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The author and his book:
Gedaliah ibn Yahya ben Joseph ()גדליה אבן יחייא בן יוסף, born in Imola, Italy,
1515 or 1526, was a Talmudist and Biblical chronologist. He studied in the
Yeshiva at Ferrara under Jacob Finzi and Abraham and Israel Rovigo.
Gedaliah is known for his Biblical Chronology ‘Shalshelet HaKabbalah’ (Chain
of Tradition), on which he laboured for more than forty years, starting in
1549 and concluding close to his death in 1587. The book is an invaluable
work allowing us access to ancestral account of almost 500 years ago.
The book contents are as follows:
1) history and genealogy of the Jews until the time of Moses Norzi
(1587),
2) account of the heavenly bodies, creation, the soul, and magic,
3) history of the peoples among which the Jews have dwelt, and a
description of the unhappy fate of the author’s co-religionists up to
his time.
Gedaliah died in 1587 either in Alexandria, Egypt, or in Alessandria, a town
northwest of Genoa, Italy.
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הקד מ.ה
ה' לא שיד ירבך ארתך ןיפרן זיונן בני בכזרי שאר אה:נתי
יזםף ה' לן החיים שחולןם .כי Kר-תך ראיתי ~ררב,
נמאן ודבק כהשכלת תורת ה' תמיפד ,-ונתת לבן אל הקדדוק פסוק
ןפסדק שכן ידמא•ש לדח.יותך הביום הזה ,ירחיב לבך ונלעד תת
ללמוד וללמד ואייר -עיניו מבארו חרותו ער שxו תהיה ונזאnביז

כצא-ת תשמש כגבורתו ויגהל לך מצפוני רח,כמה ויישר לפניו הדורי

המזימה רתע;;ך עדים ויגידל דידסיף לן בחכמהי חלק רכ,ב,ד;ןך פי

שנים ןבהבnנ םתדי תורה נפלים  mיית ןךבי nררי,-ית אך -שמח .והנה
כש nננך חשי•ת הלכניסן לבר ער-נשיך םלמטה ובר מצר;ן :פלמע;ל"

שאלת מאתי בי שקה לעיז איך לא נמצא מימי הדאב  , ...אשי עד
היום אשר יכתוב נןול ספד ו.על הסדר .קבלת תדדתרנ חקדשןה דו).רך

לא דור .רעל הדרך ששעה הדאב*ד בספר  .הקבלה שלו ןתדבזנ•ם
בהקדמת משבה -תרדה שלו .זזה כי ארית שאבמונת ר.-rr.רה iזהאכ
קבבלה אשי מפי איש עד השמ רבי  Uע;ץ מסיני תתקיים מאונת

רא,לקית על תשלימות עם אמותנ חרשו ה-עולם .רכזת יתמאתו לןג
ג"כ הנסים והנפואתר וכ.תרנים בחררה ןכן פירןשי הזחר;ן כאלך
ראינו ביעניונ ובאזנני שמעבר דכ,ל ,כי נ.דנומרת· האבות שיספרר לבנים

רדח.כמים לתלמידיהם זכרם לא יסרף מזרעם אחדי שבערבותינו שרבו
אין כל הזורות ראיוים והגונים להעשר-ת להם נסים גלוים בכל עת
רבכן יתמאת אצלנו עיקר ההשגחה פרסית והגמול  mער·נש נעביד
דמ,צרת אשך הם עקדי »דת ר Rרנבנח כןן הפלתג נב.י בשבחי זאת
הקבלה והרתעלות ומ.גיעות ממנו לגףן ןלנפש ןסדדת לפני קצת
'
אלר הרתעלות להגביר קשרי שאלתך רהם ו

מתלעוותיה במצרn-
כי

והאו להעיד קאנת ;ךסרפדים להרמת nכמה

ירm

ששללת

גדולה

למיוחסי

החכמים המה

הגבררים אשד מעולם אנשי השם חאוריהם גפיהם ירצו סלה לצאת
כעקבותיהם רלרוכח ולפלפל בררהיות של באיי ורבא רבי nשמאי רבית

הלל ןתונרן הריכדח יתברר יזא.מת 1
מ· תרעל-רתיה נאזרר.ות להודיע זלהדו:ע החבורים שחוברו בארnמינר

"עי שלמים וכן רבים  .ותמוך ספר דת יתגלר -חמבריהם

על פי' רת,ררח ןפסרקים רבל -כיוצא בזה .ובדה כל כחם ישתדל
לכתרם אר לגברתם רילמךן בהם רישתדזל להוסיף עליזם .במדרשות
ופסוקים איש אושי כפי אשר תשיג למ זnלמןדד ז

ומתועלותיה בדעות ןפםקי .ולכדת ן.זה כי כשהיו כיד התלמידים

בל חבורים אר ווםב .נ:כח ההער;ן מספר הזה יראו
ידרג ..דדערת בפרסקים וחאדי רבים דלט.רח ואגב גרדא עררן אני

לפניך דעת הפרסקים .על כל מיני .ומזרת לח ויבש רמיגי מטבועת
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שבגמרא למען הייה נקל לתלמידים ל,הבינם ל\הבאים אל שיווי
המרות והמטבעות שבדו.רבו זה  ,ובכל מקום שישובים

:

מתרעל,ר .תיה ]נסדר הדורות[ כי כידיעת סרד קדימת זורזת החכמים
גדעה נרדפה לפסוק בכתרא.י על פי השרשים שבידינו:
ומתועלותיה בגסים ו.הוא לפרסם עניו הנפלאות שעשוה השי"ת
בכל יום לישר-אל תה כי המחבר שנוש·א משן סדר
הזזכנים יזכיר גם כן הנסים ששעה ;ןשי  uת לפרט וכלל מבני ישראל,
רמה

רמה

טוב

נעים

להכיר

ת.ונוכם

הפרטית

טוב

ט.עם השגחתו יתברך

עלינו 1

ומתועלו.תיה בקדשו-ת '.ה והאו להלהיב תשוקת קהורא לקדש שם
שמים בכל לבבו ובכל נפשו ו.בכל מואד כאשר שעו
שלמים · וכן רבים שיסופר ע~גיגם איך מסרו עצמם על קדושת ה'

וסבלו יסררים רגליות ובכל אזת לא חטאו ןוא גתנו תפהל להלאים :

ו· מתועלו,תיה nבורת ה' תמימה '!יהו·א דלו.דיע כמה מעלות למקום
עלינו שגתך לגו כלי חמדה והז כי המחבר כותב ~גב

גררא חכמי האומות ש היו נלב דוור ודור בלכ המשוכלות וזה
לה-ודיע כי גם שרבו חכמים בהם לא ידעו לןא יבינו הלטיל  nnו
דופי בתורתנו הקדושה ובזה תוכר אצל כל העןלם שהיא תמימה
מחכימת פתי ולא תפול בה ספק משום צר

1

ומ -ותלעותיה כבבוד .כי נה,רבןת ספרים מnכ דiרלעררת הנ ...ל ילמור
י בה,ם ויהי' גופו במאעצות תורתו שלמד מכובד על
הרכיות כדאשר מאור  nזל --ת...ח קודם ללכ דבר :תמשעה שמעיה
ואבטליוו עם דכ",ג ורב ענין ורב חנמן ןמש:עים רבים

בגמרא :

ומתועלותיה בבטחז,ן כי מתוך ספורי דמ,וארעות חרגליות שהיה
ב·עמנו נשכי-ל ונדע כמה ארך אפים יז,ברן וזה כ;
עם הי mשעובו ינו חייכו אות·נו ילסה .הגה הוא יתבךר משגיח
בפרטינו ועל כל פשעים תכסה א.דבה .דגם כי מןל דחא דה mאותרג

n

ממלרסזת .הבקי"ה נותן ואתונ לרחמים לפני לננך חאר ופרש כנפיו
על"~י עונ הידתבו nמי מסוס כאומר אל מרוכבם וגן' רבכן יחתזק

בטחוב-נר בו יתבךר ובעדה נרדפה דלבהק בר וכעבוד nו לכ הימים :

n

מתע,לר יה

כקדשוה

ובהטרה n .ה בי ספור

סדר

הקבלת

הירשתלשלותה נשוא שונך הזרע המיוחס האו הדבר
אשר הפקייד עילו מאד מרעזז -יל nם השבטים למשפחותיהם ויחאז
דאם דרכו ,יבז מארו חזי"ל איו הjוב"ה משרה שכינתו אלא במיוחסים

כמר שמאנר שנסי היי עדו.ת לרשילא זגו ' רכך להיות אלהלים ולזרעו
,,,:אח וכן מארר שלא ןו,כ ישארל לקבל הותוה :אלא בזברת יחוסותם.
לפי שבאמו בסוף nבת,קיי אלה המצות ז יףב ה לי פ' ·במדבר סיניי
שאר תא שאר רגר' רעל זה בשק,ת ממני חלרדיע אלין אנשי היחרס

n

nrr

הומעלה: -נcחכמה ובדעת מבני שמפiרת  uוניןם השוסר ספר דברי הימים

האחרין מתולדות בני י nיאי אחרי שבערנרתינר המרגלית סרבה מספר
יוחסונ הראישדן שאר הי' מגיע לא חד חד דמ,ךל עילו השולם אבד
לרוב הגליות זהצרךת שהין בספרד אוםלו זה -האחרןו אינו תמ,חיל
אאל מדור רב שריאר 1

ג

הקזמ.ה

ומרתעלדתיה והיא  .ברזלה מכלם והאי ,דשת,שללרת קבלת חררה
שנ,ע  Nפ מאדו-ן הנביאים ליהשוע וממנו זלנקים דכן
מדור אל דדו מהרב אל דת.למיד ער שבא רבינו קהשח שבחר
המשני\ת ,דממנו עד רביאנ ורב שאי שחברן הגמרא .ומהם אל עמדוי
הגדלה שחברו פסקים והמם ך yדודנו זה דממנן עד

משיn

קדצנו אשי

מפי איש מהרב  .אל ות.למיד ) .מרבא .אל בנד המרןןק כל דעת כוזב
בזה ומשפיל כל הר ' בגהו הדנכברים עליה עתק .מלנד צורי הרתדה
לדא.מיד לדברי iזזקנים דה nכזנים כמו שמאנר אל תסור מכל הדברים
אשד יגידו ךל ימין שומאל אר-םמתכות אחרות גנלות· ונסתרות
המחייבים אותנו לשמעו דברירם .וכלן תמהתי מאד בהדקתמ פירוש
הךמבlב" למ,שנירת באמדו .שאיו תועלת בהזכרת שמרת החכמים ,הגם
שהאו עצמו כתב ופ.ך זה במםnכ בארת ,וראיתי לרש  Nי בסוף פ'
אלו מציאות שאזמר שרר,צדמ שמרת דח,מכים שמא ישתכחו המשניות

ויחליפו שמרח החכמים .ובמקרם חייב ימארו פטור וכמקרס אסור
יאמרו מרתך 1

וינתיעדותיה באשנה רזה כי בהזכתר חר אדם הראשון שאז היה
בריתא ;ןערלם יש מאיו אשר אין בזה ראית גלריה אלא
אמונה .ראוי להזכיר איזה דרת על הספירות ועל עניני כשדפים }דשים,
רעל עניני סדר יצירת הודל .שאר כל אלה הם סלום מרצנ ארצה
וראשו מגיע שלמים במאונת אהלים ולהכיר נחר וגבורתן

1

אלה הם קצח דכרי סברותייך ןתרלער n-יך אשר סדרת לפני בדבר הזה
לכהרי-עני זלהביאני לעושת רצונך בדרך קצרה לסדר וקבץ קטן
מסדר זאת הקבלה למען יהיה לך למשמרת ותלועלת לדורותינו
וא.חרונים .רעתה כי ראיתי גודל תשקותך בני חביבי אכישון בת עיני
נעתרתי לקולן רשמתי פני הלשקות ארחן מי הוקח מעסים רימון

r

זה המתוק מדבש .הגם ני מאות י אחכמה והיא רחק:רה ממני כ~

הצרוn

תכופות זו לזר ואל נתנו יל ריר n-בין הדבקים ושכחתי גמדתי .עם
כי מזער היא חמתמ אנסיה ולא בתגרני המעיקים השב ור.חי ולקבוע
עתים_ לתורה כרצוני .רגם כי .ראויה חיתה זאת המלאכה לעשרת לן
ע  nי האלופים אשר מימיהם אגן שרתים .עם כל זאת הלפקת רצונך
אקח לפני אגרת דב שךידא גאון .וספך קבלת ;ןךאב , nד והקדמת ונשנה

תזרה להרבמ"ם ןהקדמת פירוש המשניות שלו .והספד כריתות והליכו'
עולם ,וספר יוחסין ,וספר ירםיפרן רקרנטויסים ובים מאחרונים אשר

כתנן זכרן.נרו \'/בישראל רכן אביט ואשיקף על ספרי כרבחי זדנרנרת
וקרוניקי מדא.ומרת היותר אמיתיםו והנמצאים אצלם ומתוכם אבור
הדברים האנותים כפי שאלתך .אוזרוק הקליפות ותרנן ארכל אסרו
באותות איש  .על דגלו ,רגם כי המדפיסים הפליגו בטעיות רנות
בספך קבלת הךאנ  uד וסדר עולם רבא ןזןטא ,עם כל זה לא אמנע
מלבדוק עד היכן שידי מגעת למצוא כל  -וד.רכים האמיתיים ולהעמידם
על כרויים .וזאת תהיה אחת מן הסברת שאתחיל בספו הקלבה הזאת
מבריאת העולם בקוצר נפלא למען אציג לפניו דברי הראשונים בסדר

אנות ריפה .רגם להוסיף עליהם חדשד מה לאיזה תרעלת באמונתן
יתברך .רזה כי וא,ומרת הקדומות יש מהם שעול לונהלע ראש רחאדי

שלשלת

ד

הקבלה

הימים אבד זכםר רקח.צם ,עובר חלפו ננתודה אל תורה וקצתם הרבו
באלוקות זה  Mת זה וימירו את כברירם על דעת חכמיהם ופרנסיהם
ולא ישכילו תא אשר ישערן .ולא כן זרע שי-ראל עם אל .ולא יוכל
הבן להכחשי המוחש מאביר אשר הביאו עלולם ובפרט היוצר הגדול
יתברך שמו ני הוא אביונ אונחנו עמו וצאן מרעיתו נמו שנאמר בנים

תאם לה ' אלהינם ואומר חיים נולכם היום

1

ולמעז לא יתערבו הדברים בחרתי לחלוק כל וח.יבור חזה בג' חלוקות.
הראשון יהיה סדר קבלת התורה מאדם עד היום .וה-שני יהיה
בהודי,ען קצת כללים על הגלגלים ועולם שמימיי .רעל יצירת הודל

נובעי מאר רמה יהיה אחריתו .ערל משעה שברפים רכל זה בקוצר דב
למען יהיה לן כמר סולם לעלות בר לספרים שחוברו על פך.זביהם
ובהם תבין ותשכיל גדולות משעה הבורא יתברך רעל מטבעות ומידרת
שבשיא nסררי .והשלישי יהיה ששלל nחכמי האומרת וגזירות שהיו

גנד ישרלא רח·שררים ייפים שונדלו בכל חד רדוד :
והנה אנכי בצב על משמרת הקיצור האפשרי הן בדבר סדר הקבלה

n

דמא,י ית אשר ·עיניו שם ובפרם כי ה-שרידים שאד ה ' קורא

הדמב•ם הרדאבאד האריכו בזה ודמודם רעד עתה אצוטן לקצך .בהכרח

להעדר החבורים ופקסים ששעו חכמי הדוד הראשונים בעלי הקבהל
לרוב הגליות ושרפו ספרים שהיו בכל דור רדוד שאר תמוכם היינו
רואים דח,כמים הגדלןים והמדרשות והקבלות אשר היו מש nלשלים

ביניהם מחר אל ודר .וזהקנים רישא .בחרנו הז נעלם מהם בבדרי-ם
האהל קבלר nעל פה ומזכרת החכמים באמרו ואיד בידם אל בכתב
ואל בעל פה אחד מני אףל מהמצטרך בזה ואיכנה ארכל אנכי לדעת
מהם כי אל בניא אנכי .זןלת דמ,עס שאר ראבל לקבל מחכמי הדיר
ו:זקניהם כי מעט ור.א עזיר שם עזויר שם .וכמר כן אקצר גכ" בעניגים

שאר שאלת שאדויע אלין אצל הדרדרת -הקדשוים הן משלשלת כחמי

האודמת אשר חיו הן המחושדים אר משעים בכל דוד מהאומרת .להיות
כי החפץ לארר nם אל יבצרו מובי uתלי תילם של ספריהם המלאים
.הלtסב דרבי היז).ים

ודע כי אני לחקתי מזכרת כחמיהם דחרשויהם ונםםר דברי הימים
רתה לורמ קידרניקי שחרב פדה ידקמו םלימו דברגרמ אשד
דרביו נרוא לי ·היותר חארונים ז).המחברים והיותר אמיתיים אשד

אצלם להוהו קןצרתי הענינים כיבלתי הnראם עיל יכ אל אעריך
לפניך קסבה או גדהלו ר-בםרט בקליבת רת.ררח אם אביא א· ליו מרדה
מקדם  xהנ נמאצת אר אנה נשמעת השמוהע ההיא למען תעד תמאת

מימ ~רו ,לאו יפתןר עריונן לחשוב מ-חכשת םלוג גנדי מאלו

שיאצתי ז).ברות שאלתך .אם מתצא אגדות וא

שמע,ררn

ץר nמהסדר

הרואי דרצו.רי .כי לא כן האו דארהב יכ נישב ללחום את מרשל חננת
שכןל• אז תעד ןתשכלי כי אין דנרב לק בעלמא שאל יכו ין אל א '

םםותנך ריותולעתיר שאר סרדת לפני ו
רא גחירם ללמוד מהם מדרת רא מוסרים רא נסים  mכם nות ןwעא

n

רג uים רשיוים למעלת אוברנת~נו .דרכ.ס נא בספר

עהק.רים

חבקרונת מאמר ב' רא,ררמ אןי לו>עייד ·בספר מספרי הnונברים לקפץו

ה

iזקדונד,

-

ולהשיב מן הערהל לע ררחר ושאוב ..,לבא ישיב אל לבר כי המחבר
החRר אל היה מקלי עדהת שלא שהיג בעומק עיןנר מה שלעת על לב
המעיןי ב-חחלת העדת רירתד ראוי לכל אדם לחשוב בשכךל ר.דברתנ
וירבה הלעמיק דבדיר עד יבתאר ל.ן תחפא רכרנת -המחבר ןכו' ז

 .רגם אל יהיה בלנבן גנדי כי לא בקשתי בלכ מאמיצ נח להביא
הדבירם על ספד ביורת דתמאת רה nקןר דא,פשדי .כי הנבי נשבע
אלין -בחיי רשאי שאל nכאר-ב זכדןר שרם nכם מישראל רא מאומרת
אר שןם אגהד ומעשה אם אל ראיתיר בכתב יי אר זבפרס אר )אל(

שק:נלתיר ,על פה מאנשי מאת שהי' פרקם דנ "uרםא תמאצ בחארית
הימים ,ענינים מעיד אשלתך אשו )אל( תמצא כתרנים תאי אין לך
הלרהר נגדי .כי התנצולת רמניער nרבות יש לי ה  iמצד מה שממני
מקוצר -עכלי mילשרת זכר רני .דד~; מצד מה שץת ממני שדוח .ובגתרת

המברכות וגזירות שבאר זה ימים רבים על המין שיארל ערדד ידם
נטויה אם אל יוחמנו עשדנר .ןהן מצד שאליו מהערז וס.פרים כי
בראשונה נשףר הגמאר שאד
רבים נעדרו מנובי .בואפן בי
mםז ה'
ודאיתי לתלדק הדדדדת אשד

היא אספקלדיאה המאיהר ןספדים
שחיבותי אל לבי להתספק בדרכ.חי
בידינו יצליח i
אחשד Kחדי סדר הדאב ,..,מחמשים

שנה אר כיואצ להז למזכרת הנס הגורל זכיציתא מצדים
חמה לבריאת העולם אשד חמשים פעמים נזכר בתדרה רגם כגנד
חובשים שעדי נ.יגה דםג ,כי ד"א Vlקסיטנרפרנטי דפ,יליםרף ,.ךגרדל
שאמד בספר

,,

משמדת המשןתפים שלפי דעת המצריםי סtנת ךןן הרא

שלשים שנה .ולפי דעת היונים הוא כ'"ה שנים ןלפי עדת ;ןךרמיים האר
מאה שנים כנארה בארבידיאר ספד י•ב ,ןר' עזרא על פסוק זדרד רביעי
ישובר הנה ואמד כי · כפי הרדך החדרה דרו הוא כל זמן שיחי אהדם
בעולם רכן כתב הקמחי כשו-דש זרד ובן נשמע מדברי הדמב!כ"' בפי'

u

המשניות מס' עדירת פ•ב .וחכמי הנוצרים אומדים שש ת העולם
ונ.רמז ב.עולם קטן שהאד גרף האםד דנ,קרא בל' ידי מקד~סמר שגרת

חדרתיר הנקאדי bאיטה תחלק ששה חלקים כהשתנות חייו ולכן
יקרא דור שהאו איטה של עשר שנים ושבביעית ימות ר-זה נוסה אל
דברי דננ.שדרר שאמר ימי שנותינו בהם שבעים שנה .ואויל לזה רמז
המאמר בדרן חיהד שית אלפיך שנין הרי על~א רnד חחב .עם כל זה

הלב nי בעקברת חכמי האמ;ז וחק-לתי החרדת לtז חמישם שנה כגוסדת
היב-רל דנ.קדא

עולם :

וראוי שתדע כי תמצא קצת החכמים אשר האריכו שנים עד שנמצאו

בשנים אר שלשה זדדדת ולבן אין למתרהי אם לא מתצא בכתרנים
איזה חכם אשד יעדת שהיה חי כימים ההם אר שש.ובעת שחבר ספד

אר השיב תשרנה בדוד הקודם אר מאוחר אי הדוד שהזכדתיהו כי ראוי
שתעד כי כל אחד מדח.כמים אשד יבלתי עדלת ממנו אכב.חהר כדרר
אשד היה נמצא אז כמר ·בחצי ימיר ובתוקף תלמ.r-דר רג:נדרת חכמתו זאין

ל nמהר בזה כי כאלו נמצאו רבים· הבשיnא סדרי בכל כתרת הקבלה
ןןןק ותשבח כל שכן שאר לא נכתבו כי רבים הם .דבחדתי הל  Mיל
סדר הקלבה לפניו מרמע*ה עד האדב ,,,אפי' קשדמוני עמודי גדהל

שלשלת

הקבלה

לפי שאל דאיתי נהם סרו רצוי רדארי כפי מה שיש נ) l.חשבתי לעררך
לפניך ולסיבה הזאת הקדמתי ג"כ מראש ,הברואים אדם הראשון
אשר עם כל זה יהיה הכל שדיר וקיים :

ומסחר,ת זה יהיה בידך כי החתיל מספר שנות אמונתם קודם חרד.בן
בית שני ששים ושמרנה שנים ני כן קבלה ' אצלנו שהיה

שנת ג' אלפים תשס"א לבריאה רכן אמונת ישמעאלים התחילה שנת
תקמ  uה לחרךבן הנ"  tשהיה שנת ן' אלפים שע  nד לבריאה ולכן
כשתמצא תכוב שנות החורבן באידה ,עניך יהיה גלוי לפניך תמיד
זה

החשבון :

זכור נא ואל תשכח זאת האזהרה כי אל תחשוב שהמשכרת קבלת
זאת התודה אשד שם משה לפני .בני ישראל לא חי.תה זולת
מרשא ישיבה חאד זמדדשר הנקובים נשמרת הקבלות אשד תכנו

הראשונים והאחרונים כי זה יהיה לך דעת כוזב אבל דע לך שבכל
דוד ·ודור ·היו אלפים רדנ,ברת מתלמידים וחכמים ·ובנוי מדושרת

בישראל ובכל הגלילות אוקלימים והיו הרודות מקבליך דין מדין
הקבהל האמית"נ!ת היא המשנה רישיתא סדרי הויא הי ·א עצמה
שיצאה מפי מרע nה שקבלה מהשם ית' רכל אלה הדןךן,ת ודברי
המדרשות וחכמים שהיו בכל דוד ודור חברו חבורים קטנים רג יר רלים

רקרנטדיסים רפידןשים וחורשים על תורה שנכתב רש .בעל פה אשד
קצתם לרוב הגליות ר·הגזדרת באבדו ונשרפו וקצתם ביד חכמי
הגליל מהמחבר ההוא אשר אל נתפשטר ניתר הגליילרניי :,וקצתם
החזיקו המחברים בידי,הם ממש וקצתם נתפשטר אבל לא נודע

שמרn

המחברים והקדמונים לא הזכירו כ·ל שמרת החכמים שבעולם

בכל דור ודור כי הסיפור היה אד·רך ואבוד זמן הויה צדיך סרפים
גדולים על זה ולכן ה,ספיקי בהכה י והזנייח הג•דרלים רד,אשי הגרל-ה
שבכל דור ודור '\כך על זה דדי,וך גם אני ונזכיר המןשג אצלי מד n.כמים
שהיו מדור ,הרמב"ם עד ה,י.רם ובפרט את אותם אשר הרעילו לד ,רדרת
עם בתררי,הם ' m .יצילנו ונשגיואת 1
ארמ העבר הנרצע ומחלך עפרות הגלי הכחמים גדלי;ד .בן לאגון
ד"זך יו.םף בך לגאון זרן דח בן הרשע דון ידםף בן לגאון הנעלה
דןו זדר בן שהר דרך שלמה נו השר דון דוד ב:ן חלכם דון גדלי' בן
לגאןו דרך שלהמ בך לואגן ד\ן יוסף ב.ן השר ןוד י mהח בז השד
רטפסר גדול ו.נורא אמד דןו ,יחיאי בן יעיש רשא אוב משפחתנו
משרעי יהדוה הדדtו.ים בבני גילת ירלשוים אשר בספרד זכרם ה,
לאהים כל השרים וגואנים האלה לטוב זייט nו על ונשכביותם בגך

m

עדך לנצח אמן אזמן .בתתי אל לבי באיזה שם קירא ספר הזה כי

דאיתי

n

הדהנ קדוכרנים שב·ראל ·למצא הפnח בדבר חזה
הדברים ב.חרתי שלרם שם ז·ה הםםר :

תילכת

י ייא הלרבה בסות רזה ברמז נר שם חיות ונןכל דלרשו רבמיזה כי
המדוה בזתא· ' הקבילה ~דאיך ימים בעולם שכלו טוב רגם הזש
חשם עולה ל Hם כמניד טל לרומז ש,לעתיד לבא • יוריד ה~שית" טל
זי nייו דמ.תים המדךים באזת ,הקלבה כמו שדרשו על יצחק בשתע
העקירה וקמומות אחרים

רגם בראשי תיכרת זה השם אומר יד 'l.די

הקךןנ;ן

חכם ישר ירא אחלים לרמוז כי הממאין בזתא הקבלה -ואיי להקדא
כשמדת האלה וגם לחיו.תן כזבי אל שם משפחתנו חארי שבחבור ההז

 nמצא גם כן זכרוי קצת הגm

נים זקנינו רה.בם חארה כי יחוס הובשפחה

איבר נתלה כעשור ונכסים ו-כרבד אר קדמ~ת שלישלת המשפחה זולתי

בכחמה ועדת וירתא אחלים ךךם ,יהיו לאות ולמרפת לפניך ותקבש

לחומדת לבני עליןו כי אין יחם כיחס עצמו על כן מארתי חנה
תאבי במגלית ספד תבוב עלי 1
וכראו המחבר יופי והדרת עמזל .מתח בשיר רולwל תא קדנר בערד
חיים חיותו ואף כי אחרי מותר .ריקרא אל בניר אובע.

n

ריעש להם שיר ונררנע

1

גלח רנן ארים שיירם

עם קךל תזרה אל רשא צורים

פרים אקריב כיקר כדים

בהיכל קשד חבנרים

רד,בך מלמד לא איש ישר
ציךר

יציב

כקדןש משער

לכ חכמים שם מלנ mה
יפדה

יה

נפשר ובבחטה

אלי

עצמה

תר-רת ה' אף

ירכה

גם יבאה

יביך

ישמע גם

יאתשר

קרנו יזום על רשא הרים
כמצורית אל הכל שמחה
בגבהי

רום

ארביץ

אוסיף

טהורים

עם

אכתד-כ

לפרי בטני לו נעתרים

הלל אשא גילת רנן

כעדן

ארדה אליו ואתחנן

בעידי קשד לדרורים

גן

וואביש

ג ,נן

רובי

שלשלת הקבלה
חלק ואוסרן

סדר הדורות
·אדם

היה ןב קלי שנה כשהוליד mנ ןשניר ת?nל רמת בשתנ גז'
ללמך מאר רב•י ברבי חניאג י*ב עוסרת ביום הקבה -עשה

את דדא,-ם ביום ה'"'ר בעשת ואשתה נצבר עפח ב' גהשע

u

םל ג'

נמ  Mו אבריו ד' נזרקה בר נשnמ ה' עמד לעו רגלין ר' קירא שuבת 'ז
דד\1וגה לו חרה ח' עול למטה נוסים דיזח ארעובה ם' נצםרה

י" Kבחן י"ב נרטד  mלן
המדרש כי

םדנm t

'r7

שמאנר אדם ביקר בל ילין

תז בכבי כ' נשה בנארו ופנין

למיוזn

 ,,םרn

.' U't

ואמר

ואל שמש

כריה עם אשתו קודם וזרם .בו ביו-ם בנראו בר ביזם שמשו בך ביום

זהציזא

ותלדm

~לו למסה שנים

די m

ששה לפי שורנ.ור קין והבל

וכלל דחא יואוומרת הלב חי ·ה  nמשים יום .במדרש שזע.כאזי ועאזל היד

שגי מלאכים שקואנ Kלז היו רוצים בבריאת וא.דם ואמדד מה באשו
כי תזכרבן זהש'"י השליכם ונן השמים שומחזאי נתן עיניו באזtה אחת

יפה ושס,ד אי') Dד,כt

ולמ m

מרצנ השם -המ.פורש וברiזח לערתה שלמים

קודם הנשואים ותקרעה בכרכב כימה .ןדמ.לאכים אחרים לקחו נשים

רד.-ליח בנים קתרגtה הין,,ה דה-י"יה וקודם המבול שמ-חזי-א חזר
בתשובה ואזעל אל  nרז ירתז ועומר ב.קלקול-ו לה:tגית בני ארם  nהר
זyאל שזבבתים לו שערי לןעמ לא יקםדג נגנד ישארל .בנהד פ'

האשה מארו סיחון רערג אחים היד ובני שמחזאי .בזוהר פ' שלח לך

n

אחימז ן ביריו

u

דלר מהמלאכים

שפנלו מה,שמים בפרקי

רדבי בתן ואמר י•ב נולדו מהולים והם אדם :שת חנ

שc

אברת

מלני צדק

יעבק ייסף איוב בלעם שמאול דוד ירמיה זרובבל .אין ספק לשהיות
אדם הרשאןן יציר כפיו של הקב"ה היה שלם בכל החכמות טבעיות
אוקיליוJג_ הנכללות בתורת משה אשר נבראה קודם ך:עו,ן.לם נמו שדרשו

ףחל על פס.רק ואהיה צ:אלו אמ,ן וכר' ןלכן בי.לכ ולמר השיה בדמגרתרמעiז" ושלמה כבל מה פאשרש וגם אין ספק שבדרן סבע כל דבגtרת
מבקשים שישלמו בנירם .כמרתם וידת כפי דא,פשךי,ת כי האב והמלמד

ינcסנ מקאנים בבונ ולnמיח אם כן אםר מסר כל כחמתו אל שת בונ
דרנ,זל בלצמו דכמותו זמהם נשתשלל לנח ואברהם לחרר~-הם זכו' דע

שלשלת

הקכלה

מת  jתרר-ה שזא הש"י מסדה בגלוי אל רמע"ה ~לכל ישראל י-מה"ם

נשתלשלה אל דן.ן ודור עד היום .והז ילבן השתדלה תורה לדז.ניו
כששללת זאת הקבלה היותר דארים ל -ה ומקבליה במאת בכל רוך
ודור באופן שאי אפשר להכחישה כלל כי האב מוריש לב.נר האמת

בכל ,עניו ונרפט בדברים הר mניים וופנ.ישים ;על אשר אשלת ממני
פעמים רבות· למה לא ·הזכירה התרר-ה אלא איש אחד בכל דן.ר ודור

וארי שעדת כי אל נועד מה עטם אמת אאל הרבה כחמים בקשר
הלשיב והעלו חרס בידם כי התורה הסתירה .יש אמורים שאלו

הדןררת התענגו מלהוליד חללשת ט.נעם ער סך השנים שה-עירה התורה
יש ןארמים שהכותב לא חש להזכיר רק הנן הראוי שיאצ ממנו-
ששללת הקבלה .י"א כי אחד מוונרתיו.נ להווה היה לשארונים עשר
שנים .יש אוזכרים ששנותיהם היו שנים לש לנגה יש אומרים ל-הירתם
ואכילם צמחי האדמה רשו-תים מים ואל שסופים נזמה לכן האריכו
ימים אבל אחר המבול שזהתרו לאכול בשר ויןי בקצרן ימיהם י"א
שהיה אורך ימיהם בדרך מותפ י"א שלא היו שנים ארוכים ממש

אלא שראש הרןר ההוא ה.יה מצו-ה לדורו דינים ונמרסים כרצונו
והיה נמשך מנהג הרתרה והנימסו ההוא כל הזמן הנזכר בותרה -והיה

חנשב באילו חיה כל השנים וה.ם יש אומרים כי הרוצה להכחתו:ב

וללמ-n

כל החכמות סבעיות רציך ול זמן רב ןלמ~ יתפרסם אלקותר

ית' האדיר ימיהם למען יהיה להם זומן גחל רמה שהשכילו דהבינר
נתבו ~ ספר לתרעתל דורותי-ו .הרמב'"ם נספר דונ..ורה אומר שאורך

הימים לא היה לאא אליש הנזכר בתוירה אך שאר החד היו חיםי
ימים םניעים רהרמבץ ואמר שנתעכב חכ חרדלותם עיד תזמן הנכזר
בותרה 1

שn

היה בן ק"ה שנים כשהוליד אנשו רכלי שביו תתקיי"ב רמת בשתנ

קסח nללמך אין להאמין שיתר דב,נים ונתר בלי בנים אבל לא
זכר חשול-חתם יקואר בשומםת ו-יהיר ושאי ןאמות אבל ב-בררו חאדי
האוvנת שנזכרו חבור.ה אוורמ · בידן.שן' ושכ.רי בדברי הימים  .של-ו

שבארות השי  Yעהלום ריק מבני אדם בלתי מיושב

;ךשגיn

בבני

אדם רר;,ן.ב דרןות ןבלם הרלדי; ן תארזנים .אדגש היה בן צ ,שנים

כשהוליד קינן שוביר תתק'י'ה ומת שnנ וסדי ל-למך קינן היה בן ע'
שניים כהשוליד מהאללל שוניר Mקי"י רמת שנת קע"ט לנח .מהאללל
היה ב-ן סח rשנים כשהוליד ידו כרל שביו תw.צתה שנים רמת שנת

ךףן לנח ירד היה בן קס  Yשנים שכדלו.יד חנוך ושניר תתקס"ב
ןמת שתנ ,..,פש ל.nנ חן.נן היה בן ם"ה שנים כהשוויי מתושחל שוביו
שס"ה ~הוא קבר יואם וחוה אחריו נ"ו שנים ו-יתהלך חנוך

את

מ11וולישn

ו' פקלו את

העולם;סנn

נ~ר אב· זrרם

'א

האלהים שנת קי'"ג ללמך ודאיתי נ.מערnכ דא.לקים שהוא ' בדמרגה
יזתד גדולה ממשה זאלידרt .

מתושלח היה ןב קפייז שנים כדשר,ליד למן ןשגי\ Mקםם-י ולא
חיה שום אדם ככ'" וסנים כמוהר רמת שנ11ר תץ לחנ

שהיא

צr

של,ם פבקיר יש

נm

ליו ז' פקלו את העולם מרתשחל אדה

אדם שןונשו רמ'"נ שנים שם ראה תא מ-תשוחל

שומשן מ•n

שנה יעבק

דאה שם ןשמשר  ' Dשנה !~)מדם אדה יקעב חאיה השלרני ראה עמדם

ז' שנים והיה בן אים שנים בתאצן ממצרים לארירm ,ח חאחי עוידזי

לאיה'ו יקםי זדא.י אבת לא סביאר ילה אילהר זה lU Dז tדאל ח Uן הז
מטחטן למן היה בן פק•ב שנים והשכליד חנ שובין ,nץנוןש ומת שנת
קתצ"' לrם זזדא ה;וי רושאן רלזnיק חוסי נשים חאת רפליה ותיה
ןהי  Mירשבת טרהפ נאך;ןל מלאכנה דחאת לוייפ וההי משקה אותה

כרם של עיקריו וסלא תדל ןמשקטה ככלה ומאכיהל מעדנים נמצא
מאדם ו~ חנ לאף ,...נ שנים

m

יר שערה

זרחת :

נח היה בן תק "-שנים כ;ךןסוליד שם חם ויפת בוסלוס שנים ווסביו

תתק'"ן רמת שנת נ"  fלאבררם ,בשנת ד"11ק לנח נצטהו על רת,יב;יי;
ואומר המדרש שהיה ב  jת"פ שנים רעשה ות.יבה בזמן מהא ועשרים

שנה דבתנוס זזר•א יאצ ואומד יוסיר~פן יכ זעיזי רושם יש ממנה לע
הרי אדטד היא אדזנרניאר ובימים הקמדונים היו מתרפאים ממנה נמו

היום עם הםרדיאק' ראמר ומ.דרש שאשתו הי,תה נקארת נעמה בצתאו

מן התיבה דגישד ארי שןברו אלו היה כשר לרק,.דיב שרם בנן הרקיב

 Mתיו ,זוהר פרשת בארשית אומר כי חנ תקן דכ,לים עלתדט האדמה,
ה' ראו עולם חשד :חנ יוסף משה איבו מרכדי ג' עברו עליהם ג'

עולמות חנ דניאל איוב .דסם היה דב ק' .שבים כשה 'lליד ואכפשר ושניד
ת"ר ומת שנת ב' ליעקב רדא.ריו שנים זע שראה י"'ג דורות אומד
המדרש שהאו הי' זנלכי דצק )מן'ל( שםל .ארפכשר היה בן ל';ץ שנים

כשהוליד חלש ושביו תרח ומת שנת מ '" Mליחצק .וסrח היה בן 'ל
כדשו.ליו עבר ושביו תרב .ומת שבת

,.,,,,

ליעקב~ ,עבר היה בן ל•ד

שנים כשהוליד פלג ושניר תס"ד רמת שגת ע"ט ליעק ,ב .פלג היה בן ל'
שנה כדשד,ליד רעו ושניר די"לס רמת שנת מח" אל·דנהם הא למרבד

שבן מ"ח שנים ההי בארםה שבנ.ת הפלג:ה
נפע,,ה האץר בסוף ימיו

זלמד u

שp

דשרו ח" rל כי בימיו

אשלף תתק"ו שנים זנאדם זע הפלגה

ומהמבול עד דפ.לגה שמ nשנים רעו היה בן ל"ב שנה כשהוליד את

שד·רג ולב שניר דרונ .שנים רמת שתנ רוה אלבד-הם שדרג היה בן ל'
שנה דשכ 'l.ליד תא nברר כרל שני\ ד11ל ומת שנת ק' לב.אדדם ,נחרו
היה בן כ*ם שנים כשהוליד את תרח זבל שניר

קמn~,

שנים רמת שנת

שלשלת

יב

ק ...י לאדרנזב.,

דתn

הקבולה

היה בן ע' שנים שכוהליד תא באהרם וכל שנ;ד

ת ,,,שנים ומת שנת "לה ליחצק וחזל" גמדו אומד שחרת שעה תשרנה
ןבלן נ"ל שזככות תשו:נ;ןת ובכזות אברהם ברנ הןשמה ששללת קבלת

התודה שנמשכה מאדרnה על שמר בחד זrזה ןךן,א מסדה אלברהם.
נמ' ר 11ה  ' Dא ' יש .מחתקול דני אלדדיעי ןדבי יהושע אם נחשדי
נודלו האב-ות ·או בניסן, .במס' .בזרא אומ,דים שם מאו דאבד ,הם אמתלאה
בת

'D

דנבבו .-במדרש שרה בחדש מר· ·חשורן ארח העקהד

,rןב.ר•

זןךו,

חיי שהר אומר כזתה הרש שמיהתת נכבת בתרהד זיתר מאשד

וא.מהות לפי שדב.יאה יחים בעולם הופך מה ששעח rrרהה שדב.יאה
מות בועלם ש'אג הביטו אל צרר  mצבםת ואל מקבת רנד נוקדםת.
במדשר מארן שםמתכ א~ ,של ארבהם חיתה לש ת' פרקים ורת כי
מה שאמד ו ששמר פאליו ערוכי תבשיליך ולא הזכירו מזצה אחרת שי

בו סרר אל חרישו עהולם ,במדשר שיר שהירים אומד מל את עצמו
אברח ונתבת ויש ואמרים שהיה ביןם צרם פכור שנמאד

a

~ם היום

הזה· .פב ' נח איtזכד ז' ,עזרא חג רבאזהם שרם עזרו בבניך מד~גל ב-בל

ראב m

ם היה בן נ"\ 1שכמת חנ .אלי~ד ·ענד אברהם היה בן בנו של

נמדוד כנראה בדמשר וכשחציק נשא תא רב.rק אלי~ד יאצ חפשי

ומסת אברהם נשעה ןלמ והוא עוג מךל חבשן כנהאר מברקי רבי
לאיזער

 DןPי1

במשדז  ' Dחיי שדה אומד שאליזער היה כןענ ןב ת~:

ולפי ששרת ארבדם ,יאצ מכלל אדור שנמאד בא חבך ה '  .ברoקי רבי

n

אל~ר פכן« ואמר שרג nהי ח בת פר;.דע מלך מ-צרים .בשרדמ הידשע
רא' כי דג,ירחת זדםזזידןת ה.ם ךוב ,םאנת םצררה שרפה פרהע תב פד,הע

בוח רות ילע sבמשרד נביאים שננתאבו עבוםל קררם בי·תא אברהם
םה םדא nכ יתם שם :נובר וסלפל ראהי מtנפוקים דלם -הי '-חא שלדה

נכארה בדמשר ו( -לך גנד עדת בן זערא .בזוהר חשרם ןל לך ואמד
שרלט .שב וטחלא שמאנד ריםע ולט מקדם .קרםב.י ד•א פרק כ"ה שם

שאת לרט עירין שרם ברת השנאוה חסכם רלםםיח ,םרדהנןי פרק בן
וסרו ומורה הרך ןכ nרח זזחי בן שוננה שנים כשרו.ליד שהר וישמלאע
היו לן שתי ג.שים שם ך'א ,עיה.צ שדם זזשניח פטרמה חריה כן "'יT

שנים כשיאצ מבית אבדי -כנתוח בפרקי ר ' Wםלי"' s
הרהאו ישמאעל ולחבם םnלרת בובשעת

I

lכ ' הרזחא ואמדים

וזהר פרשת אצת אומר כי

בחשובן הלבנה מונים ישארל ן~מעלא וכשהיא לןהק במילוהא
םימן עה אדזל ולשכדקה םnבדוהנ סימן רע שילאעמל  .ן' אנשים

ארקבו שבמךיתו דע שאל נודלו וםה ישמעאל יקחצ מחש שלמה ישאהי
משיח די*א רtלfן דרמכי אתסר דלכלם יש ראיות רםפקים .בראשית רבה

פשרת טף ואמר "

ריירוtם ךם,בועי מטעב על שמם  .ארכרם ,זקן

;ךיךן~ ם השדפיוס !נםבע-רת;אבהרם

יג

חקנה מאכן בחרד ובתולה מןאכ .ידר,עש שרד אכמז וארם מןאכ .חד

מקל ןתדןביל מןאכ ומגלד מאכן .מרכדי שק ןםאד מאכן :עדטדת זהב
מןאכ"' ,א.,ד הוא צכד דחא וסארת ~ חאז ,ב,סמתכ רדך ץרא ואמד

ז' בארת אל שהזכל הבם דהונ והם רכארם ,יחצק י~ב ~הש דאר,ן
מדים בנימי•ן כן יקעב רי•א חד ו דגם מmד תשהע נםנכר rםיהין

בגwע ,חברן משיח אלןיר ,אלזעיר עדב בארהם ע,בד מןל וב.שרי יחד.ם
מןל צרו יע,בץ בן רביונ קחשח nרם בת שאד תביה תב  Dד3זה ויש

משימים ריב•ל תחת חירם .בדמרש בארשית רתח היה וענד אליילם
ףםג חהו אומן רשעלתם

ו>mt

ד לרכמם והיי היום

הןל n

ןהצ אלץר

u

על.םקיו רנתיח א·דרבם ,בןנ nב  \nUלמרכם ובבא איש קל ת מדם.
היח אבהרם שואל ונמונ ןנבה שנים יש לן ומשיב ןכ כרן באררהם

אונרד ןל איך פאשר שאיש מכרן מלכ ןכ שנים רוהצ הלש  Mרת אל
 .דבר חאד שהוא זב ירמו והאשי ההוא מיבחשי רדהןל לו רןכ שעה
אלנשים רבים אחד זה אב זקנה חאת רביהד

מm

קחמ סולת ואתמר

באלרהם שדצרה הל~יבר לא לכ דא,להרת ההם ,ויחד אף בארהם
ריnק מהם וישבר כל הצוררת ןד,ם ,והניח שלם גnחל שבהם וביח
שהים המהט ההוא ונשנא

mn

שאל לבארהם מי שבד נל הלארקרת

והשיב כי אבה וקנה חאת לקחדיב

מm

קמח לכל הלאקןרת ויקרמו

נדלם במחלוקת כי כל חאד ;זהי ורהצ המקח ריקם הגדול שכהם
והמיםת עם המטה שכיח ריחו רפא של תחר רדב.יא אבדדם ,ברנ םלני

גד:מדר שיעגישהר זא נמדוד צרה לבאדדם ,שיש  Mרה לשא השיב
בארהם

יותר

סרב

הלשחת,רת למים

שמכנים

האש מאר

נמדוד

שישתחהו למים השיב אבדרם ,יותר טזב לשה  Mרת לעגנים שמ mיקים
המים אמר נמדוד שישחתהר להם השיב אברהם יורת סרב הלש  Mרת
רלוח שמפ·זדים העננים אמר נמדוד שישחתרה לו השיב אברהם יורת

טוב להשוnתת אלםד שעומד פלני הדוח השיב במודר תאה מהתל

בי אני איני מש  Mרה אאל שאל ורוהצ אני להשליכן בר ונדאה אם
יאב אלקין שאהת משתחרה לן להצילן ממגר רתיףכ השליכרהר ךות

כבשן האש תוך הז היו שואלים דלןד .חאיו במה היה רוצה לדמא,ין
שהיבם אם יmנ אברהם ימאין באמונתו רםא אלר בנמרדו וישילכו
גם הרן בשבכן ונשרף וזלה נאמר ריתמ דר,ן על פני תרrז  .אביר באל
אברהם יצא בשלום עליני בלם והנה ערוך לפניך עסיק אברהם
ד~נזתיר כפי דברי סדר העולם וב.מדרשים אברהם כשנולד בקש\ גחלי

המלכות רהקרסמים ל.דודגר לפי שראו אבצטג,נינרת שיחיה משול בעולם

רשהי '". l'lד nב"וא בראץ ששל שערה שבה ואל דאה מדארות ראח:ץ יצא

ונמאצ בבניך לדגמ דרו הפלהג דע שחיה ןב מ"ח שנה רבן ב~ שהנ

שלשלת

יד

הק ב לה

השלים ל·הכיר בוראו והיה מדבר בשלון הקושד ומואס אכלילים תה
היה שyיך שנים קודם מיתת וזב ונהירתו כמר בן .Jושים שנה ה  Mיל

רדלוש ברבים אחדות האלהי שבשמים ונבחש בבית הסאורין שער
שבים ששלה ב.כואת ושבע בקודו וי,,,א שביעה בנואת וג' בקררו ויצא
מן האסורים בהיותו בן שבעים ש  -בים ובשנה ההיא היה מעשה צלמים

רנ n ,ל ונמרוד השימו בבכשן הב"ל ובצול ויצא בזואר כשריס והלן לחרך
לבית אביו כי תחד יאצ מאור כשדים הרהב שבים קודם ז· ה עם כל

ב"ב כרנב בורח והלן ר4דל.ן ולמה ברח עבור שב.לידת אברהם הvrרילר
בני דורו לתת עיניהם עליו עבור גדו'ות אברהם רכנ"ל ואחרי שבניר
נאשר נשים בחר ללכת nלח עמד אברהם בזאת הפעם ה ' שנים בנית
באיר וזא מאנר ל-ו לן ןל רק נאמר ואברהם בן °עה שנים בצאות
מחרך ו.בשנה ההיא היה הרעב וירידtת למצרים וביו הז עבר שלשה
חשדים וישב באלוני ממרא אשיך בחברון ותינף בא לו מלח,מות

המכלים וכבישםת ונהיות-ר שם בן ע  11ו שנים בא לו מחזה בין הכתרים
והיה ערב.ר בארץ

בכw

הוא ,שרה אשי.ת ומגירי אנשים והיא מגיירת

בשים ותקועת אהלו ומקהנו תמיד ב.ראץ כנrיע ולקח הגר לו לאשה,

ובהיותו בן פ"ו שנים נודל לו ישמעאל .ותמיד דווש ומגייר .ובהיותו
בן צ"tכ ש· נים בצוטו -ה במיהל ·ושעאה ותיכף נתבשר מלידת יחצק .ו רן,גך
לו נואיף לזט עם בבז,תיו ריסע משם ךיגר  .בגר-ר ואבימלך ל• קח שרה

ותרן שנה נהירות בן מהא שנה נודל לו יצ nק ובהידחו בן ק"ג שבים
הגמיל יחצק ו.נתן  00ט-פררין דלג.ר גוררשה עם בנה .זבביתר ,וישמאעל

זא היה בן יtו" שנים וארח זה ג' שנים הלן למדבר לראות ישמלאע
בשרות שרה עם שברעה שאל ליוד מן וג.מל ושכהביע לביתו שאל

.

לשארת ממגר הושי הב שהךל aע אמר למצוא טרף לביתה ואבהרם שאל
ממנה  .לחם רמים הלירר n.עיף ן.השיבה כי איו הל אמר בארהם לRיה

אתמרי אלישן שיחליף פמןת ביר n.וכשאר שב ישמאעל לכיחד סרפה
לו אש'itר כל בחהרים ןישמאעל .דכי·ז השיה באיר .םב שמע חזורת
ותיכף נתז הל גם וישהחל במיתו ולחק לן אהש חארת רשמה פםרמת

וחארי ששל שנים חארים שב באהרם אל בית ישמעאל וכרשות שר-ה
ומאצ שאה חארת לבונ ןישאל זכמנה חלם רמים רןי nnלו זא נתמלא
חרמים ארבהם על ישעמאל בנר רי.םתלל אל השם יכתזי בעדר ונתמלא
בל ביות מכל טוב ודשכב ישמאעל הביתה רnא ושמע מאשתו כל
הדברםי וישחמ מדא אז הכיר כי Yידז רחמי באיו עליו ונהירתו בן

מחשים שנה אב לשרח פני אברהם באיו ובאותה הלילה בא הציורי
אלרבהם חק אנ תא בנן  .את יהי דן אשר אדב,ת חא יחצק קעליהר

לפאקtןי שימעלא רהי' זא ליחצק 'ל' Tשנים הnתירל ישמאעל רלאי~ר

טד

יצקח י~נ pוכגוז

מפללפים ישמאעל אומר עוחה ימות יקחצ ונאי כוכר ויורש ואליעזר

אומר התא ןב דגהושה ואין -ק חלק כה זבאי בן נירת דעבח האנמן
ולי אנה הירושה דחרבאם טרם יiותז חבר קלחת זשדת ובשרה ואמר
הל aא רצונן שיוליד :תא יקחצ לבית המרדש דדnנצהת  .ואח~
כששמעה מעשה ה ',9ק-ירה מתה והאו בת yב'' Tשנים זאו ההי אלהרבם

קל" bשנים רחאזי ג' שנים למי  Mה שנשלמו ימי באול של יחצק על
אמר אנךךם ,חלש עברו זזlyןת .אשה  .ליחצק והניא לד תקה כת ג'
שנים בי

נרלm

תיבף אחר העקיהר בנראה בסוף פ ' וירא זיתי יצחק

בן מ ' שנים בקחתן תא רבהק רבך שישים הבס כישיחלףנ עשר ויעקב
הרי רבקה הי  Mעקרה כ' ש-נים דנת כ'"ג :נשהולי·הד נבים בארהם חיה

קןנ ,,שנים כשחקול ק'lטרה רנן הרק במיותת שהיה שתנ ףכו ליעקב

ובקר תרח אניד ב ' שגה רקרם מי  Mשהר ולע אשר ש.אלת למה לא
פרסמה דןת.רה םנ גחל הזכ בכר חשיבותיך לע לכ כיוצא בז-ה שהיnיr
אינו ורהצ שיאמין בר זזדאם במאעצות םנים ופנלאות אאל אבמצעות

בחיתנ דא,דם בנמצאים שאז יעוז hעזרת בעליונים ריביו המרא

ביראה של אהבה וזלת בי סתכר oם הז הבo

ללכ האומדת וברב עהיד

הרב המורה שראה וותכב פםברי דשכ,רים הקדמונים ו,יעז בפירוש
ה,במ"ן פרשת חנ ו

יצחק

כ't"tב ניוכן נודל ובן ז"ל שנים היה כשנעקד גפז עדת בן
זע,אר האומר שהיה ןב יכ 'tשנים רבין,ם צו  Nב נעקד רבו בפרק

נוהדל רבקה והיה בן ששים .כשגזלו יקעב דשני חייו ק'" Dשנה ובהיות

יוסף כן ל' שנה  .כעשמד  r:hני מרהע זבת יחצק .תיכף ארח הקעירה
הלך למדרש שם רשם עמד זע שנא .אליע,זר עם רבקה בנראה במדרש.
זו,הר פ' ןתדלרת אומר שרבהק היתה במאה לבית יצחק בת ג' שנים

ובספרי נראה שתיתה בת י  hר שנים ,שערים שנה היתה עקרה רהוילב .ה

יצחק :זלר חמוריה לקמום ש.כעקד והפתללו על הנבים ויחצק היה
יועד שיהיו ןל בנים אבל לא יע.ד אם מרבהק ן,א משאה אחר.ת
עשו הרג את במרור ולקח

ממ u

בגדיו החמודות אשר היה מאדם

הראשון ןאחר בך לקחם יעקב בשעת הכרנה :זן .הך פ ' תרלדזת ובמרדש
התלים מזמור י ' IYואמד יהוהד העז שער בקבורת יחצק ובמרדש

אחר אומר שהיה חשרים בקבורת קעיב שאז ענשית מחלמה גחהל

נין יר oף וזעו שעי על מעדת המפכלה במסתכ סוהט .דש"' פ '

שלn

לך אומר משנודל יצחק ה  Mילו ת '
עrזברום

יעלבt

ערנז

שנה שמאנר לאברהם

אוםת :

חי מקץ שנים רמת שנ:ת נ nה וללי בפרקי רבי אליtעיר פנ•א
אומר שרר,א היה שאלרן שתנשטע וחיה ,ותפסות פרק מקא

סז

m

שלשלית

הקבלה

רלין אומר שע"ז שסמן יעקב  Mת האלה היה ומרת ירבה שמצרא

הכרתים חארי הימים רהשימרה ב.ראש הר גריזים .זוהר פרשת רתדלןת

אומר שהקב"'ה לא רצה לגול.ת ליnצק שרעת שער למןע יתברך עיקב
ממנו שאל מעזתר רזה כי הליות יחצק יםלר כליל אל היה יכול לברך
מו.םב הארץ כ' Jא מימינו שבלן לא בירכו אהדבם למען לא יבתרך

ממרג שער .אמנם נענש יעקב על רחדת אביר .בראשית ו.בה פשרה
לןן ,,אומר כי משנולד עויקב דע שמארר בניר שירה על הים יאצו
ש  Nע שנים רןכ מן הנעול עד חר דזגלהג ולםי שמvרך השלוח מודר
נר

יבתרך כן מדה כעד מהר היו גרים במצ·רים נ:ץ זמן ובחר

ה'

בזרע אבהרם ישא 'לעיו זה השעבוד ירתו משאר האומות ? rlי שערב

לר פתלתן של ישראל .במדרש פרשת נשא ואמר כל השבטים רדינה
.חארםת נרלדר בשעב שנים חרץ מבנימין השיה ליעקב מאה שנים כל

אחד מ.דשבטים ונדל לשבעה שרתים ,עם כ"א ונהדל  Mר-מח והיו הלם

לנשים למען לא יקחר מבגרת זרע בכזע ~נשים כנראה פברקי רבי
אליזער במדדש פ' וישב אומר כי מיום שאנמר אלברהם ידרע~ תדע
עד שנתישב יעקב )בפ ' רישב( יואצ רנזץ שנים
ברשאית זאמר כי

י rr

כמניד מ u

רי .במדרש

פעמים מכרים האבות בvרהר וכנ ·גדם קתךנ

יfזי" בדכ"ת ,רחל מתה בת .,..,ל שנים רקצרר ימיה היה לעונש עיקב
לפי ש~זיחר נדרו .פרקי אר פ ' ן.ף אומר בלהה רלזפה היה בגרת
לבן מפגbשו זרהר 'כ Eוישב אומר יעקב לא שמש מדנרם במשך זעהר
יםרף מאלצו .בן זעאר פ' שמרת דינה נרהזז ,הבריןו חאד עם ז,ברלרן
במדשר פ' וישלח אומר כשנחקלה דינה משכם היiזת שאת איוב

רnאר רהיגת נבי שכם לקהח שמוען לשאה רמהת באץר כבעז ושם
נקברה קודם ירידתן למצרים .שם ב.מרדש שואל בן הנכענית זו דינה

שבנעהל לכcנעני ויאצ ממרנ דאשל הווא קaרא םב ,ןכ זמיר בך םאדל
jחDבי רבי אלירזע סאנת בת ופטיפרע אשת

רשרלמאיל בך צררי שיד

I

יןםף .דיה n.בת דינך"

עונה מבני

חורי ;ך.הי הרשא\ן ש.דרכיב

סדם

םע מnרר ודבר גדול היה שדmס ב.דיה שאל רבאה הקבה"' בירבתא
העלןם כי ריאי שתעד שכל מה ' פאששר חידושו מהטבע כפי מה

השטביע השיח -אל יחים בריvו.א רל יבתרך בoםור מעהש ברשאית

כי האו יעשהו במאועצת העבט ~ ,ז aים rtלר יתבךר דו,וית הצחמים
רהבי' Mהמתחרים מן עnפרש ומוזלת מינם באל ול ית' יחים בריתא
מה שאל ידת-ר;,ן .על המנרג -הוכיענ .כי דזלת אלה די ב :mערת הרגמים
השמימיים עם חנ אשר חבמר השפל לקבל כל הצוררת במאצעות

הצרררn

יזרסרית אשר בר אל שיnדרו ,מהז הוחמר הושפל אלו המינים

מהצומח ר·בtזי" הנודלים מעפשר ולכן כמר פלא דר,דיהע התורה דב,ריה

י 1קב ;לידח הש -בסים

יז

חשדה שנחתשדה בהחתכמות ז,ה האיש שאינה מופעש ולא על ירי
הטבע דאל בברא חבחש עהו.םל מלכות יוסף במצרים הי' שמונים שנה

n

עשי שנים ראובן יהה ושאדן

והוא שרת יצחק זקנו קודם מכירתך

בעולם שחטא ועשה תשובה מדרש רישב מדרש בהעלותך
עמד חבוש בבית האסוריז י"ב שנים

במכםn

יר Dף

ר"ה פ--א אומר שיאצ

מבית הםאודין ביום ה ,.,ואריתי במדרש התוהר לקארו שירעךי
נן.ה,גים כמצרים כשרוצים לש1ות שילט שצריך שיהיה עבר ויקנה

אותו שר הטחבים וחאר ךכ נופר ב m
רמביאו הבחיי פרשת שמרת וארנן u

ר וחאו כך נעשה שלים
לר

,.,,,

I

במדרש

סכלו וחיה קיכ•ד שנים

ומת א nר יוסף בי שנים ןהיה בך וד נישים כשהביא החאזים לאמו.
שעמון נולד כ"א סבת  mיה "yכ שנה מרת שהנ דחא ,רחא יו Dף לוי
נולד י"ר ניסן וחיה קל .wז שנםי ומת חאר יוסף כ"ד שנים ואז ה  Mי'י

כו-בד וג.לות וכשירד למצרים היה זב מ-ה זטנים וצ"ב שנים חיה
כמצדי.ם יהוהד

u

לר ףנ.ו סיון וחיה קיםי"' ·שנים .יששכר נודל י'

,אב וחיה ק-בב שנים .זבוולן נולך ז' תשרי ו·חיה כק  nך שנים ומת

חאר יוסף ב ' שנים .ח נודל ב"ס אלול ןחיה קז"כ שנים .אשר נולד
כ'  Jב שנס וחיה כק,,.ג שנים  .יוסף נולד כ"ז תמוז וחיה ק·" י ש'

ו-היה

ראשון ש-לנסים למ-דת ,נבימין נולד י nא חשוך  mיה קי" Nשנים רמת
לפני לו-י כץ שכים .גר נודל

,,

שחוך  mהי קכ"ה שנים .נפתלי נולד

ה' תשרי וחיה קלג" שנים .ביארי ושנס לא נודל שום שנס ונשתיריו

לאפרים ומנשה·, .עתה בא לידי מקום להשיב אלין מה ששאלת ממני
אם בימים תדקמונים היו מנוהגים בני המשפחןת באיזה צורה לסימן

משפחו nם במן שנוהגים להוהר הנקרא בלןףו אומה ולןכ אני אומד
כי לא דאיתי נזה מאמוה נספרי ירשלא זולתי מה שמביא הבחיי
על שם המדרש והוא כי האבנים שבפאוד היו נגד השבטים ולכל א'

היה רשום גייי~ חאר וצורה א ' עלי מפתחם ו-ל"·י זה היה .להם כמו
הבנידירי לשרי צבאות בזמן המלחמות לרו-אןנ אורם הנקרא

וובי u

דהלבשו ממנו וסוגלuו שהנושאה סוב הלריון ושלא םתול ולמקשה
לילד ומפתן ירוקה ועליה ציוד דאדוים זכר שמצא חראים .לשמעון
פסהר הקפרא פרסומה רהמדקדר ממינו ר.דנואשה מקרד-ת הגרף ומפתו

ירוקה ומצויר עליה שכם על שם המעשה  ,ללוי ונק:ו וה.וא גרפונקילר
ומאירה כנר והנוצרים קוראים אותה מיראלח וסוכה לפתייחת הלב
ומפתו צב;,ןע \:שליש לבן ושליש שחור ושליש אחם ומצוייר עליו

אורים ותומים על שם הכהנים גחלים שהיה עליה! :האורים רuומים .
ליהוהד נופן הנקרא מרקד והאו ירוק ממין פרסומה והנוצרים קוראים

אותו ק~רבונקרל והנואשה מבריח אויביו ומפתן כצבע השמימי ומצוירי

יn

שלשלת

הק:נולה

 'mיו אדיה ע"ש וגר אריה יהודה בבכרות .ליששכר ספיר הנקרא
לפידו רהן.א ממראה התכלת וטובה לאוד עינים וכל אכב ומפתו כמו
צבע הכחול ומצריד עליו שמש וירח ע"ש ובני יששכר יודעי בינה
לעתים .לזבולון יהלום ךנ,ק' פידלה והנוצרים קוראים אותם די אמבטו

ומביאה שינה רפ.זכתו לבן ומצויד עליה ספינה ע"ש זבולון חלרף ימיt:,
ןדל

ישכון.

לשם הנקרא טזפציא ולנוצרים טודקינה רמפתז דומה

סלפיר ומצויר עליו נחש ע  Nש ברכתו אשד עליו ,לגד שבר הנקרא

טורקינה וסרב לרוכב על סרס והנוצרים קוראים ואתר רטצפיר ופזכתו

מעורב שחוד ולבן ומצויר עליו גדוד על שם ברכתו .לנפתלי חאלמה
קדיסטאל·ו והנוצרים

קוראים אותר אמסיםtכה  .ומ mקת הלב ומפתן

צבעוה נידי צלול ומצוייר
תרשיש

עליו  .אילה כנדבתו אשד עליו .לאשר

הנקרא קדיאוליק ולנוצרים

ויציצ) tן ווזכב לעמל ומפתו

כצבע אור השמן רמצוייד עליו אילן זית בכרכות .ליוסף שהם הנקרא
נרקרצר ורסב לןח ומפחד ב' שבtכיר שרר ראם רמצוייר עליהם מצדים

לפי שנולדו שם .פארים היה מצוייר על מפות זשר ולמגשה מצ-יריד
על מפתו ראם .לבנימין ישפה הנקרא די סאפיר וטוב עלצור דם
ותפמו מכל רצ.בעים רמצוייר עלין זאב כברותכ

ואומר הבחיי שדאה

I

tמפ.ר האבנים ש > tגולות האבנים עפתל כשהטשאם האו טהור רהנרשאם
בטומאה י .בםלט או תילישם ראם יטהר י mדר סלגולםת יכול להיות
שכל וא.ומרת לקח,ו דrוגמא מן בני ישראל הן בעשיית הבנידזיי לצורך

צבאות מהחנה במלחמות הן סימנים למפשחות :

ער ואונן היו בני ג'

שנים כשחואט בכראה בסדר עולם והדמב  Nם או ' שהיו בני י"'ב שנים,

.רדמב"ן פ' וישב מnר בת -ו של שם היהת: .בספרי רבהק קהת לוי עמרם

מתר בני קי"לז שנים .יוסף יהועש בני קי" שנים שמואל שולמה בני
נ' tב שנים משה הלל זהקן ריב•ז ר'ו עקיבא בני קכ" שנים .בזוזו.
ם' שחל ל· ן אומר שקבורת האבות במערת המכפהל היה בכ' שררות
כהז

•(

וואמר שכס ' שלמה ומ.לן נמצא בדרן חארח היניו

(-

אוומר

שכמו שנבקרו ןכ יןקמר ב  Mיה ,ואשיב ~ה גם ןכ לשאלתן כי
לח.יות ירםף גם דחאי נמכר הוא השלים כמו שיצההד הר uרה בבית

פום,יםר ובבית הסאורים ולכ שכן הבירי mמהנש למךל איד לא הודיע
אלביו ענייונ .והנה דדן ומ.פרשים טעד ידםג אני

בזה בםפר הדרשות שלי אמנם לבי נוףק

ו~ r

ויעחתי ןלכ·ן להפקת רצונך וחאה ערתי שנית

•(

דאם

יצקח

·ו mn
רבהק

וסרה

להא

אבהרם

יעקב

(•• .

אדם

לא נתישבה עדתן

rna

mn

הm

בתי הדבור

הדרן ,והוא ארמו

שו.ד

אב;ךןם

דבהק יצחק עיקב האל

אופן בקורת

אבו ,m

ים

יעקב

nmל -השתשעה שנסים צרפו השכינה עמדונ .רדט.ילו חרם שלא יגלו
הדבר ליקעב ערל זה השיתי ויחצק לא ברל הדבר ראני אומר הtסשיח"'
לא גלה לסתב חארת זככרםה אצלר רכמר שאמרר  -mל וארי היה יעקב

רל  · :Mלמצרים בשלשלאות של ברלז רכר' 'וא לאירז  Dיבה אחרת
כמרtכ,ה לצאר ןקררב אצלי שנוקעת וח.רם היה ירסף עמהם עשידןי
לא פנו משם המזינים והישמעאלים כמו שרואי להמאין שנמןש זמן
רב בתנאי השבטים עם ,ר> tרםורים והסוהרים ו ·םב לרוב גMוני יוסף
נמו שאנמר אבל אשמים רבו' בה  Mננר אליונ ובמשך tה הזמן וט.ילן
החרם רירסף הסכים עמהם והשלים סן השערה בשני

צידדם אם

ברכrרח להיותו סאור תחתיידם ,רעדנה אמן בעל ברךח ואם פבי הזין
שאם דוב הצבור מסכימים nברמרא

'K

המזעם נמשכים חאריהם גנד

רצר,נם ולכן אין לפרש דברי חז  Hל כפשוטם לפי שאין נח לבן ל.דכריח
האב ולא התלמיד לרב אבל דבריהם ר"ל שהואיל והשבטים הסכיםר
ב-הז םג השי"'ת לא

רצ-ה לגולת לסיבות הנ"'ל אר

nארn

בי 'וiו

מחשבותיו מחשבותיהם ואל מדצ חרם השבטים והיות יוסף

צזי ~J

תמים לא רצה לגלות הדבר בשום דרך ואופן אם אל ברשותו יבתרך
אר ברת.רת החרם ולכן כשהגיעו אחיו למצרים בקש דרך וואפן
להפר הנדר ולא ע-לה ליח עד דפrעם השלישית שבראשונה באמרן
ויסרב מעליהם וינן שרצה לומר התחגן נפתחל רככה אצלו ית'

שירשה לר לגלות עצמו עם אחיו רירתר הנדר שכן נמאצ בניה שר"ל
תפלה כמר בחבה רב mקיה ולא שרה לר שכן נאמר וישב אליהם וידבר

אליתם ו-אינו אומר מה דבר אדרבה יש עטם זקף גזול על וידבר
אליהם שרננרז להשלים שם הדבור על דרך האספר ואגיהר לכם
שבקש יעקב לגלות את קהץ רכך'. .ופעם שנית באמרו ויבא .וחדרה
ריבך שרצה לומר שהתפלל להתיר הנדר כי בכמרר והמיר על בנימין
אחיו ולא שוה לו ני רחץ פניו ויצא לדבר לאחיו ויתאפק ולא דבר
מאומה אלא שימר לח ~:.אמנם בפעם השלישית פשפש במעשיר וראה
כי דבר האנסר כמנין צריך מנין חאר להתירו ולבן ברארות שהי'

נמצא לפניו המניד החרא ממש דשנים יותר שהם ראובן ובנימין בחר
להתיר הנדר ברשות המבין ההוא ובראשונה הבגתלל אליר יבתרך כמר
שעשiר פעמים אחרןת ר-זה אמרר ריתן את קולר בנכי ןאחר כך בהירתם

בלם נאספים יחד אחרי אמרר הוציאו כל איש מעלי גלה עצמך
שבסאיפתם יחד רמז להם יוסף שיתרצז להמנוונ עמו ןיתירו הנדר

אמנם אחיו פחה ממכר להיותו מלך ושבאולי יגלה לאביהם ויגלגל

עלירם .קללה ולא רצו להסכים אדרבה לא ענו לו אמנם יוסף חלה
פניהם בלשון נא שנאמר ויאמר יוסף אל אחיו גשר נא אלי רהם

שלשלת

כ

הקכלה

בתוצר ונמגר בלם אכחד וגתדוצ ל ו ואז אחר ,ד.תדה ה  Mיל י ו סף שגית
אומר אני יוסף חאיכם ונו ' ואל אמד העוד אבי חי כדי שלא להחפידם
ועל זה הדרך נוכל לפרש כל זאת הפרשה ונראה לי אגות זה הפירוש
כפי פשט הפסוקים וכפי דרך טבע האמת בסרפ המצות נותן ס.ברא

כברנה על · הי ו- ,nהבכוהר ראוי-ה לי וסף ףא בלי טענת עוז בלב.ול יצוע של

ראובן והנה ערוך לפניך עסקי ומאורעות יעקב ושבדתיי כפי דברי סדר
עולם רדמ.דרשים

בהיותו בן "סו שנים קנה הבכורה ונהירתו

ס"ג שנים לקח הב.רכה ותיכף ברח

מביn

בך

אביר והלן במ-דרש של שם

ועבר -בדירת קבע ר.סם עמד י"י שנים זולת כי מבראשונה היה תמיד

ד,ולך שם ללמוד שוב אל אביו חלזור פלניו למורו - .בו בפרק בצאתו

מבית אביר מת ישמעאל וננגס בבית לבן בהיותו בן ] ע"ז [ (ד"פ) שנים
ובהיו.תר בן פ"ו שנים תנכ עבר דבר ואחר שבע שנים שננגס בבית

לבן לקח לאהש לאה ורחל שהין תאומות ובנוח ל,בך וiזי' להך כ"ב
שנים ותוך שנה  -נולד ראוב  jובמשך ז' שנים נולדו לר -י«א שנסים
רדיהנ .כ ' שגה עמד בבית לב.ך ויצא מביתר בך  Jצ«ז [ ) ק"ד( שבים ובא

לסוכרr,

שרם עמד שנה א ' ןה-לך לשכם רשם עמד נמר שהש חדשים

והיה לו צ·רת רינה היו שמערך ולוי בהריגתם י•ג שנים והיה ליעקב

ובניר מלחמרת עצומות עם בבי אמורי על רהיגת ושביית שכם כנראה
בדמרש פ ' וישלח כי יפה הוא ולהיותו כ"כ ארון לא העתקתיו  .הלן
לבית אל ןשם עמד כמר

,,

חדשים שרם מתה דבררה וגם י בא לו שמרעת

מיתת רבקה אמו וקיאר שם המקום אלון בנות ושם נתברך בשם

ישראל ריסיע מבית אל ונולד לו בנימיו בדדך פאותה ומתה רחל
אשות ו-דר.אבן חלל יצויע אביר ותנאחר בהז · הורן נמר ב' חשרים ויבא
אל אביר והוא בן [ט•צ] ) ק"(ד שנים ושמש אביו כ•ב שנים בו בפרק

ה  'lרת יר-סף בן י wז שנה מתה להא והיא זכ"ד שנים וזא נפרד עשר מיעקב
ורnך

\'

חשרים נמכר יוסף ומעט חאר כך היה משעה מ:תר עם יתווה.

בן שלשים שנה הי' ירסף בעמדן לפני פרעה ו-אז היה ליעקב כמר
)קכ•א ( שנים

השובע

זאו ·היח

·שובתים

משנרn

רעב

במצרים

ה,רעב [

ונגעו

שלn

]וחארי

י-עקב

שבע

השבטים

שנ -רת

שלבור

ארכל במצרים רבהיזתר בן ק  ...ל שנים הלן למצרים עם בני ביתו
וימת בן קימ"'  fשנים וילכו בניר לקברו במער-ת המכלפה ואומד המדרש
שמחלמות גדולות היו בין השבטים רשעו שאב ם vחמנה גדולה
לחלום

ולא רצה שיקבו

יעקב

ב"זע\ינת המכפלה וזא נהרג

ערש

מהשבטים וכר' כנראה שם ז

לוי ממיתתו עד שיצאו ישרלא ממצרים עבדו  Pי"'י והוא היה
האחד -רן המשבטים שמתן ד,..צ ,שנים עמד במצרים ולא התח· יל

בא

הקת;ונ-שה

השיענרד עד אחרי מרות ואין השיעב.רר יותר מפ '11-
של מרים וכלך קדאוה מרים כשמלהד

I

שנים כשנדתיה

כמדרש יאיר ומכיר ונוחב

כני מנשה בן יוסף גולח בתיי יעקב ןמרת אחד פיתת מועיד" במדרש

פ' שמיני יאיר דuג מאנשי עי הויה שקול כנגד ל"ר איש .סרח כת
אשר וירכנו בת לוי שאת עמרם היו מבראי מצרים ןמיראציה םרח

גלתה למשה המקום שהיה טמון ארון יוסף כיארד והיא חיתה השאה

חכמה שדברה ליאוב ואדות עניך שבע כן בכרי כי ארכו ימיה
קהת

1

חי לקכ 'tשנים רמת שנת ק ' קודם יציתא מצרים .עימרם חי
קל*.ז נשים רמת שתנ ל' למשה אמד המדרש שנשבת מכר

ק"ל לרדת ישראל למצרים ערעה לחם וראה זוןק עומר גבדר ומזאנים
בידר ריקח .כל זקני ובצרים רקישדם יחד

ןישימc

בכף חאד של מאזנים

ולחק iזלזכ א ' רישיהמר ככף מאזנים וא.רוד ויכריע הטלה כנגד בלם
ויהי ננקר וירקא חרטומיו ויפתרו לד שעתיד יללד מרשיע לישרלא
גנד ךמ,צדים ריטל להיות הז היוברדש טונת הפסוק ן;חקן לiזם איש

שה לבית שהיו קשוריך אותר בכרעי המטה לרמרז להם זה חהלום
כמר הנה מסתר שלשלמה כר' אר דש מהט מזאני משפט רכהשיעו

..דםהל ואז צהר כל הבן הילוד רבו' רכזה ראי nי קבררניקי

1

 uלד 'זtל' שנים חאדי מי  Mלוי רהי' שתנ ב' אלפים שס א

משה-

N

ליצירה נירם ד' ז  /ימים לחשד אדר ג ' שערת -מהיום יי  Nא
שהיח נץ ניסן ויהי מקץ שבתים ימים הניאתר אמר לבתיה בת פרעה
ויקרא שמר משה אוביר רקארהר חבר ומאר קראזזתר יקותיאל ואוחתו
קאירת•הר

סרבו

יתר

וישראל

ואחיו

קרדאהו

קראו

שמעיה

בג('

כן

זבוח.

נתנאל

רקרת,

קדאהו

ולפעמים

באי

סוביו

ולפעמים שמעיה ולפעמים סרפד \לבלם יש טעם נמררש ומצויים
רקאוהד

מרנירo

עיזי אנ  Nע פרשת שמרת שמצא זה בספר iזעא" אמור

הדמרש כי נהירתו בז ג' שנים ע:ל ברכי בתיה אלצ פרעה  mרםרמיר

לקח משה עזהtודה מעל רשא פרעה וישימה על ראשו ויתמהו בלם
ורפעה פחד רב.ל~ם יעץ לרר,ג,ן הרש"י שלח מלאך בגריאל נ.צררת
אדם מהחרטומים וץעי לקחת מרגליות ולשומם נבלי חאד ראש ככלי
אדח רלףךביא שניהם לפני הנער והיה א 1:הנער יחק המרגליות יהיה
סימן שכחכמה לקח הכתר mיינ מי.תה ראם יקח אש יהיה פטור רכן

עשה והמלאך הרואה ראינו רנאה סמן יד משה ולקח אש רישימרה

על פיר ותנער קצת שפתיר ונעשה בכד פה כונד לשרן יי~ חפשי
רנגתדל בנית בתיה רפר.עה אבי' עד היירת לד י'ח' שנים ויש אומרים
כtכי" שנים ואז יאצ אל חאיו וידא איש מצדי מiם איש עברי שהיה

דזiן ויברח העב.רי ומ.רכה אל מהש ויאמר לו המצרי ההז נכנס בביתי

בכ

ש ל ש ל ת

ה ק ,ב ל ה

באמש ריסארני וב,א עול אשתי בפני ערתה מקבש להרגני ריר משה
א,ז המצרי בשם ·,rיזמפר  iש ריטמנהר בתרן בני ישרלא הנמשלים לחול

וילך העברי לביתו · לגרש אשתו שנמטאה ותברח האשה ויג,ר הדבר

לאבירם אחי אישה בבקר שב -:בשה שנית למחנה העברים ומצא
דתן ואבירם נצים •על דבר  iה הגט ויע,צק אליהם שהויבו לו הל.ר  iגני
אתה אומר

וכר ' והודיעו אל המלך רציח-ת המצרי

והושם

בבית

האסררי~ .::ונפסק דינר להתי,ז ראשו ובשעת העחיטה נעשה צאורר
נמו שיש רגפיהך החרב על צ-ואר ר~קוססנ  iוימת רמשה ברח

וילך

לו לא מלך כוש אשר היה גברש חרץ מעירו ' לאזת הסבה היינו ני
לתיות ,קררקינוDי מלן כושי יוצא מעירו כרי ללנת הללחם גבר ארם

רבני קרם הניח בע:לם ושני בניו לשמירת 'העיר תה כי בתת·גרל משה
בבית רפעה ואז היך 'V 1,ם בעלם אתר מחרטומיו ויוגר לבל ,עם ני משה

שונא לו ומבקש ר,עתו ואז בח,ר לברוח מלפניו וילך דל עם שני ב.ניו
לכרש ובהיות כעילם ובניר תוך !עיר כוש ויוץע בלעם למרור במלך
וישמעו אליו המרן העם והוא הגביה חומת תעיר והחזיקה ועם כשדפים

החזיק עצמו בה ובשרב המלך לא רצו שיכנס ופאילו שנלחמו הידבה
יחד לעול 1:,היה יד המלך ע~ל ·התחתרנה ויהי כי היגיע אליו משה
ומאצ nן בעיניו נתיע:וץ משה .להיות .עםזריו גבז בלעם ובסוף ·ט'
חדשים חלה

המנל·ך רימת ויקרמו שרי

בצאותיו וימליכו את משה

עלידם ,ונדדו לו לאשה אלמנת המלך ולהיות נעום מעמיר בכשפיו
נחשים ושרפים סביב העיר למשמרת לקח משח בני ה,חסירה זעם
תחבולות וע"א הבריח הנחשים ומשה וצ.באותיו כננסו בעיר וכלעם

רבניו ברחו והלןכ להם ריקם העtם וימליכו תא משה והשיאו לו לאמנת
המלך וימלוך עולידם ,ארעביס שנה אחרי הימים תנרעמה רא,למנה
·עם השרים גנר משה במארה שלעולם משה לא גנע הב ולא דבר ל;ך
מזאמ·ה ושאלו דמ-ם ,שימליכו עליתם בן תמלך אשר מת הנרקא מונחם
ולא איחרו בזה וכן שער ויתנו מגתרת למהרס וישnלרהו בכבור ומשה

בן " Oב שנים בצותא משם וילך ןל אל ראועל ויפסר לו כל היןכאורעות
אשר דל ויחשב יתרו שמהש רבח ממלך כשר כמר שעשה רפלעה
וישימהו

בבית הסאורים דשם עמד עשר

שנים ויתדו שכה

· ממ.u

אמםנ ,ר,ש"י הביא כ.לב צפררה ולככהל אותר עלולם ארח זה הזכירה
לאביה לדאות את משה יהDאור ויתמה יתרו וימאר איך אפשר שעידןי

הוא  nי ואתמר לו הלא יע.דת כי אלקי העברים צהיל אברהם מאור
כשרים ויחצ.ק מהעקירה ויעקב הממלאך הזיו משה מן היאור ומחרב
פר,עה ןכ נתן לו חיים ריצילהד מן הסאורים האלה וישחל בדצו רישתחו

משה לפני יתרו ויךל משה אל דג.ו לתת הו·אדה לאלקיר וי;א שם

ס oy

הי,ת משה הגר ג.פ"

מטה ספיר נטעו גבן

כג

והכיר

שם הפמורש חקוק

עילו

ריתלשהר

ויהי למטה בכפר כי ז;ה המט ·-ל iבואר השי"ת בששת ימי בראשית
ויהי ביד אדם רזtאכי" ביד גח בxדהם יקחצ ויעבק רירסף מלן מצרים

ולסבוף ·ביד פר~ רחאכ ,,ביד רעואל ארש החרטומים וביהוות יימ
המלך לתעולת היהודים גנר כובת

בעלc

היועץ השני צקף המלך

גנד יתדו ולכן ברח יתור לעוידר והביא המטה לבי  nר ו wעהר בגן
ביתר רהש•י השים בר נח שאל ירכל שרם יאש לכתשר משם ·עד ביאת
משה איש האחלים וכראות יתרו המהם בפכר תמה מאד וזא נתן לר

צפודה בות לאהש ולא מל בנר הראשון כי לא רצה יתדו וחאר 'ז
שנים ונלד לה אליזער והיה רעוה אצן יתדו רהמהם בכפר והכתמות
פרים רובים דד,בה מדא ,אב במדרש רכיראצ זלה מצnאי ברקרניקי
גכ"

ובפם-ר

אבזיביאר 1

והו,איל אוונ יו ,סיפור ענייני מרךה אמדתי להודיעו בקצרה
עדתי על עגין חטוא אס mארר.ן בכהאת ד o.לע אפילו
כשבר הרחבתי הדיבור בר בפסר הפשטים שלי הנקרא  Dפד גדליה שרם
הבאתי

כ n..w

דעות בדבר הזה שסאפתי מכל המחברים  mבתאי שם

גם אח דעתי ע~רתה בחרתי להודיע אלין כוונתי אחרת בר והיא ישרת.
בעיני כמעם יותר מכל הדי:עורת שראב.תי יעם .רהרא הש"י אמד למשה
קח את המ ;mהוקהל את העדה וכר' ש;,זה• שם ךyה רומז אל ההמון

וקטני האמנה שאנ' יב,,ליהם ער מתי להדע הדעה הזאת כי לפגיהם

צריך אני להראות גדולתי שלפני הק,הל שהם זקני וחכמי הדור איני
צדיך לפי שכבד מכירים ארחי ומאמינים בי אבל מהש ואהרן לא

האמינו שז.כרת העדה תהיה כל כן שיזכו להצטרף עם ''Iכזתם ולהפך

הסלע למים ולכן לא קואז העדה אבל

ויקהילו -משה זאהדן

א·r.

ההקל שרוצה לזמר הנשיאים והחכמים שידעו בוארי שהם צדיקים

רדארים אל הנס רוא הרים משה את ידר ריר פעמים חאד כנ.גד זברתו
אוחד כגונד זכרת אהרן והקהל רהש"י עסם סוי שלא רקא הזעה שאמר
לו אשר ,תה לכברד זאת ההדע קראם iד,ש"י בלשן.ר בני ישראל השאף
שם מיוחס ראל דא.מנםת שגם עם הבלתי דארים אני מתנהג כמדת

רחמי.ם mטא אהרן היה שהיה לר לז-כור הדבר אל משה הואיל
רגצטזה ג,ם הוא בלזסרן וידבר ה' אל משה לאמו הקהל את העדה
' · אתה ואהרן ר.דנרתם ונו' שהיה לו קלפץו ולעשרת את המצרה כי
במקרם שיש חילול ה' איד rזרלקין כברד לדב כנראה בקאנת פחנס.

רעל אשר שאלת למה עימד מהש בהר סיגי ג"פ מ' יום לפי שהשני
פעמים שעמד עבור ל mרת ואשרנ.דת ושניות ~יד ספק שהש"י היה

יכלו לכתבם וללמד  nודה למדעiד" בחפות מיום '.א וג.ם השלישית

כד

שלשלת

ע~ל תפלת עהגל אחר שהיה
לו כרגע וינחם

ברצ ר u

הקב,לה

ית' אהלדיר פאר היה יכלו להשיב

ה' וכר' ולכן ראוי שתעוז כי בספר עפרת זקנים

מרחיב מאד ,על תשובת זה וס.פק ולהיותו ישר מאד בעיני אראנר
לפניו בקוצר רב ראח'נ' אחרה דעי בקוצר אמרי אשר הרחבתי בר
נס' גדלי' שלי וזה אומרן לשלש סבות נתאחר שיבת ~ .רע  nה

נהר ;

אחד מפאת המושג ומעלתו והאו כי ישיבתו שם היה לתכלית הש ,גת

הדברים
שהם

 Mתרנים ועליונים ולהיות הנמצאים השפלים במספר עשרה-

חומר

צררת

ראשון

גשמית

פדtגית

צררה

ליסודות

קםרים

הנמשכים אחר הצרדות הכוללות הדברים שיתהוו בז~ריר לסיבת האדים
היוצאים

מן

הארץ iרריית הנכבים ורעם וברק וכיוצא לזה הירית

המתכות שאר

יתהוו מהאדים הנסגרים

בבןט הארץ ואינם יכלוים

לעלות נאויר :ד ·נפש הצומחת .החיונית זרכ שכל האדם ולכן הוצרך

משה לעמוד בהר ד,עשרה ימים ראשונים להשתג בלם ,עrול -הז דהרן

עמד ,עשרה ימי :!,שניים למןע ירכל להשגי טבעי הגרמי שמימיםי אשר
הם חנלקים לי' מדריגות והם עודלת אם ורגנמים שמימיים כמר כרבכ
וגל,גל וכיוצא מרכבים מחומר ראשון צררה גשמיות ראם הם דומים
זה להז במספרם כי יש מחלוקת בין הפילוסופים רהתוכנים ב-התחלפות

בתמונ~:ת במקומם במדרגת מצבם בתנועתם ב.מניעיהם בזמנם ר"ל אם

הם נפסדים אר נחציים ועפולםת בשפלים  ,ועל זה הדרך חיתה ישיבתו
י' ימים שלישיים למ-ען יוכל להשיג עיון הישכלים הנבדלים שאר
י' כמו שמארו שלכל ם'

מזכפרם

הגלגלים יש שר ,הממונה עליו

המגיעור עול ז.ה הדרן חיתה ישיבתו י' ימים רבייעםי למען ירלכ להשיג
עיןר מה שאפשר מהאלקרת השאו תכלית ,הידיעה ופלי שהפסירות
אשר יוכלל בדם ,כל אזת ,הידיהע הם י ' לכן נתחאר עושרה ימי.ם
הסנה השבית כפי המשי•ג וצרתר הכתנו והוא שכמר שהצעם האנשוי

תנ.ררה במ' יום וב.לי מאכל ומשתה כן רצה הקב""iז דלמות זאת ההוידו
חדשה דרםע"ה לחול בר

מ~ש r.

הצרדה אלהרn

בזה המספר רגם באולי שחומר

הוצךר לסך אלה הימים דכי הלזלעתן ,.והסבה שלישית כפי

צררך קצור המשיג גררדל המשוג לפי שאיכירת הגרברות באדם הם ד'

כגנד ה-י oרדרת ותכלית ובנת מער..,ה חיתה לקבל עשרת -הדברות
וכ.ותבים

רום
וילחה

באצבע

המעלות·
עשרה

אל-הים

הנאשוית
ימים

-עלרה

שםע

ידי-עתם

היה

לןכ

ד\צרן

לדכ.ניע

.

כל

תלכלית

יסוד

כמספר דהברn.ר ושלתי סיברת נעדר מכאילה

שרתיה .החאד שבהגתבר חכ השכלי נבויאי ילחש נח וג.ופני ולכן לא
אלכ למןע יתגבר

השכלי רדכ '.היא שהי' מזייק התבודדות ה-שכל

ממן ,הכאילה עו ...כ בקוצר .והנראה לי והאו · בנוי לע מה -שחאזל"

כה

~עס היות מזזש ב.דו גפי'

שהקנ nה מתארה לתפלתן לש צדיקים רכן אמדן הבא ל•;ןט.ך מס•עי•ם
לר ולכן אב• אומר שהבפ-י שעלה משה הראשונה היתה לצורן הש"י

שרהצ לרפסם לאקרתר בעלום עם מתן תרדה אומעציםי היה לצורך

ישראל על מחילת ערן העגל ותאי-וחונים צלורן מדע",ת לקבל תכלית
השלימרת שפאשר לאדם ונבר הארכתי הדבור מ -tה בחבור שעשיתי
הנרקא הר טיבי .אועדגכר לפניך נקצור והוא בפעם דא ',לא רצה

השי"ת להשלים כוונןת מ ,משה אאל בס·ד מ' יום כדי להלקות גרפו
אשר

n

אט .גבופניות כי אין אדם צדקיי באץר וכר' ובפרט כי נ~חגלר

נגדר 'ד וענות כלרן רצה השם ית' להלקותו ברדעי,ר המזונות סך אלו

הימים למןע ית•ה לו כמו מלקרת לכל פרגו וכחותיר רעם כל זה שב לו
תיזעלת אל בונות שכלד -לפ• שכז.שה קם הז

u

פל אול זה הרמז חשבתי

שהייה כרוכת הימים שניים לרמת לישראל שהנזק בשרת צעד שהיה
למשה נימ• המלקות ההאו הם היו חייבים .אמנם בעדן ;ןרח כתפם

תדציק ועליו נרמא האו עוונתיהם סנל ,והשלישיים היו נמספר מ'
גם כן לרמוז שiדקבז ".iמאתרה לתפלתן של צדיקים ובדאותו יתברך

ש.משה הכין עצמו לכ כן בשני פעמים ראשרנ•ם הוא ית' פתח פ M
לפניו

ולשוב

למעהל ולהשתלם •ותר רזה עם תחבולות פסל לן

וישתלם ככל האפשר ןךא,רין מ' יום למען לא יפלו ימי צררך משת

מהימים שנצטרכו לו ואל ישראל רגם כי אין ) ~ tשבכל יום היה משה
מתפלל ומבקש •ותר שלמרת מיום אל יום עכא נקוצר תן חלכם ריחכם
ער.ד במדרש שיר השירים אומר שהנרע שכיהן בבית מיכה היה בן

גרשרם נבר של מרע"ה שנא' והלו• הי' לו לכון ,בן מנשה והנדן דnלה
כמ' ויקרא במ" ראסח משה היה שנעשה בנר כומר על .Nז על ששמע
לאנתי יתדו שהבן ידר.אשןו מצפורה יויי,ה לע"ז אע"פ שכונת משה
היה להחזיר את חותנו למוסב .במדרש עור חסא אחר שאמר על גד
ודאונן תרבות אנשים  nטאים ודא,ד•ן •מ•ם עד שןך.ן המךל הניאו
לשרב .בתשובה אוחרי מות דוד שב לםררר עד שהוא היה נביא שאמר

גם אבי כמןר אומרו חז  wל ששנראל שמר ונקאר כן לפי שלבסוף שב
בתשובה ונמצא גבמרא ב' דרשות על שמר .מרים אחרת משה הייתה
אשת כלב בן יפונה ומהם ונלד חור .בפרקי ר' אליזער פרק מא,ן
רכן במדרש נראה שלחק גכ wבתיה גת פרהע וקראה יהודית נפרק

כ,ן סודר ומורה אמר חור הוליד בצלאל שעשה המשכן .והיה בן י"ג
שנה כשעשאו והיו אכיר ואבי אביו בני שמרבה שנים כשהולידו ~ה

זלה ואין ספק שזה היה חץר מ-הסבע ומעשה נם ומדרש ריקהל נדאה
שך,ןך המלך יאצ מזער בצלאל אוולי ר"ל מצד הנשים בפרקי ר'
אליעזר ופי' דש•• בר•ה וגאה שאליצפן בן פרגך לקח יוכבד לאשה

של  11לת

כן

ולונד

חאר מיתת ע~מרם

הק:ו,לה

להם אלדד ומידד ,הזר פרשת בא אמך

כשירדו ישראל למצרים נולד איוב וכשיצאו משם מת ואומר שאיוב
 mביריר היה מזרע ב.ארהם ושכן בעדביא רבן יכמה היה אויוב ויתרו

וכלעם היו מחרטומי פר,עה ובאותה עצה וצרותיו התחילו ביר C:,ר N -ה
ונמשכו י"ב

n

וראיתי כתוב ב.קונטרס ישן שמרע"ה היה מראה

דש.

ספר איוב רדררשר לזקני ישראל רזה למען ישמעו וילמדו כי יש
תקירה לכל ברnט בה' .אומרים האומרת שהיה בן ,עשר רי"א שהיה
בן

זm

מבצרה , .זהר פ'

חארים שרמם יובר~ג

בלק אומר שנמצא בחרטומים ב ' חכמים

רימבררס

רבלע"ז י mני אמבררסיאר ושני אלו

החכמים עשו את הע,גל ב.חכמתם ונהרגו במצרת משה וזלה רמז הפסוק
באומרו כששלת אלפי איש לפי שהיו שקולים בחכמה אל ג' אלפים

מאנם אחז"ל שהיו נקראים ייגרס רימברוo

רכן ראיתי בקררניקי:

בונררש ירבדב .בן רכב ומשפחית ,,רכבים רנן הקיני בלם תיר ענני

בגיר של יתור .רכן בלק אמרר שהי' מבני בניר .ב.מדרש אהרן נתנבא
לישראל במצרים שמנים שנה במדרש כשנכגסד משה ואהרן לפגי
פרעה נדמו למלכאי השרת בי נתגדלה קרמתם רזיו פניהם כחמה

באופן

ועיניהם גכלגלי חמה וזקנם אכשכלרת דובריהם כשל .הבת

שנפל פחדם ע>ל כל רראיהם .במדרש שיר השירים אומד כשיצאו
ישראל ממצרים היו ששים

ךכ,אר מבן שערים שנה ומלעה רמשם

ולמטה היו שמנים אלף .רתמה אני ממספר מעוט כזה .לכן אמדתי
עמרת ספרד האו וכבר הרחבתי הדבור

בהקדמת חבורי הנקרא פסר

עין המבין והוכחתי שם עם קצת אמסכתרת שהי' יותר מסן תתקצ,,,

אלפים ר n Mער וברא וכבר ראיתי מ;ר שאמדר nלר בב • ב פרק יש
 Uחלין oרגהדרין

'D

חלק שלא יצאו ממצרים אלא שנים אגשים מכל

ס ' ובאר והשאר מות במצרים בג"י מהחשון למןע לא יארו מצדים

במפלתן של יש·ראל ויש ראיה מפסוקים ולכן אני ואמר שמרה סרבה של
קהב'"ה אינה  nו:ורת כנראה בבני משה ומקומרת רחאים ולכן וארי

להאמין שנולד הז הסך דירתו במדבר ולא
שבוא• לי

עיר " N" r

נמu

בפרשת פנסח לפי

בני כ' שנים ר·גם כי בידmוז דרא,ץ ;ןיר רגנרים אחרי

אבדתם שיאצו ממצ'זים וא:ץ רנכל לרון שבכניסת ישראל אבת היו

wרמי om

u

ים םן כחלו הים וכרכבי השמים שאר לא ותכל להמ ת רכן

מארר חז? שמד:נ,ך הר סיגי נקרא מרבד פראן לפי שישראל פרד

ודבר שם רכן אמ·רר על פסוק כי אתם ,המעט מכל העמים רל" Dלי
שאין אדמה שלא תהי' עמורבת בה מארמדת חארות אבל ישראל
המיוחסים רכלי תערובות הם יותר מלכ אדמה כשתהיה לבדה והפשט

הידעו הוא כי כל דא,רמרת הם ע ' וישראל ה,ם ס"ה ונשnפרת ראכ" הם

ב  -ני גtפריס/יהושע

כד

ה' פחות מכלם mה לשרן הפםרק ד1נ4עס כלומד ה"א מעט ה' משפחות
ראותם ה' משפחות בחסדן ממשפחזת שמערן במעשה מדין על דבר

פוער דעל אוםת ה' משפחות נעתכב דרג.דל רעל זה אנמד מדינים
ישבית הגולר ·מאצתי רבתי

פרשn

מסעי ,זוהר אומד שו.חל בת ביט

של מתשוחל חיתה הדה ללדת במצרים רדמסרה ויצא הולד ממעיה
רתנ•ערב ברתך המלבן רירו מיכאל רהעלהר לפני כאס הכבדו ראבדהת

הלילה הכה בכורי מצרים .ב.ןנדרש כ"  fתשרי נגזרה גזרה לאבותינו
עבוד ערן עהלג ונירם י'lי אלול מתר מוציאי דנת הארץ .זהר פשרת

פנחס ערב דב נשאר מכנרת שמעןר והיו בסה לערן עבל פעור בפרק
חלק אמרר שבלע,ם הי,ה ב-ן בדי -שנים שכנהרג והיה בן בערר בן לבן.

בפרקי רני אליזער בפכ" קרח שעיר ה~ה לפי ·שמצא ארצררת יוסף
במצרים .זהי פ' תרומה אומר בשעה שאנמד שם שם לו חרק ומשפט

משה עשה הפרעיה לישראל כי לא נעשה במצרים אאל מירתך בימי

החשך למעז לא יהיר לחשים ביציאםת בפקר ר' אליזער פרק מ"ח
יגנרן

משבט

אפרים

י"א

שטעו

חבשבון

הקץ

ושתבר

מונים

והיו

משנודל יצחק ומהדר את הקץ רזה שאמר דדו בני פארים נושקי רומי

קשת הפכו ביום קרב רמה שאמר מצרים הרוגם יכול להיות אבל
במקרם

אחר מאצנו שאנשי תג .הדגום

והראיה

ממדרש ולא

נחם

דרך ארץ פלשתים כי קרוב היה הדבר אשר עשר אנשי ,גת רהי'

נביא שקר לישראל ב,מצרים והוציא רבים מדם rוילכו מצרים אחריהם
והדגום ואומר המדרש

שהיו מאתים אלף יש אומרים שהעצמות

יבישרת שהחי' יחזקאל היו אלה אמרר rדז'ל' שהתור -ה נתנה נירם שבת
שהיה כ"ב בהדש השני ליציאםת ממצרים ובחדש -השלישי נתנר
עשרת הדברות

ובאותה

השנה

נראה שכל שבט לןוי ואדדל ומידר

מת

חנשןו.

במדרש

פרשת

במדבר

בכנסר בארץ .ב,ז  .ןהר פרשת חרקת

ארמד כי משה מת נירם ז' דאר ן~;;דז נירם ד"ח אב ומדים נירם י'

ניסן רכלם בשנת הארבעים ולא נקברו יחד לטובת ישראל :ובפרשת
תרומה אומד שיוסף רמשה רדוד מתר נירם שבת בשעת המנחה וכנגדם

נצטרינר לומר ג' פסוקים של צדק סך כל לאה השנים במריאת העולם
עד יציאת מציים עולה ',ב אלפים תמ"ח כל אלה החשבונות רהענינים
שכתבתי עד הנה רובם תזכצאם בסדר עולם רבה וזוטא אשר הם כתבו

מה שדאו ושקבלו מאגדות ומדרשות המפוזרים ,בים השי r.א:
י,,הושע

סדרי :

היה בן פ"נ שנים כשקבל התודה ממרע"ה ,היא שנת שני
אלפים תפ•ח לבריאה ר.דיה משבט

אפרים :

במדרש רחב

היתה בת י' שנים כשיצאו ישראל מצרים וזנתה כל מ' שנה שעמדו

שלשלת

נח

הקב,לה

ישלאר ב,מדבר רכן נראה בזבחים פךק י  uך ןהי:תה אשת יהושע והיה
לחם נברת ויאצו מהם ח' נביאים ברנאה בפ'ק' ומגילת והם ירמיה

חלק,יה מחסיה חגמאל שלן,ם בדרך בן בדיה יחזקאל בן ברזי רי"א אף
חולדה

פנ· חס

יהושע :

הנביאה במדרש פנחס רכלב היו המרגלים ששלח

לא ידעו ימי חיוי כי האריך ימים מאד וקבל התודה מיהושע
בשנת מרתו שהיה שנת ב' אלפים תתקיאז לבריאה בימיו

שפס ענתיאל למסה יךiחר ,מ' שנים אשד תיכף חאדי מותר היה
מעשה tכפל מיכה ומעשה פגלש בגבעה אשר ביום כ"'ג שבט נתקבצר
ישראל על זה ואלף איש מבנימין לא דצר ללחום עם שיראל והלכו
ליאי רומניהי כל זה כמדוש .רנימיר שפס ג'כ' אחרד בן גרא ל.ונטה
בנימיך כ ' שנים ואחרי מותר היה הרעב ובסייעת אלימלך ונעמי מא"י
ואלימלך היה אחיו של שלמרן בן חנשון בן בועז שמת חאד יהושע
ובימיו שפט םג כן שמגד הכהן א'

שנה בימיו

שטפ גכ" דבררה

וברק למסה נ.פתלי מ ' שנה רג' שמרת היה לברק מיכאל לפידרת ודע
כי פאילו שאשה ספולה לזרן עם כל זה שאני דבררה -שישראל קבלות
עליהם ריש אומרים שתיתה מלמדת לשופטים ויש אומדים שנתמנתה
על פי הדבור בפ  ...ג אמדר חז? מבני בניו

דסיסרא למדר תודח

בירשולים בימיו שפס גדעון למסה מנשה מ' שגה בימיי שפס אבימלך

בז פלגשר מ ' שנה נימיי שפט תולע למסה יששכר כ"ג שביס בימיו
שפם יאיר למטה מנהש כ"ב שנים בימיו שפט יפחת להטמ מנשה ז'
שנים נימיו ש~:זס אבצן הוא בועז למטה יהוהז  ' fשנים במדרש בוזע

היה בן יק' שבים בבארו אל רות ונירם מחותו מת והיה לו קררם
נשיתא ר ,רת ל' בנים ול' uבrו ואמדר שעובד

בu -

בנזי ישי חיה יורת

מת' שנים ואומד וכדד עולם ותנחרמא כי לשמרן הדליד נהבו בשנת
מ·ב mזדי יציאת מצדים דרת עורפה כלות נעמי היו כנרת ע·גלרן מלן

מבאו בת,חבומ' במ ' Dהרריות עגלןר -הי' פן בנר של בלק והשכלהוב דרת

ללקם'ו בשדה חיתה בת מ' שנים והאריכה ימים עד שואתה שלמה
על כסא מלכותר וערפה חיתה אם גלית הפלשתי ובימיו שפט אילןו

למסה זבולןו י' שנים ובימיו שפט עבדרן למתס מארים ח' שנים
וביוניו שםפ שמשרן "'מסה ו.ן כ' שנים במדרש שמשךו חיה חגר ונשני

דגליי ובימיו מת ברזי בן ב,רקי מזרע אל.עזר והלן מעלת כי"'ג לזרע
איתמר ערלי תי' דד,שאןר באויתר הארחון ובזמן לשמה  mות לצדוק
מזרע אעלזר בב"ב פ ....ה אימיה דשמשרן נקראת צללפרנית שום אחתיה
נשיק עלי היכהן קבל מפנסח ב' אלפים תתל" במדרש האיש מבנימין
שהד,ריע עללי מיתת בניר ושביית ךא,ךןר היה שאול

1

פנח> / tשו>ראל זז נביא

כט

שמולא הנבאי הלדי קבל מעלי שתנ כ' אלפים תתא-ל דהיה בן 'ד
שנים כשמת עלי במדרש היה מ rרע רקח דאמד חהנ היתה

בת קי"ל שנים כשילדתו ר;ךת nיל לשפוט ישארל בשתנ בקלרת התררה
מעלי והיה שנת ל:tץ ללידות ושפט י"'ג שנים רובת גירם

ניn

אייר

שנת ב' תתכ"'ב ןכל ימיר היו  .נ  nב שנים ילקוט ספר שמלאו אןןבך
אברהם רשות היו עקרים ע  Nה שנים

m

ל יד" שנה חבה יםי -שנים

וחצי ואני אמור שבאולי יש סערתי' במרדש בן נ•ם שנים היה שאול

כשנמשח ומלך ב' שנים ריש אומרים כ' שנים ,י ...א י '" Jשנים בז נtץ

u

שנים היה שאול כשהרג ההננים ד ב דב.ר בפרק שמולא הביא את

אהל מרעד לגבע,ןר רי•א שברב ·האו עגתו' .האהש ששאלה באוב לפג'
שאול היתה מאד של אבנר כנרהא בפקחי רבי לאי~ר לפ ...ג הריתה
שמה צפניה השני אנשים שהלנו עם שאול לשארל באוב תיר אבנר

ערמשא בעל זt,קרי' ח•ד פ' '"\'כ tמרחיב הדבור אב.ופן מפסיק על ענין
חטא שאול והאו יפה במדד שמואל מת לפני מיתת שאלו ד' חדשים
לא נמצא מלך שוופט שככס שמעזן .Jן jעבור חאט כזבי בת צוד
דוד נמשח שנה שניה למלכות שאול והי·ה בן נtנ" שנים וה  Mי'ל
מלכרתו בשנת תתפ•ד ליציר;ן, .ש"ץ לכניסתן לארץ דאחר ל•ז שנים
למלכותו מלך אבשלום .כריש ברכות אומד מפיב.שרת בן שאלר היה

רבו של דוד רנן אחיתדפל ורבו מובהק היה עירה היאידי הכה,ן ונותן
לו משערותיו במעוד קסן אומר דוד היה קורא על כרים ונסתרת
אביתר היה כ"ג ובמלכות אבשלום יצא ונכנס תחתיו צדוק הכהן ונתן
הנביא וגר ה nחה היו נביאים אמיה דרור נקראת מצבת בת עדאל
כנראה ב,בתרא פ  nה תוtכפרת פרק :ךךהב ההולך למלחמת בית דדו היה
גרתן לאשתו גס מרחלס ביום

,,

סירן אורי' נתן גט לשאתו וביום כ"ד

אללו הובאה בת שבע זלזו ונירם הכפור נמחל עובר רבקיהדמת הזהר
יש דרוש גאת על  nסא דוד במסכת סנהדרין פ' בן סורר ומוד,ה אומר

בת שבע היתה בת בנ,ן של אחיתרפל רמת בן ל nג שנים והיה לן ח'
שנים כשנולד אליעם ב.נר רגם לו

'"

שנים כשנולדה בת שעב בתר ולה

שש שבים כשנולד ממנה שלה.זכ זלכ  JNמביא ארי' פסוקים והדרשה

תדרשו במד' כשרור הי' נרדף מפני שאול שלח אביו ןאמו ואחיו

לעמוד עם מלך מאוב ליותר ב.סחרנם ולא שרה לו כי מלך מואב הרג כלם
זולתי א' מאחיו שנירח לארץ עמון .נסדר עולם רבה אומד בברוח

זרד מפני אשבלום בנו הי' אביתר עומד במעלה דז.תים ושאול אבורים
רתומים tגנתקל אביתר ונכנס דצוק רהתזירר הארון למקומו אבל אהל

מוער רמשה ארש שידר בימיו ומזבח הnנשת דבצ· אלל ומנורת שוחלן
היו בנמה כבבעןר עומהם הימן דע שנאו לבית עולמים ,דדו תקן

ל

שלשלת

הק  ,בלה

לנהנים רלרים שיאמרו ב,שחר הרדר לה' קראו בשמו וכר' עד אל תג~
במשיחי רכיז עהרבים שיאמדו שידר לה' כל הארץ עד ואמר כל העם
אמן והלל לה' רגשנה אחרונה התקין משמדרת כהונה רלויה וסדר כל
הבי<Iי rומצא כ' tך אלפים לרים משודרים ומהם
פ'

,,

אלפים מנגנים בכרים

וישב אומד  -איש יwרלמי ושמר  nיד.ה דיע רחרחנו של יהודה

האריך ימים  -מאד עד שהי· ה חירם מלך צו -,אוהב ;;:למה וחיה יותר

מאלף ומאתים שנה ,מדרש מצורע חירם הזה חי'

אחיה השילרני

בעל

אמר של

בנרכדאנצר :
קבל משמואל שבת ב' אלפים תתפ"ב לבריאה
שאז מת שמואל ואומד בב"נ שהית מיוצאי מצדים

וראה את עמדם

I

שלמה היה בז י"ב שנים כשהחתיל למלוך ומלך מ'

שגה והתחיל לבבות הבית בשנת

,,,

למלכו

ה"א שגת ב' אלפים תחק"ח ליצירה ()

ובשבת

עשירית נשל:~-

למתז תורה ויציאת מצדים.

נימיו היה צדוק כ' tג רעדו חאוי  -ה השילרני נביאים כשהתחיל לבנות

את .הבית לקח כת פרעה לאשה ונעת זקנתו נשיר הטו תא לכבר
והניחן שכל א  Mבנתה מזבחות לאלהיהן ומעלה עליו הכ~תונ כאלר
חרא הקריב לאלילים אמנם בסרף ימיר שדתה עליו דוח הקודש  mנד

שמעי היה דבר של שלמה ובהיותו

סדפ שמלי שיד השירים וקהלת :

חי לא לקח בת פערה לשאה סנהדרין פרק ב' כשנשא שלמה את ב,ת
פרעה ירד גבריאל ונץע יקנה נים והעלה עליה שרטון ועליו נבנה
עיר רומא .ואני אומד שכפי הקררניקי לא נראה הז כי בכר נבנה

ונוכל לפרש שבימי שלמה גסתיעיר מן השמים וגתגדל רומא רננה
חרמה סביבה ראיתי פמרש א' שאומד םע ראיות שבני בית שלמה
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אלף והשעורה שהיה צריך לסרוכיר הי;ד

מאתים אףל טרמברלי למדת ניפר.לי מלבד סך גדול שהיה צר-יך לכלכל
הב·המרת מהאנשים הבאים בכל

יום

'lיניר:צא פסחים " Dי כל כסף שבעולם

לחשר פניו דא שלאת מחנה
יוסף לקטר וישראל העלרהן

אלרצם רנתנרהר לזזר ושלמה בבניז הבית ששק מלך מצדים נטלו
מרחבעם זרח מלך כרש נטלו ממנו אסא מלך י,הרדה נטלו ממנו ונתנו
ל,הזרימון בן במריזמן .ב,ני עמון .נטלן ממנו יiזשזפט נטל -ו
סנרחיב

נטלר

מ ,מר.נ וזקזיה

נטלו-

ממנו

כשזים

נטלו

מהם

מצוקיוו.

פדrניים נטלו מהם יונים  .נטלו מהם רומיים נטלו מהם הזהב אשד

~,כין · זרד לשלמה ב,גר לצורן בנין הבית היה במשקל אלף ומתאים

ושלשים פעמי b

אלף אפלים דרקט"ר דה-ב אבל שלמת לא שחל יד בהם

פאי· לר פרוטה אבל קלח חאר תחתיו כתב אבסיניא זפריפצייני ס•ט

פ ' "Vשהכסף שהכין זרד היה אלף ומאתים אלף אלפים לוט רהבררנז"ר

לא

אחהי השליתיJנ:ית המקשד

היה י"ח אלף פעמים ףלא אלפים לוט .יוסיפון ס"ז םי*ב אומר  .כי

שלמה השים לקבר אביר סך רב של זהב וכסף ולחאר ת"ת שנים
בהצ~רך הררקנרס בנכית חשומאני הלעלות מעליו אנטיוכוס חמלך
פתח המערה ההיא רהרציא מהנמ ששלת אפלים ככר רכן עשה rזא"'כ
,רןך.דרם ואין שרם חאד מהם

נכנס בקבר אמםנ חארי

הימים

רצה

הורדוס לכנוס ךות הקבר nלשו לבהלי בהחבא שני נערים וחאר

המתין על פתח הקבר ויאצ אש שורף הנערים רדאו,

בm

אח:ץ בנה

על הקבר גבין יפה רעם כל זה מזא הרחאל כל שעמיו יצאו לרעה ו

בי,ת המקדש

האו באמצע הישוב לא מאבעצ העולם כמר שחשבו

קצת האנשים וירשולים איU

במאצע "אי כי ראץ

ישראל האו ת' רפסה לע ת' פרסה דשי  .י' פרסאחר מירלשוים ליר,דן
שהאו א' מהקצחרר בפקיר בתרא חnבים ובמסכת מתררה אומר כשכבנסר

ישרלא לארץ העמידו המשכן בגלגל ,,,כ שנים רשמם דב,יא הארןו
שלילה רשם עמד שס"ט שנים והיה גבינו בנין של באנים למהט

וידיעות למעלה כשמת עלי חנרב שילה ובאז לגרב רבנו שם כמן
מקשר וכשמת שמואל חנרב ברב ובאר לגב~ן רשם באר לבית עולמים
ויצאו גנרב רגבעזר נ"ז שנים דמן היום ההוא Dאנרר כל המקומרת
להקריב אלא בבית הבחירה

:

אם אמרתי בני לצייר פלניך בנין בית

המקשד יאריך הזמן והמכבת אמנם ראיתי לערכו לפניך בקיצור רב

כפי שחזיתי להרמב"ם .בית המקשד לא הי' במישור אלא משופע
והיה מרובע רמהלכר ת"ק אמה לכל

,,

דm

וכבר יעדת שמאת הנגיד הוא

טפחים ואמת הכלים ה' טפחים והפטח

,,

אצבעות גחלרת רכיפין

עי"ג כיפין ד"ל מעדות היד בנדירת ת·חתיר מפני אהל הטומאה תשערי'
שהיו לו א' למערב רא' למזרח א' לצפרן רב' לרדום רכל שעד רחב י'

אמרת רגב-הר · כ' והיו להם דלתות לפנים מדח.רמה היה לר חיל סביב
,בגהו י' אמרת היה לו חרמות עזרה לפנים מהחיל והעזרה גודלה ארכה
קפ"ז אמרת ר mבה קח"ל אמרת ו' שערים היד לה ג' לצפרן סמרכיב

למערב א' למזרח מכורן באמצע כנ·ג•י קשדי הקשדים וארכה ורחבה
כשערי החרמה והיו להם דלתות חמופרת זהב חץר משעיר מזרח שהיה

מצרפה חבשת קלל רהרא הנקרא עשר העליון אר שער

נקבור .

ולפני

העזרה במזרח היה עזרת נשים שהיה ארןך קל"ה רר riב קל*ה אמרני

רד'

לשכןn

היד במקצרער nהי א' לשכת הנזי,ים ש~ום מגלחים שעריהם

ו.מבשלים שלמיהם ולשכת העצים שהדכב.ים בעלי מרמים היד דראים

העציוב אם היה ב.הם תרלעת היה פסול למזבח רלשכת המצורעים
ולשכת שמן ויןי היתה זערת נשים מקףפת גזרזטרא כדי שיהיו הנשים

ר;ארת· ולא יבראו עם וא.נשים בערברביא רבית גדול בצד אזת הזערה

לב

שלשלת

הקבלה

בצפונה מן החץו רביד ה wדה והחיל הויה בגרי כיפה ומוקף דרבדי i
של -אבן והוא נקרא בית המרקד והיו לו שגי פתחי' אחד עלזרה ואחד
חליל ראדב·ע  .לשכות היו בו שנים ב,קודש ושגיס בחול והם לשכת
הטלאים רושכiת ערשה לחם הפנים ולשכת וא.בנים הנגנזים מפני

פסול אר שקרץ ומלשכה שבה היו יורדים לטבילה והיה היורד הולך
במסבה ההולכת תחת המקדש נלר רהנדרת דולקות תמיד מכאן רמכא j

עד שמגיע אל בית הטבילה ומזרדה רבית הכסא היו שם מצאו בערל
סימן שיש שם אדם כשאד' הי' כ.כנס :נ,ך;עו מזרח של חהאב היה מהלך
עד סוף החיל בשרה רעולה .מן החיל לעזרת הגשים בשנים עשר

מעלות והולך כל עזרת נשים בשרה וממנה ערלה לעזרת ישרלא בחמשה
עשר מעלות רהרלך כל עזרת ישראל בשרה .ושמרנה לשכות היר נעזרת
ישראל הום לשכות שהיו נותנים שם מלח לקרבנות ולשנת הפורה
ששם היר מרל nים עודרת rזדשים רעל הגג הי' בית הטבילה לכהן

גדול נירם צרם כפרד לשנת הדמיחים ששם היר -מדיחים קרבנות קדשים
רמשם מסבה ערל.ה לגג הפורה ולשנת הגזית שבה יושבת סנהדרי

גזוהל חציה .בקדש רחצי' בחול ,ל.ה פתחים והסנהדרין יושבים בחלק

החול ולשנת רג.רלה .ששם היו בור שממלאים ממנו בג.רלה רמשם
מספיקים מים לכל הע,זדה ולשנת הץע הנקרא לשכת פלהדרין לשכת

פנחס המלביש לשכת עושה חניתיו ןמ~רת ישךאל היו ערלים לעזרת
הנהגים בtכ",ר מעלות שום היה הדוכן שעל אותם המעלות היו הלוים
משוררים בשעה שאומדים שידה על הקרבן ועל כל מעלה

היר

משרודים שיד המעלות א' כי ט"ו הם ומהלך זערת הנהנים מבין

ךא,רלם דרמ.זבח היה שהר רעוהל משם לאולם בב' מעלות הוהיכל רהדביי
היר בשרה עם האולם רכל ונעלה מאלו שזכרנו היה חצי אמה ) רשלרחה
חצי אמה( ולשכות mזררת היו שם תחת עזרת ישראל פת mרת לעזרת
נשים ששם היו

הלרים נותנים הבכורות והבנ.לים רדמ.צלתים

רכל

כלי השיר ,נמאצ גרבה קקחע ההיכל על כל קרקע שעד המזרח של
הר דב,ית כ•ז אמרת ומכולד זה היו בתים סמרכרת לבית ךמ,קךש עם

העליו~ת שאר עליו זע" Tששם יחו אוצרות בית ·ה ' כרל דברי קדךש,ה רעם
היציערת

המקפיות תא הבית סביב בג ' צדדיו וגם תאים והם

חדרים שגשעו

ר,ט Nו בצפרן
היר ארב.לים

'm

הין

במקומרת הפיונםי שבין ד.כו ·nלים שהיו ט 11ר בדרום

במערב ובתים אחדים היר בהר הבית ללרים ששם

שורכבים כשלא היו משמשים במשמורת .רוע שבכל

הלילות היו שומרים המקדש אל מפחד האויבים והלסטים כי אם
מפגי הכבוד ר·היר כ•ר משמדרת הנהגים בג' מקומרת בפגים  mלרים
בכ Hא מקומרת מנחץר וממונה היה עליהם הקנרא איש הר הבית שהיד

לג

זמרת בית המקשד/כ Dא של,rדוכאהי;ן השילוב•

חך.זר על כל  .המשמרות באווקות דולקות לפניו רמי שמאצ ישן חבשו
כמקלו ושרף בגדיו םא ירצה ,רוע כי אמרר חזוול

י' קדרשדת היד

בא'"'י זר למעלה -מזר והם א' בעירות המוקפות חרמה שהם ובקדרשרת
יותר מעיירות שחברצה לראז ומשחליך מותכם המצורעים ואין קוברים
בתוכם מת אם איכר בנאי אר מלך  iב' בירשרלים על שרא היעריות
המקרפרת שאוכלים קשדים רמ·שער שני פלנים מחומהת אוין מלינים
הב תא המת ואיך עמבידיך כתרנה עצמרת אדם

אויד משכירים בה

בתים ואיך נותנים בתוהכ מקרם לגר תושב אוךי מקיימים כה קבורה
חץר מקברי בית דרו ובכאיים ואיד נרטעים בה גברת ופרדסים ואיהנ

נזרעת ןלא

חנרשת שאמ n

םרח ןאיך מתקיימים כה אילנות חץר מגינת

ורדים או-ין מתיקמיים בה אשו-פת ו-אין מוצאים מזכבח זיזיו ו-גחזטראות

לרשות הרבים מפני אהל טומאה ואין עשריז כה כבשן ממני העשן
ואין מגדליך בה תרנגולת מפני הקשדים רכך לא הין הנהנים מגדלים

תרנ  uלים ככל אץר ישארל מפני ההטרות אוין הבית חנלט בה ארינה
מטמאה בנ-געים ראינה נשעית עיר הנ  mת ראינה במיהא ע·בלה עורפה
לפי שלא נתחלקה לשבטים .שלשה חיו להר הבית על ירושלים שאין
זבים ,,זברת נדרת ידלדרת נכנסים בה ולא היה בכנם אדם בהר הבית

וקמלו בידר ראל מנעלים ברגליו אר מערת צרורות בסדינו ואל ירוק

כהר הכית אלא מבליעי נכםרתר ולא נכנס שמה אלא לדבר מצרה.

