtנירת רב יוסף חלרי ז"ל חיר שני חירום רגזררת ושמדרת על ישראל ויצאו
בגלות ממקרמרתם אשר למרת למרת ואשר לחרב לחרב ראשו לרעב לרעב ראשו לשבי
לשבי רעוד מוסף על נבראת ירמיה ואשר לצאת מ jהכלל יצא מפני חרב אבו תמררת 17
שיצא לערלם בשנת תתקב  18שגזר להוציא את ישראל מ jהכלל ואמרר לכר רנכחידם
מגוי ולא יזכו שם ישראל ערד רכ jלא השאיר לחם בכל מלכרתו שם רשאר במדינת צלא 19
מקצח  20העולם עד מדינת אלמחדיה  21ומפני בו לא יכלו בניר של רב יוסף להרשיב  22ישיבות
אלא גלר בראש גולים למדינת טליטלה רחיר משתדלים להעמיד תלמידים נפי יבלתם 23
I

2
4
3
.אלביליאח E. 0. P.
.לח A .
.בשבת אחד A .
.רבד לר ; o .בדבר A .
5
8
6
7
.לר לאזכר p .
.להגביה קולר A .
.לחרכי מרחל A .
; someלעיר . 9קברי Ed .
omit .
.אשר דנ  iנר ; E .אשר שלחני  o A . 0 .ג
.נניח 1ג
.שקראתי  2ג
.אלר 13
.בכל העולם 14
.חכמים 15 0 .
.שאחר . 16 A .
;הזמרת ; E. P.תהרררת  A .דג
18
19
; המאזרח 0 .
.תמירה
.קב ; p .עג  ; P.תתעב A .
.שלב Others
 .שחרא בסרף 20 o.
 .אלמחריאח ; E. o.אלמחדיאח  0 .ג:ג
.להוציא על 22 A .
1

(a) ,

.כחם
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והב''ח חסכים על ידם והם סוף חכמי התלמוד *בזה חזנו  • jושמעכו! *שיש בארץ
צרפת חכמים גדולים וגאונים וכל אחד ראחד רב מכולא מקום התורה להנחילה והנחילוה
על מה שנאמ' להנחיל אוהבי יש רארצררתיהם אמלא כל אחר ואחר היה במקומר הרב
הגאון ר' משח בר יוסף ז"ל והרב הגאון ר' אברהם בר יצחק "rל וחרב הנארז ר' מאיר
בר ירםף "rל בנרבונא שהאירו את התורה בחרמש במקרא במשנה בתלמרר בירושלמי
על לרמריהם  2ראחך  3במדינת ררמררג  4ר' יעקב חב"ה ישמרהן על ירי לומריחם ונוהליהם
ריחיים ריזכם לחיי עד אמו *ללמוד וללמד ולהרביץ חררה בישראל  5למעז יהיו שפתותיהם 6
דובברת בקבריהם לקיים מה שנא' ורבב שפתי ישנים :
חרי אלו עשרה דורות מן הנביאים חגי זכריה רנולאכי עד רנן יוחנן ב  jזכאי וחמשה
דורות של תנאים ושבעה דורות של אמרראים הרי אלר כ"ב דורות ער סרף אמוראים• ורבכן
םברראי ה' דרדרת לח' דורות בגארנרת  7וג' דורות ברבנות *דורו של רב נסים ורבינו חננאל
רוב שמואל הנגיד ודררז  8של חמשה רבנים שמרת כולם יצחק לדורו של רב יוסף חלרי
"rל  9סך הכל ל''ח דורות מחגי זכריה ומלאכי ער רב יוםף הלרי ז"ל ורב ברוך בר יצחק.
הרי אלו י''ד  10דורות מחתימת התלמוד עד פטירת רב יוסף הלרי ז"ל סך הכל ל"11 n
דורות מחגי זכריה ומלאכי ער רב יוסף תלוי ז''ל בלם  12עדים כאבובים מפי ערים
נאמנים שלא פסקה הקבלה ושלשלת הקדושה שלה ואילו במינים אין אתה מוצא
בז שהרי עכו הרשע רשארל בנר שם רשעים ירקב תלמידיו של רב יהוראי  fצרקל היו וחלקו
עליו ועל קבלתו בלא שרם טענה בעולם אלא מפני הקנאה שחיתה בהם ואינם יכרליז לרמ'
כן אנו מקובלים מפי פלוני רמפי פלוני ומפי הנביאים אלא שהם נרדים מלבם נשמתם
בכיהבם ישחקו עצמותיהם  .ועוד שהן בטלים במיערטם שאתה מוצא קחלות ישראל שהיו
פושטות ממרינת סלא  13בקצח הנוערב עד תאחרת בראש המערב וקצח אפריקה וכל ארץ
אפריקא ומצרים לארץ הצבי וארץ ערב וארץ שנער לארץ עילם לארץ פרם לארץ רד; וארץ
ה נרגשי ונקרא * נרגאן וטברסטאז  14ראל דילם  15עד נהר אתל  16שחיו שם עמים  17כרזריים
שנתגיירר ויוסף  18מלכם שלח ספר לד' חסדאי הנשיא בר' יצחק בן שפורט והודיעו *שחרא
2
.בזמן הזח אשר שמעבר 0 .
 .שמריחם ; o. for both ,vordsרנוחליחם 0. adds
3
. For A. seeואחר  forורב מובהק ; o.שבארץ צרפת היה חכם גדול ררב מובהק Ed .
4
5
6
p . 82 .
.ררמרן
.ברבים 0 .
של ; 0. continuesריזכם לחיי עד אמן o.
•אלו הגאונים
•בגאונים 7
,רדרררת 8
הרי אלר י"ג דורות מחתימת התלמוד 9 o.
12
11
10
.עד פטירת רב ירםף תלוי
.י"ג )L. o. (see note 8
ן''ל.
 .הילך 0 .
14
.סליא ; P.סיליא 13 0 .
, 1. 23.דד See p .
; 0 .גרגרן ונרברסתאן ; E .טבטטא A .
15
.גר גש תאן
· ואלדיאן  ; L .ואלדילא  ; E. jואלדיאלס  ; o.ראלדילאס ; E . 0 .ואל דלה A .
18
17
 .טילי  ; o .אובל •  ooא''ס)~ ,סל 16 Ed. L. (marg.
 .חרבה ; גירי ;גרים
; ראםף L .
 .בן אחרן ה כזרי o. adds
1
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על דעת וכנרת  1רכל עמר רראינר בטרליטרלח מבני בניהם תלמידי חכמים רחרדיערנר
ששאריתם  2על דעת רבנות רבו בכל האיים שבים יון מן ארץ נבקרי  3וגננת  4עד ארץ
קושטנטינח  5רררמי הגדולה רכל ארץ תוגרמח ואשכנז רצופת רכל ארץ פרליא רמגינםיא  6ראי
םקיליאח

7

רארץ

לרמברדיא s

עד נחר רררנרפ עד ארץ ספרד בקצח המערב כרלם המקום

ישיב שברתם ויקבץ כליותיהם שחם על דעת חכמי חמשנה והתלמוד חרץ ממדינה אחת
במערב במדבר ררגלאו  10רמעט מחם במצרים רמעט מחם היו בארץ הצבי ונשחיר ישראל
חוגגים את חג הסוכרת בחר הזתים היו חרכים בחר כוחנות מחנות אוהבים אלו את אלר
למברכי; אלו את אלו• ןחמינים  llחונים נגדם נשני חשיפי עזים וחיל הרבנים מצויאים ספך
תורה רמחרימיו שמרת המינין בפניהם רחם שותקים כמר כלבים אלמים לא ירכלו לנבוח
רמאלר שחיו בארץ הצבי חיה אלשין אבר אלפרג  12ישתחקר עצמותיו בגיהנם רחלך לשם כסיל
אחד מקשטיליא שמר  13סידי אבו אלתראם רראח את חרשע  14אבר אלפרג וחרא הםיתר
רחדיחר רכתב זה ספר מ jאלשין אבר אלפרג חרא חנרפך  15רחמםית והמדיח רחכניםר בו
אלתראם לקשטיליא והטעה חרבה מחם ומת בו אלתראם לכחינם ונשארה אשחר הארורה
וחיו קררי jאותה אלמעלמח וםרמכיו עליה בקבלתה ושואליו זה אל זה חיאך ערשה