,,

הי' בחיל על הר חבית שאין נבוי וטמא מת רבו-על נדה נגנס שמה.

ה' חיתה בעזרת נשים אשין טבול יום נכנס שם רזה אסור מדבריהם.

,,

היתח בעזרת ישראל ירתד מעזרת נשים שאין מחופר כפורים נכנס

שם וטמא מת חייב כרת ' T .חיתה עזרת נהנים שאין ישארל נכנס
שם אלא לצרוך שחיהט מסיכה ותנופה .ח' בין האולם והמזבח שאיד
בעלי מרמ~ן ופורעי רשא ומחוסר כגרים נכסנ שם .ט' בהיכל שאין
נכנס שם אלא רחץו ירים ורגלים .י' בקדש הקדשים שלא נכנס שם
אלא כ"ג ד " Dנירם צרם כפרד בשעת העבודה ,רהבה אחרי שהצגתי

צררת

בית

המקדש

בקצור

נוחתי

לעררן

לפניך

צררת כסא.

שלמה כי עיני ה' אל,הינר לעיי רזה כי בקשר פרעיה רנברכדנצר לשיב
עליה ןלא יכלו כדברי חזלי .ששה מעלות היה לכסא ןכרלן מנרכשות

בבאנים טרברת ומרגליות  .לכנרת רמבררכמרת אוילני תמרים מיפות
אותר רב' אבנים של זהב היר על ב ,צידי הכסא רהיר מאלים מכל

מיני בשמים רעל כל מעלה היה ארי ונשר מצד ימיך רכן בשמאל רביד
הדאיןת היה כתוב פסוקים שרבים על אזהרת ומ.שפט ןבכח גלגלים

התחובים מnאררי הכסא כשהמלך היה רהצו לעלות היד האריות

פשיiטים ידיהם והנשרים כנפיהם כאופך שהמלך היה נשען עליהם

דל

שלשלת

;ןקב,ל;ן

עורלה רכשעל·ה בל המעלרת היה שם תניד של כסף רמשרב ומ.לן על
הכסא ועל כל א' משני האריות שבמעלה עהליונה היה עמוד אחד
של שיש על ראשה ריר ,נה של זהב עומדת ביניהם רנרתנת ם"ת על

ברכי ומ.לן רדא.די ש·ל צד שמאל היה פשוט ידו ונ\תן העטדה על
ראש המלך ומיד היו פושטים הנשרים את כנפיהם למעלה מראשו
ועדשים כמד אוהל עליו .רעוד היו על כל מעלה ומעלה ליפרי הכסא
חידת טמארת יעם טהרדרת היינר בראשונה השור כנגד הארי נשביח זאב

כנגד טלה בשלישית נמר כבכ.ד גדי ,ברביעית דוב כגנד צבי .בחמישית
נשר כנגד צפרו והי· ה עולה ביניהם לדמרז שהיה משים שלום ביניהם.

וראיתי הלציג לפניך מה שהעתקתי סמפר שבט יהדוה והאו כי בהירת
מרקן קרנשולר ושופט הדומני על עדי יהודה וירושלים כבת להם
עבודת ב"ה ובנייונ חלוק בי' חלוקות ר,חם חומת הבית שהיו י' דברים
והם אבנים ארזים ברושיוב אלמוגים היינו קודלי ועמודים גדולים

מהם זהב כסף בחשת בדיל בד,זל מרגליות מקום הבית על ההד ואבן
השתיה בדנה וב.ית שדלמה הואצת הבית שולמה מדת הבית דשלמה

רבית שני רשל הורדוס בתי הבית משלשתם פתחי הבית כלי

משרn

דנ.י r

הבית ושלשתם קדרשת העבודה דלפי שדאיתי בר באופן עבודת

צום כפרד וקרבן פחס בעניינ.ים שאינם כתרנים נפסרי יהרדים בחרתי

הלודיעם אלין פה בקצרה לפי שהיה יפה בעיני אופן קרבן ספח.

כשמגיע רשא חודש ניסן יצואים רצים במצות המלך רהשרפטים לכל

סביבות ירושלים ללכ מי שיש לו קמנה צא  iרבקר למהר להביאם
כדי שימצא עלרלי רגלים לזניחה ולמאכלם וכל מי שאל היה אב
ל.זמן הקצוב מ nרימין ממוונ ולכן היו ממהרים ובאים אל החנל סמרך
לירושלים סך בחלו אשר על שפת הים ומכסים כל ההרים והגבעות
,nם ,ררכג,יע י•ד לחרשו היו ממונים עולים על מגלד נגזה שבמקישד
ותוקעים

בחצצורות ,ואמרים

לדבשים

בגיר מרעד  .ובפתח הזעהר גדולה היו עומדים »וב לרים

מנחץר ר,גזרי כסף בידם

הגיע זמן

להתרןn

חשיטת דספ,ח

ותיכף העם

בנכנסים שלא זייקו זוז לזה לרוב

ה.מהירות רגם שלא יבאר לירי מחלדקת רי  Yרלים רחאים בפנים לזההיר
היצואים אחר שעייתן קoדרבן וכשראוים שננכסו בזערה מה שההיי די

היו עונלים פ  Mעהזרה שלא יכסבו יותר אז רבונ.עי אל מקםר השחיסה
היו שדרות נהנים רביד כל דחא כף של זוב .שוררה חארת עם בפרת

של זוב .וכל זה הלרו -ותםראiת דרכ.הן שבארש השור,ה מבקל כף אחד

מרם חשחיmכ ונותנה לחבירר רכן מהז להז עד מקרם ה.וכזבת רהבתן

u

שברשא הסנ .חנ ההי זורק זזםו ומחזיר הכף ריקם ר תנה חלבירו רכן

מהז לזה עד סוף באמון שכל כהן הי,ה מבקל כף חאר מאלה וחמזיר

לה

בaמב וקברoלן :דרןונבי ל yעכורת בית הדקמש

אחרת וקנית והיו כל כך זריזים בעבוהד זו שהיו הכפות נראות רצות
כחצים ביד גנזו דל' יום זקזם היו רמגילים עצמם בעכוזה ןז כזי

שלא יפרל מכשול בהם רשם שני עמודים גחלים וגנזה-ים רעליהם
שגי נהנים תקrועים בחצרצרו.ת של כסף ב  Mלת הקרןב כדי להשמיע
לנהנים העומדים עיל הדוכן שיאמרו ההלל בקול ובכלי השיר וחאר
השחיטה הין הכרתלים בסיב מלאים שיני רבז.ל ומזלגות לתל-ות הקרבן

והלפשיסז והיר שם גאדוות של מקלות שבעהדר זמלוגת בקיר סרבי
לקח מקל חאד עיל כתפר רלע

כףת n

u

ברז וממשים ר תן מה שראוי

למזבח ובו' והנהנים בשעת ארהת העבודה היו לושבים אזרם מפני

הדם רל·ברש קצר עד השוק  :ועומדים יחפים זבתי יד ע-י הזרעו לבד
כדי שאל יתעברו כשעת העבודה ילע ושאד כז-בע קטן שולש אמרת
מצנתפ קשור סביבן רעל ראש כ  nב היר -סביבו מ• כריכות מצנפות לבן
והיו קולות ההלל רדר.ינות נשמעות למרחוק אמד ושערי ירשולים
היו ועמדות פ mnות בליל פmכ

הm

מפני כבדר עוברים שובים כי

רבו מאד ואמרר לי היהודים שלפעמים היו נפלים כיוצאי מצרים

וכ'ר .אופן עבודת צרם הכפור אל אמרר לי עבדותו אבל מארר עלייתן
זאצתו מן הבית

המקשד זקצת

מגמר ראיתי בעיני ותמהתי

כמארד

מאד ' T .ימים קדום היום ההאו מכינים בבית הכהן גדול כםארת לאב

בית דין ולנשיא ולכ  Nג וסגן הנהנים ולמךל שובעים כסארת של כסף
לסנהדרין וזקן הנהנים קם על רגליו ואומר לפניו דברים כבשוים
ורנוכ nרת ואזמר לד ראה לפני מי אתה נכtגנ ודע אשם תאבד הכוונה

מיד תפרל רתמות ותאבד כפרת ישראל עויני כל ישראל ת-לרירת בך
לכן חפש זרכן שמא יש בך ערן פאילו קל רכן חקור באחיך הכדגsי:כ

בm

והאו משיב שכבר חפש

רשעה

ת-שרבת רכן האו משביע

אחיו

הנהנים שכל אחד אוחד מה שיודע ב nבירר ועבצמו רכלם מבקשים
להטהר מכל עןר רגם המלך אומר לו דברים רכים רטובים עם הבטחות

אחר זת מכריזים העם

ללווvn

ללשכה שלו במקשד רכל העם קמים

והולכים בזה הסדר כי כן ראיתי ביעני בראשונה הולכים לפניו כל

שהאו זמרע מלכי ישראל ואחריהם כל שהאו מזרע מלכי בית דוד
וכרוז לפניהם דא,רמר תנו כברד לבית דוד רכלם בסדר נכרן ואחריהם
היו באים כל שהוא מזרע לוי וכרוז לפניהם האומר תנר כברד לבית

הלרי והיו אלפים רכל סגניהם לובשים בגדי משי תכלת ואחריהם
כ""ד אלף נהנים לכרשים בלם ב -גדי משי לבן ואחריהם המשוררים
אוחריהם המנגנים

אוחריהם

תוקעים

חצוצרות

ראחרירם,

שהוערים

אוחריהם ערשי הקוטרת ואחריהם ערשי הפרוכת אוחריהם השומרים

אוחריהם האמכרלים וארחים כת א' נקאר קטופןלש חאוריהם כל

לו

שלשל n

אנשים ערשיt:

הק:בנלה

מלאכת הקדוש אוחריהם שבעים סנהדרין ואחריהם

מאה נהנים וגזרי כסף בידם לעשרת דרך ואחריהם הכ"ג רכל היותר
קורב אליר יותר חשוב רא nריר כל זקני ה:.כהרהנ שנים שנים ובראש

כל חוצות היו ראשי ישיבות עומדים ואומרים אישי כ"ג בראך לשלום

להתפלל ליוצרנו שיחייבו ונרכל לעסוק בתורתו ובהגיעם לפתח הך

ד,נית היו מתפללים על קירם מלכי בית ורד רעל הנהנים רעל המקדש

והיה הקול כל כך חזק מדברי העt:

בענות ' אמן עד ש,הערפרת

הפררחרr.

אנויר נופלים לארץ ראז הכ"ג משתחרה לכל עהם ורפוש בבניה ויארה
וב ' סגני כה-ונה מוליכים אותז ללשכה ל,שך רשם פרוש מכל אחיו
הנהנים רכל ז.ה בכניסתו אבל בצאתו כשלרם היה הבכוד נפלים כ·

כל העם עוברים לפניו וניד רונם אנוקה של עשרה לבנה דולקות

רכלם לנושים נגדים לנניt:

רכל החלונות מעוטרות ברקמה ומלאות

נרות וספרר לי הנהנים כי רוב השנים לא היה כ"ג יכול להגיע לביתו
קודם חצות ה,לילה מפני דוחק העם שהיו רבים מאד מאד ואפילו

שהיו גלם מתעני ' לא היו הולכים לבתיהם עד יראו אם ירכלו להגיע

לנשרק ידי הכ"ג וביום שאחריו היה עשרה סעודה גדרל-ה ריר t:טוב
ומזמן לקרוביו לפי שיצא בשלום מ.ן המקשד אחר זה היה rמצרה לצורף
ועשרה לו לוח זהב ויכתוב בו זה הלשןו םת mי חרתם אני פלוני כ nג
בן פלוני כג"' שמשתי בכהונה גדולה בנית הגדול והקדוש לעבודת
מי ששיכן שמר שם בשנת כך רכך ליצירה מי שזיכני בעבודה זר

יזה:.כ בני אחרי לעמוד לשרת לפניו .ע"כ מה י ששלח האיש ההוא
לרומא .ררירשררש המלך שלח קפריאה ממנו לאלפרנסר ובלך ספרך.
ונתעם מלך י" Tשנים אחימץע כ•ג ושמעיה רעדו נביאים .במדרש עדר
היה הנביא י שהתנבא

לירבעם הבניא שרק

שהשיב

הנביא

אמת

לשומרון היה אמציה -כהן בית אל ויש אומרים ש,הי-ה גרשןו בן מ.שה
והנביא אמת

אסא

היה מיכה ויש אומרים שהיה עדר 1

ברג מלך מ•א שנים היורם

רעזריn

בן עדוד גחובי הרואה ה.יה

בימיו נהנים גזולים ריהרא בן חנני היה נביא .יהשופט בנר

מךל נה" שנים יהראתז היה כ"'ג ריהרא ה.נזכר וועבדי' ריחזיאל בן
עובדי' ואלעזר בן דרדיהו ומיכיהר בן ימאל היו בניאים .ירבעם בן
בנט משבט אפרים מלך עיל

,,

שבטים כב -שנים .י ארמר המדשר כי

בנט האו מיכה והוא שבע בן בכרי נדב בן ירבעם מךל שתי שנים

בשעה בן חאיה מלן על ישראל כאך שהנ אלה ברג מלן שתי שנים.
זמרי מלך ז' ימים .עמרי לפי דעתי חיה משבם אפרים מלך על
ישראל

י  Yשנים רהרא קהנ הר שומרןו ובנה עלי-ה עיר ריקראה

שומרןו ותהי עיר מטרופולין למלכי ישראל כל הימים

1

לז

אסא/לאיה>ו/היוים

אליהו התשבי בקל מאחיהר השילרני קרוב לסוף מלכות שלמה
ר.דאר שנת כמר ב' אלפים תתקס,.,ב לבריאה .יש
סבורת משרנות במדרשים לדעת מי הי:ז זה אליהו ויעןי בתרםפרת

במציעא פרק המקבל שמאריכים בזה כי י·א שבא משבט גר מצד
אביר רמאו מבנימין רבילובדנר אמר ש·היה משבט בנימין ומישובי

לשכת הגזית

,,,

בירשולים רבפרק  .המקבל נראה שחרא כהן רבפקר

יש נוחליז רנאה שאיבר פחנס רעל האמת דוב המפרשים רכן כל ישראל
נהגר לומר פסחנ האו אליהו רכל זה הדבר נאשר בתיקו .במ nפ•ט
נראה שר1ר1ינרק שהחיה ההי משיח בן ירסף תרספרת תענית פ•א ארמד

כי כאשר ישראל הרכ.ר  nרשבי גלעד עבוד מעשה פל·גש האו היה
דר שם רלררב צדקתן נצלר .יהרוס בז יהושפט מלן על ירושלים שמנה
שנים יהויעד

.,,,

כ"'ג ארליהר בניא אחאב בן עמרי מלך על ישראל

כ  hא שבים ,חאזיהו בנר מלך ב' שנים יהורם אחי אחזיהו מלן י•ב
שנים

,,,

n

הר שאמר המדרש פ' רישב שיצאו מירסף

,,

שרםפים צדיקים

מלכים שרעים .עלה אל האלקים אליהו שנת ג' אלפים מ"ז לבריאה

שהיה שנת

י nn

למלכות יהושפט מלן יהודה וראשית מלכדת יהרדם

בן אחאב מלן ישראל ובדברי הימים נדאה שבא מכתב אליהו ליהורם

בן יהשופט מלן יהודה שנת ג' אלפים ס"א ליצירה ןבסדד עולם
נדאה שבא ךמ,כתב  ' Tשנים אחר שגננז רכזה אין מכריע רי"א שהסילוק

מאליהו היה שנת ב ' אלפים תתקא Tרגם בזה אין מכריע ,בסדר עולם
נראה ש .בביאת המשיח יגלה אליהו רתיכף יסתד  .במדרש שיר השירים

אומר כי קי nכ ךנוא נביאים הי "fלישראל נימי אליה•ר אןמך זשותל
מ'ז vנביאים הנחרבים בתרדה היר בישראל בכל

,,,

ודרו אלפים

ורבבות מנביאים אשר לא עלה זכדרנם בספר להירתם נביאי עשה.
ושבעה נביאות נכתבו בתרדה שהם

,,

אמהות

נקראו

בדm

נבארה

א' מרים אחרת משה דבררה שהיתה עם ברק רארמר המדרש שהיתה

אשתר ובעת נבראת' היתה נפרשת ממגר חנ·ה אשת אלקנה אביגיל
שאת זרד המלך חולדה אשת שלרם אסתר המלכה רבעל הלכות גדרלרת
מרנה וב"" נביאים בזה הדרן אברה.ם יצחק יעקב משה אהרן י· הרשע

פנחס אלקנה עלי שמאול גד נתן רדד שלמה עדר מיכיהר בן ימלא
ובימי :אחאב עובדיה אחיה השלרני יהרא בן חנני בימי אסא זעדיהר

בן ;,.,ע חזיאל מבני חתני·ה אלעזר בן דרדר ממורישה בימי יהושפט
בימי ירבעם בן יאוש הרעש עמוס בימי יותם מיכה המררשתי בימי

אמציה אמוץ אליהו אלישע ירבה ישעיה בימי מנשה בן חזקי' יואל
נחרם חקבוק בימי יאשיהר צפניה ירמיה אוריה מקרית יערים בימי

י;,ריקים בגדלה -יחזקאל דניאל בררן גריה שריה מחסיה חגי זכריה

לח

שלוסלת

הקב-לה

מלאכי מרדכי בלשך ע"כ מצאתי וחסר שנים אוומר אני שבאולי הם

אלישע

חבמאל ושלרם :
קבל מאליהו בשנת סילוקו לשמים שהיה שנת שלשת
אלפים רמ"  fליצירה אומן ןש  nי בכתרבות פןק שני דייני

כי אלישע בן שפם היה משנס גד רמפשם ה !; fסרקים נראה שאליש:ע

חיה חאר סילוק אליהו ב 1iא שנים ובסדו עולם ונהא שהיו ס"א שנים
ואיד מכריע -במדרש םרף פרשת נשא בראה שאלישע שמש ישראל ' 0
שנה אחזיהר בך

יהורם מלן יהודה מלן א' שנה יהשוע היה כ"ג

אולישע נביא עתליה אשתו מלכה

 ,,שנים :

יהאו מלך ישראל מלן

ח,..כ שנים יה.ארחז בנר מלך י"ד שנים .בפ' חלק נעמן שר צבא למלך

ארם גר צידק היה בפרקי רבי אלעיזר פל  uג אומר האיש שהחי ' אלישע
·היה שלרם בך יבש אישה של חולהד הנביהא חאורי שהחיה אותר
הוליד חנמאל בך לשרם והמדרש אומר שהאיש שהפילו בקבר היה
צדקיה בן

יהוידע

הכהן קבל מאלישע כמר

כנענה :

בשנn

ג' אלפים

נ  uה ל ב ריאה

והאריך ימים עד ק"ל שנה יושא בן אזחיהר מלן יהודה
מלך ארבעים שנה .יהוידע רעדיה כ"ג ר.זכרי·ה בן יהויד:ע כהן ונביא
רזיךי  mתן המלך ריראש צרה ונהרג רותח זמר עד שבא נברזראדך ונקם
את נקמתו בחרבן בית ואשת כנראה במדרש איכה רירם הריתגו היה

שבת וצרם כפרד .ירבה הנביא היה בחדר דבר של יראו ,ומשחר למלך

במצרת אלשיע .בפר' רבי לאיעזר שהצופית היתה אמד במדרש קהלת
נראה שבן הצופית לא מת ובמדרש רrrיי אומר באשיר של ירבה היה
משבט זבולןו ראמו משבט אשר רי•א אשמר של יונח היתה נכרית כ י

זה אליהו שהיה כהן ונביא לא חי .דז מטמא עצמו על מת ישראל .במסכת
רה --פי-ד ואמר שו.סאתר של ירבה ·חיתה ערהל לרגל  Iזהור פרשת פקודי
אומר שהאנשים שהיו סבפינת ירבה נתגיירו ולמח תרדה .בסדר עולם
נראה שיונה חי יותר מקכ" שנים וראיתי בם' פיתל היהדוי שאומר
שדרו דונ,לן צר·ה שהיותר ןטק מ·נכיר ימלךו שהיה שלמה ארם ימות

האו אר זערו בלי זרע של קיימא ימלוך תחתיו זרע וג.זול ממרג שהיה
נתן אולו נקראים אחי השר כנרחא במלכים א' םימז

,,

ומן העת

ההאו זע יהשופט mאויהו זר·ע · תבן ההי נקרא חאי ;ןשרים רכן האנשים
שהרג יהורם היו זרע נתן כנראה בד,ברי הימים ב' סימן כ"א ויהורם

לבדר נשאר מזרע שלמה  .וכאשר נהרג השתדהל עתליה להמית כר
זרע ד-ונ,מלכה של אחי השרים ובערמת יהוידע רידו:סר,בע שונע יאוש

הנקרא גכ" אלי אוליקים רדאר .חיה שאודן לזרע דוד \שלאירת זער
נתן בנר .זכריה בן יהויעד קבל מאביו שנת ב' אלפים .ז'"ם הרע~ש

לס

אלישע/שרעiוי

הנביא קבל מזכריה שתנ ג' אלםים צ' רהיה משנס
ישעיה אופן

•קברותו1

ראובן עי r

ב-חר

עמוס קבל מהשרע שגת ג' אלפים קי "-רהיה

עמוס בלשונו והיה משנס אשר

I

אמציה בן יארש מלך יהדוה מלך

כט -שנים .אמץו אבי ישעיה היה בגיא הויה חאי המלך בן כ•ח שהנ
מאציה בונלכן ,וראיתי בספר דרכי נעום זל ' חביב ךא,רמר נהירתי

במלכות מיררםור הגירו לי כי שם מצבת pרבירת שר צבא אמציה מלך
•ההדור ואריתי השיר אשר עליה .ןארמר המר' שמעת שסר אמציה מאחרי
iז ' והבניא גזר ושבמעו עבריו ןקשרו עילו קשר  .צודקיהו היה כ•ג 1

ישעיה

קבל מעמרם שנת ג ' אלםים קמי לבריאה ,עתיה בן אמציה
מלך הידוה מלך נ•ב שנים .יאול ככ 'tהשוע עמום ישעיה

ועתיה רמינה המררשתי

נביאים ,בתרםםתא אומר שהיה ,,ן;כ שנים

מצורע .אוז היה רשע גדול שלא היה כמוהר .יותם בן עוזיה מלך

על יהוהד ר'"'י שנים .יותם כ  m Yנביאים שהיו בימי אביר .ישאו בן
יהאר nז מלך ישראל מלך י•ר שנים  .ירבעם בנר מ•א שנים .זכריה

,,

בu

חדשים שלם בן יבש חרשד א ' מחבם י ' Wשנים .פק nיהז בנד ב '

שנים .אחז בן יותם מלך

יהזm

מלך .,,י שנים .יותם חיה כ"ג הרשע

עמרם ישעיה עוזיה ומיכה היו בגיאים פקח בן ומליתו מלך ישראל
מלך כ' שנים .בימיו )היה( בtנףו מכלדת פקח לעה סחנוב מלך אשוך

והגלה לארצות אשור שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה ועגל זהב

ויונעם רהזליכהר לחלח mבוו ונהר -Uזן ז:רה גלות ואשדן הושע בן
אלה מלך י'Zזראל מלך תשע שנים .ואז שב סנחוב זיבל כל ישראל

הנותר רכל מלכות שומרון ועגל שני שבבית אל עמהם וישלח גם הם

לחלח וחבור ורנו .רגזן  nה היה שנ r,ג,,.י) (• (.
לישראל

לאחז זזה גלות שני

ןםזף מלכי ישראל ,במדרש נירונ כ nג סירן ירבעם בסל

הבכורים מעללות ירשולים וביר-ם ט"ר אב הרשע בן אלה ה-סיר

הפורtגארת ששעה ירבעם והניח לישראל לעלות לירושלים .חז"ל אמרו
שמלכי ישראל הרשעים היו שבעה והם ירבעם וזרעו בעשה וזרעו

עמדי תרעד יהאר ר-זרער מנחם וזרעו פקח השרע רכן מלכי יהודה
הרשעים היו ז' והם יהורם יהnארז מנשה אחז אמרן יהויכין צדקיהו.

 rnקיהד בן אחז מלן יהודה מלן כ  uט שנים נויה כ"'ג הושע ישעי'
עמוס רמינה בניאים .אומו המדרש שהרשע חי ' משנס ראובן ושבימיו

תמת זכרת אברת בפרק חלק אמדו שברקו מדן רעד באד שבע בימי

חזקיהו ולא מצאר איש ראשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה

בשנת ארבע למלכו עלה סnנדב שלישית על שומרון ולא היה אז מלך
(•

tץס יכ בכלםיס 'ב ז' כוחב זסבנת שתיס עש:זר ללמך זחא למן הי ר .ח:

rזלשלת . .ךקכ,לח

מ

בישראל ולכדה שש

•(

שני ' אחרי גלות שני ו הגל ' שבם פארים ומנשה

שנשארו שם רזה היה גלות שלישי שהיה שנת ג ' אלפים ר " ו ליצירה.
קבלתי מז.קני הדור דשלרניקר שבקלה אצלם שהרשע הנביא מת בבבל

וצ ר ה לפני מותר שיקבררהר באח ישראל ולפי שהדרך הי ' ארוך
ומסרכן צרה שישימכהר תוך האוןו תיכף אחו מותר ויקשר ו האוון על
הגמל ריני·חרהר שילך לו מאליו ו במקרם שינוח הגמל שם תהיה קבורתו

רכך עשר והגמל הלך בלי שרם בזק ומוקש עד גליל העליון הוא צפת
במקרם בתי חיים של ישראל ערל פי המכתב שהיה באורן הכיררהר
היהודים ריקבורהר שם ב.כבר.ד מבשה בן חקזיה מלך יהודה מלך נ" ה

שבים הרשע כ " ג .ישעיה יואל נחרם חבקוק נביאים ולא נזכרו בימיו
לרוב רשעו  .בפ ' חלק אמרר שבים שעורים שנים היה רשע ול"ג שבים
עמד בתשובה .זאת היא תפלת מנשה נהירתו אסור בשלשלאות של

ברזל בבל העתיקוהו חכמי אדר-ם מספרי יונים .ה ' היכול אלהי אברהם
יצחק ויעקב תר·עם הצדיק שאר שנוית השמים והארץ רכל צבאם רשמת

גנרל לים ובמצותיך םגות התהםו וברוא שמן והכל יראים ממך

וחרדים ממעשיר רהכעסך על הרשעים .אבל גדולים ונוראים חנרגין
שבדרת כי אתה גד ו ל על כל הארץ ורחום מאד ורב עליך רשעת

האנשים ראתה ברוב סרבך בדרת בקלל השבים אליך ראתה אלוה הצדיק

לא דרייעת התשובה אל אברהם יצחק ויעקב לפי שלא חטאו לפניך
אבל אבי חטאתי וכחול על שפת הים רבו חטאי אבי אסור מאר בכבלי

ברזל ולא אוכל להוציא הנשימה על כי הכעסתין והוערתי לפניך
להציב התועבות ולהרבות נרשעירת ערתה אני נא לפניך נכרכים
כורעות שבלבי לחלות מדת סרנך חטאתי אלקי רהעריתי ומכיר אני

רשעירתי שוואל אבי מחילת לפניך ה' אלתי שתמחול ותסחל לי

למען לא תשחיתבי עם עוברתי ואל תעמיד עבשי לעולם רתשדיעבי
ברוב חסדיו אפילו שאיני ראוי ואהלל ' שמן לעולם כל ימי חיי כל

ברואיך יהללרך סלה ולך הגדולה לעולם ערד עכ" .כמדרש כשאמר
ישעיה ראיתי ה' העליל עליו מבשה ואמר ככר נאמר כי לא יראני

רא,דם  mי ולכן בקש להרגו וישעיה ברח והזכיר ה ' ונבלע תוך האילן
אמנם נשאר חץר מדא.ילן ציצית אדז צדה מנשה דחתכר האילן וישעיה
מת .עדו שאם חתשוב שנות מלכי ישראל מ  Mלה ירבעם בן נבט דע
גלות הרשע כפי פשס הפסקוים תמצא ע ר לים סך רמא" שנים זכך

א t:

תמנה שברת מלכי יהודה מתחלת רחבעם עד שתב ששה לחזקיהו שאז
גלה העשו תמצאם ערלים סך רס•א שבים ויולד מזה כי בקצבת תשנים

c:-

נ"'ל ,,,צש ש1נ,הנ שני,ם כי גל,ת שני ד~ קצ'iד" :זזו  .ה~ ר"ג
באא

פקאו ( .

J

סד".ד

ו)נהיש זחםלח jrמיהכ יואל נוחם בחקוק צפב;ךו ירמיה

משנת

,,

מא

לשלמה שבנה הבית ער החורבן דרך מלכי ישראל יעלה

בירך ת•י ןךךן מלכי  .יהודה יהיה ת  nל הןןכפךשים נוצרים ןיהדןים

נתחטס.ר מאר כדי להסכימם יחד ולא נמצא רדך מתישב באופן שמאר
מפרש צונרי אלן ;ןדברים כל היגע ל.דטיל פשר בין התכובים יכלה
זמנו לגודל הדפ,רשות וקושי זtכוכמתם ולכן נוכל לומר כי אםמכתות
כתית למאור שדרשו חזיל רכן בזאת יבא אהרן ודומיהן הם סאמכתות

בעלמא .מיכה קיבל מישעיה שנת ג' אלפים ק " I Dיואל בן פדראל
קבל ממיכה שתנ קץ ,ובמדרש פרשת נשא אומר יואל  .הנביא היה
בן וסמראל הנביא ונקרא פדארל לפי שפדה ישראל בתפלתר  Iנחום
קבל מיאול שנת ג' אלפים רמי

I

חבקוק קבל םnנום וסגת ג' אלפים

דנ"'ר :זוהר פרשת בשלח אומר השדנמית חיתה אם חבקקו ובפרשת
לך לך אומר שהיתה אשת עובריה הנביא ובפרשת ויאצ אומר שביום

ד•ה היה כשנדו אליה אלישע ,ובפרקי

,,

אליעזר אומר שהית;ן חארת

אבישג השונמית שונקרא חבקוק לפי שנחבק שני פעמים אחו ממאר

אוחר מהנביא ,צפניה קבל מחבקקו שנת שלש אלפים ר•פ לבריאה
ובימיו חיתה חולהד הנביאה ובפרק י"ר ממסכת שמחוח אומר שנקברה

בירןשלים ןאל נגע אדם בה מעלום :ירמיה קבל מצפניה שנת ג' אלפים

שי' 'Yלבריאה רדת.אבנ ארבעים וסבה והתחיל לדת.נבא בהירnז נער,
אמון בן מנשה מלך ביהוהד שתי שנים שלום כ-ג  mוזה נביא .יאשיהר
בנר מלך ל"א שביס חלקיה כ"ג צפניה וירמיהו וברוך נביאים וחולדה
נביאה והמלך עבצ' ועזרת יומי' גנז האורן רמשה והלוחות

דצנצנn

ר·המט' והרבה תכשיטי קדוש' כמער' מתחת המקשד .שאלו ח,ז"ל-
במקום דקאי ירמיה היכי מתנבא  .חולדה והשיבו קורבת ירמיה היתה

ולא קפיד עליה .ויאשיה היכי שביק ירמיה רמשרר לגבה אמר מפני
דגשים רחמניות רובי י mנן מאר והלך להחזיר עשרת שנסים אמר
רב נחמן חולהד מזרע יהשוע באה מצד בנותיו יהוא nז בן יאשיהו מלך
ביהודה ג' חשרים חלקיהו כ nג וירמיה נביא :בווך בקל מירמיה

שבתג' אלפים "שצ ןמת בבל שבת תי nג יי( יהויקים אחיו של יהוא nזבני יאשיהו מלך יהודה מלך י"א שנים עזריה כ•ג ירמיה בררך

ואוריה נביאים בשנת

"

למלכותו נחתם גזר דינם של מלכות יהודה

ועלה עליו נבוכרנצר והגלה מיהודה ובמנימין ג' אלפים כ"'ג ומשאר

,השבטים  ' tאלפים וכלס היו חכמים גדולים בחררה והביאום  ·.לבבל
ויהויקים מת בבבל ומגלות זה עד שבחרבה ירושלים יצאו מ' שנה כל

זה תמצא בסדר עולם רבה כ"א כסליו סוף המגלה שכ' ברוך מפי

<·

T"JJ

בiחlכ " 'tוoף 'ג לא'Oם שחל.

שלשלת

מב

הקבלה

ירמיה .יהויכין בנר מלן ג' חשדים ועשרה ימים שריה כ . . .ג ירמיה
ובררן נביאים ,ןf,א הגלה ארחן נבןכדנצך ןי  uח אלפים מיהודה ובנימין

אתר הרביארם לבבל והוליד עמד צדקיהו אחי אביו בן יאשיהר .רזה

גלות ה'

לישראל :

נן סידא הי' בנו של ירמיה שנולד לו מבתר כנראה

בכתרבות ונולד זה האיש אשד היה חכם גדול וחיבר ספרים ומשלים

 mידרת ובפרק החובל קורא נכלל כתוניס ספר בן סידא הזה .רנן
נמצא אז ספרי בן לעגה וספרי המירם הנזכרים בירשולמי פרק חלק

רכן ספד בן הגלה .ענד מלן הכושי שהוציא יומי' מן הברד היה בדןר

בן גריה כנראה בפרקי ר' אלעיזר פנ"ג וזכה לכ uס חי בג"ע .צדקיהו
חאי י-הריקים מלך יהודה שב מבבל לירשולים בושרת נברכ-דנצד ומלן
י"א שבים ויהויכין נשאר בבבל ב.בית הסארדין .יהרצדק אחי עזרא

הסרפד היה כג" ירמיה וי,חזקאל נביאים בירושלים דבררך נשאר בבבל.

בשנת ט' למלכו בא חיל נברכדנצד על ירושלים וב.שנת שלשת אלפים
"שח לבריאה האו י'"א שנים למלכד גלו לבבל

,,

אלפים רת"ר מיהדוה

רב ' אלפים משבט ב.נימין ומשאד השבטים  ' Tאלפים והתרשם והמסגר
וכר' ואז היה גלות

,,

לישראל לחרבן ירושלים היה קנ""ז שנים אחד

חורבן שו.מדרך שבעה מדחשןו מזאת השנה עררו עיני דצקיהו

שענד שבדעתו .ילקוט פ ' פחנס אומר

"

על

הן שאבד ממשפח ' בזריה

פנחס מבנות פרטיאל אודי' מבנןת גבערנים יחזקאל מבני בנות רחב
יומי ' בכמה אופנים שלכן נקרא בן ברזי השיו מבזים אותר רכלם נפקא

מקרא .במסכת מגילה הגןלים עם יהויכין דב,יאר מידו.שלים לבבל
עפר מב.יה ואבנים טובות ומהם בנד בית וכ.נסת בנהדדעא וקראו שמר

שף ריתו.-ב נמאצ כדתב בם' רזנ.סערת ולבי בנימין ,כן ורקבב יקר ,דיאו-ן

אדיגנלאם אומרים כי יחזאקל נפטר בחיי ננרכדבצר ויקבך ראבץ בבל
בין נהר פרת ונהר כבר וכשמלך אריל מרדון  mצויא יהויכין כנבית

וכ.אל ובא יהויכין לרה"' לאפים יהודים עונד ויטנ כיפה על קבר יחזקאל
הנבאי דגם חירם נדאה שם חקוק יהויכין ויחזקאל וגדוד אנשים ושעיו

כנסn

גדלוה םמ,ך לאיה וברקובם רכ -.נתם יש מכד ששים מגדלים רבין

מגדל לבמלר כםנת ובחצר כםנת יחזקאל בנויה התיבה וחארי הכנסת
יש קברו של יחזקאל והכל יחד נקאר כנסת יחזקאל ויהויכין הזריז
לכנת oחזה נחלות וכרמים שנתן לו ארלי מרדון להתפרסנ מהן ארותו

מקרם מחודש על שם ישראל ובאי' הלתפלל שם ממרחקי ארץ רבידם
.דכ~פדריס מצויאים ם"ת מגדיל מכתיב-ת ידו של חיזקאל קידורים בר
רעל קברו שעשית חקלת כל היום דשם בית גורל מהקשד מלא ספרים
רבים מחדרנן בית ראשון דשני ונשיא הישמעאלים שכמלך במקומרת

הךם ,קיים לכנסת זה כל ההכסנות ההם עד היום ההז.. , .ז שנים אחר

בן יoרה

וn

מג

נורין;אחהא זצדקiז'ז/נחך

הגלות הנזכר שב נבוזראה שר צבא בנרכדנצר על ירשולים ושרף

את הבית ולחק כל כלי ה' אווצרות המלך שולחם לנבל  mרג מישראל

צ nא  .ובוא

זןלn

הנהרגים ע:ל דוומ של זכריה כרבהא במדרש והגהל

מישראל תתליב אלפים רכלם חרדי יהדרה רבגימיז mשאירו בירשולים
ששת אלפים רמנה עלי.הם גוליה בן חאיקם ובא

ישמ·עאל  mר nn u

ברוח אלה עם ירמיה נגז רצונו ובבו'\תא למצרים ןדג,לה גבוזראדן זה

מאץר ישראל יותר מששים ובאר לש בני משה רבניהם גכ -מבני
יונדכ בן דבב ושכהגיע לנהדרת בבל הוליכם קזונה-יי ןנגזם מעבר לנהר
סמבטיןו וכל זה נקרא גלות  ' Tלישראל~ זוהר ם' פקודי אומר כל איבןו
יסודי ביתא קדשיא ~גתניזר ולא אאת בידו מנייהר אפי' חד שונבה

שנים אחר זה נבוכדנצר לכד מצרים וצרר ולקח היהדרים שהיו .שם
בץרא עמון דמארב וסביבות ץרא ישארל ויtתבכם ירמיה ובררן ן,רןליכם

לאלכםנדריא של מצרים והיו שם שנים דגרת והיה לה,ם כמו מקשד
מעט רפדו ודבר עבושר בנים ובכוד וכמר ק  Yשגה ארחי החונן עלה
עליהם טרקיאנוס קיסר י • ד לרומא והרג מהם נפלים כיוצאי מ.צרים

ואחכ nשב

שניn

עליהם אלכסנדר קיסר

כ , ..

מרומא והרג המם שנית

u

נפלים כיוצאי מצדים בגטיו פרק הבזקיו קורא אדדיא ם במקום

סררקיא u

ואומרים שם התוספות אלכסנדרוס החריבה ונתישבה ארחכw

אדריאנוס החריבה שנית בסרכ ,ה ם' החליל ואמו אנשי אלכסנרדיאה מאי

סעמא איענשר וכתיב לא תוסיפו שלרב בדדן הזח ,עדו ולכ זה נרקא
גלות שמיני לישראל בבית ראשון :כל אשר כתבתי פה תמצאנו בסדר
עולם דנה זווטא וסדר עולם של הראב"ד שהם לקטר מן המדרשים
ואגדות הגמ' וקצת

קבלדn

,על פה שהיו להם  .מדרש איהכ אומר כי

בשל·שח מקומות גלו ישראל אחד לפנים מנהר סמבסירן חאוד חץו

.

מהנהר הבז ' שירד עלירם ,ענן וקתיפם ואחד לדופני אנטרכיא יייא
לר ,בונה -של ךבלתה ויש מסמבטיןו לשם כמן אמ  uי לסמבטיון ,חאאב
בן קרליה וצדקיהו בן משעי ' היו נביאי שקר בימי נבוכדנצר ויאמר

להם נבונדנצר אני רוצה לכסרת אתכם באש כמו שעשיתי לחנניה
מי.שאל ועזרי ' והשיבר הם היו גו דאגו ב' ולכן הם נצלו והמלך השיב
שיבררו יהדוי אחד כרצונם ןישליכ,הו נאש עמהם ןנחךן יהושע נ  uג

בחשבם שזברתו ירעיל להם וחרא נצרל והם נשופר זה תמצא בסהנדרין.
פ' חלק אויל מרוןז מלך נץ שנים אחרי מות נבונדנצד אביו ובשנה
א' למלכו הוציא יר ,וינין מנית כלא וחארי הימים מת :דצקירר .הערר

בבבל .והשית" לדוב עוברת מלכי יהודה החליש נח זרעם רלא היה

ערד בהם נח למלוך על ישראל אבל הניח שי nנשאו על זרע ישארל
בשם מעלות נשיאות יהויכין מזה הנשאיות היה הראשון ובמשך ימים

שלשות

מר

הק,בלה

מועטים מת ננבל שאלתיאל בן יהויכין היה נשיא רריש גלרתא

על.

גלרת בבל אחרי מיתת אביו רמת שם ואחריו זרובבל בגו אכשר
תראה

ראיתי

במקומו 1

לכתוב הנה סדר בחירת הנשיאים בבבל ובמלכות פרס
רלמה נתבטל כפי שנראה בתשובות הגאונים ואני העתקתיהר

מספר שבט ידדודה .בשעה שישראל היו מבקשים להקים עליהם נשיא
רגם היה נקרא דיש גלרתא היר מתקבצים כל ראשי ישיבות וזקנים

ושופטים שבכל המלכות ובאים כב-בל ומיחדים שם בית גדול עמוטרת
שש ורקמה עם כסארת לכל ךז,,קנים רכסא מהודר לנשיא רראש ישיבת

סרריא מימינו ןמפרמנדיתא בשמאול ומוכיחים .לנשיא שלא יורם
לבבו מחאיו וביום ה' הולכים לננסת ותוקעים בחצוצרות וקול שופר

ומברכים ואומרים יחי אדן~נר נשיא פלו' ראש גלות ישראל רמלרין
ארתו ער ביתר שרם חוזרים רתקףעין ומתרין בר שיתנהג ביושר צדק

ומשפט ומישרים ויוצאים מלפניו ונירם

,,

שולחים לו מתנות כל

אחד כפי נחו ובערב שבת בונים לו מגזל בכנסת ומכסים אותר בבגד

משי ורקמה וביום שבת הוכלים כל ראשי העם לביתו רמלרים אותר
לב"ה רךאו ,לפניהם ופניו מכוסות בבגדי משי וכשמגיעים לכנסת
מ  Mיל החזן בררן שאמר ונר' אחר זה מתקבצים בל החזנים אוומרים
התפלה בגנרן עד הראצת ,ת"'ס זאו מעליז הנשיא לרשא המגדל ופניו

מנוסרת ,ר"י סביבו ומוציאים סת nמההיכל ומביאים ארחו אל המגדל

m

נשיא קורא ראשון ואחריד רשאי ישיבות ואחד הקריאות הנשיא

דרוש עווצם עיניו לכברד התורה ודורש דברי כבשרים ותוכחות

ומעררו הלבבות לנדברת הצריכות לישיבות רהוא פותח תחלה כפי
עשור וברברת עצומות היר עשוים אז לכברד הנשיא אחכ -קמים כרלם
ומכרבים את הנשיא ואומרים קדיש וכשמגיעים לחייכןר אומרים וחביי
חאנינר נשיאנו ראש גלירתינר אחר כן קם הנשיא על רגליו ומתפלל

על ארשי ישיבות שיצליחו בתורתם ואחר כן על המתנדבים רעל
העוסקים עם הצבור ועל לכ מדינה ומדינה רכל זה קיבלר נמוך למען
לא יאמרו השואנים שמתפלל על השפלת המלכות והולכים לכיתר
בשמחה אווכלים עמו דבנרכת המזןר מכרבין לנשיא דמן היזם החאר

mלאה איו הנשיא יצוא מפתח ביתר אבל הדלבים עלולם שם .אנשים
להתפלל עמו וכשרוצה ללנת לדבר למלך שולח לקחת רשות ממגר
והמלך שוחל לר מרכבת השמנה שלו אבל מפני כברד המלבות אל היה
רוכב עליו רק הולן לפניו והאו הולן בלבשו רקמת רב' אשי רציס

לפניו ובל ישראל שרארהו חייב ללוותו .וכשמגיע לחצר סריסי המלך
רצים לקראתם רעד הגיעו סמרן למלך רעבד ,הנשיא עובר לפניו ומפזר

מה

סדו כnי;ת זוגיישא•ם כככל/זעגזר

והרבים לפני הנשיא וכשהנשיא מביע למלך משתחרה לד דאחר כן קם

על -רגל כעבד והמלך רומז לסריסיו שיןשיבר הנשיא בכסא שכשמאלו

והמלך שותק מעם להראות כברדו ראח:ץ המלך שראל כשלומר ומשיב
שלרם או  nnכ המךל שאול  .בשלדם עמו ומשיב ומתחיל אוומר לד

שאלתן ןבתת הוכלן שאלתר קם לנו רגליו דארמר למלך נרבה nמוקתנ
בחכמה ן;ן.ולך לן .אחדי הימים כשאר אור שרי המלך בדןלת הנשיא

קנאר בד ויאמרו הנה עם בני ישראל הולך רגלד וימרוד בנר עם זער זדר

מלכם רהרבר לנשיא רמירחסי ישראל אשר אתר והמלך שלח לעזרתם
אבל כבר נהרגו רמשם והלאה נתבסל הנשיאות באל הכתב לזרע זרד

דאיתי יחוםס אלב לא שרם שררה על ישראל ע:ץ בקרצו :רדאיר
שתדע ני נדאה כמסכת יעא פיק ני כמה שנים מדח,דכן אוילך כני

א  nי חיו מרבים שנותיהם לחרבן ויתר הגהלו למוכי ידגים ,בירושלמי
דר"'ה העלו שיארל עמהם מבבל שמרת ומ.אלכים כמר מיכאל בגריאל
רשמות החשדים כמר ניסן אייר .נספרי פרשת ב,העלותך אחרי צאתם

ממצרים היד מדנים ליציאה חארי באום לארץ היד מרבים לכניסתם
רכן אחר הבגין לכנין חרב הכית רבד' רכסרף חאר חרכן בית שני היד
מחזיקים חשבון ביאת אכלנדרןס בירשולים רבם שנדת חורבן בית

שני אבל אחדי הרמב"ם התחילו ישראל בכללן לiוחזיר ל-שברח היצירה
מהקובל אצלונ באמת רי"א שמנין ליצירה ה nחיל מד הלל בר' יהרהר
נשיאה שסידר לונ חשברנרת הקביעות והעיבור שהי'

קורב לסרף n

כמי

במרת בנלי נמר ד אלפים דס" ליצירה רכמד ש' שנים אחר החונן.
במדרש מבלת סאתר אמדר ב' עשירים עמוד בעולם •קדח לפי שמצא

' אוצרות ירסף רחמן לפי שמצא אוצרות מלכי יהודה .רארמר שמרדני
יצא משובעי ובפ' שלח לך אומר שאסתר iדיתה בשעת הנס בת "עה
שנים בפ'· חלק אנת מכני כניר של המן למדר תרדה בבני בדק כתרם'
ב•ב א'"'פ המן הדג לדת.ך לפי שהיה

משיב

דברים ביו אסתר

למרדני שם פ"ה אומר אימה זהמן קנראת אמחלהא nב עררנתא ראמי'
ואברהם אמתאלה בת נוגבר וסימנך טמא tנמא טהרו טהרו וראיתי
נס' סגולת האומד הורצה לכבשו השואנ יזכיר ז"פ אמי,ה של המן ו

עזרא

הכהן הסרפד הגדול קבל בבבל מבדרן בן נרי' שנת ג' אלפים
ש"ע רהאר ךאש לאנשי ננסת הגדולה שהיו ק  uך זקנים ןהיתה

קבלת כל התודה ביד נולם רהנררעים לנר הם חגי ן:רכדיה מלאכי דניאל
חנניה מישאל ועזרי' עזרא נחמיה מרזבי זרובבל כאן מתחיל שמנה

דרדרת לש הרוהא במשך בנין בית שני הרא מאלכי ה,נביא לזא הי'

מהדאשרנים לעלות לא  nי כי היה טךןך לחורר תלרחונר לפני ברןן רבן

שלשלת

מד

הק,כלה

דלהירתר זקן מופלג לא היה יכול לעלות רגם היה סיבה מן השמים

למען יכהן יהושע בן יהרצק,ד להיותו בן כ "lג ולא יהיה פתחון פה
לעזרא הכהן הרא אפי' שהיה צדיק .כמוהר ועד כי נירם כ"'ד אלול
התחילו להכין צרכי הבגין רבידם כ"ד כסליו התחילו ל נברת .זוהר

פרשת פקודי אומר שאבני יסוד ירושלים ויסוד ;;,,ב נגנזו ולא יתראו
עד ביאת המשיח  mסרר ג"כ אלו העניינים שהיו בבית ראשון והם

אורן כרובים ארדים ותדמים אש מן השמים הגם כי לא היה יורד אש

בכל ידם זזה כי בימי שלמה ירד ועמד לעולם על המזבח רוץב כאריה
עד ימי מנשה שזא גננז ובפ"ק דיומא נדאה שבבית שני דואים אש

מן השמים על המזבח רבץו ככלב אבל לא היה מסיעי ממש כי בטל
חנ השכינה זרוח הקודש מנדרה שלחן וכל כלי המשכן צנצנת המן

מקלו של אהרן שמן המש nה כי בלם גבנזו לפי שאין לה.שתמש בהן

זולת בהירת כל ישראל על אדמתם .חצדצרןת משה גננז בימיו כן
רנאה מ.בדרש בהעלותך; במדרש בבראם מבבל כןז.ב מזבח והקריב עליז
קרבנות י"ט שנים קודם בנין הבית .במדרש ב' נביאים עלו עמהו:

מן הגרלה א' העיד להם קמדם המקדש רא' העיד להם מקדם

המז.בn

אר ' העיד להם שמקריבים אפי ' שאין שם בית רי"א א ' העיד על
התרדה.

שנכתבה

אשורית .כתב

הכm

די

מ'"ג שהתמידה הנבואה

עם

אשוני בית שני מ ' שנהי .בשנת ג' אלפים ת•י לבריאה היא ש  Nי"ח
למלכדת מדי האר שנת ע ' לחרבן בית ראשןו התחילו לכנדת חרמות
ירשולים רבית ומ.קדש רכל כה.נ"ג ממדנים ומחזיקים ידי

הבונים

והלירםת  r'IMמכלות מדי ופרס הכריחו ליהדוים לשיgרת צררת עיר

שרשן תניד.ה ·בהיכל .זררב-בל בן שאלתיאל בן יהרכין עהל מבב.ל אל•י
כמר נשיא ודיש בלראת ואות עזרא הסופר וקצת דב,לרת עה.םם וזרובבל

חור לבבל רמת שם והוא א ' מהק"ן דכנסת הגדולה אומר המדרש

שזרובלב היה נ-ק' ג•כ נמחי,ה בן חבליה

דב' D

יוחסין אומר שנמחיה

r

הזה נק ' ג'"כ התשדאת על שהתירו לר לשתו nי בסד בעברו שהיה
גרתן לשתות למלך .דניאל נק '  ;pתן כנראה מבדרש והיה בן י"י שנים
שכבכנם ,בחצר בנרכדנצר הרי' נק' ששבצו לפי שראה ,,צרות במנחות

ם ' ,,

ישנבעאל זשלקים בירושלמי ורר,מב'"ם פי' המשניות זשקלים

ותוסופת ם' מררנה אומרים שרמדכי זרד אסתר חי' ינורו מת ' שנים

ונמצא בםףו מלכות חשמונאי הרי ' נק ' גב nם '. Mי ביראמ רבם•ד מיתר'

אנשי כסנת הגדולה המיתר יצר הריע עד"א ובקשר לחמי ' דערירת אל
עלה להם והנה הכנסת הגדלוה הזאת חדשן לט-ובת' הואנ' כל גרלאה
רבה תקרני ' כמר חלוק הפסוקים דקרי וכתיב מאל  mסר רםרשירת
םתדמרת רפת mרת אוותיות גדולות קורטנרת ועטמים ובקודרת רכן מינוי

ז ,ךןבנ',ן/שיערת ה-שיסנס

 :זנז

חשרי השנים שיתחיל מחשר תשרי כי עד שם היר חכמים מnתיילן
מחשד ניםן ער,,,א ו -בים כאלה הםג שנחלקו מאד קדמדנינד המחברים

לדעת מי חבר כל הדברים הזג' רעיTי בהקדמות הךד•ק  Dי' יהשוע

רהאפרדי בפ•ז מספרר רד' אליה דמ,דקדק בספר סמרות המסדרת ולבי

ארמר לי להכריע שהבל ניתן .למהש מסיני שוכחונ אר שלא כתנו
להכתב אולו השרים תכבר הכל  mזרר להזכירם לכל ישראל ,במםכת
סרכה אמרר כדרר הזה הי·ה באלכסנדריא של מצרים כמלים כיראצי
מצרים דע' קתדרארת הזב בכםנת וג.חלה רכלן בחוגר עי" אלכסנדר.
אחר זה נתישבה שנית עי" חרכיו בן שמערן הצדיק ונתאחר עד עתה

n

רנן בית שני שנחרב -עי אדרינרס עם ביתר רכן שם בתוספות אמרר

שנתישנה שלשיית רכן ראיתי קברזניקי .לפי הnשברנרת נראה שמשעה
מרדכי עם ומ.ן היה כמר בשתנ מ•ח לחאר חרבן הבית הראשןו יבי•ג
ניםן כתב המן הספרים

בט , ..

בר נכנסה סאתר למלך בי .wז בר תלר

המן .בכ*ג כ,ן כתב מרדכי להשיב מסרי המן בי·ג אדר תלו י' בכי
המן רכארתר הזמן לשבה האבה נתכב.ה המגילה אמרר חל*ז פרק י'

י mסין שמעם יהודים עלו עם ע.זרא לירשולים והניח

בבל סולת

נקיה מהיחרדיtנ .ריי"א כי היה-רדים הרבים שבלו למצרים נחרןב ראשרן

נשארו שם עד שאלכסנדררס מרקדת בנה עיר אלכסנרדרס של מצרים
והלכו שם רפרר ודבר בה רכן עשר את אשר הלכו לאוצרת עמרן רמראב

וארצות היונים רכן עשר הגלו' שהלך לספרד כי לא הניחום לצאת
מבתיהם אב,מרם שבנין בית שני היתה פקידה לבד .רמה מארד תמהתי
שאפילו נימים האלו שהיתה נברהא בישראל לא נעדו מאומה מעשר'

השבטים שגלו רגם לא נראה שהדור הקדוש הזה בקשן לדעת מ. 1ם :ראם
עדיין הם אחרי עבודת עגל ירבעם פאוי' שבפ' חלק ד"ע אמר
שהשבטים הלכן ולא יחזרו

,,,

אליעזר אמר שיחזרו ,ויש מרדש

הארמר ירמיה החזירן ריאשיהר מלן עליהם ואמרר לא כלן החזיר
א·לא מקצתם ובספר עזרא אמר פשרה ח' שכרהא נעדר ממנו ליייים

שלח

שלדחים

אל

המקום.

זארמדים

ששלח אל

ה-רי

רגזן זמרי

ש-גלו שם השבטים ונקראים מרנטי כםפי" עום כל זה תימה האו שאם
נאמין הדבר כפשוטו שירמיה  mר בלם  .אד מקצתן איד לא נכתב על
הספד יהודית אופי' כובתי זכררנרת בארמר' לא אמרר מאומה ולא
ירםיפרך .רעלה בדעתי לכתוב פה ראשי דברים ממה שמצאתי כתוב
על הכבוד הגדול שבאופנים רבים נעשה לבית שני מאת כמה מלכים

שהיו בג' מלכירת גדולות פרס רירן ורומא בערד שלא גרם החאט

מה שלא נעהש לבית הראשןו לפי הנועד מהכתובים רעל ארורת הדברים
שזiסד בבית שני כאדיתא פק" דירמא שם אמרר ארש מן השמים בבית

שלשלת

חונ .

הקבלה

ראשון היה דבןצ' כאדי ובשני ככלב .רכן אמר יוסיפון ס"א פ"ג דזקן

א ' גלה להם מערה אשר החביאו יומי' ושהי' כשמן עב או מים

ריקחוהר ולא יכלר למצוא יותר כי ירמיה נשבע שלא יתגלה עד קברץ
גלירת .רכן שם ג,..ס פ  11ט שהיו נכדים תשובות אורים רתומים באבנים

כתיבות וחסרו כמר מאתים שנים קודם החורבן עברו חטא ישראל רכן
אמד ביומא פ' טרף שחדלו בבית שני משמת שעמרן הצדיק .עזרא
פרש'

,,

כתב דרירש מטעם

המצא כתוב

שזה היה ג  Nכ

רצון כורש

קהודם אליו צרה לאמו ומנכסי מלאנ וכר ' מתיהכ להרן דיהון מקריכין
לאלקא שמיא רמצלין לחיי מרכא ובבוהי .רכן כל הפרשה ההיא רכן
מה גדלו התשורות

ודורונות

מוקדון

שעשה אלכסנדרוס

למקדש

וישראל .רכן הכבוד הגדול רדרדרברת נפלאות שעשה תלמי פרלדולפי
כשהעתיק התורה ,יוסיפרן ס"כ פי  nג אנטיוכוס הגדול זקנן של אבטירכס
אפרפבי הרשע צרה שלא ירזקר ישראל ולא מקדשם בשרם דבר

בגד

רצונם .רכן ס"ג פ"ה הכבוד וג.דול שעשה דימיטריאו מלן יון אל

הבית בימי יונתן כן חשמואני כ"ג שמחל ליהודים

,,

אלפים שקלים

שהיו חייבים לו ואמר הנני מיחד מהכנסתי פ"ר אלף שקלי כסף בכל

שבה לקנות זבחים רכל איש שיבוס למקשד לא ירכלו לתופשר אפי'

שהי -ה חייב למלך ראם יצטרך למקשד איזה תקרן אני רוצה שיעשה
להרצאתי• רעוד שם אומר כי מלכי אס יאה בבדן מאד ב  nה ,וכן בס"ב
בגד אפיארן אומר כי תלמי ג' הנקרא איר..רכיסי כשבצח מלכי אשרר

שוב

לכיתד שמח

לא הקריב זבחיו לאלילים

בשום מקרם אלא

ליורש -לים .בס"ר מהמלחמר' אומ' כי אלכסבדרו אביו של סיב,יריאר

הקיסיר·הוציא סך מרובה גדול כהדור ס' דלתות ההיכל רז.ערת נשים
בתכלית היופי רגם סיכויי לא רהצ שפילאטר קפידו בירשולים ישים
מגיבים זהב במקשד להיות כתוב כר שם הנותן פס•א הגז' פרנפיא

שלר צבא לרומיים בימי מחלוקת האחים אריססובלוס רהורקברם בבי
יאני תנן יקד ותפארת למקום ההאו בערבו שם וכן ציסארר אגשרסו
שאחד כן היה קיסר כאשר שמע שלא הי' שם תמונה צרה להננים

שיקרבו על שמר ומהכנסותיו פר אחד שוני כבשים בכל יום אושות
התנדבה -כלים רבים של כסף חהב רכן שם ס  , ...כי ציסרר הבז' אחרי
היותו קי> tד צרה שכל העולם יובלו שללוח נדיבותם אל ב"ה אפי'
שדבר המלך האו שלא להצויא כסף ממידנה למדינה שוהיהודים

יוכל-ד לבנות כנסיות ומדרשות כרצונם אפי' שאל יתר העמיס הוא
ואסר בלי רשותו .סי"ד פי«ב קליאופסרא מלכת מצריונ כבדה מאד
המקדש גבדבותיה רגם עמים רבים ומלכי הארז שחלו מנחה מדי
שנה בשנה .ס"ב פ"ס מאדיר משעה הילנ' המלכה ומונבז בכו ב"ה

כבוז שעשו זכלבי הוגcזכות לבית שנןדשזכעוז הירזק jננזייסגנוס

מט

שנים קורם רח,דבן בימי קלאבדארר קיםד ראגרדזנם מלך שיראל
ישמאעל בן פ:נאי כ"ג ,ם•ב  Dי""ז בירדן הקיסר היה שרלח ערלרת חבחים
למען

יצליn

במלחמרתיר ארלעזר בן חוגיו כ•ג םעם א' השליכם חצוה

ארו נהפך הקיסר לאדיב ,שתנ פיב נם nשמרנאי בבררת .ירםיפןו בם'
nשמראנים םידי םיליבקה מלן  .יון שלח מקיז לפרת קמדש רכשכננט
שם חלה למרת רבתםלת הכ"ג נתראפ .רכן חאר כז;ן אירע לפקיד תלמי
פיםקןר תענית פ•ג בכנין ב"ה בימי הורדוס לא ירד מטר ז

שמעיז ה,צדיק היה משירי כנסת הגחהל ו-נשראה בידו הקבלה

בננל הכנםיה ההיא שתנ ג'  Mלזנים ת' לבריאה
שרמש בכהרגה גורלה מ' שהנ רי•א שהיjך נקרא עדר םנ כן .שנת ב'

אלפים תמי"ח לבריאה השיא אלף שנים ליציוtח מצדים רמתן רnדה,
ו' שנים לכנין בית שני מןח חגי זכריה ומכאלי הבניאים י" Tםבת
ןנםתלהק נובהא מישרלא

אוז נכנס

בירשולים

אלכסרגר

מוקדרן

דלבקשתד החתיל זמן השםדרת על שמו זמן השנים מתשרי כני"ל שערה

הנחרת רבות ליהוידם ומתגרת למקשד בחרו היה ר' דםרא בן הרכינם
שחיה

ביבמרת

יירנו מראבע

פ•א.

חרניר

מקדש  .באלכסנדדיא

בואנהר

מואת

של

..דרא אר nכך

רםיעת צדוק ובירתים

ב,ן

עד

ש·נים

שמערן

מצרים

ימי

;ןצדיק

רהקריב

על גדיזים

רבי

עם

עקיבא

הלך

קרבנות

ובהב

ולפי

כנארה

כמן

הנראה

עזו השומרונים כדתיים

רנמשן וה הבית כמר

,,

שנים.

דהםיבה הרא

כבראהי בידרשלמי ידרמא רמנחות לפי שנפלה ונקיטה בין חרכיו רשמעי

אחיו על הכהונה גדולך" ובדברי מסתכ יומא פרק אב לר ומגלת תענית
פ"ט נר' כי מקשד הד גריזים היה כבר בוני בי.מי אלכםנדררס מרקדרן

רבדברי הידםייפן בהרבה מקו-זברת נראים הפושרת· וכרת ראיו בל-בי
זיכלרתי לידנ.ריע בעב ינים ההם .קר יהיו לך למזכרת דדך מעבר  .פ"ק
חזולין אמדר דובות ירבה מצדא בהר גדיזים דיש מדרש שהיא ע" Tשסובן

יעקב .וכתב רקבדניקו כי םמירימיס המלכה רביעית למלך נמדדו
בבלב שה,פליהנ לונבחמות ירתר מכל וא.דם התחילה להביא על דגלי
מלחמדתיה דמות ידנד ,ריי Kלזה נרמז בירמיה שאמר מפני חדדן היונה

שררזמ אל מלכדת בבל :
אנטי גנוס איש סוכו קבל משעמדן הצדיק בשנת ג' לאפים ת"'ס
לבריאה בימיו היה

,,

אליעזר בן חוסרם עשיר מרפל.ג

גימיר נתחדש כת צדוקים רביתרסים ובננה מקשד נחר גריזים כשאר

תראה למטה במקורמ דםבת אפיקדרםדםת תמצאנד בפי' אבות לחרמנםי.

יש ל ; וס ל ת

ב

ה ק ·ב ל ה

יוסף בן יועזר איש צרירה ויו-סי בן יmנן איש ירשרוים

קבלו

מאגטיגברס שנת ג' אלפים ת'vק לבריאה שהיה שבת ל"ב לב.בין בית
שני .בימיו היה אלןור הזקן כ"ג שכת-ב לו טולומיאר מלך מצרים
שישל-ח אליו זקנים להעתיק חתו-רה מעברית ללשון יוונית והנוצרים
השימו כל ומ.עשה הזה בספר בפני עצמו ותלו אותו במבין הביבליה

שלהם רקרארם ארי> tטיאיר וחברתי להציגו לפניך בקיצור הקצורים
למען תראה מעלת תורת משה .בחר הזה התחילו ראשי הקבלה להיות
זףרגת כי א ' היה נשיא ואחד אב בית דין ~היה יוחנן כנ rבאיו של
מתתיהו רעשה ב' פרות .באבדת דר' תבן יוסי ב ן· י\עזר אומר

כשם

שהצדיקים חסידים כן בהמתם כנראה בגמלים של א"א וחמור דר'
פנחס בן יאיר וחמור ר' חנינא בן דסר.א ארי oזט אחד משרי מל-ן

פילידילפי .בן םרלמיאר בן לאגי .יבלך מצרים כתב כל -הנמשך מהעתתק
תורת משה בזה הדרך וזהר קיצור ה.קיצור גלות ישארל למצרים "עי

המלך טרלמיא בן לאגי באי המלך אשר לקחם מירשולים ואשרר ו·ערי
אדום זולת כי כרשאונה באר עם המלך פסמיקטן אשר במלם דב,חזרי'

n

שבהם בעלי זרוע סך כמר ששלים אלפים נלקחו להיות כמחלמר ינר
וזקניהם

וספם נתנו

ונשיהם

במתנה

לשכירים

ובמכרו

מזה

לזה

והחזיקו בהם לעבדים ולשפחות המךל ביים הז·ה צרה שכל גופות
היהודים ההם יובאו למצרים רקבה אוםת אשר היו ירר.ת ק'מ' אלף
רישימם חלירות שילכו וי·שובר לארצם וקצתם מדב,חררים בחר לו
ב mקרת אשר בכל מלכרvו למןע יהיר שומרים

לנאמנים יישימם
אנמנים נ·גד אויביו

רm

בירושלים .רגם ,שלח לו
וחבר

הי·ה קצת החרןו ששחל המלך לאעלזר הכהן

שלח i

כו-יל -זהב מקשה מאתים דאבר ראמה

ראמה m

צי קרמתר רב' בכרי זהב מקשה רב' ככרי כסף וב' גביעים

זהב מקשה ובכולם ציודים יפים ונוראים ל-א נראה כמרדם ,,וקנשרו

בציורים ההם מרבל-ירת יפות ר uאררת גדולים רבי uנים וטקנים כפי

צרךר יופי הציורים אל נעשו כמררו .לעולם ני הוא סאף כל הארמני'
במלאכות האלה מבל מלוכתו -ועמד על-י nם תמיד למןע יעשהרר היותר
יפה פאששר באופן שנכנס כהם יר nר מת' אלפים חכתים של מרגליות
רטכרת שהיד שרים חמשה פעמים יותר מדמי שרים דמ:כ,לים והכל שחל

n

n

עם אגרתו ע  ...י שלר ר דזררן אל אלעזר הנtיכ· בירסתלים רמ לה םניר

לשל mלו  nררn
יווני n

משה עם ע•ב מתרגמי.ן ארתה משלןר ירר,דית לל-שרן

ה אריסטאיר חיה א' המשלר n-ים וכבת · צירו ונעמד ירלשוים רהאר

מצב ירשולים חרא על שדר,ת ההר רעל -ההר מוקף ג' חומרת גבדור,ת

ע' מאה רלעיהם ענינים תלדים :ב.גברה -שחלופי גליהם זrמערעים לכל

רm

נשרנ·n

רשם מזבח גחל רבו'  .וה.יכל כולו רצוף אבנים של שיש

ירף oבן ;י-ןע-ז/ ,ציו1 · ,ב71בך יורשלים

נא

גדולוח ,ויש Mת זא,רץ כמו ה' שמיניות מיל מעין גדול נובע מים
חיים וממןג ערלים ובאים בהיכל יאורים קטנים דר,בה לצורך העבדוות

וכל היאורות מלונעהו ומלמהט רצופות בעופרת .וי-ש תמיד כמר ע'
נהנים בחורים ובעלי זרוע · אמרד לפי שלוקחים הפרים וכבשים וזעים

גדולים ושמנים מאד בידם בקלות גדול ומשימים על השלהבות וזורקים

ובזה לזה בנקלה .ויש בינהים -שתקיה גדולה ןעצרמה אין קלו נשמע
רכלם יועדים המ

לעשוn

בעבודתם ועשוים ארתה _בקלות .ומביאי

הקרבן הם יותר מק  Rנ אנשים  .נמעט תמיד ויש לםעמים שם דכ,ג--

א wר זולת· הדור גופר הטבעי אכשר הדא לבוש בגדי כהרגה ,רדמ.י טי ראה

על ראשו דרמה לבר אלקין רנותן פלא לכל ואריו ופחד ודערה ובגדי
כל הנהנים המשרתים הם ארוכים עד כף רגלם .ויש מבצר גחל אצל

העיר על ראש הדר ,תנרן במקרם  .בגרה ועליז מגדלים רבים בלם
נכירים אבני גזית גדול\ת ויש

בהa

שומרים אנמנים והם כמר ת"ק

אנשים אוינם יוצאים אלא ה' אנשים בכל פעם רזה בדשות קצינם

ואינם יצואים בשתנ אלא מעט פעמים ולא יפתחו לשום אדם אלא
ברשותו ומבייסם ושואלים בכמה חקירות עם הנכנס והעיר מקפת
כמר מ' ריס ךל<,י חלק א' משבעת חלקים רחצי של מיל ודרבי העיד
חלוקות והם בשפוע ההד ונחלקים כל אחד מךם ,לשנים חלקים עילות
שבהם הולכים האנשים קדושים וט-הורים ותחתיות שבהם הולכים עמי

הארץ שאיםג ככ" טהורים וחרצה לה הדים וגבעות רכלם מדעה שמן

ודשן והערביים הישובים על בבדלם מביאים -סחורדת מכל המינים
והירדן משקה הארץ כמנהג נילוס במצרים וזברתי עם הכ'ג' על
מנה עניינים ומנהגות מהידז.דים והשיב טעם עושת ובהמרת וחיות

טמאות הוא לפי שדרדסים כדי להעמידנו רחוקים מפעולתם ולא נקח
ממון זרל nינר ולכן נטמאו ומעהל גרה סימן לנר עחנשרב .בדבררנו
קרםר צאות חצרה מפינו ומפרים פרסה כדי שנחלוק עניינו לטוב זנן
שרצים טמאים נבדלים מ.מנר להיותם בעלי החשתה .וכן משפט עהריות
והנדות וציצית ותפילין ומזןי:רת וברכת נהנים רכן במעשה הקרבנות

בלם נצטוינו כדי שנעמדו תמיד על ההתבודדות גבדולת האלוקי
והניה מתמידים ב.מעלות ה;ןבךןת ומושכלך.ת ,אל.עזר הכ  uג שלח ע  hב

זקנים חכמים ונברנים עם התורה אל מלן nלמי ער.מהם אגרתו החשובה
ןקבלת הדורונות ותשאוות חן ,הביאו התורה לפני

המלך כתרנה

כאותיות מוזהבות לע קלפים וברקים יחד באופן שא»א לבחרן מקרוב
חבוךם יחד ריקבלם המלך בשמחה ויצר שיכאלו אתר  ' Tימים רצופים
ובכל יום שאל מהם פרתת חדרת ןמשלים ככתוב בספרר בארוך וכולם
השיבר כראוי כרצת המלך אשר חמה מאר מחכמתם ,אחר כן הואבו

שלשלת

ג.נ

הקנלה

על אי א ' דדך שפת הים וחרק מאלכסנדריא כמן מיל ןנגתר לכל
חאד מהם חדד רבכל

ירc

רירם היר באים באשמורת הונקד לשאול

.בשלרם המלך רל,בדכר ושבים לחודם ומתפללים ראח•כ אוכלי ' ומעתיקי'
ער שעה תשיעית ויואצים

לרm

היום לעדןו כי היה לה.ם שם כמר

גן עןד רכל ההכנות .המצטרכות להם היו · לדוב .והשלימו ההעתקה

בע"ב ירם ראח"כ דימטדיאר שד הליבראדיאר קרא אליו כל א-לה הזקנים
יחד רכל הידזר.ים שהיו בעדי מלטח טרלמארי הנזכר ואחדים ג•כ
רק'ירא באזניהם נוסח ההעתקות וישר בעיני בלם ריאמרר כי היא ישרה

מאדר רנעש:ה ממגר העתקות הרבה עם צורים שלא להסויף ולא לגדוע
מנוסח ההעתקות .וישלח הזקנים עם מת  uת

רברn

עום זהב וכסף

ך.ר-,בה לקהריב קרב  uת על שמר בירזשלים רארייית ם•ג דמגלה בגמרא

בבלי רכן שם בירשולמי אומר תניא מעשה בתלמי המלך שכנם ע"ב
זקנים רהכניםו וכר' רכזה דאיתי במכילאת םשדת בא אל פרעה רמדרש
רפשת שמיני במסכת סרפדים פ"'ק אומר

n

משה זקנים כתבו לתלמי

התורה והי·ה הירם ההוא קשה נירם עשיתי הגעל ובו' ובסוף מגלת
תענית אומר ח ' בסתב נכתבה התורה יונית בחיי תלמי המלך והחשך

אב לערל-ם ג ' ימים וני'"ל שרלי" שמ.רוב םחד היהדוים ש-ער תעניות
ותפלות רהשרחרר פניהם כמר שעשר בימי המן רלא ידעתי הכעיר והיה

וארי לבקש אם זאת חהעתקה היתה של חמשח  nרשםי ותרת לבד אר

כל המקרא .רגם בזה לא יעדתי הכרע כי לא מתםי דבר מפרוש בזה
כי יש פנים לכןא ולכאן .כי נמאצ חללף כמה פעמים תורה שרומז
לכל המקרא ולפעמים ררזנב אל הרחמש לבד רמזנו אריםים' הזח רגם
מדברי היוסיםןו ומדברי םילןן היחריד ומדברי בדול החכמים שבנוצרים

נראה שאינו אלא דח,רזבש עול זבד השלתשלות סונח ה.העתקה הרו,א
אנמת ובאמונה ראיתי רשא חכמיהם בסםר עיר דל,Kקים --סםד פייא

רפיב "tואשמד בכןר -חאר לשםרס כי בזמן דסנמןר להעתקה דא,מיתי.ת
היונים המזרים שכמאצר אז היו דשאנים את השיראלים בתכלית באופן

שבדזןו רי•ל בש-גגה יזפיו אי.זה דברים ומנמו םר השניוםי שב,כל

u

וה.עתקות שיואצ מהם אבל ה סח ששי בדי העברים היום ובש.וחנ
מכלם רכזה תכב בםםר יnיייי םמ•ג וםמ'"'ד ר·בפי' מזמרו מ' רכהז כ'

קואי  Uהכחם בם'י אגרת אםלוו לרומיםי םי"'ם רכן אלסכנדדר אדימ.ול'
חכם גדול בתורות חקםרים בזעמר לnק ו' סי' ול•ג עדו כי המלחמות
נעשו ביו ציסר iזקיםר ו\fננםואי אונשי הבצא שוםו כל בית ומ.רדש
דד.או ,שה.יד ,כהם בימי תלמי
;יזהעתקה

אמיתיn

הm

ת•ש  .לאף מיני ספרים רnברכם

זהאת מיד הזקנים ממש כן כתבו אבלרגילאי

רראררםיאו סרםוים אנמנים לדיה דוע כי י•א שהזקנים העתיקו התווה

זמן העתק ח:חך לבשו} ייני/מת יrJב, :ד~

גג

שחיתה אצלם הנרגה כשלןר ארמית אל יןנית ריאי -מלשןדi .זקרדש שהאי

אצלנו היום ןאריתי חכוב בבתני זןר אנטר' דגרינ.ר' ספרדי שתרות
משה הועהקת פעמים רבות שאכר ונתאצנו באורך לעני  uבלחק  .ג'
בזה הדור שהועתקה ם' פעמים .יד\דה .בו טאני ואתכי ראהביל בקלו

מן חשבי יוםי הגיל שתנ ג' אלפים תקים בלריהא הי~ שנת קנ•ב
לנביו בית שני וכמר  ' 0שנה קודם מלחתמ יון .ראיתי בקונםרים ישן
כי בדור הז ilהי~ אליהו הנזכר במשניות ובגמרא בשלןו תאנ זבי

אליהו שרומז  Kל בית מדרשו אויבר אליהו הנביא בשדם פגים עורד
דאיתי שם כי היה כמר בדרו

הm

משעה שדכ,יא

,,

אמי בברכות .םקי

מכה -מולים בעלי אמהנ מחולiזד ובור ןכן חיה הזנשעח שמניא נ~,ע
הערוך בעדך חלודה אוני מקצר בעדה קמשוטת שהכלה לבדה לבית
אכי itוטעתה בדרן עד שהלכה חץו ליושב ותצמא מאד פתחה עיניה
רתרא באד

עc

חבל אוןי לה דלי קשור נו .נשתלשלה וירדה ·לברר

ותשת רלא יבלה ל~ות אליה רתכן ותצעק עבר עליה איש והצץי

עליה ויאשל לה אם היא נבמי אדם אר מן דוב.זיקין ושהיבה מבני אדם
וימאר לה אם אני מעלה אוןת תזדקקי לי ר~מר הן עם שנרעה תעלה

וספדה לר עובwז היכי ההר והיה רוצה האי·ש להזקק ~ה ותאמר לר
מאזיה עם את iJויאמר מקמום פלרני וכהן אני רםג היא מארה אנכי

מןנקרם פלוני וממשפחה פלונית ואמדה לר ננשפ.nה קדשו.ה כמוך כך

בחד ·ה ' במקש לעשרת בכהמה כאל כ'תובה וקדושיך באר אצל אבי ראמי
ותאנאש תאן בכברד וכטהרה ונתרצה דא,יש ובנתו בירת זה לזה  .אומרו

מי יעיד רנתפשדר שיהיר עדים .השמים זחרלד\ iשעבדה לפניהם רהבאד
ההאו והלכו בל אחד דלרכו הבעדה עמדה אברנבנתה רכל מי שתבעה

ארתה לחנשא חיתה ממאנת רב ביון שהחזיקו בה אביה ראמה עשתה
עצמה כשרםה וקרעה בגדיה רב,גדי הנרגעים כה עד שבמבער בני אדם

ממנה רדא,יש שכח בריתו ונשא אשה וילד.ה כן .רחנקרת חול.דה וערד

ילהד כן אחד ויגדל ונפל לברר אמרה לן אשתו אם הבנים תיו מתים

כדדך כל וא.דם הייתי מצדיק דיני עשכיו שמתים במיתה משרנה
מארתי בלבי שיש בירד איזה ןרע חמרו רלכן פשפש במעשיר רהגידה,

נא לי ריםפר ה.ל האיש המשעה הנזכר רהיא השתדלה להתגרש ממנו
ואתמר לן אצל אשתך שהזמין לן הברדא · זבן הלן ושאל עליה בעירה

והשיבר לר היא שרטה רחלך האיש אל אביה ויספר לר כל המאורעות
ורצה ללכת לאיה ויאמר אני מקבלה אלי עם כל מרמיר" רבבארר אליה
רח,חילה להשטדתת גם עומ וחרא הזכיר לה עמשה הברר ר.יביד בחישבה
רעתה ואתרמ לו אני עמדתי בבריתי וגש~ רפדו ודבר בבנים
ןעשור

וכבדר

עני :

נד

שלשלת

יהושע

הקנלiז

בן פרחיה ושמערן בן שטח יקבלו מהם שנת ג ' אלפים תרכ'W
לבריאה שהיא שתנ רי"ג לבניו הבית  .הז י·הושע אינו
תורה

המלמד

לתלמיד

הרמוז

שחשבו

כמר

קצת

האנשים

אבל ה-יה חאר בימי תלמידי הלל ושמאי כמו ש-נעים שנים קודם
הכית-

חורבן

שבימיו

היו

ה nיד-שוים

בימיו

ההם.

היה

אליעוני כ "ג שעשה פרה א '  .רהבה מאצתי שהרמב" t:,בראשית משנה
תורה שלו חשיב בסדר הקבלה יהושע בן פרחיה .הזה בחר ר· יהזדה

בן 'טנאי רכן עשה בעל ספר היו-חסין רהראב"ד בספר ;ןקבלה ש-לו

כתב יהודה קודם יהושע ואני הלכתי בהז חארי הראנ'"ד כי לא מצאתי
מכדייע r .ה ידשר.ע בן פרחיה האריך ימים מאד בימיו מלך מתתיה

בן יוחנן כ"ג שנה אחת היא שנן; של רי"ג לבניו הנאל והא מ-דד
באנטיוכוס מלן ירו' ו-הדג ניקנור משב-הר עם תשעים אלף יינים וצרה
שיהרד· ה בנו הגדול ימלוך אחדיר רזה כי אלו היונים צרר ליה 'lדים שלא

יעשו שבת רזץ ומ.ילה ואזת ה11Uירעה בקבלה על פה יש לנר שנהרג
ניקנוד באמצעות יהודי  ,ת בת מתתיה שניקנור אהבה מאד והיא דל,כה

אליו ונתנה לו מאכלים של גבינה הןנתנים צמא ותקzןהו רתמיתהו
ר~תביא  .ראשו לאחי ' ואז תיהר.דים הלכו על היונים רימיתום כנל"

ויגרש-רם מא"י ו,ראוי שתדע כי לא ,יש זכר מזאת האשה אלא המדרש
שמביא הר"ן פ"ב שדנת אמנם במגלת תענית פ"'ר מזכירה במדרש

רמאו " rל ב.סגנון אחד רכן ה-נ·רצרים כספר יזריהא מזכירים בסגנון
חאר ולכן נרכל

לומד שנבטרל

m

לת תענית ד o.כימר חכמי הזרד

לכלול יחד .בשמחת  nנרכה זבד ידד,דית מתי שתיתה ויהודית אחרת
תב חשמונאי נם הנרן.ת בלם הבצלה מאנטיוכוס .וישב אנטיווכס

וישלח שנית חיל רב על ידי גברים וילכו בני מ.תתיה רירר,דה מכב"י
חאיהם בראשם ,,מבכי ד"'ל מי כמרכה באלים ה' שהיה כvרב על

הבניזיר"ה שלו ויהרגו בשואניהם אמד וגם יהודה מכבי הנרג וכן
אל~זר אחי\ Dבעב ·בדם הפיל .ושוי·ב שלישית אנטיוכוס וש.חל עם
כחול הים ע'"י פליפרם משנהר

רנכנo

בירלשוים והעמיד צלם בהיכל

ןדר,ג הרבה היודים שלא רצו להש  Mררת לצלם ,רעל כלם חנה וש,בעה
·כב יד .~.רה' היה עם החאים ייהרגו בשואניהם .ואחר כך שחל אנםירכרס

פלרניאר
היהדוים

ואחד כן לי.שיאה שתי .
מארצם
עד  .שגשרו

המלחמות  .מלן

שנים.

י .הרדה

שש

שנים

צבאותיו

כל .

רכבל

היונים

רימת

ובמשך

ריד\נתן

ר-ימת שומערן חאיד שמרנה שערה שנים ומת.

זiמלחמוri

פעם
אחיו

נחצו
אלו
שש

בו בימיו בטלו

וישאר יוחנן בן ש -מערן הנק' בלש1י ן יון הדרק-ונס ןנלחם עם

המלך מצרים רעם מלן יון וינצחם והוא הרס עיר שומרןו מרטופולין

זי,ןuזע כן פרז'lהןמל nמת מככי

בה

לכרתים ·וצדוקים וחרב מקדש שעשו על הך גרי Jים שהיה ר' שנים
לבניונ  .וישב ירושלים בשמחת ולפי כ"ש'סלי א' ושונר אליעזר ארמ לו

שהיה הלל ופסול לכהרבה והחכמים לא נזפרהן "נהפך · לאיש אחד ןדא,םין
לצחקים ןהדג עם דב מישראל המאמינים בתרדה שבע "" Dתהו יוחנן
כגי" ששמש בכיג  ' Dשנה רלבסרף נעשה צןןקז רמלך א..,ל vןנה ריובת
אךסדלבתס בנר מלן ב' שנים דימלןן ·אלכסנדר חאיד דבזאשדנה היה

פרוש ולבסףו נעשה צדוקי ן;ןך ג אמז חבכמים וימלוך כ"ז שנה רתמלרך

אלכסנדרה שאתר ם' שנים ואתהב דם,דשוים והניחה םלאכסדaך אשיה
ב' בנים רחם הזרקנר Dואהב מדרשים אררסבתלרס אוהב צדקוים רהיר
מלחמרת ביניהם על דבר · המלדכה ופעמים רברת  .זה תה מלך ןבלסרף
מרת שניהם אדוגמ-יאנו קי oר דרמה ה'מליך ·על ירשולים הורדוס עבד

חשמונאי' ן.הרא לקח לר לאשה מרימי ב;ת אלכסנדר  .בן ארסבתלרס
ולהיות הרזזרס קל · קלבל לשןר ה:רע מפני זה המית מרימי אשרת
שוני בניה שידלה ממנו םגי בן אחר שהולידה לו שאה חארת ובשנת

כמר '-ק שנה קררם חרבן בית שני כי מלן בן ג' שנים קררם החונן
כנראה בבא בתאד פ"א הפיל כל בית המקדש ארצה לכפרת עונותיו
ש .הדג הרבה מהפרןשים רכוכה :בית המקדש ונחרש וזה עשה עם עצת

בבא בן בוט,א  .חכם גזול שסימא ·עיניו כנר imבב"ב אוומדים שעשארהר
ויתר יפה ושעיר במנין שולמה רמלך מ' שגה זמת בן ע' שנים ובמותר
כברז גזול עשר לו ןךאן ,השמיד כ-ל משפחת חשמר-אנים כי פחד שאמ
יו-ריזרהר ממלכותו ואמרר חז"ל שכליית אזת המשפהח הנוראה אפי'

שהיו .צדיקים וחכמים ·גזולים היו לפי שלקחו להם מלרכה על ישראל

שאוסר ללחקה אם איבר מזרע דווד וימלוך ארקילרס בנר 'נ tשנים
ןאנטי'\פרס אחיו הנרקא ך).ןךר,ס ;ךש -ני מןל י" Nשנים ראגריפס ב-ן

אדתבלוס בן אלכסנזרו אח אדקילרס מאשה חארת בן הרוורס הזקן
הדאשדן הומלך על ישראל ע"י טיבריאר קיסר דרמה ומלן ככ 'tשנים
ובא אליו אספסינאוס

וטיטסו רדר,ג ו-אתר

ומונבז בנר

ג'

שנים

 mצי קודם חורבן זב,ית או.ז בוטל התמיד ונחרב הבית ובאר מספר
ההורגים לסתב זזמלמתרת אלף אjפלי' ומאה והשברים צ"ז אלפים

וכמעט כזה הסך נהר גר מהפריצים בכל משך  .י:מי המלחמות אההל
זרלת המתים בידי שמ.ים · בימיו היה חרגי ומ.עגל אשד אמרר חז"ל

ישהית-ה פתלתר נ-שמעת מאז כנראה במס' תענית -ונהרג חץר לירושלים

במל nמרn

הררקנרס אררסתרבלרס בזכני nשרנננאי אחים ו-ואמר במדרש

שחרבי ישן ע' שנים וכשנזער והךל למדרש ראל עשר לו בברד כקזנתו
כראוי אשל תנפלתר למרת ר,זzזנמעת קולר

רימת :

·.

רנ
ש·מעיה

שלשלח

הקבלה

באןןטליןר בקלן מיהשוע בן פרחיה שומעןר בן שטח שתנ
ג' אלפי' ת·שכ"'ב ליצירה ושי•ד לבגין בית שני במסכת

גיסיו וסנהדרין פ' חלק אמדו שהיה מבני בני'\ של סנחרב אשד
נתגייר אחדי ההריגות גדולות שעשה בישראל ואלו ד n.כמ-ים היה להם

דשות לשפרט ,את ישראל להיות אמם ישראלית וראיתי כתוב שלהירתם
גרים לא היו יכולים להזכיר בלשונם ה*א ר nיר ~ומ:דים אין במוקם
הין יש אומדיtב שיש בתוורת הקסרים של דרמה פסק אחד נקרא על

שם אבםליוו כ·שהייה ערל ברומ.ה ואני הש nדלתי -עם חכמים גדולים
למצוא דפ,סק ,הה וא ויגעתי ולא מצאתי בימיהם היו נשי~זים בירושלים
בני בתידא רר"י בן בתיאר האריך ימים מאד דע השיה בזרד שמואל

ולוי גכואה בשבת  ' Dר'"א ובפ' כל הנווד :הלל ושמאי קבלד ינש:מעיה~
ןב,אסליון בשנת ג' אלפים תשב"" ליצירה וכמו ש•כ לכנין וב.ית שני
בירושלמי דכתומת פ' הנשוא אומר א' מ.דקזבוני משפחתו של -ה.לל

השיה משנס בנימין לקח לו לאשה תב א' מבני שפסיה בן אביטל בן
דוד המלך רבו' ןאוזגר המדרש רפשת ריחי שנמאצ בירשולים מגלת

י mסין האומד  nלל מזרע דדו

,,

חייא דנה מזרע אבטל ר' יוסי רב

חלפאת מזרע ירבד .ב בן רבכ רבי נחמיה מזרע נחמיה בן התרש M
זכך בהלכו 1iסהנדרין ,.,,פ הרגנב•ם בהגiד"' אומר מפני מה רשא הגולה-

שבבס.ל גדןל מן הינשיא שאב•י ומשיב מ.פני השוא אב מן הזכרים
וה.נשיא מהנבקרת בכתרבות דיש פ•ק אומדי'

התדספוn

הלל ניהג

נשיאותו עד ג' שנים לחאו מכלות דר,רחס והיה לו תנ tעשיר רשמו
שבנה אלו רצה להעניק לו בעבירות כאדיתא בסוף סוסה י"א שהלל
חיה אח חזקידר ,הנזכר בשלשלת זרע דוד המךל .ואמר סדר עולם

ים אברד נחלקו הלל ושמאי ואל נחוק/ו כי םא גב'

הלכוn

כנרהא ורע

כי בפ•ק שדנת עד ימי הלל היו קורים ,,.ת סדרים משנה שהי,ד

להם בבקל·ה ממרע"ח  mלל סריע nר תקנו .ידכל בשא nסדדא nח חיה.
בתחיתל מלכות הוד·דוס כנרהא בפ•ב וחגגיה תר כי כל אלה רשאי

הקבלה לועייל היו ב.בל וחלל הנזכר

עm

מבבל אל"" זהדקם שם

לנשיא כמר ק' שבה קררם רוז,דבך ונשאר בבכל nקזהזיו אחיר על
הנשיואת כנראה בסמגי עשיך סי' ובקnי ורבב -ש~מר שם ת•ר הלכה

'זר נעלמה מבני בתיאו השיו גמזע ישי ורחי ישי.נוח בירשולים
וכר· .עדו כי בני בתירא היו ג' אחים ונקראים יהוד-ה יהעשו שמערך

אחים בני בתירא .מיוסחים ונשיאים במסתכ דעירת והלל הנזכר דא,רין
ימים עד ק"כ ש' ונמשן כשיואוח רבניו ק' שב' שרו -nעד חתרבן עד ד\ר

רבן י mנן בן זכאי רלכם נקיארם דור א' ובנעלים ת  Mשמי בשלשלת

הבקלה והם רבן שמעת ברג ןרבן גמליאל בן בנו ודשב"ג שנהרג ע"'י

הלל -ואמשי/זבית דנים של שיראל

בז

םיםום חברבן דב,ית ובלם חיו תחת מלכרת הורדוס בעד חשמרניגtם
רבניו אחריו רםג שאמי ראה-יך יוב-ים כמר חלל rזברר ולכן  .נקרא שםאי
הקזן ועד כי נביונ.י מרע "ה עד ר•ג הזקן בן

בu

של הלל חיו קררין

ומלמדים כעמיהד ,ולהיות שוס חשלוה בעולם התחילר לקחת כסייכ;ן

רד,ע כי כשהעלו  Kנשי ירשולים את הלל הזןק לראש

n

עלר מחבם

שי;ן;ןי כן  rרגו .במדרש חאד כדרך שנהוגים ל.דיןת בין t1חרמדת

בסםדריאי וגדדפםרמים שמשימים בלכ דח.כמרת ב' ארשי ישיבות ואכמן

שהמלמדים הןדושרים וnלמידיהם מקאנים זה כהז ובזה הדרך מרבים
כחבומת רתלונידים ונמחם הנזכר הצרון ללכת אל שרי מלכי סדם

עם  'Dאנשים לכרשים זהב ב'אריאת חבובגה חרישיבות ה-עלר שוtמי
תחתי-ו  nה מחנם חיה כםר בביא הותאבנ להררדרם שימלוך ביםידם..

היה 'כבא בן רב:אס דרו.רדום בכד אוניר הלל שומאי רמנחם רתלובי·דיווב,

אופלים ןרבברת מחכמי בעלי !הרואה .שמרנים תלמידים מערלים
מאהרחים היה לר היללל הנזכר גדול שבבלן חיה יותנן בן

t

רזta.יל אשר

האריך ימים דע שבבחורתן קבל ונן חגי זכריה ומלכאי הנביאים
רבזקרנתר היה מחברי  ,,י mנן בן זאכי .ו-שמאי היה דר.לן לבקר הלל
כנרהא בפ' יש נ mלןי הלל כשעהל מבכל היה  ~,מ' שנה רם' שנה

למד רמ' ששמ ישראל ·בימיהם הי;ן רבי יר·חנן ,החררבית שהלכו
לכקרר הלל שואמי בסרכה  mנניא בן חזקיהו בן :uרירן שעלר ב-יה ,ב"ש
לרק-בר כרב.אה כמסכת שמחרת פ"ר זשם זגור יזץ דברים כבראה פ-יא
דשנת רהאר כבת ספר מגלת חעבית ב ימיהם היה

,,

נחןניא בן הקנה

שחבר tכפר הבהיר על ה'קבלה ןךא,ריך ימים זובי  nניאנ בן דוסא
ה-שיה מלרוגז בנים.ים כבראה בפ' ערבי פסח ,ים רבפג 'tותעניות וכ.וימי

הלל ררי ב :ייז עבדו ב' נהנים ג·דרל.ים רהם זזנמאל המצרי וישמאעל בן
בנtפי החסידים שכל א' המם ,עהש פרה א' נודר הiד!ז היה שמאול
הקטן שתקן ·ברתכ המינים ל'פני

,,...

הזקן ונקרא קטן בערך שמר.אל

הנביא רמת קודם ד n.ררבן רגם לפי אשפילו ש;.זיה חכם גץזל עם כל

זה הי' קטן בעיניו אמרר חףל שבזמן שב"iד הי' קיים היו סנהדרין
יושבים בלשכת iזגזית שרתי בתי דינים של כ"ג היד במקשד א' ההי.

ע.רמד על פתח הזערה אר' בפחת הר הגית ומלבד אלו חיו .ב.ירושלים
תפ'"'א בתי דיגים אחרים דרע כי זולת בvר דינים של ירשולים היה
ב"ד לכל ש.בט רכן ככל עיר ההוי לה:ו

ב , ...

של ג ' לזח ובדיני ממוגרת

רכבל עיר שהי' נמצא ק:ץ rישראלים היה להם גכ "-ב  nן של כ•ג לדןו
להם דיני נפשות זדע כי לא -נמצא

תכר m

.מי השית מעמיד דב mר

\?א שרפםים כי י ...א שה-יה דמ,לך ·הבמצר.א יי"'א הסjגהדריז ,י  ...א בדויל

המןר נפץ דכרירתת מאדר שכל המירנןי ש-ברש~יאל תיר לדאם בל

נח

שלשלת

הקב,לה

חייו רחיו גכ" יוהשר לנכיר אם חיר וארים בפקח זע Nז ו.בארו מ' שבה
קודם החונן גלתה ס;ןגדוין ממקרמ' מפני שובר הרחצני ' רבםלר
דיני בשפרת מישראל ו:אז נפת·חר שערי ההיכל מעצמן וגער ננהם
ריב"ז במדרש שיר הש1ירים אומו שהיה בידרשלי' תפ"א כנםי·רת.

במדרש איינה א ' שכלל כל א ' היה בעל ז.גגרא ן.ב"ד ומדרש ריב " tהי'
גדול מכולם .הר.ב.מ"-ם בפי' המש.בירת p.הקדמת עירךביז א' שר ' פרידא
נודל קודם ה nדבך רחיה ת' שונה רבפ' ז:גוב.כת

אברn

פ•ד א' שר' דרסא

ב.ך הרכינם היה בזזו שמעןר הצדקי והאריך ימ.יס דע שראה

רי .r

ארתה ·בני אל תתמהי כי הרiןב חכמים מ,נצאר ,גסמדא שהפליגו בארוך
יזגים ולכן נמצאו בהוראות ·בכ ' דג' ד ורות ·גיטיז פ"ח אמרר שר'

צדוק עמד מ' .שנים תבענית למען לא יחוב "",ב i'l.ובעהיש כל כך
דחז דכשו nאבופך ששאכר היה ארכל נדהא המכאל  nץר מגרונו ודע

אשלו הש;מרiדiנ דרדרת של הררא' .חושייו נםית· שני מתחלתד רדע םרפז
אל ארו החונן וד·ע כי כל -ימי הייתי תוהה על סך רשם ·הנהנים גדולים
ששמשו ב.בוית ואשוך וכבית ש~ני ו.זהנ בי ממארי הזגגרא והמפרשים

רחאוני' סותרים  illTלהז כמר שת.ראה רתנמצאי' בבית רשאון הם

•

יותר •םב  Nק .דיראמ א"ד יוחנן מאי ותכיב יראת ה ' vוס.יף ימים זה

מקשד רשאון שעמד ת"י נשים זלא שזזmר בר אאל י".ח כ•ג ההבראה

לי בסדך עולם וכאשר כבתתי לעיל הם יורת ושנות שריעים תקצורנה
זה מקשד שני שעמד תכ" שנים \שמשך בר יותר מש ' כ"ג צא מהם מ '
ששמש שמערן הצדיק רפ' שנים

יm

נן כ"ג וי' שנים יוחנן ב ן נדכאי

ריא ,,,שני' ארזעל בן חסורם .מכןא ואיךל שחוב שלכ 'א לא הוציא
שתבר .רד"ת וחבם' ככ.ת שבבית רישארן היו ז '7ןרי" אומר שהיו יכ/

רכן ·בירשולמי דיונרא פקי וא כמקשר שני שהיו כגיי-

u

םלין בדמים

ריאי שהיו רד,רגים הז את זה בכשפים ששמן ךב שמוגים ככ 'tריא"

'-אנ fרי•א םב"' ריא« " Dד ןיא i'Y'D '-בתרפםת חחנים 'נ fמטל יום
ראמד מצי·נר בדברי הימים אלש ההי כנ "iאאל מפסחנ אנ-שמר הנגי
ונתז לו תא ב;ריתי לשרם שעמדו ממנו ת' ג'"'כ בבית ארשןו ר'ש ב·בית
שני רכן ביוסימןר קרם וחאןו tעניופו אמזר כי אמחת כההן הראזשן

דנו גבין ד:כ..יח עי" לש'זבה היו י ...ג ןבבית רשאון היו יחי" ובבותי שני
נ...ב ואצמתי בפסר עשרי צירן nשבר רב יחצק לדםיש בפחרינציה
שבת

.,,

אםלים פ' האומר אדל רבחים מובש אלו הנהנים דגזלים

שששמן בבית א' אהרן אלרזע פחנ.ס אעשיב בחקי זזקיא מאריה

nאיםרב צדוק mזימץע י mנן ע.זדיה מאריה אחיטוב שדלם חקליה

עזריה צדיה יהצרדק אשר גברלת בבל אולו כי"ג ששמשו בבית שכי

עזרא יהושע בן יהרצדק יהוקיים אלישביר יהויעד יחע חנניה אוז לחקו

נהנים גזולים שהיו במקזjשוב.ן יןתבן בן זכ 'N

נם

ר:נ.דו.נה מנשה וחאיד הואב וברסעןר ישוע חאיו .חגניא

כu

יוחנן כנו

שמעון יתיכ · :מן .גצוליל שחמואני מתתי ' בנו ינmן בנו שעמןר חאיו
יהוחד חאיו אלזער אחיד יונתן חאיו יההרו כן שמעדו הורקנדס יאני

u

יששכר איש כפר ברקאי אלסכנדר הוקרנדם נאטי-ג ם אריסדטבלונר

הרדקנוס אחיו בן יוחנן בן חנאנל בן מיוrרתה אלישבר ידו.סף עניגיה
יוזעד יוסף בנו י mא~קל ענן יהושע ןב גמאל טי  ::iלםר בן דד.רקנוס

חנמאל בן יוחנן אלידעני שמעןר ד~דיק ידסף בנר  nנניא ישוע ישמעלא
שדיה שמנה בני קמחית יוןותנ הירבלום חבאמל מnתיה בן פסחנ

ישמעלא  nנונאל המצוי ישמאעל שומעןר יחונן זחיקאל פבאי ישמעאל
בנו טנאי יהודי בנר ג1ני אליוער גבו פאבי ןב פנילא איש הדש

אשילע ישמאעל בנו הנךת ,עי"' םיונרם  .ואני לא עדייתי מניד דל דזע
כי כיצוא לסך הזה כמעט כאלה

יעדn

המשm

ראיתי קברוני שלהם וכבר

המ שכבתתי מהמדרש שפםחנ היה מייצאי מצרים שוחי' יותר
מ"ש

שנים :

רבן יךח •נז ב,ן זכאי הכזה דnביריו קבלו מלהל וזרעו קודם תלשדם
החוןנ שהיה כמר שנת ג' אלפים ותבת"ח לבריהא ש.היא
יתכ" לב.נין בית שני רק'פ' לראישת מלכות הסקרים בדרמה רכ  Yלמכלות

אגדיפס מזער הורדוס על ירשולים שאז נהגר דשבכ .rטיטוס עשה
ריב"ז נשיא ומךל ג' שנים אחר ד n.דב.ן כנראה בהנקזין ובאברת

דד' בתן  mיה קכ" שנים .וממנו מחתילין ששה דרדרת של ת•נאים
שקבלו ןתהר שבעל פה מזור הלל שומאי שהיו סוף ח' דורות של
הוראה

שבביn

שני ברשאית רבה פ' ט'ז" אומד שריב T" .היה קמלס

עצמו ואומר כי לכ השמים היו ידיעות רכל בני אדם כ/ודלין רכל
היעדית קולמוסים איםנ ינדלים לכתוב כל מה שלמדתי מדברתי ולא
חסותי המם אלא ככלב המלקק נים זמ.בס' יןמא מזכיר חכמותיו ומכאן
תנין גודל מעלת חכמת רבותיו .בדור הזה היה ר' חנינא בן דרסא
ודאיתי בספו דרך אמונה ח'י'א ש ...ג שהיה רופא רפבכ 'tדתענית נראה

שבסוף ימיר נז.עשך יאא שי\סי הכהן תלמיד ריב  nך הוא ין.סף בן גוריון

אחיו לש בקדימון בדור הזה היה ריב  1,Nשהךל חי בגן דען כנארה
במסכת ע"ז ספד הבהיר שחבר ד' נחרניא ב.ן הקנה כנראה לעיל
שנתפסרם בדור הזה .וכתב 'ר שם םוב בספר דא,מרנות ~שס:נוף הימים

בא זה הספד מאאי ביד המקרבלים שבארץ שאכנז רמשם הופיע והגיע
בירז חכמי פדררינהצ אפס אל .דגיע ב,ידם בשלמות ,ב.דור ההז חיה

,,

אגדיה באיו של אליעש חאר והיה עשיר גדול וברכית מילה של
אלישע קרא לסעוהד דינ"ז וד"ע רnלמידיהם ולנק 11ימרן בן גוריןו

ולציצית הכסת רלכלבא שבוע ,וחאר שכאלו עלו רינ " Tותלמידיו וכל

שלשלת

ס

הקב,לה

החכמים עלליה ודרשו דע שהיה ךשא ,לוהט סביב הבית כתנ· ינתה

על ךו ,סיני רעל זה תמה מאד אבריה ונדר בונ לותרה רלע שלא היה
הנדר לשם שמים אל נתקימיה ביח 1
ראיתי כתיב שרלי.ל זהקן ןךכ,י:אז ור"ע ארו זה ל.זה רבי יהושע בן
חנניא היה מתלמדיי ריב•ז ואמר עליו אשרי ירלדות לפי שכשחיתה
אמר הרה ממגר היתה הולכת לומדך,שרת וחמלה שיםחללו על העבור

שיהיה חכם כנרהא בירלשומי דיב,מר.ת בדור הה-ד היה ר ' צדוק
שהראיך ימים עד ת ' שהנ די"בז היה אנהב מאד מהקיסר ) טיטוס (

אספסיינוס ואשל ממגר כמגתה מקרם יבנה  mכמיה ונתן לן :
גמליאל בן רשבכ 'tשנהרג בימי ךח,ןךבן קבל מריב" Tבשנת

רבן

כמר ג' אלפים תת~ לבריהא וכמר י  Nב שנים לחרבן הדא היה

בר פולגתיה דד' יהשוע על קרשו החשד ותפלת ערבית ואלו

u

רתלמידייהם היד עומדים בזנדי ת א"'י רכובים סביב לירושלים .ובימיו

היה ר' אליעזו בן הורנקרס הכירו של

,,

יהוישע הבז' שחבר הפרקים

רשאתר -היהת נרקתא אימה שלום nארית רשב ...ג אומר הבחיי רשם דחאזד
אלירזע ני הז הררקנום היה מזרע מדnעה עויןי בהזקמו nפקריו ות"ואה

ואפן למרדח רת,ררך" בדרו זה היה רי לאזער בן ערן  mיה רי אליעזר
ןב עזריה דךר עשירי לזעאר וכהן י~יר ותלמדי ריבז" .והיה ראש
ישיבה

rr

בחברת ן

y

מ ' שנים ןשכמנןהן היה בן ו nג שנים ןו  Hא בן

כאר.נת בתוספות פ' לפני אדייתן ונירם שמנוהר חכור הישיבה

מבסת דעריות

ושער רקתנים הרבה .בדור

הזה

היה

,,

יהוהד

בר

אנולי שבחר ספרא והאו ותרת הנהנים ראיתי בברשאית רבה שרפת

סהי שבדןר הזה גזרה המכלות שיבנה בית  .ושדקונ .עחמ mכםד
ורלליארנס רדשו.יבר שוחלנות עם זונ\נות והיו מספיקים לעולי דגורל·ה

הלוכ כרתים והשלינו למלך מאברם שאם גחבה העיר אל יתנו לר

עדו המם וימרדו בר השיב דמ,ןל רלם ,כי כנר נתנה הגזרה אמרר יי
זה תשעה תשחל אלמרו להם ישוסיפו ('1

ירגעו דזנהה שינה ייעדונ

שונמועם יניו nדב..נין ןןכ זסעזז דוב,לן ושכתגיע דגא,תת ליהרנרים שאר

n

יר מכובסים בבעקת בית ומךו התחיול לבכות והיו רצוים למרדו

בךלמ לםברף מארר יבא חםכ ריnנם את הצברר אמרו יליע יהשוע ןכ
חבב~ שלכ כחמת דח~דהר בר ונ'ו ככתיב שם רזו כי עניך זה הבגין
מאצת יהד בידה והם ש~רלם m .ם ניצימרו רקליסםה סי' פ  ...ב וסדקדםד

בוצרי סבוי ופאלטינה רב~ ספר יחי הםקרים אוומרים שזא היה
ידליאדנ  .קיסר ןב•ן ברואמ

ורסמו פאיפיור ר) t:כמר ך  wצ שנים
חאר החונן,

רבן ג»mי/ןתגום •)נתן בן :9גזידףל

כדרר ההז ;זיה

,,,

,,

סא

o

אליעזר ןב יעקב ש,y.י פיו נכתב מ כ.ת

מדוn

פרידה שאר חיה ת' וסנים אוומרים נם' כיצד עמבריז שהיה רלמז

ההלכה לתלמידיו ת' פמעים םאו דת,למיד שכח ההלכה היה מל;ייחים

ת' פעמים אחרים .ירגןת בז עוזיאל האריך ימים מאד זע כי נרnברnו
קבל ובגnי זכריה ומלאכי הבניאים וחנצי ימיר היה בחמרי רינ '"T
השיו תלמי·דים המלל הקז 7דזמרף ימיו ראה ןאנקלרם גהו דכרר תזח

רזה יהרניpת כ nב n

ררגם בניאים על פי רם.תיו .בזהו מרשת חארי מרת

נראה שיהותנן הז ראה ואנלקוס גהר .הזר שוכראר שם שאמי והלל לא

אדריער אלרגק.לןם מלה רגזזרייאת דע גתגnזר אול בתיט לא ארנקלרtו
נהזרכ פרק הניזקין השלעה טיםרס זחר גבגיאד כי האו לא גתנייר
אלא חארי מות טירםס שהחריב רכ,ית והז היה אחר פלניו אמ.ז

ונמצא 'נ Eיש ברחליו יותנז ב  jעוזיאל חולק עם שמאי לעגיז האדם שלא
היו נmגים בגיר עמו שכרהר רבתן ליותנן בז חעיאל בכסיר וכן מנצא
ארנקרלס נימי ר•ג הזקן בסמכת עץ פ" Kונשח דייג .ושרף עליו

ארנק-לרם ד,גר נע' מנה צררי רכן עקילס הגר , .זיה דבור זהה שכן תמצא

נולאה שמרת רבה ם' משפטים רבפםק,ו וידך יעקב נדר אמר ליה עקילם

u

לדאר~א ס קיסר שהיה בלע חאוןת רוצה אני
דאראינרס

הוא

אשר

החריב

ביתר

נ•ב

שנה

להתגייר וכר' רהז
חאר

n.

דב,ית

ד בחן

רעקיל Dבא לו ,,,אל להגתייר ושאל אשלות דל' אליעזר ומצאר רגזך

כבית שמאי ובא ליה לך' יהשוע ומאצר עביר הכלל רנתגייי שנת ל"א
לחדב.ן חשיה

.,,.,,

לנוצרים

רד'

לדאריאנרס

וכהז

וג.מרן

עמי·י

מרנדרגיימר אנמרו שרה עקי'Dל שהיה נקרא בדרמה אקרילה נתהלב

באהבת יהודית באי פרנטר ותנגירי ואז התעיק דת.ורה מיהודית ללשרן
יןו רכן בתורת חכנים וזזדפת בהר סיגי מכזיר קעיDל םברנםר .יותנן

בן עחיאל אפילו שהתפרסם רתגומו על נביאים לבדר גכואה ברשא
מסכת גמליה רסכב.ת מפי גnי זכריה ומלאכי עם כל הז נמאצ שרתגם

גכ" בל התוהר והחכם רקינאטי
הרבה

לפירושן לתוהד מזכיר על שמר

פסוקים מפוזרים בתורה -כתרגומו ובחרנו זה נמאצ

א'

מךם,

שלם וכתוב בסופר שהוא ד~י בן עוזילא על הותהד והוא עביר ידיר
בני פרהא וחאר כמוהר בנמאטוהר ביד בני םקיס אמת  .שכותב ב,סופר

שהוא חוגרם ירשולמי ונמצוא

שלר  uתי»ם כמעם מבררנים ריכול

להיות שהכתוב בר ירןשלמי ףל שכבתו יונתו בירןשלים;
כנתי

אמרר

ראבקלרם

הותפסות

שבימי

התאנים

בםר

ךג,ך רתגם התורה מפי רבי אליערז

נעש· ה

פי'

ב' D

כל

כתובים

ידשר.ע

כנארה

במסבת מגילה פ"א ן")איתי כת-רב שהיה אז שנת ג' אלפים

Mס"ח

,,,

ליצירה רי•א שירכתן אררנקלוכר פירשו יורת זנהמ שהיה .כותב ברושאן

שלשלח

בס

הקבילה

ולןכ נרקא על שמם וכבר התפרסם שבימי זערא חיתה התורה ,נון
ההמון בשלון ארמי כנארה בפרק איו ביו המודר חה כי שפסת היה

זא ראמי רכן התמיד הז הלשון בישגאר ·~י וח.רבן כרנאה בסוף
דברי נחמיה רירסיפון לרומיםי פ"'ח וכן נראה לשון הזרה-ר וגמרא
ירשולמי ואבולי בזה הלשון או רובו הוא גמרת בבלי ולהיות שבמשך

זמן זה הלשון ארמי מ.דברי התור-ה נשתבש בי-י ההמון ובאולי במעלי
הותרה ג"כ עדמ זה אונקלוס וקדקדו רתקנו מזוקק שבעתים לגפי

רבותיו והודו לו רכך כתב רש"י פ"ב דזקושיז ארגלקרס לא מעדתו
הוסיף שהרי מסיני נתן אלא שנשתכח והוא חזר ויסדר להיותו ישר

ואנמן כנצסרינר השמלת הפשריות עם תרגום אונקלרס בפ"א דברנות
ואבולי היה הז הציווי לעימן שההמון יהיר בקיאים שוומעים .דברי
הrוורה כמו שכתב סמ~,ג בעשיך סי' י~ ופוסקים חארים כי

יאות

לנר יותר ממנו הפרושים ,המפורסמים אצלנו הגם כי ברארתינר יliעיקר

הגדול שאמרר תז"ל בזה הציווי ב רכל רלמר שיש בר מרזים נס nרים
משמרת הקר .שד וב.פרט לדעת האומר כי התרגום היא קלבז tלך.ןנע"ה

.מסיני .עקילס הגר העתיק בל התורה מלשון ע,ברי אל לש·רן יווני
כרנאה בירשולמי דקדרשין פ"ק !ו)'קילס וג.ר תרגם לגפי ר' עקי·אב
והיא שפחה חברתפ וכר' ופסקוים רבים מאהל תמצא מפוזר מופורד
בין החבןרים כמר בפרשת שמיני ברברת רכן פסוק לריח שמנין

בדמרש רבחים כאלה.