אלמעלמה וערשי jכמוה עד שנתחזק הנשיא ר' יוסף אבו * אלפררג אלקדרו

16

רהשפילם

מוסף על שפלרתם רגרשם מכל מבצרי קשטילייא חרץ ממבצר אחד קטן שנת jלחם מפני
שלא ךצח לחרגםד  lשאיו ךנים דיני בפשרת בזמ jהזח• ןאחר פטירתו העלתה tנינתם של
מינים שירטון עד שהומלך *די אלפרנשר  18בו רימרנךן  19מלך מלכים *חרא האינפיראדור
והיו נשיאים בכל ממשלתו ממלאים מקרם אבותם רחשפילרם  ,20רזה הדבר אשר השפיל את
המיניו  21בארץ קשםיליא המלן  22רוו אלפרנשר ב jרימרנדן  23מלך מלכים היה ומלך צדיק
היה  24וכבדה ידו על כל הישמעלים הנמצאים בארץ ספרד רשמם למס עובד ועצמה מלכר תר
והניח ה' לו מכל אויביר  25מסביב .והימים אשר מלן על אורם מ"ח  26שנח וכי חזקה המלונה
3
2
.שעל  •• ,משתדל חרא A .
.וידועים )רחרריער  (E .ששאלתם A. E. P.
0.
4
5
.בנקאה .ס ;בנקאם
.רגתאנת  ; P .רגיאת  ; 0 .גיא נארח A.
;קרשטוטיאח P. o .
קרמרםיאח p .
• רםנכםיאח  jרמננםיא 6
• רארץ םקליא 7
• לרנברריאה 8
 jדודאנו 9
.דודאנו ; דוארנו
.רבנלאו .ס 10
.והצדוקים 11
.אלטראם  ; 0 .אל פראג 12
• lS Ed
14
.אבר אלאמראם ; 0 .שמר סרי אבן ; אלו מראם . A.סירי  and omitsנקרא
E.
פרולנצל הנקרא ; 0 .פררונצאל  ; A .אלקברי  o Ed .ג .הספר ; הסופר . 15אלשייך ; 0 .סיד
17
'ר .יוסף הנשיא בן פררלבצל הנקרא מבצידל ; P.פרובינצאל ; o .מבציראל
.לחמיתם A .
18
20
19
.דרן פוש ; P .ורן אנפוש E .
; P. omits.רימון A.
ובממשלתו ; 0 .להפילם E .
21
22
 (1. 18).חרא ; some omit fromהפילם
.צדוקים o .
; P.אלדי ; o .רי Ed .
 .כי זה המלך  ; 0 .חמלך
.דונפום כ  jריימונד 23 P.
.וגברה 24 A. adds
.עבריו 25
26
 .ל"ח L . 0 .
1