ויע r

בירשולמי פק" ,מגהל אמר רבי חייא

עקoלזי דגו,ר תרגם התורה פלני ר' אליעזר רד ' יהועש וקלסר אותר
ואמרר יפיפיתה מבני דאם שר"ל יופי לש יפת שרוכוז אל שלון יווני
וכן אמרר בירושלמי דשנת פרק במה אשה יוצאה מותר לאדם ללמד

את בתר יונית מנפי ששכתיט הוא הל ובוארי נמאצ כלו כתוב רעל

שמד בניר:נ.דיאה שבדרהמ ובידשו-למי וונבלה דנ".ל א' רשב  Nג בספרים
לא התירו שיתכבו אאל יוונית ותגrררם כותבים לא נמצא  .מי חברו
כארנה בות " Dק ומגלה -וככר כתב  Uמנ·גד שבימי התאניtב

נכ :m

וואמר ספר ירםnין שיר,תנן בון עחיאל תרגם ובת קול שיצא ומאר
מי הוא שזחכ1נ סתרי ותהר למ.י אדם היה כשרצה לפרש

ואב

לציןר ך-חא oסקר ה' מןל רמת r.שדאה מפורז רDמררד בגמרא תרגום

מנרג;ן על שם רב יוסף ורב ששת כמר "'Dא דב"ק פסוק נכער מ·צפרניו
תרםג רב

יוסף וכר' רקדוסויז פרק עשרה

יm

סין פסוק וישב ממזר

רתםג  .רב יו oף דבר ' ןכן פרק  .עגלה ערופה פסוק כאשר תשעהנ
הרנrזרים תכnם רב ששת וכר' ורבים כאלה .אמרר הותספות פjץ
די"גק  .שנתיזוnסר דת,רגרמים להם ל-רוב קביואםת בתרגומים משרם

שתיר סבי גוו.ר דוברים שבכתב אי אתה רשאי אלמדם לע פה ורב

'סג

ואגקליtג/וני נ,tגיבא

יסוף היה דבר של אביי .הזרדר ,פ' ךל לן אומר שדס.בה דש~אשרנים
פתור תדרה בניאים רנתר·בים כשלרן תרגורם לפי שדמ,כא:לים מקאנים

בישראל · שיש להם זתרה ביש שאנמר מה אגשר רנר' ןךם ,אםני יודעים

שלרן תרגר~ב רא-ל ישוגיחו בזה רי•א שירנזזים אבל מםארים תז הלשון
אויגם משגחיים בר רעל .זה נלגותה הקiזי"ב באלרהם בהיותן ערל
כל' מחזה שךאו ,רתגום למען אל  .ינקטרו גנדר'
רבי עקיבא

בן יסוף רג צדק היה מבני בניר לש סיםדא אומר

שיראלית קבל

מדיג הנל wשנת כמו ג' אלפים

תת"ב לבריאה רוננכ נב" שנים חלרבן בית שני ןחיה קכי שנים
הואו בחר ספר בונילתין וספר היצירה על קהלבד nושי פסר יצירה
שחבר אברדם ,אבינו  .שאר הרו.נב  Nן חבר פי' גדל\ ונפאל

ולפי הנראה רוב החורה שיש

לu

נולין 1

n

לעבי כ rnמירר הי ה לבר .ני

n

תלמידיו שחברו ספרא סופרי רתררח נהנים ר ו»:פאת בלם הם אליאב

,,,

עקיאב ,רעד כי יש מנילאת חארת משמר עד סרף התורה שחבר

בן עזאי ריש מכי לתא דר' ישע~מלא רד' ידשר·,ע בן  .ק mה רi-יה מר
כי הישיבות היר קדוים לר' עקיבא קרהח לפי השיה

קררn

כל וח.כמים

בפלפל~דר .בפרק פעאי"' נדאה בשן עאזי חקל להשא ב,תן יעל רז

ארח,..נ גרשה למען ירכל ללמדו חררה רחיה תלמיד nב.ר ע,.,ל ב•ב

פ' ',ח ר"ע היה rןנתר של כלבא שב.רע ואשחר חיהת סבת חמכתו
כנראה בכתרבות פה" ש -עהמידך במדרש י  nב בשים ארז"tכ ב~" -שנים

אחרים רבו' והיה יועד ע' שלוברת בנראה ברשו nפרק ק' וסנהדרין.
כשמתה אשחר הרשאונה לקח לר לאשה אשת טררנרסדרפרס הרשע
שגתניירה .ב.ימיו היה שד הקיסר שנגתייר ונתן צחי ממוגר לרבי

עקיבא והיה נקאר טקיעוה ב.ר לושרם :וראיתי במסכת שב.ת פ' במה
אשה שר' עקיבא עשה משתה בנשואי בנר רעל כל בןס זנרס שהביא
היה אמור חמדא רחיי לפרם דבגן רתלמי,דיהרן )הנראה אשמר  .כן פמני

שאל נברא ידי אלא לנחם אבלים עכ v-אמר חמרא רחיי שיביע חמרא
ליבבן דתלמידיהרן

בביn

הנשאוים עית ה.ןנשתה ןלא בב,ית האבל

שיארע בןב ,,חלילה ששרתיך לע מת דק ישחיר על חיי תמיח רזה
ברניידיש שנוגהים

עתה במשאתו.ת

תדדיון .וראיתי בספר

היבלדn

בחר

זה היה

רבי

n

נינא

בן

שהיה קיסר ר' חדשים ן,הרג רכר' כנראה

שם ולבסוף העלילו השדים עליו

רישרפר;ךן סמבכת נדרים נראה

שנתשער ששה פעמים רחי' יעזזר ע' לשונות בנראה בפכ 'tוסנהדרין:

'ראיתי  .כ,ספר ופ.רדס לרוuש היה חנם גדול נקרא רבי לאישע
הררא שאוות היו חסידים גחלים· ד;:נ.וניהם היד מתים קנםיtכ רדת,פלרל

שלשלת

סר

הקבלה

לא הישי ונערת לקולם .ד uלד להם רבי ימש~ל שם מאריך ז.נאד
וזה רבי ישמעאל כתב ממנו קנה אניד של חנןניא בספר הקבלה
שלו .אוומר בשמו אני רבי ישמעאל כ"ג בן י"ג שנה הייתי כשהלכתי
אצל nגרניא בן ה.קנה ללמוד תורה ושאתלי ממגר יודיע לי מי הוא

שר התורה רמה שמו והשיב ירםיאל משו~ ותיכף עמדתי כ..תע·נית
ופרשתי עצמי מכל .עתנוג מ ' ידם ולבסוף אמרתי שם גדלו דע
שהודרתי אותו וירד כשלהבת שא ופניו כמרהא דב,רק וכשראיתי
אותר נבהלתי רכל איברי ·נפתרקר ונרתעתי לחאור .ואמר לי בן ~ם

מה טיבן שרר.ע~שת פמליא של ~·מ.m

רה mקתי עצמי מאוותיי גלוי

וידוע לפני מי שאמר הויה העו-לם שאל ךן,ך,ןתיד לכבדרי אלא לעשות
רצןו קרנך .ומיד אמר לי בן םדא טפה סרmה רמה ותועלה .אף כי
נפשן טהורה -הואיל ויש חל חברה בגדף ה,גנרף tכמא אתה ולכן אם

תרצה דאיגתלי זו תשב בתענית מ' יום ותטבול כ ...ד טבילות בכל
יום ואל תעםום דבר מזורם .לןא כל מייני טקניות יירק אול תסתכל
בשאה שוב בבית פאל והררתין כרצונן .וכן עשה ולמד זתרה הרהב

כרנאה מפוזר מגברא וספר הזוהר ו-הבהיר והיה עולה ויודר למרום

כר•צדנד ר.יכדבר עם המאלכים .וראיתי בחוסו דזקוסרין פרי שבכל פעם
שזה ר ,ישמעלא היה בא ב.מית המ-דרש אמר חיתה רוצה גנד

דצו u

לרחץו ר·גילו בידיה וחא~ שרת-ה המים ההם וכף כרנאה שם יהיה
יפה תאור מאד ולבסוף  itיה םן הנהרגים .תוספות ם ו מצדת חליצה
אמוד רתי רי" ,,ב אילשע דו,ן ו

בו-דר הזה ;ןיה רשא שייב;ז בבבל רי"' בן נתייאר  nבירו לש ריב,ץ
כי רדא,יך יםים :עו חירם ההז וואבלי האו ונ.זכר ו-דבר הלל ,זmקדיו,

;בן דרו היה ר"ג ראיתי בם' חלק שר' יהודה בן בתיאר

היn

מזר:ע

ז~תים ש,החהי יחזקאל .רנבא רב שדמ.תים דה.ם היד במני ארפים

שמתר במצרים ~ל שטעו במבןי הץק לפי שהתחיול למרגת מבנארת

בדי הnבריס דהיה להם לרחת,יל מתדיל .יr:םrי ר' טרפ,ןו הכהן שעיר

גדלו רבים אררונים שהיה בדור ההז רבי י mנן זןסדונלר חיn

עהשר

סנלדךי mכם nגל היה וסמכו רבי עקיבא בקטונות כנראה בפקר וני

שmוב .בירשולמי דסרכה )' 1

הלילח תניא ר' יואד כל מי שלא רהא

גלודת לKנסבדריהא אל ארה כבדר · ישראל !נימיו רדnבות היו בה
כסלים כיאצוי מצרים ר':ע קתדארות לש .זהב ומקובועת בה אנבים
שכנת בגנד ע ':זקנים רכל 'א עומתד בהינ רRרכ .רתי רזב ,רביחמ

לש .ץע במאעצ וכף רכל אר.ווכות במכי עצמה והחריבה םרוקינרם הרש:ע
ודרזסו הזכ עהשר שם רשבי" זןב במכיל nא ובשלח פ•ב ובדמרש

איכה יםnר

m

לםרכינם רכן רכ,שאית במשרד אסתר

I

וגכ.מרת ב,ילב

זב• ישעמאל הכן

גד)ןלב::-חוככ ~c

סת

מסכת סרהכ פ' וח.ליל מביא כל זה העניו וכהלר קלםינהר אלנסכדררס
מקדחן ובמסכת גסיז פרק הבקזיך חרתם ראמו

אדדיאu

ס קיסר הדג

באלנסנדריאה נפלים כיאצוי מצרים רז.נסיםי רהרלך קרל יעבק זiז

u

אספסי ס קיסר שהדג בכדך בירת ת' דמא ריא" ד' םלאים  .ובאו
ובמדרש איכה בפסוק בעל ה' מאדיר בספרד מהשע בירת רכז כחיאב

רכן ב,בדאשית רבה פ' תחלרת יצ,חק םnיר דח,דבן לע דיי אדריאנרס
שאכד היה מאבת נ"'ב

שניc

חאר החדזב רכז במדרש שיד השירים

 mנה אי אפשר ש.דיה אלכםנדחס מקודןו המחריב לפי שהאו היה

בראשית .הבנין והיה אב mליהדוים ר&נ דגנהא ממשעה שמערן
הצדיק mאר ההי מעיד אלכסנדריאה ורקהא שבמר  .רגם אל היה
אלסכנרדדס קיסר יבד ,,ו rשהית ק•ע שנים חאר ד n.רבז אםנמ הרצ

השרה שבכל אלה דהפ.ושרת רבכל לר' שבהמשכות הזמן לפנו ע)tרירת

u

במעתיקים דבדפרסים ר לכ לדדשז בזה אל ז' אר ה' ספרים מךקדגיקר

הנוצרי לוס ספורים אנהמנים החותמים ואומרי' רrבג הירםיפןר ספד
ב' כ"א ארמר שהיהודים תושבי אלכסנדריהא היר שוכנים כלום
ידח בקה.ז אחד מהעיד רפנלד קזט:םת כיגי.דו :רביז היררגים תושבים
שם בקהצ חאד עןנד עילהם אלכסנרור הגניד שם על שם נידון קיסר

דרמה רצרה ליהודים שיסוגר חארד ריניחר כלי המחלמה רדם .מרר תא
דברר רזא נהפך להם לאריג דבחבדת היררנים הדג מהיהודים ידתד מג'
אלפים ראח  Nכ שבר לאיתםנ כבארשונה עד אחר רח,ר•בד שבא עלי-הם
םריינרס קיסר דרמה והרג כרלם רעשה חרבן ב,יתר רא-ז נגדעה קרן

ישרלא רתב,שרי אלכסנדדיאה נענשו לפי שעברו על מצרת אל תרםיפן

לד m

מצדים רי"א שהיר מחשקים בכדרר נירם השבת רפילרן היהידו

מעדי נספריר שכאשד הקיסר קאריו היה ורהצ שישימו צררתן במקדש

במאח שכמל שהדר~ חאר גדרל מהמקנה מנדרnג אלקות כן מלך

u

האנשים ראוי שיעלה ממדרגה הא שית ,ויכנס באלקרת והיהודים לא

רצו וק.יומר בני אלכסנדדיאה שזלחוהו לקיסר חללות פגיו לע זה
דלהידתד מתשובי אלכסגדריאה מעיד השיה שם אףל אלפים בלעי
בתים

יהדוים

הח

היה

כמר פ'

שנה

קררם

חהדב.ן 1

רכן נ•ב ·שנים חאר הוחנן קם איש דחא שהיה נקרא בר כוכבא

שכן דדשרהר על פסוק דרך כרכב באיכה רבתי ארחכ" לפי שמדד

בקיסר ארדאינרס קראותו דב כרזיבא משלון שקד וכזב זעשה עצמו
משחי והלכו אחריו כל היהודים שב,ביתר ובפרט ן nע שהיה רץ ?פניו
עם כלי המךל בידיו ומלכו ג' דרדרת מהם לע ישרלא והיו ררמלרס

u

בן ררפרס כן כתיכא רדאריא ס הקיסר לעה על ררמלר ביום ס' בבא

ישבת נ...ג לחרבן הבית די~א שתג ג' חלורבן הבית שהי' שנת ג' 'פלאים

שלשל n

סר.

הקבלה

תתק"ך לבריאה כפי סדר ה-ארב"ד והגח מכה רבה בישראל ותכרכם
ד"ע ר nביריר -ויתץר העיד ולא נודע מקרמה איה ,איתא במדרש איכה
ת"ק בתי סרפדים היה בביתו ובקטן ש~בהם היה יותר וכש' ת·נרקרת

רארמד במדרש .איכה כי גזרת ביתר היתה לפי ששמחו מחרבן הבית

לפי שמלכי ירושלים הכ.רי nר תושבי ב.יות לעמדו תחתם ולמלוך

עליהם נגד רצוםנ ראלר דח,ךבנרת ליהודים רומנם בקירוב גם בקדרניקי
של ג' אר ד' מחברים ולפי הנרהא בסדר עולם בזאת רגו 11,ךה היה צרת

,,

הורגי מלכות רדארי שתדע כי כל ימי .דייתי תוהה על אשר נאשלתי

בהפירtכ האנמדים ביווב צר:כ" ונירם 'כ tבבא כנראה בכל המחזורים
מכל הלשונות .ונראה ונהם מיתת ישבנרה הורגי מלכות עברו חטא
מכירת יוסף .עד שאמדר כי שמרת עשרה שבטים שמכרו יוסף שהם

עשרה זולת ירםף ובנימין ערלה במספר שני לאפים

תתנn..,

כשנשים

זברלן עם י' חאד רכן ערלין שמןת י' הדרבי מלכרת כשנשים חנניאי
בשני י' כי בא לי על הדבר הזה קרשירת הרהב הום פםק 'א אם אחי
יוסף חסאר ·במכירתר אשר בזה יהיר חייבים קנס תה כי הנחי '

אי u

מענישם לאא בדינא דגומי רגם אני מצילם בדרך ואגת ריפה ננר·הא
בספר דרשות שלי פ' רישב .ספק ב' אפי' שנקיים שחואט .איד יקבלר

בניהם אחריהם עונש הלא הנביאים מצר mים רארמרים רבנים לא

ירמתר על אברת .ספק ב' פאילו שנ•נחי שירכלר למרת הבנים על חטא
האבות ,איד היה העונש להלא חהמכים ולא ל nראםיוב ממש אר לאחרים

ספקי רביעי הואיל והיו הי' שtמים יחד בע:ת שעיית החםא .איד לא
היו יחד בעת הזע· נש .רזה כי אלו החכמים לא נמצאו יחד בדור א' כאשר

אוכיח ,פסק ה' כי ל·א ימצא דזד,רסאי:ם במיכו i'Lאלא ט' חת כי ראובן
ינביונין ל-א כמאצר שם mיר דח,כמים הגדו-לים היד ~הר כפי דמ.ר·נח.
ספק ששי איד לא יזכור פרטי לאו זשעה הדרבי מלכות מי מהם נגד
שבט פלוני הוnטא .אשר לתשובת הסקם כפי קרוצ וסבלי אשיב
שראלי דנו בזה דד,רך בראשונה אורמ אני כי שקד נלחו אבותינו
לדםא,ין ש.דבארת יאכלו בוסר שויני בנים תהקנה ואל הבר-בו לכ

החכמיp

n

ההם זרל י קצת .וכרתנים גכמרא~:. .דר רשבייג ררז

,,,

יהאדר בן aכ Kותרדיןר וכיואצ וגם הם אל מתו כי אם בער.נם וא
עזו חרם אז ולא בעזו זרלםת זרפ.יטינים ,באזר הז העביד מלבם לרב.יא
מררך בלב ההמרן בימים ההם

שדc.

u

ימי ע י ושתוהב .ורדכמה

לm

ראיתי נזהר פרשת בראשית פסוק ר nרסף ללדת את חאיו את דב.ל
האומר ויוסף קלב עונשו באילוי שערת הדרבי מלכות mרי עתידים
למיפק מייניה י' שבטים וגבןי אר הדר שערח הרוגי מלכדת כגרראנ די'
ש,בסיז דדו.ו עתידיז למיפק מיניה ,ןהרו חשבון די ' בני  .יעקב ור.ו.

דרוש ל:ע עש:דו iור rיג מלגות

סז

רכן הבחיי בסוף רפשת מ.קץ ארמר שש~ כי כשם שהוחלף יצחק

אביבן באיל כן נתחלפר י' הרוגי מלכות והם  :כאלר נהרגו הראיל וגנמר
דינם ריש מדרש האומר שר' חניאנ בן תרדירן חבלף בלופינרם קיסר

אב.ל אם נקיםי שערבאד הכי הרה רנלכ לומר בררן רחאת רהרא כי

ראוי לאתמין דבברי ב~ הבקהל שיש גלגול נפשות כמר שאנמר
הן כל אלה יפעל אל פעמים  .ושלש עם ג;בך באופן שהדבר ילך בזה

הדרן .שיש עוברת אשר אין כת בתשובה לתלות ולא ניסוריו למרק

ןלא בצ:ץ לכפר ולא במיiזוח למחול אבל בנח הגלג1יל נשלם עונש

הנפש למין העוו ההו.א ריכול לרשב ולהיות זוהכ ליהנות ונזיר השכינה
והיה בחכמתו רדינו ;ןצקר של הקב""ה שלא להשלים תניגת עהתש
ההאו אז רכwזחאשל .רמביאר צררד המרד שבערן כאזריות  ,השבטים

מתר י' הורגי מלכות רשעדה בכל דור ודרו רעידךי החאט קיים ונראה
כי ערםב היו יותר עברו האכזריות זו,ינהגר עמן יותר ובמשעה המכירה

עכiול ראכ"" כפי זה הדרן לא היו ראויםי לככ "-עונש ושתהיה תיכף

אחר הrזאט ובגרפם ממש רגם נרכל לומד שהקב 'lה היה רוחצ להשתמש
מהם להעלות ישראל למצרים רגלגרל יציאת ישראל עם דא,ןתזת
ה;ןם רגם להדברת זרע האבות במאצעותם .לזאת הכרונה~ באר,לי נסמכה

פ' מכירת יוסף אל יברם יההדו לרמוז אל הגלגול הזה וכמר שאמר
הבחיי בזאת הפרשה .ולספ.ק ב' ואמד אני כי בוראי לא יאשר הבנים

ערן אביהם אמםנ דרשו חז"ל עיל פסוק פוקד ערן בארת על בנים
כשמחזיקים מעהש אבותיהם

ניריהם

רה'

ירתד

שרגא מרת האגרה

nבכלית כנראה במרדשים רבים מפוזרים בגמרא שאין מקומר הלאריך
במקום הזה ,ודי לנר פסוק תרעבת ה' לכ ג:בה לב .רהז לפי שהמהר
ר,עה הזתא מסבבת מדרת וערת אחדות ובפרם הכאזריות כמו שאני

חרש על פסוק ורחמי רשעים אכזרי ש ... ,ל רמחי מלשרן חרם וכרס

ש·הדשעים הולכים בבארה וקרמה זר.קפה ורחמם מגתדלת לפניה' כאלר
יהיר בשים מעובדות רמתיל,רים עם ומ.רה המגןנה ההיא מדת האכזריות
ראיו מרחמים העני'י רהנצדכי' יוב.ה אחי יוסף היו אגים כמר שנרהא

בקאנת' לו מאהבת אכיר וכתרבת פסים שהיה נאדה להם ,ב·גארת'
הירתם ירתר נכבדים רדארים ממנו .וכמר שנדאה במעשיהם ררבריהנם
פכי דברי המרדשים באופן שעם גאוםנ בכנסר נמרת האכזריו.ת רהבה

ואיבר החדרת אחרונים ובפרם החכמים הגחלים שבהם יdה,יר מחזיקים
במהר ומ.גרהנ הזאת מהאגרה והמחלוקת היולדת אכזריות כמר שאמרר

משדבר תלמייד שמאי והלל שלא שמשר כל צרכם רבו מחלוקת
בישראל רכן אמרר במסכת וגיר פ' כהן גד\ל אלחד פוכידתז של ר"מ

אמר,, .

יההדו לתלמידיו אל יכנסו תלמי ,,,רזכי לכאן שנקטרני' הם

סn

שלזוז'זת

הקכל;ז

וכר' .רכן מארר בסנהדרין פ' כל הנחנקי ' נתחלה לא היו מחלותק
בישראל אלא ב  nך של ע"א ישובת ב  -לשכת ךג,זית ושני בתי דינים

של כ'כ tבירושלים ונו' הוצרך הדבר לשאול שואל לבתי דינים רבו '

ומהמאמר ההד נשיב oלפק ג' והאו כי אלו עשרה הרוגי מלכות
נמאצו בסוף בית שני ואחר חהונן אשר נתבטלר בתי דיני' ורבו
המחלוקת עבור גאותם כנראה ברבן גמליאל עם ר ' יהושע אוחרים.

רכן בב'ז Yפ' הזהב תח.מלרקת שהיה בין ר' אליעזר ור' יהשר.ע ,רכן
בכתרבות סוף פ' מציאת רא,ו;ה שלח ליה רב ענן לר' תואנ חברי ,j

) אבל שרי לי' מרי ' לחרב ההז ארם חייתיי שומע הצעת דברים אלו
מאנש'י' כמרני ומאנוש כערכי הייתי אומר לפניו רב לכם בניי לוי
ל nלוק על הכהונה אנשי

קm

רקח מכאן

וק m

מכאן כאשר בעונותינו

הלבבות מתמעטים בכל -דור ודור במר שמארו א t:הראשונים כר'
בפרט קצת חהררגי' עצמם שהתלמיד מזכיר כמר ר"ע בפחתו שע" בו '

רהמ יכולה נמלת שפלת לדבר אל על ףאו שאיין ביני ובין דמ,חבר
הזה הדמות כלל רגם היה מהראוי לאלם ולסכר פרמי לתכוב נגד הגאןו

המחבר הזה אשר חבר כמה וכהמ ספרים אונכי תולעת ולא איש
דברים אמרתי הארת שיש לדבר ביני וביני הוא בעצמו האות ביני

רבינו ברפט שמר ערקבא היטב חרה לו על רב ענן כשאב לקבל לפניו
על ר-ב הואנ והציע הדברים ששאל לו מאן ישב בבית מרחז בראש

והוא לא ידע אמר לו כי בדיד עשה מאן אלד יעד מי ישב בבית כר'
קראו הואנ חבדין חאכ"' אנמד באדרי מח.אד שלא קדאר ענן עגן אלא

ר  Mיל בתחילת קדימת האשלה והאו לא ידע נמאצ הדה כאלו נשעה
וב הונא ובר וחמריב הרב להכריח תלמידו שיקרא לו רבי ומוריי
רכן הזיז ר,גם דרך מוסר וכן משמע ומדברי מר ערקכא ע•ש וראיתי

מה שכתב בהקדמת מלתר רנםיתיי כצקת מוקמרת מכרובת הםפר ואל

יםnיי המיייעזי זח איל לעזרת פנים כי זרן .כחהמים ש.דתלמיי איגד

נאשו פנים לרבו ברחרה במה שרבא' לד סתיר' בדבריו( .והאו כגאותן
השיב לו  :iשמתא יהא אובן לדא ימיר ליה ענן ענן רלכ זה לםי שאל
קראו ר-כ הואנ וכיאצו לזה נמאצ כבל החרות ורוםכ כשהיו יותר

בדולים בדתר' אכי" להיות שבדרוות האלו נלפן במכמררlר המחולקת

רהגא rn

כמר ששער השבטיים

עם יוסף

יותר

ממה

שנהרג הדורות

הקדומים לפי שהיו כמרפיי' nתת דב'"' רלחב~ ,ובתיי דינים אחרים.

ובm

ן לבות וכלירת ה' רידדע שלקול שחמבות

האםד m

אםתם ולתת

להם ענשם הראוי .הן מדצ נyשם ,הן - .למען כל העם ישמעו וייראו
ובפרט כי  mכמים האלה היו מפרתי חהד רמ·גררליהם ומשעם נועד

בעהפרים וההמןו ירוא ופישפשו על מה נענשו .וזאת היא ךtנ,בה צאלי

זושיו עיל שי,רה .דחיג מכלות

םט

ןקאל נענשו כלס בדרו חאד למען יםחרםם עונש דין ז-ה החאט לדרררת
הרבה וישמרו את עצמם ממנו ערם זה יהיה תקנת ההמןו .רכזה השבתי

גכ" Dלפק

,,.

רכבו נתו כ~י חלותק סרד עולם להראב•ד רלהרבמ•ם

וחארי' באיהז חרדת נמאצו אלו עשרה זזררגי מלכות רהז כי רשב•ג

הזקן רר' יש~ל בר' אלישע כייג
סיןו נשרף טרתיי עמו.

,,,

,,,

נזtינא בן תרדירז שגירם כ*א

חניאנ כך בחיאני כל אלה היו נדרו רבן

י mנן בן זאכי נזמך חרבך הכית כפי חילוק הרמבם' lבהקדמתו לסרד

זרעים .ארם כן וציר לומר שהריגת' היה ביד טיטרם הרשע .אשד

להיות ריב"' Tוצרי אלצן כנראה בירסיןרס נרכל ולמר שלע יח למד
תרהד ולכסוף ;ןשע מה שעוש רבםד הקבל' אוךמ שבכץ םי' נהרגו.
רכףדא היד רז בך ירםף.

,,,

יההדו בן בבא.

ע•ב שניrב חאר דח,רןב ררנץ נחשב נירם

.,.,

רר' יהודה בן

n

יאמ

תשרי .וצריך ולמר שהיה

הרצה לע ידי אדריאנרם הקיסר שדח,ריב ביתר ערשה ככ -הריגות
ביהודים וחאכ-יי היה ר' אליויער בך שרמע רד' חצרפית התררגמך

,,,

ישכב הםזפר בחר שחאר הז שהאו דור רשב ...ג השני ולא מאצתי

רחא דאריאנרם הקיסר כפי דברי הימי' שלהם אלא אנטרנינרם ;ךקיםר

שאהב וביבר הקשח לוהר מארתי שבאטרנינר בראשית ממלכתו בימי
רשבכ "iהשבי באולי ההי רשע שערה מה שעשה כ'"חאו בסוף ימיר

)כי כ"ב שבים מךל עם ב' בניר( הרהר בתשובה ואהב וביגר הקדשו
אר שנרכל לומר שהיו אלר ה.נהגrרי' חתח מלך חאר לרא ביד קםרי
דרמה .והספק החמישי אני משיבר כזה הדרך ני ממאין אבי שלא לקה
וארכך בשרם דבר כי החטא הקטן שעהש מ-יוצעי אכיר היה לכברד אמר

רעם כל זה שעה תשרנה נירם מכירתו היה טורד בשקר ותעניתו ק"ר
שלא גננם בחאט הגארה ואכזריות הזה ונאשר .מצילי' אותר התורה

 mףל .אמבס אומר אני לפי ,דעתי שכמר שיוסף בזכיותיו זכה אל ב'
שנסים כן עס,רנרתיר לקה נפלים כמד שאבמך רסיךתי אתכם שבע

חכטאתיכם רביא על זה הדרך היה ודאי ליפול על יוסף כפל העובש
ר•ל על ש·בט פארים ומנשה כי הוא יותר מהחארי' החזיק כמהר
רעה האזת

מהאגm

ואכזריות גנד חאיד ולהביא עליהם מהזקן קללה

דלא ברכה ולע כל 'lיה לרוב הנדברת שקבל מאביר וממשה רבם לררנ
צדקותיו שאר עשה מהתשובה רלחהירת עם רב זכה ולא ק.בל לאא
עונש א' רל" שלנס א' זולת שנרכל לתקן הדבר שכאר לי החכם הנדר,ב
לע שמר היה אביר משבט אפרים ארמו משבט מבשח אר למפרע םאר

כן יהיר לדקים שניהם בחאז רגם נוכל לתקן הדבר שחהכם הנהרג

על שמר היה בינוני במדרתיד ואל הי' ראוי לכבי עובש ולכך כזה
יoרף לוא נענש אאל במדרהג '.א רלתשרבת ספק ששי ארמ-ר אבי כי

שלוסלת

ע

ד ,קב,לה

לא  ,מצאתי מפרשים על אלה הספיקות שעוררתי ונופס על זה הפרס
זולת כי ראיתי נספר הציונים שאומד שדשב ttג הוא נגד יוסף רגם
קבלתי על פה מחכמי הדור שד' עקיבא הוא נגד יששכר משרם רמו

שיש שכד לתודתו בעולם הבא ועם כל וה הנראה לי הפרט הוא כפי
סדר השבטים בזה הדרך לשבט שמעןו נהרג רבי לאיעזר ,בן שמוע

שבן שמרע יש בו חיבת שמעון אוולי היה משנסו לשנס לוי נהרג

,,

ישמעאל שכן היה משבטו לשנס יהודה נהרג

,,

חרצפיח המותרגמן

שכן יש בר חיב.ת חמור גרם כמו שנאמד ביששכר לשנס יוסף נהרג

,,

עקיבא כן יסוף שכן נרמ,ז בהרקאו ב ן יוסף שדומו אל יוסף הקדוש

לשבט ח נהרג

חניאנ בן תרדיוך שכך יש בו תיבות דן .לשנס

,,

זבולון נהר,ג · ר ' יהוהד בן חימא שכן ז,בולון במספר קטן עולה כ"ט

ו עם שמ ו ע ו לה ל ' וכן יהדוה מלא ערלה ל ' לשנס גד נהרג ר ' ישכב
הסופר שכך שבכ במספר קטן עולה ח ' כמר שערלה גד עם שמו לשנס
נפתלי נהר•ג ר"י בך בבא שכן נפתלי במספר קןט עולה כ"א כמספר
חנינא וב חכינאי שכך רומו

יהודה במספר קטן לשבט אשר נהר,ג ,,
פדסק בדניאל אשרי המחכה שר"ל שנס אשר הוא נגד בן חכינאי
דע כאן · ראיתי תשובה לספ.ק וחי

ואפי '

שאיםנ מספיקות

בקבלם עד יבא .זנבשר משמיע איור חשובה יותר נכונה
וה'

הט ו ב

יכפר

כראוי

ומקובלת

בדעי :

רבן שמעדן בן גמליאל השני קבל מר"ע בשנת כמר ג' אלפים ת" nצ
לבריאה ו ראוי שתדע שר ו ב אלו ראשי קבלה -עד כא ך

m
,,

בריחם היו מעט קודם החונן נ ובעת [ החונן בית שני בד ר דר היה

שמ~ן בן י mאי

,,,

אלעזר בנר שלמח כמע.דה i#ג;י שביס .כנראה

במס ' שבת

'D

במה

מ·דליקין :

רדארי שת  11ע כי שרב""י זבנו לא כדב.ת כל oרפ ההזר שאר הוא

ביד.ינר הי ו ם אלב תי ר ל,תמידיר ותלמידי ח·למידיו שחבור ק;יןונסדסים
שכתבו הום רnביריהם כמר ע' שגה חאיר וםיuר ןקבלתי ול פה שזה
החבור הוא כל כך כ:iדרל הכמות שםא היה נמצא כול\ חיד היה משתא
גלמ דו· ע כי בכר מוסםכ ·בשירלא כמר שראיתי סoבר יוחסין שברבד

שהז ;.רכ,nד לא י nלרק על ו.ג.מרא אר שהוא דבר אשינו מןםרש גבמרא
ןהרא מםר,שר דאזלינ.ן בתרי נ'טבי אמן אחר גאל ישראל ששי מחלותק
ביו .דםוםקים אחר ו נים אזלינן בתר זדזרהר שאינו ורצה רכן רוצה

קידןש בסעוהד שלישית לש שבת אוירב רוהצ פתיליך ב mל הימו~ד
ו רגבת ,הננtיןו ריחיד איפת עטןנה כרם וכ ך לב כיואצ
חק ר ך

,.,

כ.m

ודאיתי כםרף

מרז·.דהד שלא י .גתלזtי כל  nרבין ההיזד אלא ב oוף הימים וכן

ר-שבי"ג השנ  pוחכור הרזהר

עא

היה -שלא נתגלה כימי הרמכם"' וה-רא•ש ויש פלפול ביו .ראחחנים
םא היה ר' אלזער בנר של שרבי" ןא רחא בחשר היפרטיו שביד נונהג
שאכנזים אילםאוני ובעל עהרוך רעד ילקד אומר נשארק קליד, .ן'd

שתכב שדמת הדוקש עבגזה א' והלבא לדס.יב rם הזרכןר ואיד נ rה
מכריע רב:פםיקתא אומר שהיה בן דשניי בפ' השזכר ראיתי כשמת ר'

אלזער בן רשב•י בישק רבינו הקחש תחקל אלמ.נותר שאלה ןהאי לא

רצתה רמאבה היוהת כלי של קרשוה גדלו ממנו ודאיתי בסרפ יmםיו
זבד ממתיה וחברתי להעתיןק לפניך והאו בשנת כמר ה' .מלאים
נ' נמצאו כתרת גאשים שאמון כי :רכזי .הז mר את אשר הם כלשןר

ירושמלי iום דברי רשב•י באל תא שאר ;ןם בלה"ק איםג דדב,יר ןי"א

שהדמב"ו מצאו בא"י שרלחר לקסלרביאה אחר הלך לואגרך ונפל ביד

,,

משה לדיאון וי"א שרבי .ובשה דליארן גהז' היה חכם ועהש אלן

הפירושים משכלו ןלמ,ען יזדק מהם מחיר רב מרח.כמים הי' \כתרב
וותלה אוונת ·על שם רשב",י mבררות

רm,

כי הי' עני ומרבה בארסלכין

עכ" סנ,פר ייסחי-ו ומאדיר יורת הרבה אלב אני מאימן כי הגל הבל
והאמת י;;יה שרשב"י _ וחבורות

הק n

הש אמרו הדברים וה.ם ויותר

הרבהי אבל ירכל להיוית שלא ננתכו .דברירס .חנiדרתם ·לע ,סדר נסן
אלא בקרנרססים מפחדים ובמשך הזמן חוברו כה'liמלן ואל תתמה
מזה

כי

כן

עשה

רבינו

נחבור

הקזשר

המשניןת

שהיו

פמוזרים

הקרנרט-סים בארנ.ע כנפות רא,דץ רןכ ~ה רנ אשי חבבור .וגמרא.

בימיו הי'

,,

מאיר רד' נתן ובקשר לבישי רשב"ג הבז' להירתם

יותר חכמים ממנו ונגתלה הזבד לשרבגנ" ןגזר שלא יאמדו ה-תלמידים
הלכה ,נשמם זולתי יקראו לר' מאיר בל,שרן חכמים אומדים אחר אר ,,ל
נתן בשלון י ' Wכרנהא ב;סוף הרדיות ב• גיטין פ' הבזקיו נראה שר'

מאיר היה גר צקד מבני בניר של נירון הקיסר י  Hא שבירח היה שר
צבא מהקיסר ונתגייר והיה  ,נקירא ג'כ'

,,

יפה תורא .מסכת כלים פ"-א בררדיא שאת
כדבריה הריהת בת ר'

n

נינא ןב

n

iUרדאי וואדמ המדשר השיה

,,

מאיר אמרה הלכה ופסקו

דירןן רבפי0חים פ'ה' אומד שבימי

החורף למהד ש' הלכות מש' חכמים רבפ"ק עח"א לגלגה על שאמרר
" rל עדתן  .של נשים קלה ונכבתה סנפרה  nץן מברוריה דר' מאיר

צרה אל' -תמלמידיר לנסותה ולקנטר;ן לזבד עביiח רהתלוניד הפציר
בה כל כך עד שנתרצה ונכנסי ר' מאיר JMר iותלמיז וכשנגתלה אליה
חנקה ןז:ג.מה רד' מאיד ערק · לבבל מחמת כיספר.א ה~הד פ' פנחס אומר

כי אשת רשב"י ראמו לש

,,

אלעזר הי•nה בת י' פנrןס ב'ן ייאר ןך hש

בן לקרניה היה חמיו של ד' א.עלזר כנראה במדרש קדשוים ןג,פ' Rבת

קרוא אורת ר '.שמעזו ב-ד י-וסי בפ' ;ןשרכד  .תא הפרעל-ים ·אומד ר'

שלשלת

עב

תקכלה

אזעלר ברשבי" רד' ישאעמל נר' יוסי ור' שמוען ןב לחפתא היו
בעלי בשר מאד מאד וכן נשיהם ג"כ כi.אופן שכשהיו מקרי-בים איש

אושתו -כרס זה כנגד זה היה יכלו לעבוד ת  Mיהם ב' שדדים בימיו

היה ר' יוסי בן חלפתא שחבר סדך עולם הזוי-ה חסיד גדול ו.אומד ב' D
כל נתבי שהיה -לו ·ה' בנים בםל כחמים גדולים וזהו לפי שמל ושהנ
כדי שי  -היו לו בנים שיעסן.ק בתור -ה ובמדך,ש פ' ויבם אותה -אומר  1iהיו

כ-לם בני יבמות וברפק במה סומכים נרהא שהיה אומן לעבד עודרת
זוהר הקדמת ב,ראשית -נרהא שבימיו גתנידי פילוסוף דחא שנקרא
שמר

חאכ" יוסף

קםינאה.

בדור

זהה ה:יה רשא

ישיבה ב,רומה

,,

מתיא בן חרש כנראה ב;מקומות הרבה גכמ' ראיתי בילקוט פ' ויחי

שמימיו לא הביס אבשה ויצא שןט בדמות השא יפה להסיתו ולא יכול
ול אדראב רבי מr ..ייא סימא עיניו ן.רש'"י שלח לו מלאך וירםאהו
וראיתי ב-הרמב"ם סנהדרין סוף פאן גב ·הה שנימיו לא היה בדור
גחל ממךנ ויש ב;ךיאתי אומרת שלא ך' מתיא בן חרש ךלשב  nי 'ך
לחוקי כפרה הם וכר '.בדור הזה היה ר' אלי,ןוער בך יגוקב שהוי-ה יודע

מידות הזבקשד יותר כמל החכמים והאריך
רבינו יהךדה

ימים :

הנשיא  iPנקרא רבינו הקדוש בן רשבכו" ה11כנר קבל

מאביר בשתנ ג' אלפים תתקכ"' ליצירה ונמר צ"ב
לרחבן והיה נרקא קדוש  rhי שלא שnל ידו מבאנסר ולהטמ אם אל
ב,מטילת עבה רי•א בירשולמי לפי שנולד ביום וגו.זירה אוביר רצה

למולו ובירושלמי דסנהדריז אומר לפי שאל רב.ים ,ועללם במילתו

והאר חיבר המשניות שנת שחשל לאפים תתמקט,ז לבריהא ק"כ לחרובן
ברתם' דיש צננאעי אומר שלא היה לומד הגרמא תללמידים לע פה
סבדר רפהקים אאל םnכץ רת.למיידם חאד עזה אר' ·הנה וכבר נודע

שהםשניוn

כבר הין שמנים קדמוניות אמנם חץר מסהדר ומפוזרים

בעולם בקונטרסים ב.מקומות רש·נים שאר היו עומדים וח.כמים תה

ונ.שיא הקדשו ברוב ש,ערר ויכלרת עם נאדטנינו הקיסר השתדל אלסוף
בולם נתוום יחד .םנדו ואנת ריהפ ןושלו ~ כאשר הוא פלנינו היום

רזכ כתב רביונ

םת ·כריש דלחג .דרm

מידים היו לומדים המשהנ לע

הפ בזמרה כי ןםב זלרכןו דםף מגילז~ .בימיו ההי

,,

חיאי שחבר

התוספ  Mלראב ענייני המשנה ןאןמ,ך בפ•ק דק-דשןין אששתו נקרתא
יהידות  mיהת יותדל בכל םcע ואתמים עם עצד גלח ·יעזי ביבמות
סוף ..,,ם  mקיה ויהוהד נציררו טמיפה א' וחבלקה שלנים ונשלמה
צןרתד חדוקיה .ב' חשדים קדום שיצא י·הודה .והיו ה~לם להשא שני

תומ\'!א\' ןאמם ירחא שנודלו להחק סם של עקרין ןראיתי ב' D

אולד

רכי יהגדא הנשיא'/ו זיסי בז פזי

גמלחין אביר של

עג

חיאי היה נקרא אחא קדסלי מכרפי ונשא לאה

,,

והוליד ממנו איבר בפטרה אלה ונשא  mל רiזל ב.ת מאיש אחר וממהנ
נולד ד' יnאי ןנאש איבר הבת ההיא ןברלד מהם רב נמצא דב בן איבר
חארה דד' חיאי אמבא ןב,ך  -תnאי' מאמיה .בחד ההז היה

,,

הוסרעיא

ובר פקוא בחשרו הברייתות לבאר המשהנ ודיאתי בספר יוחסין שד'
הש.דעיא דד' חניאנ

היו עשוים מנ.עלים זלו :1",\1ודע כי בד קפאו הי·ה

בריח בל ,שןבז הויה .ןכשמח

,,

בדב.ריר ווכחביריו של

,,

ישמעאל שחבר

מדרש ואלה שמרת -עד סוף התןרה שנקראת מכילתא  mכר מרקי

הינל-רת רר' העשריא היה בר nמא בר ביסאנ בלם כחמים גדוילם

ונשלא אמלה שללשםת ביום א' וכולם אמדו עיזםת והזקן הכדי .ע
כע-דתינו

בפ'

וב.תים ו

חזתק

בדור iזיזה היה רב שהי' בר דלפגתי' שדמארל רהי' ר"י כמתא
מ>tחיא קרוב לשבת

אפלים ליציהר

,,

(•

הואו  nבר > Dtרא וספרי לךןס.

עקרי המשנה בימיו היה רב הונא מזרע בית דוד מצד הבא נשיא ננלב

כנראה נברייתא ומת שנת

,,

אלפים ',נ קוסטנטין מחזק מאונתם

הי' ב,חדר .נימיו הי' אבטנינרס קיסר דרהמ שאר
מאד יי"א גשיירו נס .תר ןמת קודם

,,

אהב

,,

הקחש

כנראה בדיש --עז ואבטיפוס

רקומדרס ב' קםרים אחרים אתריו אהבוהו מדא ומלך חאריהם מרקו

אבדיליאר חתנו של א,נטרניבר רשם

היה

שאות פאסרטיבו אזישה

מוכיהח על שזיהתב ויש גאדותיו מה מלאים חכמה ודעת ונזכרת
םגמ' וראיתי בסמכת עuובית פ dא שעיר יבנה היה כימי ')'.ביד ואשוא

שופערם ב,ימי ר'כ tהזקן רבית שערים וצפרדי רtיבריה בימי

,,

ובכל

אלה המקומרת היה ג,ולה הנשיא וסנהדרין חאריו .ב  .דור הזה נרל-ד

,,

יוחנן שחבר הגמרא ירושלמי  mיה יותר שמלש אוברת שבה בכראה

בפרק בתרא דיומא אם כן היח חי אפי' אחרי רב אשי .אוומר אני כי

באולי אי.ן הז י"י חמבר הגמרא ירשולמי וזה להיות כי קבלה אצליבר
שמת קוםד רב שאי מכו שתראה למטה במקומו וירכל להיות שר'
ירחנו אהד היה .אומר

הדמב "D

בפי' המשניות ב· הקרמת סדר זרעים

כי בן בג בג היה ,נקרא רני י mנן ובאולי זה הוא .בימיו הי'

פזי ואומר צרוד הדמד פרשת וירא כי הז

,,

,,

יוסי בא ל.פני

יוסי בז

,,

י mנן

קודם שלזבר תורה שואל ממנו ללמדו תרדה על מנת להיות -עשיר
ןקבלד וכר' שם וראיתי ניד}ש.למי סוף הוריות במעש-ה בר' פזי

הושעיא שבאר בבעטרת
דאזלינז בתר חזקת.

(..

,,

ע, ..

,,,

-nזתק המהלע רדג.דולה ונספקה ההלכה

אנהר היה בררו זהה יפה יותר מד' ירחנו

עייין :noריד אלף רו,כיעי רב ןשוונלו.t

ע,ד

שלשלת

הקכ,לה

ואנהב למלכות ב;אופן שז!ייר שדכרnתיס ל ו חלכמתו כנראה בפ ' המביא
גט יום שמת בר ר ' נולד דב אדא בד אהבה שהאריך ימים מאד כמר ק"מ
שנים .בימיו היה בן ברנירס היהודי שעיר ג-:דרל שהיו לבאיר אלף
ספינות בים ולאף עיוות ביבשה, .בחד הזה הי ' דיש לקיש שאד
בכחדותו הי · ה ל-סטים ובליעל ויאהב אזזרתר של

,,

,,

י mנן ויאמר ל-ו

יוחנן שאם יישוב ב.תשרבה יתנה לו לאשה רכן שעה ואומדים

התוtDכות נפ' איהד ,נשך כי דיש ל-קיש למד תודה ,ב;,חברותו קררם
שהשיבר

יוחנן רעפשה ,םע הארץ ראח'כ'

,,

יי mנן השיבר למוט  .ב.

,,

ודאיתי בגיט-ין פג "tכי דיש לקיש היה שמן מ.אד וכמד עצמו ללראדי
ושעה תאגי שכשירצו להורג.ור ושעלרת ממגר

נתm

איברים ל-רפואה

יתנו כל רצונו למען יחמול להם את דמיו וכשהגיע הזמן שהיו רוצים
להג.ורר שאלו לו מה רצונו והשיב רוצה אני לקשור תאכם כרצוני
ול-תת לםה

מכהm -

צי ,,חבוצו ו.קשרם אזח " כ ל-קח שק ר·אבן בתוכו .נתן

לכל א' המם מכה -טרי ' על פניהם עם השק רכמעט חשוגם רפתחו פיהם
לרוב העצד ופוערים שינירtנ ,כאלו צ mקים והוא -ה  Mיל לשחק בם

ולומד iחם אתם בס mקים וידעןי אטצרך לתת לכם צחי מכה אוז
השלים להרג-ם מכל ו.כל .אמרה לי ' כ;,רתי ' רצונך שאזtק כר או כסת

שתשב עליו מאד לה בתי כריtגי כדי לי פי' שומן שבקרבי הוא לי
במקרם רכ וכסת .אומדי ' התוספות שמעשה לאווי היה קרדzב שחזר

בתשרבה בימים האלה היה ידעי rחי חרגי ה~גל אומד לי חכם חאד
שהוא ראה מוהר שחוני הוא

,,

פrגחנ בן יאיר ואני קב.שתי ולא

מצאתי ודאיתי בח ו לין  ' Dאלו זנ"י.פות אמד ר ' יחונן נן זאכי נה-ירנא
כד הרה יתיבאנ

'"יT

שודאן אחודי דוב ודב קמיה דד ' ובו '

ןת,גניט

במהדי"ק סי' קrכ  .wם שרם מתאצ שדיב  y,rשמש לפני וכ.יונ קהדשו והוא

זר ג.ם ל.הז מארתי שיוכל להיות כי ריב t",רחא הי' ולא הראשון
שחנרב ך,ב,יiח בימיו אר שרבינו

הקדשו ארח הרה ואריתי בתופםות

 בע~ םדק למגי חגיהן שבשנת קע"ב רחלבן בית שני נשלמו

,,

אלפים שנין שאמרו מאמר תנא דב//א שית אלםי שנין הזי עלמא

ןןכ' רזה לפי

שמתלתוn

חאמ הנפש אשר עשו חברן שאז תיה אבזחם

ןכ ניב שנים וראיתי במםכת נ-הד  ' .Dהמפלת אבא שאול ארוך בחרו
היה,

,,,

טופרן מגיע כלתפר רר,בי קעיאב גמי•ע לכפתר דר ' טופרן

ור' א,מיר מגי•ע לוטפר רהבי עקיבא ורבי מגיע לכ nופ דד ' מ.איד
ור '

חיאי

ןרב

lזiידדה

מגיע

מגיע

דרבי

,לכתפר

תכלרפ

רב יה.ודה .ב.ימיר ,היה ר '

t

דרב

ןר,ב

מגיע

ורב אדא

לכתפו

מגיע

חייא

דר '

של

לתכפו

.

ידא רחיו קוראים אותו קטרנא חריר שקי

תה לפי השי ' קטן מזא רתי•ה nuג לשרם ~צמד בבכשן השא ולא -היה

ירw

ליקס/רכ  .ו~מואל

עה

נשרף י"א שהי' מנח השב·ערת ןי"א שנמשח מסלמנדרה ןי  nא שענשה

לר

נo

להראות ששא

גיm

ם לא יהיה שוטל בר לדוב צקדתו דעד כי

ב' רג' דרדרת חאד וביבר הדקשו זהה נאצמו חכמים רבים אשר בnדר

ספרים ולא ברעו שם המחברים ןnבדתי להצגי לנפיו מזכרת קצםת
ספיקאת שאד כתי-ב בה שזחבד בשנת אףל תקי"ז זנשדר,כתה העיד
בימי צדקייזה שהוא אלף י f.Nדלפ.סקת הר.בנהא ואלף כ  Yלחרבן ביי"ש

רד' אלפים תת,,, o

ליצירה מדרש חזית מד' התלים מדר' תמררה שערר

קרמה פרקי היכלו.זך משנת משכן דדך אץר רבה ז:רראםo -מכת טפרד .ים

אשר כבת הרא'וט"' הלכות סזYי' שחוכר וחא Mימת זכ.רב אכל רבתי
פ' כלה סןד ,עולם ב,דייתא של ל"ב מזות מדרש שמראל פרקי אליהו

וכיראצ לאלה רבים .זראיתי בספר דרקח שבחמר  oרד .עלום היה
נרק~ י~סי כמ·ניד ת .י ·חב מאדם שוהאו ת nלת הספר י;,ז.או שעדiזל

פ"ר עם תיבה אמרר rnל" שי•ג שנים עמד רבינו הקדוש ביםררים
וחלה מ.חולי עינים ורופא שלר הי' שמאול וכחמים רבים דע אין
חקר היו על שר  rbנו רבי צ.רה שיהי' ך,בן גנלובילא בנר הקטן נשיא
להירתר עוביר מאד אפי' שרבן שמערן ב,נר והגדרל היה יורת חכם.

,,,

זזניאנ יהי' ר'י' אבל הרא בגערנתרתר לא רצה הליות ר'"י כל

ימי רבי פאס שהי' זוקן ממגר ואחרי מרת רבי אפס עלה .רבי מת
צבפררי ובקבר נבית שערים כבראה בפ' ניגמר  ,הדין רןכ דברי הימי~.::

למלכי ישראל רשיnת שלמה רמשליר ודברי ה.ימים למלכי יהרדה.
כדרר חזה היה רב ביבי הגד ואמו ישראלית ה,יה חולק עם דב זאא
כד אההב בעניו שדדת הציבור אתר לקמי' דרג יוסף ופסק דרב .אדא

זןבגדא רבה הוא ליעין במילי דשמיא שהם ג~ביית צקדה וחלוקה וסדר
הפסדה רתדגרם וכיוצא ,ןךג,ך ,במילי דמתא כמר תיקון חומות ודלתות

ומעיינו.ת דב  nניאנ בד חמא קבל ,מדכינר הדקוש שתנ כמו ג' אלפים
תתק'פ' לבריאה רק"ז לחרבן ודאיתי כי זה

,,

 nביבא היה ,רופא והיו

חב,דיר בבי רבינו הקדוש והם ר' ארשעיא וד' שמערן ודג"

נכנס לעולם עם

רב ושמואל

,,

אצל

,,

חנינא

גאסדבינוס :

קבלו מד' חנינא שנת שלשת אלפים תתקצ"ס
ואז •ירד ךב ,לבבל רמ•צא שם רבי שיאל ך  nי ,ובא

לסרדא היא מתא מחסיא ןשם עמד עד מותר שהיה ,שנת ד' אלפים ג'

ובאו בני ישיבת\ לשמואל והליכתו םלררא היה לפי שהיה מקוt:-

מלא

יהודים ןלא ה.יה הנם תרדה ולכן הניח שמואל בנהדעדא רחלך שם
להרביץ תודה .ודאיתי בפ"ק דפס nים אמד דב אחרה דרבי יתאי דאיהר

בד אחתיה דרבי חייא ועיקר שמר אאנ ותלמידיו קררין לו בר פחתי

עי

,של•שלזר הקבלה

שך .nל .בן נשיא ,ודאיתי בפ ' הבא על יבמתר ששאת רב היהת
קנסד ,נית ורבי חיאי בנו היה מהפך דברי רב שהיה שאול לאמו
ב•דבדים רכים וס-רבים וראיתי סנפר יוחסין שהיה בבבל א' משדי

המל·ך אוהב אותר מארד והיה קוראו רדר ,נץ רםג אומד שהיה זנ> tדע
שמעי אחי דוד המלך אולי זה הוא חיאי ,בך רב שכתוב לעיל ונמצא

בפ ' אילו מ~לחיך במסכ.מ ע  11א פ ' לפני חגיהן ארוכד כי סר;א היא אדם
צואב והיא סמוכה אל  nי ,בבקי פ ' ז;}רןבה בתוספות אומרים שאדם

כהרים שהיה ישוב לבן הארמי ואד~ צובא שבכש ז.רד ה-מךל הכל  nRד
רזהן,ה,ך פרשת וידא אומר ני מתא nמסיא היתה נקראת כפר טרשא

לפי שהיו מתים שם הרבה בפגמה ורב nאא ד mידם בתשובה ולמד

אותם שיאמדו בכל יום פ ' הםקרדת רנתדRפר אוז קרוא הקימום ההוא
מאת מ nסיא ויש קבלה אצלונ היום אשדם צרבה הוא ח ·ל"יפי אם כן
היא  Dרדא גהראען רסןרא רתרירהיו על נהר פרת רדגהרדעא לעיל

מסרדא פטי מן כ'

פרסי.

שמואל היה ראש ישיבה בנהרעדא והיה

חכם בתורה וחבכמת יונית וטפנר שנת ד' אלפים לבריאה וראיתי
 ,בספר יו nסיז שהיה מזרע עלי רופא של רבינו הקדשי כנראה בב•מ

פזז" .והיו קררין אותר שמאול ידחיאנה לפי שהי' בקי בסוד העבור
והיה ם-קן הגוף .ירושלמי פרק אעם nאומר ששמואל היה זוכר ומכיר

ומ.ילדת ש,לר אוגב גך.דא א' שריב' tל היה מניר מרד,ל שלו ודני
יוחנן הנשים שרחצוהו בדלתו .אוומר בספר כריתות שחארי ומתר אב
פ Dוס ב.ן פולמוס ר·הדחיב את בית מדרשו וג.דול שגת תפקtכ"' · לשטרות.
רב יהוהד בר שמואל היה ימוד ההד והיה לו אשה קנטרנית ולדוב
חסידוות כי הרה משלף מסאבי אתי מסדא כנראה כברכרת ושמואל
קואר ואתר שינאב בימיהם היה

,,

שילא ןךב אשי ראינו מחרבי הגמרא

~היה ביניהם שהאב גדו,לה ,וחרפו זה זלה רמתו ביום א' ונתראה הדם
על שני ה.אוגרות שסבל מהז נ'lל זה והישיבות שטפר ואמרר ששער שרל-ם
ביניהם ,ב  .Nנ ם  Hג מאח שרופיה דוב כהנא נעיד שופxר דרג ודב עכין

,,,.

אנהר דרד"א עכין .ויקעב אבינו רדיעקנ נעיד דאדם הראשון רדארם

נעיד השכיהב ובגא גראד אמרר הבל ב.פני שרה כקוף בפני אדם רכן
שרה בפני חרה ר ·חרה פנ,ני םדא אודם פבני השכינה' .ב D:איזהו נשך

אומר רב מרי בד רלח בת שמאול היהת ונשבת ונשאה לכרתי ויגnנרי

ולכברדן יחסרהר לאמו .הרררתו שלא בקרר-ש-ה באויר ;רי ' נרקא איסוד
גיורא .רר חאים היו בלם חכמי.ם ןרס, ,הז ואאח ,ומר זרםרא ,ררבא.
זהר

דעת ךש"י

בפרק השוכר .בפרק

מי

חהששיך

תמצא

רבה

בר

אבהר ן1יןב מדי בן רי .mבזרד הזה היה ירב שמאול בר שילת חכם

גדרל -ןמ-קרי דדרקי כנראה בב'"ב פ"ב .ורנהא פברק חלק שהיה מבני

-

רב חירא

עז

ות ן;ו.נןאבאח ןראב

ב·ניד של המן ואומר עליו שעמד י  Yשנים של-א להן רלדאת הגן
שלן כדי שלא להניח התלמידים מהילמו.ד בימיה:ם היה י..,ר ב  NNי ר'

יm

n

נן שח·רב הגמרא ירושלמית על -המשניות · כ םחש סדרים שלמים.

אנל בסדר טהרות Kל עשה גמאר אלא במסכת נדה  mבדן שכ.גת

,,

~פים לבריהא שיהה כמר מתאים שנה לחרב,ן ,רי  KHשבפטר נשתב
ז' לאפים tץל .והיה יפת רכלי זקן רתיה עומד לע שעדי

טבילה

ל.מןע

י·שימר

בדי

להשיב מאן על

ברכת טביהל

מהנשים ןגם

בדמיוםנ יופיו ויולידו כמררר ,וי;ןה מזרע

יוסף הצדיק ומןל פ'

שנים כמר·הד .ודאיז.י בסופ יוחיסן שרב פפא םבא היה 'לו ['י] (א"י)

בנים שמתו בחיןי ויש לר בקהל מאבותיו והם מזקניהם שהזמכידzנ
ז ' !Yמועיל לשכ ;mכמר מזכרת לאיהו הנביא במ•ש .והם אדדי,

סרm

ב.

וכיש.

םרדס

אבא

אחאי

רבי

נnיגא.

הנברדאע ודב דן.,אנ בסאר קבלו מהם שנת

,,

נמחך.

דני

יהודה

אלפים י  Hד רלזtירתן,

דב הואפ וקן•ב לארשא גברה ישיבתן ןנ-פםר רב יהזיtה ,בד יחזקאל

והלך ישיבתו לדב הואנ ותמ שתנ 'ד אלפים· נ' ועמדה הישיבה מ'
שנה ורב הו ,נא היה קןט הגרף רכ' בימיו ע' ס  11ת רא' מהם היה פסול

הליmר רבהו בארבו רהאר היה !יסרשרז להיות י,,.ר בבבל כי דע שם
לא נהג'\ ,ר  Nי אלא הנשיאים בלבד. ,ובימיהם היה דב אחי רשא

ישיבה ·'/א'ב בדןר הזה היה דב ע·נז שאר היה רגיל אליהו תאדא
לגביה ללמדו תןרה וחבר סרד לאיהו דנה .ואסתלק מיניה לפי

שבח ענן

החתיל לקבל חרובות הווא הפילג להתפל·ל ולרת,ענות

למען ישןב ,ונעתר לקולר וישו-ב אליו ואת אשר כתב חא"כ נקרא

סדר אליהו זדאם .ביפק מצתאי האשה שלח ליה דב ענן לרב הואנ
הונא חבריך ודב הזאנ כעס לפי שאל קרוא דב הואנ והשיב לר ענן
ענן וכשמתא מןא דאל קרי ליה ענן .רב חסדא רדנה בד

נמחני

קבלן מהם ב,שנת כמר ד' אלפים נ' לבריאה דב חסאד היה תלמיד
רב הואנ דר' שנים קודם פטירתי דב הונא בנה בית המדרש לעצמו
ומלך י' שנים חאריי בסררא .ואחריו מלן והב בר נחמני כ"ב שנים
ךהרא חבר כל הספר רבות וברח לאגם מפני המלשינות מות שנת

ד' אפלים ~'כ עיין מציעא פרק השוכר והיה לו י  11ב אלפים תלמידים
רמלך על כסאר רב יוסף ב' שניים רחצי רמת שנת דפ"ה ,ודב ירסף
נקאר סיני רדנה :ערקר הדים ואמר רש"י פ' ריגש שהרבות היא אגדת

ראץ ישראל אבל בגמאר שלנר מצינר באופן אחד,

בכתר.ברn

פרק השאח

נמצא בדש"' שרב חסדא היה חרתן דנה ונפרק מי שהיה נשרי בארה

ש-לדב חסדא הין ב' בנים נשוב א' יהיר קוארים ארחם מד קשישא

ומר יניקא .אביי ורבא קבלו מהם בשנת ז' אלפים פזvי ארביי jןן;,ך ר nי

.של ·שלח

עח

הק:נ,לה

בנהדדאע י"ד שנים רמת שנת ת  nט ,ואחדיר היה לרשא במחרזא ךב-א
כ,ך יוסף י  11ד שנים רמת שנת ד' אלפים קי"ג ןו  nא דצ  uט ראביי היה

שמר גחמני ;גדלו ,,בה בר גחמני בביתו להיותו יתום ולמרר תורה
וקראו אביי למען לא יקראהו בשם אביו שהיה -נמחני וכתב דש"י

כתפך שהיה שמו אביי באל קראו נחמני בשם אביו לאהבתו אותו.
ךבא בך פלוגתא זנלך אחריו במחדזא ךמת שנת ךקי  nג ןךבן היה דב ידסף
סגי גהור וז-הו הנזכר בתרגום כתוב.ים כנזכר לעיל בר\  1אוגקלוס.

וכשונא היה יוצא מלפגי רבו היה יואצ מאלחריו לכבוד רבו .בדור
הזה היה

,,

יהודה נשיאה האמואר בן ר"ג בן רב,יגו הקדו.ש והוא היה

אביו של ר' הלל הקזן שהיה נסמן בארץ ישראל וסוף הנסמכים
כנראה במסכת ע"א .וקבלה אצלנו שרבי הלל הנזכר תקן לנו בכבת
סוד חשבון העבור רהמולר ,ות ות\קפות העתיר לבא ער שיבא אליהו
על דעת רב אדא וכפי שהיה לד מסורת מרבותיי על פה עד תל-כה
למשה מסיני על דרך השרה ועל מעמד ארץ ישראל שהוא טיבור

ישר.ב העולם ועל  rה אגו סומכים כנראה נפ..,א דסהנדרין דפ"P-

דד"ה

ואז היה שגת תר,וע לשטרות ,ואומר בעל ספר יסוד עולם שהייה

אr

שנת ד' אלפים ךר  uס לבראיה והתחילו למנות ליצירה כי זע שם היו
מונים לשטרות שהי' מזכרת הכנס באלכסנדררס מוקדון בירן.שלים

רn-אדים היו מונים לחרבן בית שני ודאיתי ספר יוחסין שהיה לר'
יהוהד רלר בן ושמר ר"ג

הלל בן ושמת רבי גמ·ליאל ולו בן ושמו ,,
נתראה שנת הת..,ל ל·שטרות ,, .נחמ  iבר' יצחק

ורב פפא קבלו מהם

שנת וך אלפים קי 11ג ליצירה רמת שנת · זקי"  tוההי לן מעט זקן והוא

תקן דסברעת ה-יסת

ארשm

הית:ד נקראת ילתא כנארה בחולין פרק

לב הבשר רnונביריו רב עיאנ סבא רד' יהוהד  -ואריתי ביקלוט ספר
מלכים שהיה  .נמצא קדו·ב ל:ח דהור אשי שחדר דקןז:כ כשיעדו טפח
וכחם ו-יהה נרקא-

,,

n

םתיא אכרמא ,זר' מחנן היה ר  nי בפומבדי א

רוב lנ Dא בעיר כבשר רקרנה לסרדא iזיה ר  nי רגם חאיר מות רב נחמן
היה ר

Y

בפדמבריתא גכ" ןמת שנת ןקל wב רמחביריר ךב עינא tכבא

ור' יהן,,דר" רב שאי רשא ישיהב בסואר קבל מרם .שתנ (ה) פלאים
קכ•ז וכוןל ששים ישנה רוב  .וביד היה בפבמרדיאת ת' שנים ורבי אנ
שנה ',א ובמשך מלכות רב אשי מת.ו בנהרדעא 'ו שארי ישיב·,ות והם
רב עיאנ ורב זבי ·י רב וימי רב כהנא רב חאא בירח דוכא ודביאב

בדור הז-ה ההי רב גניחה במי כתיל ואןורח רפדם בר פפא שתמ שנת
דףנ .בימיד גזרה :מסלרת פרס שמד ז-נהרג מר הונא דשי גלדתא ' רמ;

זרטרא ואחרים רבים והיה עת צרה נדול-ה ואריתי בספר שבט ידר,:דה
שאזת הגזר -ה חיתה נגד תןר.

המךל.

ר' נחמן רד' !>!כfאירב אשי דובינ;א nתתםי הונלתרר

עם

וכ שאי התחיל לכוnב דג,מוא בבלי' וחזו ללמוד כוזל פעמים
רבים ועשה מהדואד קמא ונתראה באל לא הספיק להשלימו ולחתמן

מבל וכל כי לעה אל אהלים שנת ד' אלפים קע nז ,ירממו ןמר בר
רב שאי רוב בגיהה מבי כתיל קבלו המם שנתז' אלפים קפז 'vליצירה
מרימר היה ו*י בסרוא ומת שנת דקצב,יי .רמו בר רב אשי הלע,הו
בני -הישיבה לראש

כהידm

בן ח' שנים כלדוב באיר וי ...ג שנה ישב

על נסא אביו ומת בז יט" שנים שנת ,,

אפלים ויץי ליציוה

רלד·ברn

שניר קואוהר בני הישיבה רב םבירמי ןכבת רב שרירא חאשרי מותו

נזרן מלכדת פוס נזירות על ישראל שנת דק,רך .ועוש מהדורות לגמתד

בב,ל רiריפליבר הל-טיב לו .החאריו רב סימא נויה דוב ומת שתנ דרלןoי,

רב יוסף היה שאר ישיהב בפומבדיתא .דקבל המם שנת דרל"א ליצירו"
והוא היה רשא לקבלת הותרה מהדורות הנקראים ובנן סכרראי .ולפי
הנר·אה רובוב מלכר שנים מועטות ולפי דעתי נקריאם ס,בוארי לפי

שנתגלגול לי-שואל צרות משונות ואל היי יכולי-ן הישיבות ללמד

על זבי מנוחות הויו מפלפלים על הכנת השמניות כפי הסבחת רנפםר

שנת דרע'יי'• ובשנת כ"ד לגדולתו הוא ובית דינר וכל חכמי יייי
וישיבות השלייענ לכותב ול nתן.ם גמרת בב'ל שהתחילו לכתו,-ב רב

אשי ורניאנ חבירר והיה אז שתנ דד'' Oליצירה ר  Mי#א למנין שטרות.
ולחתימת המשניות שנה שי' tא ,ורצ"ה לה  Mימת גמרת ירו-שלמי.

רתל"א לרחבן דב,ית ופ' שנים שהתחילו רב אשי כלו-תב ונתפשט

בכל ישראל רקבלד ארחו רר,סכימו עליז לכ ישראל ועליו אין להוסיף
דממנו איז לגרוע זולתי רננן סבר-ואי שהו-סיפו בן מעם דבר כאשר

מקובל לנו המאגונים הראשזנים .ועיין ברתספןת ויש כתרבות.
רדארי שתדע כי רבינו הקדוש חבר המשניות על חמשה עמדוים
רהוב א' פיחשים מקובלים ממרע nה מפי הגובהר ויש להם ומז

בכm

ב

אןפשר להוציאם בדרן סבוא זבזה איז מחלוקת .ב' דינים שאנמר בהם
הלנה למשה מסיני ולא נלמדו מסבוא לוא ממדה .ג' דינים ש-הוציארם
לע דרך בסוא והוקש ונפלה עליהם מחלר,קת ביד חכמים ויחיד אר
יחידים זה זה לע חקיות טעם זסברא.

,,

תקנות שהנהיגו

הבניאי c

וחכמים הקדמוניcנ .ה' גזרות ותקנות חכמים  Kחרךנים בכל דרו ודןך
כדי לעשרת סייג וגרו לתורה וזלה :נד.בה הת,וךה באמהר עשו משמרת
למשמרתי וגם רב שאי וסיעיתו שחברו הגמרא יסדן על

,,

עמודים

הום א' לפשר כל טעמי המשנה דודקקויה ופרטיה וכלליה .ב' פסק
זיז על דעת החולקים .ג'

גזוךn

ותקנות שנעשו מדור רבינו הקד,ש

עד דרוו ,, .דרשות ואגדות  .שלומדים שסרים וסודות .וזכור נא בני
ללמדו בכל שנה בפ -ספר להיכות עולם שחבר החכם ר' ישר-עה ' לחוי

שלשל.ח

.D

הקנל;ז

להיותו רםבב על כל דרכי הגמ ' וגמלה תעלומות כלליו וסדריו נבאו.ו

רחב ואבה מא.ד ןךן,א הכרחי לא התלמיד.ים הד-ודשים בגמרא והפליג
לעשות ממי שקדמדז ,וםא ת nפוץ בני לדעת סיבת קדימה סדר א'

לחבידר ני i

תבין הקדמת הרמב"ם בפי' המשניות כי שם האריך

ביופי נפלא וכן בענינים אחדים רבו התועלו-ת מא.ד ובחרתי להציג

סימנים אל השיתא סדרי ומנין פרקיהם ומסכתותיהם .אמר ,,
שמעןו בן לוי מאי וכתיב והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת
יראת

ה' היא

אוצרו .אמונת זה סדר

זרעים.

עתך

הז

סדר מרע.ד

חוסן זה סרר נשים .ישועות זה סדר נזיקין .חכמה זה קדשים .ו-דעת

זה סדר טהרות .סדר זרעים מסכתות י"א .ברכות '.ס פהא

·'"

,זמאי

'.ז כלאים ט '  .שביעית ·'י רתומות י"א ,מעשרות '.ה מעשר שני ',ד
חלה '.ד ערלה '.ג בכורים '.ד והז הסדר איז בו גמאר אלא במסכת
נוכרח ,סדר מעוד מסכתות י  Nב וסימן ומועד הז"ה שב  :ת כ  Nד פרקים,

עירוביו '.י פסחים '.י

יומא '. n

שקלים '.ח סרכ:ד ה '  .י"ס '.ה סדר זה

כלו גמרא חרץ משקלים סכום הפרקים פ"ח .סדר נשים ז' מסכתות
וס' ברכות הד"ג יבמות -.ו"י כUרברת י 11ג ,נדרים י"א .נזיר '.ס גיסיו

'.ס קדושיז '.ד זה הסדר כל -ו גמרא סכום הפרקים "עא ,סדר נזיקין

ז' מסכתות ,ג' בבות יחד הם ל' פרק~ס סנהדרין ומכות י"ד .שבו-ערת
'.ח -עדירת  '. nע"ז '.ה באות '.ה והריות '.ג כ"ז הסדר גמרא חוץ
מעדיו-ת ואוב·ת .סכום הפרקים nעג ןסימן סי"ג לתו-ר .~:סדר קשדים י"א

מסכתןת וסי' אסרו ח"ג .זבחים י .,..
.ט' ערכיו .ם -תמררה ז '  .מעילה ,,.

מחנרת י"ג .חולין ב"' בכררתד

כדי mת '.ו מזות ה '  .תמיד '.ו

קיניך ',ג הז הסדר כלו גמרא חרץ מתמיד ומדרת· וקיניך הפרקים צ'

ךסימן על

פ , ..

ה' כיד שמה .סרר טהרות ב ,,,מסכןn.ת ו-סי' טהור ד.N'hא.

כלים '.ל פקרים .האלו-ת יז 'vגנעים .ד"'י רtכlן .. ,ב .הtכררת ·'י מקראות

·'י נהד '.י מכשיריו ',ר זבים ה' םבלר יום ',ד עוקצים ',ג רהז הסדר

איד בו גמרא אאל  -בנהד סכרם הפקרים קwכר וסי' אל יזכמא בלע בעמיר.-
םכרם לכ המכתרת ששים וסי' ששים המה מלכות סכום ליב הרפקים

nבnי"'א וסי' כאשר

צm

ה  1אל מהדס כ"ז מהם באל ·גמרא ופרקיהם רס*ר

רג מהס עם גמאר ופרקיהם

ש ,.. .

ושי מסכתות חארו-ת של-א נכללו

בתאז .רבובאד מסכת כהל · ,ונסכת שמחרת .אר אלב רבתי .מסכת אברת
·ויו' נתן מספת סרפדים .מסכת

,,,

אץר רבה חוט.א אר-ג·ב גרדא אני

מודיע אליר סר תרות ומה-ש בראשית י  Nב וכר-שירת ,ופסוקים גזףל

תקל ,....
םרשי.m
ך ),n,,l

םפר שמ-ות י•א פשריות .ופסוקים אףל ףזכ .ספד ויקרא י'
ופסוקים

n

תנ"ס .ספר במדבר י'

פרשי.m

ופסקוים אלף

סרפ דברים ""י Nפרשיות זפסרקים לאף ;,,,.נ רב חאא בר הונא

םא

מספר המכסיmת,ןרבנן סברריא

בפרמבדיתא ןרב עיאנ בםראר קביל ממנו שנת כמר 'ד אלפים ר"ע

ליצירה ןמלך ךב חאאי במר שהנ ןזנת שנת דדעה ,,,ואחדיר רב שמאול
בר אבא רמת שנת רע"ח חאודיר ד -ביאנ השני ותמ שבת ש"'י ןאז היה

רב עינא בסררא 'י"ר וחאריהם היו תמלידיהם של אלן ואל דח,כח
ימותיהם כי הישירבת בטלן בעובר שאנת לוככי פרם ורדיפת ·ב' שבה
ןהתלמידים לא יכלו להקים עליהם

,.,,,..

עד שהגיע רב חנן מאיםקייא

שאר קבל הו>זקנים ןתלמידיךם ,,דאיתי nבב כןקנםדם ישן כי שבנת
ד' אפלים ,פ"ד דמר זןtכדא בן מר זרםדא מזרע דוד מחלך נשעה

ראש םנהזריד בארץ ישלאר ואחריי היה ד' דרדרת שאל נודע ש uתיהם
ואני אומד שלאן ההשש דודות באלוי נמשכה במר ק"ן שנים ארח
הז שישלימו -עד סך כ"מר

,,

אפלים תזי לבריאה כי אז אנבד מיד

בן מי הרא שנשתלשל המזרע קדשו של מלכי בית זוז .רב חנן
מאיםקיאי קבל מתמלייד
בפרמבדנדיא שתנ

,,

אחאי ורב

ד-ב

עינא

והתחיל

המדרש

אלפים ' 'llי'-כtמ ליצירה וחאריו דב מדי וחאריו

דב הונא אוחדיר דב  nנינא לוא נודע ימי חיהים ולמכותם לחב

הגזדדת שהיו בימים ההם ואני מצתאי בספרי דיניהם של האומרת

ני בזרד הזה היה הגמןו 'א בגליל קלברי·הא מצר לישרלא וכשנודע
הדבר אל אפיפיור רומא שהיה שמר םגרגרו תכב רצדה לו של יהיה
ליהודים שהוא נגד דתם ונכתבה האגרת בנז:.וםי האפיפיורים רדתיהם
עד היום הזה .רבי יצחק קבל מדב חנן שנת נמו ד' אלפים ש 11ם

,,,

נ,רםטאני היה ויש גל-תוא בימיהם גברה מלנדת ישמעאל לע מלכות
פרם ןמלן ישמלאע הנקרא עלי כבד מדא ר' בוםטאבי רבתן לר שאל·ה
מלך

בת

אחרי

שנתגיירה

ומקודם

נמר

דשעד

התחיל

מחמד

לטעון טענותיו .מר הואב ר"י  .בםורא ןרבא ד"י בפרמבדיתא קבלר

מרבי יצחק ותלמידיו בש-נת נמר ד' אלפים ש'"ע ליצירה ואחירהם
רב שינבא ןמת שנת דתמ  Hט ורב ברםאי ואלה היו םרף רננן םברואי

שהיו הדורות בקפי"'T

שנים וניוצא ,רב חניגא גאון ד"י בפומבדיתא

ומת שנת זתע"ה .ורב הואנ גאון

,,,,

כ,מתא מחםיא רמת שנת דתמ"tנ

m

מ nוביוצא וחאדיר רב חייא ממיםרר

חאודיר מר יניקא ןוה Kדנה בר

נםרראני שמת שנת דתע"ם .עיין

קבלו מרבבן םבדארי שנת כמו

בסדר הזורות רא תק•ז ע "> tהיא וברננתו על ר"'ש בדמי דכד הזכור.

_:

רבי יעקב מנהר פןקד ב,פרמבדיאת רב יהודה רי כמתא מחםיא

קבלו מהגדאנים הראשונים נמר בשנת ד אלפים .צ'"'ת ואחריו דב

יעקב

בד שמואל

מבני

בניר של

אומריו דני יהוהד שהיה םגי

רמימר

ונפסד שנח

דתקי"א.

נהרך .רעם כל זה ח:נ:ר ם' הלנות

גדולות נדאיתא במרדכי פרק ולא מגלחיו אוחירו רב ירםף רמת שנת

שלשלת

פכ

הקבלה

דתצ'tב' .ואחדיר רב שמואל מזרע רב שומאל אמימר ומת שנת דתק"ח.
,,בימיו רב שמערן קיירא ולא נסמך רגם דן.א חבר הלכתו גדולות שנת
דתק"א .ואחדיר רב אחא וחבו שאלת·1ת ואחריו נסמך רב נטדוגאי

במקום של רב אחא ומת שנת דתקכ"א .רב רמי הכהן י"י בפומבדיתא
ומת שנת

,,

אלפים תתקכ"ג .רב יהודה י"י בrומא מחסיא רמת שנת

'ד אלפים תקנ" Tקבל.ו מהגאונים שהיו קודם ל-הם שנת כמו ד' אלפים
ת"ק .רב ,מרי היה סגי נאר-ד ועם כל זה ח-בר הלכות הרבה ובימיו

יצא תלמיד א' לתרבות דעה .ואחריו רב מרי בר משרשיא שנפטר
שנת דתק  .מ"ג .ואחדיר רב בי.בי תלוי ורב יהודה עלה אחריו רב

נטררנאי כמתא מחסיא רמת שנת דתקנ"T

ואחריו רב

חינא

ונפטר

שנת דתקל"א .ואחריו ךב ,מלביא רמת שתנ דתקי-ל~ג ואחריו רב חנינא

והסירו דיש גלות דתקמ"ב ואחריו ר' מנשה רמת שנת דתקמ"ח.

בר אבא היה ראש ישיבה בפרמבדיתא והאו קבל מהגאונים שהיו
לפניו בשנת כמר ד ' אלפים תקנ  11ך ,ואחריו רב יוסף בר שיאל .ואחריו
רב מרדכי הכהן .ואחדיר ךנ ,אחרנאי

רמת שנת דתקפ"ד ןהיה חסיד

גדול ומלומד בנסים ואליהו הנביא הי-ה נראה לפעמים בישיבתו.
ואחריו רב אברהם ולא היה בימיהם חכם ראוי לסמיכה במ r .א מחסיא.
רב יוסף היה ךאש ישיבה נ,פומבדיתא ,רב הילאי ך  nי כמתא מחסיא
קבלו מהאגונים שהיו לפניה.ם בשנת כמו ד ' אלפים תק"ץ רב יוסף
נפטר בפרמבדיתא בשנת דתקצ nן ,ואחריו ךב יצחק ןמת שנת תן«ג.

ואחריו רב יןסף .ואחדיר רב פלטוי ומת שזrנ דתרי"א .ואחריו ר,ב

אחאי.

רחאויו רב מתתיהו ומת שנת דתרכ"א אוחריו דב צמח בד דב

פלטוי

ומת

שנn

ומת

דתרנ' lג,

שנת

דתרלעג

חאוריו

איסרחאי רמת שתב

m

ךב

ואחריו

הילאי

רב

ךנ",ל

האי

ל'

בר

יעבק

דוד

ואחריו

ך'

דל  nג ואחריו רב עמרם והאו שחל בבירחורת

סדור תפלות לספרד  .ומת שבת דתש"ח רבזקברתו נדור הבא היה גאון.

ןאני ·הצעיר ראיתי ברקנםדס ישן אופן קבורת רב עמרם ואל

ידעתי אם הוא זה הואגן שכמאת מחסיא ששלח הסדור רא אם הוא
ואגן אחר  •.רעם כל זה בחרתי ל-הציג לפניו הדבר רב עמרם ·היה
במגנצא עיר גדוהל על נהר וינוס וילך הרב להקים שייבה בעיר

קלרניiזי ויהי כי קזן מאד צרה ל!lרלמ.ידיו שאחיר מרתו יקכרוהר אצל
אבותיו במגבצא ·ייענו תלמדייו כי זה היה להם לסכנה גדולה והשיב
להם תטהרו אותי רת,שימרבי בארון אוחכ" בספינה קטנה על ההנר
ותניוח הספינה שתלן מאליה .חאורי מחוו השילמו התלמידים את
נדרם והספינה לה-בה .מיד אחר רמוצת חמים עד השגיע נגד עיר מגנצא
ויתמהו אנשי העיר ויאמרו .כי זה אד\  jואיש מת כתרנה אז אמרר איש

פג

רננן סבוראי;רב קיומי בר אבןt1רנ זאזרון

קדרש הוא שאב ,להקנו בארצנו .רישחלד ידם להחזיק בספיגה iחיא

נרתעה לאחרר וישתוממו ןא,נשים ריגיח הדבר אל שר ה-עיר רישונר
כרלם אל שפת הנהר ןמהירת יהרדים עמהם תנקרהב הספיהנ אל

היהודים וישלחו הכותים ידיהם הלחזיק בספינה ר-לא יכלר -כי נ'lירחת
מהם ןכן עשר פעמים וכרת עד שראו במרפת כי מתקרבת ליהוידם

ןאל להם רקידאר ליהודים וי~זמח להם הכנסר בספינה ורוא מה זה
והספינה נתקרנה להם ויבנסר ויפחתו

הראןן והיה ב,ן כתוב כבת

n

האומר אחי ורעי בעלי בדי' ק'"ק מגבצה הבה אבתי אליכם כי נפםד י
לערלמי נק"ק ןקלרניחי ומבקש אני שתקכדובי  .נקירב באותי ולכלכם

חיים ולשם אברם עמדם .וב,ךארתם המכבת התחילו להתאבל עליו

והרציאר האורן ממנה רהעיזו אנשי העיד ןיתחזזק" על היהודים וינום.
אבל לא ילכו לזרז הארון ממקומר ומיד צרר לשמרו ואתר שם רננך עליה
בית תפלתם גדולה והיהודים השתדלו עם תחנונים רהרצןאת הלשיג

האדון ר-לא יזלכ ןבכל לילה היה רב עמרם נא נחולם לרד,נה נחרדים
ואומר להם  nקברוני נ,קברי אבותי ריתיעצו הבחורים ~ילכו בליהל

חוץ לעיר ריקחו תלוי שהיה על העצים 1ייבלשוהר נגזים לבנים
ייגנבו רב עמרם וישימו התלוי תחתין ויקברו הגאון נקברתו אנרתיר
הר' היה עמם שלא נרדע ליוא נתגלה הדב,ר ע hנ נקצרה,-
רב קימרי היה י"י נפומנדיתא רמת שנת ד' אלפים תרנ"ס רב
יצחק נר ישי ייי כמתא מחסיא שנת דתרמ"ה קילבו מהגאונים
שלפניהם '.נJ!l,ת כמו ד' אלפים תרמ" ,רב קירמי מת שנת דתרנt,ץ.
ךאחרין רב יהודה רמת דתרע"א .ואחדיר

דתרצ'iV

ךב ,כ;ןן צדק ובפסך שנת

זורד בן זכאי נשיא .ראחריר רב חנינא רבמתא מחסיא

רב

יצחק בר ישי מת שנח ד nרמ»ה .ואחריו רב היאלי .ורב קימרי ררב
משה רוב שלום רמת שנת

 ,,תרפ ",ii

ראחריר רב כהן צדק .ר-nארין

ךב ,נסוראי רמת שנת דתר"ץ .וחאדיר ד-ב עמרם בר שינבא רמת שנת

דתש nH

רזה הוא שבברחרחר .שלח הסודר

כנ'ל' :

רב אהרן בן סגרמדה י"י נפומנדיחא דב בתשרן בד רב צדוק ר"י

במתא מחסיא קבלו מהגאונים שלפניהם נשבת כמר ז'
אלפים ת 11ש רב אהח היה סרחו רעשיו גזרל והרקם י ,,,מפגי עשור

אבל לא היה ראוי רמת שנת

דתש"י.

מת שנת דתשי  11ו ואחריו רב

ןךב ,נחשון ד"י כמתא מחסיג(

צמח אחיו מצד האם.

ובא1ילי

זהר

הנזכר נפ"נ דנמ --ר-חנד ש"ת .ראחריו רב חיים רמת שנת דתשכ"ג

ואני

הצעיר

דאיתי .

בהלכרת

שחיסה רנדיקiך

שהניא

אלדד

הדני מי' שנסים ריש שם אלר -הדברים שאויל עשר בני אלקירראן

w

פז

הק-בלiז

לשלת

מבדבריאה אל מר צווח הגאון שכמתא מחסיא רכף אוחדי שהביוא
לפני ד,גא-רן פרטים רבים מדברי אדלד הדני .בדיני שחיטה ובדיקה
שנוהגים י' ז;שבטים וראמדים שזה iזאי·ש אמר להם דב,רים אחדים

ושואלים מהגאון אם אווי להאמין דבריו אךלה הם דבריו .ועוד

הנזכר שכשחרב iזמקרש

ספר לנר אדלד

בראשונה עלו

ישראל

לבבל ועמדו -הבשרים על ב.ני שובה ואמרו להם שירו לנו משיר ציון.
עמדו בניי משה וגער נבכיה לפני הקב,וה וכתתו אצבעותיהם שהיו

מנגניו בהם מבקדש ואל וצו לנגן ובא הענן ונשאם עם אהליהם

ובהמתם והולינם

לחוליה בלילה ובאותה הלילה היה רעש דג 'lל

ובבקר דאו חי·ל גדול והשי ב ה' סביבם בהד שגולל אבנים וחול
במקום שא'ל היה שם נדד ,מעולם ןעדייז גולל אבנים וחול בלי מים
ברשע וקולות ש-אלך היה שם אפילו הד של ב.רזל שהיה מנפצו וזה

בכל ימי החול ובשבת נח .לוזה נקרא סבמטיון ושי מקומות באחרו
הנהר שהוא רחב ס' מאה .ליבן אינם יבוליך לבוא אלינו ולא אנו
בהמות יחיי.ת

אליהם .ואיו ביניהם אלא

טהורות

ולומדים תוהד

א' שבלע פה אליהם רבני ךר לא היו יודעים מחורבן הבית ראשון.
אליכ נפתלי גד ואשר שהיו ו.שובים עם יששכר ומתקוטטים וקוראים
אותם בני השפחתו ויארו שלא יפול קטטה ביינהם הלנו שלבט רן
ויישבו יחד' .עכ" קצת השאהל.

'\והשיב להם מר צמח .דעו ני יש לנו קב,בלה מרבינו יחצק
גאון שבשנת

דתר"מ

במקצתם נדנדי

ראו

חכמים

אדדל

שלרנ

הנזכר

ומקצתם

ותמהו

בדבריו

מופלגי'·

י.דעו

להיות
כשהגלה

סנחריב זבולון ונתפלי ובשנת ח' אלחז מךל היווה הלכו אלץר כוש
-mנו שם לחידתה ארץ רחבת ידים מלהא טוב ד,נתנד לבבם לעב·רד ה'
זהו:עלי ל·הם כי כנתר,ו נמרדה ,רבצןכתד · אומרר חכימם

,,

גליות גלד

ישרלא אלו נזכר שבט זן כבל הבליות לפי שמעצמו לסזן לכשר.

קודם הוחנן לקiד!' שנים 'tב~יי לא נסע ןד דע גלי.ת שUיל ומה שאמר
'י' אלדד דהני כי הם -רביד

 ,,מיתm

ב"ד רכי בני משה אצםלי ונהר.

סמבטיןן מ·קיף אותם .מאת ואמר כ,נוא.ה רדונבש נישנוכדנצר הגל• ת

בני השמ .לאן nחמהו על וש.ינוי mלר-ף ובששעתם בדבריו שה.רי.
rזכמי בב ל iיחכמי א  Hן שרבין משנה אחד ויש שינוי nבלמידים פאדילה
במרקואת כנהאר בחסרות ויתרות

פתm

רת ן.סת· ררמת ובמסרות תmן.ן,

הפוסקים רכל שכן דמ.שנה השיא מח· וךה ,עומו~ה כרו'.

רב שרירא גאון ב-שתנ כמו ד' אלפים ת•שכ" קלב מהאג·וני~
שלפנון .והי,ה ך  Hו במקר~ב נקרא פרוז שב,ול בלמג \lדר.אע:ד אלצ

דג

שרירא/עמ-זו n:שיידבn

 oוהר רפו :mידאת וoדר ביחרתם

פה

בב-ל שהיו בו כמר צ' אלף יהודים לבר מגויי ',רא4ץ ובמשך

מלכרm-

ל' שנים ן;ם• יןת דב האי כנו ב-ן יח" שנים ראה אותו ראוי מ-לעלות

דלהיד.ת ראי סלק עצוונ ו-הושיב בנר לע כסאר .ובהיותו כמד בן

'P

שנה ופריצי עמרנ השלנייר עליו ולע רב רא,י בנו ובתל;ן רב שיררא
בי,ח אמר ומת שב,תב כמרד' אלפים חשפ,י .,רב רא,י נ.גן יישב על כסיא,
כמר

שנים

מ'

m

בר

ופסקים

סרפים

וn-בוכם

ספר הדינים

שבן.עןת ןספר מקח ומכמר ופסר המקחן ומת רב האי

שנn

וסרפ,

רתשצ"ת

וכמוהו ל-א היה גוא.גנים  mיה מזרע רנה בר בארה ממי זרו·בבל בז

שאלתיאל ועל חרונת-ו היה חקוק ראהי כמר שהנגו דלג מלכי י.ודוח

הלירn

וזקניו דר,אשונים לא יכלו לה.נרג דשרה

כי בני ישרלא הוי

קו-נים שרוח הנשיאות ממלכי ישמלאע בדמים יוקים .ברערך עברך
סחיי זאמר כי נ-דרדר היה מד אבהרם קנסי שהיה מכיר עתידות בנענוע

עלי אילנות יכום שאין רוח נשובת השיה כמסה האילן בסדיניגב
ושבת דרג רא,י גאון היה

הויא חכמה פמןארה ע"כ ברה.א במרדכי

ברןמה ובימיהם היה ד•י כמתא מחסיא אגונים אחרים חאוןור שבהם

רב סעדיה גואן שחיה מזרע רבי חניאב ב.ן דוסא מ· בני שילח בן
יהודה שלהיו.תן נרדף מרור בן זכאי דיש גל mא נחבא י ,Nא שנים

שרם חבר על טומאה וטהרה רעל איסורי ביאה ושיטות רבות בגמרא
וספד רא,מןנ,ןת• ופי' התורה בלשון ערבי ומגיאו ז' עזרא בפתשר

ברשאית והאיר עיני ישלאר רמת בן נ' שכה שנת דתש"ב וראיתי
בספר

דונא,רנm

שחבר ר' שם טו-ב שנראה לו -שזה ריבנו סעדיה

מרחיק אומנות הבלגו-ל .אוחריהם היה ר"י רב שמולא ·הכהן ב.ן פחני
חרתנו

של

דב

קררם

רב

האי

רב

האי

האי

והיה

וגם

הד-א

שתנ

לדיש גלרתא את

ספרים

חבר

דתשצ"ר
חזקיהו

ונפטר

ואחירו

בן בנר

של

,,

שנים

הקימו

תלמידי

דוד

בן זכיא

'\נהרגו ואחריהם בטלו הישיבו:ת ממאת מחסיא ומפרמבריתא ונכדת
חוקם שהיו מקבלים בכל שנה שוהנ מספרר וממערב ומאפריקה

וממצרים '\אמץר הצבי .בדוד הזה היה לפי רעתי שני חכמים גד,רלים
שנחלוק על

מלm

הרבה שבתורה וטעמיהם זנדקאר ר' אהרן בד' שמה-

משב:ט אשד ~ב ,,מ::ה בן דוד משבט נפתלי.
וראיתי בספר יזחסיז דבר על ואן

הישיבז~r

יפה בעיני לו,דדיעד

וה-או אלו המעלו r,שהיו לישיבת סודא על ישיבת פןמבריאת .בימי רב

שהיה סוף התאנים ותחלת האמוארין לא היתה עדייו ישיבה נבכל

אאל הנשיאים מזרע ךןך ולחאר שנפרט רב עשן ישיבה בבבל לע.
דדך '"אי רוו.א ישיבת סרדא ןמלך רב התא מ' שנ-ים וארחיו דב חסאר

שלשלת

'lt
י' שנים

ןבסןף

זה הזמן דנה בד

בפומבדיתא ומשם

והלאה

ד"י

היה

נחמני

התחיל

הק ;ב :ל;ד

לעש · ר · ת ישיבה
קדמה

שם תמיד הדי סווא

לפרמבדיתא וערד שלא היה גאון בפומ ,נדיתא לאא ע"פ ר"י דסררא,

ריישינ,ת ו וגם בהתקבץ אלו הראשי ישיבות בנבל אל הדיש גלרתא
ד"י ןתלמידיר דסרדא היו קורים ויושבים ב,ימין ד"ג דפומדביתא
נשמאל,ו וכ ·,ב· מסיבה
ודפומבדיתא

מבדך

סערהr

נדברת

מצרה ד"י ישיבה דסררא נוצע תחילה
המזןר

וכן

בכניסה

ן~ציאה

דסרדא

ר"י

קו·דם וערד כשהיו משל nין אגדן  ,ת זה להז ד"י דפרמ  .נדיתא

קרוא

גואן אל ד"י דסררא רדסרדא איבר קורא \'ל הכי רעוד אם קורה דיש,
גלרתא בס"ת ףי דסררא מתרגם עליר ודפרמנדיתא ירשנ רדרמם רערד
כשימ:ןת ד"ג כל הדרשיזת שלו ינתבו לר"י דימ  r.א מ  nסיא  .רלא אל

פומנדיתא ועוד מהספקות יעבאים מכל הערלם אל הישיבות דסררא

נרטל; ת ב ' שלישים וד-פרמבדי l".א חלק אחד אבל אח"כ כשמלך כהן,
צדק בפרמ  ,נדיתא ודבר בני ישיבתו ולא הספיק להם שליש אחד נפלר
קטטות ניניהם ונ •  r,פשדו לחלוק נשרה וכן היה מנהגם לעולם בכל
הדברים אפילו שר"י דפרמנדיתא היה יןתר זקן ויותר חכם מר"י

דסררא תמיד ר"י דסררא היה ידו על העליונה כנ"ל והנדברת שנאים
ל -הם בכל הש·נה היו מניחים ,ניד נאמן לצרוך הראצת .רתלונידים

המתקבצים מכל המקומרת בחדוש לכה שהם אדר ואלול כי בחדש,
אדר אומר להם הד"' בצתאם מעןמ מסכ ,ת פלונית נגרדס בחדש אלרל

בצאתם מעמו בחדש אלול אומד להם כ,מסבתא פלונית נגרוס חבשד
אדר ר כ ל אח·ד מהתלמידים במקומר מעיןי כל אותם החדשים המסנ,תא

שנצטרך ובאים בלם '\ישוביך לפני ראשי ישיבות באדר רבארלל וד"י
י,רש .ב לופניו י' אנשים ופניהם לא פני ר"'י והשערה שיו ש בים לפניר
 ' Tמהם רשאי כלות ר'ץ שכל אחד מהם ממונה על עשרה מן הסנהדדי j
ונקראים אל ,רפים והשלשה אחרים נקראים חברים רכן · היה »נ:זגם

אם נפטר אחד מראשי

לכרn

ריש לו בז ממלא מיvכרק יורש מקרם באין,

אפילו ש -היה רן בשנים וכן הדין בחברים אוין אחז מהם דר,לג על,

מדרגת  nבידו ראם אידנ ממאל מקרם אבךrוייו אבל ור.א ראוי לישב

n

בא' משבעה דרי משויבים אר ר בה וםא איבר רואי מושיבים אותו

עם שאד תמלידים שה,יר כמר ת' דאשז סנ:זדרין היו נלחקים

,,

לכל

שו,הר ו-פני כל Dאל ר"י וכל שאד רת.ילמי· דים י  'lשבים אחדיך.ם ,בלי

רמ.דרג·ה לווגעלה '\כשרוצה ר"'י לנסותם בגירסתם נערדים בלם בשני
 ,החשרים

הנד'

יושבים במדרגות

הנדברים הושורה ראשונה

גורסים

לנפיו ושאר השררות שו-מעים שותוקים במקרם המצטרך ידבון יי"י
שןעמ ומ  -בין ד ,בריהם ראח"כ קרוא רהם שתווקיים רידדעים שב.כ ר הר"י

רב סעדיה הגארז'/י הושילא;,יבנן nגנאל

פז

הבין מלתרקרתם רכשילשיםקריאתר דורש רגררס נאותר מסבתא שעיינו
החדשים שעברן .ובכלל דבריז מפרש הדבר שיחלקו בר התלמידים

ולפעמים הרי זשאל מהם פירןש הלכר1ז ןהם מכ·ב·דים זה לז·ה אוין,
חאד מהם יכול לדבר לפנין עד שית jלר רשות רכל חאד מזרכ כפ:י

כחמןת הוזא מרחי-ב להם כ,תפוןר כל ה-להכ עד שיתברר להם הכל -יפת
ראחכ "-עומד אחד מזרא קמא רדדרשין ברכים עד ששומעים ארתה

בלם וזא מדדקקים בה שאז דת,למידים רכך היד עשוים כל ימות

החדש נזלן .ד:הדא ונגובת רביעי' ·קורין לב הסנהדרין רכל התלמידים

יי"י חוקר אותם עד שיז·,בדר לו היותר זמיד בחכמה וכשרהאו א'
מהם שיאן תל-מודו סדור בפיר גוער ב,ר ומוכיח רמדריעו המקומות
שנתעצל ב-הם ןמתרiז אותיו שאם ישנה כן פעם אחרת שלא יעניקו ליד

ולפיכן ;;יו מת nדדיז ונזהרים בתלמודם היטב וכל השררות אי-נם
חנלוית מעמו עד שמדדיעם

המסכתא שיתעסקו -בה אבל

לוווא

התלמיד'ם לא היה צריך זאת ההדועה אלא כל אחד ליודונ ב.איזן .מסבתא
שרןצה רכז השאלן~ rשאנו להם מכל גלות ישראל הר,.,י מדציאם לפניהם
רנותן להם רשות שישיבו עליהם והם מכבדים אז.תו אוומרים לא נשיב.

בפניך הואו מרשה שנית ו-אז מדברים כל אחד כפי חכמתו ונותנים
ובראשים בכל דבר ודי שומע דבריהם עד שיתברר לו המאת ומיד
מצרה לסופר לכתוב ולהשיב רכן נוהגים בכל יום ער שהשלירונ להשיב
בלם רנסרף החדש היו נקראים כל :זשאלןת ןהתשר,בר·ת במעמד כל

הח.ברדה והר , ..

חרתם תחתיתם ארח"כ שולחים לשואלים וזא מחלק

הממון" ל · זלמידים כ"א כמדרגתו,
בדור הזה היו

,,

חושיאל ורבינו חננאל בנר רביבי משה ררב,ינר

חברך בנר רד' שמרי' בר' אלחנן ור' יוסף בר' יצחק  ' 1שטנסא שפירש
כל הגמרזת ·כלשרן ערבי אל מלן ישמעאל ששמד אחלכס דרבי שמואל
בר ישיהר הכהן מפיס בלם חכמים גךר,לים שנתפזרו ב.גלות ספר.ד

רבימי רב שרירא גאןר הנ"ל והוא בשנת ד' אלפים  nשנ'ו" לבריאה
היה איש אחד חכם גבור רעשיו משר-עי יהר,הד ובאולי מזרע מלכי בית

דור נאהב מאד ממךל פורטרגלא והזריז לו -הוכלך ג' מקומות רשמם

ארנש רפדיאל ןאאל דיאשה דרש גיגדרש .רשם האיש היהודי היה הרב
דןן יחיאי ז' יעיש רישימהו המלך ארון ל-ביתו ומשול -ב.כל קנינו דק
הכסא של מלן אטרריקו נזלו ממנו ולפי מה שאריתי בקררניקי אנטריק
הראשון היiז מלך גיסי בספרר בימי קוסטנטיבר מחזיק אמונתם וס'
סלירסטרו אפיפיור דרמה ח,ד אנסריקי היה בן בבר מאנסריר-ק -רשאון.

רמזה השר התחילן זרעו ודוררתיז הלרקא

ממ-פשחn

יחיאי ובימין היה

נמצא ספר היחס ממשפחתו הסהררה שהיתה מזרע ישי ראנבד חא"כ

שלשלת

פח

הקב.לח

לדוב הגזדן.ת ולטטולים וגרר-שים שנולדו בגליולת דה,ם רדפ.ליג להטיב
לבל היהודים רימת זקן רשנ.ע ימים ,כש -גת דת  nת ליצירה ויבכר אותר

כל ישראל ני גם בעבור מיתתו נתבטלו ישיבות רבות בעבר-ד הגזרות
שחדשר לעיהם מלני ישמעאל ונפסקה אר-רnח השנה שהיו מעלים

הגלילות ההם אל שתי הישיבות כי זה האדון לקח עליו משתר כל
הנדברת ל גברתם ולשחלם בכל ש-בה זכר;~ לו אלקינר -לט.1יב·ה רזה השד
דןו י nייא הניח אחריו דון יהודה ברנ ארש ישב לע כסרא מאנם הורידו.

המלך ממלעת אביר ואל היה פני המךל תאר ויעמדו מנגד ולא היבי"
לו .אלא הכנסה ;;,טגה והשר דח יהודה בז יחיאי הניח :vני בניrיר שס

הבכור הית גדול דון יוסף ן' יחיאי והוא ייי שלישי ראשית משפחחנו
השררה כי נתן אל לבר אל

הזאת מאנם ·אל רצה לירש גדלות

התלמודיות ולא רצה לבא להיכל המלך והעמד תלמידים הרבה  mנד
חבורים ובפרט פירוש על הגמרא אשד בעונותינו נדערים מתאנו
אלורך הזמ :וכרב.ד הגליות ו.הוא בנה ממונו הכנסת גדולה שבליסברנ· ה

והיה לו בן ושמו דן שלמהי אשר לפני ,נו אודיעך הנמשך ממנו רשם השני
היה דן.ן יחיאי והאו יש·ב על כסא באי -ו והיה מדיני גדלו ונאהב כונל
היהו~דים ומהשרים ר·הקים את

ביn

ו בעזר הצור 'פכמעט אנדה מפני

צררת הישמעלאים ודע בני כי הז חשד דון יחייא ,הראשון בראותו האבת
המלך אליו לצייר ב nרתמיר ראש פגי המלך שהיהי כושי ולמען לא

תהיה צררה שלמה תשים מסחר לבן לע עיניו קשור עם עניבה אחדי
ערפו -וכונם שבניר חאריו קררא שם שמפחתם ן' יחיאי על שמו .כן
נמשכו חאריו ב.תנית חומתם ומגםנ ראש הכשוי הזה ר.נן אגר עשוים

היום המאנם קבלתי כי

צררn

ענן משפחתנו בזמן ה-קדומנים קודם זה

השר ;ךיתה צורת אדחי מחצי וב.רף לועיאל עם שני ידיו פתו,חרת

לוו-לב בידר הימנית ומחציו לומטה כחצי נשר צמד דגליה שותיהן

פתוm

ת

וזנבה

רחבה כמו-

פרר nר-n

במאצע

ואני

ה-צעיר

r

חשtב י

שלקדמזגנו היתה ירשוה אצםל זתא הצורה לסימן יוחס משפחתם

משבט הורדת הנמלש לאדיה .והנשר לסימן שכל המשפחה קלים

לתור-ה לועמשים טובים כשן יהי רצון מלפני הש•י תאשי:ז נמנה עמהם
לכל דבר שבקרתה מאן .חאר לכ זה נאבר שם אגuרת ר,בא תחתךר

שם רבנות ן.נתישלשלו אליהם סדר הבקלת ותבהו שבעל פה .רהראיל
אל תאצמי בסדר הקהלב להרבאך ,,,ולא שיtם מחבר אחריו שיתמיד
סדר הקבהל המרבנים מדור לא דור כפ.ו חלר.ק הירתם לע דדן שנעשו
לדזש~זנה מארתי לשלם נדדי אלין להבאי על סרפ שחרמ חכמי
הדןרות אשו חברך ונקבו

בשמm

חלוקים בסדר דו.ררת עולם עד

היכן שידי מגעת בעזרתי

.,,

הטוחב

ילע :

הלרr -

גחש מוסמפחת בן בני יתיי,ואספר  ooץ

רב •הוסף

פס

דב ייסף בן גנהדי ךכ ,זוגמרלא ;;ליו זב גטקייילאי מ,הקהל ןקטירןבה
והרביץ יתדה:ר הדנה כבל

ראצ m

םפרד ןתארת המערב

בק -ל רןכאג,רנים שה•ן גפליו תנשב ןןנכ 'ד םלאים תת" רדפ,לי·ג להטיב
לישראל .ותעדלי הז חרא שןנ ~רא קןאך ג~:נויד פברnש ריאו ולונד
גזחח רעה גב.רהטג uן~דר.ג ארח אחףל "וjו lבעלי תבים האוגכ בשבט

יהודה .שתג תחדב"ד .והיה םnדי לשרם כמר רב שמואל באיר באל
אל >כ נעיר ,ריקי uwמ רסני פשלתים דהכחרהר ביזם
-זגנח

m

כ'"Mת ו-מןל ס-רפד רהצ לדכ.רחי

,,

ש ra

'נ tטחב

אברהם רלתיי ·נ,בי ע·ל הדת

n

ואל יכלו ןיצר לחלו ד ,רבינו חרגך ההי דס,רו · הז,ה יירי קכורידבא
רתמ זשתב דת,שע":ה .רב זכחאד דaנרע בית .דדן היה דכ.רר הזה ןאולי-

זהר שמעיד הארב*ד בסוף סרד עולם שלו אוומר אשרץ הגדגשי

הארקנת רגןג ,עד ;uד ראלב

שהיו םש כ mים כוזריםי שגnנייח

וןיסף זנכלם שלrן פםר לדב וכnאד ךננשיא ברבי יצחק ן' שופםר
ר.ררדיער שהידא ·על זעת ;ןרננןת עם בל עמרי ואריונ מבני בנירם,
בטלריסנר' ת "6חמבר דסיר עןלם וב.ה חראס היה ב·דרר הז·ה שןכ
אןונר חבבור הז,ויה זא ש ,נת ןתתא" לבריהא שהיה לאף נ nג חלורבן
הולעים שמ.ר וwריתי ותכב

שהיn

שת~נ .א"~

,,

יהודה ן aסאפי

הנקאר חיוג היה בחר הזה ובאולי זהר ר' יהוהד המדקדק הרשאון

שמבי~ ' 1
'1

עזאר פעמים רבות והיה מדקדק ומישרדד ג,דול

,,

מרינרס

גנnא זרבירנ ין•ה Jב,נר חיה -בדוד הזה דר ינו.ה זה היה רבד של

רבינו יעקב בר יקד שה.יה
ד'Tקד'lנ,ק

הס.פררי שמזכיר

rזא:r
1

רבו רר.v-,שי ובאולי זהר רבב!'ד ירבה

ע .זאר פב' ר-יחי ר~מקרזגרת חארים.

,,

משת הינהן בן גוזביליה היה בדוד הזה .ןב,דקדק ןמ  '11ררר ג,ר\ל' .י'
לשמה בן בגיררל הנזכר במקדתרנכ רבים הי ,ה בדור ~,זה ב-סךגרסה

ונפסד בנלינצה .והיה חכם גדיל מרקוק ומשרוד נפלא וחכם בשלון
ירך קובלתי מח.כמי הרר.ד יסתרג.ד 'א לשב האנ,ק מרוב  nכמתר הזרגר
קוברו בןג שלו .אליצ איןל אתנה זהאתנה  nנםה גפיה קרoד זמנו ןעשה

n

אתבים גדולים ויפים דא.מ ריוגתהר םע האץר וישמע גם המךל וי מה

רי1שאל ל nןוג איך החכים על וא.ילן להקדים פיררתיי :גל בך ונאלם
אמנם המלך הפציר בר ןאל הוהד א:מרמה ריצו ;ךמלך לר.ויויגן לו יסררים

עד שירהד מה שעה לאילן .ולבסוף הרדת איך הרג ליהודי וקברו
אצל התאנה ומאמין שלמת ה:נקבד מבבד דפ,ידרת רבו' רתיכף צרה המלך

רי nלןה-ר עליו רפבםר זה הרב בשנת זחת·"ל ננרא,ה נס' יוחסין .ר'
שמה בר'

יזtצק ' 7

עזאר כדרר הזה ך",ה גם חאר נחם ומישרדד גורל

ןחבמרת חצרניות והוא חרב םפ' ערוגת וב.שרם חרייה לו ג' אחים
כםל חכמים גדולים שרמם יחצק יןםף יזההר חואר נטפר נשית ·דתתמ"

צ

,,

שלשלח

יוסף הדיין בר' יצחק ב.ן סהל חי' .בזרד הזה

,,

הקנלזז

חושיאל ח.י' בדור ה.חז

ר"י במדינת אלקירואין .ר'חנאגל חכם גדו,ל ועשיר חי' תלמידו ·וחבר
פ.סד תמp,צועות בנוהא

במוחכי פ' אע'פ'  ,ושנועדת פ ·"א וחבר ספר

מפץ כנארה בר,ג,,ךת ,רו,מב''  Qהלכות שכנים פ'גי' \היה ר·'י באוץר

אלקירו.אן רב ·tגנים ב,ך יעקב תלמ.יו רב זזו,שיאל הנזכר הוא ורב

nנאנל הנ"ל מתו בלא ·בנים כr.דים ונפסק .דגמר Nבמדינה ההיא
ורביונ קלנ,ר.מ-וס איש רומה ,ס.במך שם וראיתי בקונטרס ישן נושן
כתוב שלמד ת,ודה מרב האי אגון והי' רבו של הרי  ...ף .רבינו חננאל,
איש

רוהמ

היה

ב,ךוך

הזה

··,כש

הלנות חמץ ומצה פ"ח הגהה '.ב
אנכור ב,רג,,הוי nוהעודך .רבינו

רשב  nם

,,

מביאו כנראה

בהרמב"נ

משה מפויאה חנם גדול ונזכר

יצ.הק הישראולי חכס גדול בתרדה

ובכל המושכלות וע,שה חבור על הרפואה שנעתקו אל לשון לטינו
ופי' על מסכת מכרת וחבורים אחרים וחיה יותר מק' שנים ולא
נשא שאה רתמ שנת דת"ש לבריהא שהיה ' Mפ' ל.חרגן .וע"א רבים
אריתי

ממנ:ן:

בספך

שערי

צירן

וראיתי בחור

מראות הzזהן מתחיל אמר יוסף בן הרב

,,

רפואה

נהקאר

פסר

יצחק הישראלי ובו'

נמאם ראית~ נספ.ר ' '!V'tדה"אר'ש כלל נ 11,ה מ' ".ס t11בתכ  iהז זל·ה

הרא"ש והישארלי ואל יד.עתי םא זהו רא אחר ובקלתי מחכם זקן 'א
שיש בקהל אצלו מרב  mיו שר' יצחק לא רהצ לטעון תאו אדר .ה,ב
הלך אצל האד"ש ושאל ממנו מחילה ,ויאמר כי לא כתב הדב.רים ההם
לחרפות אלא שלהין,.ת שהרא~ש לאו • חיה מניר בכתיבת ערבי ולשונו

אל היה יבול לדג,יע אל סברת ודין הדבר ·ועשו שלום .כי ר' יצחק
אמר לו השי·ה רו,הצ להיות תלמידו ,וגם ד"אר,ש רצה ללמוד זנמנו
תמכןז התברגה אוורמים שזא ר' יקqדצ חבר פס:ר יסרו ען.לם לבשקת
הרש'6א .והז ך' ישרלא מ.תGtיד סבפר קהרדניקי ;ן:לזסlם גכיי .גמגoם
ליoי ש :-הרא"ש הי· ה זואכ"' ז ,מן הרב,ה ו·זה

,,,,

כדרר ההז אריתי שעלרת

פשהר בדרב וסלך ואמר אני שד' יחצק הד"אר'ש היה ןב נברי לש הז.
ר' יצחק בר' יעקב לאםסי קבל מהרבנים שהיו לנפיו בשנת כמר

,,

 Kלפים תתאן לבריאה והאו חי' תלמדי לש רביונ נסים רבוינו חננאל
הגל 6ורפיצי עמנו הלשינרהר אברצו היא םי"ס של ישמעאלים וברח
והלך לספרד במדי-גת ליארסאנה ובהיותו

ןב צ' שנים נפסד

שם

בשב' tגחmג" רי'א' בשי,rנ חmפג -זהזא הננעיד ת·למידים די,ב;ן

 mבר בחורים רבים ובפרס ספר ההלכות .ד  11י יעקב

בר ברךר 1

אכלאיהי

הספרדי מקהל קררסרבה היה בדזר rהה ו.נמאר עליו שהי' משרעי

יה,ו;ןך רחיה כחD

גדול בדתהר רצתבוניתר ר·נntור

דתתב •ה והי' אבי אמד לש דאד.ב•.ד

,,

:נ,רג ·סאנה

שנת

יחצק בר' ברדך  .מקורדובה

הרר"ף/זכnיונם שבד~רו

צא

שהרביץ תורה הרבה בישארל mבר ספר קותפ הרוכלים ואל -השילמן
כי מת שnנ .rחנ.,Hד רב בדרן ב,גנז זואשרי דנבת אביר  .הךל ללמוד

מiדרי•ף והפליג בתורה ןהעמיד

בלע ס,דר עולם

וm

תלמידים הדנה ובתוכם הרבא"ד

שנת דתפח"" ו ר' יnצק כף ,משה· -ב o iכנו מקדל,

זנייה והלן אלרץ מזרח שומענו -שחארי מותו  .לא נאשר גרמא בארץ
שנער ומחלוקו,ת גדולןת היו בין זה הרב וור,י  ...ף ומת ש·תנ כמו
דתתע"ה ר.ב יצחק בר' י·הרהר ז' גיאות מגדו,לי אליפנה והיה חכם

גד)ל ומדקדק ו-יפןטי מופלא ובקי צחבנריות ותמ נדסת דnחי"ע והעמיד
לוnנניידם דר,בה .יני יחצק ב'ר ראובן אב במרלצונה למדיתנ רבייה

והפליג בתורה ראונ mבר ה -בר-די' והעמיד ת-למידים הרבה .-דב.י -יר-סי
בן רבי צדוק ז' צדקף היה מתלמידי רבי יצחק בר' בררן רמת שנת

דתתק  11ס ויהה מופלג ב nכמ•ה .רב יוסף הדיין בר' .יעקב ז'
הרב .הנשיא

,,

גיאו.n

יהודה בר' בר-זיל ברצלונה וזןן ,הרב אל ברצרלונה

המוזכר בפוסקים וחי' חכם גדו-ל יחבר ספד בדיני נשים נקרא ס' יחוס
בשר .ובדיני ןמעד נקרא סדר העתים וספר תקרן שסרות וחבר חבור

גדול ב.מחלוקת הגאונים

ותשובםת .והזו הרב אלבדזלוני המוזכר

בספר העמוד ראוךחרת חיים .רזה -נמצא בשנן ,,של הרשב'ץ' סי' '.ו
ך'

יוסף ·בר ' מאיד iולוי ן' מיגשאר לפעמים נק ' מהפוסקים יהוסף ונולד

שנת דתתלאז וחי' מגדולי תלמידיו של הרי"ף וסמכו טרם מותו וח-וש'
על כסאר רתננ

שנr. -

ד  Mק"א והעמיד תלמידים -הרבה ובפרס הרמבס"

רבינו מאיר אביר ורבינו מאיר בנר ור' בן אחיו כלס היו חכמים

גדולים אוחר פטירת רב יוסף ן' מיגש ,רני"'ל הישמעאלים גזרן על
ישראל שמרות וצרות רנות ו.ברו-ח היהודים לסוליסולה רלפורסרגאל
והיה שם ה -.uו ,דון ייחאי בן יחן יהודה ן' ייחאי הרשאו .ן משנה למלך

והסיב לישראל הגדלים האלה ~נtמד .רבינו י .עקב היה נדן.ך ההז חכם
גדול בעיר דומררג שבצרפת וחבר חבורים וש,..ת רבות כנראה
דהרשב"א רמביאר מהרי"ק

צמח סי'

,.,

בש nw

סי' נ"ב ,ונראה נס' תשובות דהר"ש ב,ך

שזה הרא בן נת·ר ,של רש"י ~זה להיותי עיר דרר.ינרג רחוק

מסדירים מקרם רש " י כמר ג' פרסאוח ואיני אומר שיש סערת סופר r

נספר הר"ש נר צמח הנזכר והראיה כי הראנ•ד נע· ל ספר הקבל-ה
מזכיר זה הרב אוינו מזכיר רש'"'י זקנ-ר אשר " גלה בכל הישוב כאשו
קבלנו

מאבותינו

רשפתנשסר
מענר

ח -ברריר

בכל העולם

ז-,אדבר

לפ.נינ· ו ג":כ

ובינן יהודה הלוי בד שמואל הספרדי היה נדור הזה נחם
גדןל ומקדדק ומשורו רכבל המושכלות זהוא חבר ספר הכוזד ובמאמר

שלשלת

צב

הקגלח

א ' קפיטיל מ" Tנדהא שהי ' שתנ ד " Mק לרביהא ודאינו בספר הא.rנונות
כי מעשה מלן הנוזדי עם ההנו ·היה אמת שרם וח.בר היה ירבי
ידו.רה אלבגדו והמלך הנזכר נגתייר ע"י ה-nבד כמו ת·' שנים קודם

זמ i

ך' י ·הודה .ה ' Tוהחבר ההוא כתב כל ךמ.,אררע בל ' כתרי רך ' שמואל

ן ' ת:בון העתיקו בלש,רן עברי ·  tשמעתי שיש העתקה אחר,ת שעשהא

דני יהודה זב קדד·ניאל ואיכה כל כן :של:מהro .ב ספר יוחסין שדני
יהודה הלרי היה בן 'נ• שנה כשהךל ראלץ ישראל כנראה בפירטיו
וקבלתי מזקן א' שב.הגיעו אל שעדי ירשולים קרע את בגזיר והלך
בקרסוליו

על ורא.ץ לקיים מ,ה שנאמר כי וצ.ו עבדיך תא אב·ניה

ואת עפרה יחרבונ והיה ואמד הקינה ·שהוא חבר האומרת ציון הלא

אשתלי וכר' ויש~מאעל א' ל·בש יקאנה עלין רננרנ הקברוחו והלך עליו
בסרס  -ו

רימיתהר :

וי -דoמהר

רבינו אברהם בד' מאיד ן' זערא רכת,נ נעל ספד יןחסין כי ך '
י.דורה הנ,יץ

עזר~ הזה היו בני שתי אחיות

' 11

הווא היה חכם גדול תברדה דונקדרק ו-שירים ואצטג·נינות וחכמו.ת
ואומר נפסר

הצח m

שהוא נאצמ נדר.מה תנוש דתתץק וt:כרף פ' שמות

שתנ דתתקי"ג ופי ' דניאל שהיה נדודים שנת דתתקיו" רבפ ' וישחל
שהיה בלקו' נפ' שונות אדה

,,

בנים שינןדלו בכרס א ' רבפ ' תרומה

אומר דאיתי ספרים שבדרקם nכמי סכריה ובשנעו לי ס"ר מזקניהם
שג• פעמים הסכתלו כל מהל רכל .ננקהדח רכל מלא ולב חסד בפרש'
ויאצ פ ' זכא יש ה' נד~ה שהיה כחם בבקלה .ר·פב ' תשיא נאדה כי

לזמ ישרלא הוא מלז דלי כי כן שטפר ובים רגם הוא דאה זה
פעמים רבות ונפרשת תרן.הוב נארה שבימיו היה-מדרש גדול בבטריה

ןככר גדלי לגל דג,ל.ות רוב בnמדת·יד וח.מריו ואצמנ בתבור וכ.נתים
לש

.דרכמ"ם שאר כתב

אל בךנ שחנרת ·וה~חלות וכרת על חכמת החכם

הז' והרצ לד ללוננד בחמריו בלכ יכל.mי זזה ·החכם הלך בגולת · בעולם
דוב ימי חייו כרנהא rסתימת חגוריו.

ונןזי שמעתי משעים ירבים

מנעיבניייי דמשעיר חצריןתיו רשו oובנ·חי המראיכות

n

nביתים מלכתרב

שומעתי ואמרים שרבי י;ןוד,ה הלו-י בעל וב.וזר היה שעיר בךר,ל ,ולא
היה לו זולתי בת א' יפה וכשהבדיהל היתה שאתו לרחצות להשיאה
יחבוי .דע ש.םעם . 1tכעם .ךו,ןק אישוה דקפץ בשובהיע להשיהא אל
היהדוי ראשון שיבא לםניו .וiזיי בבוקר ויכנס 'ר אברהם
מברקה לזב·ש מלבןשי

הסמח.n

1

עזרא

דבדארת ד~ה ,העני הזל נכזרה-

משבותע אישה ויפלו פניה עום כל tיה הזiחיזrל חלקרו ראתך מה -שמו
אום היה יו-עד ותרה וינתכר האיש ולא נודע ממונ האמת .ותלך

r

הרי ;ף היזדא ד,לוןיר' אגזר D.בן ערד;אד גחן בעל ;ןעיייי

צג

האשה לא בעהל למדרשו ות-בכה לנפיו וכר' ייאמד אליה רי"י לא
תחפדי אני אלמדבר תדרה וגאריל שמר .ויצא אלין ר ' ירו,רה וירבד אתן

ויגיuב  ' Jעזאר nא לבב,ו יוכס'
יהדnה

ד1עדים 'J

~מ u

תא שמן חmר רוב חתונני ר'

.זעאר הל  Mיל ללמוד ממינ ת,זרה הויה תממיר

בערמה דמראה צעמו כערשה םרי .ילהל חאת זיnnאר דיי לצאת

וכבית מדישי וזה כי נתשקה מזא לע .תברר ייחתב

,,

שבפזזמו דאדן

סחןד .הויתה שאתו קירראה אותן באלול חלם ןלא בא והלכה דה.w
פmצר ·ום  3Jך כי בא לכאלז וילאש  1עזרא~ לא ,ף המ היח r,
במדדש זוזנmmר נ:ץ ויד11לז נר זהק iרך ~אר דפ.ציר .בר .עד שדשא.ה
החשובה ההיא הלנה לא מדוש אישה ני גם היא  .חיתה חכמה ותקיח
Mרבת אישה ןח,רא mהת ןל' זעדא ויםןו ן ' .עזרא ןיnק הקרלמוט

ן•הת nיל תלקן כב' רא בג' מקרזמ,ת בפזמון וכשהגיע לחיתב דיש כבת

כל הבית ההאו דשיאר,רן המתחיל רצה ד'א ,לשו.ברד :נפלים זכו'
ונארתו ר"'י · דהבר ש  Mמזא ויקיבתרה וינשקהו וימאר לר עהת

ידעתי כי  ' 1עזרא אתה ןחתן תאה לי ראז העביר
מעל !גניו \הוהד זאל ברש  .ריתן לו

,,

1

זערא המסוהר

יהודה תא נ,תז שארה .עם כל

,,.עש ןךי! 6זלס לו ח,בר הביzו של תיבת דיש בפזמונ.ר ש~מתחיל
רשאה oגזתר למךל וכר' ורצה שגם תיתב דיש תשאר שים בתכיבים

לכמרר .וראיתי ב.ספר יסדו עוםל כי ז' עזרא מת בשנת רתתכ"ר יי " א
תתקל"ד ירם ב ' ר"ח אדר והוא ב,ן ע ' שנים .ואמר בשעת מיתתו
ואנום בן חשמ ושבעים שנה באצתו מחרון ףא עולם  .וראיתי חכמים

מפר·זרים

שאר היו קרר.מים מאר שנראה לי

וארי לכ~תבם

בחד

השני הזה שאד הדאב ,,,לא הזכירה רספ' יוחסין כתבם אבל לא

נסדר ר n-לרקת

ה  nדn,

אדני שאתלד להציגם פלניך כדסר ניד 'ה
· הטובה

לעי :

רבינו בחיי הזקן היה בספרר ברור הזה וחבר ספד חונת הלבנות

בלשון ערני ודני יהודה בן :נוחון ין,חעייקר בשלןו הקשר והאו היה

קודם הרבמ  Nם רןר או להיות ני דב שומלא בן נתיד בנר היה בררך
הדמנ '" Dהרי צריך שיהי ' זה ר n,כם בורר

זהה :

רבינו נתן נעו הערןן היה בימים האלה ראש ישיבה בר\מי ר·שם
משפתן כעו והראיה שהי' ברור תזה האו םאש בתיט  ,נספרר אינו

מביא ראיה משרם חםנ אלא מהאחרונים אצלו שהיו רבינו חננאל
דרכינו

נסים שהין

בדוד

ראשון

מרד,נגרת

רגם וש•י מ· ניאר

בפי'

דג,מ' רגם אב לירי וכפר העדרך יnנ ישן נןשו עם שני ש.ירים רחאיו

בmסו זה רןרנם ,.המגיר שהשלים הז ה.זזברו ט"'tב לירח ג' שבת

צד

סלשל n

הק:בלה

ד,תתס '~ה ליצירה שהוא אלף rל'ג לחרבן ו אלף תי•ג למניד שטרות
ו .ונשיו השני מודיע שבו-לד \'ל בן וקרא•ו יחיאל רמת בן ·ל ' שנים.
והשני בנימין ומת בן  ' Mשנים הג' שבתאי ומת בן ג' שנים הד' לא

זכה למזלן .וראשון לבלם היה ראובן שאז היה חי ואומר כי בשנת
דתתס " ב

הוא

וחאיו וביח

באיו שעו כנסת .בביתם

עם מקוה .מים

חיים שהי\ יכולים לנקות המים וביילה אחד שבים ו-נותן '\Jרדה מהבל
והשירים

אינם שקולים ו-הם ·אצלי - .ויכול להיות כי ר ' תנן שמביא רש"י

בפי ' דברי הימי' בבניך הבי ' האו וה ואם תביט בספרו .בערך ער ,תבין

ןנראה כמעט ברקר.ב שהי ' אז כמר שנת

דתת"ל.n

ואומר ס' ין n.סין

שמת -שתנ ך' אלפים תתס"ר ודאיתי מהגה ' בספר מרדכי  .ו.שבת " Dי
אומר נשאלה שאל,ה זו בדומי מ ן' מד ש-למה ונור דניאל ומד אברהם
אחים בני מואב ורבנא רב נתן גאון שחבר ספי הערוך ושם

אומד

שהיו .ממשפחת יצחק רהשיב,ו שכ·בר נשאהל שאל;ה זו ב.בית מדרשו

של מר יחיאל גאון והשיב

בשם רבינו יקעב גאון ויש מתי.,rבא

ומתא דרומה ומהנג כשד הוא

להיזr,

הימלה סניף לקריתא התו .ד ,ה

ולתקיעת שופר ונו' רד-איתי נס ' האמונות כי זה

,,,

חבן בעל הערוך

היה כחם בכל החכמות ובקבלה ודאיתי בהגה ' שחארי הרב.מם" הלכות
גד  .ושין המזכיר

,,

נתן ב,על הערוך ורביונ אנך  .הם אחיו רובינו יחיאל

בנו ודאיתי בקונטרס י·שז נוען שזה ·הרב לקח לן לאשה תב• ש-ל
ר· בירנ חננאל גא\ן ש,בדור דאש:ין j:או רבינו חנKגל מדומי הנזכר בהג;ץ
הלכות חמץ ומצה בדונב"ם פ"ה ומקדמות רבים ארחים .רבי' מהש

הדרשן מנדנ.ונא רבו של רש"'י ומגיאו פעמים ר -ברת וגס ואמד בפ' ד''ir
רכן פי ' לי נרבינר שלמה ב.ן חאיד של ך,בי משח הדרשן .זא ו' ספ'
י• mסין שז· ה הגאון הי;; רבד ש:ל הערוך  .וביןנ פארים הזקן היה גמחלי

תלמידיו ישל ,הרי"ף וחבר חבורים כנראה בב•ק Eכ ' הגחל ומכאיל

זlכשרנת דר,מב"' i

לואמר הגדלו .רביונ יך,ן:ן,ה ,בד ברזיליי שחיב.ר

ספר העתים וביגר י.דודא ז '

שכן מצינו בנו

בת•~i

שאר המעתיקים היה בךן.ך

 , ,שמאול שתי' הדמנ"ם רחאש זה דני אברהם

הזה

ברבי

חייא התוכן דגו.דר-ל מת שתנ דתnסד ...v-ר ' יצחק נר ,ני אשר לתוי ד'
מהש עניו תלמיי דמף .הדרשן ר,בינר יוסף סרב עלם היה  ,כדרר הזה
ומ.זכייי שור"י כבמה מקדשת  ,,ברפם פרק מקא דכתזב -תר ר,הנד חבור

~:

n

הדינים ןנרקא בו פוו א  n,וב ,סזד תנאים רמאן.ר~י' כרנאה

במס"ב ל'lאין סימן קל•ח והלכות גולירות אלדיך הנ"ל סי' ק"י וחבר
פי' לע · דיסתsדה כובאה נספ' ש-ערי צירן רשם באי\ של ר' יוסף הי-ה
ר  ,בו,נן שזנןאל כארנה נומדכי דםדנד~,ריז פ  Nד רתבר חנר-רים אחרים
שז'\י 'ZY'"rהר;ם  .רב,ינר -י-עקב בר ירק ה'יה ר·בר -של ,.,חש כרנאה בזנרדכי

רבותי-ו ,של ר "Zlי"/פמר ~מוהנ ך:.זב

צה

ומקרמרn,

ד ,בדכות פ' לאן דברים

חארים רזד'lז שרקיא לעופמים מורי

הזק  jזזה היה תלמיד רביונ גדש-זן רwנד ד~ןלה ,,רביונ יצחק וב".י
אשכנזי היה רמ של ד,,,,ש וכן דאי nי בקו·נםדס רכיבו יבtתק הלוי

גם הרא היה רבן של ד,ש"י ךיעכ,ב,,קיה כרנ' בפ' ואן,ךר ,ב"ד נגי הותקע
לשיר.

,,

גד ,שון הזקן מאור הגןהל ,צתפרי כרנהא בספ ,י· mסין ווו.א.

בעל .ךתונקז ,הי;ן ב.דוד הזה ויש ליי קצת ראיה למטה בדויו ד'
לדב.נוח כשמדבר מרבי יהוהד החסיד וב,הגת"ה דמדדכי שדנת Eכ"י

ואריn

נראה שהי' נמגאצ.ו
)ובקונרטס

שתנ
כשעדי

פסק

חאר

ד--' nnל

רדב.ינן

דורא

דיב ...ש

דאיתי

בדין

בהן

צדק

י בןקנםרס י-שן שונן שמת שנת דתתכrץ
שהי;ן

ליואן
אם

רבו

שךפ  nח

וספר

הגדול

היה

ריחא

של

מלאת

רבינו

יוחסיך

רוב(
היא

גדשןן

אומר

ודאיתי

אומר

מאור

וכן

הגולה

המכןהנ לויםוס .ןזע ב·ני כי לא נתפשםו גזירןתיז אלא עד סוף
אלף המn.ישי נבראה במההר·די"ק סי' קא" בשם ,דרש.ב"א .רבינו

שמעיד ברבי יצחק רונינו י.דדרו ,הגזול ראש הנ;ןרגי' לקדוש' ה
ו,רב.ינו ידר.דה הנהן ב -על סרפ הדי· נין היו ת,למיזי ר"ג ננד,אה במר-דני

,שדבn

פ"י וגונ" פ"א ,רבינו קל ·'lנימוס בדני ידו,דה .היה אחי מאו

של דשאו נבראה ·בפי' .ה''-זל רכיבו שלמה הספר -זי שמזכיר ז'  ,עזרא
ב,פי' רl\,ןך;ך פעמים רבות ונפרט בפ' ברא,שית קוראו בלע שיד
ה;ןןקולים היה בךןך

הזה ואפי' שבפ' תדומה מזכירו בשם

דש"י

הוא ז:כעות הדפוס ויוכל להיות ני זהו רבינו שלמה ב.ז אחיו של ר'
משה הדרשן ומזכירו דש"י בפי' ד"ה פעמים רבות אמנם מודה אני

שן ,עזוא בקצת בקצת מקומות מביא לשון ממש של דש"י על שם
רביונ שלמה וmבלי זהו ולא יד.עתי בהז הכרע אלא שבך.ןן הבא
נדאה לי שרש"י היה בזוז הדכנ:ב"ם ןדא,מת יעשה דורב .רבינו בארהם
בז דאור בז

,,

יצחק בז ךב,ינן נרר-ך הכ.תו -ב לעי·ל נתו ס' הקבל -ה

אשד ממנו אני וס' י mסיז ורבים אחרים לקחו ולקחתי דוב שלשלת
הק~לה שאד עדנת' לפניך עד השחא ןכן דאיתי כס' יסוד עולם
כי זה .הגאוז היה נק' הראב"ד על שם משפחתן שהי  Mפק '  ' Tןאךר
ובדור ראשון של דבבן סבזראי זאמר שכ -nנ ספדן שנת ד' אלפים
תתקכ"א לבריאה שאד גם זר ראיה אצלו שדש"י היה בזרד שאחד

זה הואיל רהזאב"ז ה.מחבר הזה אשר שם כל לבו ונפשו וחקירתו
ות-למרח ושאולתיו לזקניו ו· לחנמי דורו כמו שעשיתי גם אני עהת
לשום על ס' כל גדו-לי החכמים רזה דשאו שהיה מאור הגולה לא
דז.כירו וואיתי נ,ס' יוחסין שזה ןאג,ון בחר ס' אמוהנ רבה -רס' על

חכתזנ .ר.חכו-הנ ·שנת דnתקונ vשונהר·ג בטר,לי.םרוה על קדושת· .,,

שלוסלח

צר

הקבלה

•שוהיה לןי רזהר הראב"ד שמ•זכיר-ר הרמב llם בכ"כ -שבח רהל-ל בכבתי

שכתב לנגר ר•הי,ה להראב  Nד תלמיד חשרנ רחנם שהיה נק' רבי מ.איר
ונכתב שכתיב הךמב  uם אל ך.בי שמולא בן חברן שהיה משנח חכמת ך'
יהןדה אבי\ אומ שהעיד ל·ר חמב -תמ ז,ה ך,ן yמת·למיר הראב' tד הרב

הגדןל שבפשקריה וגם היה לרמר אצל ;ןראב " ע ע"כ :

רזה הראב"ד·

אינו בעל ;ןך~ג,רת נשרם פגים שלא ·הי ,ה מש,בחר ככ" כי הראב"ד לא
השיבר בארוב .רמיבקש דעת זולתי כאויב רמספ' ב• גגתר דר.מב'' Oכברה.א

ברז-ב השג'זיתיר כי בעל ההש.ן.גת ההי כדרר הבא כאשר תראה.

פדיגררת חכם גדול מאד נא מר.צפת אל קררט\,נה

,,

בימי הרי  Nף

רע,שה ,לו -טן;ך.ב הר ,בה הרי"ף הבז' רגם למד ז.ענכר כנראה בס' ירחסיו

ר' חיאי ןלאאר' בא מבבל לספרד ונפטר ש  Nדתתקי,,.ד ,וביגר יצחק
ב· ר'

יהרר·ה הי·ה מ· רפלג ב nכמ ,ה ובראה ב·הגה ' iYד-הרוכב"ם הלכות

המץ רמצה פ"ח ש,ז ,ה הגאןו קבל מר י ביונ גרשון מארד הגרלה

:

הרב וביבר מש,ה כן מיי,מרן הנקרא הרמ  -ב"ם מעיר קורדר·ב -ה בספרד.

;הוךב שלמה יצחק הנרקא ךש  uי מעיר טריןיס בצרפת בק  ,לן
זנהרבנים שהיו רק,דם ל  ,הם בשנת כמ\

,,

אלפים תת"ק  .לנדיא.ח.

הרמב"ם לא מציב\ ש:דיה ל·י רב מרב.הק אלא ר·בי

וראיתי נזכגדל עת

שר  Hי ' 7

הלכn;.

ירסף ן' מיגש

פ"ג זכך נרהא במרדכי ומוכבת שבוערת

גיארת ררי'ף' רז' מיגשא הי •ין רברחיר קףבלתי מחכמי הדרך

שמנצא ןתנב שעמד עם ר ב ,ן ב.וכעהר י"ב שנים רצופים רשם קיבל

תורתו .רו -איתי נס' יסוד ער,לם שחבר

,,

יצחק בר' ישוראל רבנn.רר

של ר' שלמה ז' יחירז· ,שהרמב"ם נולד כשגת דתתצה ,,ש.היה שתנ

n

לאף מתץ ל,שטרות ן.שגפט-ר ש  Nדת קס"ה · רבספ' יוחסין .אררמ
שג,רלד שגת דתתצא "-ידם שאק שהע שוליש דחא חצי חירם ובקונטרס

n

ישן שגר,לד שתנ ד תצ"ב ונמצא בסוף םי' מ.תכס רז rvלהרבמ'"ם
חתימת יד רבי דוד בן בונ דא,רמר הר.מב  uם זקני זנול ירם י  Kד ניסן

שנת אלף תמ"'ר שלטרות בעיר קרר.דן:נוא ונפטר שגת אתקס.,.ר לשטרות

יום שני כ' םבת בארא מררי בדנ נלוד שחנ נואעץי שלטרות ~ני דדו בן
בדנ יטל-דnי אלבי במצר,ים שתנ אתקיי"לד שלז:גררת .וראיתי כתוב
חשיה מזרע ובירב הדקשו והתחייל  .לחבר פי' המשניות הבירתו .בך

""'

שינים

וי 'W

בן כנ 'tשגים

רכן nכ ,ב הןא בוכרף

דח,רבר

ונכבת

בדפוסי' שבקלף גדו,ל שרם אומר י· התשלתמ,יו .במצרים זאבי בן ל· ש,גו
שהי'

שתכ לאף

תע"ט

שילטר\ת

ר ,nבר ספו משהפ תרוהו בשתנ

ךתחקלץי לבריאה האי שבת אלף ק'" tרחלןב ולאף תפ  nן לשטררaר
· ר,הי-וז שבת ושלמיטה

ר,ונצאי שביעי' הוא שnנ· כ-א לי -ובל ואומר

רחונב•\ oשר•י _

זצ

סם' ייחס עלוום ש,עמד עליר ה' שנים -רוצפים זmרמ ספ' יmסיז
שחבר חבןר ז,ג,דלן י Nב :סנים חאר . ' Dדמשנ;ן ,ןפם' המדדה שבתב

ג' חלייזי

ואגר' יחתית ומ.תים »'

שגה אnכי .-ואריתי בגמלד ,עת הלתוכ

סנ;ןדריז מ"ב שהרוכבים  .עמו כמה שנים על החרוב רהשע התעוקת
ב,;;,רד ע-ד שהיה גשיר ר,דינים נחכ גהןנ ,רא ותכונסאת רכצו-נו ןך,ר,כ.א•ד

בעל הרשו.גרת מעוי ;ןבלכ  •Mכאלים " Dי ;טש-גן  1כי למכאהי גדוהל

עשה בסאיתפו ורני גמ' בבלי דיושול.מי רותס' .י·א כשש-מע רר.מב"ם
ככי -דברים שקורים

רבזיות uשהבוגת ששעה

לו רר.אנ--ד מאר

לזעיו ונאח דלר.ב שב.םםקיריה שאם וחת.יל לא שיילם ואררוכ כי
,..,,ראבד לא השלים שזתנ זאזרונ ש' ,..,.נר צחמ תבשרבןתיר ס '
שמעתי דשר,ו.ננ~ דהא

ה,בשגרn

שהשיג ד

n

,,

נ•ד עליו זנאור מימי

אל נצחני אלא ב-לע מלכאה חאד כך שמעתי א~ לא ראיתי כותב כן
ב.ישרם מקרם עכ•ל .ואני הצעיר אורמ כי כנים דבריו שלא נמצא
זה נשוןם דקמם .לפי

שrm

רנ.יכר",ם הי;; דnrזו השגותיו היה שוינינ

להם .רגם על מiז שמאר דין.י"ש נר צמח נש,ןןןבה וה.יא * Tל רתנשרהב
להנאר Nד מצאנו שמאר לע הרמב"ם שהוא נער אוחננו ישישים כע•ל

ראמ:ר אני כי לא מנצא

אצלu-

תשו-בה כתאז כי יג•עתי לוא מצתאי

באל םא מאת ה.דנר יזבל זrוינזו כי הראב•ד בן אדדר הזקן בעל
ספ ' הקבהל היה כי באולי היה עדיןי חי נימי ח-בור הרמב•ם .ואדיתי

ב,ד,לכות מעיי פlדי' זמקרמ.רת :חארים כי דן.באי vבלע הדש.גרת מלעיג
ג:ץ ע-ל דברי

1

מיג"ש ודאיתי בהקדמת פי' משבירת לסדר זרעים

דא.רוכד שרבח פיר)שים לקצת דג,מ' רלע זה מעי ,ד ,,כ,ג

,,

יעקב

בהדקמת הע.תןתק בפי' הננשגיןת לסדר זערים ואומר כי ,ררבוב•ם

פי' ג' סדרי גמ' כזיז כל מפךש .ראל נתשפום בואץ אחם .מאנם
ראיןב .המם ב ,וא ג' מסכתות ו-ש.לברן ערבי נiתכם והאו הדמב•ם
נספ' .דימצות שלן מצרת שעה סי ' ,,,מ אומד ששעה פי ' קלצת מסתכות

רגם אומר בפי ' ומ.שניות מסכת תמיד שחבר הלכות מכל גמדת
ירשולמי דרן.א ואוננ בפי ' משנידת פ' ח-לק שחבר ספ' הדרשות רס' D
הננ~ה וספ' פי'

היסדרדn

ועקדי

האמו.;u

דדאיתי באיגרת מהדורת

שחבו רבי אליהו חיים אומר בהקדמתו מעיד אני זסראית-י כתב
כמהר ' "'Yעודביה ,דןאמו ש -באר ביוניו -נידןשלים יהודי' שהיו אנים

ממקצוע דוןמית .ונזרחית על ים אוקיינוס ואזכר'\ שאין להם םסק
חאד זיל.תי ספ' היד של הרמנ  ...ם רגם אני הצ·עיר קבלתי מזקני
דהרו שבסלרניקר אוומרים שיש קבלה ביםד שהז החבור נתפשט

~ע·בר -לחלח ונרר ,גרזן גזל י ' שבטים .ודאיתי בכבת חלכמי מרסוילהא
זvtזמר

דעו רובתי

שמשתי

מאד

בחמסה

שרקאm

גזרת

משמטי

שלשל:.ח

צז:ז

דכ.-.כבים .כלר,מר שי·הע ממנה וא.דם המ שעתיד

להירn

הקכל;ך

למדינה אר

לאיש דגם עייתני עaניני ע"'א כולה כמדומה לו שלא נאשר לי בעולם
ספר בעניז הז בלשו ·~ ערבי עד אשר קראתי והבנתי בר ענייניו וירדתי
עד סוף דעת:ו ומאותם הספרים נתברר לי םעם כל המצות ,ובו' וגם

אומ r

וכבר יש לי חבור גדול בעניך זה בלשון ערבי בראיו-ת בררר-ות

על כל מצרה ומצרה ובו' וגם שם אומר שנית -וככר חבותי אני חמר

גדול בלשו:ן ערב.י נענינים האלה ווום
והמופתים

בואתי וד.איות הברו-רות

החזקים על מציתא -הבורא יתברך שוברתי כל או nן

דאיות

שוא' הפי·ליסופים שהע·ולם ·לא נברא ושם פרתקי כל-הקושיות ש-הקשו
עלינ -ר על שאנו ןאמ,ךים שנבאר שי מאין ומ• רגם אומר שם שעל,ה,

נד-עm
גד.ול

לנחו עם המ-שנה ותךה ,שלין .חבור חאד אע"פ ש ,הי' סורח

שכל

הל-כה

שאינה

במקומה

באותו

עניך

ואדיע

כגו·ן הלכות שבת מהחבור כל דבר ש.ררא בפי' במתבס

מקרמה

שבn

אינו

צויר  .להודיע מקומר אך הלכה ש;ןרא מהלכות שנ11ר באל היא בע"א
או פסחים או זב,חים או כריתות או·דיע~ מקרמה וא~מ ,הל-כה פל -ו· נית

שהוא במקום פלוני מ-דח,ונר היא במסכת פלןני וכר' מעיד מגדל
עו.ז ה,בלכדת יו"ם פ"ו כי הומב"  0ארה ונסחאות שכנת-נר בימי חכמי
.רגמ '  .רכן ס  11ת שהיו מגיהים ממנו בעזהר ל-בז אשר וכן תמצא זה

שנית

בהלכות סנהדרין פ"ד וכן הוא מעייד בעצמו נספו המצות

של,ו -עשין םי · מן

קצ n11

וראיתי תב~ב בקו -בסוס ישן האומר שב-שתנ

דתתקס"" הרז.נב"ם ברח מפני המשלינים מספרד למצרים והיה יודע
בשלימ-ות שלןר -ערבי ב,אל לא חי ' יודע לשון כ-שזי •ומדי ובiזיותר במצ'
לקח לו תלמידים מכלאסנדרי ' ו,דמשק ותקן ישיבה -גדולה ו.שמער הלך

לז.ו mרק mכמתו היתה -מפורסתמ נין

הידו.זים · דנםnרn

מן האומות

לחסרון שלהו-,נות ההם ונחר ללמד לשון שכדי ו,,דגרי עד כי בז' שנים
ז~ית שלם בשלונות ההם ו-יצא שזכעו בכל האץר ולוחק לוגך מצרים
לן לרו.אפ והיה אז במצרים מנהג כי ה,שליוטן היiז ישזנ נימים ידועים

לע כאס מלבו-תר הויו אצלן  ' Tמדרגות על -כסאות אשר עליהם היו
ישובים גדולי החכמים ש-בשנע כחמות ככתוב למםה ו-לא ידע הננלך
אביזו ממדרגןת ההם יהיה  .מישו-ב הומב•ם כי מאצ תא חבמ-תר דג.בדת

~ ה!דכמי' בכל החכמות ד·הדב וב,רג עונחm-נן אל רצ~ iלעולם לשבת
בשדם אחד מדם .,ואלו םה ש נע הכחמות,

.

,רקדר.ק  .הנקרא וגמםקיה והיא חכמת דפ~.לה' -ודכרי הדקדוק.

הגיון הנקרא ייאליםק nוהיא לויקיה ד nכת-מ הדג.ירן וצחות הלשון.
הצלה הנקראת ריטרריק ו-היא חכמת הציוןף רחבר-ד נהפך הלשן:ן.

הרמכ!ב"  .רעבגייייר . .

צס

חזtבדן הנקרא ראיסטמיטיק,ד והיא חכמת המספר דשחעבונרת רםרד

הש.לרן.
תשבורת הנקרא יאירמיטראי_ה והיא

חכמת

גימםריא

רתקרפרת

ןתשבררת דמדןת,

תכרנה הנרקא יוxסםחזלגיה והיא כחמת וש.מש ותוכלן דג,לגלים
ןטבבים וונלזו.ת
שיר

הנרקא

מוםהקי

הויא

חכמת

הניגון

ותנועת

הזק-לזn

בירידה רעליו"
שומעתי שרןפאי המלך קאנו מדא וידברר אל דמ,ןל תרעה ממנו עז
כי ב-גזו ברידבח בכחמת הרפן;ןא לפני הונלך• ויקבלו הרופאים עליהם
שלתר-ש הס-ם שיסדר  .עליחם הרבמםי לפני המלך אן שהיחריד  .יחק
בראשונה הסם השם יסדרר עליו ,רכן קבל רהמב '" Dלשע ·רת ,ויהי
היום הנרעד הרמבם "-הגיד דהבר לתמלידיו ,וירע בעיניהם דאמ

ןיהnל בהם ,ריצו לה-ם כל םה  uלר-ת והתרDררת שיצטרכו אליו קודם
השתייה חאור כ,ן ריתקנו הכל בהכנה גדולה ריפה ויקרמו התלמידים
ויקראו צרם ותפהל בער רבם וילך ז,רב -לפני

המלך ,הורופאים

נתנו לו כרס התרעהל רישת רתיכף שב לא יבתר וישעו לן תלמידיו
כפי סדרו .ויהי ה' עות רירפאהן ויהי נירם השלישי ו-ילך גם הוא

לפני המלך וסם המרת בידר ויתהמו האנשים מאד אין ניצל יההודי

רהרצרכר -על אפם לשתשר גם הם·  ,וימרחו שערה מהם לפני המלך
ויפרוץ הרב מאר לכברד ותלפארת בעיני המלך והשרים רנתהפכר
פני ש\אניר כשולי הקדרה.

אמנם שמעתיה

בואפן אחר ר;ראי .ש oהיות המלך חוהל והרבז">.ם

יחיד ברפר-א nר והרר-פאים מצאר מקרם

שלים ארס :זררך התחבשות

שהיה ראוי למלך ל-שתרת נירם פלוני

והקדימו ללכת מללך רגלו

לו בסור ש .היו ירדועים וובאדי שהיהודי השים ארס בח.תבשות ויהי

כב~ שהתיה לפני המלך ביד הרנזt'>.כ' וימאר .ומל-ן שיבתן מעט
ממנו לכלב רתיכף מת הכל·ב ויתמה ה~לן רחזו,ב בלנו בדראי שהי'
זה ע"י הרופאים לשנאתם להרמב"ם עם כל זה נסמתר טענותיי
ן;הר.מב"ם נשאר כגרף בלא נשמה

עם כל זה מאר המלך ל,הרמב"ם

שהנן ררא,ה שאתה חי~ב מיתה עם כל ז.ה לפי שהרבית ב·עבר-דתי
מתרצה אני שת·חנר אתה אופן המיתה שתרצ,ה רהרמב"ם לקח -זמן
ג' ימים להשי-ב לו הלך וצרה לת-למידיו שהוא ינחר שרר,ו-פאים יקיזו

מ~ל גידיו שלו כל רמו ובזה תצ-א נפשו אוםל יהיו מרכבים לעשרת
תרר,פה פלונית,י לפי שיש עור-ק אחד הי-וצא מהלב שראוי אצלו

שהר\פאים אל יעדדרר ,ר,אל יפהרnתד זנן היה רתלוכי,רי \ נאשו.רד  .לביתו

שלשל.ח

ק

הקבלה

ו.יעשו לר התרר-פה רחי ראז הלן במערה ר.חבו -ספר היד בי"ב שנים.

ואם אמרתי בני ל-הגיד לן כל המעשים הנוראים שראיתי בכתב
ושקבלתי על פה מזה הרב יכלה הזמן והם לא יכלר  ,כי הפלי•ג לחבר
סרפים jךlןלכרת ת"ש ,,ופירר.שים  .כי הג,לוים לו.ב אין צורן להזכירם
אמנם

נעלמ·ר

רבל-ש.רנרn

ממנו

ךר,ב,ה.

בתדרה

ב,הגירן ררפראה

בפיליסופיה

הרבה כמו ערבי ירני וכשדי .ומעיד אני ששמעתי ו.ראיתי

חבורים של רפאוה שנעתקו ללשון לסינר רקינארים על שמו שומעתי
ב,ראדי היות ידעןי בלש·רן ורני וערבי סך גורל רתשרבות שעשה לחכמי

לרנלו ו.חארים במצרים וגלילר.ו' אחרןת שאר לא nגפשסר אצלו
או.חרים בונצרים רגליל .ר' אחרן,ת אשר לא תנפשסו אצלר רםג שבעליהן

אינם ורצי ' ל•גלרתם .וראיתי ב.חתימת פירשו
אומר

אני

הר-מבםn

בר'

יוסף

בר"י

החכם

המשנירn
יצחק

של הרמב•ם

הידןי

ב  -ר'

יר,סף

הדיןי בר ' עובדיה הרייך בר' הרב רב,י שלמה עובדיה -הדיין וכר'

אוני האבתי לפניך ששללת ך,ד הוב ויחוסר למען תראה גדלותו מצד
עצמו רמצו בארתיר שהיו .כבי חכמים שולמים רהרא יגע רמצא להדמרת
ל,הם .ואומר ספר הירחסין שדר.מב"ם היה -נקרא רב האממין שהשמיד

הח ·לקים על הקבל-ה .העיד הרמב"ם באגרת
ארצות• תימן iזתקיינר רזtיר אומרים

החמ m

שאר חבר ש -בכל

בקדיש בחייכרן

רבירמכון

ובחיי

דמרנא הרמב"ם ואומר כי גם חירם בכל גלילות מזחר בי· ום שמחת•
תורה אומרים פטירת מרע'"ה בפירטים אוומרים םג כן ירחם ,ך ,על

נפש בכרד מורינו ררבינר כ,ברד המזרח נר המער· ב הרמב•ם רעל בכדד
קדשות ר' אברהם בנר ל"צז ואומר בספר יmסיד כי במוות הלכה
השמוהע אבלכסנדריהא רמצרים וירושלים קררא צרם ,ררקא ה nיד

nרכחרת שבפשירה בהקתי דרמ.פטיר קרא ריחי דבר שמאול אל :ל
ישראל ריםזכי כי נלקח ארר.ן אזזלקים.

ו.ישחלו לקבור בא"י  ,ריחי בדרך רקירמר להיסםים על השולחים
ויבקשו לקח·ת הארר-ן לוא יכלו כי םאילו השיד ששלים היnה המשא
בםזח ~הם רבוארנ;ם הז מארו אי·ש קדשר הר.א רינוחי השל mים

ללכת לדר.םכ
וראיתי סבפר גארת חמדרןת שחבר

אני ראיתי ארגת דר,מבםי :חכשב

,,

אלי -ה חיםי שואמר בקהדמתן

מירשולים מלצרים

לתלמידו

והיה אזרמ חארי רנאי מץרא הצבי מצתאי זקן שהאיר תא עיני בדרכי

תבקלה ואולי יעדתי אז מה שהשגתי עת,ה הברים רבים כתבתי שלא

הייתי ר.בכת ביע ר.כן דר.יסבי"'א בעל ספר גונרל עוז הלמת יסודי

.

תהורה סןף פ "' א ואוונ אין

י·י·ע ור~ה דשר,במ•ם · בוסף

ימוי

ידע

קא

גאיןןת;זרזננ•ם

בחכמות הקבהל רי;~י כי ראכו לו שם הימים הריח בו ע ' שנה ,די  uע
ריאסף אל עש רנק' ב,גליל הליעיןן ןביובחכ שירו.תותשבחות על מצנתר
חאוכ-י בימי הרב,פץ ררדק -שאר מקר אנשי בליעל ודברן גנד דבות-,ם
כנרהא בכבתים וה.ם

הדם.

nק u

אשר ·הסיתו כחמי וזפת גנד ס' .וטנרה המס~n

ים

דמ.צ;;כ שהיה · כתרב .עליו םוחב אהנושי וכתבו ר' וב:שת

מיימן מוחרם ומןי .מאםנ חאכ-י -שבן בתשזהב ןתקדנ רמtבצה בכיאשרנח

אשר נפסד

בשנ·n

זתתקסה -והס' בכ•י ב,אל מהש .וראי nי אבברת

הדמב"ם אל ר' שמואל ך בתךר דברים בלימדו החיצונית רחבר nי
ל,הציגר לפניו לותעלותיו ובכלל אוומ ןל אלש תתעקס במלכאת
ההגיןן אאל במחר בארנצר אלפדכר רכן בספך וה.תחלות שיrו הבל

סרלn

נקחי ריחכן שיזtו:כיל ויב.ין האדם ונדב.ריר Dל ,י מה שהיה ,ימפלג

בחכמה ן.כמר כן בctרנצר כן אלאציג חםריר כנונים למבין .וספדי

ארסרם הם הרקעים לכל אול ךבה,ןרים אל ירננו לאא עם הפירשו
שהם

אלכסנדר  Kר סמססmיס וא ' J

רשד ודרבי -פאלסון דב ר הם עיכרקרת

ומשלים ודעת ראסטר תלמידן הוא עדת האדם ושיספיוק על כל מה
שחיב.ר לפניו מלבד שישפע עליהם השפע לאקי עד שישיגו אל
מעלת הנבהאו ן> tפד ע-לי ן' סנה אעפ·י שיש בהם עירך טןב ,אינם

כספרי אבו.נצר אבל מרעילים רדארי להבתרגן בחבוריר אמנם ספר
ה,תפוח וס' בית הזךב ,שיחסום יmליססר ואינם לן .רכן ספר אל רזי

וספרי יצחק הישראלי בלם הבלים ואין בהם נור-עלת כי לא הי ,אלא
רופאים רכן ספדי בברקלוש ופיוגתרס וספדי

הרמ"ם ןפררפיריארס

כל אלה הם פיליסרפיא קדוהמ איך ראוי לבאד זמז עליהם .אמנם
יוסף הצדיק אל אריתיו אבל אני ידעתי

ספד העולם קןם חשבר ,,
את האיש ותא שיחר והכרתי ערן מעלתו רמעל·n

ספרו כי בלא ספק

הנהףג בן מנהג בעיל רwןים ןמ' אני הך:ענ«ם א ' תשרי את-קי nא

שלtנרות .וראיתי אבגרתו לתימן שמעליג על מי שאומד כי סיבת
חסחן כחהמ בימיו היה בהמאצ אז היהודים חתת מבט ג' מזלות
עפריים שהם שרר זאnמים גדי ולא תחת המשולש אישי ווהם סלה
אריה קשת רזה כי מוכיח שגם בימי האטת ובימי זרד שולמה היו

תחת הג' עפריים כנל -וראיתי אביגרתו לכחמי מרסיילאי nה שאומך

ועל עניך המשיח ש-אמרתם שהגיע לכם דברים מוגשי לא .כן היה
המעש -ה ולא במזרח הי· ה אלא ראץ תימן עמד איש א' זה כמר כב"

שנים ואמר לה,ם כי מןל דזכ.שיח יתגהל שם ~תנקבצר אחריו יהודים
ע.ורביים רב,יiב ןן',ןי ' מטעה ואםת באמרן ברא עמי ונצא לרקאת משיח כי
חרא שלחני אליכם לישר דובכם וכבתו ילא חאינו שבאץר תימן כבת

גדלו רהיודיעד לי ונשפסר דוכרו  mידשויר שמחשד הלם nבפלןת שוואר

קב

זrלשלת

הקבלה

נפל,אותיו )ואבי  -ומ.חבר ר~יתי בספר שבט ידו.רה שזmד מאות,ותיי

היה שלן מצורע והשכים בריא ( שראלן .לי על זה .והבנתי כל הדב-רים
דרכ.רתי זאתר האיש היה חסר דעת אבל הי·ה ירא שמים ב,לא חכמה

רכל מה שאומרים שעשה או נראה על ידו הכל שקר וכזב ופחדתי
על היהודים משם וחברתי להם כמו ג ' קונטרסים מעניך מלך המשיח
וסימ-גיר וסי·מגי ה rמן שיתארה בו הוזהרתי אותם להזהיר האיש הזה

שמא יאבד הוא ויאבד הקהלות .כל•לן של דבר לאחר השגה נתפש
וברחו ממנו כל הגלוים אליו וימאר לו אחד ממלכי הערביים שתפש
אותר מה זאת שעית  ,,העיב כי שליח המשיח הוא אמר לו המלך

המ המופת שלך השי· ב לו חת•רך ראשי ראחכ" חאיה כבראשונה אמר
לו ךמ,לך אין לך מופת גדול מזה רםא כך אני רכל .דעןלם ~מיו
לדבריך מיד צרה ה-מלך  mחך רשאו ובחירג העני ההאו ח•הא מיתn:ו
כפרתו ונענשו היהודים מימן גדול ו.ער עתה יש חסרי עד:ת שאומרים
עתה יחיה כך היו הדברים תאום שמעתם שהגיע כבת•י לפי " Oשמא

אותן הדברים ששל  mי לארץ תימן הועתקו ר.דביער שם כור '
אבג גרדא בחרתי

לד~דיעך משעים חארים כאהל למw

תראה שאיד

להאמין לכל דברי הפתאים  .ואיתי  .בספר שב,ט יהודה רו&מר שהי '
במדינת פרס איש ·שעשה עצמו משיח וגלגל

צררn

רבות לישראל

וקוםר זה כמר י' שנים במדינת קורדרב ' היה ,אשי כהז כרמעט גלגל

כל:דה וכן צכדפת יעמד ידיו.די על זאת השמןעה ובהרגו כמה קהלרת
ו.כן נראה בהרשב"'א 'עאלה -י ' שקם איש אחד עם זה השבשר ובשתנ

n

חקכ ,.,בעיר נקרא מארי' והיא קררהב -לבדו .פישון ברקב מלכ-רת

מדי רחקו ממלכות פרםי.אה כמר מהלך ב' ימים והיה שם אלף בעלי

ב,תים ותבוכם בחדר נקרא זרד אלמרםר רנח:תכם בקבהל מעשירת
ומיני כשרפים עד שבכנם בר ררח שטות

רעשה צעומ משיח רזס,ית

והדיח יהודי' ר-בים ומרד במלכות וישלח לו המלך ןוmמ שיבאר
אל'יו רב-ברו-א השימו בםו·הר רהגסיו רבח מ ' 'tם יי•לך המךל אחריו והאו

היה רואה \.איבר הארנ ריגל עיני המלך ר.יזראה רל שהי ' ,וברח ריצו
המלך לי.הרדים שיביארהו אליר -נקנסים ברלזים ןלבםרף נהרג  mמת
המלך שככה אך השים מס גחל על היזר.דים וראיתי כי צהר ליהודים
שאל יביאו מלובשם

אאל ,,,

חצי גופם .שוישא.ו חארי:יrם עץ גדול

ובכד לJרר-י על יצארידם ,חבבל בואפן שתמיד היו עומדים

כבי r

ראם אליזה צררך גדול ,היו י.אצרים היד אנשי העיר לר-עבים עליהם
ומכים על הץע רמצ·עוים אםתו מאד אמת שWו ונעד אם זאית גהדרה
היתה עבור המעשה אר אחר כמרה .ןכבת ייסיפרן שכ"ה שבים קך,ןם

nרבך

ביn

שני · ה.ביות קרםפדז פארו פקיד קיסר רדמא לע אדמת

'ר ' ס-v.א למל שוזכנזjיד' שלהמ מלכי
היהודים קם משכף אחד

קג

נקרא m

הר וובאר ש;ןיה נביא

ר;ןסי r .

כמה

יהודים לחטוף ממון נשאר ימצאן וילכו ארחיו על שפת הירןד
שיבקענר ןיעברר ברגליהם .ןiןפקיד שלח שיל,ח חאריהם ' דיהרגם
ןהביאו רשא המסית  .אליי tןמה ראיתי בקרןנקיי ומעט
יהודי ' שבא אמץר מצרים וגם

הןא ;;תפאר

חאריו על הר הזיתים הרעלד חרס בידם

:ץזדא  .ק b

זנ:כ,נהאר ורבים

יע r

חלבו

יוסיפרן סרפ כ' פר'

וזכמננו ·ה Tשתנ חמשת פלאים ר•ס לבריהא קם יהודי כבליל ןאסז:כריא'
ושמר

,,

שאר למלך שאכנזי ששעה עצמו נביא זהיה וארמ שיצומד

וישיבו בתשזבה כי קררהנ הישוהע וכן כל גלות אילםיהא רמא,יונ
דלבריו וירשב,ר וoשי מדרכי דת,ה בכל כחם )רבו בל<ן כמעט כתושתב
ניגר' ןיn.מ  itאשי לוא בא

ננשיn

וגלגל המרדת

בידולר.·n

כי בראות

הפתאים שמשיח לא אב אז המירי ועידןי ,השנה ההאי נקרא שנת
התשובה רכן בשתנ חמשת אלפים רצ•ד לביראה שהי' שתנ אלף
תס"י לחרבן הבית שני אב אמץר מרחקים איש י .ךר,די \שמר ר' דוד

הרארבני והגיע לרומא ר·דבר עם אפיפיור קלימנטי וימאצ חן בעיגיו
דהי' אומר כי האו שר צאב מלן ישראל והיה קצר ,דקרהונ שחרר
ככושי וכמר בן מ;ץ שנים הולן ןר•נר אל לונן פדרוט-אגל ר·הרלין

אתר מליצים כי לא היה יודע לד·בר אwו לבשון קשדו וערני ויאמר
למלך אין מלכי ישראל העומדים מעבר לחלח ו.חבור ונהר גרזן היו

שולחים אוחר אלמו לו אם יש תא נפשו להיו-ת עמם גנר שואני;יןם

רל  Mלר אלים זמ,נגחים שיש ללא ידם לכבשו אותם ויאמר המלך
שכן ישעה ןזה

,,

דוד עמד שם ימים רבים

רבה,ידת't

שם

העיר ה'

רוח בחרד א' אשר היה מסןפרי המלך והישובים ראשדנהי לפניו רחיה
מזרע ישארל והרהר תשרהנ ב,לבו וידבר אל

,,

דוד ויצאו ונהמלכר'

ההוא ונתגייר והשי' שמן שלמה מלכו אופי' שגזלו ערל משולל מתורת
משה וכאשר הגיע בין היהודים יה;; ד~ורש ברבים בכל -גלילות איטליאה

ןתןגךמ' דברים נוראים על התורה שבתכב שרבעפn

ע nד הנסתר

ןפש· טים יפים ומתמיהים איל נשמע כמן .הר ולא נועד איד הפלגי בכל
כן חכמה יהי' ואמר שהיה לו מלאן גמיר ו,חבר ספרי~ ,היה אומר
היותו משלרחי ' משיח והיה יפה ' תאור מאד חסיד שורע רזה
ימים

היה תמענה ,,
לחאמינר קנרא ,,

,,

לילזת רצןפים

,,

זוד

אוני שמ ,עחי איש א' 'tאדי

יההדו רבלרניש שהעיד בשבועה שהניןת.ר ברומא הןא

היה א' משומרי זה האיש שלא יכאל כל זה הזמך כדי לראר'

הפלא וזה

ו"ש הלן למנטרבהי" לדב.ר אל קיסר לוקו ,י,א ,נרדער ד·ב·ריו  rרלתי
שהקיסר נתמלא  nימה נגדן יוצן ששיפרוהו ובז ןשע .םע רסן בפין
כי מחדר שמא אירמ השבעה ןיברח

ערדי r

יש זחידים רבים שטועים

קד

וולזילח

הקבלה

חאריי באמרם שהוא חי ושהולן בכל ש·בת קשד לרארתס•ר שבצפת

וע'"א של הכל וי"א כי האו התעא מיתתו ן.אמר פסוק אבל אשמים
אחננו ונו' שיש

בפסוק 'ד iתיבות שמתחילין ואבת א' שרומז אל

שנת חמשת אלפים .אנחנו על ~יונ ער-הל ר 11ץ הייה אומר שבשנת
הרץ נבזר דינ,ן למות במיתה משונה .ו,על האמת קשד ה' שלא רצה
להמיר אפילו שנדרו לו החיים ,ן;ןקיסר הוליך

,,

דןר לספרד רשם מת.

ובינן מיי.ינרן באי דר.במ'"ם היה גם בהם גדןל שכן הרמבאם בנר
קרר,א אותר הדיןי ן.הךמב  nם בפי' רוב,.שנ ,ה ואמר-

r

בקצ ,י כל הספרים

שאר כאו לירי מפרשדי אבא ובררי זמ' יי"א שגם האו יצק מים לד'
ז' מיגשא וקבלתי מ.זקן א ' ואמך לי שזה המעהש ראה כתוב בוקנטרס
ישן וה.וא כי זה ר' מיימון לא ה;וה ךןצה לקחת אשה ויהי כמר חבצי
ימיר בא לו בחלום איש אחר ןצר· ה לו שיקח r,י לאהש בת קצב פלוני
שההי עומד בעיר ארחת קר  ,ובה לקררחהנ .דרר.ב היה מהתל מזה

.וחלום ריwרה לו זה החל·רם פעמים רבות ער שבחד ללכת אל העיר
דד.אן ..ן.בם שם חלם לו פעמים דנות זה החלר-ם דע שלקחת ותהו לו
והוליד ממנה הרמ-ב"ם ,רתקש בדלtי /רת·מת .ואחכ-יי לקח לן הר ב אשה-
אחרת יי·הי לן בנים אחדים רזח זו.בננ-ם היה שקה ההבנה מאד ומעם
רצןו הי-ה לו כלונדו ו-אנדי היה מכהר ,עד כי נושא ממנו ןקרראר בן

הקבצ ר.יגרשהר מביתר רהר~'"ם הלן לו לבית .הכנסת ר-ישן .ויקץ

זמצא עצמו נDתן אליש חאד .ןובח מפני אביו וילך אל עיר ש-היה
שם הרב

,,

ין.סף ן ,מיגשא רזת.חיל ללמןד ממגר והפליג ·לדחת.בם

רחאי הימים הרבים שב אל קרדדוב-ה ר-לא הןל לא בית אביו :אן
כיןם השתב ה  Mיל לדרסד בתים ידנרים נוארים ואחר הדשרה
ומק נגזיו חוtויר רי~קחןן ר-יקבדזלו .בסבר פנים יםרת

~.

רביו.ד אברהם בן הרמנ wם היה חכם ג-ןןל ,יחסיר וראיתי אשלה

ששלא רני יוסף בן רר,ב רבי בשוית אל .זנג=יד הר-ב ךדב,ןל רבינו
בארהם בן הדמב'"ם רבתשרכרתיר נהאר שהי' םכח בדלו זולת בי באברות
iזדמ·ב"ם באיר ארנה ש:דהי יקר

ר·בינן עדבריה היה בן

שני

,,

m

ביב

מדא בעיניו בעברו חכמתו.

אברהם וגם הוא כחם גדלי ןךאן .הוליד

בנים שם ה.בכרו זרד -רשה,ני אל  uד-ע שענ ·וב·עn

לוא ונדע מה היה

להם m

הדן.ר הלכו שובי

מתאצ בחברו הריאיטי .מאנם דאיתי בספר

יmסיד הואמר שהנגיד ז' דוד נכדו של .הרמב•ם ;ןיה דבור ה,במ"ן
ד,tיה חכם סmי·י גדלר ·הרי' מתפלל מכערת קבן.רת הלל ,שאמי דיאצר
מיםו.אז החרים למשילינ-ים ז·בר בי\ם מתן ת  nק משלינים באץר מצרים

רmח ב' חרשוים כעקרן נשיהם זבנהים מן הע-ר·םל:n .יה ל,זה רבינו
זדר הנגיד ב' בנים שומם

,,

בארהם ןו ,שלמה שהיד בזמן

הרשב"א :

ף Kבח:ם בן דייו.ובביםןגברתג tהילר נחפן סקרפא

קה

ןראיתי נרקנטר Dשבnר ר' אנרדם ,דול,י בירשוילם שתב ה' אפלים

ר,ע"ו שהוא פי' רבנהא שנמאצת נחרובת ידשיי,לים ואלן דרביי דנים

וכנדבים מבnםי ברצלונא כחןנ לא הב nרביונ רדר בן בןב של

הבונר•ם זrןלי,ת פניו להודי·עם םא נמאצ  Kצדל דבר בםןר הץק ןיסגא

תא פניהם וחלשי הלם המעהש םלי·דת הנער הנ•עי' ילד vז~עים
ו;ןב.,נארתר שאד בנא ובםר-ף כל בנהאר קצת פי' רDלי מה ש-ונאה הרב

,,

דדר

החי שקלל והחרים ללכ מי שיגm

ח זה לכניר ,,.ואי להדי,

מגלחות שאל יהררכ זרובשלר סדו במה שזוגי בן שאכו היא קללת

כחהמ מוסף אל רוב חסידותו ,גדול יהחןת וואמתת· גלודתו באשד

n

היה .נגיד ומצדה לארמים מזער שודקים מבני בניו של אר ד צדיק
ייי·ב י;ןם.הו צקד אש;ר בשערים מ·שעיו יהולל דלןתרןת יאים יחיול

דל והטעם שאסדר לגולת לפי שיםזו בקצת עני·נים ההם סנכה הרבה
ובקצתם השתיקה יהפ בד-

ורואי שתדע שהז המשעה היה בקצרן .כי בשנת כמר דרמ"ה ליצירה

וכונכ ת;יץי ש-נים לחרבן נית שני היה

,,

פחנס חסיד גדןל דקיחש

ותהי ול רחל לשאה גם היא חסיהד ותהי עקרה ויתפללו להשם יבתרך
ונ·עתר לםלןק דתהר דב nודש ז' להריונה בחמישי שב•בת עובלות החשר
שהיה ער·ה~ל דצק ומאזנים לצד מזnר בידם ר  iYש:והי ששי שלמטה
בשנה הנזכר נדלו

m

הנער ויקרואהר חנמן דחיכף שנולד התחיל

לדבר פאלדת ומשעה מרבכה הרעדלם קר~ר ונ.ער נזנחן קטרפא דמן
כרפ כרעם ןתנכ בן י"ב שנים .ובסוף ימ.יד ת,דנבא נבראות גחלרת על
השיועה והדברים ההם בתכנו רiזם סתרובים נותםים עו,מקוים ברר.בה

לשד uת ירושלמי ריבבלי ארמי והגירם .מוערבים ובחלפים עמוקים

מאד במליצה רחיiח ונלאו המפשרים הלבין חלק קןט מהם וזה ר'
ארבהם המפשר אזמר שבשנת ה' אלפים רפים היתה מחברת בין

דיל לדגים כשאר היה כשנכנסד יש~ לארץ בימי הישוע כן כשעלה
עזרא עם הגן.לה לירשולים זעיזי לעיל נדור יצי·את ממצרים שהראכתי
אב.לה החמרבו.ת רזה ומ.פרש באורך דבריו שנשלא בחלדם מתי קץ
דפ.לראת ןהשיב לד מישא-ל אלצפן דםתדי דגם ·הדא בבחדזתז אשל
בהלוים זה הירשי.~:ר לר רל..א הרא כמרס עמדי אומר שנברואת אלו נמצאו

חנר·כה א' בגליל התחתרו בעיר טבריא כתרנים בגדילים ישנים
ובלןי' בתןן כלי עופרת עכ nויש בידי

שנשאהל אזת השאהל בחל .רם

זאr,

הבנזmר ואריתי כ nד•ב

רהשי· בר האתנה חנטה פגיה ןהן.איל

אוני עמך על דברי זמן הקץ חברתי הלרחיב בקצת ;ןדב,דר נר למען
תשמע ממני דברים רבים אמר ר' ירכתן תיפח ריחן של משחבי קיציך

שהיו אומרים כיון דשג,יע הקץ ואל בא שרב אביר בא אאל חכה ול

קר

שלשלת

הקנלה

שאבמו אם יתמהמה חהכ לו וכך אמר ישעוה לכן יחכה ה' לחננכ

"~כו· אשרי כל חרכי לו .בפי ' חלק תנא זבי אליה-ר שית אלפי שנין
הרו עלמא ב ' -אלפי ותהו פי' בלי ,זורה הי' מבריאת הער-לס עד נ"ב.
שבים לאברהם ,שני אלפי ' תורה שמשלימין שנת ק'ע"ב אחר  -mבן

בי n

שני שחרא אז ז ' אלפים שנים לבריאה ושני אלפים משיח פי '

ה:יזה רואי שיבא משיח אב-ל בשביל ערגותינו עדייו מ-עוכב אמר ליה

אלי-הו לוב יד,ר,,דה -אין העולם פחות מפ  ...ה יו·בלר-ת שהם דר"ן וביובל
~ייי בן זרד ב~ מאר :רב שאי הכי ~רמ ליה עד הגא אל תצפה

לו מכאן והילך איסתכי ליה מאר דב חנן מצאתי אדם א ' ינידו
מגהל שמצאה ב-ין גנזי דומה וכתיב .הב לאמך ןךצ nא שנה לבריאת

העולם יתונר מלחמרת והשאר ימות המשיח ואין הקב ...ה מחשד עולמו
אלא אלחר  ' Tשנה רב חאא אמר לאחו ה' אלפים אתמר אמר רב נתן
מה דכתיב בחבקוק עדו חזר ן למועד זיפח לקץ ולא יכזב אם ית.מהמ -ה

חכה ל,ר כי בא יבא ולא יחאר מרקא זה נרקב ויורד עד התהום לא
נדברתי' שהיו -ד  -ררשים עידן ועידנים זפל~ עידן פי ' גלות מצרים ת '
ןז-הו עידן עידנים ה 'lא ת"ח ופלג עיןד -הרא

,,

-הרי אלף רת' שנים

וא-ל כר-ב שמאלי שהיה דרשח -דא,כלתם לחם דמע,ה רתקשמר בדמעות

לשיש פי ג"פ ת ' שהיה גל-רת מצדים רג"פע' שה,יה גלות בבל שהם
יחד אלף ת"י ואל כרבי עקיבא שהיה דורש פסוק עוד אחת מעט היא
ואני מרעיש תא השמים ותא הארץ פירוש כשיצאו ישראל מגולת בבל
חגי הנביא מאר

זה הפסוק ופירשוו שנבית ההאו יהיה מעט כברד

nאוב"" ודrואב,י חמדת בל דכ,ר-חים לירשולים ונפץ דע"א א"רי" חנניא

חאר ת' שנה לחר-בן .הזוהר פשרת ןתחלת אומר כשיש.תל ' שתב' -ן;

לאפים t"nז ליצירה יתי שמיאח וסי' בשנת הוידלב -הזאlז '4תשוב:ר
איש אל חאתתר .ושמעתי אחרים מביאים אסמתכא זיענר בני חת את
ארב.ן' שר"ל כש-ישליומ ימי העינוי שתנ ת" .Mבזררר ' D ,שמות מגיד
הרבה סימניו שיהין בכיתא משיח בזוהר שופת ראאר רבשלח ובלק

אומר ששבירת הים יש רמז לביתא משיח .הרוכב"» Dסדות לישרלא
שבתימן אומר

מאn

העת  -בדחקק איונ נדוע אן יש ביד קבחל נאלפה

קבתלי מאבי ןזקני שקבלו מאמתם תקניהם עד תחילת אבותינו
שבירשולים כובו שהעיד הבניא וגולת ירושלים אשר -בספרד.ךןן,א
שבל,עם מאר כעת י~ד ליקעב לוש.יולא מ,ה פעל לא ·י·ש רנ םרד
שהזמן ההאו ימנה כמה שוי

מששn

ימי רבאשית ·עד הזונן .חשש -רב

הנבאוה לשירלא כי זה הזמן היה בשנת ל"ח שיצאו ישרלא ממצרים
שה-יום כבד יצאו שני אלפים תפ"ר בשים רעל הז ההיקש תשוב הבנואה
לישראל ב-שנת דתnקעץ שנים ליצירה ואיד ספק ש,הנבארה תהיה

דרוש  y .ל כיאת מש•  nנו

קז

לביאת הזבשיח והשם יתברך הוא היזרע האזבת שמעתי אומדים
אסואתכמת

גמסרייאn

בפסןק אם י.תהממ;ן .אחהכ לר רכ  ' "rש ,ערהל אףל

שלה-י כבנרתא דגיאל הו-אמר פםןק אשדי המנחה ויגיע וכר' שעולה
כןמ;ןן ,שזכעתי ואמרים אכמסאת ד11.ה נאכי רשאי תיבות .,,

אפלים

שרלn

לגם תא אליה ;,רנביא רת" _ ערהל שi.ל "m Tרא ורמז קבד"rב אל

ןםפק עד יבא שיל;; שמעתי על שם

,,

שלהמ מלוכ .אמר ראיב רא-דוף

אשיג -חאלק שלל שך ', lYערתל 'ד .לאפים שס -דהרי ז-ה רקן,ב לדעתי
שכאתוב למהט שעןל ,ה השנ"ח הרב

אw

בםי' דניאל מוכיח שמדן

הקץ יהי' שתנ התש w-לבדידא" ור~יתי בספר הה.בק אביך אביו של

,,

חנרנאי דא,רונד בנח חש · ב"rנרתין שהיה בשnנ הדנ•ב וסי' בדן יחד

ככבי ברוק .אבדבאנל בפירשו יש·עיח ןירמי;ן אזמר שי;)יה ·בשנת
תךס"ג ןא הךצ  nך יי" Nמסרקים אחרונים לש דניאל עולים של"ה י*א

שמלות לץק הימין תמימות ממש ערלים שלה

יאn

גמםדיהא של

דno.ר סאתר ע  'lלים יא-י' ובועד זכרעיידם ד"ל מר-עד שליפני זכרערים
שונים שהם ת"פ שנים מיציאת מצדים ער

של משך זמנו שהם

יחד תת r

בנין בית  w,שןן רת~

הוסיף עליהם מחציתם יהיר אלף של;ץ

מרהר"  1מדרכי אוסר בספ' מגדל -דוד שלו מפרש ממאר כ"ח מפרקי
ד"'א האומד שימי ד' מלכירת פרס יון הוד,בייעית ישWנאל

ימשכן

ירם א' של הקנ-יה פחות ב' יורת שעה ובפרק מווח שם נארה אדלף
שנים הם לר ית' י"ב שערת א"כ יום שלם יהי' כ' אלפים ןתציא
מהם ב' שלישי שעה מהם  i'V'Jשנים ן' חדשים ב• ימים רתמ;דנ אףל

.,,

ודשרים י' ימים מראשית מלכות פרס שהיה נ"ב

שנים אחר החונן

ואשרך שהם י"ח שנים קודם ב-ניד בית שני נמצא

תתקמ"ד שנים
מלכות

,,

/בלכירת יכלה י ,אדר של 11ה בשנת שס"ה קבץ) גלי\ת

ובש  Nת"tן תחיית המתים .ד' סעדיה .דש"י ו,ךלב"ג בפי' ספ' דניאל
ר' ארבהם iזנשוא בספ' המגיל·ה רה,רמ'ב:ץ בם' הקץ רבספ' הגארל-ה
ורבינו בחיי פרשה ויכלו כולם מקיימים שראוי ל;ך.יר-ת בש  Nהקיי"ח
תה עם זאת וא.סכמאת שמארי חז"ל שני אלפים ימות ומ.שיח והם

,,

אלפים ליצירה ישלימו קע'/ב שנים אחד חרבך בית שני שים

עליהם קי '"'" שנים יעלו -לסך ר"ץ וזהו שרמז דניאל לדתת שקרץ.
שומם ימים אלף ד'ץ' רמה שכתוב אחריי שארי דמ,חכה ויגיע לימים
אףל של,,.ה רומז אל מ"ה שנים אחד

קי"n

שאז יה.יר כל המלחמות

אבופן שכתלית הזמני רדמ.לחמדת יהי · י קס"ג שנים רכזה הדדך יהי~

ימי השלדה -ימות המשיח תnל  nז שנים כי לםןף ךא,לף ששי ישזב

העד-לם רת.וו רברזן.ן ונלד י·הי' ש,בת וr-וה דן.מז יש,עיה ·בפ' למרבה
ד~רה עם מ' סתומה זסעןהל ת"ר rnאשו עול;ן ריר-ז .וכזה היר ימי

קח

שלשלת

הקב-ל;ך

השלןה ,יל·שארל שלעבר שהם  ' Tשנים שעמדן .על בנין ןת"י שעמד
הבית ראשון רתאכ לבית שני שהם יחד תnלי"ז שנים רכן אם  nצדף
קעב" שנים חאר חרבן בית שני שאז נשלמו ד' אלפים תוהר עם

קס  Nג מהאלף חמישי יהיר יחד אלף ,',ה'לש ולהז ד "lמז גכ wעידן שרומז
אל אד·-בע מאות ושמונים שנים שיצוא מיציאת מצדים עם נבין

ביn

ראשןו יעיזן שני רומז אל ת"י שעמד הבית ופלג עידן רוזמ אל

ביn

שני ה nשב .ונ·ר' הנזב' שערלים תמjך N,כ·םל יחד הם ..ה,..לאש י~ר

אברהם זכ·רת נס' רת,כונ;ך שלוי ארמ' שיחי ·שנת ד'יץ

,,.,

אברהם

הלרי גירם ב.ספ' משוא קסדרן מקיים שנת רץ" .ואני הצעיד ארמתי

ל·הגיד אלין על זה העביד נבה שאירע יר·הנני נשבע אלין כי כנים
דברי וזה כי בשנת ה' שם  , ...בליל שביעי של פסח על משכבי בליל-ה
ההוא נחה שינה עמיני ונכנסתי בהתברדד .רת דע מתי קץ הפלאות

רחאךי הדברים דנים רנדמתי.

בנוקד ~:הבה

ריה,י

עהל

זית

בפי

מפסוק אדאנו ו·לא עתה זכו' ןננרתי לבי עליו ומצאתי כי עולהכל
הפסוק ה' אלפים שנ"'ח .בזה רא.רפן כל הפסקו בהריתר ע·רלה -השי"'ב

וסימנן הש"יב תא מחתי מעל בני שיראל ןערד שרב ותמנה  nיברת
דדן כרכב מיעקב רקם שבט מישראל במספ' קטן ב.הניח ו ,של כרכב
הלי,ותה נחה דבלתי שנמעת בכחור שעזרחל ..,,מ רסימני"'ן אליה" הב.ניא

שכולם יחד עולים דJוJשכ'"ח ובהביסי אח"כ אל דברי הרתגום שאומד
ויחדב.א משיחא שמחתי מאד כי דאיתי המשיח עיהל כן קרוב לזה

מאצתי פסוק ,וירקא זקב לבגיר ויאמר הופסא ארגידה לכם את שאד
קירה אכתם אבחרית הימים שעולה השנ"'ח בזה הדרן .ה' ורמז אל
ה' םלאים אחכי תספרר ידו י\ד '.מ
כיח aפתח דיה~'"-א וקמץ י' הודגש י'

,,

ידר מ' מם שע ,רלים שיג תספרר

m

ירק רמ '.שר,ם ,ב' ורזי וב' ידר

שעןילן מבn .,אכי ובתנה לכ הת'יבה במספ  iקטן ו·עם כל ומ.לה ידח
יעלר יןי שזtכל יחד עהלו ו.ו"'".כ רכן םא תמהנ פסזק אז בנהלו אלופי

אדי.ם וכר מתאצ ה' אלפים נעים שרדמזים לא מחשת לאפים כ"חא
ונחהנ םה,ל שאוונה וחחר "lהב שבכל אול התיבות חץו ממו,לת חאד

שרבס ~,

מכספ' רגם אל תוכנח מדאת אאל חאדים ושערזת עוילו

ביךר שפ•א n .םר רמפ,סרק כiרי"

מלירn

אשין צרןר

ה,בם ··

לשא

יזערו בשחמן ישוזר בדין ש·ני" Mוכן על הז הדרן פסקו זעי חמרת
,ןז; שיש ה' לאפיך רחאכי תוכנה  .שאר וסוף

תי·בוn

ייעלו בידן רנnי

אכי"ח תתחלי דפ,סרק דתמנה כמסם' קסז עד אלי זאביוו .וילעו כדייד
ש ,דכ.ל יחד הם

השנ•ח ןכן בפשרת דר .סיני

בשני םסקיוים הזסם

רmזי נמכ' גאולה התיה לו אחד אמחיו יאגלןנ או וירדו רא בן רדח
יגאל Uרא .ןבשוא שב.רו וננ.נ,שפחתו ילאגונ וא השיהג ידן ונגלא כי

;ךר-ובבקשר'"י

קם

יש ה' שמרת של גראלה ,יש אות א' ערהל ה' אלפים ריש ג' יאגלנז

שעולה מבס oר מלא ש' חאןכ "-תהענ ג' יג*לונ במספר קטן ערהל
נץ שושילםת יחד האו 'א שבין בלם הם

השנייייn

שומחתי כשראיתי

ב פי' רבי  Uיע pב בעל הסדרים דא,ןזנר שזדן חסר רובןז לא משיח גן
זרד אבו' השני פסוקים יהפ דקל לדןשר על גולת ישראל הזכמרים
בין ךא,ןד,ונת ןרד-ןג הקבה -לאגםל כי הר-א גלארר חקב .ובאבם הרב:ונ•ן

בספיח הנל" ונדאר אין
ז·השכר

הזנקדm

כתליח u

בימות השמ·nי רק

שמי m

החורה

עלי.ז באיזה .רדך זr-ןמ שיאב חאונ האקלים תמהר

איפה גאולותינו אר אתחר נור ה,יסח עmת ואל נסור זנבל דברי תרדה
כד· בר הוכש~ורר נnענה תא ןחרפ.י זבו כי בטתחי דב·ברין לאו תצל

7

מפי זוב ז,מא ןט' ו כן צריך דלמו כם,.,ש םוקטרי אין אלרם ל·בקש

מה ירצה הלאקים
וזרח מאד לסב

לעשןn

.בעומלו עת זתלו עת כי זו חש זמ ש.וה

-האדם גם רעה רבה בעיני דא,קלים .הרב רבי שלמה

מכלו שנשרף במ uבה רז}:ן לתלמידיי ראשי תי-כות ב' ג ,פסוקים
על ביתא המשיח והם כי תקנה עבר עברי שש שביש יע·ברד רבש.ביעית
יצא ל nפשי חנם כשאר יגיע כתילת קץ בנןתא הבניא עמוס בסוף

דבריו עם בmנון רזמו י~יעיה שנ-תחיל' שתנ ש' נשלמים ימי מועד
יהיה עליז בית דןד אד rבארחה -רביעי אבחריהת '·היה לע ישראל

ישודעםת צתקד צדק אמת לעולמים חשק פגי שכי~ה ירש·ה חמדת

u

גה ממשלתם אם בגפר יבא בגפר יצא אם בעל שאה הוא ויצאה אשו.ת

עמו אז נכערכןת בני גרג פר·שעים רח~אים יאספו בתרן אץר בצרה

פרם ולדו יבאר ציים אחריהם אשר מחשברתם אב·ר ערוכה להש·לים

ראצה שומהמ העיר הגדולה יי•בוא אצלה רית nבר "lיחד לברא אץר
הצבי אן שכיתב תפארתו רעחר על מקשדו

רביm

אם אדך.ניו יתן לו

שאה זירלה לר בנים אר ב uת ושא.ה וידליה תהיה לאורניה והוא
יצא בגפר אחרי מ.לחמרת הרביעי דרדניס נחרהצ יעשר ראז יתגול

תכלית חבמרת לישראל והיה חארית שגת ;ןשבת דרעי-יי ירושלים
לדג.דיל דתי העיא לכלדת רלהתם בני נכר יחבר מסים אשכנז וריפת
כעושר נשפע חרהיכל תרסד המקשד אחרי של!'~שו הימים ואז יקבצו
לאפלים

,,,

ים הגדול תוקף האומרת יחד המרבים לדב- ,כרת חארי·הם

זרן נבג ים המלך וזא המחלמה .וחאדי אליילם יאבד צא"ב גלרת פוריש

ותכליתו .רהמשכילים יבינו .צא"ב ל ,,,שנת רצ"ג ל-אלף ,דששי יה,יה
סוף ;ךגלרת פירןסר למשרן הלא פרן.ס גם

1N

סימנים אחדים כמר

א_מד ארי-ב ארדרף אשיג אחלק שלל שרתי ור-מזים ד 'iשין רכך איש
אל אחיו אכל ~שונים אנחנר רכן פרראה אריב-י שאויגם ןלא אשןב
וכן שארנה ארהע צאנן שמןר אבעוד i

שלוסלת

קי

הקנ-ל;ן

הרב ר •בינר שלמה יצחקי הנרקא רש"י מעיר סריויש שבצרפת
ראיתי ספר יסוד עולם שחבר רבי יצק nברבי ישראל וא.ומר
שרש•י בו יצחק מעיר לימברו שבראץ צרפת נפסד בשנת דתתס"ה
אוחריו נמשך בעל ספ' ין.חסיו ואומר שהי;ו  .מכונה פרשנדת,ה שרל"

מפרש הדת יש·היו ימי חייו ע'iY
ו' אומר

שהרבמ"ם היה

נמצא

שבים וגם ראיתי ש"'ת בך צמח סי'
בימי

ז'

ע ,זךא

וגם שמעתי

חכמים

רבים בדורנו זה אומרים שיש בידם קנל•ה שרש"י היה קודם הךמב  uם

וגם ראיתי שר' עזרא מזכיר רבינו שלמה פעמים רבות ולפעמים

תא דברין ..רק אני חשוש שבאולי הוא ר' שלמה ספרדי שמזכיר ג"כ
או רבי שלמה אחר ואני אמרתי בלבי שר·ש"י ההי בדןר הרמב"ם

ולא קודם אליו ואפילו שנרכל לדא.מין שרוח הקשדו נושב ' בדברי
רש"י להיות מרפש כפי הקבהל .האמתית בל תורה שבתכב .רשבע "פ

עם כל זה להיות הרמב"ם מפר ·ש יותר ממנו נחב.ור היד זוגזוהל שלו
א:זzר יגע וטרח

ועמל רנ מאר ,עם אספסוף הגמרות ר·הברייתות

ותוספות וכל המבחרים ופוסקים שקדמויהו

זרלr.

פי' המשניות וספ'

המצות ע"ב בחרתי להקדימו לכל רבד כארפים למנשה ואני איגי
גוזר שרש•י

יהיה

בזה הזרד rשואת האן.מנה תהיה מצות שעה

מן

התור,ה .אבל אני נוטה מאד אל זה נחכ הראיןת האילה ראשונה

n

הדאב ,,..שכבת ספר הקבלה שלו בשנת ד,ז כק"א כנרהא לעיל בדור

שני ועיןי עליו עפ"נ יש ל.הפלא מאד איך לא זכר בקבלתו זה הגאון
שהיה כל כן חכם ו,נועד בשערים שמר אשר עם פירזסןיר האיר עיני
התלמידים

בrרור,ה שבכבת רש~ב"עפ ,ר·בפרט אלי·בא רמאן דמאר

שזה האגןו ג• ל·ה בעולם ב ,,,ימיר והיה נבכס .בלב ומ.דרשות לכן

צויד לדמו שחיה אחרי הראב•ד וערד כי תמצא בפסקי רת" כך בתו
לזס ר.ש•י ש·הי·ה נמצא בשנת ה ,אלפים "לט כשאר תראה למטה
במקומר ה,ררא ' מהנמנע

שרש , ..

יתר-חק מנכ1ןר ירו nממאה שנים בפרט

כי רשב"ם אחיו של רת,י ,לדמ עם רש•י זקבר אנשר תראה עורד
מתאצ בסוף שבת הגה-י"ה ב' שידבור יחד רבינו שמחה דרירםי תלמיד

מובהק של רש*י כנרהא בסם' יוחסיו עם רת" בן בתו של רש*-י
אם כן רבי·נר שמחה דבר עם הזקן זנכד·ר .וכדרר ר•ת אוכיח אלין
שר•ת חי.ה בשנת ה' אלפים לט" .ו.עדו כי ר,ראים אבד ששר"-י ונבדר

הרשבו:ץ בפי' חגמ' מביאים בעל העדון א~ בלע הערןן היה לפני
וישי רבכו

הרכחu

ש~בע·ל העז· ון היה ברוד שני כא .--צריך שדשי"י

יהיה בד·דר של~י שאחדיר .יעיי שק'מ nי על פה מזקני ז.חכ•מי הדור
שיש לךם ,בקבלה מזקניהם שר"שי כםלרו:ת היה גכ* ' בספרד ' ואם

היה קודם הרבמ•ם איד אפשר שלר,וב חמכתו אל חייה נזכר ·במחברים

ךן)ג"jםלשר~

קיא

.

רכים שהיד אז כןדךן בסרפד וצרפת עודו .פתאצ לפיררשה בדברי

הימים על lני  Mיאשירר ,מןל ירז,ד;ן שארמו חגמא לם' באב
שמזכירים קי  uת על ההורגים בימ.ינר -הבחו זבnצא כי צדות גדולות הין

לישראל בכללות משnנ ד nתקי עד שנת דתתק•נ כשאר רתאה ומםה
בקמומר רעוד שקתלבי מזנקי הדר-ד ו-בפרם בסרלניקי כשהייתי' שם שכ•ח
שבתכל ר"שי בגלות העולם עבר גכ" זרן מצרים ונתראח בבית
הרמבם" אשר שעה לן כם.ד גדול בדואות תראפת כחמתו רnנן
לו

במשהת שמן בלסימר

ששm

משקלו

ועמח יחד ימים

דזב,

רבים וערר שתמאצ דבאן היורת שנת דתתקiר"' לפנינו כדרר הזה

ןארמר ספר יmסיז שדייבא בנר היה תלמיד שר•י כמד שאכתזב
ושרבינו שחמה השיה מגדויל תלמידי ךש*י כמו שאכיערב כבת
זנפי ריב-א וכן ארםי -ש,בחר הזה נארה שההי ת·למיר רבינו יעקב
ב,רבי ירק שיעדנו היורת רבו דדשי" וערד םאש שרי" היה קוםד
הרמי"בם

היי,גלה

כבד

יעדנו

רהדמב•ם

שחבור

יגע

רש"'

ומצא

הם

כל

ק ·ב

ונקי

 nבר-די

מאירים

ישרלא

-עיני

ומזכיר

החכמים גדולים בחגוריו ואגדר 'V't-ו ו;rשרבותיו .אריו אפשר

שלא

יזכיר זה הואגן לעולם בשרם מקרם .אלא צריך לומר חשיה בחרן
רבאדלי בלי נוער שמר אצלו .וקבלתי מחכמי זהרד שאביר של רש"י
היה שמר רבינו יצחק והיה חכם גדול ןיאר שמים .ועכ-יי קארו לרש"י

יצחקי על שם באיו ובסוף מסכת ע"א בדש"'י מכהנ אותו בחכמה
וראיתי כתוב בקונטרס ישן שזה ר' יצחק היה לו מרגלית י-פה שרה

הרן עתק .והיו ךןצים ארתה בני עירו לקנותה כדי להשימה נעיד פל'ו
וףא כי הרבו זlות בעביtדה מאד מהר ר-מתן אל אבה לשמוע אליהם
עד שגלגלו והביאור' יצחק לע ספינה חנצי הים ואז התחיל'! להכריחו

לתת להם המרגלית וברואתו מוכרח לתתה הלם וד\ tליכה בים ויצילה-ר
ה' מידם .ובת קול נשמעת בבית מדרשו -ללכ תלמידיו שאמר -הנה
לך בן מאיד לא כל ישראל דmן שנה נודל לן ·בן ויקראו שלמה
כשם אבין ויגדל הנער בחכהמ לא קם כמוהו במלכות צרתפ .רכל
החרושים ופירשוים שהיה מוצא ושרובע מאחרים אד משכלו היה

כובתם כרתכם על וקנטרסי.ם ולכן בליעי התרס' קאדרהו הקונטרס

רכן התמיד עד הירתר בן ל--ג שנים .שאז נדד כללת גבלו·n

ז' שנים

לכפר ערן הצעד שקבל איבר על האבן שזרק תה שאפי' אשביר קשר

ה' בזרקיה עם כל זה היה לו -צעד גדול על האבידה .ארם כן לא
היתה מצהר שלמה רגם לסבה אחרת רהצ ללכת בגולת שלה.יות אשז
הש,לים פי' הרתiח ודוב הגמדןת

w,

,חצ

לגלר.n-

וקנטרסיו ופיךשןדן

לישיבות בחשוב שאמ קדמהו חאר ביזתו הנירתוי רידפי .ו -מה רג.ל-ות

סלשלת

קיב

הקבלה

היה חוקר .,דך.רש בישיבות הפירושים שי ·ש להם ולכן גהך באיטליאה
ואבץר יוון וארץ הצבי ועבר בץרא מצרים ושם ראה הרמב*ם וסבב

תא ארץ פרס  mזר דרך אשכנז והגעי אל ביןת בעיר טרןיש שבצרפת
ובשובו ל.ביתו .חתם פיון.שו ל mרה .והש· לים פירשו כ"ג
שלימות ,רד.כרת ~ אחרות בלתי נשלמות .ואז התחיל לפרסם  nבוריו

מסכתות

ע"כ ראיתי שם וראיתי nכר-נ שאבו פירושיו ביי הרבמ•ם וא שב · היזתו

בביתו הך.אח לו קnצם .ן.אומרים שהרמב"ם כ' באגרתו שהי ' בנפשי
לתכוב ע·דיזי פירשוי' אחרי ' /וולי ,שקדמני הצרפתי .ה-כגהת הרמב"ם
פ ....ג שדנת אומר שרש"י תיקן בעיר טרויש ערו·ביו בלי היכר ציר.

ונראה במשתנ ה,מקבל שדה מחביון שרש " י הי' חכם גדול בתכונה
וחב' פסקי שואת הרבה .רס' הפרדס איעד לא נמאצ אצל .גן אאל קצררו
וקבלתי מתלמידי הר"ם מפזורה שבהיות ר .שי"' גוהל נתכאסן בבית
יהודי חכם ג·ברר ושעיר ופרנס העיד בספזח לוב.קשתו זוכר לן ספר

 mcד וקראו על שמו ספר ופ.רנס .ו,איתי

בקונtנרס שנפטר רש"י

בן ס"ד שנים אבל ספד י mסיו אומר השיה ;ץע שנים .והעיוד לפני

יהודים ס m.רים ממנסרבה שהלכו אל חצר רק,יסר במכלות הגרמניאה
וראו נעיד פראגה ב,קודת רש  ...י עם מצבת אבן עליו וכתוב עליה

דרבים ש·לסיתב מחיקתם לא

יכול להבינם ויעןי

כשרשים שרש

טפש בהגהiד "rשנרהא היות ,....שר חכם ברפאוה .קובלתי מתלמידי

הר,ב ר·בי ליאון דמוריאל שהאו קבל מרבותיו שקבהל אצלם שנפש

רב נגתלגל ברש•י ו-נפש שמואל בהרמב"ם .ונפש רבי ינmז וכבינו
תם .רכך נתגלגלו הדברים שכמר שנקבע הלכה בר·ב באיסורי שלף

מבאולת יסארות כן נקבע להיות כר"שי ובמר ~נקבע הלכה כשמולא
דביני וסימנך אריןו מךל אלרס

;;ייu

שמאול שהיה מרחוו התלימידים

הבלכות mי' כמר מלך ן:ןיאנ דמלכואת דיג uר·לכן נקרא ג•כ שבו.ר

ונכלא .כן בקבע להיות כהומנ.םיי וכונו שא.כר יש פלפלו ביד רב
םשואל היו קובעים הלכה כרבי י mנן כן הליות בקוברם שלא בתנררנו

n

שר"י ורמ· ב•ם נקבע הלכה כרכינו םת .ו,אי י כןrרב שהיה שר א,

בצרפת נקרא בוטי פרי·דו בלשון יח בב·רר ואיש ממחלה אזכר ואיש
מחשית ונש,ובע חכמת שר•י פאיול ביו העמים כי אליו כל העמים
ידיושון .שולח עםדו מעיר למדיהנ ויןאמ רש•י ללכת כי דכ,יד את

רא.י·ש ויכעס חדש וידבב עם כל חילו ויבא אל

ביn

רש"י לערה עד

לבית מדשרו ומצא בל העשרים פת mים זבן הספרים נדפרחים ואל

הגח דאם .וירקא ,בלוק גדלר .שלמה ש·למ-ה ר"שרי משי·ב מה אדוני
מבקש .וימאר השר אנא .תאה ורש•י משיב הנני רכן השע כהמ פעמי'

זא תמה השד ויאצ מן המדשר ואשיל היש פה יהדוי ויבא לפניו 'א

ןןןךב"ןםר' ןןןןןבאל ב} חנון

קיג

מהתלמידים ייאמר לן השר אמוד לדב שיבא אלי הובגי מבסיחר ע.ל

רשאי שאל יבקל היו:ק רידד שו"י אל השר \יכרע לפניו רהשר קחימן
ייאמד עתה ראיתי כחמתן .אכן רצוני שתיעצבי לע תר גדול שיש

לי ל~שרת רדאר .כי רכ,יuתי ק' אלף פריש' ור' אגיתר

גדזל·m

ורצוני

ללכדו ידרש'וים רגם יש לי בעיר עקדןן 'ז אל Dים פרשים אחרים דגאי
בר-ם nבה' לנnצ הישמאעלים היושבים שם הלעדרם מחכתמ דמ,חלונה.
ר·לכן הרדיע  uדעתן אול ם nnד ואז השיב רש•י בדכ-דים ומעסים
אתה תלך רתלכרד ירשולים רתמ'ווך ~-ה ג' ימים וביום הד יגדדשן
הישמעאלים

רכתרn

ותשוב בעיר הזתא עם ג' סרסים ויתמרמר השד

מא.ד וירמא ירכל הליות כי כנים יהיר תדיר אן םא אחזור םע ד'

ס\סים כאאיל שברן לכבלים והארזג לכ היmדים שבצnםר ריראע ול
כי כשאד התב.אב עליו ~ ויחזןר עם ד' םרסים אחדי' דלא נותר
משול חארי דוב ומ.לחמרת שבוהש כי נמשכו ד' שנים דיזכור דברי

דש'"י והיה זערת להרע לר רה' ;ךךפ עצות כי ב-הכנסן בשער העיר
נפל אבן ממשקדף השער ד.דזכית חאד מחבריו עם סןסר הרוכב עליו

וינהל השד מאד רהרדה כי כנ-ים דרנ,י היהודי וילך לן אל ר'"שי

להשזרתרת אליו קררם שר·בר אל ביתר וימאצ כי הלן לעלומן ויאתלב
מאד ,עליו .נןכ "-מצאתי ואני כתבתי הקצןך .וקבלתי שלא הי' לדש"
נניס זכרים .זולתי ג· כנרת אשד השיםא בחיוי לרכיבו מאיד נתן

הגדולה שחיה חכם גדןל כנראה במרדכי דקדרשין פ' האומד רמקרמרת
רבים אחרים רהרא היה אב לדשב"ם רר•ת רריב*ם ,לרבי  Uיהדדה

בד' נתן הנקרא ריב•ן תנן השנהי רגם האו חכם גדול רפי' קצת

מסכתות לפני חמיו ףסןת הרבה כנארה במרדכי חולין פ' כל הכשר.
וראיתי בקונסר' ישן כי נפסד בחו.ר לובינו פארים נתן השלישית
ןםג היה םכח גדול זנקי

בגמ' .דבינד

ישן שההי מגדרל-י תלמידיו רחבר

שn,,

שמריה דאיתי
שויוטת גבמרא

בק-דנםרס

רu

עד שומ

בפרסקים רביונ שמעון היה מתלמיידו כנרהא בהגהות דר,מב"ם הלכות
תפהל פ•ן ובואלי היה רבינו שמעון

משנץ שנוביא הגהות מרדכי

גסין פ•א רבינו שמחה דריסדי אשר חבר מחזור ויסדי על פי דש"י
רבד כנראה במהררי"ק סימן קע"ר וקמומרת רבים חאדים .רבהדמב"ם
סןף שבת הגה;ץ ב' כנראה שדברר יחד זה החכם ורבינו תם .וגם זר

ראיה שרש•י היה בדוד הזה .כי וביגר שמחה דבר נום הזקן ונבדר.

,,

אלזנוד בר' נתן מזסל הנקרא דאב"ן היה אשכנזי חכם גדןל וחבר

חיבורים בתרכם ם' צפנת פענח.

,,

אלעזר רב' משדלם זד' אלזער

בר' מאיד בר' יצחק מרארליאנש הוי זקניה בדרו

הזה ,ומזכירים

ר""שי בפי' רהי ןך ,יוסף תלמיד חשוב דהרמבם .w.ששעה · פי' שיר

שלוסלח

קיר

הקב,ל.ז

השירים כלשרן ·ער· ני  .ד' אליקים רב' יוסף חכם גחל ומרדה ,הוראות
ודאיתי נ.קוגטרסי' ישן שהית חמיו

של דאנ"ן רהיר יnד כנראה

במרדכי נמס' ד"ה .פ"ג שאומד אירע מעש·ה נמגנצה שנת דתתק"ה

בפני רבינו אליקים ודאנ"ן .ואנמר שדשב"ם אחיו מרבינו תם כן
נ,תר של -רש"י היה ב,ימיהם גד\ל ומודה ,הורואת כנראה בהגiדי"'ה

כהרמב"ם הלכות אישות פ"ג האומר וכבר היה מעשה והסכימו לרעת
א' רבינו אליקים בך' יוסף ודאב"ן רבו' ושאלו פי הרמב  Hם ~הוהד
ל;ןם ונו' רנן במרדכי דכתובוiת 'כ! האשה שאלו ואב nן ורבינו אליקים

את הרשב"ם וכר' רבינו יצחק ,,ב מר -דכי הנ"ל ד"י בד"וב היה בדוד
הזה חכם

ומוכיח מר,דכי דר"ה פי•ט ומקומרת

גדול בדיגנש · ברדג

חארים רבינו :סמעון בר' טוביה ,הנקרא רשב"ט היה חכם גדול ברור
הזה כי חתנו מראב"ן כנראה ב .הגה"ה דמיימרן בסףו דיני חמץ ומצה

וכל הפוסקים מביאים רעתו .רבינו יואל תלוי היה חרתנו של ראב"ן
והיה חכם גדול ,והיה לז בן שנקאר דאבי ה רכא:גתנר בדוד ',ד כן
N

ראיתי קבוגטרי' ישן .רבינו יואל נבר מדאנ"ן הנקרא רינ" Tהיה חנם
גדול  mבר חבורים ואומר רמדני וחולין פ' נ ,ל הבשר שחב ' ס ' נקרא
א;ץ ואומר ס' יוחסין שריב  Nא היה תלמיד רש  uי ,וכן  ' 1שמעיה ןךיב"א
הלןי הבחור שנהרג ע·ל קדוש ה' ה,יה •ברור הזה וואיתי בהרמב*ם

n

בסוף וג.הרת שאחרי הלכו.ת ביאות אסורות שרב.יו.ב שמדיה כ ב מפי
ךונ  Nא ,רבינו אלזער ממי"ץ

האשכנזי ה,נקרא

נימים

ךא  wם היה

הא-לה כנראה במרדכי בסוף ב"ב המעיד על ג' אלו הרבנים ר"ל
ראב"ד ריב"א רי"אם שהיו יחד הויה חכם גדול גם בחכמת הקבהל

m

בר םפ' היראים אשר מזכיר בר הר .בה שה~יו בדרדר כוו ).בסי' כ•ג

,,

יצחק בר' מלכי צדק ומד רב הואנ רשא כלה .ורבינו י,רסף בשם

רביונ שמלאו .ונס' ק•ד ובירב אפרים בר'"י ו-בדין תארדג מזכיר
מן.רי ה.זקן י·בי\נ י~ב

,,,

ירק ורבינו יצחק הו-לי .ודאיתי בהגהת

רמב•ם פ" Tאדםררי ביהא השיiוי תלמיד ך•ת ומחק פסק א' מס' הישר

ך,n,,

רבו ונדהא בס• יoחוין ז'iDרי ארםי מת שנח ד  Mק~ח .רביגו

שמעיה נארה  :במחכי דאב.ב בתאר פרק ב' שהiזי תלמיד רבי יוסף
םרב .עלם זדאיתי במרכדי פרק כל הבשר שהז הגןאן היה בן נתר
לש רש"י' .ו' באר,הם בר"י בעיר מנפילירו שברפורינ:זצ הי'  Mנר של

n

הדבא"ד שאכתרב .בדוד שחאר זה ,הרי' אב•ד חכם חוסיד ר בו ם'

אשכדל זה ראית• י נס' שערי ציון .ןראיתי נס' הומאנות של ר' שם
טוב האומד שיש קבילה ביד האחרונים שהיה זה הגואן מקולב גדול
לאשויהר היה מתגהל בביח מדשרו ~ני .וחמבר אומד שאיבולי לא וה
כיןן .חבאר•ד בשההג שהשע הבלנות סוכה

ם rr-

וא.ומו בכר הופיע

ו' חדסאי הלו ''fר Kלזז ,גובדזיזנא

קטך

רוח קהושד בבית רמך.שנר מכמה שנים

וכר',, . .

שמר·לא בן :mון

בן ר"י ארש המעתיקים היה בדור ההז כנרהא שהדמב"ם כתב לן

ישיבה נטרליטדחל  .שכן נראים אגדות בינן רבין רמב ם רכן תדאit
N

אגדות של האבה על שהעתיק ךוכ,ןך;ן ,רבינו שמאול הלוי תיה רשא
ב· הגרת ,הדמב•ם הלבות תפילה פ"בK ,רני הצעיר ראיתי בס' ש•ת

הדא Nש כלל רב תשובה ה' שזה הגארז חרב ס' הנקרא בשד על גבי
גחלים מאנם שמענוי זסדת wחבור וראיתי מהדילי -ואמד זסדמwח·בד
שהי' שמר כן לפי שיש בר ובריביי עזכם ידיח כמו שהאו בשר על

גבי גחלים לומטה בדוד ד•ת נמצא מחבר חאד ,,.ל ןבארלי חבור חאד
jךי) ,iרבי חסאדי הלוי הספרדי ממצרים והיה שוכן באלכסבדדיהא
הלכו

גאורת

בינו

רבין ;ןדמבאם וביןנ

פנחס

דב'

משולם

אלכסנדדי  ' Kדד.מנ  Hם כבת לו בכב,ד גודל .רבינו ידו,נתן בן

ידין

דביu

,דוד ךכ,הן חשתבי שה-יה ראש ישיבה מחכמי 'lילניל עזסשו כמה שאלות

להרמב"ם" רכיבו יעוקב מקודביל חשבתי

שהי ,בורר הזה ובזכר

ב·הלכות שחיטה פ"ג בהגהות רמב"ם ,רביונ מהש מפידדה בד' מאיר
שמביאו שם הלכות תפילה פי"ר ~,ב  ..ה חבולין היה ברדד הז ,ה שכן

ר' מיאד בר' בדרך מזכי ,,פבסקיו .רביונ שמואל ב,מרנבךק שמניא
מרדכי די"ס פ נ ,ראיתי בקונסדי' ישן שהיה חלמיד רבינו שמחה
N

מאשפידה.

רביונ שמערן רקא היה

בדוד הזה באשכנז שכן ראי.תי

בקרגטדי' .רבינו בררן ממגבצה בן רביונ שמאול היה בדוד הזה חכם
גד\ל והוא חבר ס' החכמה כנראה במרדכי פ' שנ  ,רערת הדייגים ששאל

רנייtג שמחה דריטדי את רביונ ברון ממגנצה וכ j

במרדכי שם תרא'

שהלכו אגרות בין זה הרב ורבינו שמריה תלמיד רש"י וכן בתרומת
הישדד סי'  "111ע רכן במרדני פ' העוד ודר,רטב הקשה רבינו משולם

לרכיבו נדרן נס' החכהמ ורכיבו ברון הי' מאריו ימים עז שרהא

דא·ביה nכגד' במרדכי דכ'lתמ' פ' הכותב שאל דאבי"ה
בדןן ממגנצה רבינו יקר הי ,דבר של

,,

אr ,

רבינו

רבןן ממגגצה כברא' במרדכי

וחולין פ' כל הבשר ורביונ י.דרד' ממגנצא הי' ג"כ רבו במרדכי דב"ב.

רבינו שמואל באיו ש.ל

,,

בררן הנ"'ז ורבינו שמו,אל בנו היו חכמים

גדולים כנר' בתרומת הדשן סי' שכ nא רמהדר"י סי' ל' וע"ג ,דגינו

יעקב

מאורליאנ' שבגליל אינלטרדה היה כ,דרר הזה חכם מרפל·ג

שנת דrm
בתר דרש ,. ..

ונהרג

ק  nנ והוא נקרא בתן '.ןןץי אכשד קוראים וביבר יעקב בן

כן קבלתי מחכמי הדן.ד ראל יש סי' זלעת מי הוא ..,,שרד

אר דאררליאיגש .וראיתי

בסמ"v

בדיני גיטיד הר' -Yיצחק מארדליאנ'

מכרנה בכור שוד .וראיתי דבג,ךת ,הרז.ביבם הלכות ש·בת שהוא התיר

לבותי לתקן דא,ש -נירם השnב .משרם ד.רכל חלדי' אצל האש וכר'

קזם

שלשלת

אורמר

הקבלה

ס' ירחסין שבשנת תתקג"'\ היה גזרה גדולה במלכות ליואן
חארת שם

שבספרר ופעם

שבת

רתתקצ"א.

רבינו יצחק

באא

בר

ממדסליא' היה ב,ד,רר ;~זה וחבר ס' יוחסין שחברו שבת ר Mקמ"ד

 mבר ס' עםרר סופרים וחבור על הדי"ף הנקרא מאה שעורים יזתנו'
עשרת הדב,רות כל זה ראיתי נס' שערי צירן .רכבו היה תלמי-ו

א' לד' יצחק  ' 1גיארת שחב' ס' קוראו שערת דבררת כאשר ראיתי
במקומר .וראיתי בהב,,,ה הדלכרת

אישרת פ , ..

· להרמב"-ם האורמ ותשן -ה:ב

זו מצאתי כתיב' יר מרבינו פץר נס' העםור שלו .רכן בהב'~ה הלכות
תפל -ה פ•ג רמקרונרת אחרים בראה שרבינו שמחה חבר ס' ;ןעטו'.
ןבש  Nת להרמב  Nן ס

l

ע ' Aס אומר וכיבד חננלא בעל העםרר ולכל זה

אל יעדתי הכרעה .וכיבד יצחק ב'ר ראובן היה זבר' ההז רחב' ס'
הש1ערים כנראה הם,גאה ומרדכי דכתר·ברת פ' הכותב האומר שבעל

השערים הזה הייה בן בנו של הרי"ף רגם האו נקרא רבינו יצחק
מפיס

ומגיאו מהררי"ק

ןכבר נתכב

,,

ס'

קי"י שואמר

,,

יקחצ

בן

וכרן ראובן.

יצחק בר אבא שגם הוא חב' ס' מהא שערי.ם ו -ב יבר

פארים ב,ר ' יעקב גם דו,א בדר ' הזה כבראה במרדכי דnעא פ' כל הצלמים
השיב רבי  Uאפרים לובינו יאול וכר' ןזה רר,ב ,ךן.א את אשר נזכר
בשם רבינו אפרים מכובסה .ובאולי זהו שארמ' ס' י mסין שרבי יאול

העזרי הי,ה תלמיד רבי אפרים מדגנבשורק חתנ-ו של  ' 1ירחי ו.הוא

רד' לאיע-rר בר' שמערן נפטון שנת ה ' אלפים "

וב.ינו יהדדה בר'

קמנימרס הנק' ריב"ק ררבי  Uמבחם רריבנ,ר אליעזר בניד

כרנאה

ור,מב  ...ם הכלות שןפר פ--א ברג.ח דרכינו שלמה.רכ-הן גיסו של דר,יב,ץ

ורבי יחצק בר' אמיר היד דברו הזה כנראה במרר.כי רב7כ"' ' D
גשן ותמצא במרכדי דכותברת פ' ההזיא שנפלו -כי י' אליזער בר'
יההדו הדריב•ק דר -בינו יאמר  ,,,בררן בר שמאול רראב"'יה כת·מ
איהזו

זה לזה רבו' .וביבר יקותיאל בר' מחוש שמזכיר הגה ורמדכי ב·מ'"'ב
רד היה כדרר חזה .ריבונ מחש רכזהן הנק' הרמ•ן אומר ס' י mסין

ששעה השגות נגד רר,מב--ם iחרמב•ם השיב לו רבי-נר יעקב גיקטילהאי

היה .בחר הזה חכם דנו,ל

בקבהל רביu

ירק רב' שמואל חלדי דרכינו

אשתליא-ל רובינו שובה בר' רמכדי שמזכיר' רמזר·רכי בב•מ ם' ר~ל
שחתבי

שהיה ברור ההז .רבי\ב יחצק בר' מרדכי ·שמזכי'

וב' יאול.

רבי u

,,

משה

משלם.רכיבו מאיר ·בר' משה בלם חויי בעחגנשבורק

ובריו-ב' בדור הזה כנרהא בתשוז.rו תששיבו לרבא•ן במרדכי דב"מ

פ' חתקז הבתים ,,

יוסף בן פלט שאר השיב לל' tברהם ,,,בא כרנאה

ב-הקרmנ אבדורה,ם רבינו לאיזער מפיהם ור·ביןנ חשמ ברעגנשבווק
ורבינד יעבץ היה בזרד הזה כרנ' בב•ב פ' חזקת הבתים מאר ראיב"ה

רשב · o-ר";תוףב•וב

קיז

ובו' וכן נרא' לרכיוב

ור-ביגו יצחק היה בדןר הזה כנר' כרמדכי

יעב" f

דמציאע פ' איזהד בשן ןךא,רין ימים עד הששפיע הלרמבין כן ראיתי
בקונטרס שין .רביונ יקוב בונ חב' ס' דיגים כנרהא בטור זאחר חיםי

סי' תתפrי.י וכיבד אליעזר מגרמיזא היה בזמנים האלה . -כרנהא בם'
התמונות

,,,

שם טוב והיה חכם גדול בחר' ם' דר,וקח לשכן קאר שמר

ם' ורקח שעולה ש•ח כמנין אילעזר .דנרהא שו.כם שר' לאיז,ר הזה

קבל תררתו מהקדשו

יהדוה זר~א קבל מרב קשישא אגון מזרע

רבי u

האגונים ואתמ nונסיא אשר נסע פשם ואנ בפלרגיא םשו דר,כיץ

ותזת וכבת שןדש חכמתו קבוץב קטן לכנר ,,תלמי-ח וביבר ירmו.

הנזכ ' אשר בא ללמד אצלנו ץראמ קורביל ע•כ .ודאיתי בכל בו הזש

,,

ילאעזר מחב'

חררקn

היה ממשפחת רררודן

שבשאכב.r

ודאיתי

בהגי"ה הלכןת מילה  .פ•ג בהרמב"ם כי ונאיהי חב' ם' הרוקח .ואל
יעדתי לדנ.ריע .ואריתי ברמדכי דחו-לין סוף פ' כל כשר שהדינ•ק
ןה,ךמ•ה היו ררבתיו לש בעל הרוקח.

לסרפ חארי שונו מהמcעוות

שנn

,,,

בנימין בלע המסעות שב

דתתקל•ב כמן שראיתי נם' י mםין.

רביונ ישעיה הראשון היה מאיםליאה בעיר םרנ•י שבמלכות פנולי
בדור

הזה .וקבלתי כי בעת פטירתו מאר רדב.ה בן בתי יושר יואתי,

וכן היה כי רבינו ישיעה האחרון שהיה ןב בתו ישר את חכמות כן

מצאתי במחברת רר.יאטי ורבי' י ·שעיה בן ב nו היה חכם כמר 'ל

אחר מיnת זקנר רכן נמצא רבי מאיר בר' בדרך האומר קישבל מרבי
דזא היה כמד שנת לוrא לאלף הש-שי זראיתי בזב' על שם דיא''  fשר"'ל

,,

ישעיה אחריד זלי"  mבר ספרים .מ ,,,בר' טודרוס הזלי בעיר

בוו·גשו נ·א לטרליטרלה ודר,ביז זתרה וכתב חבורים ונפט' שם שנת

ה' אלפים ד זה אדיתי בחבורי ר' שלמה ן' יחיךי .אוו-מ' ס' י mםין
שבסוף ימיו היה חבר להרמב"ן וכתב נגד המורד" דני' שרת שמזכיר

m

יהת דר,מב·ם הכלות ק"ש .רוביונ שמואל בצרפת שמביא ;ןגהות

הרמב..,ם הלכות שבת ,,,.,פ ור' שמואל ברבי שלהמ שמביא הגהות
:דרמב•ם הלכרת אישות פי"ג ורבינו תנן המכירי ש-בזב' במדד.י"ק

סי' ל' אששל מרבינו יחצק בר"' כולם היו בדור ההז .רביבוי שמואל
דרכינו יעקב ורבינו יצחק ששלתם חאים ובנו ר·נינו מאיר בן רבינו

שמואל מעיי חמרוג חרתנו של ר"שי ורבינו שמואל בן רבינו מאיר
הזא מכזנה דשב•ם

,,,

יעקב האו מכונה וביימ חם ע"ש ויקעב איש

תם ישוב אחלים ור' יצחק בר' מאיד נקרא ריב"ם שלהיות שלשתם
חכמים גדןלים רכל 'א מהם ב.ר אזרייאך ובר אב·הך אשר -האירו החורה

לכל ישלאר לו-כ  iשמתים ראשי הדךר הזה זהם קבלז מאבר l'tיהם
 nקניהם וחכמי הזרד שלפניהם שבת כענ ד לאפים תתברו ןהיו

קיח

שלשלת

הקנלה

מעיר טרויש שבצרפת כנראה בחרם ששמו על ·המוציא לזע ע-ל הגט
ומגיאו המרדני בסוף מסכת גיסיך דשב  /fם היה דב.כוד ונולד בימי

חברותו של אביו ע,ן י:וראה ולמד מזקני הדןך והצקי מים ע  nו רש"י
ז;,נו .וקבלתי שחבר פי' כל הגמרא בחיי זקנו  fש י ובראותו שהיה
R

מאדיך מאד בפיך  .ושן חר • ה אפו שןךפןהן לפניו וי  nא שלא יעךפו אבל

מאד כי כבדים על ידיד וצדה שלא ילמדו הגמ' עמו וראיתי בהגהת
מיימדך על תלפו,ת השגה עהרמנ"ם כבת על אלפס .וראיתי בחברו
ראיאיט"א ומקומרת אחרים שדשב  Nם

השלים לפרש קצת מסכתות

שהגיח רש"י מלפרש לסיבת פטירתו והם רוב מסכת ב.תרא ופסח
שגי

וראיתי

ואחדים

הגהת

מרדכי

פ nק

דערובין

ב~עשה ' הישי  ,ה

בהלוכר על הקרןרנת בשבת שהיה קצר הראיה מדא ובאולי
רבינו שמואל שמביאר סתם כל כך פעמים
דתתקל"ה כן

ראיתי כס• יו-חסין.

י·איתי

זהן

המרדני ונפט' שנת

בהגiז" שסנ.יב

המרדני

דכתוכן.ת סוף פ' הכותב האומד השיב ד"ת להד' יצחק בן רשכ"ם

וכך ראיתי ביוחסין שלדשב"ם היה בן חכם ,גדדל נקרא רני יצחק

ונפסד שנת דתתקל"-ה וגם לר"י היה בך חכם גדול קנרא ב.ן פודת
חריף מא.ד רבינו יעקב הנקרא רבינו תם חכם גדול ומופלג ביושר

ההבנה לא קם כמוהר מפפלל "tמוהד על האתמ וחבר חבורים ובתוכם
ס' הישר וס' ,הפיסאק כנראה בךג.,אה דהדמנ"ם סוף נ'"tפ מהלבות

ס"ת רחב'  nרס' ופלפולים על הגמ' והוא חאר ר'"ת שב.מיאים התרס '
תוניד

ודאיתי

בראשית

תג"it

שאחרי

המרדני

דגיטיז

אומר

'ו"ת

ששתנ השמיטה האו שגת ה ' אלפים ל"ס ,ןתמד .n,י כ,שדאיתי ·שב"ת

של הר"אש בר גtמח סי' ר' האומר שרבינו יעקב בן בתר של ושאו

היה נמצא בימי  '1עזרא .אבל שחבתי שטעות סופר הוא ררל, , P
יעקב מעי' דרמרדג הנזכר נ.דור נ' קדנלתי ממהר*ם מפחו,ד ששי לו

בקבהל מרבותיו שר'"ת חב ,ס' ·הנק' בשר על בגי גחלים תב"ל על
שם ר' שומאל הלריי ווגהא כמרקמ-רת הרבה השיה -מאלכתו להלוות
בריבית .וראיתי ב.קר-נטרם ישן שה:זי שעי' ג,חל ואנ.דב בחצר דז.נ,לך.
אירובר י mםיד שבפטר בעיר רימינו רקוב לטריו-יש כמר ג' םרסא· רת שנת
ד  Mק'ץ ,והעמיד תלמידים הרבה .ראיתי ,במדרש דאג,רן  ' 1זעריאל

םרברטר ם' גדול קשרו הרבה סרד"~ת רענינים של קבדל '4ותכרכם היה
כתוב רב זה המשyה ,,רהז שלרנו .העתקה זר בחא מםישרי ממר -שד
,,,,ה ש-מראל

,,.ב, ...

אליהו מואבדי' יעדו כל ק..דלזת הקושד כי יום

ר 'ם באב הו;ן ו.ונשלא הבניא מאת דשרו נעלית הףר מנחם

m

n

רדייאםי אשרי ירלד ר .הררבנים ישונ:.ים םלניו

,ה , ...

ה , ..

יעקב מפרדאנםי'

יצחק ונגשר מודמי'י ~ה ' "Yמנחם 'tה,י"ר אנרךr.נ ,בר' ש·מראל

ףת·רן'  ~mרים  iJדגרל;בעגיז שירת oתיילן

קיט

ןךין,,ו ,אדד,ן בר' יצקח רהר•ם מקשוביאה ,,בני' אחרים רחוש הלם

שיות iדים ולכסוף דוושתן שאל ה•ך יעקב הבלוי לא הנביא ,ןא nל

ארו-ני תשאל אל מףןך אליהו מפרישי ןאל ר•ת היאך קושרים קשר
תפיליו אם צריך לקשרם בכל יום אר רי בדהוק אר אם צריך הדוק
וקשירר" והבניא קרא מיד לפניהם את מטםרןו וכך מאר לו מםםןךן

רד מבאן לפגינו והשיב לו מםטרןו ונה חרצה ~ ארד כי משה לפגיך
ריראתי לילך באל שאל לי מה שחרצה ושאיב לך והנ·ביא כעם מאןך
לו פעם שנית דר ותביא עמך הר -י אליהו מפריטי רר ' :Nאומ ליה
ר' אליוה אינ-י יכול ליוד כי הוא מקריב רקכגר פלגי הקנןץ "י,ל~
הנביא וכובי ירד בי אר,נ צריכים לחלמו·-דו .אל"' מסונורן אם ידו
שכינהי תרד עמו .אמרו כל ההכנים אי -רנ מז הראוי

לםדוn

השכיבה.

השי·ב הרד -יעבק -לב;; תשאל את מרע;ץ שןן.א בכאן .וכן עשה

הנביא שואל ממגר יהאך קרשוים קשר של תפיילן מאר לו מרעהי"
אין אתם קשורים כדין כי הקשיiדר אל בשל יר היא אלא בשל ראש.
וצריך קלשור בכל י\ם וירד ר•ת בארי אומ' משה טעית כי ה,קשר
אינה צריכה כבל יום לאא הירוק ואל בשל ראש הוא אאל בלש י,ד

וכתיב יקשרתם לאות על ידך ענה משה ברוב ענותנות'\ :אני אומר
למצו ,ה צריך קשירה נבל י· רם אבל לא לעוכב .ענה ר"ת לא עלכב ולא

למצרה השיב משה ואמר הואיל ואמרת -בן .רע לך שטעי nבי תרבה
היא לקשך'\ בכל יום\ .הקשירה צריכה ל,הירח בשל ראש בדלת וראיה
אביא ךל מתורתי שנתתי

לך ומן ה,פסוק שהבת.א וקשרתם

לאוn

על ידר רו,י שסמן אות אצל וקשרתם לומר לך שצריך אתה קלשור

אותם שהם לאות ןהיינר אוםת של ראש .א"'ל ר"ת והא כ·תיב אחריו

והיו לטןטפרת ביו עיניך ש-םה של ארש מכלל דאינו מהבר למעלה

,בשל רשא '"אל מהש אפשר לך מדרש הפסוק וקשרתם אלות אותם
של רשא שצריכים קשירה הוא ד .סמך על יךד חאריו לומר מתי

וקשרתם בזמן שהוא על ירך ו.ודר כתיב רהיר לטוטפות בין עיניך

לגזרה שרה מקיהמ זעוד לדבריך שאתה -אומר שהקשירה בשל יד
בידו לא צויתי עלולם לוא למתדי' .אכן חכמי' תקנו אותם בסברת'

להשלים שם שדי ובשביל כן אל וצו לשעותה בראש שלא יםעו
לומר שצריתים כך מאחר שאינה מצורפת עם הש' רד' .אוח"כ בא

רביי uלאיה מפרישי .לסיעי -למרע,,,ה והיו מסדרים בהלכות וה לזה
זמביאים ראיית רר  Nת היה משיב ו,דדב

,,

יעקב מפוראיינ-ס"י אמר אל

הבניא שי.שילא לע מי  1סמוך השיב מרעה wלא מצאנן בלכ התזרה
שיצטרך שעלות יוד ואם ישעה כאדי הוא רת-יי לסמוך עליו בשעת
הדקח כאן מצהר מן המובחר לקשור בל הקשר .ברשא ,ולחאר שאל

שלשלת

כ;;,

.דק ·כל.ד

מוה"ר שמואל הבניא למרע"ה היוד שמדי מפני מה לא נתכב עם
השי"ן השיב משרע"ה לא ראיתי הקבז vכי אם מאחוריו ו-ראיתיי שין
ודלת ש-בראשו של הקב"ה .והיוד שבזד~רע לא דאי.תי דע באן · .יי·ש
בהד ספקוaר -זד,בה ולא אאריך .אוני ברואתי הז המשעה רבותי · ושאלתי

עם רבים מחכמי הדרו וקבלתי מתלמידי האגןו ר ' ליארד דמוריאל ,
וכן מג' זקני הדוד כל אחד לזבר .ומארר לי שקבלה אצלם מקזניהם
שנן היה המשעה .שנ.היות ר ' 1Yורבינו אפרים הגדול בר יצחק

בר·גנשפורק צרפת' .אשד נפטר אח' בשנת דתתקל ' iVמלמדים בישיבה

יחד וי · הי הי~ם היו מפלפלים לצי קשר התפילין כי ר ' אפרים •היה

אומר שחייב לקשרם בבל יום _ שאב' וקשרתם לאות על ידן וך".ת אומד
שלא יש חוב לשעוvו בכל יום וכ; פלפזל הרבה עד שחרה ,פאו של

ד'rת ויעמוד על רגלי .ו .ויקרא בקלו גן.ול ויאמר מדעזז -רד וכן צעק
ג  ...פ .עד שירד מרע"ה בישיבר" ויאמר לו ת.,,ר אני אומר שאיד לקשור
קשר של תפילין בכל יום ולשא צדי.ת הז בתורה שקבלת מ'iדקב"ה.

והודה מרע"ה לדבריו זילן לו ע"כ .ומרדכי בהלכות קטנות ורמז
הד-בר ·הזה .רבינו יצחק בר ' מאי ' שבק' הריב"ם האח השלישי היה

גם הוא חכם גורל וחב' ש·ת ושיטות ןתוס ' לא נפל מאחיו .רבינו יצחק
בר ' יחצק בר' מר-דני.

,,

יעקב ישראל רביונ יוסף מארריליאנז.r

ורבינו משה ורביונ יוסף בכוו שור ורביו.ב חיים כ;ןן שהיה אבי מאר

של סמ"ב .אובי אמר של רב נחמן שחב ' ס' הגחמני כרנאה בסמ"ב
שעיך סי' ר"ל .ורבינו שמאול מרררדוס ,ורבינו יצחק בד מחבם ררב,ינד
יוסף בד יחצק ורביונ יעקב מקינןו ורביונ ששמןו מפאלי ר' יהודה
רב '

 Nך ר' יצחק בר ' מ.רדני 'ר מתתי' מרקםרא' ר' רמןכי םררמשה

יוסף מקדםרש:

 ,,משה מרלניל ר' יולא מברו .uד ' בחן מבדשןנר-ק,, .
רנידנ אליה מפרישי .רבינו נתאנל מדצןר הקדשו ,, .יוף דבינידיםד
ור' וzנחם מרני .רד' דוד ממינצטרק .כל אחל אוחרים רבים היד תלמיד'

שואובים מים ממדרשו ' שהשלה חאים הנ"ל והדי הם נזרכים מפוזרים
בפוקסים דהב-הרת הרמבים ומרכדי.

רבינו י\םף בר ' שמה המכונה

ד 'tן בנדיםו היה בדוד הזה רגזנו בסמ"ב לאריז סוף דיני שבת .ר'
לאיקים חרננןו לש
ס'

,,

אברהם רב נתן הירחי זקךנ של רמדכי חב'

הבעהיב רס' מחזיק וב.דק ןע:זיי בספר\ שבשנת דתתקנ"ר

דאה

בטלויוטל' ייתר מי•ב אלף יוהדים .רבינו יצחק ביאות הנק ' ;ןוי"'ץ

·ביאת היiד בן וחאת' של ג' חאים הוהי עם דןדיר לע פלפולי התום'
אוולי שם אבין היה רב,י,נן ששמרן כרבהא בהב..,ה  iYDהולכתו סרכה
בהרמב•ם ומעהש שדר,ב ר' שמשרן ביםר של ואת סינן בבסרים וכר'
ופסלה ר•ת אבל מצאתי בסמ•ג אלוין סי  ,לק" Tפעם 'א מזכיר הוי"ף

קנא

ושבאם ןיrז -וירבם:;-דארבאן

בר' שמואל ופעם א' הריץ בר' אברהם .ר,ביונ אב mם בר' דןך
הקנ' הראב'"ד

חיה חת u

ותלמידן של

רני u

אברהם הנזכר לעיל בדןר

ב' והיה חכם בדלר כנרהא בהשבותיי לע הרמב•ם ןנרהא בם' דמא,רנות

שהיה חכם בחכמת הקבהל וכן תראה במבדל עוז הלכות תפילין ם•ב
ורנהא במהרי•ק סי' קנ•ט ןוברקמןת חארים שחבר ס' בלעי פנתש

יחבר בם כן חברו בדו.ל דבינים כנהאר במבלד ער-ז דסזהכ  mלכיtת
ברשו-יד מאיז ואובה בהלכות כילם פב-י ברנ.הרת ששעה פי' לvידת
כהניס וראיתי נס' יןחסין :זראמר שזה בעל רשח·,בות נפט' בפםקירית
בחנוכה שנת דתתק-צט דשדר.מב•ם מאר עליו לעולם אל נצnני לאא

בעל

מאלכה

שרעזזש

א'

דר.מבםי"' וכבר הדב nנד שיש

השברת

םערn

· ר'

ירחיה

:יזלןי

עול

בדפוס .כי לא הדברים היד 'ח-

בארהם בן ראדר בחמ' סדו םלוע בדור הרי•ף וראיתי נס' מכללו
יופי איש ם*א שארמ' שומעתי שאילוו .הנביא רנאה לדר.אב"ד רכן
ראיתי בהגהתו לע ב' בדי הדס .וראיתי בקדנtכרס ישן שחב '.ס' באיסור

והיתר וקרוא אסור משהר שז.רוא ובעל המאר' למדן יחד דהאו ר"ת.

,,

יקחצ בן רר.אב•ד אומר מבלד עוז סףו פ•ב

מהלכר.n

תפיליך ןכן

אמדד מפי הרב החסיד ר"'י בן הראב'"ד דר,יקנטי פ' וישב אומר כי

החסיד ר•י בן הר"'כאד הiזי מכי' בפני דא.דם אם חרא נולד מן
הנשדמת החדשים אר מן הישני' הבאים בעולם דרך בלבול החייט
בפי מערכת לאקרת פי"ד אומר שהיה סבי נהור ךין,יקנטי פ' תצא
אומד שאפילר שהיה סבי הנרו הרגיש ב,אוי' אם ז,ד חי או מת שוהיה

בדול בתפלתו נעביד החולים כך ,חניגא בן דוסא .רבינו זרחיה ה'tלי

מעי' לרגיל הספרדי פ·ב' שני המזארות גנד הרי"ף בשנת דתתק'"י
כנראה בס' י  mסין וראיתי שהיה בוחר מאד כשחב' ההשבות שורבי

אפרים תלמיד הרי"ף

הצליו מאנם ואמר -הרמב"ם בהקדמת פי'

המשניות לסדר זרעים איך תפיסה לרי"ף בהלכות שלו אאל בהלכות
מועטות אל יביעו לעשר בשדם פנים וראיתי ביד א' מחכמי הדוד

קונטרס ישך שהי' נר שאלת 'ך' בונהסטרןק וסמסטרי שבאלמבר' נשב'

דתתקע ...ח מהראב , ...