1
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בירר לקח מיד הישמעאלים גבע רבה  1אשר על אם חדרך מארץ ישמעאל לארץ אורם
והמורדים כמלכות  2פלשתים עברו מעבר לים אל ארץ ספרר אחרי אשר לא השאירו
פליטה לישראל מתנגח  3עד אלמחדיח השב ידך כברצד על םלםלרת ובקשו לעשרת
כן בכל מדינות מלכות ישמעאל בארץ ספרד לולי יי שחיה לנו יאמר נא ישראל כי כאשר
שמעו קרל היהודים כי כאר עליהם המרדדים להדיחם מעל ה' אלחי ישראל הירא את דבר יי
נם על נפשר וכמעט לא חפנו אברת על בנים מרפ~רז ירים יש מחם נכבשים בידי אדום
ונמכרים לחן להניסם מארץ ישמעאל ויש מחם נסים  4ערומים ויחפים חתנגפו רגליהם על
הרי נשף עוללים שאלו לחם פורש אין לחם אבל המקדים רפואה למכה יתברך שמר אמ j
ויתעלה זכרו ומלכותו שכן כתי' כרפאי לישראל ונגלה ערן אפרים רבו' .להקדים וכתו כלב
המלך די אלפרנשו *האינפיראדרר לחפקיך  5על גבע רכה  6על כל מנתך המלך מרכא
ררבנא ך' יהודה הנשיא בן ר' יוסף הנשיא ו' עזרא היו אבותיו מגורלי גרנאטא ויררשי  8עצר
ומשרה בכל דוד רדוד במלכות כאריס בז חברם מלן פלשתים ומלכות  9המלך חברם אביר
ומסורת בידי קהל גרנאטא שחם מיושבי ידרשלם עיר הקרש מבני יהודה ובנימן ולא מן
הכפרים וערי חפוזי אבל ך' יהודה הנשיא זה ואביר רדרדיר ר' שרים  10ר' "צחק  11הגדול
למשנהו רכי משה והשלישי ר' יהודה והרביעי ר' יוסף כרלם מרותם מעידות עליהם שהם
נוזרע המל רכה ומן הפר תמים • וכאשר הופקד הנ•ט,יא הגדול ר' יהודה זה על גבע רכה  12יעיר
מקלט *הגרלה על ידר עברה חגרלח  1sלחרא חרציא אסירים בנושרות רשל nרצוצים חפשים
רשבר ערל ונתק מוסרות רבניתו רעל שלחנו מצאר בני הגרלה כזנוחה רחשב~ע רעבים וחשקה
צמאים והלביש ערומים ונהגם כבחמרת לכל כושל עד אשר הגיעו למדינת טרליטלה ככברד
מפני מרדאר וכברדו שחיה לו על אדום המביאים אותם  .14ועררנו היה בחור *מורם מעם  15וגער
חית קנח וכסף לא חשב וזהב לא חפץ בר ולא גנז *לעצמו מכל חלקו מעבודת המלך רכל
מעשיו כמר בן אגריפם שאמר אבותי גנזו אוצרות למטה אני אחיה גונז אוצרות למעלה
ומלאכה גדולה חיתה לו שאילו לא עשה כי אם צדקות אלו ריר כי למחיה שלחו יי לפני
הגרלה

: 16

ויחי כאשר תמו כל הגרי לעבור על ידו שלח חמלך בשבילו ליקחחו רשמו אדון לביתו

2
3
.רבע ; A .ואכח Ed. o.
.בארץ
מו ; A .מ; םאנגח t ; 0. P.נאנגח • oo
5
4
t.נראטנה
.על רגלים •  ; ooעל רגלם  ; o.ברגל  ; E .דוגלים Ed. adds
חרא A .
8
6
7
.האינפראדרר להחקיר
.רקח Ed .
.מחברת A.
עצרה  ; P .וירשיע ; רדררשי
.הגלות
.ומלן 9
.שהם 10 A .
.צדרק ; 0 .יהודה הגורל זה 11 A .
 .רכח ;רקח 12
16
13
15
14
A. omits.
 .העושים לחם מס A .
; others omit.מררא L .
ולא גנז A .
מכל עברדתר רכל מעשיר כמרנבז בן אגריפם חמלך שאמ' אם אבי  .•.ומלאכה קטנה חיתה לו
 .שמא לא עשה כי אם צדקות אל די אלו כי למחיה שלחו ה' לפני הגרלה רדירחו ודידן
1
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ומושל בכל *אשר לו  1רהוא בקש מאת חמלן לבלתי תת למינים  2פתחו jפה בכל ארץ
קשטיליא ויאמר חמלן להעשרת כ  jייכנעו חמינים  2רלא יספו לשאת ראשם והם מתמעםים
והולכים• ועור סימן שליש'י יהיה בירך *שהמינים לערלם  3לא עשר שרם טובה לישראל רלא
ספר שיש בר חזרק תורה אל דבר חכמה לאפי' שירה אחת או פירם אחר אר נחמה אחת כי