ומרבינו זדודיה הל 'tי וזן ראיה שהיו יחד בישיבה

א' ושדר.אב"ד המשיב חיה הז אחרון ותרי ראב"ד הוי .וניגד יצחק

בר שמולא  :ב.ר' שחמה רוירםי נעל ',ית'lד הנק ,רבינו יצחק הזקן

כרנאה במרדכי רמ" ' iפ"א השיב ר' יצחיק בר' שמואל ראיתי במחזר'
ויסרי שיסד זקני הרב ר' שמחה שהיה תמ.למירי רש"י וכד' והיה
בן אחרת' של ב' אהחי' כארב' בסמwב ומקומות ר:בים אחרי' דהעמי,דו

 nלמידים דר,בה .ואומר ס' יןחסיך

שפנטר שנת ותתלק ,.,,וראיתי

בהקדמת ס' ציזח דלרך רמקןמרת אחרים כי  uדע ומפרדסם שהיו

כקב

שלשלח

הקב,לה

לומדים לפני ואגן זה ששזן .רבנים שלכ א' מהם ההי שר,מע החלבה-
שהיה מגיד וגם היה ·לומד בלא' לבדו מסבת שלא היה לומד  nבירר ןהיר

חוזרים ע"פ נ ואל[ הי' מזבי' ר ' יצחק הלבה שאל הי' נין בלם הגמ'
עד שבתנורן אליהם בל ספיקות שבג ' וכל הלכה שנראה ההיפך
סתירה במקרם

אחר

ישוב

ר.תמקן כוב;ןא

בתר'

ובהג -דו.ת

m

שאחרי

ןר,מנ"ם לה-לכות הלואה תמצא פסקים ממשכון שמשבן ך  nת ..,,ךל

-w

הזה נמאצארת כרתי .ןכן תמצא נהלכר.ת

רת פ'ב! הבגה...ה האומרת·

ד''י ששמע מר  11ת במרדכי דמ"ק פ"ח שאל רבינו יד 'l.דה מפריש אל

,,

יצחק הזקן וזתא ראיה שהאריך ימים  .רבינו אלחנן בנר גם האו

חכם גדול כנראה במדר,י  ·nק סוף סי' נ"נ ,רביונ שלמה_ גם הוא בנן
כנראה במרדני וח ו לין  ' Dגיד הגשה ר"י בר' יצחק היה תלמידן וחבו
ס ' הכבוד ר' שמערן משאנץ נר' אבר;חם בתכ הת ר ס' על פי ררנירנ

יצחק וז,ה רביונ שמשו ן התיל לחב ' פי ,המשניות ולא יבול להשלימם

כי מת ור"י בן מלכיאל תלמידו השלימה הגם שלהרה אינם בלם עמונ
רז -ה

,,

שמשרן שכבזו שנית בסוף זה הדור תמצא nננ"ות דר,יאטי

ו-דאיתי ם.הגהת הרמב"ם ~כרת שבת פב*א שאל

,,

שמשון משנץ

לו חיים כהן ובהגהו/1ר מרדכי דכתרבר '.פ"י שאל הרב אבגדו ' רבינו
יצ-חק הב nר· ר הנזכר נהג"ה הלכות אישות

פי"ח נהרמבtנ"' היה נ,דור.

הזה מתלמידי רבינו תם והיה לונ.ינו שמשון הנזכר אני אביר גם הוא
נק '

ובינן שמשון כונא.ח כמ-רדכי

דגטין פ' וא.ומר

רבינו

י -עקב

מקוושן ההי תלמיד רבינו שמשון מקונן שבק' מהרשק wנתב תו'
ע*י תלמידי ר' אליעזר מטןך ונק' על שמו תו ' טון והוא

n

בר ס,

כריזתת אבל ס ' יוחסין אומר שההיי ר' שמשןר בר' יחצק אוומר שמת
שבת '.ע ובירג בר · וך בר*י היה -בד'ר הזה שאבכזנ כארב' כס' הותןמ ,ה

חשב' סי' קרח אהרמ' הידנרו אז שתנ דתתקס•נ הויה תלמיד ר,בינו
יצחק הקזן ובתכ iזס' מפי רוב כנראה הברמב  nם הכלות שבת פ  nג
,בךג,א;ן אוומר ס' יןחסין 'שהיה ר ,רבוך מגרמיזא שחבר ס'  ,התרןונה

שתנ  Mקצזז ותךל לסרפד לדו,כי nן לע

מצרn

תפילין .רכיבו לאי.זער

רב ' יאול להרי כן בתר של ראב•ן הנק ' ראבי"ה כהארנ במהרי"ק

סי' נ' ומקומרת חארים רבן ממרדכי וnדלין פ' לכ בחשו שרם אומר
כתב ראביי"'ה קבלתי בכירו ' ששי בעףו שלם ששים כגבר דם שלבב
באל בכבד כ·שאדה שלם אין ששים כגבדר דמרדכי דגיטין פ' ומ.גרש

שאל ארבי"ה רמבינו קלובימר' דכין הז ראביהי" ורביונ שחמה דויטרי
הלוכ שתי"' כברהא כמהריק"' סימן ק•ב ואריתי בהגהת ,כמ ...ם הלכות
שבת פכ"א שאל ארבי' tה מרבינו חיםי ה,כן זכר ' וראיתי בקרנדטם ישן

חשיה תמליד ובי,נו אליעזר ממיץ .וזה ראבי"'ה נ.חר ספר גדול על

;ןדרק;די,ווזב~x

קכג

ביm

ריבים רס' אבי העדרי ארביאסף ורנהא

שנת

סיו שיהה ממגנצ;; רמת

אלפים כ"ד וביןנ יחזקאל ההי באין של ראבי"ח נרבאת

,,,

במר,,כי

אnרn

,ב•ק פ'

רבינו nמתיה מקזנן רט ר ,בן דראביז'r

כנראה רונבדכי פ' --עאם רבינו אהרן ורביונ קלוגימר' מזלקה ורבינו
דוד בנר שמאד שבזמן הזה שאיד אןב בקיאים בפתרון חלושת אסדר

להתענות בשבת כרנהא במרדכי שבת

ררבי u

שnrנה

חירםי

יצחק

ובפוריינש

היו

בזרד

ורבינו

ההז

ונזכרים בוג.הרת

חיםי

אמיר

רוביכן

יצקח

חכמים

ובמרדכי.

חמיו

ם•ג ררבי u

אבגדו' תלמיד ר'
רר'

ברכינו

גחילם

 .. ,,י

מאיבננטיאר

פרץ.

לכ

כ ,נארה

תלא

מפחדים

רביונ ר'ח חובקי רנ,ק' הרד•ק מ•גליל

פרררינצח בנרבזנ' היה שבנת ד Mקנ"'ב כנראה בספרו והאריך ימים
ער שרהא הרמבי"ן כנראה בגארות שבחכבר גבד המרדה וכחר חבורים

רפירשדים לע תורה נבאיים רכתר-בי' שורשים ומנלזו .ריבנו משח
קחמי יחאו שחבר ס' מהןל שבילי דהעת .וביבר יוסף קמחי אביהם
אל ה,י;ן חכם כבניר לכן יאצ )לפני( אחריהם אמנם חבר ספר דא,מן.נה
רהזכרון.

תלמיו

רבי u

רביu

.

יהווה מ.פרישי הנרקא חהסיר שעשה

הצרר-ארn

היה

יצחק הזקן בעל התר' כנראה בסמ•ג עשאין סי' רי"א

רשם אביר .ריה רבינו שמלאו שרם באי אביר היה נקרא ר-בינו קלונימוס
שהיו ,בימיו רבי.ןג גרשון מואר הגרלה לכ זז tתמצא בהגה סביב
ומ.דרכי בשבת פ"י ואבי אדיתי חבר' קטן האומד בראשו זה ספד

החסידים שאר י-סזז וביבר ךןמראל הנביא נאיד של ר·בינד יהוהו
החסיד ובאולי זהר הנביא שנוכר לעיל במעשה קשר ות.פיליו רזה

הגאון העמיד תלמידים רר,בה ך,בתרכם בעל הסמ  nג כנרהא בספרר

לארין סי דח שאומר ואמד ומרי  ,,ייו·.דה -על שם רבו וביבר יצחק
וכר' אמםנ אלריו סי' ס"ט אומר וקלבתי ממררי רבינו יהו-דה בר•י

וירלכ להיות כי שני מלמידם היו לו זנן ראיתי בקזנט' · יןש שרבינו

יצחק ןןכוינה היה דבר וקבלתי מחכמי הדר' כי בלכת רביונ יהזדה

החסיר לכנסת עבר קררן א' מאחורי ב"ה נהירתו שם והקורן ה'ז לחןצר
מאד ונעשה לו בס רפתה הקיר את פיר רקבלהי tנתזנו ונילצ ועדיןי
נדהא הרןשם דה,וא ויש קבלה אצלם שבבית הכנסת דה,רא וכתב שם

המפרר-ש בוכ.תל ואינם מרשי' לחסי' העכ;ניש שיש שם שאמ לרוב
זקנרחר

לגז

ימ nק

שהם

ראדיתי

בקובם'

ישן

שזה

יהגארן

נפט'

n

בריג:גש .בררג שנח רת קע"ר .רבינו יחצק מפריש ר:נ,ירנ רוו ממיץ

רבי  uשלמה הלןי ר"י בtכרליטרהל ררבי  uאבר ·הם בר' שמאול ן'
חסראי

ב ·רנצלרנ'.

רביבו-

בקסטדילאי ורבינו יוסף 1

היודה

ור.ופא

בר'

יוסף

שביא

ורופא

פלס .והשר וח.נם הגולר ר' אלמשררינן

שלשלת

קבר

יוזם ן.ר,דר כן מביאר הדמב"ן סי' דפ•ד
ר' אליה

,,,

יהר;ןד מספיר' .והר:ב

,,

,,

הקבלה

אליע,זר ממדרינ·ה רה,ב

חזקיה לבם היה כ.,ךןך

ההז

ונזכרים ה-ם מפוזרים בכל הפרסקים והגהות רבינו מאיר בד' בררך
שהמרדני מזכיר-ו בכל פסקיו .רראי  nי במרדני די  -נמרת פ' מצרת
חליצה כהג;:זרת במעשה אשה א' שזנתה תחת בעלה תכב וחתם זה

,ךד,ב שנת ,:ה אלפים ל"א ונמך.דני דגטין  ' Dהבזקיך חרתם שמר ואר~'
וכן הגיד לי

,,

ישעיה דםרני ו-כמדרכי דב",ב ')! חזקת הבתים אומך

כן אמר לי מדי י'"'י מרוני• ומברדכי דמ*ק כהשייתי תינוק בררצבורק
בהציקתי מים ע"י ו.ביכר יום טוב ומריך רבו' רבמר,ךכי דבמ"' פ' השדכן

אומר אמר לו הדמב'"'ז מפי הרב וביכר יוחנ והגדתו דמב"ם הלוכת
שבת ם"ר -נראה שרבינו שמואל בד' מחנם היה ר-בר ן,האר קבל מד'

מגץו שם הלכות אלב פ•ג הנגה אומר ששמע מר" Mכהן .שם פ•י

ואמד בן.ג,ה ו-מררי דדוי ,,
רבינו אביגדור לראב ,....
 ,,מאיר חב'  ' 0ד n.שיבץ

יוסף בר' מאיר רמהרי"ק סי' י"ם השיב

ברמדכי דגיtכין פ' מי שאחזר רנאה שזה
אמנם

רtזיתי שדר.מנ.,.ע

חברו רגם

הוא

מרת שארבי תיבות אר' ר' מאיד נ"ע מאנם ראיתי קכרנם' ישן שאחרי

טרrו הרמ--י מרו-טנבורק שנזכיר לפנינו תלמידיו קבצו  mנד-ר וה הספר.
וא·רמר

ספר

י mםיז שבחרו רבי

שמ;ןר.ע בד

צדוק

תלמיד

הרב

מר .רםב.נררק רכן אומר בירת תשובות שמשדן דבני צדוק רמת שנת

ע"ב ואל יד•עתי לזה מכריע .במרדכי דקדרשיז יש nשונרת רה"ם
?·רבינו ידידיה ן.כן ברמדכי פ' אלו טריפות ו.בינן יוסף קלרצרף היה
רבו .בהרמבי"ם אחרי להכו nהלהאר בהגהות  ,,שמולא מביבנרק
קרובו שבם רבי שעי.יניה מסרנדה דסזף הגהות לס' משפטים השיב
לובינו שמרי' ,ברמדכי סרק השורכ רבייט בררן בגזיד הי' חםכ .י'

עמנאול ממשם' הצםחני

.,,,

זבו' זהח ב~ר פידמו כמלרהק רח' םי'

לע התורה וס' שירים .הtנג ששי אנשים שפתםרהו ואריתיו שהי' ול אח

שני שהתי שמו רבי הייהדו שחיח לתמי·י וביד\ם ובקי בחכמת

זז:פילרסרמיא ·וראו .פי' כל הכד לרדביררט הנזכר כל זה תמצא בחבור

הר.יאיטי .זאבי צהעיר עמדתי על חשבןו ש nuיהם וצמתאי בקרוניקי
כי זת ורברםו היה כיטב נשבח ה' אלפים .תאזו היא

עירובn

החכמים

שאר מאצתי בם' שעיר ציןד שאר -מעיר ןא wשהון כלם כמשן ' 3

שהנ קצתם קר,דם ה.לאף חששי רקםnצ מעט חאכי-י דאבי בוחחי הלציבם
לפניו לע שמר בדןין זהה גהם שילד יש מהם כבר כנבתים ןקצת

n

· שכא בם חאכי-י.

,,.,,

רב רכזילי לאכרצלוני נפדי  -רררנהצ שחבר

ס

1

העתים .ןונ ,,,ברבי יוסף מרבכונה .רבי לשמם ברני יעבק מלרגיל.
ר  Hמ בר' יהדוה מבישיש ,רבי מאיר מוםנקטילאהי שחבר ספר ה-עזר,

'ןl O.נ 'ו'"ב jמהש כן

קבה

נמnן

ר' יותנן הכהן שחבר פי' סביב הריףי .רבי שו.נ·לם ברבי .משה בד•י

שחרכ ספר ההשלהמ רבי  Uאליהו בד' יחצק מקרשןאנ שח.בך ספד
ךא,םרפרת ,רבי שלמה בד' בארהם אולי רו.א ךשד,ב"  Xדר-ב י דוד ברבי

שמואל תלמידו רבי אשר ש:כnר ם' הונתמת .רבי  .שלמה דב"'י ד
נתיו ש nבר

פירשו על דn.י m

כחורו יקרר .וונים במקרם חאר אני המחב'

ראיתי השיה שמואל ן' שברן רדבי U

מהש '1

 nבןר חשב' ספרים

רבים והם סרפ לקס שnכי.ת ר.ם' פאה רם' .וכדלל דם' דוכ,לך דם' שערת
·דברים ועהתיק ם' ארקילדיס מערבי עלברי מרפנילירי שתנ ה' אפלים
ל' ליצירה ר' נזמןען בן אבסלירן שחבר ם' ומלמ.ד רר,בירב מ-שה
קמחי שחבר ם' תעןנג הנפש רבי גשרןו ברבי שלמה מקסלוניהי

n

ש בד

ם' שעד השמ_ים

ונאי

אריתי בתשובת בר שש,ת סי' קנ"'ז

,,

יצקח לסף רבי אליעיזר בד' עמנואל

שמחביו הז הם' היה שמר

אוחיו רבי יהעשו מעיר סרםקר רד' מ.רדכי רבבי ידו.ספה שחבר ס'

חמזיה דא~.מרנה הרב ד'"י בר' לדי

,,

הדסמ ברבי יוסף בן יברון הלוי רבי

אליעזר בר' זכירה .רבי יצחק נדבי יהדוה .רבי אברהם ברבי
חיים.

רבי

הרב

וג.דלי ,,

,,

שלמה

החכם

הישיש

הגדול,

רבי

משה

בן

סרדררם רבנו רבי לדי ר•י רכ,הן שהיה מת-למידי הדאב*,ך

ראובן בן הישיש

,,

חיים

,,

יוסף בד -בי גרשון הרב הנשיא רבי

שאןמ•ל ב-רבי שלמה רר,ב הגדול רני משה בן ב -mשל  ,,גשרון
שחבר ם' השלחן והאו נדלל כל פסקי הגמ' לוא השילמו כי ננתקש

בישיבה לש מהלע והרב ה·גדול רביונ שמואל בנר השלימו ע"כ .השר
זןר שלמה בן דדן יןםף ז' יnיאי היה בימים רא,לה בשnנ כמר

,,

אלפים תתק  11נ במלכות פרדטרגאל זהיה זרד " למשחפתנו ויהי איש
חנם בברד מלחמה רפיליםרף גדול רישימהר מלן פרדסרגאל לראש
על כל חי .לן מהפרשים ורוכבי הםרםים

ויהי בכל ,דרכיו משכיל

ריאברךן ,כל השרים רג,ם כי בקצתם היה קאנה עליו ויתעשרו ישראל

בימיו מאד ויצר שלא ישאו היהדוים לעיהם בגדי משי רסכסיסי
מלחמה ושלא ירככן על םוםים בעיר כזי שלא יתרiס עליהם קא,נה
ויהי כלכתר על הישמעאלים למחלזנה ריכידרה 'lהמדרים רימיתוהר בחצי'
והניח 'ב בנים שם הא' גזלי' ויהי איש חולני חשרדיי ןיחכם בכל החכמ'

ויהי ור-פא למלך קםטיליאי ריקארהר מלך פדרסראגל להי-ו.ת לו לרופא
עם אורחה .ג·ז-לרה והילפג והסיב אל הישיבות .רשם ברנ השני הד"ד
ר·בי יוסף ז' ייחאי חכם גדול כשאר תארה .רביונ יצחק ברבי אברהם
ר~קאר ריצבאיי חכם גחל וגם ךאו ,חבר ותם' מכר ד"'י הזקן .יארמר ס'
י mסין שמת שחנ ד  Mקל•ה ,רביב-ר שמ.שדן ברבי אברהם היה חאיי

ןםג הוא נרקא שהבט בעיר רפשי ר·אומר סמג יאלין סימן מק ...א

שלשלת

קבר

הp

כל;ד

הדיצב"·א וגיו.ס רבינו שמשןו ופסקים וכתבים של רבי ישראלי סי' א'
אומר רכן תבשובת דיצב"א לרכיבו שמשןר אחיו ראברלימה שראיתי
בקרנטריס

 :ךואl:),ך

יש j

רביונ

.שמשןן

נדבי

מקוצי

~הרם

הנקרא השד מקוצי רחי' גיסו של סזנ"'ג רבינו שמואל הספרדי בן
הרב ך"י חבר

ס' ,התרומות הגדול שתנ ןתתקפ  nה ואז

נפט r

ךו

טרדרוס הלרי בר"י רחא"כ שנת דתתקיצ"א היה גזרה גדולה כ.מלכות

n

ליארן בספרר ואני ראי י בקרנם' ישן שס' התרומות חברו רבינו

בדרך שאכנזי ובמקומות רבים מספר'\ נדאה ששאל

המ.דמב  Nן 1

הרב רבינו משה מוקצי שחב' ס' הסמ"ג והרב רביונ משה בן חנמן

שני;ך.ם ספרדים קבל-ו המגאונים שבדור הקודם הלם כמר בשנת ד'
אלפים

 Mק"נ .הרכ .בעל הסמ"ג שבו.אלי נרקא הרב קדברצי

היה

בתחילת האלף הששי כנראה בהקדמת בnררר ורבינו יהודה מפרישי
היה דבר כנ ,דאה במהדי"ק סי' קע"ג .וראיתי נס' שערי  .ציןו שהשלים
לחבר הס' בשנת ה' אלפים מ"ב כלאריו סימן קי"ב אומך והראכתי
ב,דדשר ,ת

בגלךת

ירושלים

אשד

בספרד

דתתקצ"ר

שבנת

לפרט בלארין בדיני תולדות אברת מלטאת אוומ לי ר' יהודה .בד'

יצחק כי דבר רני יצחק בדני ש ,מראל באלרין סימ '1ע"ה ,אומר כתב

מרדי כי מעשה בא לפני זקני הד  Yי;ר:רדה -ןךר,ב ,ד' יוסף אחיו ורכ'.
בעשאין הבלכות נטילת ירים רנאה כי וה -הגאןו עמד ימים דנים
·בצדפת .רלאריד סי' ע"ה אומד אבי מאר רבי חיים רב' חננאל ;ךכ;ןן

וכר' .עשאין סי' כץ כתב דני שמחה דרטרי זקנונ לארין סי' קי"א
אר' וכן ראיתי גיסו

,,

שמשןר שהי' מנהיג לברת לטבלר אף בחורף

בזמנה אעם"'י אלש היה בעל,ה בעיר .עשאין סי' ע"'ג אומר שבם
רבי שלמה בר' שאד ;ך.לוי .שעאין סי' רל"ד אומר רדר.ב רבי יעקב
חאיו מרי שלהמ מדרויש וסי' דמיי;ן רבי מש·ה מפונטריקה .סוף הס'
מזכיר וב.י mrמיה מקדשאט 1

הרב ,,משה ןב נחמן הי' מעיר מחנה שבפסרד רחי' חכם ומפלג

mבו חבורים רבים .והם  Dי' דת,רד,ה רעל בהננ מסתכות •בגמרא רס'
תרות האדם וספד הזכרת שולחן דאנ.ע וס' הבmכו.ן על הקלבה ומגיאו
 itחייט םי"י ר.ם'

המחלמרn

שבר חצי·ל דד.י•ף מהשגרזr

,,

זרחי» ב·על

האמו' רשע,ה ·הש,גרת על ס' מנין חמצרת של הרמב"ם ו,בכל ארץ
קסטי·ליאה לסיבת הגרשרין רטוליסהל כעומט שנשתכחר

התוספו.ת

והיו זלמרים חושריו ,וראיתי כש Hת לש הרשא בד צמח סי' ןו שהרבמ"ן
היה מבני בניר של רבי יחצק כר' ראובן אלברצליני הכתוב ג.דרו ב'
לר,בנית וראיתי בקונס' שר' יאשיiז הפלבי היה רב,ן ובקלתי שחכמת

קמ

רס,ם•ג;דר.ונב"ן

הקלבה שה,יה ,לו למדם רבי אלזער מרגנניאז בעל ספר הררקח ואררננ
ס' יוחסין שדבר בחכמת הקבלה היה רבי זערא שנפסד שnנ דתתצ•א,

שרהרבמ"ן האריך ימים נירשר--לים רגמם'

שבn

כ' לאףל החמישי .ואני

ראיתי בקונרטס ישן שנפטר שנת תתק•ס .ןראפן למרדו חבכמת הקבלה

היה שהליוות ורפא מרה~ב-ק ןפיליסרף כמעם לשא ;ןאב זאת החכמה
עד שבא אלין  rקן חנם גדןל בחכמת הב.,רלה דבראדתר רשר.מב*ן היה
כל כן או;ןב הלמדו רחכם בדול .השתלד לזכל,דן הקבלה .באל דר.במ"ן

לא ה-טה אזיט הב ויהי היום זה החכם העדים ללכת בקיבה לש

זררנn

ןיבא החצרה ריתספרהו ודברר\ שלרפה ביום שתב קרשו .וידוע בדהר
 .לוד.במ•ן ולא רצה הלליץ בעדו והחכם הפתרס שלח קלדא הרבמ•ן

נירם השבת החאר ויתרעם ממונ למה לא דל,יץ בעדר רהדמב"ז דו.ני nר

עיל מעשה הזנרח .רהוא .ד nנלצ אנמרו כי קשר האו שוכוסח הב'
יציל;ןן ,ןלכן יכין לו לאכול בששל סעודות וי;ןי נירם ש wק הצדירא
החכם נשרק להשדף ריזדןקד '1,על השא אמנם החכם בחכתמ הקבהל
משעירת שהיה יודע החליף שהטילו חמדו תחתיי ןה,אן הלן לבית

הדמב"'ן אחד דמ.נnה וימאצו מקדש על היןי ויעז מאן ויתמה הרמב•ן

דזא השיב וח.כם הלא דאית ב.עיניך נח הז החמכה ראז המרב"ן נתולב.
ללוכדה .רהש-נים דהעריב עליה עד שיצ~ ,שא ;ןחכמים בדרדר על

זאת החכמה .וראיתי בסוף פירשוו לתורה שסיים לבחורר בירשולים
שנת ה' אלפים כיס ס' אלול שאז חבר התפלה יפה דרך קינה על
חרבן הבית ויש אחריו אגדת שנתב לבנו

,,

נחמן רז -ה אינו כתוב

בפי דנ.דפס באל ראיתיהו נס' כתב יד ,ושמעתי רגם דאיתי כתו-ב
בקרנם• שבהיות הרבמ•ן בברצלונה על חוף הים עם תלמידיו לדאות
הארמנים שהיד מבי·אי בים אגיה חדשה שעשו ביבשה .והיה שם המלך

בין הדואים ולא היו יכולים ל ·גרר,ד ייאמד הדמב•ן נמתלהלה ני
· בדוח שפתיר יולינה בים ,ויוגד הדבר למלך והכריחו הלביאה בים

נשאר דת,פאד .ובדאות הדמב"ן שאיו לו מקום לברוח ושיצטרך ללמד

למלך אופן ההשבעה או שיעליל עליו כמנשף צרה והנין לן ספינה
קסבה בים עם מחל והוא נכנס בן ו·אח,נ ,השביע הספינה ותבא אליו
בים .ותינף נתב בפתק שם קפיצת הדרן וישימה בקצה חאד מספינו.ת

הקסבה

ןידדם המלח

ותלך הספינה בש:17.ה קסבה למוחר-ק מאד.

רנהשגי,ע למחוז חפצו הקץי המלח ויאמר לן לך לארצך ויתמה מאד

המלח וידא והבין היותו .ד nוק מאד מברצלונה .ויאמר לו איו אלן
עם ספינה כזאת בים הגדול הזה כי ירתKי משארן גליו וירחם עליו

הרב רבתן לו פתק כתוב נו שם קדשו ויאמר לו שים פתק זה שבולי

ספינתך לוך לדרכן ואל nפחד .מאנם זכור לקחת הפתק מן המקום

קכn

שלשלת

הקכלה

כשתתקר,ב אל העיר ך.תשליכהו בים וילך לו האיש וישכב וידדם
והספיגה הגיע מאליה אל חרף ברצלונה ותלך עד שעד העיד ותכנס
גכ" ביבשה ך.תהרם כל העיד אחריה· ,וצלעקתם הקיץ וס.פן ויקח הפתק
בידו רישבדהר .ך.תגח ;ןספיגה בזדצי העיד רשם עשר בני העיד מגדל

א' לזכרןר עד היום הזה .וקבלתי שהיה להדמבאן תלמיד א' ר-שמו
ד' אבגד ןיסת

אר nר דm

ערעים וגעשה צדוקי ומזלו גרם שעלה

נמעלןת ויהי גרדא בכל הארץ חאדי הימים צ"כ שלח והביא לפגין
הדמב ,,,.דבר ובפניו -האו בעצמו הרג חזיר אחד ריזmבהר ויבש-להר

ויאכלהו ר~חדי אכלו שאל אל הרב כמה כדית·ות עבר והשיב הרב
שהיו -ד' רהדא אמד שהיו .ה' והיה ורצה לחלר.ק עם דנו והרב גתן
עיניו -בר דרך כעס .ריאלם האיש כי דעיין כשאד עליו ןנעט ירהא

מאת רבו .ולבסוף עאל הרב מי הביאו אל ה:זמiדר ,והאו השיב כי
פעם א' שמע שדרש בפרשת האזינו ואמד שבפרשה ההיא כלולים כל

המצות וכ-ל הדברים שבעולם .ולהיות אצלו זה מן הנמנע נהפך אליש
אחד .ויעז הרב ועידיך אני אומד זה שאל מה שתרצה ויתמה האיש מאד
א"'כ הו·א הדאיגי גא אם מתצא שמי כתוב יvם ויאמר הדמב"ז כן דנות

מידי תבקשנו ותיכף הלך לר נקדן זרית ויתפלל ,ויבא בפגיו פסוק
אמדתי אפאיהם אשביהת מאנשו זכרם ני אות שלישי של כל תיבה
יש שם האיש שהיה

,,

אבגד ,וכשמרע האיש הזבד הזה נפלו -פניו.

וישאל ל -דנו אם יש תדדפה למכ.ורו.י וימאר דר.ב אתה שמעת דברי

·הפסוק .וילך הרב לדרכו רתיכף האיש לקח ל,ן ספינה בלי מלח ומשוט
ויכנס בה וילך באשר הוליכו הרוח ולא נודע ממגר מאומה .דאיתי

בקובט' ישו כי

הר.מב"1

היתה דירתו קבוע בעיר פופי -ביןי שגליל

קלןביא'י רבזקנרר-ת ברח ללכת אל ארץ ישראל למרת שם כלתכר
ותמלי -דיו מלרין אותר ובקשך ממגן

שי·ניn

אליהם אות וסימן לדעת

יום פטירתו מן העולם .ויאמר אליהם בזאת תעד~ן כי ביום פטירתי
תבקע

מצבת

הרותי הנקברת

נעיד

התאז במחצית

ראצח

ותכךר

u

הבקע תראו כדמות מ רה מצןיירת וילך לו הרב אל ארץ הצבי ריה,י

ארחי ג' שנים לנסיעת הרב מאצ תלמי·י אחד מהם המצבה נבקעת
,והמנוהר מצירית הב ובתפשם דה-בר לכל בני ה·גללי ויבאתלו עליו
ו,נשמע אחכ "'-שנקבר הרב לע דרך ביאת גאלוים שיחיה לעתיד לבא
ע"כ מצאתי

רבינו ירבה מעיד גירונדי ח'י בימים דא,ה-ל י"י בםוליטרהל וראיתי
ב:וקנtכדס ישן שנפטר שנת חמשת אלפים ,,,כ וי 11א ,.,ס .יהיה תלמיד

מובהק מדרrמב"ז רבני שגי אחיות .הויה רבו של הדשב"א חויה אדם

שמן mדא חבר פי' לע • דר.י•ף בנהמ מסתכו.ת דנמצא בימיו ו-בינו

קכנכ

..

רכיבו יוחנ .

יזנה חאד שכן נראה  .באגדת שצרה  .מלך ארגון לד' יונה שידיך דין

מסור והאו שלח לד' ירבה לגידרנדי לשאול מ;ן יעשה לר .רז-ה וביבר
ירהב ורבינו אדר i·.חיו מזרע נשיאים.

רבי u

שמואל היה -אביר כחם

גדול רבי  Uנסים בר' ארובן הנקי' הרנבי-יר מגילל ברצלונה היד

1

תלו;ביד ד"י רהדמב•ן רדא,ריר ימים זע ששלא הדאש" מד"דwן וקבלתי
שזה דג,אוז נמאצ במדשר הרש -ב'א .וראיתי כס' רב ששת סי' שם ...ח

שהיה לזה דאג,ון ',ב בנים חכמים שרמם דון חםאדי וך.רן רואבן .וואמר

ס' יmסיו שהית להרמב•ן בן נקי רבייט נסים כעל הדרשות שאר

נפטר שתנ חמשת אלפים כ•ד .רבי\ב מאיר הכהן הבא מעיר רבברנה
והרבץי  nור:ז במרליטרלה .רבינו האדן הלוי וlזרע הנשיאים שבא
מברצולנה לטלריטלרה שnנ ה' אפלים מה"' ליציהר כבהאר נס' יסוד
עולם אוומר ס' ירחס;ן שמת שנת ה' אלפים נ"ג .ואני אומר שבואלי
זהר שח' ס' ה nי uן רביב' אברה' בר' יצחק הנרבןני מגליל קטולניאה
והיה תלמיד דר,מב  Nז רר•י כנרהא כס' שערי צירן ועשה פי' על

;ן.רי"ף לעיי המורה אמנם דאיתי שהיה שמר משה ולסימן היה אומר
א  uמן ,שך  Hל מאך מהש נךבוני ןכ  Yבטור אבן העזר סי' "לת רכר"

בס' מכלול יופי שע"א פ"ח האומד ר' משה הנרברני העיד שראה בעיר
סודיא' נוצרית א' שהיתה בת ק"ל שנים ודבר עהמ בשנת קיזןו,
לפרט והיו חושיה קיימים והולכת בקומה .זקופה ו· היו מזונותיה בצמצום
ובפ"ב מהשער הנזכר אומר שהז הרב הר ,נק' בכנוי מסי' ויואל.

,,

צדקיה בר' אברהם הרופא בעל שבילי לקם היה באיטליאה זאמר

בספרו סי' דס • ג כשמודיע שרפת

שהיה בימיו שנת 'ך jאלפים

,,

כ , ...

קרונות ספרים גמרא בצדפת

לבריאה אוומד שבפ' זאת חקת התורה

הרבנים שאלו בחלום אם חיתה גזרת שמים והשיבו להם אר גזירת
אורייאת .ר' בנימין היה באיםליאה הווא סדר ס' היראים על הסדר

הנראה אלינו כי ר' אליעזר ממיץ שחברו לא חשש לערר-ב הדינים
וזה רבי בנומיז אומר בהקדמת ספר היראים שהוא חבר ס' ידידות על

הדיניד ולזה הרב היה בן חכם נק ,ר' יהודה .מחב ,ס' התניא היה

בדוד הזה ועפלם שם ומ.חבר אמנם הוא אומר בספרר שהיה תלמיד

,,

יהודה בר' בנימין ושחב' הס' באילטיאה שנת ה'  .אלפים ע"'ד

וזה החנו'

הוא מורה צדק למנהגות איטליאה ונעלם שם המחבר

לרוב ענותנותו .ו-בינו יצחק מויאינה היה בדור הזה חכם גדרל-
וראיתי בקונטרס ישן שאביר הי' נק' משה .ןךן..-א חב' ס' אור זרוע והוא

הנק' ריא nז ,והיה תלמיד רביונ יהודה מפריש כנראה במהרי"ק סי'
'.צ

והיה תלמיד דאבי"ה הנראה במרז.כי ווחלין פן אלו טרפות

והיה תלמיד רבינו שמשון מקוצי כנראה במזדכי · ,מציעא ם' המפקיד

קל

שלשלח-

ב,לזן

הp

ן,די' תלמיד ך' אפרים בד תנז כנראה במרדכי דחוליז  ' Dגיד הנשה.
וראית,י -במרדכי
שנות

דע"א פא" מעשה בןת:כבה ישטעה דס,רפר ואל כתב
והשיב

האלפים

,,

יצחק מריאינה שהכתובה כשרה הואיל

ר.ליכא יותר מה' אלפים
ואריתי בפי' מחזור אטליאני שחב'

,,

:

ירחנו טרויש האר' בתפלות

ר"ה הדברים האלה ממש הועתק במחזור ישן ואת באות מהעתק

כתיבת יד-ו של רבינו יצחק מווינה בעל הואר זרר.ע המעיד ש.דרא
מצא המשעה הזה מי.דן משמ של

,,

פארים בר' יעקב מריינה.

,,

אמנון ממגנצה שהי' גדול הדוד ועשיר ומיוחס ריפה תראו וה  Mיל'ר
האדןן ממגנצה ושהררה לבקש ממנן המרה .וימאן שלמוע ויהי
בדברם אלין יום יום ולא שמע אליהם ויפצו בר האדון ריחי בחזקם

לאיו וימאר לךם,

,,

מאנןו נאי ;רצה ל.דוץע ולחשוב לע הד.נר עוד

ג' ימים וכדי לדחותם אמר
שם

הדבר

וידאג

על

לבו

לבר

ויהי

אשר
ביום

כן ויהי ןא יצא מאת פני
ככה
הג'

יצא
שלח

מפיו

בלשון

ןא,ד-ון

האדון
ספק

בעדר וימאן

ללכת ריביהאו המלך עaל נדחו וירדב תאו שמפטים והשיב ,,

אמנןו

את משפטי אני אדון את לשוני שדברה שקר דינה לה nתן כי רצה

לקשד שם י"י הואיל ויצא מפיר דברי ספק באלקות ויע i

המלך אל

אקצץ השלון כי אמת דברה אבל אקצץ את הד,גלים שלא אבר אלי

וכל הגרף איסר ריצו ויקצצו פקרי ידיו ורגליו .ועל כל פ' שואלים
אם רוצח לומ-יד והאו משיב לרא .ויהי ככל -רתם צרה המלך להשכיבו

במקרם א' ןכל פרקי א.נ.צעןתין אצלו ןילש-הnן לבין.נן הכי נקר·א
אמר.כן למי שהאמין אבל חי .אחר הדברים דא,הל

,,

אמנון צרה

להוליכו נירם ה'"'ר רל~נסת אצל השילח צבור ובמזן הקדשוה אמד
לשה•ץ וונ.תן לי מעט אוקד,ש את ;ןשם די,ען ,בקלו רם ואמר רבכן

לן תעלה קדןש;ן כמר שקשדתי את שמן על מלכןוי,ך ןעל יחידך
וא  Hnכ אמר ותננה תוקף קדשות היום רכ,ן\ .לכן הנגו הלעוזים לומר

הקדשוה ההיא בר ' iVוצ"'כ .וכשגמר לכ דק,דשוה ההיא נסתלק דנעלם
מן י~ין אויננו כי לקח אוד nדא,ל,ד,ים ויהי ביום השלישי בא במראות
הלילה לרבאנ קלרנימרם בז רביונ שמןלם ןו)לן לן כל הפיוס ריצו

לו

לשוm

אוונר בכל תפוצות ישראל עב" .ריו:כל להיות זשה רביונ

קלונימרם הוא אביר רמיב"ק הנnכב נדור ג' כי מצאתי שהיה לו

בן הנקאר רביונ משןלם ובאולי עשה לה-קים שם אביר והאמת יהשע
דרכד .ודאיתי במחזור אשכנזי ששי זה דמ-,שעה ואומרים שחבר

גכ"'

פזמון מ  Mלי את שמע ן,הרא יפה מ·אד .רביונ שמאול בר חפני ההכן

ךרבינר שמאול .ומכרנה מיםי' לי-ארן וגדולי חבריהם הנזכיוים בפרסקים

רבינו יחאיל וכפש-ירי

..

קלא

כלם היו בימי ,אי ...ז כנרהא פעמים רבות במרדכי רבמהרי"ק סי' קס ...ן.

חרב הגדלן רבינו אברהם מדעגנשפזרג ןרבינר ננתאל מקי uן רר  iיונ
יצחק בר' סדורם הנקרא ריצב•ט היו בםל בדור הזה כנרהא מפןזך
ןמפררד בכל הפרסקים ובפרט במרכדי רמהדי•ק ,רבי  Uיחיאל מפרישי

יהה nמלוזנידי ובינן ,ידו.הר ר.ז.iסיד · ןןר,יב•א ובטרםפ דג,ט שעשה
ןבמיאר סמ•ג שחיה אז שנת ה' אלפים י"ח ובסוף ימיר הלן לעכו
וראיתי בק-רנם ' שהז הקדשו היח גם כן חכם בקבלח משעירת רחי'

בבית מדשרר רנ של שמן חוי ' מלדיקה בכל ערב שבת רררלnק לכ

שהב~ע בלי שמן חה היה מפדרסם אלצ כל אנשי זrעיר עד שרב,יע
לארןז מלך צרפת וישלח בעדו זילאש,הר אם מאת חובר ריכפרר אר

משרם שלא י nזיק יהרר-א ל,עצמר רא .ובשר.ם שמא חיזיקו\ למכשף רדמ,לן

שחב ללכת לאררת בעיניו הדבר ייזרץע עם שריר לכלת בליל 'ד רהבה
היה מנהג העיר ש ,הפריצים היו דופקים בליהל בבית היהודים כדי

שיעניקו להם איהז דבר רהז החסיד למען אל יפסיןקהר מהלמוד
היה לק-ןח ממ.סר ותרקעו בארץ רכש-הפריצים היו דופקים בדלת רהרא
מכה המסמר בפטיש ןחפריץ ההי נצלל בראץ ,רעהת בבא המלך
והיה דן.פק בשער רהרב מכה בפטיש ו-המלך נצלל -עד מתניו רכשדפקר
שנית רה,וב הכה

שני n

חזר המסמר לאחוריו למרחרק ריפחד הרב

ו·אמר אין זה כי אם המלך וילך ויפתח הפתח רהשתחר-ה לפניו ויאמר

תמחרל לי כי אל ידעותיך רגם .ומלך נתחלחל כי כמר שהמסמר יצא
מן הראץ כן גם הוא יצא מהקבר והמלך ושריר יארו פן תבלערמ דא,רץ
ויאמרו לוב -עזרנו והוא העלם בבית אצל דשא ,ונתך להס מיני

מתיקה וישרוכ ל-איתנם הרשאון ,וישאל מהמלך מה אדוני מבקש
בשערת האלה הלא יד,עת שיש רוח א ' אלצ פתחי המבליע בראץ
כל קהרב אליו הלזיקני ואלמלא שירדתי להצילך היית נבלע מכל
זבל מאר המלך כבד נבלעתי שאוריך שהצלתני ואני ב~תי אליך כי
שמעתי חידתן חכם בחכמת כשרף הוראיה כי יש ךל נר דולק בלי

שמן השיב הרב אני איני משכף ח"ר אבל אני חכם בחכמת הטבע

ויזרע סגרלונר והראה לר הנר דולק בלי שמן אבל היה בר חומר מאיר
כמר שמן רינבתה מאד המלך ר;ןושי -בר חבצרו ויהי לן ליועץ ןיגדל
האיש בעושר וכברד ויקנאו בר השרים וילשינרהר באמרם שאם יגע

המלך בכרס יזי היהודי לא ישתה ממגר דיהי היום ןיתן מתלך כרס

יןי ליהודי שלתרת והשיב הרב לא ארכל לשתות ברגע הזה אך טרם
נ_סע משולחנן אשהת ובהגיע עת רחיצת הידים למלך אחר האוכל
רחץ ידיר על אגן זהב ןתיכף לקח הר-ב אגן רחיצת ידי המלך ,רישת

המים חהם לפני המלך והשרים ריאמר הרב אליהם כשחהי הזאת אני

עלב
חפץ

שלשל n

שמרתרn

ד,קכלה

·לי אבל בכרס היין איני יכול שלתות להיותו אסרו לי

מן הותרה והמלך שמר הדבר ריאהבהו נפלים .וכדרהמ לזה שמעתי
שאירע להרוגב"ם ר•א nרים .השר זרן גדליה בן השר ורן שלמה בן
יחייא שחרא ורד ה ' למשפחתנו חי ' בדוד הזה ר·לר ר ב חכתמן ר nריצגרת

לקהח ו המלך לו ל יועץ ריחי לו לרופא כי הביאו מקסטיליאי כנ;ל
בז ר ד ד' ר יחי חירם ויבא מלך קסטיליאי על מלן פןךטרגאל בחיל
כבד רי :קח את כ·ל אוצר מירר זולתי ב ' עיירות והם קואמירבה רליסברנ'

רבהיוn

כי ימי הסתר הגיעו השר דרך גדליה רחביריר יעצו אל המלך

ש·לא ילחם עם הארי-בים ריניחם כך בימי הקור הום כלים זנאליהם
ולא הטה ומ.לך אזנ-ו לעצת הזקנים וילך אל עצת הילדים שיעצרהר

להלחם וכרא ו ת הזקנים של·א נשמע עצתם ברחו אל מלך קסטי·ליאי
ריכנרם רינשםא אול דןן גדליה נתן וארחות שתית לו טרם נסען

מאצלן .שהיiםת מס אל המלך לתת הראש ו דהגלים מהבהמתו ישישחטו
בני ישראל רחי' מ רבדו במחשת אלפי ' זהב .רכך צהר ומ.לן שכל
הסורפים ודייני ישרא-ל ישרמו על פי השר הז.ה .אשר האריך ימים

ויגזע זקן ןשבע

ימים ויאסף אל עמיר ונקבר בעיר טרליטרלה.

והטובות שעשה אל הייהרדים בפרוטרגאל ואחר כך בקסיטלייא הנם
כת ר נים נס ' דברי הימים

לתולדרn

בני יחיאי .והניח שני בנים שם

האחד החכם הגדול י· יי טך:ןרוס שנמצא בשתב ה' אלפים קי"ג שהי'

כמו אלף רפ"ד לזכניכם עם חבריו לפלפ·ל לפני מרטין אפיפיור שני
עם יהשוע הלודקי שדמ.יו דת ונקרא מסיר יידולימר שנסחפי נבראת
בא ו רך נס ' שבט י ,הרדה .רשם הבן השני ךג,אןר דון דדו בן י'חאי ונדבר

ממנן בדור דאוב ,,רבינו שלמה בן אברהם בן אדרת הנקרא הרשנ*א
שנןג ,נשיאותו ננוצלו.אנ שנת ה ' אלפים מ ' דרר.ב רבינו פץר הנקרא

הר"ץ ההכ ן בן הרב הגדול רבינו יצחק קבלו מרבותיהם ודורות
ש·לפני.הם בשתנ כ• מר חמשת אלפים לבריאה .רשר,ב•א היה חכם גדול
בכל הכחמות ,ונראה בחנו' Nי'ש שלו שנהב נשיואת בברצולנה שנת

ה ' אלפים מ ' ורבינו יונה היה רבו מובהק ולמד גם מהרמב"ן .והאו
חבר ס' חרדת הבית הארוך והקצר .רס ' עבדת הקדש כנרהא בהקדמת

מגיד משנה להלכות שבח קןבלתי מזקני הדור שדר.שב"א האריך
ימים עד שבלכת הרא"'ש אמשכנז לטרליטרלה נאתכסן בבית חרשבי"א
כשאר תראה בזכררן דד,א•ש ונתב ס' יוחסיו שנפטר הרשב"א בן ע'

שנים שובשנת נ" Tצרה להעתיק לו פי ' משגירת הרמב'ם' מערבי
לעברי .וראיתי וrשת דהרמב  11ן סי ' מקאח תשרנה ולבינו יהודה בן

הרשב'"א וראיתי נס ' קאנות שהיה להדשב"א בן שני שומר ר' יצחק.

,,

ידעיה הפ · ניני שחבר הלוכתיו היה .בדןר .ה,ח rרביונ פרץ הכהן

קלג

השרכ • א;רבינו חביי

הנק' הר"-ף ב,ן דר,ב הגדל\ רבינו יצחק חבר חרס' על רג,מ' דג,ם שלא
נג;ו.ל לנר ערשה תום'  Dביב הסמ•ג רבו  mב; ס' מערתב האלקרiר ,על
הקבלה אשיחכ "-ר' ידד.הד וח.יים השע פי' סבימ;  :וכן nכמים אחרים
ןרגזיתי בגםיז ם' המג' דהג,חי סיבב הריי rכבתן הרב זבד' בנשת

זז' לאפים nאן.ת וראיתי ה,ברמב•ם הלכזת אשירת סוף פי"ג הג;ן;ז

שרר,ף -קלב ונרבינר יחיאל מפרשיי והיו לו nלמידים הרבה ובתוכם
לתמיד שחב,

'D

הבי" כרנהא נב.ןדיקי סי' קס•ב קןבלתי מחכמי

הד\ר שחברו בר ששת שהית nלמידו מר-בהק אוומר בם' rשת שלו סי'
ששים "'}-רהש חיה חכם גדלו נרפארה דהי' לד חכמים שונאים אותן

וקבלתי מתלמידי ר' ליאןר ונרריאל כי ס' הנייר הר Kהכל בו ןב,דורו
נקרא ס' דג,ירי כאל דnא,רונים קיtארהר לב בר שרונחעי שהמחרב
הזה היה שאכנזי די-ש אומרים השיה פרובנצלאי .רבינו יוסף ברבי
מרביה הנקרא דר,יב•ם וקבלתי תמלמידי מהר'"ם מפזורה שהיה שמר

,,

יומף סרב עלם דבור זi'1ח יהיה ר·בו של לדגונ עת .ריבנו יו"ס קבלתי

מתלמידי מהר"ם מפזוהר כי כך היה שם המחבר ס' מגיד משנה סביב

הרמב"'ם ויש אומרים שהיה שמר ובסיר וילאד דטרלרשה קבםלוניאה

חבירו של הר"ד וכן נראה nבשרברת הרשב"א \ואמר ס' י mסין שמת
שבנת קהייל ,רבינו יום םרב בךו אברהם הנק' הדיטב  Hא שחבר סו

מגדל עוז סביב הרמב"'ם והרגז לי חמנם א' שעסהת היה מה שכתוב
בשארית

הספר שם

טוב

ואומר

בחבררר

שהךשבא"

רדר.ננב'ז

היו

רבותיו זב.דלנות תפילין פ"ג אומר שדר,שבווא הוריב"ש היו רבותיו
 mבר ס' כתר שם טוב נבראה בספרו הלנות ק  Nש פ"ב ,וקבלתי

ממהר"'ם מפזורה כי לו' ידם טזנ כעל העניז משנה היה לן אשה
וכשנתמלאנה בא אלהי בעל מגלד עת ושילא חל לאשה  mיא השינה
לן יום

טזב חארון לגבי ושאוך כחלז שויהר רבבן .רבינז יחצק

מקורביל שחבר ס'

מצו·n

.דקןס ה,נקאר סמקי ושם באיר רבינו יוסף

כנרהא בiזג'ה הרמב"ם הלכתו שביתת שעור פ"ב וקבל J"1י שכמר

יאול מפרישי ןש ,אומרים יחיאל מרפישי היה רבו וח.ותנו ורוב
תלמדוו קבל מהריצב"'א וזה

,,

יצחק ה;די רבו של ף .,,,,הכהן אוומר

ס' יוחסין שהיה לד חוסם דוגול .ונארה _ בסוף ספרו שנפסד שנת ה'
לאפים בם' י mםיו · m-מר שנת '.ל ר דאר,ן הלוי הנקרא רו"~.ה
היה בדור הזה שנן הרשב"'א בתשובתו ןזף השדא"ה היה רבד ן.יש

.ררא"ה אחר בד'ו ה :רבינו בחיי בך ,אשר מ~יר סקרסוהט שאר

בספדר היה תלמיד הרשב"א  mכר פי' התורה דאומ-ר בפ' בשארית

שהיה אז שנת נ•א אללף שחשי בmר  ' Dכד המקח .וכב' בזב' ובינן
בחיי חאר בזרד ב' לרבנות רבינו שלמה בר' .ין.סף בן עמילא .יף

קלד

שלשלוי" הקבלה

בםרליםרל·ת ורביונ ךןך כהן ; ורבינו חזקיה מרירצבררק היו תלמידי
השרב"א

רבינו

אמרשםריןי

רמדכי

אשכנזי

ספרר

שחב'

הידר .ע

סביב הדי"ף היה .בדור ·הזה כי כן הוא קורא דiז"ף שהיה רבו כבראה

ב •דיני

בכל החבור וראיתי

שחיסרת

ובדיקות

שחבר הוא

בחדןז

שקורא עצמו מ-דרכי גר' הלל1· .ראיתי בספרר עידוניך פ' -הולן שהיה
חתן וביגר יחיאל מפרישי ו-ראיתי בקרנם' שהיה גיסו של בעל הסןנ,,ג

ודאיתי נס ' יוחסיו שההי תלמיד בעל הסמ"ג ומר' אמיר בר ' בררך
ונפסד שנת ע' ןיאא שנהרג בקדוש '.ה ד' מרדכי בר.ב' הלראי

,,,

יצחק בד ' ארשעיה נבדר של ר' מחנם דיוני דכ,תרב בדור ג' היר .בדןך
הזה בעיר

סדיויש כנראה בדו,מבם"' הלכןת

אישרn

'\אבי אומר שבאולי הזד .ומרדכי שחסב על ה-ריף-י.r

חבר הגהר' D_n

 Dכ"ג בהג,,,ה

,,

משה מצררך

של דס.מ  11ק כנראה בiדימרי"ק סי' ק  11 D 1ז קו,בלתי

מחכמי הזרד ש,זהר ס' הצורך הנזכר בפרסקים ובפרס במהרי"ק סי'

קכ"'ב .רבינו מ,איר יהלרי הנקרא רר,מה ,,,מעיי סרליםהלר היה בד-רר
זה כ]ךאה במהרי  nק

סימ j

כק"ב ןב,ר ששת סימן

דע 'W

אומר שנהב

נשיאותו באשכנז .וראיתי בקונטרסים שקבל מרביונ יח-ילא מפרישי
ואבגרות שנכתכן ךס הןזברה נך-אה שהיה כמר בן אחרחר של ך.ר,מב  nן
ואר ס' יוחסין

השיה ' 1

םרדררס אבןלפיא ושמת שתנ 'ן iאלפים 'די.

רבינו אהרן הכהן מלרגיל הנקרא רא"ה ה-י ' בדור הזה כבראה ב.מגדל

עוז

הלכרn-

תשובה שרא•ה ה-שיב לרמ'' itןנרהא כס' יוחסין שזה

הרב שה,ת ובים מהךא n ,ש ןשחבר

ס• אךחןת חיםי

א.ןךןך

העד הארןו ש" N:צד רכזח רנהא ב.ש"ת דב,ר ששת סי'

עם

קם '.'V

י'ן;ךjז

רבינו

מאיר וונוםנבררק הנארק מהר"ם היה בדור הזה קזן מולפג .רכבו
;ןזכרתירו .עם ד' אוניר בר' ברןו שה-יה ,נמאצ שנת

.,,

לאפים ל".א

ןהצבתין פח גכ,י rלהיותו -רבו מובקה מךר",א,ש והאו קבל מרבינו
יחיאל מפרישי יי·איתי בהלוכת ובחץ ומצה
תלמיד

.,,

גהבהn

ב-הרמב"ם הזשיה

יnצק מחיבת ואומר ם' יmםין  .כי mנ ב-םוהר שנת ס"זז

שובשנת ס•ן היה ברשוים  .בצרתפ יןם ן' י' א.ב רר·לביג מזכיר זה

ןג,ךוסן על  Dםזק אודבי בגרים  .ןכן' ,רביונ שמשןו בו' צר-רק תלמיד
ור•,מ .רנ"ל  mב' ם'

וn.שנr .

שרלגי ברית תושבות -שמשרן בו'

צדוק רנפם' דסנת עיב .רי"א שהה-י רו•.ש בר צמח שבדר' הרא"ש,

ובינו נמחן שהיה בן ונב של רבי  Uחיים כהן שהיה זקנו של ונtכ"ג
יכצד אמר הנזוכ כדרר שובים היה בדור

הזה m

בר ס'  ..הגחמני כנרהא

בחונד-ייק םי' 6,םמ-ק -יר ןןד ~,ב י~סף אברדהרם iדםפרדי חבר  .פי'

התפלות בשנת ה' לאפים_ ט' כהאךנ בחגורו בשער ר) lקרפרת ןהאריך

ימים  .עד :שלמד ע~ ר' ~ -עקב ~לע .הטורים -אוז חי.דוהים_

מק;rכזכייל ~r,

קלה

מנחם לבית האוביוי

פרע-ו מס גדול ןאלה החכמים מצאתי תניבים בערוגה א' בס' ש.ערי
ציון ןמעיד שהיו כמן בדןו ההז זאבתכם אליך על שימר הרב ר'
מ,רדכי בפרחינצה שחב' ס' אבר ןמ החי שסובב ריבי איסור ןחיתר

וס' בית שהערים על די.ני כותבה ןס' שער נדרים
ס'

.רמצוn

על יאנר דבירם ריבם רמר,מב"'ם

אברה-ם מהרר ,שעחש פי' לגמרא

לתדרה

,,

,,

,,

ר'  .מנm

שחבר

יהר-הד לדטיש ר'

יצjגח ה,נשיא שבחר כמר מדרש

מנחם בר' שלמה לבית מ·אי' שחב' ס' הבחירה וחןא

חבר' גדול ע•ד דר.י*ף ןבזסלןן הקרוש רבימיר שהיה שתנ ה' אלפים
ס ' Yהי' גרןש צרתפ הוסימן ןי nר ףא 'ד iבם וילך רגם אז מלך

וניררהק גזר על ספרי הןקדש ועל ממןו tסיארל ר' חייא בר' שמואל
בר' ·דרד מםדוילה תלמיד דר.,שבא --בחר צרור החיים וצרור הכסף
שתנ נ•א ר' ונ  Mיה iזידצר,י ש.שעה חוברים ודרשות 'ן"

שיראל

דלומב.ריקה ר' לוי בר' בארהם בר' יחים שחבר ס' לריח חן .רבי

קולבימו' בר' מאיר שחב' ס' מכלים על ר .1Jדהם י' יוסף ' 1

כספי שחב'

ספרים הרבה  'tיקראם כלי כסף  ,,דךזן דאיסליי·א שחב' ס' המגדל
וס'

בדיניו ר'

קרית ס' שהוא הכר:עות זהעות

יקותיאל

דמ,כונה

אסםורק' ע•כ .הרב ר' יצחק ד לםף ספרדי  mב ,חבורים א' קרא
צורת העוםל צורור המור רב פעלים פי' הקלת שער השמים ודך,א
חבו' גדול זיפה ע"ד המורה ויש בר טעם קצת מצות ועיןי בתשובת בר
ששת סי' קנ'"ז רבינו יצחק בר'

רבד של רבינו ירוחם

,,

מרנn

צרתפי

,,

אברהם בר' ישמעאל

דוד ה.כהן בלם היו כדרר ההד

משה בן עכסאי הנק' בדשר הספרדי

,,

יעקב בר'

בברציrונה שהעתיק פירוש

רמ,שניות מרר,מב"ם מלשרן ערבי עוליברי .ואומר

בהקרמתו לז-סר

נשים שהי' אז שנת ה' ·אלפים נ'"ח לבריאה אוףל ר"ל לחרבן ן:אלף
ת"ל שלטרות.

,,

יצחק בן

ש , ..

היה בשנת  'i'Jאלפים י*ב ןהמלן

זרן אלפרנסה צהר לו לחבר הלוחות מהתכונה קרראם לאפונסינש

רכל חכמי הארמהת תקנו לוnו'r.

על דעת אלו הלןחרת .ר"י בר' משה

היה אז בםוליםולה ןהמלך הבכז' צרה ול הלעתיק ס' אביצינ' מערכי

לא לשון לטיבו  ~ mס'  .חשב' על לאף ןכ•כ כרכבים א :7ר נעךרר
ונכרים עד היום ןהם נכללים בןנ nח צורות הגלגל ןהם י"ב מזלות
ב·.אמצע באפןןת חגורת השמים ן:כ nא צךרןת צלד  .שמאל ום"ר ',צד

ימין מספר י mסין.

,,

יעקכ בן גקםיליאי חכם גורל בקבהל מת שנת

ה' אלפים בסגוביאה.

יצ nק בר' שלזזוב בו סהולא משורר דמליץ

,,

חבר משל הקדמוני זמת שנת כזץ .רבינו ' שלזכה בן בנר של ר'

שמשון בעל ררת.ספרת ההי ב.עכו,, .
M.ירב על~י-ית .ימברת ךמוו ~בת וג·.ג"

,,

tנודרןס בן חאיו של הרמ":ה

םיש ום~ מלןיואי בחר .ם' המשקל

קלו

שלשל n

וספר משכן העדות ומת

שבn

הקבלה

.ג'"נ י' ננשה דליאן היה ב.דרו הזה

וכבר הזכרתיהד בחנו' הזוהר לש רשנ"י ועיין שם .ר' יצחק כחן
הקונקורדנציא ש nבר

הע.תיק

פרק

ארל-ןסו מלשון ל-טיבו ·ללשון

עברית שנת הקצ  11ח .הרב הגדד·ל זרן יוסף

1

יחיאי בנו השני של דןן

'שלמה היה ב.דןר הזה ך.שא הגןלה ואב לחכמים בכל מלכות קסטיליאי
הרי;ך תלמיד חנו הלרשב  ...א ויקונן עליו ולחידתם יפה אסורנה ופניך

ומביא' נעל קשל הקודש ןז.ה החכם חבר פסקי הגמ' על
הנכתבים בשת' סדרי עם הזמרה מקום  mדושים

סדר
יפה

אחרים דהיה

תואר ויפה מרא· ה מדא ןל-היןתר חכם גדול בדקדוק ובשירים שב

שניוו וחבר כל הפסקים ההם בקצרה דרך שייר מר-רבע ובעונותינו
נשרף כל בית מדרשו גבזרות '.ה ומעיד אני אליך ש :iימי חרפי דאיתי
קלפי' מהשירים ההם שרופים יותר מחצים

ניד הגאןו א ' bא ב'

יותר מצ' שנים וזהו וח.כם שמזני'

והגאון הז,ה אהדיר ימים

ששת בש•ת שלד סימן שמ nח iדונlזי בן ןי,,zמן החכם דון שלמה

רב

1

יחייא אך נפט' בחור דבלי בנים .ואזת היא הקינה של ב' תנועות
וית.ר וב'
להריחב

;ןmק
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םרקונו
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ןר1'1נ

כנימרו

תסק 'יםש'ב י xתקבאנכ לכח"',

"'יחחו tידאל שונ'י 'ייחm
 DV10יכה  .לכ
הנםירתס
עב,ד ילוס ללב
עוםיר

יכ

הונכזם

:זב םננ o,יכ אל םובמע

 nולכ.

וןבוח 'ויnז ההי זת הת ונדnן.

םב

יזרx

לובבן

המ 'Jtfו ;,ז,יז Dםןש:ל ז~ ליונ,

ינוס

הבלחם

יםר .

יזינ

בחון וםב וRסך קרקו' קיר קד.,
יונ

&חזpיי

~ן ה mיל
 Dף נע•ני

ואני

באוני

מנה

אנעם א.ת שאירןת ,רםה,

רגה
בא

רכזז לכב רבע
ךונ• םmנ זןונ נלו רדג.

m

יtכםירם

יר'NIם :
יסםיר :
רטני' :
ירתם :
ידעם

:

הסקורים

סםירו :

שערים

ערים :

ינwר

~ת

דשים :

וtעדי

ויונ,

גסרוים

וגריEנ :
זיררEנ :

הנזינ נין :תנרים : .זירם :
יםויעל שלו>ים ירקם :
ןםה שארה לנכירם ירכם :
בנtכ ח nזלוירם םירדד :

:tn

נקKר,

זאירום

יררמם :
רמםי :

זשי

נזרי

ירש"ם

ןעהש גם כן ג' בתים חארים

לרגונ

נאי חא רודלות באי בא ל :rך.ד.נר
אודר
ישילשס

'nWוiV

ביגון

לiזער

רnננבD

היי

וסדל"
ל;ןעש .

ושיח
אבלן

והשר
לו

כלהישף.ם :

בקירם

חדשים :

;סשך שכהעב ,זע לשכםיש .ע"כ :

הרב רבינו שאר אשכנייז .זהרב ד לוי בז גרשןו ספרדי קבלו
מרברתיה r:וזךררת לש שניהם שבנת כמו .ד 'iאלפים '.ן רבינו
אשר נקאר הרא"ש ב; :-בי~י יחיאל נהג נשיאותן אב.שכנז בוב-ת ,ה'

אלפים פ' כנרהא בש'' Iiשלן .ואבין היה ג'כ' נהם גדול כנראה
נטור

יורה

דעה

סי' רע*ח.

ןראיn

י

נס'

מנחת

קנאות

כי

גבזרות

ששעו קהלתד ברצלונה שנת ה' אלפים ס"ד שאל ללמוד בחכמת
ירדני.ון; עד שיגיע הלןמד אל כ"ה שנים ח nום תחתיו הרשנ"א מברצלונה

הוראשי" שבטוליסiחד .זיהר לד,ד,אשי" כפי דנרי הקדמת צירה לזרן
ח' בכים זכירם ,רבינו יחילא היה הראשון הרביאר הטור פעמים רבןת

זנמטר לע פני אביו .רבינו שלמה :rכmיד וםג הוא תמ בחור .רבינו
יעקב בעל הטורים היה שלישי ואו' בפ' רשאון של הלכו•ת· שבת שהיה

עבי זעם כל הז לא רצה ליהנות מיחיד  '1Nרבים ובהלכות קידוש
החשד סי' תכזץ נראה השיה אז כמר ה' אלפים '.ק ר:נ.ינר יהודה
הי' רביעי הווא חבר ס' חקת התורה וס' חקות שמים כנראה בןמר,יחק
סי' ',ו'1עק וראיתי נס'

יm

סיז

שהז

הגאון

נזמן

שהיו

וג.זרות

בטוליטרלה הרג את עצמו שאותו  mמרתו שהיתזז אשת · ו' יעקב אחיו

o

כקדשוה שכתג קנ nא וגמקום אחר ב ~רו ארובר

שהי-ה שבת ק"ס

קלח

שלשלח

ריש טעתו העזרס
שהיה-רדים

הקבלה

n

רוימ.דו יר ו ממתא.,.ם אףל יידוהם .ריש קבהל

הין בוורצים בעריות

רכן הכרחים  'tבניהם ממש

השחיתו

אבותיהם מס' יוחסין\ ,ראיתי בגאדת התזכחרת שכתב זה הרב הויא כמו

צוהאו חלמשה גביר הו.אמר  .בשנת ח' אלפיים ס"ה לבריאה הושם
בבית האס ו י-רם הרב דג,דול ר ' מאיד מרוטנברדק כי המלך העליל
עליר על עסק וא והיה שאריל ממנו ~כך גזדל mרב היה עני ואין לאל
ידר הולמך לא רהצ שרם ערב יהודי לאא הדא"ש תלמיח .דהרא לחמ·לת

n

רבו נכנס יערב .רזא הר יבר הרזנ" בסורו .יותר וםnrב דע שיפרע .
תוך זה נפטר רר".ם בבית האסורים .אוני המחבר ראיתי בקונטרס ישן

האומר

בשנ n

מחשת אלםים •( נ"ז 'י תמ~ח מלן דרמה ;ן.מכרנה

ררדרלף תפס הר"ם מררנםבררג ונפטר בתפיסה י•ט אירי רלא נתן
לקבורה עד ד ' אדר שנת ס  JNלפרט ,רהרא"1ס ברח ולשח לפניו ר'

יה.והד בונ להכין ו 'fציזח בטרליםרלה .רשיימרהו הקק,י ,רה,,רא עליהם
לרשא קלוצין ·עם ~רוהח דטהנ ·בכל שנה שום הביא הרא"ש כל
בני ביתו ויוחמ זקן שועב ימים  .זדאיתי בקרנט ' כדשבר דר,שא מעיר

בדיצלרהנ עמד שמנת ימים בביrר השדבאי שרם לידמו יח.ד הירשבווא
כתב לחכמי ספרד שיןשע כברד לזה דא.יש כי כחם האו ובעל סבוא.
וראיתי בספר יוחסין שנפטר רה·אש "-בטרליטרלח ם' ימים לחדש
מרחשרן שתג פ"ח

לא rf,

הששי  .ומיד ותך השמח ישm-ם נדד.גר כל

הירו,דים שבגיללות נבאר'  mnמךל צר.תפ יוושיבו 'יiYP

טרליtכרהל

ונינן יהוהד בנר על םנא אביר .ובףוס ימיו זrrע בחמשבתו ללכת
עלמוד בסיבהאלי ויקומר כל העזח ויתפשרו לתת לו מי שבים מאת

אשר יהו נרגחים לן מלפנים ונשתעבדו לו בדע שערה -שנים ושם
מראיך מאד לה.ודיע לכניר כמה הי·ה לו מל Dנ•ם רכן מהספקת אביר

ואמדיר מזא בספרר .עסקי בירת רבית אניד .ומצהרר_ ואתם לכלות

ביראת שמים ומיעד שאל קבל מואמה

מירשרn

באיי אשפילו עם

וטםי נאיד וזח יולבן לרסער '\חברתיר שוחאיו היו וסמכים על שהלן
רחאים ומייח ארחם שלרב ולוו שאבכזנ ואמריך דאמ בפישריר.,.ם
mדשוים ועניינים יויכ.ם יפים מזא .רגם מזכיר לכניר משעים אשיערו
ל.ן ואלברת-יי· ובתוכם אמר שר·בינד יחיאל אבי אביך היה לו חכם וחבר

והואכיp

אונר דחי .תשרyב דחי שרשאר,רך מהם שייומת יאב בnרלם

בנזל · ,,,ריב יד יח -דרכי ר~פש רח Kדמ,יחת ר;ז,יי יהום נפיוט חביח
של ר' .חדילא ,רבר'יוווות בבית יחםי דוקם חבקררה עמד ר' יחיאל,

~יאו;1ר  .לא הה,,יל  .ראו רmבי יכ ןכ

-:.

'· rי 1"7.

נדסר -יייייייי ;ןא« ~,...

נשנעu

י nך נאי mברי דמ.רלם-

לקט

הרא"ש mלרב•ג

לפני תמ .כלון אני מזכיר לו ·בפניכם שישלים ·נדר\ זאז ואר שאחן
חבור המוטל בר נזדעזע מעט זיפתחו הארןן ויראו עפעפיו מבתרדדים
יי"א ש-היה כמר שזחק ריאמרו כי היה זה סימן כאלר ימאר iו שלא חיה

יבדל דוג,יד ואממה.
וםג ר' חייאל

מn

רm m

ה :ר מת

א:בשכu

שתנ יץכ ףלאל שהשי

בשנה דihיא .רגם ואמר ש:ז.כייnר מאר לש  ' iיחיאל

אלמנה וג' נבים קטנים בא לה אי-שה חנ,לום בליל שבת וצרה לז~
שתיכף תברח חץו לעיר כי ה' מהפך תא העיר רתיקץ משנתה

כרעהד mוזרר לשין ריתףכ  .אב חל שנית יאהש צביורי .דראר ,רתrםר
לתכל תיףכ צחבי הליהל חרלך עם בניה ץוח שלער העיר ותכסנ

דעי,ומ m

בבית ברכהי חשיתה כרםבת הלש
יוהי

ונשאברדת

ץרח עליר כרmמי ישקת
רידר'U r

הבוקר ברא שודדים עביר

רבים מיבשויה

ןשללם לחב וילכו  m-יא שבה ל:ב~יתה אכףן לבי גפע רע וןכ םמרפ

רלם .שנהירות בחור נא ול חולי העינים באופן לשא הי' יכול
ללמוד ויהי היום רתבא אש·ה כושית ו nתפאר עם אביר לפרראתו

וכתרך ח' ימים ארה ת'lיעלת גורל אמםנ מהת

רכ,וייש n

והוא נשאר

עלןל ב,אופ ן שרן.ב למודר אח'ב' הי' שבאין מ:למד ב.קול רם והאו
ןתמבירנן

שומע

השיה

ויפים
וראיתי
הזה.

בספר

רך ,בנים

ולא

יבתלי

בקונטרס

ה,זה

בר

ששת

הלעתיק
כי

סימן

ענינים

החכם
רע"ג

אחרים

שהרהא

לי

ורפ"ה ש ; הוא

אחרים היו ילהרא'ש' שמם )אליקום

רבים

לא

רצה.

כתב

לואגן

משה אעלזר

שמען<ן רכלם היו חכמים בסרליטרהל וחבור פסקים ושיטות על
הגמ' זאל מנצא אצלינר ני אבד זכרם ~הזרע הקדשו ההז וחברדיהם

שאכר רתאה בארגת שנבת ד סחאדי יךקישקשא שכאהנבת חבלק

השלישי בסוף הס' הזה לוא נשאר אלא

רבי u

יעקב בעל הטורים שלא

בא .םע אניד ברפסד ונאשר בשאכנז .רבינו יחים חאיו רבו של
הרא''ש

נפטר

ש'נת

הרשב  11א

ומחבר

תלמידי

מהד"'ם

ע"ך

הגדי.:ת

כן

לפקי",

מיימונית

מתאצי

ה,מרדני

וה.ראי"ש

·ב.תnש

הלף

הנ  nל

ה,יו

כרדר

שלשתם

בח

נתיב

דף ר ' llז ע•ג .רבינו לוי בן גרשון הנקרא הרלב"ג הספרדי ויש ראמרים

ש,הי1ה פוווינדלאצ ווגאה בחב,ורו שהיה בש :' Nה אלפים צח" רדיילפ.ג

להתחכם רהשע פי' על ארססןו שומעתי בדואי שנ-עתק בשלון לסינר
 mבר פי' התורה ופי' אחרים והבד ס' מלחמות ה' שבנת פ"•ה כנראה

שם זשי מרננים עליו על דא,מרה,ג אנמם אין משיבים על -הארי
חארי מותז שןם נח"ב פ  nז אומר שנמצא  ,בימין נעו ב ,ן ז'

שנ~ם

מגיד עתידות אנ.מת לכל השולאים אותז רשם מפללפ איך _ אפשר זה
כפי הטבע זבהקדJרמ  Dירשו ןרת,רה נרדו לחבר _ ם' _המצות ןפ~ךרש

שלשלת הקבלה

קןב .

לע היוגגרר.ת

ר'ראי)''1\J

' tQ

יסmיז שiר ' רגשון אביו היה חונכ

רחבר ס' שער השמים ארבי אמר של הרלב"ג ר,יה הרמב"ן,

,,

גורל ·

יצחק

בר' ישראל שחבר ס' יסןך ערלם לכברד הךא  nש ןב.ת שגת ע"ב וכבר

ובדתי ממכר בסרף דרו

,,

יהרסף  ,,,,,.ך ' יששכר בר יקרתי~ל חבר

קצרו ס' התרר,מרת הרית תלמיד הרא 11ש רמת שנת צ"ב .ר ' שלמה בן
טררתא תלמיד הרשנ l/א חבר ס' חקרת הדיגיים שנת צ• יי"א שהיה

,,

יום טר·ב אש .ביל-י וביגר יררחם בר' משולם מארץ פרררינצה היה

תלמיד הרוא,ש כנראה בספדיר  m,בר ס

ב,ריבי שמיטה

שלרש, ..

1

ארם רחרה רמישרים ואומר

היה שגת 'tז אלפים צ"ר אשנו עומרים בר

חיים ך' אכ,דהם בר' .ישמאעל תלמיד הדשב"א הי1ה ר,בר מס' :יוחסין

n

וביבר ישרלא זב ,י יזו היה ונתלמיריי

,,

ש'מאול ,בר' צדוק תלמיד

הר"'ם מררטנברדק כנראה במהרי"ק סי' קפ ''-ג אבל שמעתי שהיד
תלמידי הרwאש  mבד ס'

דגא,ר;n

אשספר רבדי הרב רבם וכחברם

חיד ןיןקארם אגרז ,nדביגז יצחק מרןאו :חשב' ,שועי חר~א ה.די
בדד.ד הזה כנראה בספרר .וביגר עובריה בו' ורד שחבר פירוש דל.כרת

קדשו ;,שרח; ,מ,דר.מבם nזiPזי נופ.סרד ש"בנת מnשrיג אפלים פח" וב.אויל
הרא פישר גם ןכ הל-רסת עדות .ר ' מכיך ,הי-ה 1תלמ· יר 'ך' יידר.ד,ה בן
הדא•ש

ר ,הרא חי'  ' 0אקבת רוכל  , ,מנחם בן זרח צרפתי הי' תלמיד

,,

יחררא בן הדא"ש והאו חי' ס' צרה לדדן '\וגפטד ברסליטרל-ה שנת קל"ד

,,

יצחק שפרוט חבר ס' אבן ברחן רעיזי שב"ת בר ששת סי' רע"א

שנדהא השיה שונו

,,

תמחיה באן ברח .ן

עשה ם' עזר האמרנה הרב

,,

,,

משה

רכ,הן מטרוסיל'

שמואל ל .רי דנד.ג בקודש ה ' בשנת ק  Hל

עם כ"ח אלף הודדים בקסטילייא רטרליאוטלה כסבתו

מלחמרת ב'

חאים איבוקו רפידרו .רבינו יצחק בר ששת הנקאר הרי· ב"ש

היה

מעיר .אילידר שרם הרא קבור רחי-ה ממשפתח פרופי גר רהד"ף ההכן
הי' דבר כרנאה בספרר סי ' קנ" Tרמשם נדהא שרבינו נסים הייה רבו

וסנ.י' םריtכי" רשזא רנה (4כשםר ה tה:זל הוא ורבינו חסאדי ·דקשtיזסק
רכסי' שפ•ב נרהא ש,היה זא  'i1לאפים קל , ...רתעיזי בסי' קלnn

זרנר:m

זונשו ·יהפ ,כיזיעו nי~ תע;ויףר .רביונ שiמןוש בו ~

הנק' --vש'י"ר בר צמח היה תלמיי חבר של יייי·ב ...ש ב~רר שרם חרא

קבור וה.יה משפחת דודאן רלרז· ב חכ·מתר היו קורים ואתר רבינו
שמ,עזך וגהלח ושי ררכ nז-rיס לvנן .הנארק תשב~ץ'" "-ד!של ת·ש ,רברת
שמערך בר צמח רחב' ס' ענן ארבת רס' ארהב משפט הראר פירוש איוב

דפידוש

אהזרות

דספד

תיקון

סרדפים

ומלחמת

מצרה

וראיתי 'שהי:ה נקרא 'ו שומןן.ע נין' דצקן משתר 'וותלמיד ךןyו ההכן
ו.סח.',כ הגהות מימרגירת רהד,ב.,.ג היה אבי אומ ,ר' שונערן בן בנר

r.

אר:ו"'ש הולרנ•;כtמ,שפ nת ונ.זירם

ק א

היה חכם גדול והוא · היה מהגולים גבלתו חארןו שבספרר שתכ ה'

אלפים רצב rזחלן לתוהמרב ידזנn
ששרן מקובל ופילוסוף  mסיר כנראה n

שם .החםכ ה.ישיש יחן יףoו ןב
ש "lבר ששת סי' קנ"ז ר' שאר

וב אש:לד nדב ס' ומ.הניג ןיש וננהיג וחא

mייז שרtנ"בג .הרב יו

יוס,ף ג:קו:כיליאי בנעל הנ.סים פבוס שnב ק~•י· ד,בח ,הרן מאיו לוזבד:ויץ

שה:עתיק ) ' tהiמדות ללשון ןק,שדד ,"11זtי תזחיר ו יד\הח ב;ן הר--יאש
רבי·נו חסדאי קדישקש שחבר ס' ארד ה' הווא מנצא בשנת דג.זירות

אוומד ס' הי mסין שנפסד שנת ק•ח בסרבוסד" רביונ יוסף אלנו

ידרפס בnד-

)' t

~ים דדפ.לייג 'dןללפ יי,ד רvגא.הוב בmר ס' בתל חג

הי ' Wשהיה ק' מדים ותמ שתנ קו  , ...א"וד קע ר יקחצ רב עי-בק
רלו:כיש חשבר בשתנ הקל•ב ס' שערי צירן בפרריבצהי ר' יוסף ז' בחיב

ספרדי שחבר ס' גמוקי יןסף סביב הרי•ף אמנם אל הגיע לידינו אלא
קצתו ורiאייש ב,פ' גו:כ ש;פרס שיזר.יבםwי ומ .י' דiפיפיםו ,ד\דנגכי 'יז,:
שבנת הוקנ "iך 'mב ס' ד~פא.ד ש~ארמ' יn--ר:ב ובאל

רפישו:כו n

ורניט וי .ש

בקהל שהמיר ושב ,בתשרכ .'.הגי מש:ז ןבח -י לאיךןרנ ,חאים ממשתחפ

הנערים יש קבלה ע~ פה'V' .ה t:.חאד רמ משפחות מ,יוכmרת דשג.ל;ן
ו:כירמס ל,רןהטב ןב,ח.ז ;ך;ןדד יttצר מרומה אלו זזת.אי ם  ,הבאר לכ.רלרניהי
והיו עשירים ולא זכו לב.נים ויקנו בית וישעו בתרנו הכנסת הגדול

שב,ב,ול:רנייה ,ויקונ ה~שחה שיש ,בו ,דוב,תי יחים דגולים וירננתו שם '\ושם
נבקרו ועידין י,ש המר.נצת עם דכו ש-תנ מיתתם ר.ך;א,תריוני ב:ילו:כ.ין ונאי

אריתים יוב,,אדלי ך:זר ,,מב,חר ס' מלמד זדותלז».ידים שחותם חארי ספחו
אני מ,ש;ן .ב,ד' יה.ר,חה ב,ן ר ינהזנ t:ממשפחת הונדעיrנ .ןבח,

ר' מםחנ

דרקנאו:כי שבת' פי' התודה ףד הקבלה וס' דינים רקבלתיי ממררי רבי
י·עקב דדקנאו:כי שה.יה מיאתי חלציו שיש ול יב.ב.,קלiרו מבגארתיר ש:זז

הגאון הי' אוהב התורה -אבל היה גס השכל מאד והיה מרבה בתעניות
ותפלה שמן השמים ירחיבו שכלו ולבר וירכל הלבין התורה פעם

אחת בהיותו מתפלל בתענית בכנסת ויוזם רה-נ·ה א.יש ר-בידו כלי
מלא מים והקיצו ויאמר לן שהת \יק,ם רישת ןלא ,הילשם
רתיכף

המים
כמנהגו
ואז

חבר

הלן

וימצא
פי'

שכלו

r

ד~ י ורה

ולא השלים פרשת

וזתא

האיש
בהיר
וספד

הברכה

מלפגיו
ונברן

הווא
כי

הדיגים

כי

עלה

נהפך
וספר

אל

שלתm

הלך
לאיש
זכעמי

האלקים

כל

לזנדר•ז~
אחר
המצות

בשנת

כמר חמשת אלפים .בערוגת חכמים מצאתי כתוב בגליןר אחד שאר
יגאו ממלכות צדפת ו-סכריה באו באטליאה כמר בחר הזה אפילו שיש
קצתם כת.רניrנ בנמקר' חאר לא ,דzוorשי .ב;הז אאל כתבנתים ישא,:יך,
צימתאים בחי ננתתיה קרננד השןל •לירשולים 'ר vוי טרברס גם הוא

שלשלת ה  pב.ל:ו

קמכ

ר' שלמה אמנרןק נטרדי  jך .בי אליעזר פיגרו בפריאה

,,

רפאל לנין

בניצה ,רבי יעקב הלרי  ,בצנבדי .רבי שלמה טשרברדג שם•; .בי שמערן
כדמי שם דני בדניאל כהן בקמפנייה דרומה ד' מאיר לראנש כמלכות
בפולי'י ר:בי דננ:.חי די· צר,לן ב,ניצה ר' גשרון ישירש ,בירלינצה ןפר:ה~ינ

חיאל פיגרן

רכי יוסף כהן במרנפרה ,ד' יחיאל דעסווא' בגלוצר ,רבי

אנלכסבדריה .ר' רפאל בבוטים בשיריליאנר .רבי מרדכי דיצטיה שם.
רבי מב.יה בד' יוחנן טרירשו קמובל ,ר' מתתייה ראריזן בפראיה ד'

יחיאל פארה ר' שוגער~ נלין בגרפחמ וב.י שמוא~ רונש -.ין כנקדימ,רהנ ,,
יצחק איגידה בקזאל מזרד רבי יצחק ארגיז בלומבדדיאה ,,
דרולינדה ד' רפאל באדור.ן בסרילאבר ד' יוסף טרנברדק בנןלנייה ,,
אברהם טריריש בסידאז  ,,יהודה שיואי בלרמבדדיאה ד' חיים חבר
יהושע

תלמיד מהדי"ק כסלרצר

וברלינצה.

,,

ד'

ננתאל

שלמה

טרבוסר

בסביאגלי r
טדיריש

תלמיד

ד"מ אריסיו המכונה במנסיד i

מדראולונצה

הנזכר כבת

ר'

רפאל

השו"-ת מרבו

יחצק ררמילי פב~יtגאיבצה ר' עבחם מיניך ,בסולצר

,,

בפלרצר.
ד'

הגזבר

מתחי ~:זכוי\ש

השו'ת' ך ,יצחק ררשלר -בפיסאנצה רבי מנחם מנון בסוצלר רבי מחתיי'
טריריס נאב.גיאל.ר ,ד-ני מנחם אניישין המכונה במנשרן בוארדלוצ;:
ר רב:גיאל שרשב1דק :גקדיימנ'

ר.ב;ימינו

,,

,,

ינן ,ציןו שם

,,

ידידי' רפאל

אלהי אלינש ב.פליר·ני י' הארן םד,שנ.ררק ,פבדר'ל .שתנ

רמ  .qר .וראי שתדע נכי היקר כי החמכים שאר ארשום ואזכיר

נודרות

:תאיס איו ב,י,די זשום -ראיה לתעמיןד ·על האמת הישיר

ב~ררךרn

שכאתבם וזה לסי·בה כי תנמעטו הלבבות חוצרות תכופות ואיו מחבר

פסרים

שי  Mומ שימם \Mתיד כבשארוני.ם ם~\ צקתם כהב.ר אל

תנפשטר בכל הגליות זולת יש לן לשעות מכרני ולאהמין אל הקבלה
על םה מכחמי זtחר

,

לרכן ל MM Rםא ואבל-י יזנאצ איהן חכם

כתןב אחד תלמידו אר הפחות קררם לדב .הרב הגלוד ד' יצחק קנםטרן
בן הוב rבnדרל רבי י·ע·ב,ק הוגאר,ו גאןו tכקטיילאי סרפרי ןהרב

,,

ישארל אשכנזי קבל-ד מבארזrי'הם ורובתינו דורדרת הקדמונים שנת
כדמ חמשת אלפים קכ" ר"י קנפטון הרגיז ותדה הרבה והעמיד
תלז.גייידם הרריב ,.,ד-nרא,יד ימיtב דע שפנט' שותנ רכ

aרורא

ריהפ מרהא.

הרב ד'

y

רה,יה יפת

יצ nק ד·ליארן מלומד בגיסי·ם

ההי

nמלמ-י•ייי ןתמ בן .בrשעים שה.ב; .ןרב ,ר' יקחצ ידמאב .חכם גדול
ונפטר בםרוטראגל שנת רנ  pג 'ז חשדים חאד דרנr.רש והיה לן ש,שים
שגים -ן.היה מתלמידים ר"י קנפטיו הנזכר וואר .חבר ספר מבררת

המאור; .ןבח ר' ישראל אשנכ rי אובשnטריך בחר ס

1

רתרימח דה,ןש

,ש"ת  mברדים אחדים .ור' יעקב מלויד דר' הארן היו רבותיו כרבאה

כnיובם

p

קו:ב

ב רססאיסחנ

בספדן .הרב ר ו.בקע לנ:ח ~בבזי ובח

)' t

האוגר אביילםהא בניער

פריאה שנת nםשת אלפים דונייי ,הרב ר יר-סף קולין צרפתי הנארק
ובהרדי"ק נה·ג נשיארuו בלןמברדיאה \תלמיד.יו שהיד אחדיר קבצן

,קלטר .קתצ ת wתםיר גאודך חיד ועשו ס' - rf'VJעל ש1מר וגפ'ם

.-

הגאון בפריהא ש  Nרמ•ה רד' שלמה אביר היה גדול כנרהא בתזסו-ברתיו

ר' יהוהד הנקרא מיסי' ליארן חיה ב.נ:מזmט ו nייוב ס bר  DUת צמוי.ם
והיה הכר .פלר.תגיה דמהריק wונחקלו הקהל עד דשוכס במטוב' גשר

שגי-הם מהעיר .הרב

,,

ישרלא מנרברהנ מרגנש-בררק אשכנזי היה

בד פרלגתיה דמרהרי•ק ר' יוסף חיןר ר' אברהם חירן ר' יוסף צתפזסי

1

רבי יוסף קדסרו ר' יצחק ן' יזםיה ר' יעקב

חביב הזקן

,,

בארהם

בנכבשת ובנר רבי י)סף ולן נשי בנים רזן וילאד ןדרן בארהם כל

אלו .ה.יו חכמים גדולים Dבורtגראגל ב~חר חזה ר'1Jב ר' חד רר.אפר

רב' שלמה המכונה מס' רידאל חבר ס' מכתם לדור רס' כתר תרדה
.דנרב ר' מהש דריאסי שירבת ששלתל ;ן;תל:נק ב.רדן ישויר אבל בלי
סדר.

וממנו לקחתי מעט דברים .הרב

ישעיה  .היה בסרלירטלה

,,

שתג אלפים ר"כד .ןהאו חינ,ר ; ' 0ןליטת עולם ןבנר סאמף כל דרכי
הגם' יהפ דאמ .הרב .ר' שם סרב הספרדי חשבר ס'

הררשרn.

לע

ד" rוהד שנת ה' אלפים רמסי ר' שם סרב ד שם זכוב היה רי" בספרד
רמת שנת ק"צ.

רר' יוסף ברנ חבר פי' ס' המד  ,רת לראיסט'ו רפי'

הזמרה .ר' באר.,ד 1:שדלם בקלטרניהא 'i1ב.ש ס' נהד ולשם ר.תמ שותנ
רנאב

,,

אברהם ביבץ היה בארגון ר nבר ס' דרך אמונה ר' שמאול

סדסא חבר ס' מכלול יופי על ר\ת,דה

ואומד ס' יוחסין וונשרף

בקרוש ',ה ר' פנחס בפרגא ר' כנrריאל בקארקא ר' נתן אמיגור
סב.עלן ה:זקן

,,

יהוהד אידביגןדק

,,

,,

שומאול ספהד כל אלה היד

 nכמיו :גדולים בארצות שאכנז .ר' רפאל ידייד' מדסשבורג צרפתי ור•י
בארימנו באסליה ש' דמהי"

,,

שמולא זבהר צדתפי בפחאר שנת רס•א

רנ,י תש.נץ כומועיבעrוג רבוי מחנם ממייזבןרג ר' יסוף סוטב.ורג

יחיאל כר' יר,סף סדיוויש ר' י mנך סריוושי

,,

שמואל ,נר' יוסף הנק' חכם ממיססרי

,,

,,

" יענ 9בר' מ~רדכי

יעקב הלרי כל אלה היו

חכמים צרפתים נןןך הזה .ךר u ,ך מךךכי קךמןסינר יוני ,ך' משה קפסלי

ייני

,,

אליהו אלפג .ר' אברהם ידו-שלמי .הר  11ר אליה מזרחי שחבר

פי' על רש"י הנק' לע שמו מזרחי ךספר ש"ת כל אלה היו חכמים
בקרזכסאנסינה.

בזזו

הזה

מ~צחו

אנשים

n

מינז\,/פ ת

שר·נציך.נ

אשר

ה,מ.תידן .כמה רגהמ שנים שהדפיסו ר.,ובה ספרים ענ,די שה,יר ,תעוnל-

גדלו לישראל ןנראית· י הבקרתוב ומ.ולכל שvרדפיםר בוקרtכסנטינה אומד

אני גשרון איש שרנצינו בן החכם ומ.ופלג רבי ישראל נ nן בן שו>ארל

שלשלת .דק:בלר,

קמד

בן הד•ר מהש והוא דוד ה' להד"ר משה משפיהר תנזכרת בתר' ט\ך
הרב

,,

·זרד בון ה,שד דן.ן גדליה בן יחיאי שוהיה בק oטיליאי שתנ ה'

אלפים פ"ה לבר יאת רשם גךג ,גשיראתז חאדי מרת אביר רהד-א ג' דודות

למשפחתנו ו בסוף ימיי גלה עם וכהעטרה nודתר אל עיר ל-שכובה כי
•רבחוי זכגזדת ס' ן,יציגנר ·בשנת ק"נ ל.בריאה ו,אשתו -בוטב סעזניה

ושכלה השיגה באמצעות מלכת לישברנה כל ה.דכבסרת שהיו .לזקניהם

ר.,דגאון זהה בn.ד חבורים ובפרט  nייבוד דינים המאמר על דיגי רטפות.
וחרב קאדר .ןנזכידו ברtאשית  ' Dיןהך דעה ,ויגרע ריאסף אל עמיר ג:ן
ע"ח שבים לא כהתה עינ·ו ולא נס ליחה והניח

"

בנים  .הבן דון יהודה

היה -הדאש ר ן נעים זמירות ומלא דוח חכמה ודעת וחבר חבורים רהי '
חרתם בתשובות יו נ  Hי ב"י שר*ל נאם יה ו דה בן יחייא ,והוא חבר
,הקינה שבת·שהע בבא ,במחזרו ויולד בנים

בוןנר.n

הרב חן ש·למה

הי' בן רביעי לדב זרן זרד והוא דור ז' היזרע אצל,בר .הווא ·הלך עt:-
אביר ראמו לפוךטןגאל כב  nל רחיו לן שני בנים והם זרן דוד הראשון

ו-הוא דוד ח' זל ' יחיאי והי ' חכם ן.שעיד ולא רצה שונביר יקנו כנ  nים
,וקרקעות ולא יקדה לתים כאבונוין, .בזמן ןג,זרות ונפטר זקן ןשבע ימים

שבת דצ' fה כיילשבר-נה הtרביח

"

בנים והם הרב זרן כנדליה שהתכחם

מאד בתרדה ובפראוה ברסר.ף ימי\ הלך קר oטד.טינה שר-ם הדב~יץ  nררה
וחבר נתורים ןנשאד

אצלונ ·א' קטן iדנגק' ·!7בעה

עיביt:,

הבקשן.

ן;קךאים מומנו שישתדל להכשוירים ולהביאם דבעת חכמי דג.מ '

והפליג לשער-ת אנמם אל לעה לידו כי חכמי ישרלא ~  ,ךפ,בימר.
ובסוף ימיו גד-בה רוחו ללכת אל אץר הצבי ולא נסתייאע מילתא .כי
ביום צרם גדליה בפטר בדרך \נקבר בצפת .השר דןד יויסף היה -השני.

והוא דרו שותיעי לן' י nיאי .רדר.א אב אבתוינ-ר והיה נמאצ זא בנליב.םרנה
ויהאב אות-ו המךל רישימד:ד דל ליוץעn .אודי הימים מת דןר ,ליאםרנסר
המלך ריקם ב מןקזנר דןן יראן שאד ראב.הר גם .ורא ן.יניחדו .ב:מקוןמ
בהיו~ים ויהי ;ןי,ןם ריקרראו ,המלך ו,ימאר לו ה;,ןנ מרוב אדב,תי

אותך בחרתי לה.יטיב לאיו וכלל ישראל תאן וזה בהציל את נשtככם
מדינה לש •גי,הנם  .ולכן רוצה אני שתמיר אתה רכל בני .ביתן

ו,יעדתי שכל ישלאר ש-במכלותי יעוס-ו  .כמותן בי ארתך ואיתי רסר
רבד~ל עליהם ן.יען mו אל כן ישעה זכר ' ככתר ~:באורך נוס ' דברי
הימים מתן.דלוח בבי nייאי ם\ף בהד ב~ררא.ח -שה,ד כי כלתה אליו

הדהע מאת המלך רגם להוית כי · לא ל~ עצתו קהלר:ח פרושגאל עד
גדוש קסטולייא כאשר רתאה במוקמך .ב~חר לצאת האו רבני בירת

מגלילות ספרד ול-בא באיטלי-גר ר;קדא לו ג' ב,נים הזכרים שהם הגואן
זרן זרד זקני שלמהזס וקמבמו נזכרחו עם המשתכ fיר~ו :רשם תשגי

,ו :זי nק לט;ף,ן יעקב

m

בן n

סמה

ב,ב

םכ חן שלמה שנ.פםר רבודשי שנת ריי"צז

,,..,

סיון רוהא הניח בן

בסלןגיקר שורמ וח.כם דןו ירסף יחי.אי הושל .ישי נרקא הבנןו זןר מאיר
כחם שבירים ובדקדןק זאמ rnןל לוxילנח זמת שם בלי בנים שתנ
צ,ף ,ריקח רזן יו~כף

הiPT

מן הבא ביח

מער nמm

שבים כמי tק' לאף

קרתחש .ויכנס הןא ובניו לבם לעת ערבו  ..לא גאיה ןזmרי ימים

ריבם וה'lאצרת

רטרדןת

בחולת

vזבף  Dיסה

כחיע~

ש~בןםזטקס

באיטילאה .ככחרב בוארן בדרבי הימים מתולדות בני יחיאי וחא•כ

הכליד לםרדנצה זשם u
פירר;ן בקל וא nר בסרב

ל-ד ואג.ון אדזני באי .וnאכ 6אבר פיררה שדןכרם

פנים

יפות

בי

שמע

nא יפוי מעלתו

בפיורסר-אבל ןימת הזקן בן נשעים שנ:ו .םביררה שנוח רצוזיי וmלnו
בניר עצwכתיו לצפ~ אכשר צוה להם באיהם  mנם '\:נקרים אלצ בקר

n

ה שע בן בראי ויתר הדברים חנם נטזנים בכחרי הימים רנ,ז' הרב

רבי ירוכף גיקםיל-יאי מיאבכרי פםרד ןךר,ב ,וביגר יע,ק-ב

'}

חביב גם

;ןרא מיוצאי ספרר קבלו מרברתיד r:::.ומהגאונים שהיו לנפיהם בשתנ
ה' אלפים

"},t°

רבינו יוסף .גסקיילאי הנק' דר.י  Nג היה חכם ב1כוגי'

ומופלג :בחונכת ;ןקב,לן" וחבר ס' שוערי ארviר ,וס' שרע שהמים ר,פי'
מרכבת יחזקאל רזע שאיכר הספר שחבר

יעקב ' 7
הרב ,,

,,

יצחק לסף הנ"ל ,ו-ביבר

חב,יב בת' ס' עיז יעקב ר·בית יעקב ור' לוי בונד השלימו.
יצחק עיר-מאה םג הרא uמלי ספרר איש םכ nר~מפלג תב ,,ן;;ר

ובכל ה nכמ-רת .ן,זזב' פי' ;;רר..ח,ר רתמש מגיולת ותזות קשה  mבררים
ארחים ,הרב ר'

יוסף '1

שרגא המכונה מקובל דארגיtכני גם האו מיוצאי

ספרד  mיה ר.זנפlוג בחכמת הקבלה \בעלי מעשים שומעתי ממגר
מעשי ם

רבים בחסידות כי ב,ברחי

מהאריכות

השמnםי' .הרב

יעקב ביריב רשוי גלוחא בארץ הצבי ויאצ מספרד לפיס

,,

רמשם

למ.צרים רמשם לצפת הרב ר' יןסף טאיםצאק גם הוא מיוצאי ספר,ד
רנ.רג נשיארחר בסלרניקי שנת דפ  Hג ושמעתי שיש 'כ lש"ת שלר

,,

מאיר בן ריראג מיוצאי ספרד ועמדו ימים רבים בת,רגרמא רחאבו' אב

באיtכליא ונהרג מהליסtכים .ר' יוסף

ן' ז' אברהם ' 1

דית מחבר ס' שערי

צדק ,די' כדרר הזה הרב דג ',וביגר יהודה חייס מירצאי ספרד רהי' חכם

מופלג ב,ק•בלה ועהש פירשוו _ לי gך.מ,,ערכת האלקרת ךקךאר ס' מחנת
יהודה רארמר בהקדזנת ספךן .כי ·בוארי לא גתנל ,ה ס' הריזדרי .בימי רב

האי רכל ד~נים רדבינד אליעזר במרמיזה הרואב•ד Jו' -הדשב'א' לא
ראו-הר .הרב ך' אברהם בר' שמואל זקרtכי מיוצאי ספרד ויהי חכם
 .גדול

בחכמת

האצםגנינרח

ולמד

בזאת

החכמה  .בקtכררה

שלהם

נ,סרג .וסת ואליו כל העמים ידו.רשן ןיחי עצח'lי כפי .ראות הככ -בים
כעצת אחיתרפל והאו חבו ס' הי mסיז ,שממ·ונ חעתתקי דבירם הרזט

שלוzזל n

מקר ·

נחבור הוה,

,,

הקב-לה

אברהם דבלוכיש חבר ספר מקנה אברם על

חכמת .

הדקדוק והיה פיל.וסוף גדר-ל קורא נתקיךךא בפומבי לנורצים בסטודאי
·דפח;זן:~ .םהירת שם iדילנר כל -תלמידי'\ו נוצרים אחר מסרת ה,רב
שם

טוב שחבר

תריעה ·בספון

רפס ךמא,וןנת ומדבר

ןהרמב 'Aם ררלב'ג~' על עיקרי דא,מרנ·ה .אבל

גנד

ז'

,,

זערא

משה אלזוגקיר ה,שיג

,,

עליז רדפ.יל טעונתיו חה הגאןו היה חכם כללי  mבר שתnר בדינים.
הרב ר' אבהרם סב  nע בmןך פי' התן.ךה ונקרא רצןך רמ,רר .הךב ר'

יוסף ז' לביא ר"'י ב,סלוניןק -רוקסoנטיב· ה והרבץי רתדה .ךיד,ב-ה ןבnר
ג' סרפי י"שת .רtך,ב ר' יונחן אלמאן ח,בד פי' דת.ררה רקןאו -עי·ני
העדה  ,רפי' שויד .השירים רארקר חשק שלמה ר·הiזי מלמד .ךןר פירק
דלמיר נדו-לה .הרב

,,

עובדיה מבדטנררה התחיל לחבר פי' ומ.שגירת

בראץ מולדות באיטליאה רברoף ימיר ה,ךל לראץ צבי והלשים הח.ברר
רמת שנת ר  Nצ .הרב

,,

מקיאינקיא u

אליה חיםי

חבר ס' גארת

חיעבדרת · .הר-ב ובעל ב.נינכין ~ הרב ר' יד.סף זרהק רבחשו ס' רב

פעלי~ .:על הדד.ווק אטליא .u

ר' זגר-זכי פינצי חבר ס' על חכמות

התברגה מולדות ותקוופת .ר' יעקב וריל אשכנ rי חבר ספד שר"ת .ר'
אליה שאכנזי  nכם גדןל ב,דקדוק 'mב חבורים לע תאז

החכמ·ת ,,

·זרד

מקופו שחבר ווש.ת רבי יהודה בן הלאד.ב" ר' יהוהד דסיאן ן' זכרי'.
ר' ידרו,הד בן שר.שן .ר' דרד-

דסקטרו.
וראשי

.,,

,,

:נאןב.n

mה ·אל-בידה .ר שומאל פר-נוק כל אל,ה היו חכמים

ישיבות

יקעב.

,,

'J

שושון.' .ר שמאול בן סירה.

,,

משה.

,,

מפר rרים·
שם

וcנב

בעולם.
כל

ר'
אלה

יוסף
היו

עןזיאל.
תלמידי

ר'
ד

נחמן
יצחק

י~ק 'מ" שאwבל יחים 'ר\ יחילא הון מיוצאי ספרד

ונרנכגלים חבובכת ;ך+קבלה ר' אעלזר ב~ן ןצ,ך סדפן.י ןנ mנשיראיות

כלמרקה .ור' יחיאל טובר-ם ,בם ·דו.א שם' :ר\ עזראיל דיינה
כלןבמדדיהא שתנ וצ"ו .ור' היnזו שאלתיאל ר·בי ב:ררן ,בר' יםוף.

 ,,יצחק קןרקרסה  ,,אשר ציןר  ,,תםנל-י טריויש  ,,זרד פציגיטין.
ר' מרדכי דומדינד-.

,,

יהרחד לידו םמריזח ובי בנינכין ממונאטליצירנ.

ר  .יהדוה רכמwוחנ  ,,ליראד םוםרילא שנהוג הננל oיטם . , .יהורזvז
ובי·נצי דיי Dבזmד שהית ר,ב וכרהפ.ק אלא" ,ר בינדיפר נאסיל-דר ריי

בוגיזיהא ~כן 'ו  mה אשנן ר' אנשיי ·ל לה,רי ממשפ  Mציון ,..,,
םחך" י~  -יסדאל .ברומא ר :זaחנ יiזפ בבוליביאה ר' ליב אשכנזי•
כל אהל  .חי\ בממiו לשרנnר mוינכים ב-דולים מזופרים ביאיטליאה םג
כן תיר כ,דרר

חm

ובגי יו oף סגי

,,

יחצק הכן ד' יקחצ דמרלידב" ר'

משלאו עתייא ,; ·..,י-קחצ חרבןו ור' זרד 1

9

זמירה ,,

vאנ,ה דהכwן

ל' עי ב ינן קיר ',ר ייnזוןע רד '.יוסי קררק Dר' אברדם .וקוקס ר' נסים

הכחמים הפמוrורים באיסלאיה

פירשוה עובי

"

vואי תאיו ממאר ערכי  ,, .שןמאל כחים " אהרן

דסוני תמליד ךר,ב פיסו

,,
,,

קמז

,,

יהוהד

1

זכריה רבי ידו,ךה עוזיאל תלמיח

יצחק  nיןן רכי חנמן סרבמלא רבי יעקב אמיגו רני אררבם .ביךדס
באדדם ,אלובוסנינן,

,,

סגיז דמ,,טהנ

אבךדם,

מניידו.

,,

יצחק

בדציליזן ך' נמחן ןד,ב ר' יוסף .Dוסי .הרב ר' י~ נידב והרב ך'

לדי

'1

על

חביב כד' יעקב  .היה

הרבה

סמןכ

דינים
רב

בי

ןבפרס
מכח

מחלוקת

כיניהם

בשתנ

רדn,צח

·הרמב  Nם

דין

ימי

יחיהם

שחכמי

צתמ

כל

שבירשולים

וחביבי

והחכמים ~ר ש cהרוא הלם שלא שמער רבדי .,ררבננםי -ואין סמיזזכ
ויש ש~ מדב,nיב ונידב סמן סך ערש .זקנים שם ..ר' מש;ן אררקיש

ישאול רקרילא ,,

,,

חיאי 1בדוקשא ר' שמלאו חכם ר' ישרnע שןצנינו

ד' יוסף קארו הזקן ר' ש~מאול אלwב oניונ כל אלה היו ונכחים גחילם
ב·אדץ ישראל ומצרים ןפיץ דלפי שאל מנצא אצלנו רגם לא בשמע אם
nנדר חבורים ולכן הושמו יח.ד ור.ב ר' משולא ציו~ליו .חנתו של הרב

,,

אברהב .שי קבלה וכאיתית כי כשתפש רמ,לן סרלטך סרילמןא תא

מצדים שגת אלף תג"ג לחרדב.ן צרה א' מסריסיו להיות משגה במלכות
ההוא ןימדןד המשנה במלך ויצר אל בל היהודים רא'~ 1שם שוסמן

'"

ימיrנ י·ביאר לן סך גד 'lל ממערת ש ,היה בלתי אפשר להם רזה בבקס

חרב ן,דךג ,די.ורזים  ,התחילו בצום ובתפ· זלת ריקם זהי ה-ואגרן רדב,יא תאו

במו ש' נערים מי"ב שנ' ולמטה ויסג .ור עצמו עמהם לצום זהתפלל בקול
דם בבית הכנסת הגדר.ל שבמצרים והמשיך  nפלתר עד שעת המנחה

ויעת·ר ה' לקולר כי סדם שיאצ מושם ךן,ג,ך לו שנהרג המשנה רזה היה
ב nז א,דר ןי Hא שוהפליג לכ כן •תבלפה ןבמעס ש •הטיח דברים כלפי
מעלה ש~לכן יצא משם סגי גה ,רו ראומר שב~ס יהרiח שמהז ומ.שעה
גשעה מגהל,

משה

המרן

,,

יוסף המרן הזקן היה

בןנ

היה

םג

הוא

רופא סרלסאז סאלים

דזפא

סולטאן

סולימאן

,,,
בנר

רב Dרף ימיר אנקו בר רופאי המלך ה,ישמעאלים רידבררו  mעה 'גנ•דן.
דהרדי.ךר המלך .ר' יהוהד אביגדור דמ,כן-נה ברנגי

מנסטרדג
זלקרססה

אביג .דור

,,

דני

רן.שיאל

,,

י 'lסף קמחי

קדיסקשא א  rינאל

טרדדרס בל אלו חכמים גדולים בפוווינצא

,,
,,

,,

אברהם
קלמן ר'

מאיד בקנסבודג ר' יצח·ק מרגליות  ,,יעקב ברגגשבו,ג · ·רבי משה
פיפילא

,,

מנח~ :המכונה מעגול פראנק

,,

יצחק המכר -נח איזקשסיןי

שחיב' פי' על הסמ'כ tזר' ליב .כל אלה היו חכמים גדולים בראצות
אשכנז 1

שלשלת הקכלח

קמח

דו~ב

דון יnצק אב.רבלאב חהי מי\אצי ספרד שnנ רנ"ב וגדנך'
הב.ורים .וראיתי בחבור קטן מפדו' ש,משי·ב אל '"rג:י שאלות

מענייני פילרמרפיא לא ר ' שאול ה,כהן אשכנזי  .זא,רמר אלו ה,רבדים.
אלו הם כ.גן ר רים אשר חברתי עד דנ,ה פי ' ,התוהד קיר,ה היא מפ· נינים

ןהם י  11ב יד,רת נייר ר,כל רע,ירנרתי רם .פי ' יהושע ש ופטים שומואל ר;;ם

כמר ה' יר ו ת נייר פי' ס ' מלכים יהפ אף נעים רהרא כמר הא' פי '
י\!iועיה וירמיה רה,וא כמר

,,

,,

יו ר ת .פי' יחזקאל זתרי עשר רהם כמר

ירות .פי' דניאל רנק ' מיעי·ני ישועה אין ערך ליפיר ספר משמיע

ישועה ררר-.א פי' מוכרח לכל הנבראות שאל uכל לפרשם לא על ב.ית
שבי ולא בדרך רוחני אלא על דן.uרל;ן עתיך;; ס ' ישר ,ערת משיחו
והוא פי ' כל מאמרי הגמ ' ן;מדשררת· ש,באו על המשיח ראלר,

,,,.,

 nבר·דים הם כמר ח ' ירות הום בלם יחד נוקאים מגדלו י\!iווןזעת .ס'
עטרת זקנים והאו חבור קןט ל yפי ' פ' חה.ב אנכי שולח מולאן
במשפטי' אשר גם שם מאריך י ותר וכן בעקב .ספר ראש אמנה זבח

פס.n

חנלת אב-ות ,ס ' שמים חשדים והוא לדב.ריח דעת חרשו הר,עלם

ע,ן :ב.ארד פיי"ט

"'

ב' מהמורה ס ' מפעולת אלקים חכורש העולם

ותשובה על טעונים ובאור העניינים מהמרדה .ס ' צדק העולמי :!,והוא

ג ' מאמרים  .א' מדבר מענייני ·העה'"T

דמ.שפט'ן l'lעם דיני :יvד · רצכ"

רהב ' על עולם ~,ומתר וג'י'ע רגיהםנ ן,הג' נ,תחהי רי\ם הדין ועידןי
לא השלים מונא' ג '  .ספר להקת בניאים ר.דרא בענייני נבוהא ונברא'

n

מרע Hה ;ותנוחכ םע המוהר  ,ר זה יהיה iדתת ס ' מחזה שיר שדrזת,ל י

לעשות' ע"ז ונאבד .ר כל הפירשרי '  mיבורי ' האהיל שעיתי חאר שיצאתי
מץרא מולדתי כי ןקדם

הז הייתי טרוד ב nצררn

.ומלכים ולא היה לי

פאני לעיזי ולא יעדתי ס ' וכליתי ,ב:nנל ימי תנותי הבבלה לעשרת
שוער וכברד רכן אבד ה~ר בעניך ער ורnאי ;ןיןתי -נע רבד בארץ

םmרתי הממןו m
ננוקי• אוני ראי nי ?i

דשרתי ם' ה '  .זאו מאדתי חסדוי

היםרד,דn

חמסרא

 '\1הכי

קדוכנ' מדפוס כו.מ קלף א' רושח על רצרת

וופסק שצררתם היא חום שאל רnלות

לדאירm ,

קדר לונים.

ויובס האו צורה אלרץ .רזה החכם מrו ונקבר בפהוור שנת רסט».

זיהי לו ב,ן חכם· ופילרםדף נפלא .ן;ןאן רבח ס' ונרצי הנק ' דיאלןבי
דילהרך היהדוי ובו נראה גדותל התפלספוות .ר ' יעקב פואלק .ראו
בומלכות .פרקליהא .חורב

,,

רבא· רם .מ.ינצי ףי ·בפזnvד .בקלתי חשיה

משעה בבולניאי שיהדוי היה שו.מר חנם מיהודי חאר מסן י--ב ףלא
זהב ויהי כי · בא בעל הפקדרן לקחת ~קדונו המ ו פקד התל בד דיאכ הnובע

אל ·הרב מינץ ה,זה דסד' טעובת-ויי .רכן  nלקר המגנד ·הלן אל רבנים
חארים רהת nיזל הפסקים ,אביטליגtה בין כל היידב.רים מחוקלים קצתם

רהב דון י!קfו  Kברבנאל/ףו ~

קמט

גנד י;מ,פקיד וקצםת נגד המזפקד ןיגיע הדבר ,עד מלכתד פזלק.
ריתכרב הרב ר' יעקב הנ'ץ עד הרב וכינץ עד שפתנשט הגנע :נינ-י;ןם

רכבתר רוניי.דות הז גנד זה עם יררת ממהא ובנן לכל מעתז~ עד כי

לפי רנ.שע,וב חרמן הז

להז ןחנאובn

ההיא שניהם ביום חא.ד הרנ

,,

אצל חכמי אילםיהא ז11rמתר בשבiוי

זרד בן דדן שלמה בן הרב זרד בן

nיייא היjןיי בדרו זחה חכם גדלו רה.אר חבר ם' שולןר :לזננדים שוקל
יעבק בנן השלימו.

השדןק tת ' הnלה זלןד ואל הספקי לשהלימו ,,,

ר~ב ר' יעבק ביט המרסהג תיגר םת היה גדרל בקר uoנטיהנ ןמראפיו,י
,המלך סלרןט סרלימןא .הויה rזכם כתרדה הקדהשו ןנתררת הישמאעלים

עד כי היו באים שופטיהם לדת.יץע בספקי דינירו .::עמר ריהי לו
ולבגין ראוח:ת המלך וימת זקן ש>ונע ימים והניח שבי נבים ח~ים
בלכ ומ.שוכלות שם  -ד~חל ך.כח,ם

,,

יוסף רזפא משגה המלך mצnר

שו.ם השני כמהוץר גדליה שנרג ,נישאותו בסלובקי נק'"ק לישברנה
רקב.סטנסיהג בק"ק פורטגוזישי ווו.לידו שנהים ב,נים ובכרת

רגם

יאר"י א"א .הרב

יוסף קארו הספרדי .והרב

,,

,,

משה דט,נא מפוליא

שניר~ .:מרביצים תורה בצפת קבלו מרובתיה' רמואג-וב.ים שהיו לפניהם

בשבת בי.ננ ה' אלפים שי"י· ד•י קארו חכם גדול בתרדה הועמיד

תלמי ·דים ·הר-בה m

ב ' י'~'°ר שוחלן עררך וכסף משנה רעהל אל האלקים

בצפת שנת ש'ל•היי ,דר.ב שמה דטרני גם האו חכם גדול ודיןי בצפת
mבר ס' רקית ספר רס' בית אהלים הרב

משה לוי אלקב"ז חכם

,,

גדזל בקבלה  mנר ס ' ,בית ה • רר ,,ב ר' משה קרדררוירן .חכם בחכמת
הקבלה הרב ר ' יחצק קארר בעל תרלדן.ת יצחק .ר' אבר;ךם ירשולמי

,,

ר'

וצשלאו קוריא':י

לוי

זzוקרב,ן

ד' שמואל ודאקן כל אלח

בקרסטבטיאנ .ר' חיםי דבר,לצ שחבר ס' באר

ר' אברהם צדארלי ,ר' שמאול דימדינה,, .
חבורים רבים.

,,

יצחק אזרז חשבר ש"ת

מיc

חיםי לע ;~קבלה.

משה אלמרש·ניבו שחבר

רדדשוי,c

ר' מדרכי מאסלרן

כל אלה דם ,רי זקנים סנלוניקי  mכמים גדולים ו רור.ב
זמדינה הנזב ' העמיד תןנלידים

,,

שמואל

הרבה ומתלמידיו חכמים

ר.אשי

ישיבות · בסלונקיי והראיך ימי cרחא בל דב,זכרים דתנו ספרי שאלות
זת.שרנרת ה• יאריך ימיו מאן .ר ' יןסף קררקרס בירושלים דני חיים חבר

ב,דמשק ,,

שלמה אלישרק שעיר גודל ומחזיק ישיבות בא"י• רב,י

יחצק הנהן הנגיד עשיר  mסיד ב.rוצרים ר · שמאול סבע שם ו • יוסף
סגיש

פררסגיסר בצפת .ר' אברהם שלרם שם

סדרפי ב.מצרים.

·בדוכש· ק הרב

,,

הלרי בצפית הך:נ,

,,

יקעב גלי עד ·ב י ב.צפח .

,,

,,

נסים

יו:סף חי:וס ערב.י הידין

משה הדיין ערבי בחלב חרא אדם צ~הב.

,,

פרריקה

,,

יואל

שלום בר' י ו סף המכונה ר '  ,שכאנ ' אגרן גדול

שלשלת

קב

בשאכנז ,,
שכנא ,,

הקכלח

שמואל ב -נר , , .נ,,זiןי' iבר קלמן ברשריהא בר .פלרגתיח
שלמה

דלריא

ברשויהא.

יצחק

,,

מקראאק ר' יצחק רנן .ר ' יעקב רירמינץ

קלמן כהן שתי ' י ' זרד מרילצונrךג .

,,

,,

צלל

אליעזר

,,,

אירסליס

,,
פרנקפורט ,, ,

יnצק בגינש .בררג ר ' קלמן

שרו .ר' בנימין שחבר ןגחזזד בשאכנז  , ,ש-מלה ו-בנר ד' יהוד -ה היה

יניק mכים ומתיר שניהם בחצי שהנ הורביץ תרהד כמעט ·כבל מדיתב
שלין והמעיד iתימידים הרבה רהיה חכם ומ.דתר זמתז בלרבלין .חתא

הקיהנ אשר ישר על-הים תלמיד\ כהר"ר שאול במרהרין ,,זרד לתר-עלת

נפש ד-בר שארמר " mל הקינות הוד t>.פד חנת חוח דם .לנפש מהת:
מ עדה ,ני ר ם קרה צרה .חתת הלנרש שנים לכרש

קרעים. .ונירם

עברה .כי אחה עהף בערבות ך.מ u , ,דלים כנטיעיונ רעים .עליןם,

אהנח

כשסדרן מ.נתים .ולא

תקרם צרה פעמים .פז ימות המקדח

בעצל nים :

מ

ה רמיזת בכירת תקרא נעשרים .ךצ,ךיק נסאף מפני הדעה .הוי כפרנ''J:

 oרררה סוררים והיה רק זע,ר.ה ·וב.יד שמרעה  .נשתעה .אל עשרי
דמהע .פן יבא פתאום שהאד ושמאוה ,כנס שער כלה רםא לא ראעד~ ,ה
ב ן ל:שמ-ה האו מלן יהראד מיאן להתנחם\ .יתבאל עד כי חלה .קרל

יללתי אדרתי שו:דח.ד .ארד אל אבי ביןוג שאלוה ותקנא צרה
אבחרת-ה בשרא

כסר"ת

דמעת-ה

ונקבצו צררת

ועונתה

דירת

רעו-הת I

אשה

ה

ב קהם פנשי לע אכבי באי .אין ידר היל/ו רבכ ישאדל .ה-לן ארה:י
לשי ?'נביא מארתי יהארו עדר רד םע לא לכא יללים חכליילם
ב
ורבו תעקי לע מב'" mי א  Yררקץיע לע לב י'א"רר ולוב  Yבא I
מ כאתוב לררב'"י nזרתו יעיד

ויגיד עליו רעו כל משעה תקפו

בmתמו .כי עלה דע שמים שיוא ראצ ןראר בכי ציןן .רא.ני שאר

השtס גבר צעםזרזי שרת מם'"י שהנכל בציןו
ה

'

ך

משביר ארכל למבכיר ז' מה וט·בר רהמ ירפיר כדגן בחרדי' .

חובש בלעי וישובים בכיר .נאשר על לבם תומים ואורים .ובמרתם
הפילןו רבים חללים חללים .איה שוקל וסופר מגדלים נגזער שני

מולקת נעום בmלים

מ

I

י או ואד בהיר כי בכה .-םג אב זיו הודזר שמשר שני שאוי ד,א,רדים

שר-כבים למעצבת נדעך ש.ביב שאי מעוז רשאי .מלן כשאד נדמה
נדומ" ךשח •ברעוכייה ארד .:.רת,מ נאחב ערהם ואר שבלהמ

I

ה

ר כ חמולל לבח צירים ~לים .ירדו לעפר זב nרקקים ב,לבוש _שקים.