כולם כלבים אלמים לא יוכלו לנבוח וכאשר נמצא בהם אחד שחבר ספר חירף וגירף והטיח
רבדים כלפי מעלה כאשר עשה זקן אשמאי אלשין אבר אלפראנ ש'ר'י שתחלת ספרר פי אררל
טלאם  4בכל סרר בראשית דבר בו על אלחים  5תועבות גררלרת מעירות על סכלותו וחסרון
רעתו• ובסדר אלה מסעי ברה מלבר דיני ממונות ודיני נחלרת ובלא שרם טענה ולא שרם קבלה
ולא שרם ראייה כי אם חרא ארמ' אלעקל יקתצי כרא  6ואני כתבתי תשרבת ספרו רהראתי
לתלמידים םכלרתר• ואילו ברבנים אתה מוצא שלשלת הקרושה שחזכרנן  7וחרצה לה
אלפי אלפים חכמים קרושים כי לא הזכרנו אלא בעלי ישיבות בלבד רעוד מחברי ספרים
בכתבי הקרש כנרו ר' יהודה בר דור אלפאםי ז"ל הנקרא חיוג שהעמיד לשרו הקרש על
בןרין  Sאחר אשר נשכח בכל הגרלה ןך' מךינןס  9אב jגנאח גם הלא השלים כל מה שהתחיל
ר' יחרדה בר דוד ז'צ'ל וערד ר' משה הכחז בז גיקםיליא  10ורבים אחרים וחכמים שכתבו לנו
ספרים רמחזוררת ושירות רתרשנחרת ליוצרנו ית' שמר רית' זכרו ותפארתו במלכותו אמן
ונחמות לישראל עשו לחזק את לבם *בארץ גלותם  .11בימי ר' חס ראי הנשיא התחילו
לצפצף ובימי ר' שמואל הנגיד נתנו קול ומחם ר' שלמה * נ jגביררל  12חכם גורל רמשררר
ורבי' ר' יצחק חרב ברבי יהודה בן גיאת רר'

אוהב 13

הנשיא בר' מאיר הנשיא אבן שרתמיקש

14

רד' משה בו יעקב ב; עזרא מזרע המשרה וחכם גורל בתרדה ובחכמה יונית ובעל שירות
רתשנחרת  15רכל השומע אותם ורן לבכר וימלא מיראת יוצרו רד' יוסף הדיין נר' יצחק בj
סחל  16רד' יוסף חדיי jבר' צדוק ב; צדיק ורבי יהודה חלר'י נר שמואל הלוי רד' אברהם
בר מאיר נ  jעזרא כולם חכמים כדולים וקרושים ומחזיקים ירי ישראל בשירות ונחמות על
אלו נאמר זכר צדיק לברכה ועל חמיניו  17נאמר שם רשעים ירקב : 18
רכשהשלמנן  19סרר הקבלה נזכיר זכרר jדברי מלכי ישראל בבית שני להוצ'א מלבן של

.קניניר
.לצדוקים 2
.שהצדוקים מעולם s
.אל טלאם ; 0 .םלאס • 4 ro
5 E.
7
6
.סרה adds
.שהשכל נותן זה וראוי להאמין ; o.יקתרי ברא Ed .
 .שכתננו P .
.עמדו s o.
.לאב jגבייררל . 12 A.ב גלרת . 11קשםיליא · ; Pניקרסליא . 10 A.יונה  o .פ
13
. 15 A. 0. P .שתרמיקש  j o .שרתרמיקש ; A .שרטמיקאש . 14 Ed .יהודה  j E . 0 .משה A .
יתעלה שמו של חק'ב'ה )אצל הב"ה  (0 .מפייט נשירותיו רנתרשנחרתיו )  (P. ends hereובזה add
.אח העולם חזה והבטיח על העולם הבא
.סהאל 15 A. o.
.ארתם הרשעים  o.ד1
18
 [o. onlyוהמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי חרבים ככוכבים לעולם וער Ed. E . 0. p .
 .השלמנו ] . The following passage is to be found in 0 . and P. 19 P .בי 5אר תם ונשלם
] [ II. 4.
L
1
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צדוקים שאומרים כי כל הנחמות הנאמרות