ר' י:זו-דא כר --כגיזיונ

קנא

הלכו חאריו לפ~ס ולחלוק זשללים .בצר זבמצור דב.מצרק מצוקים.
מת בליל אדרות מרד.ד דאי
בלם קדרו' פחאר

לאות' זכר חיוו' זדרדר .קבצו פני
ר

I

ר ב זvנללו לכ ונפגע •בעןר כלרנ .ןנןאין,נ שזמ שרnבך יוכסח .הכ תריעו
ריע מלך איו לנר ו.בצרה מי יהחי מגן ומחסה למהי גבששה כעררים
ר

קיו .רמ,רתה חלסידיו יקר ראקיד בא ,,מנרם אוין מוכיר I

ר איתי באל כב.ד ב  uרצים .נרע 'בhי לש.oת \למלל .ףא םא ימצאו
מ עתח דירבם ולא י\ציוא יקר מללוז קיהנ לך חרב יםז .mוגמינת

לב מכוגי אשרב .אני דנ,ני ד~דב,ר "1

ר

ש אר לצור הני רקינה .לבא ו,מספר תמרורים .לע אברן כןואש בכר
עם ביהנ .חאוד צידים תחת שיירםn .אה ומת תמור,י ועמד רמה

 Mת נעמי מי לע תאז שדמו שומי

'

i

ל ב .דיר ןVיר.ד שערן רעש ערופ פנים גס,יד שרד במדד יורד לתונת
~נינות יערנת רחבים האבק על נשיא מהאשר.ב ·דום אלב תמים
תעשה מהשק וחדקה תחת משעה

:

ה

מ דל אדר והדד שלמj,ן "lפשוט לן שללו ועדרם היה כערטיה ,על עדרי
שזכלה גדול היה ביה-וףא \רם אקלים במרת יד\ג הצד עצדי אר\ג
ואינבו כי לחק ואתר זאת

בנן :

ו

ה אלוף הייה שללמה .אלוף עודות רעלו.ר-ת על:ד .אכ"ב

נ-ץ ערר

חברתו במוחדמ" במדע ככלכל רדערד נ' תעלו o1על שריר' כשיחי
דאי.ד -כי ארדד דמע כביר אוריד אניד רד.ר1,עים כמבשים  .הפריד~

ז

י רם רתועה נהפך לשברים .רתי· בב אמו שכופר בכה וילהל נירם

באי ובועד באילות ביו מצרים על משה~נ שברון ~פר' ואלילה.
יום סוב נדע המיד .צעד  :mל אמיר הנני מעיק כעגלה המלאה

עמיר :

ר

ה וי אדון יסופר לך אוי לנר כי פנהל עסות רש~זיונ .בחורים חטון
נשאו ממק-ום אוהליך ניתק אבן בוחן פגת יקרת ,היושב בבית

מרזח ב.ארש ·לע שלמ;ץי ידרשו .ןיד'Viדו .יחרשר .,ויתד בברן.תי לעבה
ומי

ר~ :

ו אן,קה לנוד ולחנממים ואין .אנו הדגים ווג.ר אך נכאים .תנו לאבלים

ולמדי נפש יןי .הפיח ,בחודים בלם בבתי פלאים" זה אל זה שזאל.

איה .רב פלעים מב,וציאל תררז 1מהש באר היטב

;ךואל . :

ל

ד עת rןדרי\ מלא מבאד כחמת שבע" .אב .שלום ה-יפה להלל .באר

 :עדיו nלwזף _מים גמב.א חפרי רא ' 'Lם  .אל צמוא ה~לל .באשר מ'

שלוסלח

קנב

הק·בל:ז

מצור עדת אבירים שאר כבדר את ה' באורים כמהפכת זרים למיב

מ

מרים ו

ה רבה

עצבונן

אר:נ,ה

על

ועצבוני.

באי

יושב

אהל

ומ-קנה.

במסתרים תכנת נפשי בארבי כי .קול עברת  nלהשף שמעתי בזנחנה.
בביתי אין לrנח שדמל"ה ו,עד מאד גדל שאל;~ באין משען חובש
דמcכשהל

ה

I

ז מיד ה-פרדסים ·על פי הנבל: .זסר מעלי והמון שירי ביום באל
שאו"ל יאשלו באבל על מורי מ,נזרי וספרסי .יצא מתוק אמרי

מאז המבליג ש:ןד נהירתי יעוז .ופ.יל שני עמודי"ם

יני"} ו-בע"ז ;

ז

צ רה כמבכירה אחזתני חיל כיולהד .שלמ;,ץ  .הלך שלכרן בערפל

משלח-ן הערןן ·לתוהר ר,לתערדד" עשו מהט וארון לברר אופל ב,ית
מילוא הרחיף מברץ ביברן פרץ על פני איכה תאפרתי מדאשתי
השליך

ארץ ;

צ

ל מנצח על זבר"ת לב Nן להזכיר לנטעי אנמנים הקדרים בנים ,ברגל
נשמתו ב:דצק ידביר במקרם קדשו יהילכר על קברו שונים כהtכפד
וברבכר ר ,בך אל

n

תעצל אז

דm

ממורם יעהר ויאצל וינחם אותנו

ממספר בית ה·אבל ,אזכ"יר ןבא לצירן גואל

ו.

ל

כל אלה היו מפוזרים כטרי אשכנז

ולאה הם הרבנים ומ.פוזרים באיסליאה מכל הלשונות הרב ,,
אברהם כ.רןי ספררי ד"'י בבררלניה ןהדםיס  ' Dהחסידים רעשה
פירוסר שללאתו ,,, nאח.א י' עובדהי רסדופרנ שם  mב' ם' אור ה'
רפי' ךות,ךה .שדניהם םרת שנת ש"י• הרב  ,,אמיר קציאנלבוגן ,,,,
בפדmר בח' תיישי רובת תנש -"',חיש  ,,ידו.וה -בבר ב.ריניציחא הדב,, .
יוסף ארסליש שאכנזי ר•י בקרtונהב רמת שנת ץש  ,,משה בזולו
ויי בלםרהק ד.רלך ל~ רונת שנת שכי בן  ' Dנשים ר' יעבק מבסינר
חכם ורואפ ן;יןעתיק וברהר הנגובים בשלון לסינר  ,,עזרילא
סרמוסי ר•י אבםלוקי ופג'ם פביראםי ש  Nשכס . "-די יmנן םריויש
;ןשעש  Dי' ובחזר-ו לםיאני ןשי לן לבקה השיה גמעז שךי" ו ,ר' יחצק
לדםיש

,,

י,עקב פיצני ו:נרנאקסי ושי לן בקלה iדיותר מגזע חכם

ריקאנסי ,רר,ב

,,

אבהרם מררריגו

,,,

ישארל חאיו י"י בפרידה

ואלד דב· '.אגונים רי.ו וכרתי רסמכןבי בשאישרת תזר nם בידם ממש

הטהורnר בברכםת ~ רשאי .רבי י.דורה אררוסיל  ,.;..אכבקרנה.
הר·ב  ,,צחמ דמילי ווד.ב  ,,אילאי בדנ במנטרבה "
בפירהר  ,,חשמ דר' ד -nודי י mmפדדינצטל אחים  ,.,במניוםבה.
ברךו mקיסד

רד,ננ.יס המפוזירם באיילםא

קנג

ו' יצחק ממרנלצני בבלרניאי 'ר יהיהדר לדיפיאיסילי רברנ ר' יצחק
וב,רזכה .ר' בארהם בז דכח,ם ר' יצחק בן כnהם ר' יחיאל מדיסא

מת בברלניאי שנת שי"'ד 'ר לאיאי מנלרה שם.

רבקלתי

מזקני הד\ו

בי בהירת ר' יחיאל דפי > tא הנזכר בפי > tא אשר בטר> tקנה חוף הים
גחחל הנירתו בגלןית ספדר שנת רבב"' בוחר מםש ירר.דים רבים

ראבים אלילטאה בדי ל~ר אל תוגרמה הי' הז זקן מבקל בלם עניים

רשע -ירים ומכלכםל רלמהר ואםת על יד םע הספקות רמזזנזת בבל
המצסרך וואמרים שבזבז בזה סך רב ויהי היםו

דג,יעז בביתו

ד'

זקנים הבאים רמוג.לה חכמים גדולים רבאררתם את עשור בכוד
תפארתר .רנפשן ז n.םידה והנדיבה ששעו לבל הגלות ר'14ה שאלו ונמנו
ובה כקשתר מ·הכואר זהשי·ב חכמת דב,נים ויאוברו לו נסח בה' שיאצ

חון שנה בן מחצליך_ שאר ואר .יכחתם מדא רתקארהר בארהם לסימן
ששעית חסד עם זר·ע אבהרם ויצא מבן בונ הז .וגאון ר' אברהם

דפיסא שההי גבר גנרברין בכל רמ.רשכזלת ר_חמ חבצי ימיר והניח
נבים בערשו רכבו-ו שומעתי שחרב חבררר רעידי  jאל נגתלה .דג,ואן
',ר דור שמואל פיסקרןלר ךת,חיל לנהוג בשיארזת בוילמ-בזריאה שנת
שה'ץ tהרב .ר' פנ nס אלהי ממרלי iור·ב ר' ירן.הד מרקיססר רדו.ב.

,,

מ-שולא נררלרגנין והרב ר' משה מברוצי ך•י במנםרוה .השר דון

שמ-ואל אברבאנל יצא מנפ· רלי שבנת· ה' אלפים ש' בעשור ירתך
ממחאים אלף ציקרני בחסד ה' עליו ובימ-יר 1תעשר השר ר' אלחנן
מפאנר ם.כרלוניא והשי.ג עד סך הנזכ' גם הוא .הרב

,,

זרד בן השר

דון יוסף .ן' יחיאי והוא זרד עשירי שלשללת משפחתינר היה ברשא
גרלים מליסכונה עם אביו ואחיו ואחר פטירת אביר בפירר"ה והליכת
ר' שלמה אחיו ל-תוגומה גלה בעיר ורינה ארחכ"' בעיר ארימרלה ושם
נסע האל\ עם בניר והיה חכם גדול בתןרה -ופלרסופיא רקדר-ק ושירים
לא ק-ם כובזהר בדוור ב.חר חכורים וקצורים על חז.מת הדקדוק
רפלוסרפיאי והםנ

בידי.

וכחצי

ימיו קתלות קשד שבמלכות נפולי

-חנרו בר וקראותו להירת עליהם ר·י שרפם דויןי עליהם שרם היה

כ"ב שנים עד גלות ישראל מארצות ההם וישב לאימרל-ה אל ביתר
שנת ה' אפלים שין נשת:נ )"-ש על;; אל האלקים ויהי לו ב' בנים
ידר,הד האו הראשון ןמת  -בחצי ימיר בלי זרע של קיימא .הרב דדן ירסף
בן דון דוד ז' יחייא בנר השני רדר.א חד י"'א לשלשלת זבשפחתינר · .והיה
ב,ונעי אמר כשיצאר הרריר מלי>סברנה כאשר ותהא נס' דברי הימים

לירנולדן.ת בני יחיאי .רבהין nר באימרלה הרב•ץ זתרה לקק" כל ימי
חייו ר,היה חכם כולל בכל החכמות ןבח' ס' ותרה ארד רפי' בל כתובים
כאשר כרפסן בנילו·נייה  mב' ס' דרך חיים אשר היה מפרש סך

שלשלת

;,נד

הק כ לה

דב ממדרשי .ךג,מ' רם ' נר מצרה השית מפרש נן .כל המזצת ן.עטמם
ר· בעונרתינך נשרפו אלך השני נתורים בפזורה שנת שי"י בשגגת

לרוב ל,חץ השוטרים עם ג' תלמידי ~:.השי ' לן שם ועם ספרים אחדים
רלא .נותר אצלינו מאלו תשני חבורים קיר קצתם שמאצתי קרנטריסים

בבית מדרשו של הרב א"א הזה ולדוב למרדו ירמם רלי·לה -השיגרהר
חלאים רעים ואנמנים עד שנפסד לעולמו בן מ"ה שנים שתנ ה '

אלפים רצ"ס ואחדי פסיד nו נמו י' שנים שלחבר עצמותיו אל צפת
כאשד צהר לנו ונבקרו ע"י ה~רן

מידר .ןז•ה הרב

,.,

,,

יוסף קאדר ויש ·נידינו ראיה

יוסף אבי זללה ' iVה-ניח שלשה בנים רד' כ:נרת

ואנחנו בניר עם המעטירה מ' אביגיל ד יחיאי הרותנו השיאנו ·הכנרת
ארבעתן בבכרד בררך ',ה דדן דוד דר,א הגדול ומת בן חשמים שהנ
והניח בן קטן שומר אחיקם ור.ב ד  Nי היה השלישי שאד למד בפזורה
בסטרדיאי שלהם רrמרדה הקדושה יצק מים ע"י הגואן

שם

רננתו

כו.מהר

ברארפ'

לש·ום

שלרבזים

יןר,די

דסרתי-ם שנים

ש·נת

שי 'Aז

ר ,נו.וא אשה

שנת

ת'

בכברד

גדר:ל

נברלנייה רמת

אלפים

"1Vכ

';,אר

,,

מאיר ר"י

אל
שם

הניח

נעשה
בן

בנים

זכרים אלא  ,בת את nרשמה אביגיל .אני גדלי' ב,ן הגאון דןן יוסף

הייתי בן שני לר שאר לדפ.קת רצונך חברתי זת החבור זולת חבורים

אחרים אשד תכרתי על שם אחיך ןיאצרי חלצי כלכם בדן.כי ',ןj
למען יהיה·שמר נרקא עליכם תמיד כב,ך הארכתי כררזtנ כל אחד מדt:.

בם' הנוי הימים תרלדןת בני יחיאי ועתה פה לא אמנ-ע מלהודיןע
בקיצור כוונתם למען לא יןמשן מפיך ומפי זרעך עד עןלם .השארון

נקרא באתר לן' יחיאי ושי ב,ר כמה פשטים שקבלתי כ.אנכרחי דתשי"ת
ןחב לי לשדן למדרים וה-תnתליהו בבחרותי קדום שנשתאי שאה

באימרלא .השני נקרא ספד יחיאי הואו זה וכוונת~ בר להודיע שלשלת
הקבלת ונתרות מהש דע,..ה עד היזם Mmל-תי·הו רבריבח על שומך
שתנ מ8ש  ,השלישי נקרא ם' הדשרות דרשתי ברבים בכהמ מקומרת

באיטליאה רדת.חלתי ליתכבם לע ם' בשתנ שי'"ב על שם ר' משה
בני ונירם

הm

הם סך קייף .הרביעי נארק פסר ו-ברי הימים לתולדות

בני ייחאי ןכררתני והלדיע שושללת
בשנת

,,

זרעu

מתחלי מדןר יחיאי הרשאון

אלפים ותנ•ר דע חירם אשר חשדתיהר רמלאתיהר יורת ממה

שהיה כתןב ביד

זנקu

רזה לפי שמתאצי חרושים ביד קרובינו

העומדים בשלניקו ךקרסטנטיונ וכתחבים מ עם הקדזrונ יפה לחבור
שאל ה.יה מזא דה nחלתיהו על שם ר•י .בני שנת שי ...ר .החמישי נקרא
מש-לי שלהמ וכוותני רב לתת פרתןד ללכ מיני החלומות ו.דתn,לתיהו

אבימזלה על  .שם י' ;,למה בני שnנ שי"'ז; ,ןששי הוא ' 0

שבן

סםירם

שנתך ,ד·כmכו

קנה

פירשתי כל המלות זרות הנמ-צארת במח:זר-ר ספרדי mתחלתיהו דש
ך' ןןן בני שתב שכ nנ ביtק,זניןלה ,הזןןביעי נקרא ס' חגרן ןןןכבתי

שרוטטי

תלת טעם ופרתןו לכל מיני
רהתחלתיוי 1נפיסאור ע"ש בני

,,

הידים

ןהגפים

וב.ני אזם

חז.נן שנת ·ש"ל  ,השמיני נקרא ס '

גדלTiי ןוכובתי ןב לדרוש פסוקים הדנה שבתרדה שבכתב ממארים

שבתורה שבעל פה עם פשסים ימים וצחים והתחלת יוו . .שך ר '

גדליה נבן ילע שם כל יואצי חלצי אשר בשמי יטנה והתחלתי;ןר
בםיסארר שבת של•ר" התשי~ נקאר ס' בית ונאובה ווכתני בו ל·רר.ואח
מעלת התורה ומעלת מרעה"' -והnתלתיןן ,שתנ

של , ..

באלכסגדריה

על שם ר' גדליה נן זנוןזכקילה בתי .הי' נרקא  ' 0דר .סיני רכו  Mי
בד לפרש חלרף הדברות שיש בפרש,ת יתדו ופרשת \אתנחן ולבסוף

אבי עשוה חיולק המצות· ן.נ,רר,,גין דלו.רה חוצה לוtץר עם דרך אנות

ריפה והתnלתהיר אב.לכסגדריאה אדר של"ז על שם ר' משה בן מ'
מקיהל בתי ,דחא,ן עשר נקרא עין המנין \בררתבי ןב ,לפרש טעם מ  Uי

ישארל '\הכורפ ןךא על עין הרע דהתחלתיהו על שם ר' משה גלדיה
בן ר' יהודה בבי נקסטילטר .שנת של'"ז  .השבים שנור נקאר ס '

המשכיל ובותבי ב.ן ויברח ופלפול בין יצר הטוב ןיצר הרע על עסקי
התשובה ודיגים על מצרת ך  nה רצ'"כ רה  Mלתירו ,בקיירי שגת שלז'"t
עש"

,,

משה בנן .השלשה עשר נקאר ס' הללויה\ .נוונתי בו לפרש

ברבור רחב מן ברן.ך שאמר ע·ד סוף שמרביה שערה -התחלתיהו נקיירי
ע"ש ה.ח"ר נמחם סיבי  7נת לש ' .l"Yהי''ד נקרא ס' חנ וכדרתגי נר
לנבון

לפרש ברכת יעקב שנתן

ומיתתו ומיתת

יןסף עם למוד

ענייני הספד רבניה וגחמה רהתחלתיהר אב.לכסגדריאה שתנ של" Mעל
שם ר ' נח בן

,,

יהודה בני .

החמשה עשר נקרא

'0

האושרים ןכרתני

וב לפרש כל מזמור אשרי תמימי דרך רהתחלתיהו שגת השל  Hט

נקסtכיליטר על שם ר' ד ו ד בן י"י בבי• שהשה עשר בדקא ס' מוסר
ונוותני וב לדנ.ין קיצר-ר ורב המחברים שדברד על דרכי הnשרבה
ואחדיר ח·רבתי דידוי יפה מאד רה Mלתירר .על שמי שנת השמ"א
נכפר רפמא  .הי"'ז נקאר ס' הלמדוים ררכרנתי בו לשרפ הרבה אגד\ת
ומדרשים קשים ודחוקים מפשטים שאר מ.צאתים נס ' עין ישראל

וספרים אזiרים רהתחלתיהר בפרמא שנת שמ•א ע ''ש האגונים א•א
וזקני זצ•ל .השמונה עשר נקך.א ס· דרכי נרעם ווכונתי נר ל-למד הדרך

הטוב שצריך לאדם להחזיק כל ימי חייו למען יזכה אל
האחרר.ן ןנכנס

נm

כ"ד

האושר

דרושים על פרשיות התוהד ר·התחלתיהר

נפרמא שנת שמ•ב  .הי"ט נקרא ס ' הפרשיו,ת ן.כררנת·י בן לתת עטם

אל כל ;ןפרשירת שבחרהר שהם תרס'"'ט למה תאז פרתחה ואזת סתומה

שלשל-ח

קונ

הקכלח

וכן לתת טעם למה נסמכו זו לזר וחתחלתיהו באלכסנדריאה כסלו
שמ .nג ה,עשרים 'ק] מועד קןט וכוונתי ןנ לדרוש ב.כל מרעד שבשבה
איזה דרן:שי Cקטנים מתו·עלת

הקהל

מענייאנ

אבלכסנדריאח שנת שמאה על שם דוד בן

דיומא ר n,חלתיחו

, ... n,,

יוסף בני יצ"ו,

אשר כל אלה החבורים ביגיע כפי חברת ים  .לא שלותי ולא שקטתי
יומם ולילה עד ששקרה נפשי באדתב,.ם מ,אד .העשרים ואחד נק'

ץע חיים וכוונתי בו להשיב אל כל מיני

ספקוn

שאר י-וכל האיש

לשאול על עסקי תחיית המתים והתחלתיהר שגת שמ"ר על שם

חננאל בן ר' יהודה בני .צ":ו'י ועתה הנני עורר לפניו בני היקר
מנין רשם וסדר כל

דד,ררוn

אשר היו בעוםל מיום הבריאה עד דורנו

זה ז:רה להקל אלין ידיעתם .ןםג שלהיותי עתה חב.תימת ערוק הס '
טוב לראותם בשחבון צודק וקצר והם אדם שת אגשר קינן מהללאל

ירד חנון מתושלח למן נח שם ארפכשד שחל עבד פלג רעו שדרג
נחוד

תm

אברהם יצחק יעקב יהודה פרץ חצרח דם עמינדב נחשןו

שלנבון בוזע ערב.ר ישי ד~ר שלמה רחבעם אסא יהשופט יורם אחזיה
יושא אמציה עוזיה יותם

אחז חזקיה

משנה אמרן ישא 11ה יחוקרים

יהויכין שלתיאל זרובבל משלם חנניה ברכיא חסדא ישעיה עובדיה
שמעי' שכניה קימיה נתן הונא נחום

יוחנן שופט ענן נתן חנמיא

עקיבא דו,אנ הונא זרטרא גוריה זו .טךא יעקב מיםק חנמיא אנזימי
פנחס חצוב.

n

ה היה אחרןו הנמצא בכתובים שהיה מאבת ו.באמונה

מזרע הקדש של

דוד ;ןמלן, .וקהש בעיני כי ראיתי שני חאים

שחנבים ב' ·דורות כמו היוקיים

חאז

יהחארז

ודצקירו ,חאיו

שחם

נםנים ג' רררןת והיה וארי שnלרב אותם זרד '.א ןכן מר ·הונא
וות ועבקא אואב שהיו אחים

רמנu

גם הם ג' דורות וכך אחרים.

עם כל הז אשר יnבn:כ הם דברי סרד עוםל ןכן בסדר עולם מביא

שםעיה אחז שכניה .וכן במיא עריה אביר של חקזיה ובסדר עולם
זראם מבאי שומעיה וקדם בשנית רכן אומר שכניה בן שמעיה  -אביר

של חזקיה ובסדר עולם זואט אינו במאי נעריה א...,ו כי הלל  mקן
היה אחיו זסל חזקיה חזה נאוי ~ יעדיתי ל,הכריע .ובהירת כי כשאר
אמרתי ברשאית בתהרו ההז שדאה ; Yןיןvו יציר כפיו של ,,,.,בקה

וארוי דלא.מין שהיה קבי בטבעיות קלאיוות המושכלות מתרר nונשה
אשר בנרתא דוקם זז,ןלם אכרש דשרו ,.. mי פ' אוהיה אצלו אטבן
אכ -אדם השארון הי·ה מכשלי בתרות משה בגלוים רנרmכים בכל
ר1כ,ttשר לבן ארם זבמדרתב מד,ע"ה וךר,,א מסרה אל שgין הנולד כצלמו

ודבמותו .ומהם נשתשלל אל ·נח ואברתם תרעם שבמצרים ער מתד
דתרה אשז ;ןיתי" מסדה גבלוי

ופכר.מבי גדלן .יוא · מהש ואל  .כל

שלשm

.i

 .ק ז

החלנק נזי,,p

ישראל ומהם מחר אל דור ער דורנו זה ןאברפן שאי אפרש להכחישה
אפילו בנקר·דת חיריק וא י' קטנד" פאוי' שהרחבתי עד האתש הדבור
בזה בכמה אופנים

עתה
סרר

חברתי

קבלת

ךןח,ךה

דורכים

להציג

לפניו

למןע

יהיה

באורן יבקצרה.

הקצורים

בקוצר

לפניך

עררן

כל

במרואת

הצובאות ון ובהיר כשמש .כבר הזכרתי אלין מאמר חולי מאש' בlכ'
שי

u

חלין

'~

קיםל·ו .חא העולם מתשוחל

אדם שם

רהא

ראה

םתרשחל יע,קב ראה שם עמרם ו Rה יעקב אחיה השילובי ראה עמרם
אלידר,

ראה חאיה רעיר r

אליהו יקםי ו-איד סיפק שלהיזםת כל א ' ראש

לדורו ו,קבלת רת,ורה תלןיה ~יחם כי למדו הז זלה כל התורה
השי nה ביד אםד דביר מרע"ה .זעrוה אצגי לפניך פרטי הדורות

משלשתל הבקלה םוtררת משה שבכתב שובעפ"  .אדם  nי תתקלי שבה
רמת בש-נה נץ ללמך .שת חי rזתקי ...ב הב-ש

ןמn

שנת קסזז" ללמך.

אנוש .חי תתק'"ה שנה ומת שנת רס•ז ללמך קינן חי תתק'"י שנה רמת
שנת קע'tנו לnנ -ז.זהלאלל חי תת'"-צה שהנ ומת ש  Nרל"'ד לנח ירד חי
 Mקס 11ג שנה רמת שס"\ לחנ ח  uן חי שס.אה שנה ריתרןלל שנת קיגw,
לחנ הוא בקר אדם וחרה חאריו -ב•ז שני' מתשולח חי nתסק"'tנ שבה
רמת שנת ת uך חנל ,למן חי .תש,ע " tשנה \:מת שתנ ת,קב" לנח .נח חי

תתק"נ רמת שתב שנ nן לבאךןם ,,םש חי ת"ך ·שנה ר:-זימ שנת ב ' ליעקב ,

אךפכשד חי תל' TYשנה ומת שגת מ--ח ליצקח שלח חי תל"ג שנה רמת
שנת נ"ר ליעקב עבר חי תס"ר שנה ומת שנת ע"ח ליעקב פלג חי
ןלט" ש-נח ןמת שנת ח..,מ לאברהם רע\ חי לל'"ט שנה ומת שנת ע  nה

אלברהם שרד-ג חי ד"ל שנה רתוכ שנת ק' לאברהם נחרד חי קמ"ח שהנ
רמת שנת ק"י ליצחק תרח חי '"וiר שנה רמת ישבת· ל;ץ ליצחק
אברהם חי ק,ע"ה שנה רמת שנת

ם , ...

ליעקב יצחק חי ק•פ שנה רמת

שנת נ"ז ללוי יעקב חי מק"ז שנה רמת שנת 'ר'iנ ללוי לוי חי קל"'T
שנה רמת שתנ קי"י קיודם יציאת מצרים .קהת חי קל'כ tשנה רמת
ש-תג ק' קודם יציתא מצרים  .עמרם

חי

קל  11ן

שנה רמת שתנ

'ל למשה משה  nי ק"כ שנה רב,ן פ ' שנה הי' כשקבל התורה ~הוא שתנ
כ' אלפים תמ nח לבריאת העולם ,יהרש.ע חי ק"י שנים רבן פ:ץ שב-ה

קבל תר.תר,ה ממשה ךב,ינר עליו השלום שנת ב ' אלפים תפיח פנח>t

לא נודעו ימי חייו כי האריך ימים אמר רר 'hא ק·כל מיהשוע שתנ ב'
אלפים תקי ' ffלבריאת שבשנה ההיא מת ית-רשע  ,עלי הנתך בקל
מפנחס שנת כ' אלפים תתי"ל .שמואל הבניא קבל מעלי שנת ב ' אלפים
תתע"א  rmיה השיל "tני אפילו שהיה מיוצאי מצרים קבל משמואל

שנת ב  /אלפים תתפ  Hב ,אליהו הבניא לבק מאחיiרו שנת שני אלפי p

שלשלת

קנח

הקבל:ז

 Mקnסב ,אליש·ע ,קכ.נל מלאיהו שנת ג' אולפים ום•ז לב.ריאה ואז
נסתלק אליהו א.,,,יו שהיה שנת ב' אלפים תתק"צ וי•א שנסתלק שנת

גו אלפים ם"ר

יהריער הכהן קבל מאליש,ע שתנ ג' לאפים

נ Hה

זכריה בנר קבל זכאביו שנת ג' אלפים ס•ז יי"א ',ע השרע ה.בניא קבל

מזכריה שנת ג' אלפים צ' עמוס הנביא קבל מהשרע שנת ג' ~פים
ק"'י ישעי·ה קבל מעמוס שנת ק"מ .מיכה קבל -מישעיה שנת ק"ס
ין,אל לבק ממי;מ שנת קיייצ נחום קבל מיןאל ש  Nר"'מ בחוקק קבל
מבחרם שנת דפ•ד צפניה קבל מחבקוק שנת דפ"ה ידםיה קבל מצפניה

שנת שי"ד והחונן היה שנת של"ח בדרן ק:בל מידמיה .שnנ ג ' אלפים

ש"נ .עזרא הסרפד קלכ מבדרן ב -בבל שתנ ג' אלפים .ע'"ש רחיה הוא
יחד עם קכ" חכמים ובכיאים ונקראים אנשי כנסת הגדרהול שמערן
הצדיק היה משידי כנתס הגדןל; ה וקבל מהם שנת ג' אלפים

'.ת

אנטיגנגוס ק:בל משמערן הדציק שנת ג ' אלפים חך•ן יוסי בן יו,זעד
בן

'\יוסי

יוחנן קבלן .מאנטיגגוס שנח ג' אלפים רת•ק נן; היה ג"ב

לבגין בית שגי ידי,tשע בן פרחיה ובתאי האד-בלי קבלו מהם שגת ג'

אלפים תק" Oשהוא ש  Nקג"ב לבגין וכזנר ס' קוםד מלחמות· יון
יהודה בן ב~טאי \שמעון בן שחמ בקלן מהם שגת ג ' אלפים תרכ"א
לבריהא שהאו ת"ג לבגין הבית

רדאשיn

מלבות שחמואנים ,שמעיה,

'\אבטלי; ר  jקבלו מךם ,שגת ג ' אלפים תשכ"ב שהוא שתג שדי לבגין

הבית הלל ושמאי קבלו מהם שגת כמו ג' אלפים חשכ" Mשהוא שגת
שכ" לכנין ונמשך קבלת הז הדור מאה שנה שהיה עד חורבן בית
שגי ,ומעט ןקדם ןזאת הקבהל עמדה ב,יד זרע הלל אלו ק'ה' שנים

שבהם שמעןו בן הלל רר·בן גמליאל נכדן .רד' שפערן ב.ן גובליאל
שהנר-ב ב nדכ.נן עם כל ~ה חלל זקנם חי קכ" סבים מבשך זרעו תז·ה
עד דשר.א דהא .וכי יוחנן בן זכאי שםג הוא הזקין םזא עד סך ק:ץ

שחנ בואמן שהלכה הקבהל מיד ה-לל ןזדעד ליד רבי יוחנן בן אכדי

םה אל פה ו' דן.רות תנאים .ד' יזnגן כן אכזוי קבל מלהל ןןןך.עו ,דוקם

תשלום ;ןחרבן וה,יה נשיא ג' 'שנים רחא ה.חונן שהיה שתנ ג' אלפים

תתכnn

שהאו תיד ל,בנין .כחן גמללאי ןב יושבגי -שהנרג רחבבן קבל

מדיכ"' Tכשגת כמו ג' אלפיו ,:חתמ""' רי""'ב שנים אחר ד n.דבן ו"ע בקל

מו•ג שנת כמו ב' אלפים תת " Dוכמו ג'!ב לחרכן שרב*ג השני קבל
מד ...ע ב -שנח כמר ג' אלפים HMצ לבריהא .רבינו י.ווזוז ונ.שיא שבק'

רבינו הקדוש קבל מרשב,,,ג באי,ן שגת מכר ג' אלפים  Mקכ" ליצירה
ר-ףב לחרובן
ןק ,uנ

,,

חנינא בן

לחרכ.נן ' T · ,דררm

,,

nמא קיבל -מרב.ינו וק.דח שגת תתק"פ

מאוראים ד·ב ב,סרדא שומולא בנרר.דאע קלבו

שגת  ,ג' אלפים תתקצ"ט לבריאה,

,,

ירהדא בגך,ר,דאע זוב הר-גא בםרדא

ספוד-י םל.כ קודש

קנט

קבלן שנת ך ,לאפים י"'-י דב חסאד בסןרא ןדבן ,בד חנמני ,קבלן
בשנת כומ ז' אלפים נ' אביי בדבדד,עא רדבא במדnזא קבלו שתנ כמו
ז' אלפים פזן .,,רב נחמן בפומבדיתא רוב פםא בסןדא קברל כמיו שבתנ

ז' אלפים קי"ג .רב אשי בסררא ,ורב זבדי ברפמבדיאת ,קבול שנת
כמר ד' אלפים כקז .--זנרימר ב-סררא רבו ג·ביזwו בפרמבדיתא קלבו

זw

שנת כמר

פק'"ה .ח' דרדר,ת ובנן בסו-ראי ,רב יוסף בפרמביראת,

קבל מחם שתנ "

אלפים רל'"ח .רב חאאי rנב.רמדכיחא ורב עיאנ

בסרדא קבלו שנת ז' אלפים רי"ע ,ראב נר חנן בפןמבדיחא קבל שנח

ד' אפלים שמט ,,
שסn
ש"ע.

יצחק בפזבמדיאת קבל מר' חנן שnכ ז' אלפים

זו,אנ בן.סרא ,ומד דכא בפדמבדיאת קבלו כמר בשתנ ז' אלפים

,,
'"

זורות גאונים

,,

חניאנ נ.vננמדיאת ורב הונא כמתא מחסיא

קבלו כמ.ר בשתב ד'"א ת7כ"

יעקב בפומבדיתא ןךב ,י,ון;ןן כמאת

,,

מחסיא קבלו כמר ~שנת דת'"'צ רב מרי ב-פובמדיתא רד-ב יה,רדה נמתא

המסיא בשנת כמו ד' אלפים תק--י ,בר א·בא נופמבדיאת קבל שנת

,,

אלפים תקבץ ,רב יוסף בפרמבדיאת ,ורב היאלי בחוכא מחסיא

קבלו בשנת דתק  Nצ רב מרי בפרמבדיתא רד' יצח • ק כמתא מחסיא קבלו
נחשןו מבאת מחסיא

נמו שגת דתרמ'"-ה ,רב אהרן בפרמבדיתא ורב

n

קבלו כמר שנת ז "ש ו.ב שרירא ורב האי בגר בהינדעדא ורב סעדיה

כמאת מחסיא שנת דתשכ" ,רב יהרסף הלרי קבל בשנת נמר זת'"ת
בספרד ,רב יצחק אלפסי קבל בשנת
הר ,זננ'ם' בספרד ררש'י' צברפת

כמר ז,תת JNמפיס

וספר.ד
רד"ת

קבלו נמר ד ". Mק רשב"ם

ן.ךיב" Dאחים צרפתים בקלו נשתב במר ד' אלפים תחק"כ ,סמ"ג
הורמב"ן

קבול

ספרדים

 mתק".נ

בשנת

הרשב'W

מרפירוינצה

זרר.י'ף' מספדר קבלו בשנת · נמר ה' אלפים הרא"ש א·ישננזי רהרלבג't
ספרדי בקלו בשנת כמר ה Hא

ספרדי ורב ישראלין

 13ר' יצחק

שאכנזי קבלו בשתנ כמו הק:ץ .רב יוסף רד' י·עקב ספרדים קבלו
כמר

ב-שנת

אלפים ר"נ

ה'

ד;,יץ

בצפת

והריקל"

בקרסטנטינה

ןש·לונקיי דרר.שז"ם ·בשלוניקי קבלו בשנת כמו רש".
משה
כבת

ספרן

נבת

סרפן

ןח' פסוקים

וספר  -. .איוב
שבסוף

דת,ןרה

ופרשת
ויש

בלעם

אןמךים

הי nת

יהשוע
וקראם

·ומשה כן :r;.ב נדמע: .סמראל כתב ספרן וספר שופטים וספר רות ,דוד
וי'

זקנים כחבו -תהלים.

שלמה.

אסף

 irימן

והזקנים היו אדם ,אברהם

ידותרן

ג'

בבי

רקח

ועזרא

משה.

דוד.

ויש

זעת

חאר בוכזרש שיר השירים ודע כי מתח·לת הממזורים בעשר מיני

\.ד~הלרn

ןדם ,אשרי .מזמור שיר .רנן משכיל מכתם :דלפת חהלה הודר

וטל  wל n

םק

חקבלח

הללויה והיו מזמרים בעשרה מיני זמר והם שמינית בחילות תגית
נגינות עלמות שושנים ששרן אילת  .יונת אלם.
נ..,ק וי nא קמo.יט כ-השים למה רגשן עם

מחל.n

ו -המזמורים ~:.ר

שארי א' ןי,..א שהם קמ  nז

כמספר ימי יעקב תה בהשים ךב ',מזמורים ראשונים שיהיר א' וחמשה

בכרי נפשי ז.גבזמרר א  '.יעשיה כתב

קהלת.

אנשי

כ nב

ירמיה

כגתס

דג,דרלה

סרפר

כבתו

ספר

סרפר רזiחכלי ושיר

ומלכים

יחזקאל

וספו

ר nרי

השירים

קינות.

.עשר

זדניאל

ומגלת אסתר .עזרא כתב סרפר ויחוס ד,ברי הימים עד לוו אחים

פרש·ה כ"ח .נחמיה כבת משם עד תשל~ם ספר דברי הימים כרנאה
כל  rה באר היטב בב  nב פץ ויש שם חלוקי זעות עיש .דוארי שתדע

n

כי אומרת העולם וו..ב; לכ ר ב סרפים חארים כקובץ ספרי ה.קושד
אשר איכם כידינו וא~מרים כי מאצו קצתם בלשןו כשדי וערבי ויוני
ו.בחרתי להציגם לפגיך למען תעזם ספר ןטב.ית אומרים ש•היה בימי

גלות  .בבל ובותבו לספר צ דקותיו רנביארתיר ורמאה מלאך רפלא
לגcיר

ומש,בח

הזיווג

ו,הצדקה.

ספר

החמכה

הנקרא

ספייגיצאה

אוומרים שחברו שלמך" וי"א שהיה פילון היהדוי כבית שני .וכדרתגו
סדור הנהגת השרים והידינים שותאנ ע nא ןע' רמב"'ן בהקדמה לפי '
התוהר מזכירן .ספר איקלסאיסטיקר אומרים שחברו יושר.ע בן סרוק

רכו w
מדרn

לדרוסד להמון שיקשיבו קלול שופטיהם שורירם .תיםעלר
מרטת ומשבח החכה,מ

ר.דאגשים

הדציקים .סרפ רנון וכתותו

להתנבא לישראל הגולים בבבל שישרב·ר ליררשלים רמה שיההיי אכחרית
הימים .פסר

יהרדיn

,הנק' ירדיהש רכדותנר סלפר איך היה משעי

ןהצלת ישראל מיד יוונים .שני ה,סרפים אחרונים מעזרא יr,ו ונ:ןשנים

דש c.אצלנו•

וכרוכת

ספר

זסארזו דר,א ספרר פסח שש,ה

ישאי ה

בירשולים וזמרעו חאריד וגלותם בבלב .מ,ןספר פלפלר השיה בין ג'
חבורים לראות מי דאר ,יmר חזק אם הידי אר הישאה או האnמ רא
ה.מו.ת וחאי"'כ  .מספר

ענייני

בנין הבית שני ןגררש הנשים

נכריר.n

וכרובת ספר שגי .ורא להגיי שנית כל הכו.תב .בכל הספרים ראושנים
כשלרן קצר .רמס' ב.בראות זערא .אוחרונ~ם שיש ספק םא אלד חב' ס'

nברם עזרא .ספר מבנאיי נחלק לב' ספרים רוכרנתם לספר מלחמרםת
עם היונים מן ספר ראיסטיהא רתרכות הוא ספרר איד מלך מצרים ;ןגק'

טרלמריאו שלח לאלעזר כ•ג שישלח אליו קזנים להיעתיק הותרה
מעברי שלל רן ינדרי .אויד ~,ןן.ך; כל ;ן.ענין ההוא בוארך וכבד אהרכתי
כזה לעיל במקומר ס' שרשנה רכוו.תנ ך,אר ,לסםר מעש' ב• קזני' שופטי'
בקשר אלונס' והיא לא צרת' והזקנים בזרמ אות' להשלינ' שדצ' ז:לנ '

עם בחור ודניאל הצילה והיא היתה נח חלקיה אשת י;ן.ןיקים הכהן.

ספ ' iד nסרי  ipדש

ול-פי

שיש בין

קסא

רינון

הארמןת

ורתעומות

גבז

רמא.בם

הי -הודים

·שקדננרניבר זיי'lפ קצת דברים בנבראו.ת ונו' .לכן י אמרחי להודיעו דברי
ראש החכמי ' רהקרר-שי ' שבהם הנקרא ס ' אןגסםיו דאוררונ בספררי הנק'

עיר אלקים ספר ם"ר פי"ב ,אלו הדבירם אין להאמין שהיהדוים עם
מפוזר ומ-פורז יכלו דלס.כים על יזףן רס.פדים שאר אלצם העולים
כל-ם לסגנזן '.א ויונח גכי שיןכלז שיעזרר ,.להא

ור.-א m

רק לחשן.ב כי

בקתאנם בזלים זיפיו ל·עמ.נם ספרים קשחים כההמ ר,בן אומר ב' D

י  ...ח פ ' וכ"ג כי חארי הזנסח העברי אשר כובד~ לעלום .ב,שמר-ד העתקת '

השבעים משוחבת מכל זלרתם רכז בפי' מזמרו מ' מכנה אותןכ ראגז
הספרים ,וכז·ה כחב החכם ארקי  Uבפירשוו לאגרת היrומיםי "'בlפ וכן .
אליסנדרי .דימארלת חכם גדול בותרת הקסרים כבת

בע w

חלק ,,

זנספריר סי' י"לרג מגיד בעד הידר.rדים שאר ננבראצ בספריהם דבירם
שלא יכתןנ
מספר

השנים

מכל

הספרים

רבאשית

העולם

משבברא

עד שמ:ת ,יךסף לאפים רב' ,שנים .שמרת משמת יו-סף ער שנה שנית
מיצתא מצרים שרר.קם המשכן קמ nשנים ויקרא שנקרא ותרת נהנים

לפי שכל ;דמצרת  iJשיניים לנהנים גכרן קרבונת ןםרמiדא וזנרר.ה וכיואצ
כ.ןררבים

בר היה משהוקם המשכן עד החרש השבי

נמשך ח' חרש .

נמדבר שנקאר הרמש הפקודים לפי שיש בר מספר בני ישרלא

נמשן מא ' לחדש השני עד מ ' שנה שהיה לזץ שנים tכ ' חשרים .אהל
הדברים זה.רא tג ' משנה ת ז רח לפי שבו מזכיר רוב עסקי הידר.זים
ורוב

תמצות.

נמשן מעשתי

·עשר חדש עד החשד

הרשאון בחאד

לחשד שחיו ע' יום צא iזמם ימי אבל משה ל ' יום גד"י שהכינו הלם
צידה לדרך הרי ל"ג \יתר ' לץ יום .היושע משבוא ישראל באת
עד שמת יהרש,ע כ" Tשנים ,שו.פםים מעתניאל בן קבז דע שמת שמשרן
שכ  nד שבים משכהן שמאול משכזןcן עלי נ,שילה עד מיתת ןך.ן צ nג שני ' •
מלכים זנשמלך שלמה עד ח"ובן בית שארון תל' Yשניםt .כ ' חשדים י'
ימים ומאצתי נ,ס ' שין שר&מת האו תי  nא שנים ן ' חשרים י' ימים ,

ישעיה מע -וז הי יותם אחז חז קי itעד שנת א' ל-מנשה קי " י שנים .
ירמיה מן י'כ /שנת דיאשיהרי עד חרבן בית ראשון מ 11א שנים

,,

,,

חדשים

ימים ,י mקאל מ ן שבה חמישית לחרבן וגלות י.דויכין כ"ז שנים.

תרי עשר

מועזיה המלך עד שבא אלכסנדר ןנ·קרדון שכ nז שנים

דברי הימים משנברא העזלם דע כושר מ.לך פרtג שצרה ,בנין בית

שני

ג ' אלפים

.א"-צ.ש דנאיל

ועזרא מחובן ב.ית רשאון ובנין

בית שני ע ' שנים )משנה( מחרבן בית שני עד חבור המשנה ק:ץ
שגים  .ה"שס יד-ושלמי מבתרר המשהנ ·זע רבי יוחנן שחיבר

הש cn

שלשלת

סקב

ירשזלזכי םו שנים חשיה

,,

;ןקבלiז

שנים לחרבן וי Hא ק•פ שנים שחבר ןס i

שנים ל.חרבן .הבבלי מחבור המשנה עד חתימת הבבלי שי"א שנים.

דע כי תקנו  nז  uל בב"ב שסדר כל הכ  Nד האו בזה הרוך .תורת משה
ראשונך" ארח"כ

בני-אים ארח  11כ כתובים  .וסדר הנביאים הוא ידר.שע

שופטים שאו.מל מלכים ירמיה שיעיה יחזקאל תרי עשר וסדר כתובים
חרא דרת תהלים איוב משלי קהלת שיר השירים קינות אסתר דברי
הימים רשם נותנים

טעמים וסברות .אמנם ב ,עלי ומ.סורת הקדיש

ישעיה לידמ.יה ויחזקאל לפי השיה רקרם וכן נמאצ כסורר הוספרדים
אבל האשכנזים ,,צפרתים מסדרים ברבדי הגמ' .ונעלי המסורת סדרו
כר.תבים ב.זה הדרך וך,ה תהלים איוב משלי רות שיד השירים קהלת

קינות אסתר דניאל עזרא רכזה מסדרים הספורים אבל האשכנזים
מסדרים תהלים משלי איוב ה ' מגילות דניאל עזרא

_,,...,

רה ' מגילר·ת

כפי סדר • יןקיתאם בכנסת דהיניו שיד ב:פסח .רות בשבועות קינות

נט ' אבב קהלת בסוכרת .ומגלת סאתר בפררי ,t,ודע שבעלי ,המסורת

הפליגו להשתדל בתורה מאד .הוביוא במינוי כל הפסוקים .וה.תיבות
ואותיות מכל הכ"ד דע כי יעדו שר' עב.חרך חצי
ודרש דרש מהש חצי

הותרה באותיר-ת.

התוהר תכיבות .ו.ישם לעיו את החשך חצי

התרר·ה מהפסוקים .ולהי ,רת כי נמצאו תכורה מעשים ועניינים שהיו
והפרשות  ,,הפסוקים ומ.ספרים עניםנ הם מוקדמים רמארmים זה לזה

ב nרתי להציג לפניך הדברים כפי זמנם בקצור ע , ...

סדר עולם

אשד לכל הפרטים מביא ראיה .ולהיות כי אין ביד כל אדם הספר

ההוא אמדתי כי וטב לכתוב אליך •םג תא הדבר הזך" ביום ט"'ר ניסן
נרתהא השכינה בסנה ודבר עם משה ז '

י , ...
ונירם ,,,

ימים \צרפים ו.בסוף השנה

.ההיא יום ה'

ביסן שחטו שיראל את הפסח ' ובלילה הבאה היתה

ובכת בכרדו.ת

ט•ר יצוא ישראל ממצרים .בג ' ימים הלכו לסםת

ולאיםת זלםני פי החיר.,ת בד' ויוגד למלך מצרים כי nרב העם, .בה'

ששוי רפדו מצרים .בליהל ננכסו ישרלא נים  mnדיהם המצריים
שנטבעו נירם ה' בבקר השיה יום ז' ליציאת מצדים וחארון לפסח

יאצו ישואל מהים ר.דאר המצרים נטבעים מאוח שיiח והלכו למרה
רשם קבלו עד י' מ-צות וילכו לילאם רשמם למדבר סין ,האו אלוש,
שרם יי~י· ער ביום א'

טv

אירי רדע היום ,ההוא כאלו ערגות ה·בצק

שהוציאו ממצריםי שהיו ם"א םעדררת .זאז קבלו -מן שול\ רעמדר ' T
ימים וקבלו השבת והבאר וכלחמר עם עמלק .משם נסער יום א' ד " ח

סירן ,באר למדב,ד סיני ןמצאר עליו ענני הכבוד רמהש על·ה ביום ב '
לחדש בה-שכמ ' רבך יכום בא לעם ,בהשכמת יזם ג' לחשד עלח הלר

להגיד ונוי העם זאו צדרר .לך אל העם וקשדתם רהיר נברנים ליום

סדר

ונעשה הרתהד איך נז.נשכו זtז ארח

m

קסג

השלישי ש·היה יום חששי לזןדש שהיה יום שבת \היה וב .קול שופד

ונגש משה אל הערפל וקבל י' הובררת והעם שמער אכני אלו יהי' ךל.
חאורי הדברות נקבצו קזני העם \אמור שrזו r.Jדבר אתה עמנו וכף

ןמשה גנש אל iדערפל ןיעמיח העם מרחוק ןנמאד להם אז אםת
ראיתם

כי

מן iושמים

זוברתי

עכמם ןפ'

משפסים

ו' D

הנ-ה

אנכי

שןלח מלאך אוחד שידד מ;ןש ללמד אל העם אנ לו זמר ואל ונהש

מאר לעה לא ה' mזשרי ירידד nילעה פ·םע רחאת רכן שעה והכדנ.ים
'\'ע איש עמו ןיש  Mרר

מm

,ק \גביננ מ,ש,ה :ע,דר ,ן.דעם מצפה שו\ב

רידד משה ויספר לעם כל עשרת הדבחת וישראל ה-שיבן כל אשר

דבר ה' נעשה אוז משה נתב על ס' אלו הדברים רכל הז היה ביום י'
שהי ' יום מתן ותהר עד הער ; ב ,וביי~ם

ז' השכים ונבה מזבח תחת

ההר ןי  nב מצנרת כדי לה.כניס ישרלא בברית הדם ושלח הנערים
לעשות הזבחים וקודם קבול הברית לקח משה הס ' l'Yשכתב נירם 'ו
שעבר ויקרא בזאני העם לראות מה חשב.ר ביללה שעבד'  .והשיבר בל

אשר דבר ה' נעשה ונשמע .ואז לקח משה הדם ייזרק על העם רתיכף
עלה במר שנצסרה .ויהי משה בהר מ' יום .בי"ז תמוז ירד שובר
הלוחות .ו· בירם י"ח עלה לבק·ש רחמים ועמד מ ' יום אחרים .

והקב  ...ה .

בתוצר ,לו וצהר לפסול הלוחות שבירת ועשיות המשכן וירד בזץ אב
ופסל הב' ל mרת ועלה באס אב ועמד שם מ' יום שלישית .ונתנה לו
התורה פעם שני .וירד יום י' תשרי שלזבררן נעשה צ'כ' וצרה שעיית
המשכן.

ןמאךך חן  nל במסבת תענית ש; השבינה שהתה בהר ממתן

לוחות הראשונות עד השניות שהיה בוצבו וג.ם שהתה ער יןו ,::שהוקם

המשכן שהיה ך  nח ניסן אוז זזה משם וישבה על הבפןרת רשם באחל
נתנה תודה שבע'פ' .יום א' כ"ג אדר ךת,חילו ז' ימי הננלואים שהיה

משה מעמיד המשנן ככל יום בכקד ומקריב עליו קרגcנות ו-כערב
מפרקו ,ונירם ח' שהי' ר"ח ניסן העמידו ולא פרקו ובר נירם נכנסו

אהדן ובניד לבהן רבו ביום החתילו הנשיאים להקריב ומות נדב
ואביהרא בשהנ שניה ליציאת מצרים .ר'' Mאייר נאמר אשר את ראש
והיא פרשת

במדבר

ונאש וי"י אייר נעשה פסח שני הרי

ש-עמדו

במדבר סיני י  Hא חדשים וכ' יום ,ב ' אייר נעלה הענן ונסעו ישארל
מרבד סיני רעלו קלברות התארח ועמדו ,~:ש ששלים יום ואחכ" הלכו
לחצרות ושם עמדו שב 1ה ימים להסגר מרים ביום כ nה סיון הגיעו
למדבר פארן  .וב  11ס בו שלח משה מרגלים  ,וישובו מקץ מ' יום וזזי '
תשעה באב ונגזרה עליהם מיתה

נמד•נד .

רתינף היה :חזלנת קוזז

והלכו י"ס שנים נדים ונעים כמסערת המדבר בנראה בפרשה מסעי
רי"ט שנה ישבו בקשד ברבע עד ה-שיו הלם מ  Nב מסעות ,יום ר"•ח ניסן

שלוסלת

םקד

;ןקכלה

שנת מ' ליציאת מצרים באר מדבר ציו היא קשר רתמת שם מרים י'

בר ר.תקנו שם ואז שלח משה מלאכים אל מלן אדרס .ואחר שלשה
שדחים ברא אל הר ההר רשם מת דאר.ן אנ' בבא ויבא הכנעני לחלום
וחזרן

ישראל לאחרי,הם שבעה מסערת .וכמסערת ההם נחלמו עם

סיחרן ,ויהי בשנת מ' ליציתא מצרים בר"ח שנס עד

,,

אדר פירש

משה התורה לישראל בו נאמר למשה הן רסבו -ימין למות .ז' בר
אמר משה לישראל בן ק'כ" שגה אנכי וביום הוהא מת .רמז המן
שלקטר ביום ההוא אכלו עד י"'ר ניסן .והעם ע-לו מן הירדן עם יהושע
ביום י' ניסן 1

דרוש על הגללגים

קסת

חלק שבי מהספר

מאסר טל בריאת העולם :
דרוש על הגלגלים

ולהיות שרבשאית חכורי הז נד mי עלדרן לםניד בקיזצר מיליד איזה
פרט לע הנבראים שב) Zים אוץר ןכן בעניני הדשים רכן
תכעולת ארבי הדאם ,עהת באתי שללם נדדי לומעז תבחן רתוחה
מעתל המרא mכתמר

גולד

בבראוים

תן

חלכם

ריחכם

ערד.

האצטגנינים חקלו וא,ץד אל םוש מדד  uת .לכ מדרגה מסבתב אבץר
פ"ז מילין  mצי ,הרי בלם יחד מסבבים הארץ לאא אלפים רתץ מי·ילך.
רכל מיל אלף פאסי רכל פאסי זאו ,ה' פיזי .השיוזיי מלא כל אהת כ ,יבדר.

רעם

בל m

כפי נח דמיוננו ההז הוא למעלה לבוכ הבנראים במקרם

נקאר ערב.זת ותחתיו הוקיע הדאשדך אוין בו ככב רמסבנ כל מה

שחתתי\ ככ"ד שער-ת ונקרא נפש העוםל וסברנו ממזרח למע,ךיכ ,שהני
אין בר ככב והאו מסבב כל מה  .שתחתיו ממערב למזרח וככל ק' שנה
מסבב מדירגה א' מהני"'ל .השלישי נקרא פירממינtכר רבר ,כר.בבים ובים
ב ,,,,מזלות .רארססר' אל דג.יע לדעת אמי nת הליכת הגלגלים בלם.
אאל מ-הגלגל הזה ולמסה .כי אזת החכמה לא נלשם לvוגלות בימייר.
הרב.יעי יש ב.ר כרבכ ) tןסךנר ועשוה םב;ובו בי  Mכ שנים יג•דרל מהארץ

צר" ,פעמים  .החמישי שי כר כרכב ירכי וע·רשה סברכן בי'נ 1שנים רגדרל
מץראה צ"א פעמים .הר' יש בר' כרבכ מרסי ורעהש סברזב בב '-שנים

וגדול מהארץ -",פב הז' יש בר ככב שמש רעו-שה סברכן כשס"ה ימים
ורביע רהרא גדול מהאץר קסץ פעמים .השמיני יש בר כויבב ויצירי
הווא קט  jמהאץר לאז פעמים .והתשיעי יש בז כרכב מרקרדירא רהוא'
א' משלשת אלפים ן.מק•ג פעמים מהאץר זהו דעח סרלרמיאר .אבל

אפלטון ארמד שמקררריאר קדום .השעירי שי בר כוכב ל · בבה ועשרה
סברנו בכ" Tימים י" 1שערת רהאר קtכן מהאץר ל"tכ פע·מים ,הי nא הוא

גלגל יסוד האש .היי"ב הוא גללג יסלד אהריר .הי"ג ךי,tא גלגל יס-רד
המים.

...

י ,,ד הוא הארץ.

האצטגנינים חארונים

גמרן ארמר

שהארץ

מסבבת י'י'לא אלפים רתקo.י מיליד דאtכליהא והמים שעליה מסב.בת
י"פ יותר מארץ רהאריר י 'פ 1יותר ,מהמים ובז בלם מ.מסה למעלה
אבל

פלטרני

רפיםוגרה ןסיעתם

אומרים

חארים.

שיש

שנרים

ומרחקים

שלשלת

קסר

הקבל;ן

ךהולן .

ןדע כי יש כמו קו א' תחוב מאבצע כל הרקיעים והגלגלים

מסוף קצה אחד לקצה אחד מכל העולם ומעמיד עליו כל הגלגלים
הנ"ל ומסבבים בו לדמיון אחד דרסה שהיה תחוב בה אברכה עץ
אחד שוני הקזצות נקראו א' פול ארטיקו והאחר פול אנסדסיקר .רא'

מחם נדאה

לעינינו ולא השני .האצטגנינים ור.אשונים שהתחילו

בזאת החכמה היו ע"א וכל החכמים שהיו מחדשים איזה אומנות

היו עובדים אותו לאלו-ת ומצידיים צורתו לבבו.דו .ואומדים שאחרי
מרתו הולן בשמים להיותו מצב האלהות וקוראים שם כרכב א' על

שמו .אבופן ש.ברקיע או גללג שלישי הנקרא פידממינסו שיש בו

ככנים אין מספר היו דובם נכדים אצלם אכל האצטגנינים לא נתנו
עיניהם אאל על סך אלף כ"ב להירתם יותר גדולים מהארחים .ואפילו

הם העמידום על מ"ח צן.דות ובתוכם היי"ב מזלות רקדאר שמותם כפי
המשעה האנשים שנקראו על שמם

כנ...ל

כנרהא

באודך

ב> tפדי

הספידה .יי.,,א שנקראו באול השמות לפי שמצב הננבים דומה אל
הצורה ארציות שקארו ארתה על שמר ,רי"א לפי שמצב נהכבים

ההם שי להם יכולת פרסי על מין דצ,ודה ההיא שבץרא .ויש ואמרים
שנקארו כן לע שם דא,נשים שגלו ואםת ל.דמןר .ויש אומדים שנקדאר
כן כדי ,.,עש הסי' מהשם יודע ויגתלח זמן מלב -רתם ופעולתם .אשד
י"'אא לבני זאם לדעת באיהז ואפן רדדן מטי' האדם כפי תכונתם.

רגם אל נודע סך וכמרת אריכות נצוצות השפעת,ן :עליונ אריו הוא זה

אלא הכל הוא ברצןו הבורא .ודע כי ממתלשם אינו אלא על דבר מקדי
ואל :על דב n.ירים שול-א יהיה זבד תמידי שולא יהיה זבד טב:עי.

זהבה שם דומות דמ•,ח

צרדרn

שאד גכ-לבל לשישי זזנקרא

פיוממיבטי כתובים בספרי וא.צטגנינים הוספירה באורך אבל אל
אביר ךל אאל הייב מלזות שאבר כפופים תתח ילהכותם ובמסם ויתר
ונ uלםת.

'xכה הנקרא ראיאי ולו פני חלם מצויר בי•ב .:רכבים.

הKר רשא מ·זלרת ומיוחד על הארש מלשו בניסן והסשש עומד בר
מחצי רמצו עד אפריל .שרר דב,קרא סבור ,ןלו פני פדה ובצוייר בל  ...ג

כנכים המכוכיס לבינילי אר קיתצוו עם פלרציני .ומביס על הצראו

וגןור וכחפים דמלשו באירי mשמש בו מחצי אפריל עז חצי מיוי.
ת•מראים הנקאר יימיבי ולד צררת ב' אחים בnבקים יחד מציודי

בי n...

נככים ויי" Kשיש לו רפצוף זכר וכקהנ .ובמיט על זרועות ירים
ור·לבים ומשרל ·בםיח וה.שמש בו מחציו מייי עד חצי יינייר .סרטן
הנקרא קנקרר והאו

גונצ , ...

והוא פרצףו כריה הנגזלת במים מצרייר

בם' כנכים הנקארים מחודים רמבים  .על דח,הז דדח.לקים דמורכי כיס

דר ו ש על הגלגלים

קסז

א·ותו בתמוז ןהשמש בן מחצי יוני עד חצי ילריו .אריה הנקרא לואו

ופרצופו מצוייר בם' ככנים ומבי 'Oלע להב אוצטומהכ וריהא וכבד
ומשדל באב ושמש בר מחצי יוליר עד חצי אגןםט .בתהלז הנק' ויוגר

'!הוא פרצוף אשה מצריירת בכרכ·בים ומביט על ,מ.עיםי ותחתון
דא,צטמוכה ומושל באלול  mשמש בר מחצי אגש' עד חצי םיםםימ ' .
מאזנים
ומצויר

zדקד:א ילברא
·נח '

בתשרי

כרכבים

והשמש

בר

רפצר-ף

והוא

על

ומביט
מחצי

שיש

םדא

ופי

רכ,ליות

עד

םיםטימ '

בי-ח
ה,טבעת
חצי

אמזנים
ןמשול
ואקט'ר

ודע כי אול הנכבים הם לפני יןקיעב אבל הליותו גדול מאד וממלא ב'

מ pומm

דא,צטגניני ' לקחו וכ.כנים פלשניו רשעי ממנו מזל אחד

וקאררדו ,מאזנים ת·ה לפי שבהיות הששמ בככנים זא הלילה והיום
שרים כמו מאזנים שהם שרים .עקרב הנקאר םקודםיאןר מציויד '"אכ.נ:

ככנים ןמביט על כלי ההלודה ומשול מחושןו והשמש בר מחצי אוקט'ר
עד חצי נו:נ.י' .קשת הנקרא סיירםיראי והוא צורת איש שאד מחציו

ולעיל הוא ממרתא איש ומחציר ולמהט בצורת סדם ל=!,ידו קשת וחצים

ומצרייי לב"א ככנים והוא לע היונים ואצילים ומושל בכסול mשמש
בר מחצי

נוב,ימ ' עד חצי דיצימ '  .גדי

;ךנקך K

קןפקוךנן הואו צו;ןד

שמאמצעיות ופלנים כמין עז ומאחוריו כמין דג מציריד בכ nח ככנים,

ןהוא על הכרכים ומרשל בחשד טבת ןן~שמש בו מחצי דיצימ' עד
חצי ייאגרו  .דלי הנק' אקררדיאר והוא

בצרדn

איש ששופך מים מדלי

דללי ומצוייי במ"ב ככנים וחאר על השוקים ומרשל בשבט הושמש
בו מחצי יינדאי עד חצי פיבדאו .דגים ה-נקרא פישיש והוא כצורת דג

גדול הנק ' בלינה .ויש אומרים ש ·האו כצדות שני דגים ראשו של

זה אצל זבנ לש זה .ומצוייי בוי"ד ככנים ומושל באדר והוא על הדגלים
והשמש וב מחצי פיבדאה עד חצי מתר ויש גכ" י  nד הצוררת כנlץ
שהם ל  nו

זולת הי Nב מזלות

שאך כ"א מהם תקועים בגלגל מצד

ימין ןט  .vו מצד שמאל .ונתזכם אזכיר זאת ו-האו בצןרת כלב קטן

הנקרא קוניקולה מצוייי בכ ' ככנים והוךל בן השמש חמצי יוניו

עד חצי אגשךט ואז החום גחל אמד ודע כי כל אלן הנכבים והמזלות
 Mונים כל -א' בגלגל ואינם ענלגלים בפני עצטב אלא ;ןגלג·ל מגלגל
והולן וגם הם ונסעים .עמהם בהכרח לדמיון הקשרים שנולדו בטבלה
שבמקום שהולך הטבלה הולן הקשר עמו .והג/וגלים ההם משזדים

בגלגל הגדול ההוא הנק ' פירממינטו דמיון לך ,ן  nטה שבקךןן ה.הולך
ממזרח למערב ועליו יש כמה נמלים ההולכים עליו קצתם הולכים
ממערב מלזרח ומצפון

לדדןם וכיואצ.

ןען כי תנועות כל הJבדאים ךגו ·uל ןם ,בדדן עגול והארץ היא

שלשלת

קםח

.דקבלiז

באמצע ד,רמה לנקודה שבאמצע .העכ.רל ואי· נה מנתועעת מאליה אלא
מוכרחת ודע כי כל אהל הפרטי ' דא,צטגנינים הקדמונים רובם ראו

ב·עיניהם במרפת חרתך וזה לפי שכל אלה הרקיעים וגלגלים נבראו
מיסוד חמישי זך ובהיר מאד באופן שנראה אייל .הם והראיה כי בכל
לילה אנו רואים הנכבים ~::הש ברקיע השלישי תקועים ומראיתם
ברקע כל הגלגלים שלמטה מהם עד שנראה

ומעוט אלו

לעינינו

הענינים הכירו וידעו הובינו דבר מתוך דבר ממה שגנלה אליהם רכל
אלה בראיות בוררות ומכריחות כנראה בספרי זאת החכמה וחרטומי

מצרים הקדמוניםי שכל נפשם ומחשבתם השימו לע החכמה הזאת
הפליגו להת:rדכם בה יןתר משאר הואמרת להיות המדינה הזאת יבשה
מאד ולא ירד מטר עליה אלא פעם שלנה) .ו כמעט עלולם ( אבופ ן
הששמי~ .:והגלגלים אינם מכרסים מעיני האנשים עבור העבים אבל

לעלום הם זבים ובהירים וי"א שהקדמונים כשהיו עובדים לשדים
הם למדר לבני אדם אל,ה העני~נים ואופן עמדתם רלש;ןביעם יי'"א

שבני נח שכנפתחו ארובות השמים נגתל,ה

כל מצב הגלגלים

ל.דc:

ןצןרםת ולמורהו לבניהם  .דוע כי גדר דמ,רדלי הוא ידגע שהחמה הולבנה
נדבקים יןין.ד בחקל א' מח·לקי הקריע ןזן.אן ואש לחשד הבא ןסרף
לחדש שעבר רזה נקרא מולד מאיתי רדארי היה לשערת הרגע ההאו

רחי לולי אשין שעות המולד גלוי לבני העולם אאל מררך חשבון

וסברא  nה נקרא זמלד שרה לפי שחאר מש.רה לכל אפי ' שההתחהל אינה
שרה לכל האקלמים פלי ,...אש סמרך למערבו של עלום ובלכ נוטה
למזרח ולזה יתראה חושר הלבנה לבני א'"י קרוב ל'ו שערת ארח
המלוד לובני בבל כמר י Rח שערת אחר המולד ומפני חז אל צרה השי•ת
לשמר ףח מ'עש התתלחה בקריע דהשרה לקבע-ר על עצת חכמים
רתiזיל דכ,ת~ב ,דעןמwזים ברקיהא שב' אלה .,,ער.מ

,,,

שאר תקראו

דנ'ו לוכן סררו .אשם יהיה דמ,לרד קודם ו' שערת שיצא השונש לע
אהרץ

נארק מרלד בnרר רקרבעים אוחר

היום

ר•n

לפי

שבידעו

שונ,אה סמרך שלקיע:ת ההמח ויחיה סוף החשר היתא לוחמר רחי
הכננס רםא יה-יח ב'ר עשרת ולמהלע יחון ,מולד זקן ארינו ראוי לקביעה
ייש בזה סימנים ועניינים רבים אוני

מקצר

m

גכרז

.

היא הנקרא

דאפןםצןואי שלהיות תבנית השינחב וירח בוררים רגרף הירח םחות

 .כנברף השמש חלק א' מר' אלפים רת•ת וכלן כפי חכמי התשבררת אין

מאור השמש מאיר אל הירח ואבפן שתיארה עלינינו אלא כשתחיה
השמש מנגד הירח בשרה 'מיל י•ד או טוי-י דמשם ולפנים רכן לאחרים
לא ית' ראה בעיני  Uארד היחר כי אם בקתצם אשר אז נראה ממגר כמו

קרבים וא חצי .עוגהל ול.זה איד סדר .דהתוקחפ לש ניסן הוא עשבת

דרוש עלי iזג?גלייס

קסס

הכנס השנבש rnי,בלת מזל לטה ר;;ירם ר.דלילה שריד רברקא אקרנרציאר

ותקופת מתזו ב.שעת הכנס בראש מ.לד סרןט והיום נפלים מהלילה
רתקרפiח תשרי

בשm

הכבםר בראש מלד מזא .נים רהיןם

והירm

זשים

ותקופת טבת שבעת הכנסן בראש מזל גדי והלילה נפלים :יזמירם ול'
תקופה האו מלשןר הפקה שמחרזת רמםבבת.

ודע שכל החוזים הסכימו שהיום יהי·ה לעולם מכ•ד שעדת ר!ץ
"'iבי שען.ת• ילהל רי"'ב ש,ןעת יום  mלדק ה;ךעש לאלף

'D

חקלים

והטעם מפני שיש בר חצי סתליש רונ.יע וחרמש שורתת ושמינית
וlרשיעית ושעירית מה שאיד כן בtזשד

החשברנזת· ופברט

במספר

ששים שקלחן לדם; .א.צטגנינים אשיד להם ז' ח' '.ט ולפיכן הז
רונ,נין שלם בכל חלקיו.
וער כי רמ,קרם שעילז תניםד שח:ברן רמ,רדלר-ת דו:תקרפןת המתוקן

לבר לקבוע רח ומרעדים מדור י' הלל כנזכר כדררן לע פי הקבלה
ממשה רבינו עליו השלום להיות סוף הנסמכים א:ב".י כי אין קובעים

ברnצ·ה לאץר שנאמר כי מ.צידן תצא תדדה האו בנדי ומיסוד כפי מרוצת
ב' המאורות במהלכם האמצעי והקימום שעליו נתיסד זה החשבון

יש ג' דעות ר' אברהם הנשיא ואחרים אומרים שנתיסר על קיצה

מזחר הישוב .דכ,רזר ראש ח"ב ובלע המאור והרמב"ם סוף פי"א
וחארים אומרים שנתיסר על אמצעות א  hי קיןרארהר סמר הארץ,

בעל ספר יסרו עולם ואחרים אומרים שטבור האץר הנקודה שעליה
נחתכו קר הארוך שהוא הקר השרה וקו
עם

זה

בחצאיך

שרם

הרm

ב שהוא קר חצי היום זה

נתיםד.

 .ו~דע כי ת·קרפת שמאול נשיעה לבקשת בני עירו ולא חש לדקדק
החלקים והרגעים ו-רב אאד שעה הדקדוק היטב רהאמיתי עשו .ב"ד

להכריע ביניהם ןז nא כי שמולא ןףא היו בשני אקלמים כשבתךן
אופן חשב.ונם רהאמיתי הכריע ביניהם ואבר הולכים חארי רב אאד

יי-ע כי ובולד השרה אל נעשה אלא ל-עדת מלןצא בנקל אימתי יהיה
יר t:,ר"ח כי אז נרע ימי קביערת כל ימי ר"ח השנה אך המולד האמתי
נשיעה למצא רגע המולד באמת -.יי"א כי המולד האמיתי הוא שלהיות
הלבנה וברקה בקצה אחד מהגלגל היומי כזה המדלו שעשרה מצד

החשבונות ההלוכים כאון הלבנה תהיה באמצע הגלגל נרקא שרה כי
בזה האופן יהיה שרה לכל העולם דוע אשין בכל עגולות הספירה
עגרל,ה שיהיה לה רוחב כלל זולתי אפודת המזל\ת כי שאר העגולות

בדלם קיימות מאנם אפודת המזלות יש לה רוחב י"ב מלעות והשמש
לעולם ית· נרעע באמצעו וישאיר

,,

מלעות לדצ צפרן ושש לצד דורם

הזו הדרך לבר ירקא לקרתיי כי כאשר הששמ  ,ןהלבגה פוגשים ;ךך

שלשלת

קע

;ךקנלזז

בזה בקר נקודה א' בשעת המולד אז יהיה קלות הששמ -ונאשר

יביטו .

זה תא זה ב,נקו-דרת קרו.כרת הזש יהיה בשעת הגבוד אז יהיה לקות

הלבנה

:

ודע שהירח מסבב באמצע גלגל קןט שאינו מקיף כל הער-לם

ונקירא

נחןק

בריח ותנועתו בכל -יום ממזרח למערב תה הגלגל

מסבב בגלג-ל .:.דול המקיף את העולם ונקאר גלגל נוטה ל-פי שבזטה

מצפון לדרום ובמהןל אמצעי מהקטן בגדול הוא הנקרא אמצעות
הירח ףגם זה הגלגל הולן בגלגל אחר ושבק' גלגל נושא לפי שהוא

נושא גלגל גדול ממגר ישנקרא גלגל מעגל ותנו-ערת בכל יום ממערב
למזרח על סדר המזלןת עי' הרמבם -פי-ד .ולהיןת ני שי קצת
שיברי בחשנ.ון זמן המול,דןת לשפעמים יהיו חשדים כסדרן ויפעמים

שלא כסדרן מצאו בעלי זאת החכמה שכל המחזור של רמ"' Tשנים
ישוט להיות מבררנים כל המזלרןת זה כנגד זה רעי' בפי' הרמב  nם
פ"ח .ולהיות כי יש קצת

שי u

י בחשבון זמן התקופות לכן מצאר שכל

מחזור של כ"ח שנים אם תשליך כל ימיו ז' ז ' לא יאשד ממנו
כלום רתכים בפירן' הרמב"ם ". Dנ tוהליות כי דח,שדים כפי החשבונות

בני ישראל הם כפי מהלך הלבנה לפי שאנמר

עולn

חושד בחדשו

שר"'ל כשיתחשד ל.cכ ראיה כירח אחר שנסתר באור השמש ויראה
לעינים אז תקריבו ערלת ד " Mשהרי נמאר בניסן החושד ההז לכם ראש

חשדים רכן השנים הם כפי מהןל שה:מש שאנמד שמן; תא חושד
האביב שהאן זמן יציאת מצרים ןנן חג השםערטר בזמן דק,ציר וסוכרת

בזמן םאהיף רכלם ע  ...י מהלן השמש .אמנם מצאו שבכל מחז-ור
של יtץ שנה עם תקרן דכ,רחי שיכנס הבם ז' שנים מעבrוררת שדם.
בשתנ ג' ז'

"'

י•א י•ד יי -ים -וי"ב שנים פשוטות אשר במשך אלו

הים -שנים חלכר שהמש רירח שבדה אבל מדעיף שהשמ שהע א'
ר *Mה חלקים תwא ,האולי דבnמזןר של י•ם שנים השמ,ש דין,לן
יןתר מהירח שעה ותפ•ה חלקים וכרב כננסה התקופה בניסן משתנ
בnריהג tער מתן תווה כמר ח' יוב.ים י Mייב מחז שהזrיה התקופה

כבנסת אחר שנים ר·ברת אב,ירי וm-ב איד nשובה קר שהיבר חכמים
תיק•ד יעיןי בפי' דו,מםייב מ•ז פר"'ם• .רארםר ם' הקנה כשל תקל-יב
שנה חמה רלםה שו-ים בנקדות תליז nם ברקי -ע ני בסוף הז הזמן

דר K,סוף מmןר של כזז-י שגיס וסוף מרזז nקטן של יtכ" וכשגת ה'
אלפים שכ-ייי רוזא סוף שיור שעירי רב,לכ התחלת ושוים א  Nא לבא
סימני'

וכנרובחיי'

כעלום.

ןדע שהשמש רב.בא בליל "כ•ח אללו ר.דתקופה הית·ה נירם זה
בעצמו בג' שערח בירס רלהיתן שכלל ג-דול אצלנו

שn..,

לתקופות

דרוש על הגלגלים

קעא

האו ניסן רזה לפי שאל נצםויונ

במצוn

אלא חאר ב' אלפים

ליצירה שאז היה מתן תזהר .דגם לפי אשז הגיע

m

תמ•n

קדפה קרוב

לריח ניםן עבור השעה שמעדיף השמש ילרח בכל מחזור של יי"tכ

כנ•ל ןגם לפי שאיד עשדיך התחלה אאל בזמן יפה רבעים

זהוא הבירn

השמש ברשא םחל השאו עוח שהיורי והזר בר•ח ניםן וגם לפי אשז

ההי כמו בראית ערלם לפי שבו גבאל·ר ישרלא ממצרים רגם לפי
שנצtכוינו שעלרת חג ןפ,סח חבןשן האביב בלן חז nל שעו חשמן כפי

המ ש,עדהל לאומד העדת וה-חשבונות שתקופת ניסן ש·היה יכלו

:זלידn

קו·דם בריאת עהלום הי nה בתחלת ליל ד' כ"'ג אדר ומולד ניסן ליל
ד' ם' עשרת היר הקדימה התקופה למודל

חלקים ,..,עו דn,שבח סומכים אבו

,,

ימים ם' שעוות תרמ ...ב

במלרחת דתקופרn

שבכל שגה שונה

רע' בפ' הג•ל ודע כי רבי אליעזר םובר אשדם רר.אשןן בברא כיםו
ג' תשרי ורבי יהשוע סובר שנברא ביום ג' ניסן וחאר הז הולך רב

אאד אוומר שהתקופה הארשונה השיה בעולם בעת שנבראו חיתה
תקופת גיםן והחמה בראש מזל הלס חב nלת ליל

,,

והקדימה דתrקופה

למולד ניםן 'כ tשעות תרמב "tקלחים והירח בברא אז בסוף מזל

דגים דדת.חילז ללנת במזלות עד שנתקבצו כמעלה ראשונה של מזל
טלה בנמר

שבתחלn

כ , ..

קלחים ממנו 'כ tשעות תרמ"כ חלקים ר"ח ניסן וכשם

הבריהא שהיתה לפי זה בכט ,,באדר ג' שעות קצ  Nא חקלים

הקדים למולד ניסן ט' שעות תרמ"ב חלקים כך לעולם כל ראש
מ m.דר תחזדר בזה דהרך דאע"פ שחנלקד דני אליעזר ורבי יהועש על

בריאת אדם הראשון עם כל זה מן.זים שניהם שמולד ראשון לאדם
היה ביום ר' ב' שעות ומפני שאנו חושבים 'lדiר מתשרי הוצרכו לדעת

מלוד תשרי שעולה על הלב שהיה קודם הבריאה ו' חשדים ועהל
לנו שמודל תשרי בשנה ראשדנה שנברא העולם היה בהר•.ד
יעד כי מעת שתתקבץ הלננד ,עם הששמ במדרי גה חאת שדר.א
המןל-ך עד שתתקבץ פעם שנית יש כ  nט יום ןי"ב שעתו ןתשצ"ג

חלקים זהר מדת חשד להבנה .וכשכתפול המספר ההז יי"ב פעמים
במםפר חשדי השנה פשוטה יהיה המקובץ מזה ש · נ"ד יום ח' שעותי

חתע' Yחלקים אכל מדת שתנ חהמה לפי דעת שמואל שאנן סומכים
עלהי הם שס  vה יום ו' שעות ובזמן הזה הךלו חתמה בחלק א'

מהקריע עד שתסור וחתזור אל ד n.לק ההוא בעצמו .שונת הלבנה

אע•פ שאינה זנחגת לשרב אל המקום שהחתילה ראויה תיהת להקדא
שנה להויתה שוהג לדת.חשד במזל ההןא שהתחילה אפילו שאינו
בחלק ההאו בעצןנב וכשקצבן ימי שנת הלבנת שהם שנ  nך יום ח'
ש·ער.ת

ר\ '7M

לחקים ןיזני

שןנn

ןח,הןכ שהם שס ' iYיום ר · שעות

שלשלח

קעב

הp

בלה

מצאנו שברת החמה מוסיף על שגרת' הלבנה י' ימים כ א שערת ר"ד
M

חלקים רכשלק nר:נ יתרון שברת החמה על שברת הלבנה וכפלנו המספר
ההוא בי  nט שנ• ה ש.ךןא מספך שני המחזר.ד יהיה המקובץ מזה

'I

חשדי

הלבנה רשעה 'א רתפ"ה חלקים והוספנו אלר השבעה חשדים בכלל
דחשי השנה רשעינו בי  ...ט שנים שבע שנים מי"'ג חשדים וכר' כנ"ל

וכן נתקיים מירליאר ציסארי הקיסר וכאשר תראה כתרב לפנינו גrרם
דנ,רצרים נרiדגים אותר רקראהור וגמרו אבאנר שר  11ל חשבון של זהב

אין הפרש בינם לבינינו אלא שהם מתחיילן המחזור ג' שנים מלפנינו

שחרא זמן הלידה ובגלל זה יצא להם כי בכל שנת ה'

למחזור

,,

יתעב-ב פסחם ימים רבים אחר פסחנו וסהימן היו רכן' ,ודע שלולי -

ד11רזשצ •ג חלקים שבכל חושד מחשדי השנה יהניו קובעים חודש א' של
M

'ל ירם והאו נקרא מאל וחושד שבא אחדיר של כ  Hט ונרקא חסר ולכן
עבור אלר -זזחלקים הנסופים יש לנר להוסיף לפעמים יום א' שלנה
ונקרתא שנה שלמה לופעמים נחסר יום א' וארקנ שנה חסרה.

רלפעמיc

אל יצטרד להוסיף אר לגורע ןיבאר החשדים כסדרן א' מלא רא' חסר
ונקרתא שחנ כסדרת .וקבוע החסרןן והידת\ן הזה בחשדי כסלו וטבת

מפני שאל היר יבוליך לקבעו אל בניסן ראל בתשרי מפני המועדים
שבדם .רלא יכלו לבקוע בחש:דים שבין ניסן תלשרי מפני שהימים

שביד מרעד למועד לא יהוי פעם ערדפיס ופעם חסרים כי לעולם בין

פחס ל-עצרת ב' יום רבין עצרת לצכי קכ'"ב יןם היינו ממתן תור -ה עד

ש.בירn

הלוחות ם-יא ידם רמשם ער שנתכפר הערך מ' ירם רמי ירם שעמד

בהר לקחת לוחות

האחררנרn

רידד בצו:ץ אר בערב ולכן אומר  .. ,ת כי

הראשונים אומציעםי היו שמל-ים מימים רלילרת אלב האחרונים חסח
לילה א' והיה מקצת כwצ ככלוו רראר ,אומר ארתנלס לפני ה' כשארונים
רלי ברןזצ טוב רכן אל חיו יכרליס לקבעו כשבם ןאדר מפני

~,.,

השאו באדר שארון שלעולם האו מאל לצור-ו העבור זכר' כבר;ךא

באןדו בסימנים דוינים הללו כי אל באתי ל.m

ודע כי לפי עדת רב

Mאד שנת הוכnה רן.א שס•ה יום 'ה שעתד וחקתצן ,.חלקים

רמ"ח

רגעים והרגע יא ן,,עמ בקלח .רלפי חשןוב זה יהיה תוסתפ· שנת דח,מה

לע שנת הלבחנ י' ימים כאי שערת קכ•א לחקים רמז "tרגעים רכבל

מחזור של י•ם שניוד מררבנים שברת הלבנה עם הפשוטות  mמערברות
ש:iהם יחד עם שברח החמה .רלםרמיאר ראש האצטגנינים דר.לן ברוב
דבריו חארי רב אדא ןבפרט בסדו העבור שר*ל עישית ז ,עכורים

כבל מחזור של ים --רעד שלפי חשבון שמאול שעשרה השנה מר' ימים
ורביע יהי' מרחק ביד  nקרפה לתקוהפ צ"א יןם ז' שערת ומחצה והיא
וחרקה מן  nקרפה אמיתית

,,

ימים בקרוב ולרב אאר שי ביו ת-קופה

יייש על iזג<לו.ליס

קעג

לתקופה צ"א יום  ' Tשערת תקי"'ט חלקים ל•א רגעים .וכבת ;ןדמנ"'ם

גד~ין לי הדבדי ' שעל חשמן תוקפת ר•א היו סומכים לענין עמד
השנה בעת ,-..בש גדול תיר מעברי-ם .פלוי חשןמ תקומה זו ואבתבו
הבחרים באצטגנינות יותר מחשבןו תקוםת שמאול ועד כי חשבןו

תקופות הללו הוא כפי מלהן שהשם· מאבצעות אל במוקמו אהמיתי
אלא בקר 'tב כי זהמן האמיתי הוא כרמ ב' ימים קודם תקופת שלאומ
ןוב,

גmז

ודע שהשבעה כרכבי לכת נרקאים כרבכי הבכרנה לrני שהם תרעים
במהלכם כהקש לא גלגל הנכבים הקיימים כי אעםי שמתנועעים

בגלגםל תנועה מסורדת .הבה כ-הקש לא ככנים קיימי' nערנתם בלתי
מסודרת .ושמרתם הם _שבתאי הנרקא

םרםרu

ומרלש ביום שנת .צדק

הנק' ירפיסיר אד ידני זמשדל כידם .א' מאידם הנקרא מרםי דמושל.
ביום ',ג חהמ הנקרא סול מושרל יבןם '.ה זנגה הנרקא ןינרtכי רtמשל
נירם '.ו כרכב הנקרא מיד,קרדיא זמשול ביזם '.ד לנבה הנרקא לונ;ך

ומושל בידם '.ב
,ודע כי מלת חשד הוא מל ' חרשו ראינה דאריה דלא.מד אאל על
חשד הלבנה המתחשדת בר רהמ אשומדים חשדי חמה חרא זדך השאלה

וראוי הי' להקרא חרשו הלב.ב ,.,אאל שחז'ל' קראו לו מולד מפני-
שבכל חשד הלבנה נסתרת בכמר ב' ימים או פחות מעט

קודם

שתדבק בשמש .ראח"כ מתחל:ת הלתידל לוקנות אור ראיו בארור ,נח
לבני העולם לראותה והוא כעניו הילוד שאין בן נח לנהרג מנהג בני
אדם וללכת ולנוע כשאד בעלי חיים,

ודע

שחףל ברוב חכמתם

על תקיון

סדר וח.שדים והשנים

לסרm

אל הק-הל .ולא יבא זצם

והמוערות השקיפו נעיד  nכו.נתם שלא

כפור קרוב לשבת שבזה יוכ  mו לשעות ב ' שבתות יחד .וכן לחידת
כי יום ערבה לא באה אלא ירם א' אום יבא היום ההאו בשבת
תתבטל מצרת ערב,ה ·בשנה ההיא לכן תק-נר שעלו-לם לא ברץ ניסן
ופסח ואירי ,לא בה" Tסירן לוא  T"i'Uעצרת ןלא אלול ולא בד  11ו י  11ז

תמוז דס"ב ולא אג"ה אב ולא אדר nתשרי ולא גד"ז i,כ'צ זלא אג"ר;
צ  nכ וחשוך ולא כסלן ולא חנוכה ,ולא הי"ו tכבת ןלא בן' סבת ולא א"ו.
שבט ולא אג"iז אדר ראשון

,,

ישני .

ולא אג"ו ת-ענית אסתר .ו:רע שעל

חדשים היו שלרחי ·ב"ר ין,צאים להודיע לישראל יוו:נ קביעת ד"ח על

ניסן מפני הפסח ועל אב מפני התענית ןעל אלול מפני י"·ה כדי
שיצפו לא ל' אלול שאם נועד להם שקשרו ב"ד יום ל' נווג.יס אותר
היןם קשד בלבד אום לא נועד לךם ,נוהגים ל' רל"א קדש עד שיבארו

להם של mי תשרי .רעל תשרי מפני תןרק המועדות .רעל כסלו מפני

שלשלת

קעד

הקבלת

חנוהכ ערל אדר מ-פני פורים ובזמן שבית המקשד קיים יראיצים גם על

אייר מפני פסח קסן דעי' הרמב"ם הלכות ק;ץ פי"ג· ,ועטם כל אלו
ד n.שברנרת זמפני המ מוסיפים וגורעים אוםת רדא.ין נודעו ר ,דר.איה על;

כל הזכרי ' היא iזנק ' חכמת מגסרירת ותקופות אשד חבת עליהם
חכמי יון ספרים הרב,ה ~הם הנמצאים היום ביד  n.כמי העולם .אבל,

הספרי c

שnברו חכמי ישראל רמבני יששכר ביזב-י הנביאים על זה לא

הגיעד אלינו .ומאחר  -vכל אדל הרנך.ים נואים ,במרפת חרתן דבראירת

ברורות שא"א להרהר בהם אנו סומכים לעיהם ר:נ,פרם על המודלות

ותקופות ששי ·בידינו חשבונות מדוד אל דוד קבלה מרמע"ה שנמאר-
מה דאה רקוסד ,ודע כי כבר אמרר על רון סתם שהיום הדא י  Hב
,שערת ,ןהלילה י nב שערת ,שעה ראשונה מהיום מכל ימי השבוע

מרשלים ברוך אחד ·שועה דאש· רנה מהלילה מכל לילרת השבוע
מרשלים בדדן אחרת
ליל 'א רש,וא שכ -'1ש"ד שרמל וכבכ:
ליל ב' עישה

ךשא;גה

ליל ג' שה yראושנה

ליל

י·ום

"

מולש

מושל

צדק

נוהג

:

ללי ה' שעה ראשת·ה מרשל ח;ןדנ :

:

ללי ן  ,ש:וע רשאו הב ומשל

 :ל 'r

 ' Tש;ןע ארש ו הנ iמלש

העש גתשיה'גי מ,שןל שבתאי :

לבב1 ,:

ידאמם :

ן;ןיסמן בצנ•ש חח""לם

א' שעה ',א שומ,ל חמה ירtב ב' שעה א ' מרשל לבנה יום ג' שע-ה

א ' מלשר אמדים ידם ד ' שעה א' מרשל כרכב יום 'n

שעה

n

א' משרל צדק יום ·ו ' שעה א' וכשרל נוגה יום ז' שעה א' משול שב א;י
והסימן חל"ם כצנ"ש .ודע ךל אשחרי עבוד שעה ראשונהי ממשלת

הכוכב שהתחיל למשדל נכנס כרכב חאד למשול עמו רכל שעה נכנס
כרכב חשד והסימן לדעת אותם האו

עv

סימן שצtכ" חננ"ל במ-שfו

ליל א' שעה א' ות.חיל למשדל כרבכ .שתע שניה יכנס לבנה שהיא
סוף חנכ  Hל אחרי כרכב :רחא 'ב' •שכערת ;הבאות תתחיל לספרר סי' שצ•ם

חנכל-י -זבן הריו בשערת הימים אוםל הכוכב המתחלי למשול ,בשע;ן
ראשונה בין ביום בין בלילה נמשכת כל ה-יום ההוא רכל חלילה וה.יא

שהוא יהיה משרל לע נודל מאcנ יתר ךכ,ןבכים הכננסים למשול שברא
שערתי-הם כזמ שני חברים ומ.שולים יחד .אך המלשר ב-שהע ושארנה
יותר חזק מהחאדים רעם

m

הרדך שאמרנו  nרכל לזנצרא הש·עת

שמשולת הלבנה בליל החתימה דוע כי הי"ב מזלרח ןם ,תבים זל' ככבי
לכח ומסיעיים זה זלה במאורעזת רמ.תילדרת בעולם הזה לוכן קבראו
כשמרת הבריות לפי שחבן להם רנ,ר,רא נח להטיב דל-ור.ע אמנם אפי'
שיש להם הממשלה אינם עשריtב מאומה אלא בשד ו ת הבורא )שמאנר
ערהש מלכאיו ורחרח משרתיו שא לו-הס ( רכן נאמד ומאותרת שהמים

אל תחת , ,והם מה :,:דדך חמה יש ול בית א' ןךן,א אדיה והנולד בר

ןך}ש על iזגלגליים

קעה

ביום או ·ביללה ונזול ראיה נדבה שי לו ב' בתים שדר ימאזנים הנלוד
ב,שעת נרבה ביום מלזו שרר ובלילה אמזנים כוכב ב' בתים אתדמים
ותבהלו הונדל בשעת כדבב נירם מלזו תאומים ןבלילה ות.בלה לנחג

ביn

א'

סרסן m

נרלד בר ביוז .:אן בלילה מזול סרטן שבתאי שני בתים

ב-די ודלי הנודל בשעת שבאתי ביום מזלן ,גדי לבליל-ה דלי צדק ב'

בתים קשת דרגים הנלוד שבעת צדק כידם מזלו

קשn

דבלילה דגים

אמדים 'ב• בתים סהל ועקרב ונ.ולד בשעת אמדים נירם מזלו סלה
בליחל -עקר-ב ,
ודע כי סלה רססן מזאני' גדי גקראים מלזות מתהפכין ולכן ,בעת,

שהלבנה אבה הונם סרב דלחת,יל לשעות לכ דבר  .שיעשה מהרה ודע

לעשות כל דבר שיהיה לו קיירם ערמי-רה .שדר ארי' עקרב דיל נארקים
מזלות קיימים ו·בעת שתבא הל·בנה מהם סוב לכל דבר שיחיה לו קיום
ועמידה ודע לכל דבר שינ.מר

מדm.

תאומים ,תבוהל קשת דגים

נקראים מזלות בינוניםי ובעת שבתא הלב.נה מהם סרב

לכל .

דבר1

ועד ם-א"ק טבעם אש ושמשרן במזרח והם זכרים .חמ"ד טבעם רוח
שמרשן

במערב ןהם זכרים

סע , ...

טבעם

מים

בדורם

ושמשרן

והם

נקבות .שב*ב סב.עם עפר שמשרן בצפון זהם נקבות .מזלות זרכים

שונאים הנקברת לפי שהזכרים משמשים ביום והנקבות ב.לילה ןלכך

מי שמזלו הונזכרים קשה להזדווג או הלשתףת עם מי שמזלו מהנקבות
ולכן לא יצא טוב אלא כשידזווגו או ישתתפו שהיר בדשה וכמו שיש
מזלות· שולtכים אלו באלו כך היא זיווג איש באשה שאם מזל א' -מהם
מהנרצחים יחיה יותר ראם שניהם שרים הקן  ,םך ב,סימן הזה חזק על .
תכירו .והסימן הוא אס  nק תמ"ד שב"ג סעץ,

ודע שחכמי האומות הקדמונים לא היו עשוים חשריהם על ראיות

הירn

אאל ישראל  -בלבד אבל היה מהם מי שערשה חדשי הלבנה

מק-בץו לקברץ ·הירח עם :דךןמש קוראים לרת" ההוא קלנדי לפי

שנהגיהם היו קוראים אז בקול גדול ומכריזים ומגידים יזם ראש
החשד וחגותם שב.חדש ההוא והיה מהם מי שעושה החשדים חדשי

חמה ן;ךן שמחלקים חדשי החמה לי•ב חלקים ועושים מקצת החדשים

מל' יום וקצתם מ"לא והם הרומיים ושי מהם מי שערשה כ ,חדש
של ל' יום ומוסיפים ה' ימים והם iדנרצרים והפרסיים אבל כשבאו
ההגויים רהיתה  oברתם לעשרת החשדים ע'פ' הראיה כסברת ישראל
לפיכך היו מדקקדים בידיעת זה חזזשנרן כפי יבלתם יש מהם מי

שעלה בידו האמת ויש מי שצלל במים אדירים לפי שבדיני

החשבון יש שוקי גדול מפני שנוי מהלך השמש הדיךn

זה

באורך רוב.ח

רעגולר וגבהו ושנרי מרחקן מהמודל וונצב דמ,דינה שהמבחר יושב בן

שלשלת

קעל

;וקב.לiז

ככותב באודך בספרים וב-הלכות קה nלהדמב"ם ופיירושן .אוגב.ו גראד

אמרתי · להציג לפניך דרשו שכתב אצטגניני גדול --עד התזשו שעשה
ןגגוריאו אפיפיור שנת שמ  nג להבליע

שאחרי יום ד' בו רהצ לכתוב

אתר נקרא

שנה ציוי n

,,,,

י'

ימים ןב.חשן אקןטןבךן

בו ואומד השנה יש לו ב' שמות

ד  Nל ש nלקוהו האנשים כפי ראמז דעתם הב'

נקרא שנה נטודאל .הויא שהבל מודים בה להיות אמת ונכון שהשמש
מגלגל בי"ב זמ,., .ל בששה ימי' ה' שעות וסך שניים .וכל העולם ונוד'
בזאת השנה אפי' שהאומרת שמנים יום ראשיתו~ .עתה ראוי לדעת כי

רןמןנ  nר שהיה ראשון לבניך דומה ולמלוך עליה שעה תקן.נים ובים
במלכותו ובתוכם תקן הלוך השנה רעשת שתשהנ תהיה מסך ש"ד ימים

וחלקם בי' חלקים ולא עלה ילדו לפי שלא נשתרה עם שנת הירח
שהוא סך ש]"ך ימים ןאך עם שהנה ששמית שהיא של שס wה ימים

ולכן היה מתחלי ראשיתו בזמנים שונים באופן שהחדש שצרה בו
רכאשונה עשיית האסיף
חץר

מזמנם

הראוי

והבציר הוזריהע והחגרת וכיוצא היו באים

ואומדים

הקדונקיי

zוקודם

ןאב

המצריים

היו

קוראים השנה משגי חשדים רבפירקדי משלשה חשדים ובראות גומ*ה

פונפיליאי שמלן אחדיר גודל אלו השברים  mחודבות שיואצים ממנן.
מכהמ צדדים עהש תקנה והוסיף נ' ימים רעשה שהנה דרמה לשנת

הירח של שנ11ך ימים כמהנג היחנים וחלק השנה לי"ב חלקים ולכל
חלק נתך ימים כמר שנדאה לו רתבן לזה ל• יום לזה ל"א ולפיבדראר

כ•ח ולמען תהיה שבתר שרה לשתנ תשמש של שס"ה ימים צהו שבמשך
ח' שנים יוסיפו עלזי,ם צ' ימים הויה מחלקם מדי שנה בשנה על חשד

פיונאה ב.אופן שפלעמים יהיה בחורסד פבדיאה ל' יןם לופעמים ל"א

לכו' ,דלפי שחארי ימים' רבים דנאה גם לן שחארי תאז החולקה

היn

u

במ-שן ש ים חץך מן הירך כנ*ל תןק .n,,ש:ן שבמשך י•ר ימים

נעשה הז הסדר ראח"כ נמןש '" שנים אחרים לא יוסיפו אלא י"ר ימים
בכל ב' שנים אבופן שבמשך יכד שנים יהיר שרים נשvrוייר םע שנות
השמש רכן בכל מחזור ונמןש סדרו הזה עד בתאי ציסארר קיסר ודמה
שבאורן הזמן וא.נשים שכחו הסדר הנזכר כהלכתו באופן שחהדשים

שנצטוו מאז · עלשוn

בהם צירכי בני האםד רכנל nהיה ,בא שדח דא,סיף

n

בימי חהורף וכן בלם רעם שנשוים גדולים .ריקם ציסראר הקיסר ר קן

הד,ברים והוסיף בשנה ראשונה למלכו ע  Hם ימים ראשעו לש תמ•ד

ימים ריקדארהר שנת השגגות· וחרצ שלהבא השנים יהיר של שס  Nה
ימים ר' שערת הוסיד כל הימים הנותרים שצרה גורמה פרמפרלי"א הג"ל,
ושהנה ראשונה שלו היתiז תקופת ניסן ·כיוס כ"ה מרצו ןירם ח'
ינואר היה יום מולד הלבנה לחוק החשדים וצרה עליהם ימי החגות

ררןש על הגלגלים

קעז

והצחוקרת הוקרבנות \ימי האסיף הובציר ו•הזריעה לע  nא כל א' גןמ.ךקן

ומסודר  .כל א' כפי חשדו רכל זה היה מ"ה שבים קודם לידתן אחר זה
מלן אגוסטו קהיסר ורהא שלחוק ציסארו היה מוליד שהתוקפות
יהין חץר מזמנם אבומן שאחרי עשותו רהבה למודים ופלופלים עם
האצטגגיני' צן.ה וסדר שבמשך י"ב שנים רצופים יגיח יום א' שצרה

צי> tדאו להוסיף בחשח בפרו~י בכל מחזור ל.ש
ג' ימים במ,שן י

Y

,,

שנים אבופן שהסיד

שנים אוחר הז ימשכן השנים כפי סדר ציסאךן

הנ'ץ אוז שינה שם ב' חדשים ורקאם אחד המם בשם יילאר ציסארן

קיסר קודם ךל הגיל והאו חדש לוליו וקרהא חשד אגרטשה לע שמר
שהיה ארטוי Kני אגרסטו זזה הסרד היה טוב לפי שלא ניכר בר שום
שנוי אאל אחרי ק•ן שנים שמעדיף יום א' עם תיקון הביסיסטן של

כל מחזור של ד' שנים שמוסיפים ידם אח· ד חבשד פברא לפי שיש
איזה רגעים מיותר שהיה צריך להוסיף ו.דלשימם יחד בראפן שנולד
יום א' מהביסיססר בחשד פיבראה של מחזור הנזכר א"כ בשהנ הזאת

של אלף

Mפ"ג מהליהד נמצא שכבד עברו אלף תרכ* Jשנים מזה

התיקון של ציאסר ובתוספו כמר ס"ר ימים ראב nהתקרפו r,אינם בזמובב

הנראים לעיו דחשדי החורף וקהיץ לא היו במקומם ולא היו בעשים
החגןת ב,חשדים שנצוטו .ולהיות שהיהודים עושים פסחם נירם .,,,י

מהמולד הבא יותר קדרב .אל התקופה המפרימרירה שהוא חדש אהביב

הנקרא ; nש ניסן והשנה ראשונה שנצטוו .ד nחילר לילו' ר' חארי צאת
יום ה' ודל,יןת שמיתת מ·שיחם היה ביום ר' מחשד ה.דרא זבירם א' שהי'

למזכרת זאת· המיתה היו עושים פסחם· יחד םע היהודים 'tבהיר :r,פהפיא'
קזנ nשנים א.חרי מית\ת באו אליו יהודים שהנתצרו ןימארו שאיב'!י

מהראוי לעשרת פסחם

עc:.

היהזךים ולכן הפא'הפ' הנזכר גזר וצרה שלא

יעשו פסחם נירם י"י מהמולד כמו היהודים אלא יעשו פסח הדחויה
בידם א' הבא אחרי הי"י ימים הממול.ד הגם שבראשונה היו עושים

אותר באיזה יום שהייה מהשבר,ע ןא שיהיה י"י למולד ושבנה קפ"'ח
ללידזvר פפה ויסודי קיים זה הדת כרן התמידו לעשרת עד ביתא פהפ
סלויססדר' כי בדאותו שמהמיתה עד שתנו עברו שנ"ב שנים שבעבור

המקרטעים רגחעים החסוי' בכל שבה ששילה ימים חסרים באופן
שהיתה נמצאת אז ;ך.תקרפה ביום כ"א מצרו .רוהירת זה

דm

ספת של

ג' ימים מעט דבר לא רצו לחדש מאומה על חשדי השנה אלא נמנו
וגמדו ש -התקופה תהיה

נקואת

ועומדת כמר שהיתה אז נירם

כ"א

מרצן ושפסחם תעt'.ןה ביום א' הארשון שיב,א אחר י  nך  .ימים הJבמןךל

הקרוב אל התקופה הנזכר' של כא" מרצו כמר שנצטוו לעיל אן
ב,תאני שאם יום י•ד מהמרד~ל יפרל ביום  :א' לא  .יעושר אז הפסח אבל

שלסלת

ק~

הקבלה

י mו אותר אל יום א' האב אחריו חה מלען אל יעשן פסחם עס
היהודים רכנ"ל רעתה כדרר הזה ובשנה הזאת אל רצה אפיפיור לקיםי
ולקבל עליה-ם יום הק,תרפה שך,או ,מעם יותר מעשרה מחדש מוצר כפי

דא,מתי'· אבל דעת רב אאד חרא ז' מ,רצו ולשמואל נץ מרצו רזה לפי
שנתןספר יותר מי"א ימים אחרי הכ"א מרצו שקבלו עליהם הקדמונים

כנ"ל ראם גם אלה יקיימו עתה שהתקופה תהיה כמקרמה שהוא ו'
מרצו כנ"ל יתמוססו כל החגארת וימי העברי מהזמן הראוי רךנ,ארת
ולכן פפה גךגרריאר ההד בשתב י•ג למכלו שהאו אףל תקפ•ג ללידתו

קיים וצרה לחשד התקופה מחשד הבאיב מזתא השנה תרקא כאלן
תהיה נירם כ'"א מרצו כאשר קבלו עליהם מאז הקדמונים רכנ"ל רכזה

הדרן שתעשה פסחים כנ ל רכל יתר חגם בזמםנ הראוי והואנת ע:ץ.
M

דבריו ב· קצרר.

ואריתי בזוהר 'נE

תאצ כי נבראו מחה ומאדים נירם ב ' כרכב

ונוגה נירם ג' שמש לבנה ש .באnי ביום ד ' צדק נירם  ' Jשךע nא אינן

ידועים בבריתאם אאל כשמשרה שוישראל וישמעאל חשבוםנ על
.מהלן הלבנה ושכהיא לרקה במילואם סימן רע ילשראל בחסרונם

סימן רע לישמעאל ואיברן אל יעדי אפי' ,כשמשרה שתנ החמה שס"'ה
ימים רדביע~ ,שתנ להבהנ שניד ימי' ח' שערת Mע"'ר חקלים .חשד
הלבנה כ"ס יום י"ב שערת תשצ"'ג חלקים .המחזור של י"ס שנים

שיש'\nו וכתלן השמש והלבנה דKר tלסז י"ב שגיס פשוטות זז' מעוברות
אר' שהע ןתפחי חלקים שמעדיף השמש מחזור של שווי התקופות

שהבליך כל ימיר  ' Tהוא של כ•ח שנים nמזי,ר הדלומות שיהין מכרונים
ןן כגנד ןן זזיא לש רובץ שנים מחזו-ר חשהמ ' ולכ,הנ שרים כנק ודת

תלייתם נוקיע האו לש תקי"'לב שנים אוז יהיה סףו מחזור של כ•ח
שול ים" שמתב ה' אלפים היה שוירי שעירי שאמורת הוא שליש

לליה ,.עוגל הגלגל מןחלק לא שlכ" מעלו-ת שעה היא לחק א' כמ•ד

חקלים מהיום הווא רביעית לזס שותת ש,ל הערגל הגז' עוהנ א' מכ., ..
ונשעה עtז א' ,...כמ בעדה:.ו רבע א' מכ•ד בעת אומרר חכמים רגע

אDלים nתמיית

כמימרא שומאול אמר זשאר' ,א מוןמשת רבןא ,,
לשעה .שעה חנלקת אל ףלא פ ' חלק~ם ןששים קדים יד דז של שעה
הוא שם,יr

חלקים .דק רר,א לחנק ' ששלים שביט .קרואי '

לונזרח

אוראינסי וא ליררנסי למערב אוצידינסו או םינינסן ,צפןו סיסיסדאוון
או בוריאה .דרר-ם מייורידיא אבלי .או אבססרלאי .וארוי לתת
שהעליונים משגיחים על התחתונים כב' פני.ם והם הרואה שרל"

נתינת כח ר·כההנ דלבר העתיד ושהפעה שדאוn -ת נח והשלהמ לאותן

ד \iש על :זגללגים

קעס

ההנו רהבה הואררת השמים רתנינת כחם דאד ,לע לכ ·העלןם שברת
להיוות כלום בנוים בשוjן; מחרונר .שרר,.א דת,חלת כל חכ רמג· רף שהוא
נשואר

אבל.

יהלרת m

מה

חישרn

םיר nדות זחהנגה קלאדת מפתא

תורות כמר שאנמר דהייתי לכם לאלקים כתאום לקח .לכן תניחד
פועל מקריהם לםרב אן לרעה -מההש·גחה אקלית במר שאנמר בי חלק
ה' עמד רםגרזלתר מכל העמים בלוו יmנ עהילם דה,ר-ררא.ח :פעמים
בתוספת ופעמים חבסרון ולפעמים ימירהו השיז-rי היות םןב ברע אר רע

בםוב כפי הזכיות

רהחטארn

מבני שיארל כמר שמאנר והסתרתי פני

מהם רמדצ 'א אומר זמארmת השמים אל תnnר ודע כי חהוזים
בנבכים רוא בראון נסירםנ

ש' t

ככני לתכ פעולים עכולם הזה יותר

ממה שעושים הנכבים הקיימים הזר לררב שונידם ,הרתnםלרת מצב.ם
קרררבםת לעול t:,תזרר ונעבור שיחוות עליונים הם שבאnי וצקד רגם
הם גדוילם מכםל זולת השמש .רגם ךם ,יורת מחאורי ות.ונעה ומעם

השוני לבן דס.בימו שררב אמוערות העליןם ההז יאבו לסיבת מחברת

ומצג הסכמה של שבאתי וצדק עם קצת

המזדלn

האל תרהא מחברת

הגרול-ה של שבאתי וצדק בדגים שחיתה בשנת ב' אלפים שס;ץ
לב.ךיiזא היה ג' שנים קודם לידות ןברע nה השורה הפלגת השפלות

לישראל ארח"ב אגולםת ובנראתם ותורתם וחארת כמו-הר יהיה שתג ה'
לאפים רפ  Nב רבין זז iיתר המחבררת הורו חשחים בעולם אבל היו
מחברות קםרנת ובאו אלו המחברות זה חאר זה כסדר האפודי רקוב

אל ר·ל"  fשנים בין זה זלה .אומר ן' עזרא פ' כי תשא אמרר חכמי

המז·לרת שהמבnרד nגדולה על שבאתי וצדק בזמל שרר היתה מיום
mגלת ישראל ממצרים והז שקר .בי לא היהת אאל במלז דלי שהוא
מזל ישראל ורבים נסר ז-ה רגם אני ראיתי כבה והנה עורכים לפניך
עם

חדושיהz:

כמר רל"ז שנים אחר המחברת הגדוהל הב' שהיה במו

ב' אלפים תר ...ג לבריאה נתחברר שבאתי וצדק במזל םל,ה ובו בננה
עיר סךןךיהי ךתנגלד מלכרתך ואחר רל"ז שנים שהיה במן ב' תתמ nא

ש  Nחברו בשור התחיל מכלות איסליiזא הנרקא לטיני ואחר רל"T
שנים שהיה כמו גע  Nט לבריאה נתחבר בתאומים ובן תנגדהל ממלכת
בני שאור ומלכיהם פול וגחלת פלאסר ושלמנסר וסנחריב חאורים.

ואתר רל ·. Hז שנים שהיה במו ג' '"'יש נחתברן בסךס.ך ןבן תנגדל
מלנות בבל פרס ומדי והיד מלכיהם נבונדנצר ואויל מרודן וארחים
ןאחר ר'ן  uז שנים שהיה כמו ג' תקנ  nך לבריהא נתחברו באריה אךז

נתג:דל מלנוז ,יוונים והראשון היה אלכסנךך ,ןאחך ךל nז שנים שהיה

כמו ג' תשצ"ד לבריהא נתחבוו בבלותה ואז התחילו ומ.חברות להיות
מתנגדות לישראל ונתגך  1,,בה מלכות רומה ונ  Mשר מיתתו חאור

שלשלת

קם

הקבלה

שנת דל"'ז שהיה כמר דל'"ב לרביהא ג  Mברר במאזנים ן,תנגרל ע"י.

קוססנסירנ וגגתדל אומת גרסי אוחד ךלאז שנים ש-חיה כמר שנת

דדע א נת nבדר בעקרב אוז נרדל מחמד רגתגדל ארמn
11

היש,זנעלאי '

ואחד דל"ז שנים שהיה כמר שנת דתקאס לרביאה נ  Mרבן ,בקשת

ונתבדל בר קסדות ;ןצךפתי' ראחד דל" Tשנים השיה כזבו שנת דתשמ"T

לבריאה נת nברר גבדי ר.בגתדל הקירסרות בשאכנז רעוד היום שם ואחר.
דל nז שנים שהיה כמר שתנ דתתק-ם"ה חנ nבדר בדלי שהוא מזל אזךדרן

ש.באפוד-ה רתגגדל בר אמותנ

ךת,רגדמים

המ-nברות הגרילן אומרת באל

הרי

עררך

לפניך שכל

כשנrnךברר בדגים חיתה

זברפלגת•

מכולם כי גתגרל בר אומת ישראל מן ההפך אל ה.הפך מעיגיני הזגף
שהיד עבדים ונעשו  .סגנים וחורים ומכלים מעניני הנפש שקבןל

תרדה ומצרת בכל כך כבוד וגדולה והורה המתדת זרע מקיימים
התודה .ואחר רל" Tשנים שהיה כמר שתנ הרכ"'ב לבריאה שבה שנים

מחברת ש-בתאי צדק בדגים כמו שהי ' ביצינiא מצרים .ול -היות זאת
המחבר סבעה לשגרת עניו ישראל מן ההפך אל ההפך כומ שעשה
ביציאת מצדים כן על זה הדרן לפי סבע המ nבדר-ת רואי שתהיה

u

ש י ופ.לא ופאל יותר ונ.כר התחילו שרנים ורדיפו~ת בכל העולם ואחד

זה כ'\מ ךל y,שנים כזנר הח ' ס לבריהא חהי· ה המחרבת רא,חרת שהיא

הרבד שאנתבי וצקד בסלה רהבן בה .בספר מיעיני הירשער" אדיסטון

וסיעתו -וגליצר רסיעvר פלפלו אמז עו חקירת זרע האש:ה כי י"א
שאינו זער אאל לחות ויא-ייי ש-הוא זרע וי'"א השוא ,דם ועדייו נשאר
יתבוק .תייה מה שיהיה אופן היררת הרל,ד ךאר ,ב·זה הדרך בבא זרע

האיש תוך של.יית רשא,ה י·דוקב .עם הליחות הרד.א םהאשח וכמר שהאור

u

תן חמימות בעיסה כן זרע האיש .וכמר קהיילארר בחלב ולכן צריך

שהזרעים שניהם יהיר טובים רעם הכהנ ןםבה וגם ה,שליא תהיה נקיה

וובזרקתק כמצרטך דלא יהיה בשנהים שום מעיק כי נמצאים
מדז שניה-ם וכן יהיה טוב מאר שיהיה

כm

ובים

דמיוםנ מ.ר-כן ומתגלגל

לע צרכי ההריזר לואליבא זמןא מארו ש-זרע האשה האו דם ניח.nיה
יהיה

הדם

~יי

ומימיי

רו.דע

ןא,ןסו

דאיריי

ישארי.

רבכו

אמרו חזל aזנבםכת נהד ב' שופתים דאבם אבי· י מזריע לזבן שו.ב

וממu

עצישוח -גידים זצרפנים

רמm

ולרבן ישבעינים .מאר ארזם שבר

זרבונמ ערר ושבר ו-דם ושיער שזחרר שבעינים הקבהי" נופח בר נשמה

חmרסם קולסתר פנים ודברר רוהצילרך וערת זנינה והשכל .רגם יש
חמלוקת ביניהם

ע, ..

הלרו זכר או נקהב כי ,שםא הזרע הולך בצד.

ימיך מהזסליא ·דד,א זבד .ובשמאל נקבה .וי•א שאם סך זרע דא,יש גדול
זמרע האדסה יהיה זכר ארם סהבקבה יותר גדר-ל יהיה נקב ,ה יי"א

רוו-ש על יצירת הודל

קפא

שאם זרע האדם יתא מהביצה ימנית וילך בצד ימין משליחה יהי'

זכר ראם מהשמאל נבקה ולכן םא דו mהמשגל  nדפ.רך  .עצמה . .לאט

לע צדה כן יהיה תדלוו.ת הדלו זי"א שםא הזרע יוצא מדצ י  bין וילך
אל צד שמאל ה.משאה ירכל להיות דן.דל זכר לרןב חרם וכ.בד דיהי'

נולד כל תרנזעת דר.ררת והמקרים של בשרה .םאו מצד חאר ירכל
הליות נקבה עם זמירן תונעות באיו ומרקים שעל בשרן דיי"'א שאם
משתמש אחר תשלום יציוחא הנדר-ת עד ה' י -מים יההי זכר ןאם מידם
חמישי עד שמיני יהי' נבקה ראם משם עד יב,י' יההי זכר אום אחר

זה ירכל להיות טרמטרם אר אנדרןגינרם וחכמי הםבע

u

תני~ב טעם כל

א' כפי דעות רי• Kשדזו .כפי כח דוניןר דמא.שה בעת ההדיןר שהרא
פען.ל מאד בזה כמר שפועל באשה החו שחרשור.י אז:יה דבר אוין לה

שבכל מקדם שגתיע ב~דה הולד רנשם

ממ u

לרןב כח הדמיון והסבה

האו שחארי הריונה כמו ב' חשדים נודל לאיה אידים חומצים ונכנסים
בשליא ובהם מאתרה .רהז תמרבה ובג כן כשמ  Mיל לצמוח השערות

אל הולד ,ריא" ש.רולד יהיה כפי ובגתרת כn

הדמיון משניהם בעת

המשגל שאם נח דמיון האיש יותר חזק יהיה זכר ארם אלד יהי' נקהב
רעל הז הדרך יהיר תכונות משעיר מהרלר דרמה להררי\ כמר שכרדת
צחוק ועריות וכיוצא וכן בדברים ה,נב  rדבקים

ר nרלאים כמר חולי

הנופל \צרעת וטחורים וביוצא וכן אם ב,שעת ההריזו נפל בדמיונה

ארזן צרר-ה רעה הנקרא מסורטא אר צורה שחורה אפי' שהם לבני' ןכיוצ'
לזה כז יהיה הולד דג,ם בי י"א שתלרןן) llהמרסםרי היא כפי הילוך

הככ·בים בשעת

'ענכנס הזרע בשליא וי nא שדן,א

לעונש העוברת

והרה,ררים יי Hא שהוא כפי  nסררן כל ההכנות ןמ,צטרכרת בהרירת

הולד רי"א שנדלוים לפעמים בנכלי זרע האיש רזה כי מזמה .בשכלה
לפעמים התעונג מהמשגל בנ:ץ נח וחמימות באופו שנולד בדמה
הנדותיי בפרם ב,רביע ראשון ממולד הלבנה כמר בשר עגול שאח*כ
יוצא ממ-נה עם כאבים גדולים .ונרהא שיהי' הדבר ההוא כאלו הוא

נפל הנוצר מזרע איש רשאה רכן אם יארע לאשה הרה איזה מקרה

של פחד אר שנפלה וכיוצא נח החרשים שלה ובפרט נח הדמיוני מניח
מאלכתו שחרא השתדלר1י הזנ,ת .הולד בכל פרטיו  mושב על צער שלה

ובזאת ההנחה הודל מתלבש ויוצא רזה כי כת הדמיון הוא פעול גדול
כנארה שלפעמים הרופאים מתרצי~ ;:חלולת מסרכן לאכול איזה דבר
אפי' שמתגנד

לד אחרי

שרואים בר

דמיר-ן

גדול בתארתר ב,אופן

שלפעמים ישוב תרעלת לחדלה רי"א שהריית זכר אר נקבה הוא לפי

ששו נח גדלו לוניני המאכלים שאוכלים ההררים וימי שנתם וזמני
השנה

כפי

הילוך

.רמזרלת

מהמקום

ועשמדים

ןמצבם

שלשלת

קבפ

בהד

הדבר

אר

בקבעה,

.וולן

אר

אחד

·במרקם

דמי~ך

בינוני.

השאה.

יש

רדה

הקבלה

אומדים

שבוארי

בעת

השמגל

להיות

ואנ.ת האשה נפלים מהנאת איש להיות לה ההאנ הרצתא זרעה.
ומשמרש האבר בפה שליתה והרצאת זרע וא.יש בשליתה.