1

בנביאים כבר קנלרם ישראל בנית שני

*ונפרש ני לא כן חדבר  2ונפרש נבראת זכריחר שאמ' לר חק'נ'ח רעה את צאן החריגה
גלירנןת 4
ונבאר את כל הנבואה לערך זנרל fךברי רומי להודיע לאחר כמה שנים ננתבן S

שלחם רחק'ב'ח ים כים על ידינו ללמוד וללמד *לשמור ולעשרת את כל דברי התורה
הכתרנה על ידי משח נביא נר אדון כל הנביאים  5אמן םלה חזק :
• :.נשלם םדר הקבלה בעוז אשר לר השבח רחתחלה ~ 6
-----------

Addz'tz"o1i fro1-11, ivlS. A. to page 78, 1iote 3 .
ושמעבר שיש בארץ צרפת חכמים גדולים וגאונים רכל אחד לאחד רנן מרביץ תרדה
ומרבים בבוליהם בתלמידים להגדיל חררה ולהאדירה כמר שנא' להנחיל אוהבי יש לנאמר
יי' חפץ למען צדקר יגדיל תורה ויאדיר• רכל אחד ראחד חיה גאון במקומר כמר שיועבר•
רמקרנלים אנחנו יש בחם בנרברנה שלשלת גורלה מיחם חררה ונשיאות וגאונות :
רחמלן קרלייש שלח  7למלך נבל שישלח מן היהודים אשר לר מזרע המלוכה מנית
וריד להלא שמע לר רשלח לר אחד משם גורל וחנם ושמר ר' מכיר רהרשיבר ננרנרנה עיר
הגדולה רנטער שם רבתן לר אחזה גדולה שם נעת כבשה ארתח מישמעאלים רלקח לו אשה
מגורלי העיר• רגעת כברש העיר חלקה המלך לשלשה חלקים•  .האחד נת jלמרשל אשר שם
בעיר שמר דון איימריך .והחלק השני להגמון העיר .והחלק השלישי נתן לר' מניר רעשה
אותר בן חורין רעשה באהבתו חרקים טונים לכל היהודים היושבים בעיר כאשר כתוב רחתרם
בשטר נוצרי והחותם אשר למלך שמר קארלייש אשר חרא בידם עד חירם הזח  :רזה הנשיא
ר' מכיר חיה שם לראש חרא רזרער היו קרובים למלך ולכל זרעו רכל הבא לחצר אותר על
דבר הנחלה רחנברד היו מציריו אותר בנח מלן צרפת כי מיד היו שולחים אל המלך והמלך
מצרה להשיב העושק ומיד נעשית מצרתו ראיו להשיב כי כרכרנה תחת יד צרפת היא רעוד

היו חרא וזרעו ממנהיגי הךןד ומחלקלךם לשלפטים בכל הארצות כמן ראשי .גלירת Bלחם ורעים
את ישראל באמונתם ובתכונות כפיהם• רחיה שם לגאון רב טרדררם הידוע הנשיא לכניר
מזרע זה ר' מניר הנשיא ולא פסקה מהם גדולה וממשלה לתורה כמר הנשיא הגדול
E. 0.

l\1S.