ואמדר

חכמך הנרטרמיאה שיש לאשה כמר כגפים קרוב לערותה ארוגים בשד
וגזים שלדוב תארתה

לתשמיש

בבצים

כקרמה

כונד הגדי אלדם

;שפעמים ובדת נמאצו נשים שנצטעדר מאד על רוב אתר nם עד
שהרופאים חתכו הנגפים ההם

ושקטו .ערם

אלו האתוות

ודמיןו

התענרגים כח דמירנה רנה מאד יןתר מדא.יש רפערל נודל ולכן רוב
הודלרת ,,מים למאם .רדוב הנרלדים הם נקבות כפי עדת חכמי הטבע
שהם ששה פעמים ירתר ממיד וא.רם רתיכף שנכנס הזרע

בה כל

השילא מתקבץ ו-מתכוץו ומבקלו ונסגר פיה ומןע הזרע אל ישוב
חארד ויצא .ומחרם הלשיא וה.רדידים שבה כמשן ששה ימים נברא

אבעברע אחד של בשד ודם עגולה כחלת םחל מצבע כמר ליארנטר
חשוריי ד·ומה לטחול והוא מאל ורוידים ועומד לזא הטחול דמכסה
לכ הולד אשר הוא אז

בכיהצ

ונקראת

סגינדיהב

ובעת

הליזח

נשברים ,ריריה ז,ירצא דם הרבה ,מלאכו.ת להעמיד יחד כל אברי
וו.ולד רי"א שמכסה כל כרס רר.רלד והיא נדקבת על פי שהליא .חאד
זח נברא מכסה אחר ניארק מימבדנה אשר מנ,ב,ס כל הזרע ההוא .חאר
הז יואצ ומורידי הלשיא ןך.ן א' עב שברקע

המכסאו nהנ' T

ונכנס

בזרע ההוא ובצד שיהיה הטבור הנקאר בליןקי בילךז ומוליד אבעבער
חאר שממגר בנרא הכבד ומתוך זמן מרעם ונלד בכבד ורידים גדולים
וקטנים אחכ" ונלדים ורידים הרבה רבןתכם באעבעו אחד שנולד
ממונ הלב ראחכ,י ,לונד אבעבוע nאך שממונ ונלד דmנב ,ואח"כ ונלדים

ירת האברים לאט אלט ונשר וגיד ·וצעם כרל וה בךזסוב ס' ימים ארח
שmה דו.שאןנים רחא זה נבראו

ג' mבוn

והם יינירטרבה והוא ונתן

לודל אורן ורmב ווגבה ועומק וכח ב' הנקרא אקדיסהררםו האו גמלד
הולד כפי חנ הזרעים ונח ג' ונ.קרא נרטריטיהד דראר .מקיםי וחמייה

חלוד נבןט מאו כפי האפשר .אחר ז;ן ונדלים ד' חברת חאחת -ןךס ,א'

אפיטיטירה והוא חם ויבש ומביא רה,זהנ לגףו כפי הצוךר לכל אבר
כי לכבד במיא דם ולמוח הלבנה ולמזח השחורה וללב האדומה .השני
נרקא קוגרק) tריצר והוא חם

וקר דה.רא מהפן דמוזוu

ת פאילו שהם מכמה

מינים לא היולי'א הנקרא קידל לזבןע יקתרב ויהי' קל לתת הזנה
אלברים.' .ב.ו נארק רןטניות והאו קד ויבש mאר מחזיק ההזנה

דמוצרםפת לגףו .ה-רביעי נרקא אנספרליטבה הואו קר ולח ומגשר כל

ומ,ררתות פכי קמומם כרמצרםן וא"א

דלעn

מי הם נ•בהאר תלחה,

דרוש על יז'זית הודל

קפג

אחר זה בנרא ךגוזל נח הנקר  Kרןח חיוגי שאר כנבס בריהא הנקרא

שעם

פןלונדן

הכננס

האויר

חומר הגדלו שאל ישרוף הלב.,

\ב

רונר~ף

nאר

~ליד

rr

גן.לד

מקור

תמיד

בחומ ג' כחד.ת

אחד נקאר אדודינרםיצי רה,אן ונתוורנ הרבדים לדמיןו ולדצק הנקאר
דיוני דלזכרון הנקרא וב.יטרריאו ולמחשבה הנקאר פנטסיהא רלnבינה
הנקרא ירדיציאר .נח ב' הרא נקרא מרגשת וכלעץ סיניסטיוה דןנ,ל,ך
מגידים דקים שיוצאים

ממu

מהמרn

המביאים נז.חוין נח פנישי רנדלד

כל הלא ·דvוגת ~,זכרים דתנ החמשה שדחים חרצנםיי חנ ג' נקרא

מרטיבה וחרא הנעונע מדא,ברים  .חאד הז ונדל
מ~ימרת הםד היוצא מדכ.בד

ןך',ן),סיקלי

מחוימm

ומהרדידים

רm

'א דק מאד ה.זרלד

ועוזר

נעעונ

רג,ידים

הז הדם שבבכד ונדל איד דק אמד חך דרונה

רברק-א רןח טבעי שמדקדק ז~דם רמוליכר בכל האברים והכבד מחזיק

זה

הרm

טבעי רמזככר ומוליכו אל הלב וחלב מזככר

הקדה ראו נקאר שמר

שמאלו יש יותר

דm

רm

שניn

חיוני ומדצ ימיונ יש יורת סך דם ומצד

חיוני שולוחו כלכ איברי דג.:רף והוא עוזר אל

ר mטבעי ומגלדו שכמטצרך .וכשמגיע זה הזם לא המm
חארת

דקה מן

דהק מן הדקה בתכלית

דפא,שרןn

והולך ומתפזר בכל האיברים אחכ" הז

הרm

ארז נרקא

מ.זבנו פעם

רm

נפשי

משנה שווב גפ-יי כי בכבד

נקאר טבעי בלב נקר~ חיוני ו-נמרח נקרא נפשיי והלוד ניזון  mי עם

לחות שרשי mום טבעי .חאכ" נלוד סביב זה הולד שבשליה פרשה

אחד הנקרא מימברנה הביל ךמ,ק·יף כל הולד ומתבדל כפי גורולת הודל.
ריש ואמרים השיא רמיית .ופעולותיהם הם לבקל השתן שמשתין הודל.
חאר זה נלךד כסות אחר שמכסה לכ הלוד ונקאר מבטי והוא ממין

הפרשה ראשונה ופעולתה האו להחזיק גם הרא השתן הוזיע שיוצאת
מהרלד הליות,ר עומד תמיד במקרם צד  mם מא.ד רבאל·ה הפידשרת הולד

טס ררו nף ומקבל הזנה רירצאת מהז תחנ ררn

מאלו ולמןע לא יתרבה

זה השתן הוזיוע ,לוא יזיק לרדל יש במכסה הראשון נבק שיוצא משם

והולך אל מנסה השני רמםש מעט מעט יןצא במעי ההשא  .ואלו

המימרת ןם ,מה שיוצאים בעת התוהדל לפי שקודם לכ דבר נקרעים
אלר המכסארת תה סימן מובהק למילדרת שהרלד ורצה אצלת מרחם
אמר .הולד ניזןו מהםד זך ובהיר שיוצא מאמר רבא אליו באמצעות
וינה א' שנכנס בםברר\ ןףה גנד איסקרט וסיעתוי די.א.מרים ש· נזרן דדן

הפה  .וי"א שאין להאמין שזה הדם יהיה נחת מנמה טעמים שדם
ונ.דות האו דבר ראסי כנרהא כמרפת חרתו שמרקיב ומפסיד

הי r

מדחשין הספיקיוי אבל הנשים שאיןנ וראות בימי ההדירן הדם דת,דא
מתפזר ברדידים ובמקומרת שיש בין כמםןאת הולד .רמקצתר נהפך

שלשלת

קפד

הקבל:ז

למים ומקצתז דנדל ממנן איזה שקרים בשילא שוארמות הנשים
שבשעת

הלידn-

נראםי ומשם רראים כ) lה נניס תוליד דעיןי היולדת

ההיא  .דשי אומדים שאלו הקשרים הם להחזיק הדם שבא לזרן הרלד
למען לא ילך עליז הדם בשרפע ךכ ויזיקנר לאא ילך אלט לאט ןי  nא
שבראוי הגמור הודל נזרן מדם נדות אמר ו,גם זה הדם ערזר להוציא
הרלד מחרם אמר  .ובאמצערת חמימרת האשה ב.הדירן הדם מזדכך שם

טרב .ולכן וא.שה בהרירנה איהנ וראה .רגם בה.יניקה ,לפי שהבל -הולך
ושב אל מזון טוב רלכן אינה עשרה מרתררת .ולחידת כי יש נשים שיש
בפתח השליא שלהם הרבה גידים ורדידים שמחזיקים הפתח

צר•

דיש

אחךןת שאין ל,הם כ  uכ צךןת ,תאז היא הסבה שמקצתן יולדות במהרה

ומקצתן בקושי גדול .רהבה מעמד הלוד בבןט מאו היא כביהצ אבזרך

מובל-גל עקביו .בעבג רתיו וזרועותיו בצלם .יי"א על אזניר וי"א על
עי•ניר ,רי"א על ירכיו ,רכבך נרערר דברי חז  Nל שמארו ב' עיניו כשני
טיפיו של זבוב רכן ב' אזניו רבי זרועותיו .פיר דרמה לשעורה גיזיתו

כעשרה ושררי במעי אמר מקופל ראשן בין ברכיו ידיר על לצעיו

עקביו על עוגברתיר פיר סתרם וטבורו פותח אולכ שורתה ממה אשמו
ואכלת ראינו מרצאו רעי .רמזר.ע אביר נעשה עצמות וגידים צפרדן ומוח
הראש ולובן שבעינים .

מזרע דא,שה נעשה בשר רעוד רזם ור-חשד

שבעין .ר.הקבה nנותן וב נשזעכ ולקסתר פנים  mחרשים וכפי זמן

תדלרn

·ה ודל מראתכים ימזי הטביעים רםג מבתדל וגפר אושר נמשך

דה עד י•ט שנים ,ראם  .בגבורות אל כ"ה שנים ,ןי  Nnשזהר כפי גדולת
םן הזרע ,וכפי גדולת השילא ,וכפי הז-נה טובה .שמקבל בבטן אמר
וכפי גדולות מלזו שנוצר בר אר שןנלד בו .רמשם והאלה אם יפלו

שיניו איםנ שבים עןל זה הדרן הרא י·רםי רביעיי גופר רו -ב הררלדרת

נםלש צורתו מלכ רכל בחשר שהביעי רוא מבקשים לצאת רמת nי -לים
שלבור הגידים שמחזיקים ארתן שם ,ארם אינו יוכל שלברם ויוכרח

לעםדר דעיזי שם ולרוב עיפרות אם ישלים שלברם בחשד ח' לא יוביל
חליות לרוב חלישרתר .רי•א שהאו לפי שבחושד ח' הןא Mת ממשלת
שאתבי הנקרא סטורנר _.שדאר .רע .ארם_ ימתין לחשד ט' יהיה בריא

רnזק שולם ויחיה .לעו דבר מלעתו המ·דרת .כבר מאדנו איך ירכל
להרומת אל הרריו .עם בל זה י•א דשאר .כפי nדל\רת תחת המזלות
ןככבי לכת\ ,י ' Wשראר .כפי מזוmנ  .הולד .חארי צתאו .בעולם ,יי  Hא
כפי ח~דו nעם בני גילו בי~י בעררןת .רברnןו.uי זע•ר טהבע ש·נקרא
רקמ~ליסארני אם רנד.ל ברביע רשאון מהיזם הרמדה לרפימייר י  .יהיה

דמיי· ארם שבני שדזמ  ryלקיץ יהיה קרלירקר .ראם בשלישי שדומה
אלכסוני יה.יה פילמט_יקר .אום

רבבי·עי

שדרו)ה

לחרוף

יהיה

דרש.י על יניךת .דזרל

קפה

מלינקרניקו .יי"א שלכ זה  .יההי כפי ןוכ.לכא שיתהזח מונרב הזר,ע
שיהיה נצור בר .רי"א כפי הונלז שיודל בר .רעו כי ב' שנרים ירכל
להמאצ בחלוף האדם חמברן ,א' נקרא שנרי הדעת כי זה יהיה חכם,

וז nםכל ןn m

ליו בכייל הפנש .ב' נקרא שוגי דוב.קהר כי חז יהיה עניו

חה אגה זה אכזר וזה רחמן רהד תלדי במזרן התולדות .ב' נקרא שנרי

u

טבעים חה תלוי ב·הת•ג•ברות חיםרדרת .אכ" כל אדל הש ים  :איםנ מצד
הנשמה רהד כי הנשמרת קודם ברו::א בגרף

שרm

במעלתם כי אינס

מצויר מצד בחרת הגרף ,אמנם אלו השרגים רם ,ונצר החומר לדמיןו

רא,רמן החכם אשינו יכול לפעול פעולתו אלא באמצעדת כליו .ודלמיון
ב' בררת יפות אמד אחת מרnנת בעששית זך רחא;ןרת בששעית גסה

ועכוהר רנר' אמדר חז"ל בפ•ק להאדות דמ•ח  .איברים שי מדאב
לובלם שבר וגידי' -רעצמות ושאלה תאי .וחתל' בירתיו של  Kדם
כזית ופלינך גזרו כשערר רם~את בשר מת כזית הרם

,,

בבל אצבע

ננהרלג שרם ,ל• מצד א' י' בקורםל הואו הרפק שכל דא,צבערת תלרים
בר רראר tסמרך לעקב שני ה שבוק הראר ופ.רק שזשהק נתהל בר ..ה,
באכרובת הוא הפרק שהיךר נתהל בר א' בידך רהאר עצם הירך ב'
בקרטלית והאו הפרק שגףו הירך תנלין  .רמשקריס יחד האו כף הירך

י•א בצלעות ארפירל ש.נדהא לעין שהם י"ב מכל צר נוכל לומר

בכל אצבע מהירים

שהצלע של מעהל חז"ל שחבו אותר מעצם דג,רף ,,
שהם שלשים שנים בקנה שנים במפרקת הואו ה nרליא שאחורי הראדr
שקרשו הראש עם הגרף א' בזורע רהאר קנה ה  iררע .,ר' ב.כתף זnרא

הפרק שקשור הזורע עם וג.רף כל אלה מצד א' הם ק•א רבין שני

הצדדים יהיר ד  pב י" Mחוליות שבשדרה ט' בראש

'M

בצראר ר'

במפתח הלב ה' כבקרביו ומצאתי על זה החלוק שומרתם  .שנויםי עם

חכמי הטבע אוין ערתי עתה לפשר רלרכ.דיע· ואומר הזהר פ' יישלח
כי נצטוו ישארל רמ" Mמצות שעה כגנר רמ-יח אכויס שיש באדם
ונצטרד בשם•ה מצרת לא תעשה כגנד שם"·ה גידים שיש בארם.
רראיתי -בספדי רפואה שהמרםקלים שהם פרקים בנוים מבשר
וגידים ורירים שאר באמעצותם האברים פנימיים וחצרנים מנענעי'

מכל צד ומצאר שהם תקל•א די•א שהם "'.וtת רכז אמרר שכל העצמות
הם ומאח ןי"'א רכ  nך ןי"א ךס .rן ואלה זןלת קצת עצמות קט.נים מאד

כמר גרגי' חדרל רכירצא הנמצאים נירים ודגלים רכן אמרר שתחזלקרת
היותר גדולות שערשה הריה גדולה היוצאת מהכבד הם קע"ח זולת

חלרקרת קטנות הרבה שערהש בכל וא.ברים כדי לתת ·הזנה בללם
יכו אמרר שהחלוקות היותר גדולות שעשרה הרינה אדטידאי' היוצאת

מד:גכד ר;ןלב המביא רם נקי חן מאר הם קמ•ז רזלת ויני ארטידיאי

שלשלת

קפר

;ןקבל:ז

רבים אחרים ההוכלים בכל האברים ובאלה במיא איד וחח חיים לכל
ד:נא.רים .המ ו ח יש בו ג ' חדרים ראשים הא ' הוא על המצח ונקרא
פנטסיאה והוא חם ויבש .השני הוא קורב לראשןו באמצע הראש
ןנקרא קומרפנםיבה שדו,א מכיר מה שארה בראשונה וטבעו אמצעי

ובינוני .והחדר ג' שארחי אח ו רי הראש נקאר ממרריאל ששם כת
הזכרון והוא מקבל הדברים מהחדר האמצעי '"עי ח ו ר קסן שיש ביניהם

הנסגר עם ניטרד א' גדול דומה דדל ךהשא ,ונפתח ונסרג כמו קרסים
בלואלות וכשדרצה לזכור איזה זבו נפתח החור ו nיכף נסגר ,מלען לא
יאצ יותר הרבדים המטונים שם ,עד  .שיהי ' זמנם וטבעו קר ריגש - .בארפן
שהזכיהר שדו,א

מק ום משמרת צררת החכמה עומד אבחרית

הדעת מ  Mבר כבק-בי

המm

המm

לפנים על חמצ nאצל ההרגשות הבי.בה היא

אמצעי נמm

צורה העומדת בין צררת הדעת דרח.כמה כנגד נקב

ר וכפי

שיהיר אלו החדרים משובים מטבעם הישר הזה יהיה דא,דם חלש אר

 mק בטבע נעהי נים ןחכרםת .כרל הלא דם .כזזות שנ ו תן הנפש בחדוים
כא"" כפי טבעו באמצעות אירים דקים מאד מאד שאיא לרא ו ת בעין.

העיניםי מזדככים מן לקיפות רמכסאר .nה.א' סמוכה אל דא,ריר  .ב' נקרא
חלמית רהרא לו בת · העין .ג ' קרנית ר· להירת קשה כקרן.
ומשתגית במראותיהם .ה ' נצית ,ו ' עכביש.

'f

,,

ענבית

דרמה קלרח פה יש

הראות .ח' זכרכיrו .ט' .ןןמה שובדכ" י ' דרמה שלליא בעלת גידים
ור.בד" יי"'א קשה כעצם ומותרותי-ו המימיים הם מל mים לינען לא

יתיבש המעבד ולא יהיה קל לצאת .דא.זנים עצב ומ.כסה נבק האןז
האו הכלי שאדןן ,שלמוע  .דו~ם נקב וא.רןז מעולק למען ל-א יכנס
בר האירך הקר וזייק ,רגם למןע לא יכנסו בר הקול ות החקזים בחזקה.
ןםרnורת

שחחררה

רנ,r,

בעין.

ףאב

רדרהn

שיר  Mים
הוא

ףאה

מךתרןת

כלי
דרושא

מזאנים
הרחי

הם

הכננס

מפסלות

רמזזך

ו.ינים
כמצבים
הןז

את

לסיבה
האדבים
דמזרח

עותר לרתחן רא,ותירת רלרר,צאיה בנלק מוותרות הקילררה שיוצא
אהמף

סרm

ושחבים

למעז אל

ר-דמ.תלע,רn

יע mאיד סר mויזיק למm

הפה ש mק המאכל

רnט mנות עוזרות ויש בזה מעט שבול רהפליבמה

שיותאצ ממהנ דאו ,מתוק לזנען שאם יתיא מהפה מוחדרת ימתיק
החין .השלון נקרא כיל הטעימה לוחתרן וא.ותיות ובקער השלון ב '
פיות שמ ו רידים ' דר..יו רדאר .לרחץו הדרבים ומ.וטעמים עד שיראה

עטם לםה ועוזר ישליכים עללוס המכאל הקשה והלניעו ת-נרעה קלה.

רשttכ חרא שביל להעביד המכאל נכח המךשו דזדחה לאצטרמכה  .הקבה
הקבעוה בריאה הוא עגדל .,ממןנ נכנס רירציא הא ד יר הורקלדת רעליד

רב.םוערת ששעןי להצויא הקולדת והשרם על פי הקנה קררם רהדא

ייי·ש על יציות ההד

קפז

מחיצה כדי שלא יעבור ן) :ממה שעונד מן הפה אל השוט פך יחנ;jי

ן;ןחוtניים שלנו גביר חרא למען יהיה מחיצה למונע שלא יעיברו בר אבק
רעשן שלא יגיעו לטבעת ולהבין שלא יכנס הקוד ~ברי הנשימה m .ה
כולו כשר זורחת כאצטמוכה ו-עומדת עילה ועובדים באמצעיר,ת קנה

וושט שמוליכי' האוכל לאצוננםכ;ן רדא,ויד לריהא וללב והמוקם שגנה
השדים הוא מאל נקבים יחדוב.ה לםופגנה ןעיןתתלן הןא

השענים שעוליוב מהאצטומכה לא
ידקקדו לוא יזיוק

למm

המm

דלח,זיק

שלא ילעו כמו שהם אב:ל

במרוצםת רעכיחתם וכשיחשל נח החהז

זא iיאכב הרשא וכפי טעב השען ןכ יהיה סבע דכ.,כןז ידשהם מתילי

שם החלב רונוב הלחות שנמצא ברחם אשר שיוב לחזה ומתעכל שם
ויתא מן וש.דים. .דאצטמ'lכה ;ןאן דגף כדורי ד'\מח לדליעח עגiזלו
אריכות הצארד והיא וב.ורכ-בת ~צם ושבר וגידים ועורקים דופקים

ובלתי דופקים והכבד חופף לעיו מצד ימין והטחלו משמאל שרם
מתעכל המאכל ן.בזחתיתו שי נקב צר ובהיות שם המכאל הנבק נסגר
עד שיבתשל וחאכ" נפחת והאמכל יודר לבני מעים דהבקים בו אודנו
כרוב י"ב אצבעות ,הלב יש לו חלל א' מצד ימין ויש בו דם הרהב ומעט
רוח

רא' מצד שלאמ שיש בר רm

דד.בה ומעט דם ו-ה-ח-ללים עוברים

זה

מה ןרח,לל ימיני להיירת קרוב לכבד טחד למצאו הדם שממנו נמשן
המזרן אליו ומהשמלאי צמות וו.רידים הדופקים והוא מתונעע תמיד
ו,הוא החתלת כל תנועה שבגרף ארם ינוח מת ועומד במאצע הגרף וסוף

דקותו ד.נטה צלד שמאל ו-יש סמפונות ממגו -לריאה להביא א·ליר
ךמ,ןןבות אוויר ונ.שימה .הכבד מקומו לצד ימין והדצ העליון מגיע
לחמיצת דח,זה וגבו דבק בצעלות שאבחודי הגוף הווא דם בקפה

וvועלתו לשבות המאכל עז שיחזירהו דם ושולח ~זרתו לכל אבדי

רג,ףו ,המרה מחוברת לכבד דהל ב' שבילים א' אלצטמוכה לבשל
המאכל רהב' למעים לנקות הפסולת דתו-עלתה לונשון היריקה מן הכבד
ןמחממ· ת הכבד רהאצסמרכה ,החטול מקומר צלד של-אמ בית הצלעות
ש.ב•חאורי הגוף רהאצטמרהכ ויש לן ב' שבילים .הא' מחובר בכבד ר,בו

מרשן ,אליו מותר שהחורה מן הכבד ושהני מחובר לאצטומכה -ששולח
שם מן השחוהר לחזק אתות וונ.אכל .מעים העליונים הם ג' קטנים

וכתרכם יבא המכאל מן דא,צטמרכה והלוכים בדרן עקתל'ון למען
ישהה המאכל בהם ·עז זtיהכבד ימשוך תמצית המאכל מהם באמצעות

עורקים הדבוקים בר ו-כשישלים דנ,בד לקחת המצטרך לו נשרא
ה,מאכל ה.גס ויבש ןהמעים ס-קנים ה.אלה דוחים ארחן למעים ה,גסות

שלמטה מהם מעים התחתונים הם ג' גזו·לים הא' מערות ויש לו פחח
א' שבר יבא פסותל דמ,אכל והצד השני שבצז ימין הווא סגור ודבוק

שלשלת

קפח

הקבלה

בר,אשי המערות רהג' הרא ישר ריש בר חלל ג·דרל ומאסף כל הפסולת
רירצא מצ:ך אחר .המתנים הם מסעד לצד הגרף ומשען לצ· לערת ו.הזיעה
הקרה והרעד-ה הבאים בקתחד מתילו משם .הריאה הרא אבר חזק

נפ-רעלי

הנשימה וכשמתפשטת משוכת האריר לפנים וכשמתקבצת

זרחה רנכפלר חלקי הריאה שאם ירקה בא' מךם ,ך:כ,ך יעמוד אחר

נמ ·-קרמר ובנשימה ב' תרעלת 'א להחליף האריר שבלב שהוא חם
כחמימות טבעי ולשים תחתיו ראיו רק רnrל נקרא נשמת רוח חיים

רהב ' שהאריר הנכנס רערמד בתמררה המרתן י rרן הרוח טבעי· הכליות
מקומם למסה מן ד~ב וב -ורקת בחרילרת רךם ,משרתים לכבד לפי
שמשוכים המים מדם וכ.בד וניזונים נדם ,ארח' :Yד mי' ומ.ותר לכיס.

הרחם בנשים .ררא לקבל דה,דירן והוא שביל להוציא מותר הדם

שאינה מבשול והאו דם גררת לש דוב לחותם ומיערם  mם טבעי
שבגרפם לא יספיק לובשל כל הדם ,שבאברים ויחדה ואתר בעתים
מוגבלים ראחדי -זה הרחם שי ב' ביצי האשה .הכיס ,הוא אבד שמרשן

מרתו המים רנ,שפכים בר מרכ .ליות הביצים לבשל הדם הבא אליו
להחזירו במראה לבן והיא הזרע .ההננא יש ב' שבילים א' לפלוט
זהרע אר '-לפלוס השתן .ועד כי לא ,נמאצ ערהל לשום נברא אלא למין
האדם ואומדים חכמי הטבע שלבל אכדים יש לגוף איזה תועתל בדם,
חץר מהעד,לה

רא:r

בהעדרה נמאצ האיש יותר שלם ולכן אמד השית"

לבאדהו :::אחד צררי המילה דurו.לן לנפי והיה תמים .תידים רתעלתם
ידועה רנחלקר האצבעות ובשער מפרקים

רלnי;n

למעז יכול לנוף ארת.ם

והלשלים פעולותיו כדצרנר ו-דצ,פרנים ךם ,חלזק שארי וא.עבצות במו

וב.רזל שגרז.נים בראש החנית .הרגלים רבנאו גדולים ורחבים לתקוע

כפם בארץ שוירכל לעמוד  .על רגליו -בחזקה וחלוק רא,צבערת הוא
שאם  .ינזק חלק א' אל ינ tק כלו ר-גם למען יתרבח ה.רגיל יותר  .וגם
ש•בעל-רתר יןמoן בשאר ~בצעותין הליחות ימםרדת ,ליסודות אול

u

פרקי השהפ ואל הרוחות הנושבות ואל זמני ש ת הארס אול התקופות
ואל מיני דjונ mת בהז הדרן ,וא.דומה שנרקא לרקירה רדר,א מצבע
ירוק ובצבות במרה ש·בכבז ד·והמ אלש רעםמר מר והיא חם וישב כמר
הקיץ והם ימי תקרםת זנתזו ער תוקתפ תשרי ורוב דח,ראלים שבזמן

.יןהר~ בקתחד של.שיית ר  uטה הזל רוח .מזרחי ובימי חנהרדת  .הושאר
מכ' עד מו ש·נים יי ·ש ~מתפ טבעית ו-בתלי טבעית םר מקורר בצב

:פלב רדומה  .אלריו חם וחל וטעמו ןנרתק ומרשל בימים כשין תקו Dת
ניסז עד תקו-פוח תמרן .וחב ה nואלים הם קחדת תמידית ונוטה לזה

וריח דרדמי ובימי הילוות חשרא דע שיביע .לכ' שנה ןיש ממנה טבעית
דבלתי טבעית ,גלנהי ב,קךןןא לפימה -ן,נצבת רביהא ופרקי הגרף

קפט

ןךן  ,ש .על יצין,ת הודל

ןאגצםמ-וכה אוין לו עטם להיותו כמים רור,א קר לוח רדומה קלור
הנקרא

סתיו

ובימים

שבין

n

קרפות

םכת

דח,רלאים הם בקד nת ידמים -ונוהט ל-הז רm
מס' עד פ' שנים ויש ממנה טבעי nותלבי

עד

n

ניסן

וקתפ

ורוב

ונערבי ולימי .השיבה שהם
ם· בעי:.ת שחרהר נקראת

מלינקיניאה רהרא בטחול וטעמה נוםה אל ריו.nמץ ווברס והוא מוורתת
הדם רדומ-ה לארץ שהוא קד ויבש ולחורף וביונים שבין תןקתפ תשרי

לתקופת זכבת ורוב ה nולאים הם דקחת רביעית ר uהם
וימי הזקנה שהוא ממי שנים ד ,ס' ויש ממנה

n

ןכרלם ככ זב בספרי הרפאוה ,תערלת

רm

הרm

םבעיn

לm

רוח צפוני

ובלתי טבעית

רת הם ג• מינים א -נקרא

םבעי והאו ןגף עשני ית.ילד מן דא,ריר ומשכרנ בכבד וממגר

יעבור לכל הגרף הב' נקרא חח חיוני ומשכנר בל·ב ג' הוא

ומשכרנ

טm-

ררn

נפשי

רבו הדמ;רן והמחשבה והזכירהv .וnלע העצמות דלג,ין

על הגוף  nועלת הצופנים לחזק

הבשר

שכיאחח

ב,דבר תועלת

העצבים לחרש ולתנעוה תועלת המרתוים לתנהעו הרצונית שבאדם
להתפשט ולהתקץב תרעלת ה-קרום לכסות ולהגן הא· ברים

ר.תעלת

הגירים לקשור האכדים והחוליות זה בזה .ערתלת העורקים והם

הרירירי' שבלב להביא רוח החיוני כבל רג,וף תיעלת העורקים שבכבז
פלז -ו הדם הלךשקות האברים תרעלת מרח הרשא הלעמיד נו דוח

החושים  nועלת מוח העצמות שלום  .מצעו ליבשותם תרעלת הבשר
לחשר המשר-ש ושלמירת העניינים

פנימיםn .

ועלת הדם שישכון בו

הרוח וגם לתת מזון לאברים תועלת השומן לחמ-ם הקרביים ו.להגן

כעדם תועלת :השער לשמור האבוי' וליפות הגוף .ואומר הזוה:ר
פ' נשא בגוילגלתא דרישא לתיןי אלף אלפיך ובוא רז' אלפיו ות"ק
קרצי זשערי תרעלת העור לשמירת הגוף רגם שמנקביו יצאו המותרות,

ג' בחרת יש לגוף ות nלתם המלב לערת ארסטרס והם טבעית ~הוא
בכבד ולו  ' 7נחרת הא' משלחת הזרע ורם נדו.ת ב' נר·תן צודה ויללד
וה.אברים .ג' מושך המזון.

'ר דוחה המותדןת.

'T

,,

מעכל המזון .ה' מחזיק ער שמתעכל.

מדבק המזזן אלבד ומדמה אותו לאבר שנזןר

בו .הכח השני נקאר נח חיוני והוא בלב ולו נ' כווחת א' התפשטות

העורקים וקבוצם שכהם מתפשט פועל ה,ופק .נ• הוא נח  .המתעןרר

שה.ם אה·בה שנאה כעס רצדן פחד וגבורה וכיוצא הנח שלישי נקרא
נח נפשי והוא במח ולו ט' בחרת א' חשר הטעם בלשון ושפתים ב'

חוש המששר בכל הגוף .ג' חשד הריח באף' .ד· חשר ה,ארות בעין .ה'
חשר השמע אבזן.

'T

,,

הדבקןת נ·גידים אשר ןב יתנועע האדם אבריו.

הדמיון ש,בן יצייר הד-ברים אחד

ששרנדנמו

בןמח

ויזכרם

אחר

·העלמם מהעין וירכיכם ויפרידם שכמצטרך רזת בחלום ובהקיץ .ח'

וסלסלת

קצ

הקבל:ז

וחמ.שבה רהרא בנח השכלי שבר ישכיל הפעלדרת משעיןת רעירנרת  ..ם'
הזבררן שבר יזכור הדבר שנשכח .דע ,כי יש ריכרn

ב,ין הפלרסרםים

ממקרם מצב הנפש אם

במm

אר בלב עם כל זה נתפשרר שנרתתנ נח

בח-לוקי דמ,ןח לעשרת צרכי דג,רף .כי יש בר ג' חדרים ראשיים ואכשר

זוזברנר לעיל ה'א על המצח ןנ,וקא פנסםיא רהרא חם ויבש .הב' והוא
קרוב לראשןו באמצע הראש רנקרא ק ו מפריסביר" דג ' ,הרא אחורי

הרשא ונקרא מיטנריאל ויש סביב

המרn

עניינים רבים ובחרבם רשת

חאת ה.נקאר דרטה מיובלו ומאלכות להדק דא,ויר והאדים ודרm.ות
רכהז ניזןו רמבקל הנאת

הרm

דב,פשיי .ונח בחשו השמ-ע הוא בזה

הדרך שהמדבר מנה כקולר ןא,ריד הרקרב לו רכז דוא,ירי Cזה לזה עד
שמגיע תוך ארזן השרמ-ע .ובחשו הדיח האו אהשריד הנכנס

בכל

הדרבים ורחבים .דא,יד הקדרב לד וקלם דר,יח וה.או בארפן דשא.דיר
אשר תמיד מתנועע רמ  Mשד מאליו נותן ריח לאריו חשר שבא תחתיו
רכן מזה לזה עד שמגיע אלף האיש שמתקרב לן ונכנס נוגקו Dאחד
לפנים ניד הפה ודא,ף במקרם שיש בר חרד עם קרס ~חד .הנקאר ברטןו
נשר כדד השאה ואז נפתח ונכנס ד'\&יד עם הריח דה,יא עד שמגיע

לחדד המאצעי שנמרח רשם מתפעל לטוב אר לרע בהמרת  .ובחשו

הוארת הוא האדיר שיוצא דמר.ואה ומ.קלב הצרדות צובעים מהזרכי'
הנראה ממגר שב לעין ומהאר נלח הנפשי הדבר ההאו ארם נכנ> tעל

דבר חשוך אר שמאיר מאד אירב יכול לקבל ןשם צר;ח שוב לבעליו
בחנם

כדעת פלםןר וואמר השדמיןו

אמצעי ביו הזכדון

ר-הוארn

יוצא

מחשו

דאר,וn

הילירת

בי חאדי שארה דבר 'א נאשר בדמיון

וזכור ממונ שהוא מטבע הםפרגבה .ר:ב nשו

הםעc

האו שיש גיידם דקים

קטנים תתח השלןו שיורדים ובהמרח וכששמים דהבר אלצ השלון יוצא
חמדביו דה,אר כמו מץי דק אמד ונכנס בגידים ההם והם שרn-לים הםעם
.לנדספ

שבמ.m

וחבוש השמשר רדה.רשג גם הוא בחז הדרן ששי

אביברים גידים קטנים שמרגישים הדבר המנוגע םא הוא קד או לח
יבש וא חם רכל כיואצ מה במויאים הדבר לנח הבפשיי שחבדר
אמעצי .וכשבדל המאכלים רגתן נח בהז הדר-ן.

,,

בחרת הם ונרקאים

פאיםיטיה.ב .דיםיטייבח .דיגיסמיבה איםלרםביה .בזה דזןר עוד דברם

ממחת הי ביעה ,וחרם שמשי שמנחץר מתייבש וחוץצ ובנביא לאיי חלות
שבשנר-הווא מביא אליו

לרחr.

דמ.-עיםrn .ם מהכבר ר.דרא מדא,צטר,מחכ,

זאו הרא מתר-אה כאילה שרתיה אבמעצות גידים יבשים רמחים שעומדים

כפזז דאז וא.דם לוקח הכאיל' שותיה מהדקהר עם שחינים שאר קצתם
משברים הדברים החלים וקצתם הם יןתר חזקים  mדים ומשברי'

1ידבדים הינשי Cוקצתם מהדקים וא.וכל ו-הלשון מתקן המאכל לפני

ד~ש:ו  11ל יזיד-ת .דזדל

קצא

השינים .וחאבא האוכל הזןל לע םי האצמטוהכ שראר .מאל גירים למען
יוכל לד n.זיק כרבד המכאל ומשתה שירדו בו .ארו רנ,פש וסחל שם
נח דיםינםיבה וגרתן ןב קור יררשב רתיכף שחלו גם כן נח דיניםםיבח

שמחליף צררת אהרבל ןזה עם עור חום הכבד דרל.ב הסמוכים לד ומביא
לכ רא,וכל נצררת מי דוא,ר-ז שהוא ד-בר לבן דגם .חאור  .כך יואצ זה
רזכ,אכל וכננס ב,מעי .שיז~ ראזן כמד שינים ב;שו אצבעות .דביnא

בכנם במעי חאר ששי בו כהמ ורידים וובאבצערתם כננס ןוא,כל ירחו

דק הדולך כלבד .הויורת גם נבגם עונבי אחר ראוך ,דרכ,בד מבלש

את שאר בג-נס ןב .והחקל שרא'ר fחם וישב שוחל לא המזח זנק' קדילרא
והאו ניזוןm .מותר שולח

שגיn

לכבר הוחלק שהאו קר ויבש שוחל

אל המליצה ונזיונת שם רוחשבה-

דומ.רתר

ושחל

נשית

לדבכ.

אלוצטומכה חלזק nכ דהוחק והחלק רשאו .קר  mם נראש בכבד וגהםר
לדם והחלק האחר

זרלn

אל הםרלמןר שום חתתרה הפליגמה .די*א שוח

הוחלת ןהךל עם הםד ובורידים ועווז יmייתי הםז והנשרא מכל אלה

החלוקים הוךל מלהט בסוף המתנים אל הכליות הנקאר ריבי והנראש

ממחיrנת .שוחלים ליכם ונהפך שלןת והנראש בבכד שראר .סרב ובאר

שולח אכמצעו' רר,ררירים והגידים שבר הזנה לא כל דא,ברים איש
איש כפי מדרגות ומדתן ,תכונות רםבער עצמות גיידם וזברחות והמורת

שנודל באברים יואצ מן הגרף חץר מהעדר באמצעות הזיעה וקצr,ן שב

או הכבד והאו מבשלו שנית דמלריכר אל כלי השתן .ועד כי נחש רוב
מששמים פנים בפנים כאדם לפי שדבר השם יבתרך עמהם .כלב
וגמל אחור כעד אחרד .בהמה גסה טהורה יולדת לם' חשרים כאדם.
גסה סמאה לי  nב חדשים ,בהמה ךקה טהורה ה' חדשים כלב ב' יום

חתול נ' i'Yיום חזיר ס' יום במהי ע' יום צ:נ.י ושערל זבל השרצים
לששה חשדים .עקוב מוליד 'ע בכרס חאד .דד&יה דוב ן)ןמר הפיל
ר"tק.ף הקפוד שבתנ "שר' היריות םדזנרהג בונל ידלוים לג' שנים

נחש  ' Tשנים אפעה פ' שנים .אמדר חזי"ל בן ה' שבים למקרא בן י 'Y

למצרת בן י"ח חלרפה ןב כ' לרדוף באל כחמי הזאצםעגר:ח חלקו חיי
תארם לשבעה חלקים כסך שבעת ככבי לכת אומרר כי התיונק הנקרא
בלשונם אינפינציאה הוא גנד הלבנה .ונארק דלנה דוובר,הר חן nל מ,lלך

לפי שהבל שואלים שב.לומו זמחבקי' ונושקי' אותר· .הב' נקרא ילד זהר'א
פרדאידיצהא ה,רא נגד כרכב הנקרא זניוקרריאר ודיטנהו לחזיר שמלכלך
עצמו והוא מבן ב' שנים עד '.ה

,,.,,

,דרא נער הנקרא דאלריסנהצ

והאו נגד נוגה הנרקא זיניזח ןזןמה לגזי

מן שנתי ה' לח'.

.,,,

שמרקד מפת רמפה והוא

הוא בחור שנקאר ירבינךק הואו גנד שמש רדומה

לסרס שהאו ץר שוש ומשתבח ביפיר תה עד י"'ח שנים .הה' האו

שלוסלת

קצב

הקבלה

איש שנקרא ויררליטה והוא גנד מדאים הנקרא מרטי רדומה לחמרו

שנושא המשא כן האיש צויד להשתדל בעד אשתו רבניו ןךו,א בן מ'
שנים ולעייל;; .ששי האו ז.קן הנקרא וקיצהי .הווא גנר ירבי הנקרא

צדק רדומה ליכלב שחוטף מהז ומזה מביא טרף לביתו בלי ברשה רהז
ער ס' שנים .השביעי .רהרא ישיש הנקרא דיקריפיטה וזה גנד שבתאי

הנקרא סוטרנו ודרמה לוקף שהיא שימאה כבד שיתיז כבר שית

והנחרדים מלעיגים עליו רעל תנרערתיו .עתה ראוי דלע:ת כי הנפש
נכנס ברדל מ"ה ימים אחר יצירת הודל אם האו זכר וט' לנקבה דאז

הולד '\קלט הצרדה .זרת.נועה ראיקררנה אומד שאם שיתלם בל' יום
יתנועע  .נירם ס' ויולד בחשד '.ז אום ישnלם בל"ה ירם יתנועע נירם

ע' ויולד בחשד '" ראם ישתםל ביום מ ה יתונעע ביום צ ' ויולד
11

בחדש ס ' ומביא אריותיו אבודך ומקרם מצבה בגרף .הפלרםרפים
אומדים שהיא ברוח חיוני שבלב רהדרפאים אומדים נמרח ומתפשם
כ mתיהן ראשונה בלב ראחכ" בכל פרטי זא,ברים .ןלהירת הנםש ידצאת
מתחת כסא הכבוד צריך שיהיה דר -מה לברואה בקצת דברים וכאמור

בצלם אלקים ברא אוות ולכן אחז"ל שיש לה ה' דמיונות אל בוארה
והיא דאוה ראינה נדאה זן כל הגףר עודמ באמצע מאל כל הגרף

טהור .ישוב בחדרי חדרים .דשי ל;ך .הרבה שמרת וכלום כפי פעולותיך"
רכן אמרו הפלרסופים שכאשר היא נותנת חיםי לגרף נקוא נפש .ואכשר
האיש רוצה במעשיר נארק רצון וכשאר האיש יהיה מלא חכמה
ודעת נרקא שכל וכשתזכור חדברים נקרא זכרן וכשלומר רמתנו סםר
נקרא

רעיוני ן.כשמבתריח

נרקא רךח

רכשמשתמשת בחשרים

נרקא

סינסו .הפילוסופים  mנוצרים אומרים שהשית" בורא אוםת בכל פעם
שבו-צר ןן.לד ואונ מאמינים שנרבאו בלם שכשת ימי בארשית ·שאנמר

ונשמרת אני שעיתיu .חרוכים שכל -הנמשות נ·בררא רבשאונה ·זחב
רטוהב מאד כםל במדר·גה שרה מאםנ השי•ת יטתן כםי

רצוu

מלעות

לנפשות שברא בגופות אשר נהם מתעלה האדם אריו של·ראל על המ
נותן השכהל ללפוני· ואל לי וםעי1ל-ותיה יוצתא כפי חומר הגרף שיכנס

בר לותיןו האדים ראציםי מןחמר גס שיש הלם נח לכסות אור השמש
כן רנ,םש אפי' שהיא זכה בכסה .בדו,רןתם בימי נערות וnברןת בעליה

u

רכן כםי המקרים היטצוים בדאם מחמת הי·לןד ..דמזלרת והככביס ש .לר
 Mםת אר חממת ח'lאטתיר אר מחמת הבחירות שלר טובים אר רעים

וכיוצא כן הנםש םרעלת בבארי ברש לזמירן מי שמגנן בכלי שברר
אפי' שךןח הגנ·זר

לא

נשמv

רun

ערתיה טובים עם כל זה לםבת שוברן הכבוד

ירםי הדנת הניגון .וכן אם תשים יזי טזב בחבית שיש לו

ריח ר,ע היןי סרב מקלב ריח רע ההוא .רבו מי שיש לר עינים יפים

דרו-ש  :11ל יציות הולד

והבירים .

קצב

רנכנם בחרד חשוך אל ו כול לראו.ת רהפלוםוף ציפריאז

מאמין שדכ,ל בא מהנפש ןאין שרם כח וגבף והצד השרה שב.הם רז,א

שהפעלווn

ד.uשעה -rעם השכל במלי י~צרן בארי הגרף ·נקראים משעה

הנפש רכשיצםדך

פערלו:n

גופניות יהיו משנירם .יחד ובזה הדרן יהיה

 .שכרם רעבשם .רי"א השבפשן.ת שלמות חומות .הז ל-זה אאל כפי רצןד

רמ.רא בראם

במדרגרn

.זר לפעלה ובזר כומ ששעה במדרוגת המלאכים

שורפים וכחבים רכן בשרא מרדגות מ.רגלגלים .במאם ניתן ל-נפש נח

להשתלם במדרגה יותר מעהלר מהמ שבנרהא מה ,שלא ניתן זה הנח
לכל יתר הבנארים כי כםל בצבים במדרגה נן· בנראר ובזה הדרן לא

יוכל האדם להתרעם מהבןאר -אם •באר שפנו מבדרגה יותר שפהל

מתאחרת לפי שהבל .וולן חאר nבירת האיש ללכת בדרך םרבים

m,

ות בסוםל שהילמות ו.דרזצה הליות

בדמרגה.

יותר

םרנח

ר~וי

לן

בםוn

לזכר נפשו דל.הלעותה

להשתלם

בלמרדיןת

כי

הם

ילמדו לו דרך םובה ומשעים םרבים ואנותים .ועד שאפיל-ו השנפש
האד דבר רוח-ני אדלקי .לומרפע הגרף הוא דבר עכרו ואריצי .על כל
זה הפנש אוהב מדא שיורי מזגי וג.רף

ומתפלעn

בר כפי נח הרגשות

הגרף רתרלדרתיו נהירתו תולדתו ומקבל צער רצדה מצרת הרגף וישמח
בשמחותיו במרדגת האהובים .ומהרת הנפש באמת יש עדות כי בעל

n

העקדה אומו שהוא נח הוכנה לקבל שלמידת במדרגה .כמר הל דחק

מן הרע ולהתקרב אל המרעיל ביותר שילמות ממה שעןשים יתר
הבעלי חיים ראחכ" יכנס בבחירה שהאו רצון שכלי .ראח"כ למצא

מלאכת מחשבת הלביא םרף לביתו חאוכ" עaניני המשא רמתן ב,ישור
התכונה רע'כ' הוא גדר ראשון ומכשולות דשאןברת נלשמה והיא

משותפת למין האדם אמםנ יהיה פחות או יתר כפי הכנת מזגו כשנוצר
וכפי זריזות הכתנו הא' כן תהיה גורלה הכנתו במדרגה שניה הנא
חאריה שה-יא הדיה רוחני ה-נרקא מושכלות שבירת וימאתצו יחד באופן

שירכל הלגיע אל מדרגר-ת הבבאוה ,ואזת הנשמה לשמה לא תפסד
בהפסד הגרף ,הרמב"ם הרל-ב  Yן' חםאדי גוזרים שהנפש חרא עצם

רוחני יתקלב ההשכהל קצה nאלחר קצתה להיות קצתה שלמות לקצת
ותתאחד ההשכלה ההיא עם עצם הנפש בהגיע שלמרת האנשוי בפועל
ויהיה -הדבקות נפשיי במה שישכיל מסוד הבואר מה שלא השיג,ר
הנפשות בעררם בגרף .ראיסטום וסיעתו הנקרא פיריפטיםיצי אומדים

שהוא נבוא עם הגוף .ואל בשמע מדבריו אם כפוף למיתה אר לאר.
רארמר שהאו דבר מרנן הלשכיל דברים מושכילם במאצעות אור אלקי
שנולד וב .י"א שהשיאת ברא נח מאלכים שאר אחרי הימים לא היו
יעדוים אם ארוי לשד\ 1הקב"ה אר אלר ונשארו תחת הבחירה · .וכלן

שלוסלת

קדצ

:זקבל;ך

שהית-י שוחל א rnם בעולם הזה רתד הגרפים שרם יחילםר דעתם ורצוםנ;
יש

ואמרים

אלכסנדדןס

שירוי

שדאר,
מפרש
הכנה

דבר

אלCt

שכל

בלתי

,הרה

בrדדי
שתמצא

לוא

ומהרת·

המזגים :

ש,הרא

רKיסםרס

ר nשמםיארס

בנשווא.
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ז'

וישד אומד שהאו שכל הפועל ו מצד דביקותו בנד האי הכנר ,וימצא

בר נח הלשכיל המושכלות ואל מצד ·צעמןתר• באדו מאמינים שהוא

עצם ד mני מ.וכן להשכיל דבלתי שמכיל בםלע מעצמו זמחחלף בכל
דאם .הונה ידעתי בם ידעתי כי בער אנכי מאשי אוין לי הלשים

ראשי בין ההדים רב,בוהים .לi'Fאה אמנם כמו שבנין יסדו החצרזת
וסירות גר\לות ובבוהות משימים גו ::כן צר ו רות קטבים המסיעיים

בם חם למלא החורים שעושים אהבנים דג,דלוים כן גם אני במקרם
ד,זה .באלוי אמאל אי""ה חור קסן השניחר לי דשאד.וניגב וכלן אני אומר
שזנ.ןד,ת חבםש הוא איד דקה מן הרקת בברא מסרב מאלביר ונתן בר ה '

רבגה שהלכיל אב.מצעות חשרי דג,וף מה שאל השכיול בפועל זולת

רב,ףר לא.א נ.כח .וגם תנן לן השי"'ת נח לםעול בגוף בכבס רב ,לכ

וח.שרים פנימיםי שאד
ופעוולתיו

בבי n

במm

ולב וכבר וכל כלי הגוף והדגשותיו

ובחץו .וההנ סד מהותו משער נאי שזח האיד הנקרא

נשמה יהיה גדלו כל כן ם wכתתוב בכתיבה אשורית של מזחה
וא םתיילן חשובה פעמים תיובת ברכי נםיש את ה ' ישתטח זה האיד

לע

דת,יםn

ההם ח.ד שהיעור בררתיהר ילא הליות חמה כקצת אל

בראוה בחמiזש עניינים כנ"-ל .ומצנח בג ר ף שונעו נאי שיהיה במוח.

כיר דלמרתת אל בורהא בם בהז .על ךרד ישוב בשמים ישחק אםיrל

במ.m

שםאל בל זזוא ,בבררו .םואון עמיהתד

בם

מm

מעישר אני

שןעונnר זוקםה במלאכים כהxרנ בפרקי רבי אעילזר פסיו .ואין

ירבלn

בחשר הררttת וארלתה .הלויותה מסוב הנבארים שוניימים .אול

שק,-ה עכיניו הז .האינ · משעים בבל יםד

דרזm

חכזהק רבה רבוי"ר-בשת בוםן גחןי אתת

אויריי ררםק על פניו

והאר צורת

אויבור nויק בדר קלאי

דיוm,

רבתיטנו

כ: m

דרשו לע הנשרפים
מאר

ר ' י mנן המכאלים  .בנאור

ביום

שני .

בחמשיי והדשים בנארו ביד השמשות

דר'

חבינא אומד

ב-הכבס n

כלה רכן מארר

 nזל wברא הדקשו רברן האו תא שכמתם י·בא לברא תא בוםם קושד
השבת ולא רבםא והם אמצעיםי ביד וג.ופיים ורחבים אוריצםי אוין

דרשו יונ גרש!>ים

קצה

לרם .גרף בעצמם שיההי מיmס להם וניכר מזולתם .רהובמ•ך בפי'

התןרה אומר כי הם ברירת מרוכברזז במ' יסנ:דרת ר•ל אש אוויר.
ואמרר חזלי שהשדי' ואכלי' שורתי' ןםריזנ ורבים איש וההישא ומתים
כדאם ראוים ואינם נארים

רפרm

ים מסףו העוםל ער סופו ויועדים

עתידות כמכאלים רפי' ראכדלם ושרתים רלי מחלות המים חבנים ומריח

דשאו והוא ענין הקטורת שעושים לה t

בעלי וב.שרף וסבתם היובש

שאר ה.אש מיבש אותם .צוריך להחזיהר ולהתחשדה · כוונ האכיהל
בדאם שמחליף מה שהרתך ממנו mכמי זונתלו הסכימו בזה כהארנ

בחבור ' D

טרמםאר ב.ספר שני מהשני .אמםנ · על ברי ttת

הדשים

יש חלוקי דעות  .כי יש אומרים דאשם רר,אשןר משך ערתלן ומזהרע
ההוא נלוח .וי•א שאחר שאtגח עמד קל --שבים ואל מקק אלשתו
רהיתה האב ילילת ומתמחמת עמו שודים מתחממים עם חוה ומהם
נולדו .רי"'א שךתגרר ,מהמל Kכים שירדו מן השמי .t:.ריא" שמתילדים
מהקרי שרואים רא,נשים  mנשים.

בכל יום

רי•א כvרת דמיונות

המשדןירם המהות ידא.נשוי וממזקיים וזליד זה דעת ד רש•.ד חזל"

בפרק חהל ופרקי רבי אליעזר ואמרים דור דמ.בלו אינם עומדים ביום
הדין רכל נפשותיהם בשערת
אומר שמרוח קין נולד

הנקרא נעמה

רמרc.

רm

רm

מרn

רת ומזיקים .זוהר פרשת חארי

זכר

ש-נקירא זתבל קין חאורת

נקבה

נודלו שדים אחרים והם תלרים ןאביר ועדיןי הם

קיימים .ואזת נעמה באה פלעמים וממחתמת עם אנשים כשהם ישנים
ומולידה מזיקים אחרים והם מזיקים לנערים .וואמר בפרשiת פנחס

שבורחים

מהמזוזה .וראיתי בספר פילון היהודי האומר האל

מן

ההכרח הוא שיהיר נבל חלקי העולם בעלי נפש רעניניו וראות יסוד

העפר יש לו בע"'ח ארציים .רכן יסדו המים .גם יסוד האש יש לו
הנולדים מן דא,-ש שאר לפי הזנסרפר ימצאו דנים המם בגלליות
םרקדןני' .רכן בשמים יש בכוםל ונ.כבים דשא ·הם בלי ספק בעלי במש

נצחית אלקית ימןש

בהנm

כי גם יסוד ה.אריר יהיה מלא מן בעלי

חיםי שאר אלין יאותר אפילו שהם בלתי נגלים לבר ,כי איד י.עלה על
הדעת שךא,ריר שהרא נפש לכל הנלעי חיים מכל ידת היסודות יחסר
הוא את העצמיםי אליו .ולכן צריך לומר כי משחט הארץ עד הירח

מלא בפשרת  .ומאלכים מרובים ורבות מאול הנפשות היותר קררברת
אלרץ.

המוגבל

אוהבים החומר ומתקשרים בגרפים .ורבות מהן אחרי

להם

מטב-ע נפרדות מהגרפים ריענ,ים

קץ

אל מקרם העליון

ולפעמים תשדכנה אליהם מחדש .ויש שכשאר יותאצ פעם א' לא

ישובר ערד לרוב שתאנם אל המהשע בתל .ויש אחרים שהם ירתך

טהורות וזכרת ועוזלת עד מקרס אקלי שום משרותת .אלרלק' ורואות

קצו

שלוסלח

ד,קבלה

שוומעות הגזרירת שמימיות אולה נקראים מחפלוסופים גיניאי שרץ
יצרים .וכתבי הקשר קואךים אותם וגלאכים ע"כ .אבל מדברי חז11ל
פNק

דברכוn

ובפ' ערבי פסחים ופ' כל הבשר ומדברי ר -wמב"ן פסוק

ולא יז,חבו עוד ונו' נראה כי השוכנים נאויר הם דשים ומזיקים וחם

רעצומיc

רבים

מבני ארם ושוכנים בחרבות ועל הנהרות,

בחבור הפריפרציאוני ס"ה שבימים

הקדמונים נהיות כל

וראיתי
העולם

מזבחים שלדים .היו לומדים לבני ארם אופן ודרך עבודתם ומאיזה
דבר

ואב.יזה

זמן

ואביזה מקרם

ועם

איזה עניינים וצורות רקטות

רשענים היה צדיו לתקריב לפנידם .ה· · ,לצ·ורן הכריםח על איזה דבר
או להבריחם והתרדה -הזכירם בלשונות כובות והם שואל אוב מאורו

בפ' ד' מיתות ובספרי זח המעלה בזכורו ך  nל שמעהל המת ועומד
על וכורו ואומר ךש«י שמדת המין אינו עולה בשבת וערלת ראשו

למטה ורגליו למעלה .ויש נשאל ב-גולגולת והוא שלוקחים גכ.ולולת
דימ.ת .רע  Nי דבריו שואלים ממגר את רצונם והוא משינם ,ועיין ספר
הדמע הלכות ע"א  ,1"Dואומך הרלנ nג בפ' שופטים שנדמת למשביע,

שהתמ משיב ב.קול נמרן מן האץר ראינו נשמע אאל שלואל .ידעוני
הוא ז.ימשימים עצם חיה א' ששמה ידוע ועם איזה דברים שאומרים

נדהמ הלם שהעצם מדבר אליו דברים עתידים להיות והוא נופל
כמר נכפה על האץר

ו•עי r

בסמ Hג ,מנשח הוא על דרך משל איש

אשומר אני הולך אל מקרם פלוני ואם יקרה לי כן אעשה כן .רכך
נפל פתי מפי .או עבר שרעל פלני וכיוצא .והדאב"ד אומר זה המביט
בכנפי

הערםוn

אר בצפוצפים .קוסם

יש מכמה מינים

יש משמשים

ב'תח רא באבנים ר xשגר,ר'א אלץר וצועק .ויש מי שמסכתל במראה

של ברלז או בשiשית אר שלקח מקל בידר ומכה בו עד ש·תפנה
חמשב nר מכל הדברים וחושב על הדבר הפרטים שרוצה זע שנדאה
לן שמתנבא  nדברי' העתדיי' לחיזת ועיין במעד הלכות ע'"א םיאי
וונפשר wדרלב•ג שעושים תדמנונר ומקריבים לפניו קטורים ומדמים
שהתמרנ-ה ידבר אליהם .מעדנן הז הnדנן עתים אבצטגנייונת כ'וימ יום

לפוני טו.ב ללכת ןא

שעלוn

איזה מעשה אר הוא רעה רכן הא mז

פני הרואים ןךאו ,מרהא כאיול עשוה דבר גררל ואיבר עשוה מאומה
רררזלב"ג ואמר השאו המביט בעגנים ושופט בחם .חובר חבר הוא

שונדבר דברים שאיגם בשלון הנשמע ואיד להם עניך ואוחז בידו איזה
דברי שעןשה~·· משעה עם דוברן עד שמדמה אשומר דברי; אליו על
נשיכת נש nעיווקב וכיוצא איבר מזיק ,יי Hא שעם ד,בריר .נדמה mסבר
ואסף חיד כמה נחשים או עקרבים אן איזה מין אחר ,הודאב  nע כזזב.

שיועד דתr,זבדות ד,שדים וענינים m .רמב"ן אומר שהאו מין ממיני

קצז

ןךןqן לך כהשפים

הנשרף· .והונצרים אומרים שהוא .:.ע נח השדים יודע לחבר הדברים

יחד כמד  -י;לנניא אהדבה אצל האוהב או האיש אצל אשות וכיואצ.
חרש אל המתים היא המרעיב עצמו וןל בבית הקברות אז שולבש
מלבושים ידועים ראדמרים ומקטירים קמדרת ידועה דיש -נים לבדם

כדי שיבוא המת אילו ויודיע לן עתידות ,מכשף הוא שם כולל לכל
מיני הנשפרים .רב,תב ;ן.רבא"ע שדאר .השמהנ דרב מהויתו  rhי מראה
עינים

פירש

רש ...י בסנהדרין

התוועדן.ת מאלכי חבהל.

nמו m

שהאו

המכין

עצמו

לקבל

רושם

ח יג פל"ג מואר שכל מ~ה הנשרף

רענפי;ן כלס פז-על הדמיון אוין נהם שרם ממשרת ומציאות .דחלסי.

ןהרמב•ן  ' Dשרםסים אומר ודוסר יםה על זה וחרתם דבריו הם שא W
להכחיש זכה שהארנ בחרש העיד ;ןךענין הוא אמת ולכן אסור לשעוחר

לפי שמכחישים פמילא .של מעלה והסוד דו,א שכמר חששית -כתן נח
בכנכים שודיהם שדם ,נפשות לגגללים שעלרת סדרם הפשוט כפי
שהשים בטבעם השים נח בהם שםא האיש יעד למצא הלבנה במזל

פלוני דנגך מבט פלוני עם איזו הקטרת הדברים ידועים ילט להכריח
הסדר ופ.ושט ההאו שיההי מרכב לזמן מה וזתא ההרכבה שואנ
השי nת ן.לכן אס;;ר ,ועל זה הדרך הוא איסוד כל מיני כלאים ,וואמך

כי האו רהא סרפ הלבהפ לע שמפטי הניגר-ומנצהאי .וכן אומך נעל
ספר .ובתיי שואת גם הרא נס' ידיעת ·רכ.כב ים  'Iדוחניות שהלם

הנקראת

אגרת

גליארנרס

המלמד

לעשרת

צורות

ותמונות ואופן

להמשיך דוחני~ת הנכבים הומזלות למטה .וגם אני המחבר ראיתי
ס' על זה בשל-רך נדצרי היו יtקדים אורת ס' של אדה'ר' והיה ביד
פסלוף ורופא זאדי  .nי ב.ו דברים ממתיהים אמד לשספרם אא" זבו
הבנתי שמלאכת דמוכשפדת האו חכמת הטבע ואצטגנינות

בתכליn

הבקיאות ה:ח לפי שצדיו בקיאות גדול על מצב ןנ.ים כל נחות
השמימיות שוריהם דחלדפיהן  mלרפי חלזפיהן ודרכם וכחוםת וזמני

שלטנרם.ת ד"ל שעות ימים שבוערת וחשדים ותקופות ומודלות רחצי

שנה שונה שרמות מלאכי קושד שומות מלאכי חבלה המניעים הגלגלים
דןמ,זלות וככבי לכת לילדתיהם ריוכ·רתיהס והוא דבר פלי·אה .והר"ן
בדשרות :פ' שופטים אומר שהש"י ברא נח מלכאים כדי שיהיו כלי

זעמו להוכיח בהם החוטאים והליות זה טבעם נקראים מלאכי חבלה
והמכריח אותם לעשרת דבר א' ע"י נשזף האו גנד כוזבת דב,ורא

בבריאתם ו-לזה אנמר לע המכשפים שמכחישים פמליאי של מעהל.
ודע כי הזהר פ' שמות אומר שדךר המכשפים הלזכיר דבר שאיז בר

ספק ולכן איז מזכיר.ים לעולס שם אביו  .של אדם אלא אמר שהוא
דבר שאין

\ב  .ספק n

ת לפי הששדים .מיעינים בדבר  ilהרא  .ארם הוא

שלשלת

קצח

הקבלה

דבר בז-ב בם הם ואמרים כזבים רכן אם האו אמת פלעמים ראמר~ם

קצת דברים של אמ.ת רעל קםס שאול שהעלה שמואל יש עדות אמרר

חז"ל שיש נח בבעלת ארב להשיב נפש המת נגריתו שנא' וישוב
העפר על הארץ כשהיה iדרררח תשוב אל האלקים .ר,כן במסכת שבת
שאל ההאו ונינאה מרב.י אנהר אמדיות נשמתן של דציקים גנוהז תחת
כסא הכבוד היכי אסיקהר שלמואל אמד ליה חתם נתרך י"ב חדש
ומפרש דב,חיי פ' שרפםים כי איז הדבר תלוי בקירם הגרף אר בכיטלו
כי אף אם הוא נרקב גב' ימים אר בחנם

הנשמה עומדת על זמנה א.,ח:ץ צריך לפרש

ומתקיםי יותר מי*ב דחש

"לר שאיu

רומז על שבר

הגרף ממש אאל כוח הנפש שבנרא עם הרוח והנשמה כמו שתדאה

למהtכ רונרשו ההזר .זרב .האי ורב סעדי ' הראגני' רראב"ע אומרי •
שהשי*ת

החייהר ברצונו ואל בהכרח דRנשד" וזלה ןםב קצת חכמי

הנוצרים .י"א שהאשה אל העלה שמואל אבל היא הכיiדר שיאל
כשבא לפניה הויא החביאה איש א' רב nכמהת רםרב השערה n.חיתה

n

אד ד שהחנבא השיב הדברים ה-הם .דלב•ג בספר מ•ה אומר דגל היה

בדמיןו שאול שנשתקע כל כך

בדמירu -

שרנהא לו כאול היה שמואל

בעצמו  .קעירת יצחק  'Dקדשר-ים אומד כי לא הי' אפשר הלעלות שמואל
לרוב דקשותו אמכם עם הקדמרtבת מוכיח שכרת.חיהל ושא.ה לקסום

עלה שמאול מאליו ודרב המ שזבד והוא ,,,ע מעשה בלעם שהקםם
היה אצלו התחלה אל הנבאוה כי מתחלה ההי קרםם ראח*כ בניא רכן

מאנר לוא הןל כפעם בפעם לקרגtת נחשים מכלל תבר אזל .י•א
האשה לא העלתה בףר שמואל ממש .אבל שד נכנס בגףר ההוא רהעחלו

והשיב על

שc.

שאןמל .ואומר שיש לשדים תהרא לרבםרת אכזסויר~

ריתnידר הבם אחרי מרתו אכלר היה

רm

אל .קהוסם כאול ערהל מן התןד.ם

ךג,ןף ההוא בצדות ומלבשוים

רנםש אורת הגרף רגנרrאה

שהיו לו  mקרםם נחכ  nכמתו יהשע שיגיד לר עתיחת רם' אגרסטך
נוסה

ודאיתי כוזrב  .על שם רביו.ב יהזסדר החסיד בי

ערלת .ה.m

כאשר הבעל ארב מע· הל המת אם יבקדו בבקר האיש שהעהל לא יסאצר
שם ברופ עד ארחי

n

זירתו זגם אני רוגחבר ~תי בארוי כי רנ,שים

שהולטת בליהנל אינםסדיאצו .אם יבדקו במקומם אכשר שהביע

הוה:ח אבדיר אל ימראצה דע שרהכ .לער דרב

הרוחm

רנ,ככםות באםר

n

בעדום ביחים חןי ם אומר נאי שאם בתיס בוזהר פשרת משםסים
רתרןמה ותזריע חאורי מnיו aזמדר נשא פחנם ומקומות ארחים תמצא

ורבו במדקשיד ,םג תזבצא שם דברים גחילם ן.סדררת עמ·רקים אל יעד

אלא מי שעהל ברזי התורה כונכ ע"ע גnלב,ר-ל רכיראצ.
רבם אל

ראןןיב הדי ברר בעניכים רבים ששמתעי  .לוו l-כה

דורש לע הכש-ם·ם

קצם

בדברים אל.ה .אבל עהת אערךו ל Dגין בסדר .וכקוצר מיילן מה

שדאיתי מפדזר דמפדדד בזוהר בפרשיות הנזכר על העניינים האלה
כשברא ה:בק"ה חא הע\לם הלע רנצןנר לבר Kכל הנשמות שבחר

רלב,יא פ.ערלם עדו כל ימי עולם רהז בואתו הציור ממש שיתהוו
בגופם הן שיהיר צדיקים וא רשעים והלביש או nם בלשוב וגרף

ופרצוף כעין העולם ההז מאנם הם מדברים ד pים בלתי חומרים

במדרגת הנשמה ;ןןרהא בלם ל-mם הראשןו .וואמר בפר' ויחי כשוונת
ח pבזץי להביאם בעהר* Tהוא לגזות מכלרתו וגם טלובת הנשמרת
שיזכו ויעלו למדרגה יותר גדוהל ממה שנברוא והשימם בג•ע של
מסה אשר שם הבררנים ולהם דר,nב המדתפ,כת ונהנים מזיו השכי;ז-נ
נ  ...א כפי

מרד w

רבני

יש נשומת

אדם איםנ ידועים דרכי ה' כי

u

שועמדים בדיד לפניו ית' קדום בארם בלועם וכחוכ גל ילם רכמח
משעים סותמים עשרה בהם ;זשית -אשר לא ידענו מהם מאומה

רכשהכקה wורצה הלטיל איוז נשהמ מהם ב·גרף פ\'לני קרוא הנשמה
ההיא אוומד הל לכי בגרף פלוני  mאי משיבה אל תשליכנו מלפניך
רפה אעמרהד הרבק"'ה משיב הל כך עלה במחשבתי מידם הבארן

ולבן לא רתבי לדבר רהקבי*ה לר pח ארתה הנשמה העומדת על אילן

גדול  mזק הנןסע  ~ -הנהר היוצא מעח ומוליכה ב·ג•ע רבגיהםנ
ורמאה הל רכ.ל ואחכ" לוקח ג·נ רוח א' העומד על אילן ארח קטן
הנטוע תחת הראשון ומבחרם יחד ומאירים יחד כנר רעליהם אנמר

נר ה' נשמת אדם ערל

הרm

מאנר ודוח מלפני יעטוף ונשמדת אני

שעיתי ר-אני אומד כי זה האו הברתן נח המתעורר שאר הפלרסדפים
רקאהר

ריגיססיiזב

חנ

ומ.רגיש

שקאךוה סינסיסנה

הנשמה מהמלבושים רוחניי~ .:שהיו לה

רוא

ונתפשסת

ומתלבשת מגרף אשר בא

מסיפה סרוחה רתיכף שנכנnם ת'lיך הגר,ף מ' יום רחא יצי-ות הולד

במעי אמר הבק•ה בורא ג:ץ מלשוכת הנשמה

והדm

נח אוח הנרקא

נפש והוא ממונה על כל כוחות הגרף בעזרת הרוח והנשהמ שעליהם
באופן שששלתם כלולים יחד כךןב הנד שיש בר השהלבת המאירה
והאור החשוך הקרוב לפתילה הותפילה

בעצמה

שאר בלם יחד

מאירים .אוומרים חכמי הטבע שהז הנפש הוא נותן בגוף

..

הקנאר נרסריסרה הויא

פןן.ןנשםת

לא

כמה כחית

נמר

כn

הזה

המוךש

הנקרא מסרירסה המחזיק הנקרא ריםינסרה ומ.עכל הנקרא דגיססמה
הדוחה לןמתרות שנקרא אספולסיהו ג,מדל הנקרא אקריסיסמה המולד

בדומה הנקרא גינרס אין סינציאר המבדיל בליחות הנק' סיפדנט

ארמרריש רכן עתן נח אל חמשה חשרים רעושה .ל·גרף האנות חארות

חאורי יציתא וא.םד אלריו העלום שארי האיש שאר אל ךלת בעצת

שלשלת

ר

:זקבל:ז

רשעים ר-בודן חטאים אל עמד ובמשוב צלים אל ישב כיא בתורת ה ,
חפצו .וכשמגיע זמן ךדא,ס להפסר זכן ההועץ עומד מךאל חמרת לרגליו
רחוב חדה בידיו ר·הזאם פוקח עיניו ראוה כותלי ביות כאלו נשרפים

באש ורואה המלאך מלא ·עיני~ .:רמלברשיר אש וגרפו של ארם מתחלחל

רררחר משרסס בכל

היגרף כאלן לוקח ושרת מכל

ז.כאצליהם הואשי רוצה לשמור עצמו מהמלאך

רלברm

יכלו ואז מסתכל בר רמרסר נפשר רגרפר בידיד .אוז

גאדיר לצתא
מלפניי אויבר
משרסס

הרm

שנית בגרף רלכ האברים מתנועעים ר-ונתן זיעה ןןןאה דאם הראשון
ן -הנשמ-ה שואלת לאיו ואומר אליו ראי לי כי בעבורן אני יזצא
מהעולם ןהרא

משיב אני

ונענשתי וא-תה

חטאתי חסא א'

עבדת

חסאות הרבה ,ןארמר צרור המור פ' ריגש שאז נזדמן לפניו" ארמות
רסמאה רלכן סר .ב לסגור עיניו למען אל יארנה ויסאמ הבית

אוז

מnתילין  ' Tדינים על האיש והם א ' כשיוצא הנפש מגרף ב' שכאדם

י .רצא לקבר ג' קודם קבר-דה -כל מעשה אדם שעשה בחייו אנספים
יחד ומעידים לפניו רג' כרוזות מכריזים עליז לפניו

ולימיu

רשלזנאלר

אוומרים זהר פלוני ששעה כן  .רכך רכל ומ.תים השומעים  uסעים
ממרקמם ומקדימים לפניו ראם הוא צדיק אומרים

הוא רשע אומרים

ייי אליש הבליעל ה~

שכהתולעים באים עליו ו' דין ביהבם

'T

,,

ינm

כשלרם ראם

כשדר.א

בקבר ה'

כשר mר נגרש משערי ג"ע

ו.אינו מאצו מקרם זע שנשלם די  Uויכופרו עונותיו וכשאשי ירא ה'
ןש,ב ב.וושרבה יוצא זאכי מכל הדינים אהלה ארם ה-וא מת חרץ אל"י

מאלך ומ.רח מתעסק בו ראם Jנניי בא"י מאלן

דו,מn,

של רחמים מתעסק

בר כי אין ושר:וי ללונאן ארח דלת,עסק באץר רה,יא חץר ממשה

אוו,ן וובוים שלו.רב זברםת אל נתעסןק חבם שדם מאלך ראם היה

מאלן יה-י 71,של רחמים רכן אמדר כי המת נחץר לאץר אין רוחן
נכנסת למנוחתן מיד מפני שכוחת הטומהא שברnצה ץראל מכעבים

ובתע מי M

דא,ום מאלך _ ומ.רת משפיט הנשמה ובמלבשר הז דג.1ףר רכל

'א מששלתם רל-י' נפש

רm

ונשמה הולן לא המקום המי mד לו

כי הנפש נשרא ותך הקבר עם הגרף עס.רו שדג~רף קיםי ולפחות יבי

חדש םאירל שהגוף ונקב  .רא נשרף רבםשן mמן דו~אר ,םגתלגל

בr

ריי.nםי בעולם הזה שלפוע רעדלaר צבערם ושכיצטרך מתפלל בעדם
ו,ר mר שב אל · הג"ע שלמהט מרלvnמ שם ממלשוב mרני הניתן ול
מציור רלק_סות פני ה-גרף שעמד בעוםל ונההנ שם מזיד השכיהינ כפי

~~גתר ןזכרתר _ .ןשבmת יייט ןריח ערהל שלמים דהםנש מגתלגל עמו

ר 11הנח שם  .רמשב  rJים להש.יחי -רעליהם מאנר כל עצמרזוי אתמרנה.

לכ.ני ארס היו .רואים .בקרכגJר כל חז ארrו:ץ לכ א' זטב
ןגcלו חיה שורת
.
.

.

~

.

עולם וב.משות

מל·קרמר .ןעל הז מאנד

רא

והרm

תשוב אל דא,לקים אשר נתנה הנשמה

עולה תיכף אל המקדם אשר חנהבצ משם סדם אםה בע,ה,..ז וגם עוהל
במרדגה יורת כנבהד אם זכתה ועליה אנמר רהיהת נפש אדוני צרורה

צברור חהיםי ושכעוםל שרוי בצעד ןהדכלים להפ.תלל בכית הקברות

הנםש מ nעררר דדו,לן אל.

הרm

ומתפללים אל השי"ת בדע החיים

והאו הולן רמ-תעורר אל הנשמה·

והשי w

חס ומרחם לעיהם ולכיל

רה" שבני העוםל נכנסים בדין כל דפנ,שות מDתללים נעז החיםי

וביציתא הף ערלים תלת אין יאצ דין בני העוםל .ופעמים מודיעים
חבלום  mירן ליהל אל בני אדם הדברים ששמעו ולזה רמז פסוק

בלחום חזירן להלי נבפול רתדמה על נאשים וכר' אז יגחל אוזן
אנשים ןבןמסרם יחדתם ובילל iז Mימה הממונים שכשזבים לוקחים

לצ  .דא,יש שגנזר מלי M

ומפנים אותו ממקרם למקרם ומכינים מקרם

לנשמתן ררד-חו ונפשו .ואז אלד וב.פשרת הרואות שבים למוקמם אל
קבריהם ומכריזים אל שרא המתים אין פלוני ימות בשנה ההיא אt:

דציק mא שמחים בלם ואם לאר צרעקים חי רדי אם לא תזזכ ,הנשמד,

רחאי מרת וג.וף שלבו למוקמה הוכלת בחדפה גחלה אצל נשמות

חאדוn

שאין להם מלבשוים עליונים זנזונת שאב הגי-הנם הירוד

מן השמים ,ןןא' הרמנ  uן שבער ;ןגונדל כמו ששהית"י היד ,יכול לנר',א

הגש.מה שהרא זנך דק בלתי גשמי כן היה יכול לב:דדא אש דקה

מן הדקה שמצטרף בנשמה ומלכה אותר כמן השלהבת בפתילה זולת
כי צעד גדול מקבלת הבכירה תענוג אשור ךחא,רןר מראיות השכיהנ

כפי מדרגותיה ואינה יכוהל לה.ינדת ממנה ד~:א זה דא.יש בקש לעשות
תשונה ל'Iא ·ד,יה לו זמן כי .תמ השי"ת מקיימו בהז העונש וכיוצא

כ  tי מדרגת חטאיו ראח'כ' מעהלו כפי רצונו ועליהם נאמד ה' ממית

רחמיה מוריד שלי.א וי-על חץר מחטא ע"א שםא לא היה לו פאני לשוב
בתשובה אין מסיבים לו טוב מחשבות וירדד אל שאול עד לעולם

ארינו ונקנל מנ mה אפילו ב.שנתות יי"ט ך.ר  Nח כנ wל רכן הדין אל
מחלל שבת רשם שמים בפדהסיא שלא שבר בתשובה שלימה ורוחו
משרטט אנה ראנה אוין משגיח בד  'Iלפעמים ד'\,ךל ועומד על ה,פתח
ג...ע ראיז פר  Mול הונפש גם היא משוטטת בעולם וראוה גדפו רנקב

ונרמס מהתועלים וזנין הרו,א מתאלב מאד ועל זה נאמד אן בשרו
עליו יכאב ונפשו עליו ב.אנ,ל ודע כי כפי גודל חטא הגוף כן הוא
גודל צער הנפש ורוח ונשמה לפי שיש נפש שאין לו מנ mה אפילן
גבדף אבל הוןל ומשרטט רמתגילגל בעוםל ועליו אנמד ואת נפש אויבן

ילקענה נתזן כף הקעל ושי שנכלה עם הגוף ןעליר אנמד והכרחי
ראהת ו)קרב עוגה ויזט מי זנiנרכת ממקרם חאד עיליו~ .ר וככדתה

שלשלת

רב

הקבלה

הנפש ההיא מלפני מאי מלפני אלד שדיא עליה דו nא ואז איד לו
שותפות כלל ,~::ע הנשמה ואל יעדות מן העליונים מאומה ונדמה

לנפש הבהמה .רשם בזוהר בפרשיות הבז' מאדיר הלראות כמה שפטים
ודינים נעשה לנשמה והגוף הן נפרדים כמו נאגרים יחד כי כפי
מדרגת_ החטא כן האו העונש .אוומר בפשרת בא שהשטן אנמן להעיד

על מזtזעה יחיד אלב לא מהרבים וחותם ואומר שכהגוף נכלה ברבק
כל הדינים נשלמו והנדןן שלואל יורד והזוכה לנ mעולה כפי מדרגתו
ויש נדונים הלעשרת עפר ולהשימם תחת ד·ילג הצדיקים .ובפ' וק-ירא
אומד שלפעמים נםש הרעעים מתדבקת במזיקיס שוב כמרחם .אומרו

חז  nל במסכת תענית רכן על פסוק כפך על עמן ישראל ןמביא צרור

המרד פ' ויחי כי הקינות והספד רידת וכן הקדיש מועלי אמוד למזtים
והמתים נפדים בממןו החיםי עד שמאדו כשם שהשקת מעלה החץ כן

ההספד מעלה המת .וכבד נודע משעה

,,

עקיאב אשר האו כמו

היסוד אל מנהג קריש יתום ןכן בעל הרוקח ואמר שמן השמים
יודעים תא הסרנה

שעושה החי לכפרת נ!כש ךמ,ת םא

היה המת

חי היח -עושה הסרכה ההיא מעלים על המת כאילו עשה חאר הטובה
ההיא ,וראיתי חכקרני הזוהר סי' ונ'

להם

חקל

לעוה•ב

ומי•ג

ער 'כ

כי המתים קדרס

שהם

עןנשים

י  Hג שנה יש

בב " ד

שלמסה

הקב 11ה מזכה אוםת להמיתם זאכים ואל ימוות חייבים ארם חטאיו

גדולים אפילו שאיונ בר עונשין שלמעהל מןאל

דו.נ.רn

מונייזת בדרך

מקדה רעילו אנמד שי נספה באל משמם כרן ובאבד עונותיו ילכדרנ

את הרשע ובזה מלבק ענשו אריונ נןרד מן ב•ד שלמסה ולא מבית
דין של מעול" רלע דבר הסוכה גתשיע לנשמה וברהע שתצמא אותה
כפי משעיה אפלוו השחרתבי הומר לעיו ~סיף שניית הלעירו
לעיו בקיצור דברים כי כרב דר.םם-ב בפי' המשניות בפרק nקל

רnר,יב בלמ-דרים .י• ttשהשרכ הגח כי הנשמה הלרחב לא · ג"ע ךךאד,
מןקם שיש בר כל תענוג בני דאם רגיהםנ האר מקרם רבעד בשא שבו

שורפים רנגtויות בכל מיני צער .רפבאיים בהז ראיות ו,:פשטי פסוקים

ומדרבי n

--,לז ושי ואמרים רשת,נעוג יהתי בימי השמחי רוא  .יהי'\ ·בני

ארם כמ· אלכים וותציא וץרא .גבידם ארוגים וחלם פאוי .רגהירנם האו

שאל יהיח וא.דם צונרי אבותן היפים ו-על הז מביאים ראיה מפסוקים
ומדברי חזלי .-ויש אומרים חטובה היא מנ mת הגוף ושהתג ריזאח.ת

ה,גשונירn

בעוםל הזה  mרעה הפן הז ומביאים ראיה מפסוקים ו-מדרבי

חףל .יי"א שהטוהב היא כל אהל הענינים יחד ר•ל שב·ינ.תא המשיח

יחיו הצדקיים ויכנסו לג•ע  .ויתעוגנ שם לכ ימי עולם ורלשעים
הליפר וןגניאיס אריות והששמ יתקרב הלם ושירםם שאנ' ד 3Jה יום

ודרש על דו ~nת ברי:י ב  ·,א

דג

חמימות זך שימחתם

בא בןעד כתנור ,ןד  nא כי היא

רישרפם

בגרפם

שנא' רןrזכם אש ת·כאלם  .ו-כבד הזזעתין זעת הדמנ ...ם והראוי לדדןש

דבבר הזה הוא כי כמר שא'ל ישיג הסומא עניז דצsבעים ולא החדש

שמע הקולות ולא וס.ריס נאונרג ומ.שבל כן אל יכרזל רוג,פןת להשיג

כל m

ידי.עת חע  uג הנשמת כי אין יחם דרמיןן בין זת לזה .עם

נרכל

לומד שהעוםל הבא ךאו ,שנפשותינו משכילות שם מידיעות יבתרך

כמר שמשכילןת הבנראים העליונים אר ירות ואותר התענוג אל יחלק

לחלקים ולא יסופר לרא ימאצ מ.של למשול בר .אאל כמר שאמר
הנביא כשפנואל לפניו גדי mrהטוב הדאר .ומעלתן .מה דב רסבן שאר
צפנת ליאריך וכר '.רכן להיפר הרע :;,לנשמה -היא שתבאד

רכתד•n

רעל זה יש מקראות ומארמי  mז נ;דשים בדלן הםרב והאמת.
רב nברדי ס ' גלדיה בפ' בחרןקתי הראכתי מאד והבאתי דערת דד,בה

בטעם למה אל נזכר בחודה חיי הערה"ב לבשון בלוי ומפורסם .והנח
חאדי הודיע ןל אלקים תא כל
םאפתים

במאצעות יביע

תאז

כפי אשד

יחד :

ראגדתים

יגדל נא נח ידי לכתזב אלין רלהציג לפניך תשובת שאלתן על

הד mרn
את

זדזת הנכנסים בוגפי בני אזם אשד נחכ התש · בערת מגלים

שמם

ואומדים כי

הם

בני

אםד שאר מתר במיתן.ת

קושה בנח שכלנר להבין איך אפשר

שדm

הזלות אשד

מ rr

משרנות.

יפעל בגרף

אחר אשר חי ריש nמש בכל אבריו  mשריר על האמת לפרם ריה-סא
נדאה מפאלי הזמן ר rר מא.ד ובזיזי רר,י ערבאר כי בחדש טבת שנת

של"ה בהיותי בפירוה.

הלכתי

בלקר

בחרהד

א ,בת בה nשנים

בערלת בעל בחברת נכבדים רבים ומצאתי היותה מוטלת על מטim

פדקדנית הריתה כגרף בלי נשמה ועיניה

סגרדרn

רפיה פתוחת ולשונה

עבה מאד מן השפה לופנים .ויאמרו אהנשים ונשים המכלכלים אר,תה

כי אז היה נמצא הדרח -בשלונה .אז מארתי בלבי זה !::.ויה קריתי זלעת
חושרים על פטירת הנפש מ.רגרף .חארי שחליתי לרוח

והתחננתי

מאד פלניו שישיב אשללרתי .השיב בשלון טילאנר בחותך ארתירת

נשמע היסב כי שמר היה בעשטה

זמידינה

אשר

נתהל לעונש

גנינר nיר אעד עשה .והתחיל לשערת קלו בכי;; ןאנ nרת דאגני נחמתיה

בדברים טובים ריתnנם .התחלתי לאשול ממנו שאלות ע»ע הנשמה
כזי לזעת מהרחה ואופן יציאתה מרג.רף בעת המיתה ודרכיה אח"כ

ומהר הגיהנרם .ראל שאתלי וכהג"ע כי יעדתי היןתד ניעד ממנז .ראשלרת

חאדרn-

כאהל .רלכרלם השיב דברים המוניים וחרתם דבריו היו איני

יועד .מאברו שתיה אשי שדה ורוהע בהמר.נו ובהיולך הבליו ראיתי
כי נמלש ככהמה .וח.יה לר נח לרנ,היג  .רדלכ,רnי רב,חזדה כרצונו

שלשלת

רד

כמר שלא באתל ב,שר יום

,,

הקבל;ן

דירם ת' ול-עת ערב ג,תקי·עת הפעמ-רן זל  r.ך.

תפלותידם ,רענינים כמנהג הנוצרים .שאלתי ממגר מה לו אם הגוף

ההוא ארכל בשר ביום ר '  .השיב כי ה-יה לו חאט הואיל וגם

האו

מתענג זכאביל-תה .שאלתי מהות גופר וה-שיב איני יועח שאלתי כמרתו
אם כביצת ואח או תרנגול או יובך" והשיב .של תרנגלות  .שאלתי היכן

מצבר גaרף השאה והשיב ביד הצלעות ומתנים שמצד ימין .שאלתי
מי השימו שם והשיב איני יועד ,שאלתי שיצא משם דתשינ איני
יכול ,שאתלי למה נכנס בגרף יהודית השיב כי צר לו ולא הכירה
בנכיסתו שם ארם ·היה ביכולות לא הי· ה נכנס שם .אשלתי מאיזה
מקרם

נכנס.

והשיב בערוהת רגם הודיעני היכי הרה

וכאשר שמענו

א Mכ" מדב.חודה .שאלתי י'נאו בתחיבה גדי~הל שיניח דב,חורה שרקסת

עד אןכל לדבר לה ותנרצה .ובלכתו אל מקומר .ראינו גררן האשה
שנתע.בה

מאד .רהאשה מקבלת צער גדול ככל אבריה ו.מתנענעת

ומתחחלתל בקרשי וזרות בפאל ונותנת רחמנות גדול לכל ר·אויה
וכשהרוח נכנס במקומר כל גרף הבחורה ובפרט מהצד רה,וא הי  nה
רועדת ורעושת תמיד כאשר בשעה כעת שהחפת הבא קררם הקדחת.

ותיכף פ  Mה עיניה רתבס לאיר.נ .שואלתי ממנה אין היה המעשה
ותשיב·ה כי בבארה מלסבןל במקרה חץו מביתה ירד-ה אל החצר בשעה
ב' מהלילה עם נר דולק בידה שלאר·ב מים מהבאר כדי להכין אוכל

לאישה.

ר nנn

הרב דולק בחור א' קרוב אל הבאר .ואישה שאר היה

עמה הךל לר .והיא קלחה הלדי לשאוב מים ותיכף בכבה הנר רת.קח
הרוח והוריהד עד חצי הראב .חארכי הל-עה משם כאריו ואל ידעה

מה האו ןלע mב אויו ותצעק וnתעףל רישארה בני ביתה על מטתה.
,תאשל ממנו תרומה למנהת ,רתיכף הרוח ד,הןא,שב למעהל עלינינו
עם צער וצרת רבה ל -בחררה ההיא רלא הניחה דלבר ער.ד ע'"כ היה
המעשה .ומשעים אחרים כסגןונ הזה ותממיהים ירתו הרזג.ר לי רגם
ראיתי

 Mרמים .הא' מהס מכחמי צפת ר.תב"ב שאירע שם רא' מחכמי

איאטליהא שאירע אנ-בקרהנ
גנרופת בני אדם

רע"י

מרוnm

אנשים הדרגים ותלויםי שנכנסו

השבעןת עושרבים מגמדית

וכדרמה

בנחירי

הגףר היו דר m,רת מודיעות רגםילם שמרתם ומספרים מעביינידם ,כל
מאררעיהם ומקרם מרשבותם יtערנותיהם ש-עלייה-ם היו  -נכנסים נ,גרפות

;זלרכים נעים ונדים .אוחרים היו מ~דים שכל דבריהם אמת יע'"י
השבעות היו מוציאים ואםת מהגרפים רח:מקרם שהיה -י -וצא כר

הרm

ה,יה תמע.בה .רבראדתי ושבמעי כל הזכרים האחל מארתי אין ספק

חwכובת יvנאדל גברה על הס~ ןכאשר נראה

.יש.ערכתי י פלניו .מהזוהר.

כקצת הד.ושרים

רמזl,ר הנפש

וכm

רה

תהי

אשר לתשובת שאלתך על הדבר הזה נחרתי שלוב שנית עלדרן
אותם לפניך בקצרה .עם הקדמת הידיעה ממהות הנפש רכחותיה קבצרה
ןיקל מעליך ה,בנתם .הנשמה היא בריה נרבאת ממגר ית' כמיו בריתא
מלאכי מרןם

והיא כמו רןח אוידיי ככ-יי דקה מן רהקה בכמרתה

ואיכרתה ובהירותה שאין

כn

בחשר דאותינו לראותה ואל בשכלנו

לעוות בדמיונה .רהבה בעת בראית האדם הוא ית' זרוקה בגוף ;ןהרא

זכה ובדה וגרתן אליה נח אהלציל ממנה בחרת הרב,ה לתרעלת הגרף
הן כשכליורת כמר בגופניות באומן כי יןצא ממגה ,נח א' הנקרא רוח
 mאו כמו משנה למלך כי יש בר
כמר ראות וריח ושמיעה

m

כn

בהנהגת הגרף  mחושים הדקים

רשים פנימיים כמר דמית וכיואצ וגעגוע

וא.ברים והזנתם אבמצעות ד\ררידים ·קטנים ברוח החיוני אשד בדמם

הדק וכיואצ .וגם יוצא ממנה נח אדח יותר גD

הנקרתא נפש אשר

נותן בר נח לפעלו פעולות חצוניןת כמר חשו דמ.שרש וטעם .רכן

בחרת פנימיר-ת כמר כשול האצטמוכה רע"א כאלה .ן;ן.דכ.ר הזה נמשל
אל להבת אש היואצת מן הנד כי נראה בראשונה אצל הפתיל ii,אור
בהיר בל כך שמתראה עמוק וחשוך והרי זה דומה לנשמה אח'כ' ערהל

ויוצא ממנה להב נהיר המתרהא ארדה אל חשוינו .רזה דרמה לרוח.
ובשלישי' יוצא כמין להגה חשוך מעט ומדדקק ומתפוד ויואצ כדלא

אינו

והדי זה דומה לנפש .אוכ nנרכל לגזור אומר כפי שיקול

ומיונינו להבין .כי מצב הנשמה תהיה בראש האדם ובחדרי המוח
והוא מקרם מצב ה·יבכל והבינה והדמיון רכל הכוחות אשד שם הדומים
אל בחרת דנ,בדלי rם ,ומצב ה,רוח יהיה ב;לב האדם כי משם יוצא כל

כחוn

חיוניות המרעילות .ומצב הנפש יהיה בכבד כי משם יוצאים

כל בחרת הגוף הגסות .ואל ישיאו ל-בך לומר כי נמצא מפוזר בתורה
ונביאים ונתו נ ים ןבחז"י שהנשמה נקרא על שם דוח ונפש .כי ראוי
שתדע ש,הוא שם מושאל אל הנשמה לא שם ממש .והנה בעת יצירת

דא,דם הוא ית' נותן נח אל כרכבי מעלה והמ-זדלת ההולכים ב,עגולי

השמים שיפעלו כחותם לכ א' כפי תכונתו ומעלתו ומאלכתו על
הבדיה שנבראת כפי השעות והרגעים שחודל יוצא לאריו
ושנבראתי בנסן אמר.

ובפרס

נפסק הזיז · מהמזלות וככנים

העולם
ההם

ברשותו ית' כמה יהיו ימי חיי זה הולד הנברא אז בעולם ה,גשמי
נפי שעור השנים ש · גזר הוא ית' אל הנשמה לעמוד בגוף ההוא נגד

רצונה להיות מתענגת מאז כשנבראת בששת ימי בראשית במראות
צבאי מרום וזה נקרא אפיסת הנחרת .רהבה ~::א לאיזו סיבה זה הולד

ימות באל עתר כמיתה משרנה אם ברצונו או ע"י אויביו אן דיינים.

אל תוכל הנשמה לעלות תיכף אל דייני מדום לתת חשבון מפעלרתיה

שלשל n

דו

ה  pבל ·ה

בעולם חזה אם ט.ובים אר רעים .עד אם כלו הימים שנגזור עלי,ה'
ממךןם לחיות בעולם הזה .אבל באולי היא תעמוד ב·ג"ע של מטה
אר מקום אחר בינוני אשר אינה מתענגת מואהמ ובאולי אינה מקבלת

צער

עד שישלימו הימים ההם .זעי r

מסכת חגיגה פ uא מעשה מאלן

המרת עם מרים מגדלת שער נשים על פסר-ק יש נספה בלא מ.שפט
וכר' יפה לע זה הדרשו .אולם יש להאמין כי לא נמנע ממנה צער
בהמאצה משוללת מ·התענרג הדקמון אשר זוכר' היות הל מני אז ןמני
קדם מששת ימי בראשית שנברתא אד לפחות מהתענוג היה הל בגרף
בער,ה yuאם הית' שרכנת ב,גרף זן ן ,בעל מדרת טובות ואיש חמרדןת ך.יך'

אלקים ותוך זה לא  Mסר מלתת זי\ כ;דר הנהרג אל רר m,כלאו היחת
גב,והפ מ.מש וכן אל הנפש כפי כחותהי הנהרגות .רהבה הנפש אזrר

פעולותיה גסות הולן אל דג,רף בבקך ומשתדל לפעלו ואיבר ים.ל כי
נעדר משם נח הנשמה והוזח עום כל זה פועלת כפי חנה אף שם
ומגדלת שעדרת הגרף וצפונים וכיוצא לאלה .ושם עומדת ובוכה תא
רג,וף ובכלותו הגףר ; rכלה ·גם היא ונעדר זיו הנשמה מעליה מכל וכל.

אולם נח דר,רח מקבל גם הוא מהנשמה כל משן הימים האלה נחר
הנהרג כאלו יiוית הגוף חי ןקים והולן אל הגוף לפעול בר ובראות '
ש~ינר קם ואל ז,ע וחשב שאינו גרפו

ומשרטט בעולם

jו,דדרם ןבכn

זברות בוהירותו הולן

לבקשן .ובמשך גלותו זהשרססותר לר·רב עגרנרתיר

לפעמים יפגע בחברררת של למנאי חהליב שאר גם הם מ~ירטסים
.בעלום כנרהא אבין•ב ובראותם הרן.ח הזה לקוחים אותר ומציקים בר

ןמשליכים ואתן ברתן ףכ הקעל מחברוה נnלןרה ןלבסוף משימים

'IKרת אביתנז הגוף של גגי אדם םארד בנית האסרידם שם לא ידע
בשבכו ובקרש ןזל nי חארי הכנסתו .רהבה בהיות' עלהלז מכאלפי
לבתך" רםב חארי שםאברiד רגבף האדם ולא מתנע הנשמה מלהשרות

זירה הנכרג.

ככל דפא,.סר

כל

הצער

וחליות
נח

·עלמדו

כמנהגם

ימי

בהיכל

ממש

אל

החח קלבל למעn iדלכ עלמוד

לא
ארrית.

הסאורים
ךנ,ןף

רבm

דt1ירפן

ההם םלז~ל

רוושאןר

ממגי.די
ויספר
כא-שר נמאצ
בךןןחת רבכנ,סרת רגבזפת שמנךוס

f,.זש

מאת

זרm.

יש

לרוח

ההוא

פעזלריותה הררחנירת
אם

לדםב

ונש~ים

אם

לרע

בלכ

ידם

ילארש בדחן .ואומ הדזוה ' D

תצא כי המת בלי בנים רו mהוןל נע ןנד עד שמאצ ובקרם מנ mה.

ןכnמי לדזתיבר וארמים שזה

ורm,

כננס גברף דו.אן ..ארח דש אלו

ברחי אחתר ולכן וא;מים מה שנראה להם

באלקm

תכלית חוכרים

,על הבtדר הזה רתכל לקתח ההליךו השרחתבי עד עתה אר היל,רן irאר
שאומר הזורה פרשתו ןיחי ותרומה ךא,רמר בקוצר רב שהימים ·אשד

רז

דרוש המטבע ומ-רוח

הצדיק פולע איזן מצרה דו,לכים ומעידים עליי ןזא עושים לן מן

השמים למשוב ותסר הוןלו לעורוב גב•ע

מכי

מדרותג ןכן ימי

הר·עשים דו.לכיזב להעיד גגדו לע nאוניר זאו עשוים ול למבשו של
סרובהא הרם בסדירם והולכים נעים ונדים אוין הלם מונהח .וא שתזבל
קל  Mאלין היולך חאד שר,מז הרמבןי פב' בארשית ארערכנו פלניך
בצקרה השי•ת באר מן הא.פv· Dדדמסלח יסדד דק מזא אין בד ממש

אבל הןא nכ מרןב לקלב צררה דב,קגזר אלצ היוונים הירלי אורח רה,יזלי
לא באר דבר רחא אבל יצר

ממ u

הצורות ובפר) tצורת אהםד ואבפן

שכל חלק קסן ןא גחל ש·נובףו דא,דם רונתרבדת רעד שער ראשו יהיה
בר היסדד וד.ק הרגח .אופילו שימות ריכלו .וחמרים העבים עם כל הז
ישרא תמונת הuף רכל רבאיו וכך היסדד הדק ד,הוא הפשוט אשד לא
יפגשהר הראות

וכ"ש המששר דראו .מערסף ב-נפשר החיובית וארתה

התמרנה היא  nק; גנרף שאד ימ vשכר ועובש הנצחי וזהו שנרקא
רוח להיןת יסדד קד ופשוט וכפי

דרכונ ירכל הליות זה דנ.כזגנ

ננזפות זרות ןעשה מה שעשרה 1

דרוש המםכע

רזנדרn

רעתה אערוך פלניו מטבעות יןמדרת הנזכר נפסוק וםג אביאם כפי

ערן מבם•ע' ומד'ו אילסיאה לפ.י יבלתי למען יקל לפ-ניר הבנתם .במשב'
דיעדירת פ  Nא אומר סלע של זנעזזד שני

,,

סופרן אומר שהוא

,,

אספדי ס.כף ימפרש רר.מב  Nם שרא.ספרר הוא דבשה בשלון יון זעד
היום לא נבתדר לנר כמה אספרי לסל·ע רהבדםנואר ננפ' שהוא מסב·ע
ראבץ יון שדע היום וקדיו לו סאפרי נמצא שהסלע הוא כ' אספרי
ד-ע

כי

,,

סאפריהם

אריאל

דמיאלן

י"א

יזלאר

ונררמה

קידושין פ"'א אמרר חזעל פררס-ה א' משמנה באיסר האיסלקי מהעי ב'
פונדידן ו' מעה כסף הוא דינר פדנדיןר ב' איסרין איסר ב' 'כ.סמסים
מסמס ב' קר· נסרונקדין זקרנםריק ב' פרוסות רשב'כ tאזמר ג' הנדרסין

למעה  ' :IIהנצין הלנדוס ב' שמנין להנץ .ופירש רש"י כל אלה ;ןם
מםבערת קסבות זר מזר .במסתכ שקלים .הסלע בזמן בית שני שקל
שפ"ד שעודדת בינוניות .הרי"ף נמסכת קדרשין פ"ק ר' מעה כסף דינר
מעה

,,

קונםריק

פרנדירן ב'

ב' פרוסרn

איסרין איסר

ב' מסמסים מסמס

ב'

קרנסריקין

מנצא שפרוהט היא חאד מישמונה נאיסר האיטקלי

והוא שיעור א' מקצב שדשרנג והאו דינר ז.רב של ער,ביים נמצא
פרוטה ע"פ השיעור הזה חצי .זבנה לפי שדינר של זהב צ"ב .הכה

וחכה פירש שר*' שהיא גדעיז והר Hז פי' שהזא משקל חצי שעררה,

ן'  .זערא פ' חיי ·שר.ר רפןקדי בקע היא חצי שקל נכר ג' אלפים
שקלים ; .ןרמב'"ן בעירוביו פ"א אומר ליםרא היא ב' רביעירת .ערנלא

של  v,-לת הק  ,כלח

לh

צתי רביעית נמה ק' דינדיו דינר ןזת הכל חאד .ומסב-ע של ואתו
הימים

חלקים בחשת רא' של כסף ןהןא ן' מעיו מעה -~;:הש

היה ' T

גרקאת ב.ימי מךע  nה גדה הייא י  nן שעדרת ךרכןר משקלן ב ' סעלים

סלע ארבע דינדין .סאה האמורה בכל מקםר

,,

קבין .רש"י נס' הפרדס

אומר כסף הפדיון שרה ל' זרז והיא ה' סלעים סלע ד' דינדיז דינר ן'
מעזת

מעה ב'

פרנדיןר ב'

פרנדיון

איסרי'

איסר

ש  -ני

זנדסימרמיו

מרסימ-רס ',ב קרנטרקין קרנסקריו 'ב· רפוסות פרוהט חצי שעודה כסף

רזן היא הפרוסה אשמרר  nז·ל .שהיא א ' משמנה באיסר האיטלקי,
ובפי'

דה"

אומד

שבקניך

הבית

זה~ב

דירנ.

דו.א

סמ"ג

עשאי j

סימן ,,,מ אומד כסף האמור בתןרה הוא השקל והוא ,ב' -מערת  mיי.,ף

הוסיפו שתרת רעשא mו במשקל מטaע שנקרא סלע בזמן בית שני
רמש .קלו כ"ד מעות .ויש קלבת הגאונים שכל מעה שוקל י " 'tשעוררת

ובסימן מ•ח ארונד יש לנר קבהל שהפרוסה משקלו חצי שעררה כסף
נקי זבסימן קל~ אומר שקל המאור בזחרה הוא -סל·ע כלשרן . rnל•
וגרה האמורה תברדה חאר מעה כלשרן  nו  0ל רדו.סיופ על השקל שתרת

ועשאר;ןן סלע .הסלע

"

די גריך .הדי·נד ו' מעו.ת המעה ב' פגזיי.ן ,דבכל

שנה חיו פורעים סלע רפנדירן אף על פי שאינו שרה אלא מ"T
פרנדירנים עם כל זה שלוחני אל היה מחליף הסלע אם אל היו
נרתניז

לו

מ Hס

שקלים הם סל.עים

פרנדירן

הדלב"ג

פרשת

משפסים

אמר

הוסלע הוא שפ"ד גרגירי שעררה :מכסף נקי

jןד  Nו סוף כתרבות מאריך במשקלים האלה ומביאים למטבע > tפדד
רבינו ישעיה rןאךןן הנקרא דיא•ן ואמר בקדןשין ובמיאה ךג n ,ה fנרק

רא,בוה נקנית הסלע משקל חצי דאבק~ של כסף במשלק ששוקלין
ם הזדב .שראר .שמלק תשעה גרעינים של  nכ rnהדינר האו nאד מר

בשטלע .איסד א' ~ד ,בדינר .פחדןסה א' מ"'ח ·באיסד ,מרכדי ' D
יש בכ· רר רא ה' סיעלם שנוארק שערים גדה mן גערינים של
 ,nןב,ין אוני מתאצי כן -בבן ן~ערא  'Dתאש רנרקרא ןגח על שם שהב· רונ'-,

אוכלות ראםת ןובשקל כ' חונ של כסף ר\ kזותזקל ן;ן.אן בחר זברעם
וראיתי בדגi,רי" דמיודכי סוף כתרב\ת ונה-דרקסי ריצוניאבי ם ' החינ ·רן

במצרת

שr

 Kרמר כל iדמזסדלקת המאורים בדיני ערכים הם שקלי

·חקדדס וידינע בבקלה והשא משקל שכייי נדעיי· ניז של שעררה מכסף
ציrרף רובכ רר.םיםר לעיו חז•ל רשעו משקלן שמכקל רמ,םכע דנ,.רקא סעל

בזמן בית שני שחרא וסונלק שכי"ד שועדדת בינונית רםעל זה רמא,
שהאר

'ד·

ירבוין ,הדינ.ר

,..

מעין רמ;.ןע היא

;ןנקרא .

בימי

מד«y

ה

גהר וכן תרגם אובקלרס גדה מעה ו-משקלה ם.אז שעוררת לאוו מאצתי

מפוזרים בוקנטרסים ו-מקומרת שונים כלי מרדה מקרם כל כסף רמא,ןן

רם

לדרש :זמסבע רו)ררח

בתרדה הרא כסף צורי .כל זוז ןא פלגא חת ןאו ,דובר צורי .כסף

צירי הזא הזיני רהרא משקל כסף ד nצי בקרי~ב הור-א צל" גר-עיני
שעררים .סלע צריר חרא

,,

דינרים שהאי ו' סכפים דויו,א שקל הקשד

הנד nנרהר .שקל ;ןאמרר בתרדה נקרא סלע כשובנה ס',ע שהיא שקל
הדקש הוא ד' דינריד שהוא  .שמ 11ן ג:רעיניו כסף' .ה סלעים של
כסף

בברר הם אלף Mק•כ גר.עיני

מנת

צורי משקלר ק' דינרין

אם כן דמ,.הנ צררי הוא כ"ה :tולע צררי טרפעיקא אויסתרא ןסנןל

מדיגה רפלאג חןאז כcל א' ןהם בסף צריר של כסף דנ.ז' ,במשנה אר
בריאתי הוא כסף מדינה כסף מדינה הוא שמינית דינר שנרקא כסף

צורי ומשקל~ ,..ב 1ג,רעיני שעררים סלע מדינה רו,א 'ד מן כסף מזינה

א~ סל·ע מדיהנ הוא כסף צררי והדא מלאג זז nא mוא חצי משקל

דינר בל שקל האמרות בתורה הרא סלע ובבניאים ליםרא רבחכ\בים
מקנtכרין חץו משקלי עפרון ש;ך.יו קנטרין ז;ן תמצא במדרש רות
וכמדרש חיי שרה .שקל מדינה האו חצי סלע מדיהנ ךןסאו ,ב' דינריך.

מנת מודיהנ הרא כ' הסלע וכוינה שהוא י•ב דינריו מסעל צררי
ובכתובות -פ' מיצאת iדאשה יש נמה מ' סלעים .כל דינר זהב הנזכר
במשבה
אחרי

עי r

או
יוד

בנרייאת
הם

של

הוא
בסף.

כ'"ה

ובלי

ןורז.

נון

אחדי

כל
י'

דיגריו
הם

של

בגרן
הזב

בפרק גט פשרם .גדה נקרא בגמרא דנקא .וכן נקרא  -בערבי והוא

משקל ב' גד·גירי חטה בינונית .טדיסית היא ג' געריני שעורים,

פרוטת היא א' מקצי"ב בזרזא והוא דינר זהב של ער·ביים זה מת;צא
כריש פרק קךדשרין מנה ומאתים של כתרגiד המנה ,הוא אלף ומאתים

גר.עיני על שם ר·בינר סעדיה גאון.
ד,גהיותי כבית המדרש של הגאון

,,

עובדיה דספור·נו ז  11ל בברלנייה

ראיתי זכבכתביו רחדושיר אלה הדברים .נהירתי ברןמה ,הייתי עם
חבירי ועמדונ לובצא האמת ממטבעות הגמרא .ולהביאם כפי חשבון

מט,בע מרומה ובפי הסקודר לחשבון י' יואלי ,הסקר' ומצאתי כי פרוטה
שהיא חצי שעררה כסף שרה א' בגטינו' איסר שהיא ד' שעיtררת כסף
שבה ב' קררטדיני ,פונדיון שהוא

'n

והוא דרבמון יאן שערר · רת שרה ב'

ש -עוררת כסף שרה בירקר .מעה

בירקו• ,דינר והוא זרז שהאו צאן

שע;,,ת ש·,ה י"'ב בירקו רחצי ,שקל רהוא מחצי שקל התורה קצ"ב
שעוררת שרה כ  Nה ביוקר סעך תורה והוא שפ"ד שעוררת כסף שרה ה'

ירליאי דרכון והאו שני סלע' שרה י' ידליאי '.דינר .זה.ב ר iFרא כ"ח הזיני
כסף שרה ג' דוקסי מנה ןהוא ד' דינרי זהב או כ"ה סלעים כסף שזה י Nב

דו-קטי ככר כסף והוא שלשת אלפים שקל כסף שהם שקלי הקשד
אלף ת"ק חקטי ככר זהב שרה י"ב .אלפים דקרטי .פב' יש בכור הין

שלשלח :ז p

יי
חרא יב 'rלרגין

ינל:ז

פב' כיצד במרכיך נדהא ששיערו כזית הוא ענ·r

גרעין כון נדאה ב,הרץ במס' יךמא~ .רא פ' ויקרא אר' עשירית ·האיפה

הוא מאכל איש אחו נירם הדמב~ אומר בהלכות בכדדים שיעוד
העיסה שחייבת כ:.חלה מלא העומד מקח והיא מזה המחזיק י ' אצבעות
על י' אצבעות בררם ג' אצבעות ד.תשיעי אצב-ע בקירוב והוא כמר

מ ג  :ביצים וחומש ביצה בינונית והם משקל כ"ר סלע,ים רב' שלישי
M

קמח חטים

כמצדים והוא שי ·ערד ב ' קבים פחות חרמש .ואומד בפי '

המשניות במסכת עדירת פ ...א ששמקל מלא העומד האו תק"ן ךרהם
זהרא מטבע נקרא כן נלשזן עובי .אוומד שם הברטנררה שמשקל
mרהם ידר·ע היום ב,מ-צדים .ובכל א"י השוא משקל ס nא ג,ר,גידי
עשודרת בקרוב ,הקב

"

לרגין הלרג

,,

רביעית ,

הרביעית

הוא

צאביעים לע אצבעיםי ב,דום אצב:עיםי וחצי אצבע וחרמש אצבע.
ואצבע הוא ור-בח

הגודל.

אוני הצעיר המבחר עמדתי ע"ז השיעור

מהרביעית אשד נמאצ בכל שיעור ומקשדלת ויצא לי שהר·ביעית ערלה

אלף תד " Dשעררים בינוניםי גמלילרייתנר שוףקלים מבשקל לכרבייה
שהיא עיר מטרופולין שלנר ג' ארנקים פחר-ת מעט רתצמאנר ·בנקל

בהשימן לכל קדאט"'ר ,,

גרעינים ר-יח" קרס"'\ לכל סקררר רם' םקרדר

לארנקי .ואומד הרמנ " Dבמקרם הנזכר ואני עשיתי מדה בתכלית המ
שיכלתי -מרקד,ררק ומצתאי ךד,בי·עית -הנזכר בכל התורה תכיל מן

הי r

וקרב לwכר כoסי -הנרקאים כלשרן ערבי דרהם ומן המים קורב

לנץ רדהם ומן הזזטה קך'\ב לכ•א ומקחמ חהט נעב יtץ .ראל·ה הדדהם
בלם מצריד.ת אווומ בהלכות שינתת עשור פ•ב שהאו כלמא לו-נמיר

u

רלייי כיד שיםלםק לצד א' וידהא מאל .באםד בי ני והוא מעט
vזפת רמביעית רל.ב ןאל קוכאד כמה מחרת

מיני .

תרדרפס .דעירדביז

בדוגרת היא ג' בינים .כיזת חני ביצה .כרתכ.ת·  -ד~ הוא פתרת מכביצה

ביצה iזי Rזנרתגגרחל' vרoסת 'נ Eחןול חנגרת ירתו גחל ממי ,r
רבוp>:ר המצביע דבוברת במר שליש ניצח והביצה ·ב '  mים רבם' מארר
לו אמדר .רטתבת היא ב' יבצים רר",ן במסכת ירמא ארמר וצריך למען
לחהל ש-ביד רא,רכל שאד בכרתתכ ןרגעיהתב בר ששת םיי' .,,..ת חצי לוב

m

ג' ביציםU" .הי בםי עגז -קרט השרנו זארמ כאיתל םדם חרא

ישעור

שה,י mכאילn-

זסדיערז  nלי"ז ג'

רפם .אוה חצי

כבו לש ערר,בי תוחמין

ככר לבק ךדאר .ד' ביצים .רבי ישרלאיז סימן

כר,י אומד כאיתל רפם לריייש חאר ד' בייצם זלהרמב•ם ג' ביצים.
טרד יורה הער סימן צ"'ר םדימז ק"ה רנאה ני כשצוין לקחת
כרי קליםה רא כיד נטיnל אוה כערבי רז nב אצבע רכן שם סי ' "צח

ברהא שכף חדשה או כף שאיבה בת ירמה איבה בלועת אאל כזית א '

ריגt

דווש :זמ1נבע ומדוח

רכן שם סי' מ" l'tארמד עגלו רא ארון הסלע דאו ,כדי שיכנס ןב ג'
גרעינים של תמרה זו מר בד mק אזלה מצאתי מפוזרים בקרנ!)דםים

בלי ןןנרה מקרם . .שערר חלה עיןרמ והיא שעירית האיפה שהם תל•ב
ביצים דכל ביצת שוקלת אמתיים רגעיני שרערים אם בן ;ןבק ד' םלאים

תת uגרעיני שעררים הלרג הןא

ריבעיn

קב ןרביעית לרב חרא וז

גרעינים שערר ב' .oזוערת א' ילט חמק בשובקל בבלי  mרא לאף;
 nשכ ...ח .גרעינים בדוגרת רהיא פדי אתהנ עשרהר חקל א' משמנה מ.אלן
וב '.שעררים בל שערר כזית דא ינכצה הוא בינונית ,הין היא י•ב

לרגים ,לרג הרא " רביעית רביעית האו ביiזצ ומחהצ קב היא ר
לרגיך קרטוב חרא · א' משמנה בשמינית דדלג כ"א הרא מי•ר כלרב
סאה דר,א ר' בקיך שהם ב' הינים שהם כ•ד דלגים שד~ ,,,צ רביעית
שהם

מק•ד

ביצים · .

ד"\-בובםי

עיורב.יו

o

•ד

ואמר

החדמר

חאר הכור ןהרא ב' לתכיז חלתן ט•ו סאיך ·נמצא החומר ל' סאה שהן
ט"ר איפרת כל ג' סאיך הרא איפה .לכ איפה ג' סאים רהרא שעוד הבת.

רכל אחד מהד עשירי' דח,רמר אן האיפה חרא ליבש רחבת היא ללח י'
בתים הם א' חרמו ןרר:.כ חרא ל' סאה לתך הרא

ט, ..

םאיז רהרא חצי

כרך .ערמ.ך האר עשירית האיפה חרמו האו 'ל גרבי' בדברים לחים
במרקם ברר ביבש גרב בלח האר במקרם סאה ביבש

,,,

קבים הרא

שיע\ד משרי תרקב דאר ,חצי סאה רהןא ג' קביך ןאלה  .ב' מזרת של
גרב ותרקב תאצמם בפ' המרבד תא הספינה .אידדב חרא חצי סאה

ריש לר

ריבע m

צי רובע ערכאל א' מחמשה ברובע וכן

 nרמ.7

סאה

מדברית קמ"ד ניצים שהם ן' קבין שהם כ"ד לרבין סאה ירושלמית

ערופת ע-ל שו מן.ברית שתרת ןהיא כמר ך* Tביציג:נ ספל סאה זפלגא.
·הספל ק"ס רלפאג במרתי הל-ח ערשה אדם היד ן nצי ההין שולישית
ההין לןג וחצי לרג ושמינית לדג .וא' ·בשמנה בשמינית ונקרא קרטוב,
אסמכתת שיערו ששים הרא כי התרות ,זכרה באיל נזיר רלחק הכהן

הזורע כהל-ש מן האיל .ןדנ,ה נתבשל גכ" חלק הכהן שהר-א אסרו
לישראל עם מת שכאלו וב.עלים הנה נלו:ד מזה שזהר תכילת השי·ערר
אשר יותר אם יתבשל דבר המרות עם תאיסרר זזת השיעור א' מששים.
כי כן יחס הזרוע אל כל האיל לפי מה שבחנו חז"ל .רכן על שיעדו

כזית ארמד לפי  -שאין בית הבליעה מחז;ק יחד ירתד מכזית רםג לא
יורגל לבלוע מהמזרן יחד בבית הבליעה פ nרת מכזית אם לא היה
הדבר הנכאל בדיה שלימה כי אז יתכן שיכאל האדם הדבר ההרא

לבדר אפי' שאל יהיה ממלא בית הבליעה .ת,נמ"ם הלכות ס"ת האמה
האמורה ·בכל השעורים הרא

'\

טפחים.

רטפn.

האמור בבל מקרם הרא ר'

אצבע' גבודל ךגררל דא,מרר בכמ-י זין,א בינוני• בארון ב' שערררת בריזח

שלש'ז n

ריב

הקבלה

n

רבררחב ז ' שערדזת ·בי-בדגירת זר בצד ז ר בדן ק .רדע כי אצבע הראש\ן

שחרא עב רקסן נרקא גר-דל ןל ר סגולת ח ר ש הטעם השני הקרךב לר
נקרא אצבע ולו סגולת חרש הריח ,הג ' שסמוך לו נקרא א.מה רלר
סגולת תוש המשרש .הד' -עסמרך לו נקרא קמיצה ולו סגולת  nר :,ז•

הראות .הה ' הסמוך לר נקרא זרת .האר ' :קס ן שנכלם ולו סגולת חרש
השמע  .אלן.

הסגרלm

נרהא לפי שכ"א המם נלק לו לעשרת וללכת

אל האבר הנתהל בר חרש שלר בלי שיכ ר יז האום על זה .דאגי הצעיר

עמדתי על האמה ז ר ולהניאה אל שיעור אמה מברלגיiiי אשר היא

צבי לבליל ' דא-.ול .ומצתאי כי תאז מ.אהה שבגמ ' היא שבעה שמיניות
מן אמה ןב.לניהי פחרת אצבע  .א.תח רי 11ד אצבעות הם חצי האמה ב -רלנייה

m

צי אמה

ר ג ' צא.בר;עn

רחצי ·גימיני1n

אמה הנזכר ה

1

צא.ב.עןn.

צרים מעט.