7

3

2
.הכתובות P.
.וננחש ·; Pרעוד עתידים אבר להכחיש ולפרש P.
6
4
5
omit.
.גלירת 0 .
E. 0. omit.
.תם םךר הקבלה ת"ל
8
.שלח שלח
 .גלריות l\1S .
1
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רה ידוע מרכא ררבכא קלוכימוס הגורל חרא התנהג השררא ה גדולה רה יטיב  1לישראל בימיו
והאריך ימים בגדול תר רחיו ימיר תשעים שנח רמת• והניח בו חכם ושמר ר' טודררס והוא
היה חכם ופייטו עשה אזהרות :
בי~מיו חיה חדרם גדול בנר בוכה כי מת שלט רן של כרכרנה שמו דרו אימרייך .במלחמת
פראגח ובנים לא חיו לו ונשארה הממשלה ביד השלישית דונה אשמניירא' rוחיתה קטנה
ומושלי הארץ נותנים עיניהם בנחלתה כי היא גדולה רטובה רחיו מפתים אותה כפי כחם
לחיות לאשה למושל טולושח הנקרא דון אנפוש הפחח• ופחת ברצלונה הנקרא ריימון
ברנגייר היה שונא לדו  jאנפוש ופתה דונה אשמנייראץ למאן לפחת דון אנפוש כי חיה
פחת ברצלונה קרובה והיא שמעה בקולר ונשאת לדון ברנדאד דאנדושח ואז רבה המלחמה
ונחלקה העיר לחצי• חצי העיר אחר השולטת ויועציה והמגרש אחר פחת טולושה דון
אנפוש ועמדה זאת המלחמה כעשר שנים• ולפני כן חיה קהל גדול לעיר ברכונה כאלפים
יהודים והיו שם גדולים וחכמים שטבעם  2יוצא בכל העולם ובעונות מפכי חחרום הזח
נתפורר באכיוב ובפייטו ובצרפת .גם הוטל על הקהל מס גדול• וזה הנשיא ר' טורררס
רבניו רבני משפחתו חגינו על הקהל וםייעום בנדבתם ושמו בניהם ונכותי' וכל קרובם במשכון
בידי גוים על המשכון החרא• אחרי נו מת הנשיא ר' טרררוס והניח לו בן חכם רב רדייז
והוא הנקרא היום מרכא ורבכא קלונימוס הנשיא והוא עררנו חי ובחור ויצא שמר בכל
הארצות • ומצר אחר שלשלת הנשיא היה בכרכונה מונא ררבכא ר' טודרוס הנשיא בן אחי
הנשיא ר' קלונינווס הנזכר הגדול ושמר הנשיא מרכא ורבכא ר' משח הפרנס שהוא נפטר
באישטייליח בעבור שחבריחוהו מלשינים ועמדו תחת יד מלך כבארח ועשה שם חיל ומת שם
רחיה גדול מהנשיא ר' קלונימום• והניח זה הנשיא טוררוס בו קטן והגדיל בתורה ובחכמה
ו ביראת שמים ונסמך לרבנות ונשיאות והאריך ימים ומת והניח הנשיא אחריו בנר הנשיא
מרכא ררבנא משח הידוע בכל הארצות חנם גדול רב רריין לא חיה כמוהר בדורותיו ענו

בדול וירא שמים• נם הוא נסמן לרבנות ולכשיאות וחרא ~שפט את ישראל והחזיק בכחלת
אבותיו רעשה משפט וצדקה לכל רעליו נתקיים הכתוב והאיש משח עכו מאד :
רחיו בכרכונה חכמים גדולים ראשי ישיבה נסמכים ונשמעים לנשיאות נמו ראשי ישיבות
שבבל לראש הגולה• הראש וו הידוע לכו בקבלותינו ר' יעקב ~נביא גאון בר' משח כר'
אברן• והרב ר' יהודה בר' משח הנקרא דשא דוכזילח וקבל מרבינו נרשום ורבץ תורה
בכרכונה והעמיד תלמיד י ם• והגדול שבתלמידיו הרב ר' יצחק כן מרן לוי  3ואביו מחרב ר'
יצחק חיה חסיד גדול ובעל ננסים ובעל מעשים והטיב לישראל מממונו ובטל נמה נזירות

but

,טבעם

MS .

2

 .ושיז י נ  ; Revueוהיזיב According to Schonblum; MS .
 .שטבעם the catchword
 .מקלכי s MS .
1
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ממערת יו ישלם יי' שנרן• רד' יצחק בנר היה חנם גורל ורבץ תודח בכרכונה והעמיד תלמידים•
ומגדולי תלמידיו הין הרב ך' משח בר ירםף מרן לוי

1

וחרב מרכא ןרבנא העכר ך' משח

רחוב ר' אברהם נר' יצחק הנקרא אב בית דיו• רגם זה ר' אברהם היה תלמיד חבר לרב
משה בר' יהוםף• רכל אלח הרבנים העמידו תלמידים הרבה ומימיהם שתר חכמי התלמוד
מכרכונה וההר ולרכיל• ומגדולי התלמידים היו הרב ר' אברהם בר' דרו והרב ר' שמואל
בר' משח וחרב ר' שמואל בר' ורד וחרב ר' משה בר' יהודה לחרב ר' יהונתן הנהן וחרב

ר' שלמיה כל אלח עמודיהם גדולים בתורה שננתב ושבעל פה• אבל הרב ר' אברהם בר'
Q

דור הגדול על בלם ני הפליג בישיבה ובשנים והוא עשה םפרים חרבה לבאר כל םפיקא
בפירוש ובפםק הלנה ותהי משנורתם שלמה ורוב מכל אלו חכמים נולדים בכרכונה ולמדן
t

מרבניה אבל מפני החירום יצאו נושם ובכל מקרם שהיו הולכים היו מרביצים תרדה ער
שהאירו עיני כל הגרלה נשמש בחצי השמים• ערר היו בנרברנח חכמים גדולים כמן הישיש
ר' שלמה ביננינישת והרב ר' מאיר נר' יוםף ז'צ'ל• ובצרפת יצא אור גורל לא נראה
כמוחו לאור עינים הוא הרב הגדול החםיד רבינו שלמה מטררייש  2בר' יצחק  i1רא קבל
מרבינו נרשום וישיבתו והוא פירש כל התורה וכל הנביאים רכל הנתונים וארבעת םידרי
גמרא אשר ירוץ כל קורא בהם לא הניח רבד קטון אר גורל שלא ביאר ביאור גמור• ואחרי

צאת טבע פירושיי בעולם לא היה -רב וגורל אשר למר זולתם הלכה ולא נראו בכל העולם
לכל גאון ורב ישלם השם שכרו• ואחרי קמר בני בתר  3של הרב ר' שלמה ז"ל רבינו שמואל
רובינו יעקב מרמרוג

4

בני הישיש ר' מאיר

5

בר' שמואל חם גדולים ותלמידי חכמים הרבה

בקיאים בתורה שבנתב ושבעל פה גורםיז שיתא םידרי על ציצת לשרן והם היו רבנים
מרביצים תורה והעמידו תלמידים חרבה  :מצרפת רמאלמנייא ופרובינצה באים לפניהם לשתות
ממימיהם גם הם נתבו פירושי מםנתות והלכות לחרםיף על פירוש הרב הגורל אבא מארי ז"ל
ולבאר םפיקות פירושם למי שאינו במינם  .אך אחריו לא היה נח ניר רב וחנם לפרש פירושים
אחרים לפי שקבל ממקרר רבינו שלמה ומימיו שתר כל הבאים אחריו ראם חם ושלרם כשתנחה
'
מישראל תורה יחזירה וחרא עשה שלא תשתכח• יזנחו האל להיות עם כל הרבנים והגאונים
להיות שפתותיהם רוננות בקבריהם לסיים מה שכ' רובב שפתי ישנים :

MS.

5

 .מתמ רו ג

MS .

4

 .נ יתר MS .

3

.

מט ר רא י י ש

MS.

2

 .מקלנ י MS .

1

 .מניר
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