הם ששית ·אמה הנ·ז ' רכלם הם מרא.צבע קטן רגם נקרא גודל הנ"ל ןא•לר
הם שער· רי ד.אv,כת שמאצ,ייז מפחדים בקרtגנרסים בלי מן.רה מקום מאה

בינונית היא ששה ספחים tכפח ארבע גרדלים ה' באצבע ן' בקטן

זרת הנזכר בתרדה הרא חצי אמה של ר ' פטחים .הסיט הרא iזשיערר
שיש בין האצבע ןרכ.רדל כשתתפח היד בכל האפשרות הורא שני
שלישית מהזרת ויש לרז"ל אמה בת ה ' ספחים כנראה במעשה המשכן
מחלוקת זר"מ .ורבי יזהן,ך .ומארר במסכות לכים ב ' vנאת היו מנשכן

קיחרקרת על שער מזרחי על קרן מזרחית צרפגית רהיתה יתיר i1על
של רמ.ע'ז vחצי אצבע ,ע·שדים ןגריס שאר ישעור בהן ·נעביד נגעים
מקום גהריס חאר ט ' עדשים ומקרם עדשה

,,

שעוררת .רראי·תי בחולין

גריס  nצי פרל רהרא שער-ר סומאה לשחין ולמכהר גא_רר סימן אלף

שם"T

ואמר שעור ;ךגריס הי ' כמר ט' עשדיך וסערת סרפר הוא מה

שחכרב בונרדכי ט' שעוררת אלא 'כ t:עשדים לע דכ עשדים שהם ל•ר
שעורות דוד ' .ציןו פי ' דברי הרמבם nן.סמ•ג זדדו ,ט'

שדעים שכהן

נ' עשדיו על ג' עשדיו רכן נאדה בסJב"ג הלבות גנעים והעדשים זזרא
ונקרם

,,

ש,ערןת השם שתים בארון דשתים בחורב בזביצאר

שעוררת כשןה

בקןערn

ברשא רחרקרת זר ובזר פרסה היא

,,

ל"ר

מילין

המיל כ ' אלפים אהמ ריס חאר 'א בשבהע חלקים  mצי שבמיל בית

סהא תיא חnייrוכ

רקק i

של נ ' אמה ן.תשבררח ש-לה אלפים ו-ת"ק

חונא רנזר·ע זב סאה קרםף הוא מקרם מוקף מחיצות בלא קיררי כמר

חצר mnם שבת אונלים אהמ לכ מקרם ששי בר רעיי ,,אמדת אורן על
רע"ד אמרת רוחב

רע.ת ,ה

זרלn

נקרא ביn

ברר וז ו רעים בו בית ברר זרע

:

מזז ש·נדרתי אליך בהקדמת הספר לרשום חבלק הג'

הז·ה בחרתי הלדריעד גכ" איזה חד-שר מוכרג-ת האומות ו-הנוצרים

על איזה פרטיו i:אשר יר-עילר אלין .ארמיים דןא,מרת שבל העולם

מדרגות המלאכים ·/גן ~רן ןגיהנום

 .ר·ג

שמרו את יום השבת מלעבוד בו ,ער .ימי מתן תורה מדכnיב ויברך
אלהים את יום השב.יעי זג'ו וכשנברא ארם נכנס בו הבנת כל התוהר

טבעיn

הננלל nבדברר כל דעלך סבי לחברן לא תבעיד רבכ nהד.מיון

החזק אןלקי שהיה בו קרא שמרת לא iזהרים גובעות דיוכים ולדברים
בל nי מתמרםטים כמר איל-נדת עושבים ולככנים כמו שעשה לא ה nירת
זעוופת רזגים שר'רצים רכל החיה השביא השי--n.י ל Dניז ,השי"ת צרה
רת,ענית מרמ,רי בהיותו בג,.,ע

לדר,ארn

לן שדחמ,ענ-ה

מהנואn

וג.וף

שוומר ונצרת הבורא זוכה לגן עדן ,אומרים שמלאכי ונעלה  .ב-חקלים
לג' מדריגר.ת עליונים .בי  uנים .רnחתרנים .העליונים לחג pים לג'
לחוקות  mם שריפם רירתים  .ום:כ.חר יבתרך .כרובים זהם מלאים
חכמה וידועים מעלתן ית' סרינר ורד ףל ואפנים והם ירירעים
תפארתו ית' .דא,מצעיים גם ךם ,ג' חלוקות דחא,ת מצרים למלאכים

מלאזrכם .הב' הם ע,ל האומו.ת דגו ',חונזjויים השטנים שלא ימעלו

רעםת .הכת הג' נ-חלקים גם הם

לא

הזם א' החכמים

ג' חלוקות

ומלכאתם לעשרת הנסים .הש·ני נרקאים אךקנירלי ומלכאתם להגיד
עתידות .השלישי  ,נקראים מלני'
וואמרים ני

ומלאכתם

השטנים ת,גדו,ר בזה הדרן.

היינר

שמירת
כי

התחתונים.

ביום שבנואר

המלכאים ,בנרא בתוכם מלאך א' שהיה נ-קרא לרציפרר .יהיה מהכת

הנרקאים ירקנירלי רהנונרן בלבונר למאו אשים כסאי בשמים בצד

סיםיגקירירא שהוא צפרן זאמל\ן על הערםל מכןוי ,tרהשי'ת' גרש וא,זר
מהשמים רשלחרהר בתהומות בגיהנם שהוא אלף~ רמ"ה מיליד תחת
הייאץ י  Hא שהאר ב.אמצע הארץ ושצריך להאמין חשרא תחת הראץ לפי

שפתרון םש גיהםנ 'ן  nל תחת הארץ ואומרים שזה ,דגהינם ךם ,ך'
מדרגות והם התחתרן שבר מקרם לעונש החזםאים למעהל ממנן יש

מקום נקרא לימבו וען.מדיס

שם נה·ערים

שמתו

קזזם

טבילתם

במימיהם .למעלה ממנו נרקא פררגסרריאו רשם מקרם החייבים קצ-ת
עונש ולבסוף זוכים לגן עדן ולמעלה מכםל וקמם נוקא .ג"כ ליבנבו
והוא מקום שעמדו האבות הראשונים צדיקים עד שנעשן פחשים.

אובחונ בני ישראל ~ומר-ים שמדרגות המלאכים הם עשרה זר למעלה
מזו .המדרהג רשאונה והוא תחת כסא הכבוד ,נקרא חיות .ותחתיהם

מדרגה נקרא ואפנים .ואחריהם ואאלי' nאדייהם חשמלים .שרפים
מלאכים אלקים בני •אלקים ,כרובים אנשיrנ .ןליע דבר השטנים אר

שדי-ם כבר הרחבתי תדברר בחלק שני .רעל דבר דג*,ע לא מנצא
;ב,תורה ,שבכתב שונעל פה מי שירכל ליתד בן שרם מין בגול אר תןרא
לפי  .ש·לע

דא,מn

גן עןד אוה שם מוקם אר ד-רב שהש'יז Yרבתך בז שכ:ר·

לנש~ית בנ~ דאם וכזכו: -שהנפ.ש חאר ·דרב רmנ~ ובלדכ .כד דאו" .שיה-יה

ש ל ש ל:ח ה ק · ב ל iו

ריר

השכר הניתז לו רכז למרפע צריך .לומד מהגיהנם להיותו מקום מרכז
לפורענות ועונש לרשעים כל אחד כפי מדרגת פעולותי-ו עם כל זה
לרפ.קת רצונך אערוך לפניך קצת מה שנמצ~ תכוב בדב.רים האלה

זולת כי הארכתי דהנה מאר בחבור הפשטים שלי .בפוקי ר ' לאיעזר

פ 11ב אומר סמרך להר המרריה יש עשר ג"ע והוא מקרם בית המקדש
ובברא נירם '.ג במסכח "עא פ"א נארה שריבי"ל שלח לרב ן גמליאל
מרור.דת ·ג"ע אוומר שיש בר  ' Tבתי-ם וכל בית רבוע רוחוב י  Nב וברא
מילין .רב,ית א ' שרכבים בר גרים ועובדיה הנביא עליהם .ב ' ערדמיזנ
בן בלעי תשובה ומנהש דמ,לך עליהם  .ג ' יש בו האטת ודור המדבר
ןלכ מלכי בית זדר ו משה אוהרן ממונים .

,,

יש בר צדד.קים ·גמדיים .

ה' יש בר משה ואילהו .ך' יושבים בו המתים קבד,ת ה '  ' T .יושבים
ם המ nים ב.שביל ·וענותיהם של ייזשלא ןארמר ג:ץ ש.יש וםים
ב:גיהנם  .זהם מדור א' ק ' אמות ארכו רב' וחבו ויש בר-

ארמדrr

 ,ע"א

ואבשלום בן דוד ב ' .יש בן עשרה ארמדת  mtר ות "עא  'tדגאר ג ' יש בר
עשרה אורמת ע"א וקרח רעדתו

,,

יש בר עשזח אומרת ע"א וירבעם.

ה ' שי בר י ' אומרת ע"א אוחאב  .ששי יש בר ~רה

ארמןr,

ע"א ומיכה

ע"כ .א.מרר במסכת תמיד כשבש אלכםנדררס ממלכו ת הנשים והגיע

לנחל והתחילו הדב.ים לדנו.nרעע הומלך להך ·עי שארית הנחל והגיע
לל·הט החרב המתהפכת ובקש ליכנרס ואמרר לו זה העי.וזר הל ' צדי-קים

יבראו בר שולא זבהם אות דסי שהפלדם רפים יאמינו שדג.יע לאותו
מקרוב רנת uלכ מלגדי~ קטנה וכף ולבסוף נלגתה שחיה עין דאם .
אומר

הזוהר פ ' רתומה שיש מקרם בישוב אשיד שולט בו דמת

,אבנשים הישויבם שם רמא,םנ lhי יאשםנ 'יכוילם לעדמד
שם תמיד כשיואצים זסמם מןאח חמות שולט עליהם ומיתם .רה,מ-ב!ב"'

 ' Dקלח ואמר ראולtב געי הוא מקום ןשד שרמן מבר nאהרץ יש בן,
הנדרת רבים אריגלות עשוים פיחת יגלה אmו .,:שתיי לבני אםד

עלתי,ר לבא ויהדר הדרן לחלןו אליו ויתעגנו בו .פאןרש שי:כיזאצ בר
צוזמים מופאלים עד רwנ .עומילים תרלעת גדןהל ער-בים ומותקים

בדולים דרrבה מלבד אזל דמ.פ רדםמים

א~ uזלב m

אינ·ונ מהנמנע

ואל חרוק באל האו קרוב :זלירו nופאי ' לא ה.יח ותכב בתרדה זבל
שכן שנאבנור ונתפרסם בחרהר כייע .י•א שהןזו מדיצ אוהאינפר הנקרא

מרזח והוא במאצע הים הגדלו רחוק מן חשיוב על הר בגוהי שגמי-ע
לגלגל היחר ולגגל האמצעי הראויד·מרמזג רטוב וכל אילנות רשענים
רמבים שם.

יא" יש·ש השש גג רn

של עןר ודם .דחא צבד ראיצדינטר דב.ט'

םערב ב' אררינוציוא אmש אמעצ העםלו ג' מצד גלגל אנרטטיקר ד'

כתג ולשרן הארשוינם/ואופן עשיית הנייר

רטר

מצד ואארינטן הנקאר מזרח ה' מצד פזלו אר Dקיד ,מצד אבעטדלי
רנ,קרא דחס.

o

רב פר הרפאוות יוונים הקדומנים \כן נהאר סב' oאא היהרדי רבמיאר

 Dפד אבתק רןכל אדמן כי נתם ךזזןנקדןו ךמ' אגשים חאדים

מן החרטומים להכו ראבץ ויעבדו רדך הודר קדתמ ·עת למצוא קצת
ופוארת זץע החיםי כדי להגריל תפתראם לע כל מכחי הץרא ובבארם
שם ברק עילדוכ ,להם דר,nב המרתפ,חכ ויתלהטו כלס בשביבי ·הבקר

חצי מיל דnרק ג.ינ"ע ואל נמצא מהם איש אדז באנד חכמת היוונים
ררםאזה דמכrותים ההם ימים רבים עד מולך ראתn nזתא ,ראחכ"'

נתחשדה עי "-הנקובים במלכאה ההאי כל אלה דברי אמת ידועים "
פמי כחמים עד היזם כי רבים מבאי ראצה בני קרס ד\אים מחדוק

ההלם ע:ז פאצתי נוהר  .יוצא מעה ;ולשקרת את הגן דמשם יפרז
רחיה לארבעה ראשים שם הא' םישןר הנרקא גנני שסובב כל ד K,ינדיא
ומביא הזהב ןנכנסים ב.ר י' נהדרת ונכנס חאר כן בים במהירות זגול.

רהמקרם ירוח צד כשנכנס בים האו ח' מילין והידחו רחב האו מאה

מיליד רכרדש מךל פרס הליר-ת כי נטבע בר חאד מגורלי ידעציר  nק;
הבהר לח' יר-ארים .ניחדר יwי שהאד בילדם וסובב כל דא,יםיר-אפיה
וואמרים שהאו הבהר יורת גדלין שבעדםל בהירת השמש בסרסן שחאר

ח·ושד ר,מתז זבא מרבים המים מאד ןמשקה כל הארץ דגtרמרים כי

המים הלאה מדנים אתרח ושמ.גל דיש על הנהר ת"ש איים ובתוכם
אי דנ.רקא מוארי עיר מכלות מלכת שבא .חדלק הנק' סיגרי רהדךל
במרוהצ גדולה וסובב מלכות אדמיניאה .פרת הנקרא איפדט ןסדבב

ארץ כשדים וחולק בבל ן.נכנם בים סוף .ודע כי הפילו,םרפים קבשר
למצא ראשי אלו הנרר,ות זה ר-אמר בכה וזה כבה אמנם אין לאהמין
אלא דברי  mהר.
ראיתי בזוהר פרשת חיי שדה כי נהר מצדים הוא פישרן ,ן' עזרא

על שם רביונ סעדיה א' גיחרן הוא קרוב אלרץ ישארל ,חכמי הדאמות

קבשר לדעת מה הי' לשרן הרשאונים ולבסוף כלוי עלמא ונרדי כי
אמדם עד דור הפלגה הי' הגוינם שלון הקשד ונאשר ביד בארהם
אבינו וזרעו רכזה תמצא בפי' ;;תורה לרכיבו יעקב בעל הסורים
והקדמת פי' התורה להרמב"ן ןבןאלי בזארן הזמן :בשתבש בידם

להיות כי אל היה בידם ספרים בכב.ת מ·דרכי ;ד.דקדךק זולתי קבהל
ע  Hפ ךאל ,רתהא אגר שקבלןנ ה ~ vרה רכל הקדדקוים הצריכים רגם יש
לנר ספרים הרבה בחכnמ הדקדוק םעז כל זה תנמעט אצלנר כנראה

 .בהקדמת המכלול שושרים לדני דוד מקחי ובכוזרי מאמר ב' דברו
-' 0ח ארין,

ספק םאש  .אםד

דשאר.ןן חיוער ירחאו םגז ריצ

וסיןכרנ

שלשלת :זקבל · ה

רזם

דבריהם  .מהשומעים ארחם iדייו צריכים מהאותיהת ןנקודרת של פתוחי .
חרתם ואל;ץ מוצא שפתיר אל נשמעו רעל כל הדברים ,ךא,לה ו הדחיב.ר
·הרבדים חכמי · האומר.ת אוני לא אאריך דררשר ממעתיקים מהאומרת

מאדר שמבריאת ;ןעףלם עד ימי ך,מ.,ברל לא הי ' לדרדר' ההם ארתירת
לכתוב ה~ז ל.זה א-בל היר מציידיס צרורת בהמרת וחיות ועופרת על
השם שקאר

לדr::..

אדם רהי·ה בידם בקבלה ,ובזה הדרך היר שומעים

ומבינים דבריהם זה לזה ןבמשן הזמן ןבראלי דסרו הפלגה נתחדשו
אותיות כפי סדר הדבורים רעדיזי נמצא אביטליה זכררן להרבה מיני

תיבות -ריש נ.חרר שעש ' רפה קםיאד דפריאה שנדפס ש ' תקלט" לחש ברכם
רבו נוכKי צרורת

ארתיוn

של י nג לשוברת ןכן נמצא כדרמה לזה נס '

מקנה ·אבהרם .רד.ע כי לדרדרת ור.שאונים
לכתוב

קףל

עליז

כי

בראשןנה

היה

לא
נהגר

הלם

לתכןב

נידי אר
עלי

על

האילנות ר nבים שהיד נרקאים ליברי שומעתי שיש עידןי מקר-מרת

n

באיי הים דר ,רקים שנרת-גים זה רמקייזנים אותם בער כל השנה על

·הזשע רכרתבים עליהם עם מחטים של ברזל ואחריהם נהגר קליפות
האילן הדקה שבין הגסה ןהץע ומדבקים ·הדב ·.ה מהם יnד ·רכר·nבים

עליו עם החרם ,חאריהם ה,נגן לזתכב על האפר עם האצ~רת ,שמעתי
שיש

קמר-מרת באינדיאי

n

שדעיןי נוהגים זה דא דיהם

נהגן

n

תיכר-ת

עופרת דקים מאר וכובתים עליהם עם הסכין אוחריהם הבגן לכתוב
על גמי הנחל והיד קרואים אותר פרפיריפי הין קושרים הרכה .ןכהם

ידח ו-עם

משיחרn

,דקזנוז היה נעשה דבר מרבן

ראנרn

ל!חנרב ·עליו

זדבר-ו אלכםדונרןם ונרקד-רן נהגן לצוד יחד קסמים רו,בה של מין ץע
nאד רעם תחבשות רחאי

ובימי

שw

בש היר כרתיכם עליד.

מ.לנות וקגטיני דתוחילר לזrנדג ני'רי של קrק ערוות זאיז
סקפ שיש בידינו אדפן עישית קףל המעודרת היא לנר -בקלבה

מסיני בדיני סרפ תדר-ה

מזוm

ותפילין  .ונהגר ב.ימי שרדת רומא

לשעןת ונ.ייר מבל-ראי גכדי פשןת כשאד ה~ ב,ידינו היום.

·סמפnכ  oנהדויד פכ--ב אמר ר·ב  nםאד ארמ ןנר עוקבא בת nלה
תננה תזרה לי.שואל נבתכ עברי ללשזד הקושד .כיון שגלד

גימי עזרא בידרו להם כב nאזשרית דלשןן ה,קךוןןןן דרגיחר לכדתי'

כבח .עברי שלודד  .הקודש ריעיי~ ענ~יד יעקב בפ' הנזכר באל -הותוה
בתנה ב·הכתכ שאבר כרתכים היום

סרפ n

ררה שנקרא אשררית ואזת

הצורה היה-ת נשמות אצל גדוליי ישראל כמר התורה שבלע הפ , nה כי
הרדננ~ן· חי.ו כוכתים_,בצןרת ר-אתי\lר .עבדיד-ת ושכבא עזרא mתיד לכתזב

 nודח בשכגח למזע -אלתשתחכ תרדה מישלאר דת.יר גכי לתכוב צררת
רא,ותיךת ש:הנתנ בר~ תותרזז ןיקואן;ן אשזדית  .לפ-י השכיאוה גדךל::י

ריז

הקדרות נימי אז;םתח

ישראל מארץ אשור שהי' בידם בקבלה וגנזrוה להיותה כתיבה קחשה.
ואריתי במחזור אשכנזים פיןט

יום

שני דשמ.ערת אומר

שד n,זרה

תננה כלשדן עברית בכתב אשורית ברדבור מצוי רדפrי' מפרש שמלת
אכני היא מצרית אוני איני מבין .ותספת דםהנדוין אומרים שנרקא

אשרד-יn

לפי שהיא מאשורת לחיות שבה תנזט תורה ריעזי במכסת

גנכלה פא" רבם' עקרים ח' א' פיץ וראיתי בקונטסר ישן אומר שעד

חרבן ידדשא דברר וכתבן ·כשלרן הקךףש .ובבלות דת.חליר לדבר ארמית
רנש.כתחד הנקדדות והטעמים ועזרא דח,זירן. .בrרם הרוכבם-י בתשר,הכ

אסור לכתזב אשורית אלא כתבי הקשדו ובעבור זה נהגר הספרדים

בצוררת אחחת בגארות רםפוי  nז-ל -למען לא ירלכו להודששונ בהם
רנכזל לו.מר שבזה יmרך נדג.ד כל לשודנת היהדוים רצורת

שררנn

לכתוב בהם ולא יבתכו כצורח ומ.שוארת.
כשד '1ליד שת
,
ד'ואfםרת ואמרםו ש.אםד הןושאר היה בן ק'ץ שנים
והיה אז םגי דנו.ר ןבש:תונ סץ לבריותא נרל,ן

*

קין קוימ':ינה

תזאמות .ושדנלו לו עם חו;ן אשןת .ששלים בנים אחרים זולת קין
הבל ושת יי"א שהיו מאה אוומרים שאדם וחוה שעוו תשובה גדיtלה

באופן ש·זכו לסחד ה' ולבנואה .אומרים שנהירת קין זקין מאד ועייף
נתישנ בין אילנות וקוצים והיה םגי הבוד דדנ.ער שהיה הוךל עם
למך לצו-ד ציד דאהו מרחוק ןנדמה לו שקין היה איזה חיה רעה

תוייכף בtמר אל ל~בך שייייי ק'סחר לצדו חחיה ההיא .כ' '\,'jעשה
הומיתו וכשנתקרב אליו דכ.יר שהיה קין זקנו וחמןת בער·ה בר ו-המית

תא נערו .שת צרה לבניו שלא יתחבר\ עם זרע קין רכן עשו עד דור
שביעי וזא נחתברר ןנרלדו מהם הענקים רדפ.לינו חבזאטת נוד שמתו-

במבול .אנשו היה הראשון למצא צ.ןרןת כדי להעיר רוח הבריות
שיתפללו ~שלוקי באמצעו:1בת .חברך אומרים שבנרא וכבת איזה רדבים

אלקיים .אבל לא ~ nקבלר אב,מ.ר.כ.תם \·היה רהאשןו לחבר ספרים אל
חכמת התכדנiד והיה לד מלחמדת גדולות עם בני קין .מתשולח אומרים

שמת כשנת המבול די'"א שמת י"ד שנים חאר המבול ועמד בג nע עם
אבי.ו בימי המבול ואחכ" חזר בעולם .למך אומרים שבימיו נתפרסמו
החטאים ר  r.עשה כשפים נבל העולם .נח אומרים שהשתדל בכל בחר
לדרר-ש להמון שישובו בתשובה והוכיח אותם· ר·אל שרה לו ויהי כי פחד
שמא יהרגו אותר דלכ בני ביתו ברח .מהגלילו,ת ההם ואז הש"י רצה לו

עשיית התיבה רארמ' ששטח המארת שנצםררה ,דם אמה אומיסריקה שן  nל
שכל אמר' התורה היא שיעור ן' אמר' )טפתים~ זואת חמד' נקר' פרטיקה

בלע"ז כרן נשמע בל מאןת 00ז iהתיהב ויהב כי האר זכר הזעיןב
שאכל ענבים קיחדת ו;הדשה

הנרקאים  ..לזגרכרoק ·.

גדזו אב,ופן

שלשלח

ריח

הקבלה

שנשתכר הויה שחמ לקח שרשה ןר nץ אותם ·עם דם ארי

ר  rnיר

וכבש וקוף ונסע השרשים ההם ונולדו ענבים סרבים ומתקוים שותה

ננהם ונשתכר .אמםנ מד' באכיר זמביאר ילוקט אינו מזכיר אלא ראי

רinזל חזיר אומרים כי

נn

היה נרקא יאיגר שהאו לשדן יין ואשתו

היתה ונקראת סרנאית זי"א ~זריציאה מלשרן אץר להיוהת אם כל חי
ואחרי

n

מר ה קרארה אשות מגןרת אש לפי שעלתה  .לשמים

רי"א

שקרר.אה ארסי מדיסקה אומרים שנח רהא בעיניו סך י"י אלפים
רת' אנשים בלם מיצואי חליצו ושמלשת בניד לונדו ע' ארמדת בזה

iז.דרן .שם כ" Tיתפ ס"ר חם ילב .יתפ הו ,ן קוראים אותו -יאבו שלהיזתר
כל כן שמן היה רנהא כאול היה לו שני פנים .חם היד קוראים אותז
זררםארסרר רי"א שהאו נמרדו אשר · היה דר..אשרן חלכמת  -רכ,ש ,רפים

ולשבעה חכמר-ת ליבראלי  .רתיףנ ש uדל השק אומרר ש.זה היה סימן
·לרוב חכמותיו .אומרים שנולד לנח בן רביעי ארח המבול ונקרא
ידביקו ר· היה כחם כ,אצגטנינות ריגרשררו .אחיו מצאלם ןהרא

למד

לנרמדו חכמת ; iמל nמה .אומרים שארח המבול חנ יצא גמלילדת

ארמיניאה והלן באילטיאה שרם למד ;זרהב  nכזמת .שם יש אומרים
שהוא מלבי צדק ןןאן .היה שארון לדחת.יל בניד חן.מת ירלשוים.

תירס ב,ן יתפ היה ארןןש לשעות לטיאמ .והלוציא שא דמבא,נים
ולמנהג נשיתא הבמערת באצבע הגם השרומיםי היר ראשונים לעשןתם

זהב .ראבפשד

ממu

יואצ כדלםיי וnדמדים שנימיו התחילו לכנרת

עיר בלב מטריפר"לן לאזת הארסה .חלש ממנו יאצו בני םרמריאה
שהיום נקראים טררטי דוע שנמאצ עיר סרמראיה חארת מצד המערב

ואמרר לפיניוא ,רםדלרמיאר שבסףו אלו ;ןמקר:נרת שי ור.יס גבנונים
שאו להיותם Mנכים תיבף נסגרו והמישובים אצליהם עם צעים

גודלים שKר  Kי אשפר עלבור 'lינקראר מרנםי כספי~ .בר אורמים
שמננבו לקחו היהדוים  Mשמם ערבים לצאוו nרעו ני:סאר שלןר
שידקה .ןבדnרהנר היה נרקו

m

השלןו לשוך ארמהונ ,לפג שבימיו

נפ-כhה הארץu .זמדים זס'מmי ינhפ ןסזזי;ן מעהש הגמלד תבפודו

הזשלנרת תח ;ןסימן ערב באזיי השים ו(' זה. -דשם .ויש מרפש נוצרי
קדמןו הנקאר ארריגונ ררא,רונ שיחר.לונ.באים מן השמים הלודיע לכל
אחד מראשי אהוומת היהם וסלןר '.א toבל שלןר ·הקשד

אי u

לחק שרם

מאלן אלא חקל רקרוא .,כזזה תאצמ בגרתום י  rלשרמי פסוק ריפץ ה'
אותם .ר:כבת הבוחר ·הבקדמת ;ןתמודמבך יכ בזמן הפלג.ח נאשרו כמה

מלm

משלןן הקזסדר משובשות ברוב השלתרת החשדות .רירתר ובררות

חם ביד .מי שבןראש קורב קובלרם חרחא כרמ ארם ן,yךב .באל מי
ישנתnרק ומכ שאכנז

m

וניהם אין חבם לכ • עירק

ריט

הקורות ·בימי בני גח

אומדים אשחד חלןק הל =ונות השיJז" ברא כזבה מיני סונ-סtכדי

·לב'ע' Tמפוזרות בכהמ מקומות.

:o

ארז~יר לפגיך קצaת

פריקח שי בדירת משזנות שום-

אנדרוגינוס ומשתמשים זה בזך ,.גב,לילות סיסזוה .שי אגשים שאין

להם אאל עין 'י Rבמצח .באינדיא יש אשין להם נ rnאלכלו ולשתזת.
ד;נד,י איפדיהא יש זנין אדם שיש לן זבנ אךין הלם מהנג אדם ויש
מיו שיש לו וגף סו-ס ווסאד איל יזש במוחצ קרן שמאיר מאד ויש מ.ין
אדם שיש לר ג' שורר:ת שינים וארש ~ם רגףז ואיר" ושי מין אםד

שאין לו לאא רגל א' וףכ רלגן חובה רוצים מאד ויש מי שאיו לו
גרזן ועיניהם על השדרה .יש יםן »שפם מאל  :sמח שו-יניהם כמו
של כלב .בסיסיאה יש מין שיש הלם זורות אדם ורגליהם כסרס ונקרא
סטירי ויש מ.ין בריות שבזמן הקץי נהפכים בצורת ~ב ובזמן iורקר

שבים בזורות דאם ועובידם מלז דאמים רמזnבים פלגי" ,אנשים.
לביביהא יש אנשים שואנים אריתי האזד ואינם אוכלים בעל חי ,ויש
אנשים שאינם ה.ולכים ברגלידם.

m

משימים רר,אש בין ירכיהם

והולכים ,ב,ךןמניאה יש שאיlבנ ארלבים אלא גבלי בלע  nז ולובשים
ע· וד דג .באיסיארפיא יש מי שאין להם חנירים .ושי מי שאין לו זאן
ויש מי שאין לן היפ אלא · נקב קםן שעם קנה שרתים .בגליילות שמצד

מערב יש מי שאזנ.י -הם לכ כך גדולים שמכסים כל גדפ.ם בגלילות

ארביאה יש אנשים קיטנים מדא ונשיהם עבליזות בונת ה' ו;מיו  rן
בנות ח' מזקינים ויש ל,ךם ,מלמחות גדןל .ן ;nעם מין תגרן.ב•ה שנכבלים
מהם

אמ.ד

באיסייואפיאה

כmלים אלא חנשים .יאין

יש

מין

םדא

ש,עו.מידם

הלם דמו לאא

זגברערת

ואין

קול ז,ברה .ואמרים

חכמיהם שכל מי שיש לך צןרת אדם יצאו חמלצי זאם

הראשון :

ראיתי נס' י mסין היארמר לאה הדברים ואני אקצר .בני יפת לקחן

הלם מתחילת מרשקרף ע· ד פורםראגל שהיה נקרא לןתשיתניאה בןמך
ומגוב הם דג.ודי מדי וק.נא שירבןא יןו הוא עדי, uדע היום .ו.תבל

היא סרפד .משך היא לובנרת פירסידה .הגדולה .תירס היא מונצי~ה

עד ארגנריאה גומר ·היא אשכנז ושאר מלכרתם היא בראימיאה .ויפת
איגנלסירה ·רטררייני תרגומה היא טורקיה .אלישה ·היא דאצייפלגר
מקנדיאה עד שיאן .תרעיש היא ציציליזא" בתים היא אי גיפרי
חרבים הם רודי .כשר היא מלכות החשורים סבא ושבא הוא מלכות

יון .פרום הוא לי ביהא ני נר;ך קרוב לאשרר .פרתרס וכפתור הוא

גדימאלס פלשתים היא מעזה דע מצרים .כלח במלכות כלן :S .ידרן
נארק ערד היום צידיה .תnי ואמורי רקוב לידושרים .יבןסי היא
יוו-לשים ,גרגשי הוא בברגסטן m .י ב.דדי שאר פלני ·זולנן uערקי

שלשלת

רב

הקג-לה

יום א' קרר:ב .לטריפולי סיני האו סריפל .ארידי הוא קרוב לטריפולי
הצמרי הוא מקרם נקאר חמץ המnתי היא חמת עילם היא פר-ס אשור

נקרא ·היו-ם מרצרל .ארפכשד הם כלדיים לדו נקרא זלדיש.

ארם

םירימא בראש זכלכYIו דמשק .בני יקטן כלס שכבו בגלילות נבשא
הנרקא היום מיכא בשלון ערבי .חצר מרת הוא קמום שעוד היום נקרא
בזה השם .ארם בהרים האו חרז הנרקא משרפוםמיאה והוא ·כין נחל

חדקל ןפךס ,מדין ועפר בני אברהם כמלנות אפריקה והשאר לא

נדוע מקוםמ .אוני רייאת" כדברים האלה בקרוניקי שהזכרתי בהקדמה

ובחרתי ל-הציב דבריו בקוצר לפניך .אומר אשין ספק שע' אומרת
שבועלם יצאו משלשה בני נח .סארדרם דחא לאח.ד יvם יצאו ממנו
כ" ו אומרת .והם עלים הירדא אומות אילמיטי במלכדת פידסיאה אשרר
הוא סיריאה אדפכשד רקוב אליו לן.ד הוא לד-דיא.1י אדם הוא דמסקו

עוץ הוא קרוב לראץ כנען חלו היא ארמניאה תגר רקמניאה מש
הוא מיאוני שחל עבד פלג יזכקן אלמודד שrק חצר מות ירןך הד-ורם

אוזל דקלה ערבל אביאונל שבא .אופיר .חוילה יןבב כל אלה הם עומדים

מנדי.נו-ת שבצד מזרח ויש ביביה' כ""ב לשונות ועומדי' ·בתרן ת"י גללי'
ם· nיצאו

זנזב u

לששים ארמתז  mם כשן היא איסיו-אפיאה .מצדים

הנודעת לנר .פרט הוא ליביאה .כנןע הוא  Dליסםינה קרו-ב אלץר
ישראל פבא האי ארביאה חוהלי היי~ אזברדת יסיאלר שב·ארבייאה
סבתכא .היא

אומ·ר.n

סאסבירי בליביהא סבתכה רעמה שבא דודז נמדוד

לרזים ענמים לדב.ים בפתוחים דתפדסים כזכלוחים שיואצ ממגר לפשתים

כפתורים ציתז כל אהל ךם ,מפחדים ביעיר!\ת וגליולת השם במילכי,וח
לידיאח חת הי Kיא  Dימ'lאבינו יבוסי האי ירילדסרם מאורי ורבגשי

רחי ערקי יסני ראזוי צמרי חמת לכ אלה -הם מפחדים בקרב ץרא

יש.יולא שנעקרו .יבן העלום רי בני ישראל .יתפ יצאו ממנו י"ד
ראו>רת .רדם ,ןגמר יהא אוונת בלטי כ.מדג שיטיאת םיד ,מידיהא ,ירך

האי גריציאה ותבל םפניי.ר ,rמשן היא קמדו,ציז mוקרב לדאמיניאה,
תיום  .היא םדציאד" שאכנז הי~ טרטרציהא ויפת היא ואמת · דיפיהא

שלנטרף בוא ב.ניר ויניציהא .תרוגמה היא פרגיאה .אלישה היא אי

איאלוהאי  .רקןב לציציליאח · ,זסרחיש האי ציל-יציאד" תבים
ציופרי.

.

דדונים

הי~ז

היא וידור.

אוני ראיתי  .כדברי חליז רדמ.ופשים אלו הדברים .במדשר

אומר הקני והקנזיי· והיקדונרבי הלכו לםה -אלו רצו לחלום ע:ם יהושע;
ואומר רש"י ·בפרשת לן ·לן כי הם עמון ו,מאוב דאוום . .ויש קבלה
שי·שרב .ינ אשכנז הם דנכ,ענים שnרבר למפני י.הרשע .ילקוט פשרת בא

.

מיואו ישבwכר דטכנ~ן  -בסה ונלאייר ששכמיע · כאית ישארל הקכ--ה תנז

ובא

הוקרות ב•מי נח/רעו

לו אפריהק וברפשות מצורע מזכיר שהי~ רגnגיש .מאנם אמיךן חז•ל

n

והכ דתין שבפשרת משפסים חמז לא ו.וחגו.שי שברח .ץא משולא

u

זנד

ךמגןג זו

פאירהק חרמגיהא

ןונבקזד·ניהוא

רמידהאי

ייאסניאה

וםרניאה .נמרד-ש רנאיישת פרשת ל•ז ואמר שאנכז ויתפ ותרוגמה
הם איסהא הסייף ויידניהא אילnrס תשריש
אילםיה.א ןםדידנייה .תרגום

m

זנים הם אלןסררטש

ידזשלמית כת אדןם הישובת בץרא

עץן היא אדמיניךא" יוסירפן ואמד שרתיש היא םונקסה וי"א שךאר,
טוניס וי nא שהוא קדtכ.גי-ני םאזךדקי" י

N

חיא Dרנציiזא ובדיטנייאיו

ותבים היא ציופי תובל היא פיסה תירס היא uז·גנלקירה ןרןסיהא
~וןכנז היא

גזליינני,א ןןד -נים היא אמ-ימיאה.

בן זyאו פבשירת

שמדת הפירזי האו צידון פי ' דניאל אומד בתים האו דומה ולמכות
ירך רדומי הכל א' רכן אזמר העקרים מ"ד אילשה היא בו-דגרנייה

נ' D

ז.דב פרוים הוא פדרר.כיזנ ס y,ך;ן ,גאון

בתים ךם,

דניאל

לדנגרבודיא .במדרש ב.רשאיית .פירש מטל השמים יהי' משובן זו

אימ-ילאה ,ותאי מחבר נוצרי אה>בוד ירושלים הי-א על טבור הץרא
כי :נ-מזוחה יש כל גלילות הסאיאה וב.מערהב דא,יבדו-פה וברחמה
לייביהא ואפריהק ובצשנה ואצןת השיטים

כרל

רארדמיניאה ןפךס

גליזלת פלוסר  .אוני אומד שבבד בא סנ nדיב ובלבל העולם ~,
נמצאו להווה שידם אוונה :שיהי' נקרא שמה עילה באמתות
בגל-ות אינגלtכד '

רעי r

צרפת אושכנ ,ז וספרד האחורנים ו-כמעט בימינז

המירו אפוים ורבבןת מישראל ןאבד זכר היהדרת -מעליהם זורעם
וכל שכן שיאך האומרת עכ" Tאם קבהל נקבל .דעו בימיו ות.חיל

מלכות ה.נשים הנקרא אמזןני ו-הזבד היה שלןמ.ח בני מדינ·ה א'
גבז מזינה אחרת .ונהרגו בני דמיתנ אמז -וני ריקחז אלמנות שהלם

רך.מחים

והפלי u

ללחום עם אריבי;ןם

הריהת  .יזם על הלע~רנה

והתמידו במלכו,םת והיו זשופות שד ימין ל·נעדוני .נקטבו-תן למען
ןחכלו-ן ללבוש כלי זיזי והצליחו נ,מחלמ-ות

דר,ב.ה

ז:אבו לזערת

אםיליאזי נגד רומני ונמןש מלכרתן עז אבלסנזךסן מרקדר-ך בימי
ש.מער,ן הצידק השוא ה' lחית דלונ.כרת ה..דוא מאנם דאיתי נמ,סכת

תמיד שכלתכר קרוב לג»ע הל-ן אל אלה ,הנשים ואל כבש אותן לפי
שנדאה לר חרפה ללח רם עם הנשים .רכך במדך'ץן ,פרשת

אמרך :

ופ רר ההז החתיל מלכות מצרים שא-ר נמןש עד ימי ארטריאן
 '9סד ן,ה ;rהול

מלכ,ות

בואימאה.

תרח

היה זזmדןן

למצן.א

ואפן

להדפיס הימםבן:עת ומערת לדן.ציא וב.ימיו החתילו לענוד ה.פסילים.

יהוא היה רשא לטמדים ההם זוכ  jדאיתי בזו-הד פרשת ךל לן וכתב

שת·דn

-עשה תש.רבה .

שלשלת חק:גלה

וכב
אברהם

לחכמת
ולמד

אומר

איבי .זבואר

שער

רהרא

למד

האצטגנינות
גם

כן

כחמת

ט'

...

פ ד

ארתה

אדטמיטיקה

שאבררם,

למצרים

שהוא

ראש~ן -

היה

בקתדרה גלריה
-המספר

חכתמ

רנן

דאיתי במדרש  .בימיו היה נמרוד ענק גדול  ,ךג,ןף ראשון ל.ינלכי אשרר

וי"'א שה  Mיל זה המלכות שגת כי"ג לשדרג .ב-מדוד בנה עיר מלט nר
ונרקא בנרר ציד בעבוד שכל ימיו היה ל mם ר-חרטף מדינרת ושולל מזנון

אחרים 1י iPיה ךןן,ךש לצאבין שהיה נרצח iדiמחלמרת לדוב בגורות
ר חכמרת ולא היה מחנ לארק שבשמים רהיה מכריח שיעבור השמש

רדשא; .כפי שהיה עולה במחשבתו .אומד איבזביאר ס ' ס ' פ"'ד שהיiת
נקרא סדסדנו שועשה פסל כדמותו והכריח שישתחוו לו וקדאר.דר בל

ןנן ה'תמיד הספל להירת אלרה ,עליהם ער ימי בנוכדגצר · שדניאל
התחכם לעיו וגלגל ששרםוהו רדת.מיד זה הלמנרת ~ל גלילו' אשור
ער אשד מןל וכדדבטלי המלך שנהרג ולא נשאר לו בנים והלן
המלכות ביד מלכי פרס רמזי ב,ימי עתיה מלן יהוהד ומלכר

במלכוr-

הזה ל"ז מכלים במשך אלף ש•ה שנים ו-כלונר1י פרס -נקרא גם הם
ע•ש מלכות אשןר עד שמןל אוכרחדןר .בן סnגריב שמת בלי ב.נים

בימי rזזקיה נזלן יזזרדהז וו.בב.ום והלאה לא נקרא ערד מלן ) "fש
שאור עד אחרי מות א;לכםגדר\ס קר;ינדרן ש.עמד אחד דמ' ירסדר-י
מלכוןת סרליקרם שמו,

n

ר  Nא שבסוף יימין של במדדיר נ קשרו ח '

n

בניר רםרםר אורת ר:יגרשר~דר .מלמכר ר רחרליכ -רהו א-ביםיילאח
עיר

קטן מברקם

שחא"כ

נבiדנ

עיר

רעשה

רומה.

ב,דור ההז התיחלו הרבה מלכירת להשים עליהם מןל כומ סרפ.ד

רםיאצרצי .רuבליגיה .א..,י שגינו בן נמדוד נתבאל מאד על מי  Mאביו
ןהוא עישה צורות ררב,ריח בני מלכרתו לעבדן לאדלק עד שתנפםיש

חו ךמ;,ןנג שכל דןג,י)חםים המתים יייי מקימים צןו ,ןת ומצנרת
וסזבזכיי.בי ול וזפם

ן,ר,עגזים ןאחם~ ביוניו היה

ילסניאה ןל?ג

גtדקדייאח ז.מויתנ וברדיהא והאו היה רזשאן לnת

סדר ישעית

נשאוים יבן גtיש אלו-תש רלררכ חכותמ באסיגי קראוהר ארחי מןתר
יובי האולק \משם רו nuילר הע ו לם שאכשר הייה נמצא איש אר אשה

חכמים היר מציגים

מרבצn

שלרם רכו-רעים -רשונ  Mרים לםניד רקריראים

שום ,:; 'mןןח לע שם אי tח ימלע חכם אר למכאת משחבת ששער
דזכ רקרג cיחאקרת לבל המלזןת

וכרבביפ  .ןזn

אבמרם שענייני הז

העולם ניזונים לוע> מהים רבםי גנ;רעתם אשד אלו השמות נאשרו להם

ידעוי אפילו

הלשm

איםנ נקראים בשם לאקרת זהמצדיםי בחור להם

העגל ·לאלרק לפי שהית מנרםב .לבכתם למחלמה יצליר לע השרירן
צוררת בהמןת הרב-ה ו.בשינם הםמלהמת האיש ששעה צנרח יותר

רכב

הקווית בימי באהרם

ג.ןול היר ערבדים צררןת ש  iיזנן רמעם  ' Kהיה איש שעוסה נnצןו גדלר

הויה עליו צררת· העגל ןגם ב nרןרו ,לשארןו בעברו דn,ןעתל שמקבלים

ובננ u

עבמדת דא,דמד" רעל זה הדרן ואר .בעברדרת הרחתול וכן

רבלכ ,למי עש.ומר בלעיי  .מ,אנב,ןנת נום ןלmז דדצל ןבו עםדת
מעור שהוא לח,רארת וצלהר כלי המשגל להיותם אברים נכבדים
שזרוקים

המזרחm

רםג שמוילידם בדרמה כרן זריתק אבן למרקרליס

לפי השיד עודבים הלארק עם דהרב הרשאןו האב לפניהם בבוקר
וןוה,זא

האדמה ונגוהי\

וזוםים

ר,כןןנ,ת

m

יזת הי'

המרה למזע אל יךל לפני דא,רלה דרב מר

m

ומצי~ם ממונ

יל ראזשלים ממנו

תמיקות םנו היר כחתממים בזביתnם שכהין האולקות אריצים היו

זובחים לשמם ד:ד.לכי ראבע

שוm

n

יםם אר ז על דמrזבח רםא למלכאי

חבלה זובחים ואתם תךו ה-גרמא םאר לאלוק שנאויר היו זרנ.חים

עופרת לבנים ו rזרקים דמ.ם סיבב לזמחב אום ילאלקי הים היו
ערפזת rזשרירים ן,זזדקים יןי על

זונחים

ילג הים ארם

לאיקול

ה~ימים הין זןnבים דכמ,ות לביטת ןנעבירם  :mריהם שמכחץו כמז
רגלים ידים אזנים זבנ ןפה רהיiז אסןר לאכלם לעולם רדמrררת היו
אוכלים מונהגות ואד ךיבם כלאה היו עשוים ותנפשט זה השברש

בעולם דע ימי ותלע השופט כי בדור דה.רא חנ,ור להם

ם"ר m

קרת

אנשים ןעשרה נקברת אשד לאח יהיו וזוגאים לאלוקי' כי עד שם

היו ירתר משלשים אלף נקבתר אלרוקת אוחרי העבדוה הזאת הלכר לכ

העלום כמעט כל יימ דא,ץר .זלותי זרע אברהם .רכל ימי מלכות
רומה קויסריהם עד שבא רקסםנסירנ הקיסר כמר בשנת ד' פלאים

ע"ד לבריי( i'Lייגמר שתנ רמ;ץ לחרבן ·בית שני שהחריב כל אלה
הצלמים ומאונו.ת אמנם יש עידןי זה ךדו;\בןש עמבר

לנהרי כרש

אברפ -ן שנמצא בבית אתד אנשים שמאמינים אלרקרת שונים וכזה

r

תמצא בtכפר המורה ח"'ג פ  nזב ,וואמר בן זערא פ' ריגש וא א בלשח

שבני הודר אינם ואכלים דבר שיואצ מן החי ואיםנ מרדים .בבריאה
ובלם

בני חם והם יורת מחצי העלום ו  Mלת ימי השמע שלהם

הוא יום

"

להיוn

זכשוול מ כוכב חמה .ביימו אנשי קנדיאה מצאו

חכמת עשיתי הספיגות ועשיית החצים וסדר המלחמו ,ת ,בימיו נעשו

החרמות סביב עיר דיונה שהחתילו לבנות דור הפלגה אחרי שנפו-צו
בארץ .בימיו היה שמירמיש

אלבמr1

בינו

בן נמרדו אשר לדו-ב

כחמתה הפליגה מב.לחמות זנצחה מזינות רבות ,והקיפה בבל בחרמות
כבא עבים וגסים בגוהים באופן שהיו .אומרים היות זה א' משבעה

מופתים

שבעולם ואומרים שסביב זתא העיר

חיתה כ"'ד מיילן.

יבמיו רM,י-לן מלבי מצרים לקראו שןגוםת פרעה רכן נמשנו כל

שלשלת הקבלה

רבו

מלכיהם בזה היום ער ביתא פרפגיוא קיסר דרמה ומכ ק' שנים לבגין

בי nשגי.

בעאר· ,ניצול לרtכ הממלכים בזברת אבהרם היה ללוט

חמשים שגה והיה לו שחמה גדולה ומכאן אמרר שנצטדר בני יישראל

לעשן.ת היובל שר"ל מחילת ערגות ו,אחריהם יתר האומרת נהגר זה
לסיבה הגזבר· .עבד אברהם נגה עיר דמז!;!'זק והוא מלן עליה  .יצחק

כימיו התחילו מללוך על אי קנדיאה .כ;מיר אשה א ' הנקרא ריססו
להנהיג

התחיל '

תבים

ש.ל כ-שים

ב.תוילרח

עכל ימי חייהן לא

nתגשאר אבל משר-ת·ות רא,לוק ארשה אחרת נקראת מבירכה היא

תיתה יךאשרגה לצמא מלוכאת הצריכןת לצמר ברי לל,בדש רכן איד
משמתשים ב.דשמן זןאפן ~יירת רכן שעויית מלב;שים שו ברזל
ל:לתכ למלחמה .ואין ילחמר אנשי הצבא והנהגתם רמדרגר-תם

רג c

למהיד הדיגים בין אדם לחברו רגם למרה חכמת המרפס רגם לומדה
איזה זמירות עם נלים שען.שים הרועים אחרי הצאן א.בופן שזבוב

חmכהי

מלכרn

Nפרסמה ככל הועולם ונקרתא אלר-ק החכמות .בימיו התחיל
דאגידר שסלרגיקי היא עיר מלכרתם בימיר .נמאצ אופן עשייני

מלבשו םוביליצי בהמרת ן.ארןפ לצור הדגים רהע·ו'ופJרי גרם נמצא אופך
קfויחת ו.ברזל ממקורו  ,ןדרן פעולותיו ר.גם נמצא ואפן בכיד הבתים
לmוק חדויהם .זםג אופן ~יית

.דמלn

ומיקרררירא מצא ~רגלרת•

הרבה עשבים בימיו גב  Nעיר סיביליאה רגנרררפנטר בימיו הת:חילר
עלברו ככרב צדק הגיןקא ירפיטיד"
יעקב בימי.ו רפרגראר מלך ארגרב הדגיל מדשד .ר n.כמ\ת באםיג•

שאבת יון רפיmג חאיד ס,דר לחקו הזמנים ר J/ל שנים הימים mשרים
דגם מצא המקומרת רארפן המוחב.רת להקריב ·עליהם ל ~tלרקרת .אישיש
היהת ארשונה בארצות המזרח ואפך לחרוש הקרקעות ,,,ז,לן ןכל

,המ· כאלר n

על הnםה דע פא.יתי הלחם סכדר קל -ואגותה .צידודי חיהת

ראשו-ה.כ שלמרת בציציליאה שלים עול הושררים ,אפי היז tראשון

למלד

n

קןו הכרמים' על ·העצים רלהרתן עשבים עם הלפגה .בימיר
גבנה עיר ור.די.

·כדרר הזהי היה אםלר·גי ריפא גדול במאלכת ציררסיאה דאיס.קוופ-לאר
היה
וסדרה

תלמידו,
ש· זהרגתר

בימיו
י·עמדו

חיהת
במקרם

דיגירי

הפקר.

האלקרת
..בד'וור

ו1זרנ;ן
זחה

מרקפ.דת

נבנתה

עיי

רפסאוכה היא לצדירנבניתא היעיר ריתיב,י ,עם .כנבדי תג מדר-האי .בימיי·
היה ואגד שלחידות חםכ גדן ~.ויעזו עתידות דבר-ן חיהד אמךן ,שהיו

לן ק' עיניים רהרא ה.יה ר ~tשון ל~ן.ת אגירת על .תים ,בימיו התחיל
רפימיסירא דפ.ילרסרף רבוmב לשים טבעת באצב·ע רביעי ששם ז·ריד-

רב:ד

:דקוווח בימי י Yק;גונרש,

הלן ןהמיר-חםים זסואוהו של ,דזב .זהבעלי מלכאות של כסף והעבדים

של ברלז~
משה היה נקרא בן בתיה

וחאידם
מים.

יימוי

קדיןארן ,מוניום
בימיו

על

הי1זה

שמה.

בn

ויש

מיהי

ההז

בחר

פר-עה וזרג,ריזל בןזשל זנצרי תמר

אומרים משו
אוזר

חמכה

שגa

חבלים ןהי;ן פ.רקוראין רואפ גדול.

הקרקעות.

כלי

שדלי בלןןש · מצרי
לכבןiון

הילהר

םםרוu -

ר.אדק

לבוג.

לימד אופן

, .חשד.

םע

ז'

רמידת

איםקלזפיוא רואפ גדלו לזוב עשיית  .מר•ראת  .הצרבראת

ךנ,קרא םפיקיןי .בימיו התחיל מלולן ךלוב לע אטיני בץרא יון ,והיה
באטיבי ב'"'י ·מכלים ומת .דא nחן בשבת כמו "'כז למכתא שמ-לנזו דלא
ז~ניח בנים אז דת.חידל ךא,סיני זו ךלדבת,ג ,עDיי עצת הזקנים עד ביתא

סולןן חפיל-ןסוף שתנן להם תורזת והתמידו ב.דנהגה הזתא ןnבןרת
סןןלי עוד ביתא סיפיאן אפרקיאני גקרלסר הרומים שכבש אותם
והרחיב עירם שבנת כןמ כ' לאפים תnי ליצירה -שררת אסיני בנר
עיר פדדישו ולרקד"

בדר\ הזה פרהע שקבל המכות

אלקירn

היה נקרא קיבקרן וי Nא

אמםיאו' .ז iשב' ארח יציnא מצרי' דחת,לי למלון בצדפת צפר -בן לאיפז
בן ע,שן .כ"ה נשים ארח יצ~ת מצרים היה אירפרניאו מלך ד'
מאטינ-י והיה Kדשון למ.צאו מקרר הכסף וזהב .זא יבוס מזרע אבימלך
בהנ חומרת ירשןלים רעהש iט מבצר תזק שחאר ןכ נאוק ציןו

רזה שנפל פחד היהודים עליהם אופיול שישראל ישרו ע~יר ירושלים
לא יכלו לבכשו הבנבצר דע ימי ידרך .דיארנשר המצרי בראות מכות

מצרי,ם

בדn

שמם עם ,עמים רבים ולהן לאינדיא .ל•ץ שנים חאר

צאת ישראל ממצרים היה דאנר מלך עשירי ממלכו~ הארגירי והיה

רשאוז לחפור בורזת מים

לשדת•n

ואני אומר כי באולי רצה לורמ

לבנות עם אבנים סביב לבררות כי כבר אמד;ן תורה שהאבות חפרו

n

רא.ב.ות להשקתו בהמר.ת בימיו היה אירקולר איצסגנ-י·ני ו -וכן גדלו

וגננה עיר סדזיניהי רקרסיקה זא ה  Mיל יאיונ למלר-ן באיtכליאה שאר
זאת היא תחוהמ נדברי הרקו-נקי אורנה לאף ועשרים מליד ורחבה
ת' מיליד הךר nב יותר קןט דאז ,קל"ר מיליד ו~-מצע הישוב היא עיר
ריאיטי ויש בחמזו

הm

רnעד עיידר-ת וים דאריאנו וים אוקיינוס ןטאן

לאבי אז נבנית עיר טי-ני שהיתה במלבות מצרים ויצאו ממנה ~נשים
חכמים גדולים ומשם הוציא ציסאד קיסר הגרלייה גדדלה  -vברומה

ומעט זקזם חרבן tנרויiי ,נחרבה העיד הזאת לסיבת '.ב אחים שכל אחז
מהם היה רר-צה ללמזך עליה אז בננית עיר טורינו ,אזמרים שמשה

היה רשארז ללמד תינו' הידני דאיבזיבירא בספר הפרפרציארנ-י משתלד

שלשלת הקבלה

רבו

לדונדת תיכרת ·הירנים לעברירת .רארמר שמער•:ד לדונ לעשרת כלי זיןי
למלחהמ רלשררב חכmמ ךקארהר מררקרריאו אררמר שהיה משורר

n

גדלו שכן נמאצ בשיר שיר איסמיםרי רראררקר שיש לר ר'

יברת

כמר אמר אריב ו.כד' דיש tכרי מםרר והאו ב.ן ג' תיכרת כמר האזינו

,,

נמר נשפת ברחירן כסמר

שהיה

דשנםרםי

השמים ראדבר .ה דיש tכיתטרמ.טרר רהאר בז

אךמור

ים

ירים

הזרדו.

ופנים.
היה

בים

פר:סת

חיל

תי'

פרעה

קורנות

יתור

שהלך

חכם

אחרי

·םג

ישרלא

ומאתים אלף שכירים

רב'

ו.נםבער

אלף

ס)סים

אז היה מןל קנדיהא נרקא יוני רחיה חכם עונק  "tע,בל זורע והפליג

במלחמות והצליח כארפן שכשב כל הערלם רהשתדל שכל הערלם
קבלרהר אללוקי האלוקרת דשער לר מזבחות  "tהםיב בדברים ומעשים
ללכ בnיירר -ראר..דביו .ולמד ודשר דרבים סרבים דע השלן שמער בכל
האץר .ארמ' שמרים נקרבת בהר  Dיני .וראמ' ש:בימי שמה חיה נמצא

ראצם  nי u

סאלנםי גחל התרכנים

ת רפררמיא אחיו ארש

הםיביעי c

והין מחרזכ-רמי פרעה .ובאי עשרתי דנברי הימים שהfום שנמצאו
כדרר מ:סה אר וקרב אליו .אלו

החכמות  nשדרn

כפי שמצאתי כ-כתרנים

חכמת הרפואה מצארה כני מצרים ריאסקרליפיאר ךפ.ליג בה ודרש

שהלתמש בשמן ו.תן ,הנרm .לקר השנה כי"'ב חלקים .רסדרר שלא
יכבסו בבית ות.לפה הנשים עם האנשים שריר nצר םניר ידיר ררגליר

כשירצו להת:פלל .ומאצר כחמת דנ.ד oה היא יאירמיםריאה .בני פרי גאה
ונצאו

צידת

דרך

ועםm

עם

m

ערפרת אחרים.

קיתע הספינה.

בני

vרסקני התחיול דביקת הבהמרת הנוקבים אללרק םא בתרך מעיהם

םרכרn

וגז מום

Mר

n

לוחקים

ה לפי שהיו

בהם נחש הנקרא

וcאוכaיאר עם היו משרבים מהבנווה רינtי"' שiזיה קדרב דכ,הן בבכר לבד

רל mש ילער רדבים ע,ד השיה גנלה ול כ'.תרתב אדסלתר :רל"'נ שזה
הtזו מת דסבותב ביחזק'לא רר~ים בסבר .נבי

·טלמיש m

מראצ פתרןו

nדלמר.ת נבי סרנירר התקיעה rםצוצחת .היהדוים מקרר הברזל ואז-םן

n

קר-נר .בני

סרצהאי nn

דך השעבים עם הבלזר .בני פלסה התחילו על

nםוס לרכוב לעיז .בבי סיניד·ניאה ענהג הספינרת -עם ג' רי.וכי .ובני
קתיחני

עם ,, .

זסהערררn

מהראש ארלימםירא כחמית השיר .בני ארדסר המניקררדר~ .ני

רםי·גלn

וימי .חסזסרו .כחמת הריאיקיטררה .מדייאה צבע

יםר זמר דמroי.כדק .םרסהCJי כיל זובר של ב' דוקדי .ציציאלני

כיל זמר  ,חמה ליצירטה היגקאו פו.רוניגי.

המצירםי פדרשו חארי

ישראל היר ראיפך,.נים לחלוק ול-יי כל הבצא ההרלכת נגד האריב.ים

n

בררדוח  .רשדרו.ת

חארידם.

ונ.ארק

ארינו ארמז

קרמי.בפהאי

u

שרמא.כ

סעים רזה

דרג,ה

אינו כד~:רי

מצרים

המדרש :

כרסע

·איגויח בין שרבך ל:זיושע

רכז

אריתי בפסר היוחסין אלה -הכתובים יפים רזםרתי להציבם
לפגיך  :למןע הארת השnחגוי יךרבת למגזמינים רnותבים בר .ראלה רם,
דבריו זנאר שמולא מצתאי דאיתי בספר גורוני הכרתיים רבדךן  .שדאז

n

אר רי בדמרש 'א של חיוהזים חה -חאשר בכישת יהרשע א...י ןדר,יתג

ל"א מלכים קדה שמלן א' iזמ.ם היה

"h

בן מלן עלי אריגיהי הקפנה

זשמן שרבן ו·ערננ וקבץ מלכי פרס רמז,,, ,ך;מ מלכים ולקחו -ערובם,
יתפ הבגרר אשד היה ,עודד nניתר לע במה נאשים .רכ.קצר חיל כחול

שאד על וזתפ הים

ןישלm

מכב nלא יעשוה .הח נרnס אהירגת.

מהקבזי הבנחר המאשור מלכי פרס רמזי אלין יהועש בן u
אתה באז ערבות יעדנז מה שעשית בקרןביוג החרבת ם,יררתי u
ולא חמל nמנער ע,זד זקן הרnב חברב לכו ~~:דידם« ,שמת.

ן שלרם

םב M
ולכן

שמענה חmיה זע לן כי מהירם ועד ששלים יום א mנר גבעי לאיך
ןגשיג עדין גכ,נרל נלחתן בהד אפרים חנאנו זב"ה ונלכים עצוימם
וללכ א' ז'א ס' ףלא גברדים חמזיקםי

צחבים \jמש.n

כלם וראןוי חרב

מלרמזי מלתמה .ובע rרתינו יפת הבגדר אשד זכנרו .וזלה דכ,ןך דדכ.ן לן

n

כלי מל מתך ןאל תאמר חאכ" כי באנו עליך ב,פWן פאתום .ומסדו

n

הכ ב ביד שליח א'

נ.בון m

כם זב.או הלשיח ןונצא ידר,שע יושב על

כםא מלכותר רכל העם בצב עליו ויצר יהרש,ע להביאו ל-פניו ולא דב.יט
יהושע אליר .עד תשליומ לשפר:ט את בני ישראל חאוד כך קלח
הכמתב

בידן_ זיקראד

בית

ה'

בצום

וב.כי

ובמספר

ארחו

וישמרו

בביתו עד עברו חג השברערת כי קרוב היה ראל צרה להעציב חא
העם אילב הוא שמר אח דהב.ר ראח'כ' בעבר-ד חג השב.רע-רת הקהיל

אח כל העם ויקרא את רכrתב באזניה.ם ויאמר אל·יהם הנה כמה

מלחמרת נחלמתי ןכמה מלכים נצחתי ולא הבהילרני זעל הז המקהר
פחד קרנאי דדעדה .וכשמעם דיעזתצנד האנשים ונתפקקר כל חוליותיהם
ראדנדב.דתיהם

~ לדא נקשן הדרידר ·לראץ רשאם

ויאמדו

אל

י-הרש.ע כאשד ש~נד למשה כן נשמע לאיך השר קח ,לך גליןר שחל
אצבע וכתוב עליו נחרט אנשו ו;ן.שב כשלנינו הפשוע' רדמ.זרד' ד:בו·ם

קשים גכידים ויאמר אליהם יהושע עדמו ראשבmה ןאפן הכתב אשר

סדרתי דאם יכ-שר בעיניכם לשאח אליהם .ויאמרו כל העם תפח פיך
ריאיון דבריך וירקא ויאמר בשם  'ilאהלי -ישרלא אשד חאר יגחליש
.דגבדרים

הד.זים

וממית הרשעים המורדים

ומפריד חבורי

חט-אים

השודדים ומחבר פרודי הצדיקים 'והחסידים והוא אלתי אחלים ואדוני
הדאןנים אלהי אברהם יצחק ויעיקנ ה' איש למחמה ממני יהושע ענד

האל ומהקההל הקדהוסר הנב nרה זזעתה המזאשדת קהל עדת שירלא

בני אברהם יחצק ריעבק אל זאו.רמה המשרעת זnקהלה הנמרגעת

שלשלת הקבלה

רוזכ

עובדי פסילים ומשmתים אל האלילים  ~oןי שלום אימר אלקי רע· ,
לכם כי חרעו nם אשר ·שעי nם הלקיץ הארי וב.ררם ולת,עיר הלביא

כי יאתסר לנרrז חר·ב בידם .נאכי אנכי וmרןת-י בצדק להשיב גנ.בולכם
לכם לבא

במק ו ם קדשו ותטמאו את ארצי

בראשכם

ומה

עצמיכם

ולא תצוא ממקומ.ותיכם כי

לשבעת

הימים

הכינו

אנכי

אבא

אליכם ואהרוג גבורכם אובד מנוס כמם הנה אתם תnפאד ו כי םתא

ה.,,מ מ.כלים ו,עם כל א' ס ' אלף בגודים ואנכי לא תאפאר כי לא עמנז
למכי ודא..מה רק מלאכי מדום שאר האד מהם הפן סדום ועמודה
רא' הבי,א המבול רא ' ,הפליג הארץ לע ' אומות ועמי אשר אתי ,,,ת

אלף גנורי חיל עברן בים וביבשה .וה' הולך לפניהם לי .לה בעמוד
אז~ :וי· ומם בעזמר ענן והמוכחדים שבהם י"ב אלף הרגו ה' מ· לכי מדין
ואת בלעם בן בעור ויהרג,ן כל זכר ולא  ,נפקד מהם אי  Uiוכ,הן א' שמו
פ  ruס וחצוצרות התרועה בי · רו כאשד יריע אף יצריח כל אויבינו

נ ופלים

לפניו ,

הלא שמעת פרעה רכל

המונם

אונחנו

טבעו בים

ערב.רים ביבשה הלא הוגר לכם מה שעשינו ל,עמלק ועמו הלא דאי nם

מה שעשינו לסיחןר · וערג ב' מלבי ה,אמורי .זאם עמכם יתפ הגבור
עמנו גבור הגבורים בגרה מעל בב .mו,כשמוע נבי ישראל  ,הרבדים
האלה עמדו על ע,מדם שוחל יהושע הז:tליח ·לראצו וילך אליהם ויספר
לרם ,מ-ה שארה בסדיור העם ושיעור קומת יהשוע שחיתה ה' מאות

ול.נשויו תכל-ת וארגמן וכ nר למכות בראןש שרם ה ' הכתוב עליו
וכשמעם נפול ארצה

בל הרהע .

עלינו

את

אףל

בבורי

חיל

ו,יאדמו

אחר
וילך

מה

כן

זאת

קם

בחון

שעינו

יהשtוע

אנחנו

עם

שבעה

הסיבוונ

שנים

ימים

שער
עליהם.

ובראות שובן ;ןדרד חהיל תמה רע אמד ואמו ומ.רעשת חיתה משכפה
ורמאת לאיןם ,אל תיראו כי אני אסגרם ותבך

'T

חומרת של ברזל

ואל ידעו וברקמם איה ותשע בהליטה ושכרפיה ותםרג oחנריך ז' חרמוח.
ארכוות יהשוע ה-יז צעק לבו לא ה' ויתיזע כבפשר ויתכוב כבn

ליניn

ממשחםת ארובן שאד היה מלן על ב' השבטים  mצי שאר בעבר הירח
שיאב הוא םצ חייליו ויביא את פחנס

רח wצררr~-

התודעה בירר זאבת-

אל יהושע יו·-נה א' עלת ערב ויקשור יהשוע את ודכת·ב בנגפ -יה ותקם

;;יונת ותלן לא יניח ודבאותו ממשמשת ·בכפניה ויnק הכתב ויקראהו

ריקם נול· עמדו ויצעק צ~ת \ירכב על סרסר ויכריז בכל מחהנו חרב
'וה' ויסאפו אליו מכל דצ וילשח ןיארק את פחנס רילכ "tשניהם.
וכראות אמר ש-ל שרבן החלי זחה אמרה לבנה אריתי רככב ע'ויהל
ממזרח אין חכמה ואךי עצה בnבמתי כי אל גברנרnי' לעצור נח

כגנדו .-רכשמו,ע בנה שו~ ,היטב חרה ןל ויצר להפיהל מעל החרמה.

הקורות ני1ני

רכט

יהושע

ריבוא יניח ויעדרו מחלמה עם שרבך ייהרגו ריבא פנחס לתוקע

בחצוצרות ובכל רתועת חיתה פנתחת nןמה תחא ער שנפתחר ימלם
ויצוא ריהרגן שבואניהם עד בלי השאיר להם שריי

ופליט  :תם :

ידו.שע כשבת י"ח למלכו קרמו מןל רםבי שבטניציאת חשר דרך
כ"ד

אכיז  -ביאר ספר

אותיות

YD

מהיונים

קריאתם,

וואפן

ראיתי

ואני

שדאתירת יחנים יצוא ממרז ?Pומוכיח בראיותיו

רא:ץ בימי יאיר ניקדסעטרטת שכבתת כרך אחד שחא ">:כננס בקרב

חומות רומי חדשה י  uט אותיות לטיבו ראח:ץ סילןוןא הצחקנו חדש
אותיות קא וקר אר;זק ,ובזמן ראלינטגר הקיסר שהיה שבנת ד' אפלים

קכ"ט בלריתא חקלו חכמדי יית,מבןת היוונים ג' אותיות הם :איקסי
פיאה יזיםה .יי~ שלוטו היה רושאן למצוא ואתיות לטיני .ואריתי

במדשר רמביאר ךוףן פכ' לאה הדברים על פסוק הואלי משה באר
וכר' בי מרע"ה ברא ותהרה נע' שלונותי ,ו-עכEץ צריך להאמין שאלו
הלשונות

נכללים

ב Di1כלוך ראוי לאהמין שהחתיל ש'נרי

אהל

השלונות מדור הפגלה שאמהר תרדה הבה ונבהל שם פשםת אשר
לא ישמ·עו איש את שפת ר-העו .אול זה נןטה ןך.שך רר.ל,ב ...ג בם'
מלחמרת ה' מאמר פטאן כשרר-צה לדב.יא ראיה שהעולם חשד ר-ארמר

.

שר~שרנרת הם ןמםכמים לא טבעיים שרם מאריך בררושו ,רלע פי
דרכו נרכל לפרש שתיתה כן הגזירה מהשי"ת שאלד האנשים ית nלקר
nברר .תן חבורות רכל חבורת יסכים כ,שלרן בפני עצמו .ולכן נראה
לי לפי קוצר שכלי שובאולי ארמןת העולם שנחר 'nזר 'בך; .לשוברת
גדןלן.ת ו.יפרח .אולה .רא,נשים חזרן ובנדאם עם דקדוקים ודרך אנרח

כשאר ,נרהא כשלרן הוקדש שהיה בפי הקדמר·בים דאם רנח.ואח"כ בימי

מרע"ה נתיסד מדחש רבירתר צחות לשון .ובימי יאיר דיארבישר רומנו
חשד ארתיות הקריהא מל' לטיבו ע"'י סילבt .ז ~ ~ ו $או הנרמז
בפvוחי

בית
.בימיו
בימיי

חרתם.

וסוגר.

פלמידיש
היה

בימיו

בימיו

אמפיאוני

נמאצו
מצא

עתניאל

מאידת

צחוק

השו,פט.

תיה

רשאון

חידות

הרסדלירי
נמצא

חובר

ושונלים
עם

באטיני

נפח

שירים

ופאירלי;
פנחס

טנלי.
כחם

גדול

חששד חכמת הגמירח היא הסיגה רארמרים שכ -ל· ב גכא היה שופט

רלהיןת  .מעט

זמן לא

נזכר.

בימי האוד

מלך רפיאמד

בטויריה

המהוללת .ובהירת שנת כי"ד לגדעון היה אטריאר מלך מיציבה שחדש

חכמת לקרית השמש והירח אנמם לבני ישראל הם אצל.נר קבלה .למשה

מסיני .ונימי אנצן הביתר פלמידיש המלך עם הירדנים על טוריהי
חשד חצוק ה'זקבייה זאו בנגר מ· הם;יריבי שבוחר מעירם עיירות ריררנה

 "rינינהצ מוקירב-ה רירצילי קלויגיאה םלכ אבי) tליאה זבהיות שנת ר

רל

שלשלת

הקבל · ה

עלבדון ןב הלל ה-שוטפ ההי איש נקרא לטיני ויקאר שם המלכות

שברומה אשד מלך עליה -לסינר שכמו וי"א שזה לךםן מזרע עשו ומלכו
בזה דמ,לכרת ך' מלכים במךש רכג" שנים ,רמת Uמיטורי המ·ךל

רא,חררן די ררמלר בן בנר שנח ג ' למלכרח אחז ,בימיו פרגקר בן
אטור רבג,רר מלך סר· רייה שאר הגלה משם עם דר.בה םריריני

הלן

בצרתפ ונעשה מךל עלידם ,לרוב גבורותיו · ונקרא שם המלכדת פרנקי
שכומ אוז כבחנ נפולי רגייטי .ובהותר שמשון שרפם בננה עיר ברברנה

בצרתפ וסלוידי בספרד ואז נשםל רחבן דרסויה עד היסוד בה כי
היר·נים צרר עליה י' שנים יי Nא כי נחרבה בימי שמשןר וי"א שנחרהב
בימי זרד רבמש-ך המלחמה גדולה וארוכה זהאת מתו במלחמות תעד,,,
אלפים וחארי התפיסה ד~ח לאפים ומתר מהיוונים Mע"ר אלפים
אנשים ובתוך היוונים היה ארליזם המגר חmנם

הגחל בותכם

ובגור שאד אהב מאד םוליםיני בת

מלך

היה ג:ץ אקולי

דח,כם

רטי\הי ובערמה

תביארדז .פנימה וימירת;ןר .בימידם ,מנאצ אירוקלו

ענק גורל וטנר מאד והפליא לעשתר דברים גדולים ואומדים שבימיו

שעח י"ב בבוררת שהיו פלאות בעיני הדוד ובסוף מלכות ספרד הקים
ב' סעלים גדוילם

וג u

הים לםי.ובן בגורתו רנקר~ם -עזו היום על שמר

ב' עמררי אירקלו ז~בגור .אוומרים הקחניקו שהיה ץר ברגליו -,ל
סםדיאי בנשמיה אחת רא' רססיאר היא שמינית מיל .רבקלתי מ.דחםכ

רבי עובדיה דספור  Uזzזשי מדשר הואמר שעמלק האו אירקולי ואני
אל ראיתיחר .בימים ,ההם בננתה עיר רפישי שבצרפת.

דבור הזה הי itדירוזניסי מבלכות ירך ה-ויה כחם גדול רעשה
ביאי

m

ינדיאי ממחלרת· גדרןלת לצmיח בםלוכ ארהר _ היה רשאןו

ללזנד לבבילירת שאכנז אופן שעיית דנ,יריטדה ולכן רקואהר ןקמכם

לאקוי השכר זגכיי למד ארמז עשתיי

דרמחלנכ.nr

וא יהה מקרררירא השנ,י

כחם בדול שמאצ ונכחת ניגןר -חליר-ה ומיוקוריאר חארןן שמצא כחמז
שהיר שןק; .בימיה-ם בננה עיר םייסינאצ .עלי ההכן בימין בבנה הרבה

ערים דיארםייrר בנה גמלוי .נאיש םיסלctיהי בגר עיר נוcקרגה רזחחפ.

אניםברר בהנ רםדיסו סך הרבה מיוונים הוכל על-מדו יאבי אכ.בסלידה
וביtהנחיי רבנו ·עיר פיסה .ארםרים שזסעובה רתר דaaם.ניה חיתת כימי

ילע .ביםים האהל רםר ורבו כל ןכ דנאי,שים השיו בברםtו שנארקת

רפצנה דישלםיבת עד כי רגס אביילםהא שוכרנ בבילוליתה ונקואר
לע שםמ צר-פת ררם ,ערצנז tדי דנמיניסה רהם

יעריm

רבהסי קדימונו"

זבנדרםת יזדרנח דיצינצה פרדרד" מרגהז סי uניםה ד·עיר מטריפלריז

ד,שם ,החו םיניאגיליר" םר·צנה ובראי רבנו עיר ארכי לשהרוה אל
מג.ג aפרהצנ .לריגMירר . -רםוריזב

מרםיפרל r

דיעיחת חא.ותז  .מש,

דלא

הוקרות כיוני rןא:זי השילובי

פרנצה

רךם,

איסנרבריהא

קרמו בירונגר ונילןא דחארים.

רירצילי

מרבצה ידנירבה והם י.ןווובה דטרזםנה אליסנרריהא סאםי

חאורים :

על

קיזרינםי

אומרים

שמלאו

ןחת,ידל

שבימיו

מןל

למדלן

שוהאנשים שהרב אשול בעיר וגב היד סך פץ" בימיו התחיל מכלדת

על לצידימרניהא והתמיר מלכדתם דע ביאת סיפירא אפריקנו קיונסדל
הרומיים שהחרינ העיר מכר בשתנ ג' אלם.ים ת•ת ליצירה ארו וה
םיפיאת החריב העיר קררינםי והגהל יושביה שמלכו בה י•ב מכלים
במשך שכיב שנים .בימים ךהלא ,היה אימיח הפלףרם ומזשרד גדול

באץר ידן  mיר ימי  nיי rק ח שנים והיה סבי נהור לשכן קראררז .ארמירר
N

שבשלון י\ך ר•ל סבי
א,חיה

השינדלי

שומה ריררני.

נוהר. ,

בימיו

רתקn

שהי;ן

המלך

דוד

:זיiדח

שאה

חכמה

ערר הבהנכ ו~הא קףל וקתנה מהיונים לכ כן

קרקע וכנכ mשכל הלקיף עם דלק,ף ההאו ו  Mדחן ףלקה לככ ךכ

חתיכות דקות וואזכרית דע שחיתה מכר תפיהל דהק םזאבז שנמךש
הפותיהל ההאי ער שקלהח קרעק ה:תה מרס .ר nmי:זל ליד oעיר א'
ורקאה רקיטיני על שם הקלף ההרא ולבסוף היו בה עשירים הרהב.
וחכמים רבים ויכלכל" ,תא העיר עפ"' עצת השופטים יזהתמיד מ>::לרםת

הרוימםי בזמן שמעוך בן

עד ב·א לעיהם פואני אימליזא נקסןןל

חשמיאני שנת רל•ה ל,בניך בית שני וישימו תא העיר ל·עיים.
במסכת מוחנת מאר ואנ בר

כמירים את ישראל ואל אביהם

יצמק מצרר

רב

ששבמים .ומצרר

רדע

קריז:ניגי

כלפי מערב

רמקרםניי כלפי מזחר אין מכירים תא ישרלא ולא אביהם שבשמים.
וראיתי בילקזס פסר שמואל אמר רב אדא -קרטיגהנ גדהלר נמקה

שנתב' בין ב' שמרת באופן כי לי הצעיר

נראה שtחקיינ' ארחת

היתה חארי הנל--י .בימי רדד דת,חילר מלכות אטיני למנות עליםה
שו-פסים

ריז n

שהיה רבו

ים .אומרים זשזו מסר שלמה בנר אל נתן הבניא

מובהק

ו-השיו

ימי

חייו

נ•ד

שנים,

אוומרים

זשלירנו

ה.nנורים שעשה שלמה הכתובים בעשרים וראבע .חבר ג:ץ ספרים

על םבע האילונת והעשבים וחיות בהמרת ועפורת·  mנר סרפים

והשבעות נגד השטנים ונקרא' מפ M
לראות

חכמת

לשמה חיתה

שלמה .מלנת·

מלכות אי

א'

שבא שבאה

נקרא מ.ירראר קרוב

לאיםיאדפיאה .והיiזת חכמה מאד שואלה משלמה פי' הרבה חיזרת
רמשל-ים כלרלם השיב כהרגך ותננה ול דרדר  uת הרבה ונעטים העתים

~מר אשר שלמה נםע ואתם בכלמוות .ואמר המש-דד שוחת המלהכ

ולב

שלשלת הקבלה

נתעברה משלמה ן~ו;תה בת וממנה נר·לד נבודכנצר שחוב הבית·

ושמעתי ש,עידיז נוהגי ' במלב ות ההיא קלדא שם מלכיהם זרד אר
שלמה באמרם שהם באים מזרע ההוא .לגררגו הפילוסוף ה·גררל היה
בדור הזה בלצידימרניאת והאו נתן הת·ורות אליהם  .ולהיות שהעשירי '
לא היו רוצים ב mרות ההם להיותו מזל~ בתורותיו זועושר הקהיל
אליו כל העזה ושאל להם אם רצונכם בתורותי -וישיבו הן .ןלקחר
שבועה לאהב,זיר שלא ימירו כבוד תורתו עד שובו והוא הלך לכוש
דשם דמ.ית עצמו ואל שב לעולם ~בני לצדימוניאה הלכו אחרי תורתו
הרבה שנים.

אליהו

-הנביא

בדורו

החתילו

מוכרת

היונים

עלי-חם

לשום

חשטנרת על דדך השמטות ליהדוים וקראו לחשבונות ההם ארלימרו

ונכנסות

,,

שנים שלימות ב.כל אולימליאה רי"א שהשימו זה החשבון

בשנת נ ' למךל עוזיהו י"-א בשנת רשאון ליותם מלך יהודה ,זי Hא
שהתחילו תי"נ שנים קודם חפיסת םך ,וית רי"א שהחתילו בימי אחז

מלך יהודה רי א שהתחילו -לסימן וזכרר-ן תפיש ,ת טרויה שזה לה-ם
M

היה כברד ותפארת גדלו וכלך התחליו בשנה ·ההיא.
ראוי לעדת בי דנים מכחמי אםיני ויונים הלכו לפוסרפיהם
לירשולים לראות חכמי ישראל אשר היה שמעם mכמתם מפורס.מים
בכל העולם .רהז חנידןת ומשלים ויפלפלו יחד הרה.ב הויונים הודו

לישראל ויאמדו כי תם עם כחם רב·זה תדאה במדרש איכה .ואמדר
 mי"'ל במסתכ נהד אמר דני עלאזר ברבי צ~וק שני דברים העלה
אאב מאםינה ליבנ·ה .ישעי·ר'lז דבנ,יא בחר ,ר שהיה יWי שנים למךל
חזקי ,ה הופקו חרמות עיר רומא ע"י רומולרם ר-איונולר אחים שאו
גNiיrלד מח·לב בגחים ר-י"א מאהש זונה שבשירכם הי·י נקר'א אזבות

ש;יןימר תזך חרמותיה ז' כדני ' קםנ.י' ןוt(':גיר קרובי ' זזר על  'Tהרים
אוז התחיל ללמךו עליתם וווכלי אחדי שןר.ב את חאיו ויוכל לתיחז

שדרבי חדוכזסר רmtמר לשסקח שלמה rם מר~ עמד בגריאל ותקע
קהנ אח-ד לעשיה בנ·nנ ורמח ול wאשז נשע,ה קרקע שקה

וטנב

לבונת עליו רגם בננה איזה כרכים קטנים חאוכ-י rב-זה הזמן ההפק:ו

חומרת חה רובררל השים שם חשד ארשון מ ,שהזמ מרצו

,,

m-י אביר

ונשמך המלטת שם עד ימי דניאל נדיחת בית שני .שזא םיוכקר

בן םריtקיניאר מד ,רומה סנא ןלקדיציהא וו-מנח מירnסת בעולת בלע

מםיm

םי ורמה הזיא קראה· איחש חאויה רכל ביח

אביn

דתופס להם

תאז הנב·הל יהיה ככיחתה דלבר כהכרים -ההלא ותקתע סכין לבב·ה
 mמ  ;a,ר n.יכף קרמ לכ 'חןל-בהי ריעצ.רק

םכביברn

העיר רברnרובתיח

קהויווב -בל הע:tנ מ-קהצ על חמןל וי גשרו ראrוו ו-תא ברנ וכל בני ניתז

רלג

הקרחות בימי אליהו הנביא

נבחננח ומד חירם ה.ררא

m

ה אל ןצר עדו מליד עליהם שאר עד היים

ההוא מלכו נרדמה שבעה מלכים במשך קס"ז שנים ואז החתילי
בני רומה דל.ל4היג מככללו~rו העיר רדך שוהר ו-עnצ זקנים זאו תוך
ימים מועטים הין אנשים ברומה צרשו ל.דמליו עליהם מלן מחדש
ויאובר נגדם תשירם המיסחוים ומנהיגי הראץ ויחלמו תאם -וינצתן
השרים ויזזק ברדםי שהיה ( 1משיר העיד ז rnשני בניר שאד היד

n

עם וק.שורים ויבקע וא ם דע המשש ותזע כל -העם ישעמו ויארו

ולא יוסיפו חלס~ עוד נגד אנשי היחה והגהיגן בזה הדרך עם סדרים
ותקד:נת ר,בות כמו ש Hג נשים דע שאד 1ס ציסארו וגאססן

בימי

אלכסנדר ומ.לן וכנני חשמואני מלן עליהם נכח ונשעה .קיסר רשא\ן,

אדגי הצעיר הובחתי כי לפי הnשבו  uת האהל שזמכירים הרקוניקי
חיותו אנמ·נים אצדילם,

שאר אריתי  mקתרי

בהם נדאה זשתא

ה,הנהגiד נמשכה כמו ש•נ שנים אבל לפי מה שרנהא ממקומות חארים
בלונן כמר ת  Nת ש•נים ולא מצאתי בזה הכרעה,
נדן-ו דה,ז.

נגנתה

עיר

ןקססנסינרפלן שמקודם

היתה

נק ,ר~ת

ניאונסי שחאכי קוססנסיונ הקיסר רקאה כשמו יי"א שבימי מנשה

מןל י ·-ההדו -שהיה-

כמו ג' אלפים ז'"'צ ילציוה בבגה .-בשנת י"ד

למלוכת חזקוהי עה/ו סנnרב מל-ן אשור לע ירושלים לצור עליה
ןאצו מאלך ה' ויד מ.בחנה החאו קפ ...ה פלאים לבם אחתי חרנ מלזמרי

מלחהמ .ואומר המשרד של שיר השירים על פסוק יmא מלבבר-ן כחל
שאב פרעה מלן מצרים ותרח.קה מלן כשו לעזרת חזקיה וסנחךב בגר
עליהם וקשרן ובצאת חדקיהו בשחרית חוץ לעיר התירן והלכו

)לה (r:

לספרן זה הנס במלכותם שבנת יי"ב למל-כו שב סנחרב ךחביא כרחיםי

לשבת שומרון ושני יהודים ללמד אליהם תורת ישארל ושמם היה

~,

דזסאתי נר יאני ודב סנניא כנרהא בנתחומא רפ' וישב .ואחכ- ,,הלן

על מ  -לכירת רבות · ותפס ק  ...נ מדי -נדת והעבירם ממקום למקום וממדינה

למדינה ואז בלבל כל העולם והלך גכ" על מלכות יהודה ו,לכד קצז:
שנס י.הודה ו:כל שנס שמער.ן ונקש הלוליכם אל ארץ

לחלn

וחבור

כמו שעשח לגלות שורמון ולא יכול כי בא נגדו מלן כשו ונלחם עמו

והניח היהודים בדרן יtגנזם הקב;r

ב·הרי

חשך )n

ה הי' גלות ו -ביעי

לישראל .ו·דג '.גלירת אחרים כבר ככתבו בחלק ןדשאו בד »-הזה
וראיתי כתוב כי המלך הנקרא פריסןר העיד על האפיפיור ברוז,.ו.
בשנת כמ-ר ('כד' כי נהר פרת מעמד היהודים נ> tגוים שאינם יכולים

לאב עליד דאגי אומר שאבולי ר•ל נהר גן.ןז שהוא סמכטיגן- .בפרק

קלח אנת מכני בניו של .סנרחב  .למדו  .ןתרה ברבים רמאן .. .ב,ינהר

שמעיה ובאםלידך וו-אמר ם' יוחסין אבמת מארו בנאינו מצפדן נוחתפ

ולד

שלשלי

n

הק-בלה

הרהע על כל ישובי הארץ רהז שלס .דממלכרי nשד n.ריבו מלנות חארות
באר מצפרן .האל ת-ראה סנחרב רנבונדנצר שהחריבו ירשולים אם לכל

הארצוית באר מצפרן .רנן מארר mל-יי' בא סרחנ:ב .ובלבל תא העולם
ולא נודע יר nר שם האומרת .ראחכ wכלמי מדי ופרס שהם

צפוניים החריבו כל המלניות אוח"נ

באר הרומיים שמלכו

יותר

כמעם

על כל הע· רלם ןאח•נ דג.דםי שאנד מצפזו · דכ.ניעד הרומיים זא" nנ

הגיע רשאית

מלכות הישמעאלים השם מזרע מלני פרס

ריסי;ן

כברד וכ.ליפה ,אוח"כ באר החותרים שהיו צפונים רדח.רינו את כל

העולם .ואח:ז שבז התררתי' עם םררמל·וך לונכם ןהחדיב\ ררב העולם
וא:זח

בא הזקילבש שגם

·האו צפוני ועידןי הם

הממכלות ההם ןכן lסרחית הימים

צרים על כל

יבא גרב ומגרב ש·דם ,מירכתי

צפרן וזא רהיתה לה ' המילכך" אומרים קחרר·ניקי שבהז•ז ;ןיה טוביה

בניא בכנהיר יז;ך .ריסביה נן בםאיל רב,תיב ביכינו רחם שמר ספרר תבךר-
כ"י וקוראים אותר טרביה (1ןי"'א שהתי חאר רחבן בית רשאון בימי

גלות בבל וראיתי נס ' י mסיז שמעם חאר הז היה משעה שדשנה

בת חלקיה שא n

דיר,יקים שרצו שני זקנים שרפםים אלונסה רגזמר ארתה

שאם לא תשמע אליהם שיעחי נגדה ששכבה עם בחרד אחז .והיא
לא רצתה ודניאל כחבמחו רצ,יהל ןי•א לאשו ·הקזנים היר אחבא בן
קרליה ודצקיה בן משעיה נאיבי השקר ובימי ישאיה דאסצי מןל פרס
רמזי החריב ארץ ניכרה ,עד שאל עזרנ קמרמה אדי" רבמדזסד א"ר חנניא

אנשי ניגרה בנעור באשלו חחתית זכתיב מערי מתים יגסרק .ןnשnבי
כי

ניגרה -שהיחת

בימי

רבינו

הקשוד במסכת

תנעיn

איבה כינן.ה

דירגה .שי ארוונים כי רוחןב ניגהר חיה wום שנים דוקם רחרןב ,בית

רשאןו .בימים הל:ctה היו שבעה פולרסמים כחמים בדןלים ~לם הום
םיל~י ןניאנםי בץרא יון םןןלן םםיני שןם תנן nרדרתיד קליזאבדלי

אמץר לינדר D ,ריאגדרר ץרkם קריינםר אוורמים הרקרגיקי שובאלר
רםכח,ים אל ~אצ רnעתל בםת.יגכ nאאל איהז דברים קטנים .נכהאר
ביאזיבירא מםר י' מ•ב כרן תזזי רפייצרין י"ד\שtז דלטסףר ב,דןל תולמיד

 Dשייקר ךנ•,ל mו היה שאר הפולוס.יפם שהאמינו יהnו לנפש חיו
ה,ערה•-ב  mאר חי' םלונד פיםרבחר חפלוםרף רשא ~ ב,ימ.י צדקיהד

אשותליילx

גחבלה · מכnnן רו n

ההי ארש i'tרקלאו אזת החכונח

דלמםםריא .ואומר איבזיבראי סרפ "

פ"ב ש.הז למד גכי אלצ חידדהים

בבבל .זאו ·החי גונת גכי םנארגרה הרלפוסף אrיוהר היה רשאןו הילמאיז

שהלכש האר סיבת כל שעוצזים .רןתב לכר כל רכ לא הפלרספואי זע
נהשיח  .כל שעור הגדלו ירלך בחזסלדדר במדב.תרר ואמירם דהשג
שחהזיק יוחנ היה בקאד .צידס .עווזויו .מןל -ידmו .הו:יrו ובערם הבניא

הןקךןת

בימי

דלה

בווך

עם ברלז ש.רשים בין מחצו ,י א שעשייהו בן אמוץ ול -בן עזכר,o
N

בדור

הm

הrזתילר

צהיגננ-י צלתא מבבל

ארדצר-ת הכידלים

ועודמים מפזזרים בלכ העולם דע היזם הזה .בחקוק אומדים חשבקוק

נשא לאוכל דויגיאל חביוות uבב אריות הא נודע אנה ח,י ' קבדד nר
אאל -שכיובי קראירהא קיסר נאצמ ןהיסו yלר בכרד גדול  .ירמיה ואמירם
שחאד.י שבני ישראל שבראשן ונן גלות בנדכדנצד בידדשלי' הביאדהר

גנד וצרנו למצרים והזא הי' מ·רכיחם בענרים  .קמו עליו נע ויסקלרהו
שום במצרים נקבר ולהיות כי בני מנדים היו מרכים מהארבה בבית

n

ובשדה -חלד פני ירמהי שי פלל לה' וןכ עהש וךלי האר-בה לוכן
וחאי מיK '\Mרyןןm °t4לא ויזחבו אלין ,אומירם כי יהויקים עמד

ו.ntrפ בבבל לזי שנים בימיו בננה רמםיליחא בצדפ.ת בימיו גהל
י mלאק הבניא ב.צנל זעמד בבית רא.סררים ה ' שנים זבהיותר בן ל'
שנים כבת סורפן ןי•א שוהא אל בתכר אאל ובכnים אחרים והאו הי'
י.פה

תואר ריפה

מראה זנהרג מהיהדוים

ונקבו בקבר

שם בן נח.

כרןן שקבל מירמיה שנת ג' לאפים ש"'צ בימיו היה רחבן ךב,י.ח

ראשון על ידי בנוכדנצר שאר מךל קדום החונן אוחדיר בין דכ,ל
מי"ה שנים ואשתו היתה נ-רקאת שמערם כון נ,ראה במדשר פ ' חארי

מות ,חאדיר מלך אויל רו.ניtןה ב.נרי כ--ב שנים ןחאריר בלשצר

ג'

ש·נים ןהברג ומלך חאריו דריו-ש מזער מרי על מלכות כשדים ומלך

שנ.ר חאת ומת רמלן חאריו ברוש ~ולש שני.ם וראיתי להגיד ךל פה

המ

שכתוב מעניך

לידת

כןשך ב.רברי

הימים שהלם

אסםרגיש מךל פרס אל הי ' לו כי אם תכ א M

יו-רשn

ו:הוא כי

המלוכת ויהי

היום אהב ארתה אחד יושמי אביה ותהו לו וכשמרע אביה תא דהבר
דמ,ית השד ההוא רגם שם בתר באונסר ויהי בעת לדה~ת נתן דמ,לך

הנער היר-לד אל אחד ממשרתיו

שללm

ארתר לעזאזל המדבדה דישא

האיש הב-עד לא יער אחד ויני nהר שם וימן ה' כלהב חאת· אשר

חניקןת ויגלד הילד ויהי רן-הב קשת ונעשה בן חלי ·ייאספו אליר
אנשים דקים ויהי עליהם שלר ןשכמוע המךל הדבר קבץ אנשים רבים

וישלח ,mג,ן והז השד שהיה נקרא מרש שבשלו ן פרסי ר"ל כלב
רזה לפי שנ;ןוגלד מהלכבה נאתמץ על

זק u

ריהרגהר ו-יכבוש את העיר

וימלוך עליה· ותתפרסם גבורתן וינבע כל הארץ לפניו ולפי שזריוש
מלך מדי אל היה לן כי אם בת א • Mרתנצ·ה לתה.ת ויל לאשה עם
ירשות מלכ ו ת דוני ןn.אוי שנניחתנר יחד אמר כורש אל דוין.ש הזקן

חרתנר הנה אנחונ מלכים אונשי חיל להמ נהיה משועבדים לבלשאצד

ןב אריל רמוןד בן בבוכדצנר שאד למבות' גלזד מאוד הלא המה

זער רמ.עיס ננ-יcכ משחיתיס  .גהבל ןנוךלמה ןב כי _לר) ניה המלוהכ

רלר

שלוסלת הקבלה

ואל לד ויאמר לן דרידש הזןק בני כל שא· ר יל ךל חרא לכ אשר -תמצא ·
ידיך לעשות בחכך עשה \יהי אחלים עמן ויקבצן שנהים חיל גודול
ריחלמן בבשלצר הישוב לבטח בבבל רכשנתקדבר אל iזעיר

יציו-א

צבאות בלשצר ומפריצי ישלאר נתחברר עמהם וירכך הפרסיים -והמלך

בלשצר שמח בלבו ועבד חלם וב- .שלמחת אותר נצחך~ רהרציא כלי
בית ה' ואז נראתה .בכותל ה-יכל המךל יאד די נחבא מנא וננא תקיל
ופרסיך ודניאל פתר זח,הדי ןסריס אחד -שהיה ירשב בחצר המלך והיה

מכיר דניאל מימי בנרדכנצר רית שאל נפל מכל דיןבין ארצה נתן

לבר לא  Dי' דנילא החיiח ובשאר ראה המךל ישן ונרדם זנשברררת
כרת תא ואשר וימלט חוהצ .עליר אל מחנה כורש ודריוש ריבד להם
Jוא כל שאר קרה לביהל יההא לבשלרצ רלייי' מהמשתiז ןןב,את כלי
בית ה' והפס יד דפתרון דניאל ריתך כידיה-ם שאר בשלצר ריתמ;יייו

המלכים ואמון אשי לא אחיד איד זה אאל עבור טחאם מחרבן נית ה'
ונדרו נדיי tשאם ית,ן ה' בבל בידר להשיב את הבדילה· -והלשרות את

בני ישרלא שיבנו הבית .ויהי בבקר ןיבןלר המכלים על ב,ב ל ריכלדרה
ראו המליך ידדישר .בב.בל .ןשאר ומ.לכירת הנחים כלושר ,Mנן ידיכבשר

למבירת חארות רבות ןיאצ שמער בלכ ,הארץ וכחשהל דרישר למרת
קרא אל כושר  Mנו רילמי:םו יחבןי לע ,בלב רציירהר ליקםי תא הנדר

שאר נדרן על עניך יבת ח' שבירלשוים ,אךן העיו ה' את לבר ןנתן
רשות לרגלה

עללרn

ולכדנת ירשוילם ותנ-ן  .להם ילכ בית ·המדקש

nככדב בם"ל Dזעאר .ןאבוהת שנח

השיא רשאונה לונלבןת ברזוזו

רש·תנ שנים mשמים לחרבן יסדו שילאר שהכלו מלבב לירשולים

י oדר יבת רשרקמ ,זצדי

:זי:חו וב-ינמי.ן שלהינו ישראל

כלושר

ונתבט-ל\ רמנב,ין לכ ממלת טשר ובל מלםת שחאושד שולמ חאריד

עד שנת ב' וזליזסר בן ושחאררש תoאור השיא ש  n~, Nללחת n
היסודות בשארוהנ הויא שתנ ע' רחלכן אוז השלימו לכ בניד דב-.י.n
וראיתי יכ זה וןלמ· .נשירו ההי לן nכ כזהרון גדלו מאד דםפן

שהיכ.יותר כהימחלמ חשיה לו רית אליbם שכירים חיה וקאר בל חאד
ונהם בעת הרפעדו דממו הואו אלפ.
חבד ההז נאצננ :-בעיד קראס יאש 'א נארק אי Dימנידר .ששין
נ•ז ישנים שכ;הקץי 'מאצ שמברד כל רכשוו רכב nחזיז חזרו לו
nכל mnר דכ נתן לבו  .למ'משוחר ן-נשיעה לםרסרף גלוד ו-יהיו י-מ· י ח.ייו
קעם-יי שנים ויוזי ק.ויצו שינים .בימים האהל ה;ןו איופקרם-ו היוני
ולפחםוף ,.,ר,ופא ל,,;,גר ןוסינפזנים שהיה בסוף ימיו בר פלוג nא
דלפםרני  .הויה פלוםוף ור"פ~ ובברר ,,אשי ונלחמ-ה דהית תלמי ר
איפרקרום איכלקיח גם ' ' 1Mלתמידו פלוס .רף  -נiדלו דןוזר ,ה;יה ךשא

רוז

הקורן Jו בימי עזרא

un

דדא,מדים ·שאדשר אחדר,ך הוא .ד ע ג גשמי .-המנש ונגוז.ת עם .דדגף

רהשי"ת אינו משגיח בפרטים וזזnבVו -נים .איסררקטר טאביני פלןסרף.

ןךןאפ גדול המעזזל ןהג; nןית גחש הונר,גים יטאבנו ..לע הדסיח

מקלל עבודת אליילדם ,ןכן שעו לידר.בה lתtתלפים ארחים  .שהיד
מלעיגים עליהם רכ' בס' nריnר· · הערל·ה כי הזו איוסקררם קבל · חכמה
מאחיחרפל זבני קרח .רראי nי  .נכרזרי תכב יד מ•ד כי זה הפלרםרף

היה ארמר .חלכמי ישארל חכמתכם התאז רא,לקית איהנ מכחיהש אך
אני אזמר שאינבי יוהיער אמםנ אני חכם

n

ב כמת אדטר:נית איסופו

לפיסרף יוני חשרב שוכי:1ים רתדן.ת מן דח,י-רת רערפרת דבnרירם חארים.
אנםטסיני פזלסוף כאסיני  .הויה שאר דא,רמירם שהאזו.ירר חאוזן חרא
ידיעiז ,המלכשרזת .אומדים חקדרניקי בי בזרר

הm

היתה אהש חכמה

מדא דכבתה -ט' סרפים  .מב,ביארת זסרnי.,ם טלררקיני הלמן בורמה שי nז

לה כל ןכ מעות ןאל הצר שורהפ זh:ני הךלמ ג' טרפים מהם זכך
עשnrר ידם שני ריה-י נירם ג' שאילה ממונ מערת כנוהג דאז נתן לה
כל רצדנה הזיא מסרה בייוד ג' ספירם אחדרנים שנשיmר וימאצ כתוב

בהם כל העתיד להיר-ת ברומה והיא נרקא סילביהא הנביאה .זירננר
ןקריסיפר .ה-יד שניהם פ'Fלםדפים וסטיקר בורר ההז והם האמינו
שהאשור אחרון הרא עשיתי האמת רהדארי .אנסמנדרר הפרלסרף הגדול

היה ראשון לשער r ,וילדיי עם ננ 'Jh-ל ברלז שרמדים השערתי והספירה
ממטדיאל .פי~כגררה הפלרםרף הי;ן הגחל בדרו הזה והפליג לה  Mםב
בכל החכמןת ובפרם ב,שיו ןתשברדת ורפואה ושעה תלמידים דו.בה
אברצות

ידן ןהרא מצא

n

כמח משקל הפלס רמזאנים זהיה ראש

המאמינים שהנפש מתגלגלת מאיש לאיש ולפעמים בכהמרת גאכ .ובזה
ומא.ינר

ג ...כ אפלטון

אריסקרסר תלמידיו

רבסרף

ימיר

בא

מעיר

ןקרטרנח אשר בקרסטנה והתחיל לתת זתוזת באילtכיהא וראיתי בספר
הפדפדציארני סימן פ"-ב שלמד מהפלסופדי' יהודים הנקראים נקרומני

שגלו מיררשלים ללכת לבלב ןמצרים .עדו -כי הפלר.oרפים קדמונים
מאהדמות קראר ההידוים
מפוזר

בלןזש ברוקמני פלועמי' ברבדי כנראה

בדו,הב

מקרמm

ב.ספר הנזכר.

עזרא שקלב גמדרן שנת ג' אלפים ש"ע  :1זזד הזה היה פלסרני

בשנת כמר ג' לאפים שפ'ה' זהיה שמר אריסז:כקזלר ורב,רתינר שיבר
שמר ןק'ןאוה:ר

פלטוני ר,חיה תלמיד

פיטגררה ןהפליג להתחכם

בפלוסרפיא ורפןאה יmר ממי קשדמו .הויה יפה תואר ויפה ז.גראה

משכמר ·רמעלה גמה מכל אםד והיה מזרע המולכה מצד הבא זמזרע
סלריו חפלדסרף מדצ האם ו:בnר זזברדים הרבה לכב החכמות ןהואה
הבם גלדז מעלת חכמןת .ומאצתי כןתב השיה אזמר שבסוף ששת

ולח

וסלשל n

 :tקכ,לה>

אפלים שבה העוםל יחוזר לדתרה והבר ע'י" מ-נזל וא נרשפה .רנסרף
אלף הר' ישנה העולם היראנשים ממש שהיו מאז ישרנר כובשארנה.
מאנם אל יזכרו מאומה מהפעם דחא,רת שנמאצו ב..עולם ,ו.קבלתי ממררי

כתאון ·זקני זnצל כי האו ראה בפי' .ובוזר שעשה ר' נתנאל ן' כספי

האומר .מאר אפלטןו אני הייתי עם ירמיהו במצרים ונתחהל הייתי
לועג עליו רעל דרביו לובסוף אכדש iזרגלnיי לדבך .עמד דליזקדק
במשעיר דראיתי כי דרביו חביר אחלים חיםי אז אמדתי לבבי ןקיימתי

השוא חכם ו-בניא וכן כת·ב בלע ספך .חךןת עהרהל חא D nיא" די
מוסטיבי ןתיארפרטר חכמים גד  iלים היר תלמידי טלפרני אמדר על
לפר.סני זסבהירתר קטן תךו הקרב' יxזכה דבררה 'א עם -חבדחר דגזלה

לע פיר ולא הזיקו לו ויחנשו שיההי חכם גדול .לתיאו טוקיאנו היה
נדור ההז .ןמלן דרnא,רן שברומה שאד נהrרכ מעם האץר עבור האונס
שהשע סיסםר מר ללוקריצאהנ רומנה כנראה לעיל בימי ח ,זקיה מלך

יההדר ןהרא יהה ראש למצא בnnולות היסררים שנvונים לעברינים
למען

'ידmר פעשם בפידם ..דימרדקטו הכשדי אידילקט נ,איסיאה

סימיטסוקלן היו פלוסופים בחד הזה .סיור מןל הפירוםו היה בדור
ההד והיה ראשןו למצא חכתמ הולתכ אגרת ע"'י הרצים ,אמ·נם בדiז
פרשה 'ל נראה תשזקין ,למך יההדו היה ראשון .אוני אומר שבאולי

ןור ,םידו מלך ספרד דשג,לה שם רןב .היהדוים שיאצו חבורבן בית

רשאןו מישחלים שעליהם רמז iזנביא אכומרו נלזת ידשדלי' אשר

בספדו ורו-ב דוב.י mסים וכלהי לא עייו טוילtגדתל שגזד שם העיד
חיתה פירזרלו הויהודים השימו שמה םוליטרלה ,על שם טלטולם.

ךךונ ~,היה כי אבכ ,נבודכנצו ליוש'\לים באר ל-ע,וזדת אסםיזאן
ןלוכ ם Dדר וםידו  nרuת הום מתוש ירילשום שיrע' בגוכדנצין זיהילות

כי ירלשוים חיחזז חנתקל שלשלה

מחירצn

זד פלנים מדז ני ברשאונה

הון יtשןנים לכ כלעי מאלהכ .ושבניה השקmים סהמנים ינfזיז 'Yהמקשד

ושררת רחאו.ת וכב' כל זרע דונ.זונה וההננים .ןנרבכונצר תנן אללו
דונcלכים המחצ'יה שילשית שלכר חחרם ןןם ,גהלד דאםת ל Kספר,ד
דבנודכצנד רג,ל,ד ;ןזמתו לבבל ןמיד רםרם .זנמאצ ןןכזב דנברי

הימים למ'iו-י דוםס שהייה קיסר זואר יונואוב' .ש!שחל לםםדר נ' אלםים
תכי ,.,יזו,ם לכnשה טיוטס .בד,ר ההד הר-ומני חלזסר אלטיני לקתח

דvו,ורת שןתנ להם סדיזלן הפיtלזףוס דג,תל ויקםליב בשעהר ל mות
ןדין.ןןעב ותסיפו לעיהם '.ב לןחרת רxnר,וןך :ןיקדאםו ב..,י vזדלת התורה.

Qזירמם ·חקרז·ניקי עשזאר היח הארשןר .דש  Mלי ודלוש על דם,יובלוו,..,יו מוקם ברבד" פארמיניד פזזילדסףו שחק דאמ

חדיו~בתm .

ת הדלך

לעמדו במערת גכלילות אטיני עם איקסדtכו הז!ק רשם חברו חכמת

רלtכ

הקורות בימי ז-ערא

-u

ההגיןו וסקררםר מצא חכמת רא.יםיקה .בימים יד ם .פתחה רץרא ,את

פיזז רבומה הןיה •עד רדת,רtם  .וימאוד ןר l),nרמים אל זקנים אלש תסitת
פהי אם  .הרומני לא יםידל  -חברכה איש ;ןיןתר נכבד ומעלוה שב~ו
וכשמעו · זה מרקן קרריצאר ררמנר mסי' יותר

ימm

ס וחכם שביניהם

זrלע על  .ןoס גלח ריפה ויץר ןן nפי ורא.ץ לרב~ן ארnב.ו לעירו
זתיכף נסתם פי האץר נכz-יארן;ט והאו םאלי ,אורמים הקררניקי כי

דברז תהז בהירת לכ העלום עובדי אליילם בופרט ורמני רטג,רים
אוטינזי וח.כמים התחיל חכם חאד ~םטיני ש,ארברתו דהכ,ן עשרה

יעבודרת ארמ כלבר אשיונ מ.דראוי חליות לכ תעם שריר זעמדים כמו
,ב.הן מהשרת זלאלק :כלדן דוש וו nn.לי נלדז.ג שיסירו :זכו:בע מעל
הראש

בעn

העחזוב .רי"א כי ז.דהגדג ,ה:דז וחת.ולי  nןןמני

חחבלn

הנהגת הקזנים מטעם · אחר והאו שהביות הרשא אבר יותר נכבד מכל

בארי ר~רף ארוי רלס,יד כובע דשארמ כעת בע;ן;ןדך להראות שהאו
מוכנע ומשועבד אליו .זבן נתפשט ומ.נהג גם בין האנשים שהפחות

מבnירד מכניע עמצו אל ונ.חלי ממגר כזה הדרן .ןראיתי קברנטךי'
שין כי בסוף יימ עזאר חנרהב בבל מחיל פדפ יבלילה א' נהפכה
העיר לדא נאשר רק קצת וחהמ מדצ המלך זההי נמנע להחירבה

בידי אדם אאל בדרן בם .אוורמ שבבל הנראה הידס לאינו .זדא
כמו פ' מיליד  mוק מהיש-בה כי הישנה כהל רחבה זננלהא חנשים

ושרפים .ןאומר דשיי -נק-חשין נהר חקדל ופרת מציעים בבל באמצע

m

מן דמ.זרח .הח מן :זעמר•ב ,ודאיתי ואדח

חיםי

םי' דכ  Nז בבית

יוסף שיש מוקם בנבל שכל בהמה שתעבן.ר ~יו אינה יכלוה לזרז
משם אם לא יתנו עליה מעפר המקום ההוא והעובר עליו מבדך
רברן אורמ זערשה ח.בן גחר ןמקיםי .בחר jןiהן היה סרדקרטוד מירחם

וגדול ברומה דהיה לר ב  jיחיד חנם וגבור והפליג לעשות מלחמרת
עבד הזקנים מרומה רעל שעבר מצרת אביר על דבר שהי'

n

רעלת

שלררה תמיתו אביר למען כל העם שימעו ויואר .וראיתי כ' בספר
שבם

יהm

ז שבחר ההז היה יהשוע בן סרוק ;ןנוקא ב.ז סיאר גן

בנר של 'ו יהשוע בן הירצדק דכ,הן גזול זר,א חבר משלים וזחרת
ונמאצ מהם מ·חכרים גוב.מ' ד,גם כי ראיתי במשרד אומר ש:בן סירא

היה בנר לש ירמיה הוזכרתייהר נחו יומהי דאמררים ,א.ומרת השוא

חבו ספד אקילרסיסאיקר שהשיומ בבחור הביביהא ושהימו שמו כן
לפי ,שמדב.ר מענייני הנפש זבמלעדr,י מהרות ומהזיר הלמןו שקישיבו
דשלי-ם זלשדפסים .שמערן הד!Cיק שקבל שותנ ',ג אלפים תי" Tןבשתנ

·,ג אפלים תמJז'" ילצריה ולאף שנים למתן תזהר ןכמז מ~ שיגחי לכנין
צזיית נכנס אלכסנרזסר מוקדןו -יכרלשוים ו,רבראnר :ד'יבג עם ח'

שלשות הקב-ו · ה

לb

ובלבשרים לםגין ירד מהמדבבת רישת nרה .בלהן ,אונד לעבדיו דשמות·

דירןנר מדכ N .ג היה נדאה לפניר בכל .הנצחוגות ךכו  1כאשר נארה
במדרשות .רשאל המלך מהכהן שישעה דמןת דירקגר -במקדש והשיב
ול זשור .בגד חדת באל •גדר לו שלכ ורדלין.ת הכדנ.ים שיול-י·דו בשנה

רה,יא יקראו על שמו ושזמן שהרtכרת יתחיל מהשנה ההיא .דישמח
המלך .מאד וגרר למקום ,דור.בך" זאומר ירסיפרן ם""א פ " fשזה הזמלן
יצא ונאי ציפוי נבעיר אחת היה:ת נרקתא תבים וזלה רמ~ בלעם מאשד

רצים מיד בתים ומ '  .יאז באר כנענים לפני המלך ראשלל את כבזע

שכבש ·יח.שוע זהישמעאילם בואו לערער על ·בכדהר ומצידים איבר

שללול לשהל והמלוקת שד\,ציאו ממצרים ולכלס השיב להם גביהה
בן > txיסא בהן דהיוס ו,יבחרו וא.גשים מלפגי .ומךל רם ' כארנה ,אבורן
ב.ובדדשים, .וזא ברשות המלך נגן הכרתיים ןה.דצוקים מקשד כ,ך~ר,
בדי.זים ןבהן בן מנשה אחי שמעדן הצדיק ונמשן הבית במו מאתים

שנים  mניו כ:נר של שמעון צה~ידק  .בנה מקהש חאד בכלאםבדר-יה
לש מצדים רפליגי אם היה לשם ע  Nא רא שלם שמים בכארה במס' עז"
פ•ד ישמעאל, .אוומד

היoדיהיפ iשלי m

הז המלך היה בי מכשף אחד

שהית נקרא תקנינברר בא על אשת פליפו המךל ותהו לו ונולד זה
אלכסדנר הכיות -·Dליפו על ,המלחמות וראיתי הש.יה מזyר דאק-ילו
גnבור מצד האב זנואקילר רבנ,רך מדצ ךוא,ם .ואדיתי · בחקגיקר שiח

אבtגכלדר ,ן נולד נירם שנשרף היכל דיאנה ר;ןזסעומ דשהיפהי היה כי

אישי 'א נקרא אירוסט-רטר שחק שKל ימות שמו עלוםל יה:4יירת זה
ההילכ א ' משבע

פלאm

שכב.ל ;ןםלו ,ל~ירתר יפה תאור ריפה יומאה

בתכלית היופי הצית בר האש ונשףר ריבןקש הדבר וימצא ראיסטרטר

רוסשסו ל-מען ירקא שם ;ןשן;ןפ על שמר רנ,חז יחיה שמר עללום ןנשעה
דת שלא נקרא שונר על

m

,דם,ן כוותנו אלב אל זסר,ה לדם ,כי עכ•ז

ברק-א iזשריiזם על ש.מ·ר .ומנצא \תכ·ב שמלכות ·הנשים ;ןנרקא
םגcז\ני אנברוו ..אלבסנדר-יאה לש מצרים בננית מחז מןל אלכםנדרר
ןקדאvו ·בשמר ןבזtירתר. .כן ייל שנים ף.חא שםןל י•ב שגיס שiוקר;ןו

משרתיו oם הומרת ~:בראור:ת כי לא ;ךיה לו וחוmכ חלק כל מלכותר

שהיה cנ1$כ לכ :זעםלד אל יכז-י שלישיר .רהז מלןע לא ימצא לעןםל
מלן גדול כמרךר- ,,אלב זmוי ובדתו .חנלק מלכוות ראלעבה לחקים.
ו;ך.ם תלמי הנקר·א טרלמיאו לע מצרים  .ולמכידת חאוז.ת נאטי גון
לובן על

איםיהא זm

ח .בחארק אינדיאי

וונכליוn

חאר,ות ראל תיה לן

אאל עין א' יי"א שהיה חא ומ.לן לאבםנ,דרר .אמהש חא.תר סילי·בקה

ה.נרקא

בלשרני u

סליקים מלן אשרר ר-מלכירת אחרות .פליפר מלך על

ירת חלמבין..ת יו,.,א שזה לtניפר הי · Mןב

אםבלנררי שנר"זiל

לר

רמא

חכתמ הםלוסוםיא

מיבושנה בת זרי-ודס מךל מרס אלו הצר אלכס-נדרו דלר,ריש לברג כל

מלכותר לסיבה הנ'ץ .בימיו נבנה עיר בירגמר ןמנורסה ואנסרכיה.
ארו-םסרסילד הפלוסרף וראש החכמים היה רבו של אכלסנדרד ןתלמיד

סררקןס ןפלסרנר זנזלד במצודוניהא  mית כ' שנים חארי מי M
אלכסנדר לתמיח \יהי ימי חייו -ס"ב שניגנ וראיתי תבו:ב כי מנצא
באגר-רת אריסום -כשב nכי הוא ך~ר עם שמערן הtבידק על כחמת
דא,לקית רהשתרמם אמד ממעלת חכמת שמערן בזה -ובאיזו פוטרת אומר
זרה -ממה שהשיב.ני השמערני .ןראיחי לר' יוסף ן' שם סרב כהקדתמ

ביאורו לספר המידןת מאשר איד הרא ראה במצרים ספר כות-ב בו אין
אריסטו ·םברף ימיר ךהדר ,עלו לכ הנמצא כ\תב ,בסרפ וחרת שמה ונעהש
גר קדצ .וכהז ראיתי כוס' גונן אנחום כחלם צופיולו .ןאריתי נס'

דת,פ mכי פאי' אשריססרס ה.הי מאזג ""r

הזקמתיז עם לכ זה שהתדל

כבל כחר לבטל העדות הכזובות ב·ירת העקרים nה ע,שה בדרזשתו-ו
במקומרת ור.בה כמר שהשע אברהם באינו ראש ופ..לרסרפים אשר טבל

צלם הי m

ב nח עכלי" .ןדאיתי לחנם א' שתכ n ·:vיי דאיםסר זיmזנר

אזסריססר אהב מזאד לפגש עמיות לובזיו רלא,יילום השיו עובדים
בני דררן .ג\ם לרואר,ת אהבח עזה אלהש וה.יא וקי.ריב לפניה הזבח
המסוגל לגחל כרנ.יהם לאלילים .ראיתי בכרזו כתיבר-ת י,ד מאמר

מ"ב ני נשאל לפזלסרפים מאין יאצ אהיילם כחמות רלפ.רסרפיא .ואמרר
שבאה מהיהודים זבל החכמות דן,עתקר רזסשיiז' וללכיה' מהיהדוים
אל הכדשים חאכ -לפרס ן•למדי ארחכ" לירן ארב"ח לדרמה ן -אנרןר
הזמן ורב דמ.צרעי' לא הרזכח בחכמות שנעתקו מהעברים ,ז-רלתי מן
היררני-ם 'liררמיםי '.כ'ע וראי'יJו כוס'

דרך אמונה חכ"

סוף

שער

ג'

האורמ ומצאתי בשם חכם מופלג מפלרסרפים היוונים רא,רמר פעם
(1

נכנסתי להתוכח עם חכם מחכמי ישראל הו  Mלנר דלבר בחכמת

הטבע ולא היה בעיני הדנה ואחר בכנסגר בחכמתי האלקרת :הרעלני א':י

אשר אל הייתי יכול לסבור לוהבין עד שהפתללתי ללא ו-תו לי שכל
להבינו אוני המחבר מאוכיד הזש החכם זrחי אריסטו ןס' אמונה הינז'
מתמיד ·שם זנ,בריר .אוומו

שנמאצ נס'

א'

בין

הנצורי:1כ

עשאר

איבסיביאר כתוב אלר הדברים .אמר אליקררש לתלמידיו ראוי שתדעו
כי רוב חכמת היפלדסרפים באה אלינו מאריסזס חהכם אשר האו הייה-
איש יהודי מז-רע ישלאר ירשולמי מבני קלריה משנס ·בנימין בא
לשמרעתינר מהאיםי הרחוקים אשו באסיאה זירז מההרים אלינו

רישב עמנו ימים רבים פלזסרפיא הוליד לנד דיותד הרבה מאד הניח
לאינו ולמדבר מפיר ממה שלמד האו ממגר עכ" .רכת,ב בעל ס' ,שבילי
אמוב-ה שר-אה כתוב שכשאר אלכ-םנדחס הלך לירןשלים השליט ראיסtכר

שלשלת הק  -בלה

ומכ

דרב על רoםי שיגונה והעתיק םשמ הםלרסרםיא וקאר על שמ·ר הויה
כבר שלון .הרב בהמרדת ח•א פע•א אומר החכמוrן היו בראשונה

·בישראל אך ·בשלום האומרת עלינו באר לידם ואחנונ כלמדבר דבר
המם נראה היות ראשיתו מאתם רתהי להפך .ז' ושר הנקרא ארירראו
אורונ בסוף םדפן הנקאר הלפת ות.פהל ש,רחכמוז ,ה,ון

נמצאות

כישראל ,וראיתי נחכרו ישן אלו הדברים רהעתקתים פה מלה במלח
ןתם אני מעיד עד~ת :וורןדה ששמעתי מםי דח,נם

'1

דון ארבהם

דררר נ ,הירתו בליסברנה רהיה אומר כי חחכם הישמאעלי

1

אלכסרכ

הדzזיה אומר עלין שלא היה במ mו כדררו בכחמה וחסידות ןשמע
השיה בעיר אלהקהר ס' א' דאמיססוס שחבר ,נםוף ימיר ושחזו בז
מכל הנב שכבת ב  Mלה והחכם חן אברךם ,ן' זרזך שחל נ,ער הס' וראה
בר בין בעניו ההשגחה בין נעביד השארות הנפי .rוכן נעביד חרוש

העולם

והיה אומר בכל דגר ודבר מאלו ובכמה

ןרזח,ריניי ה,שמער.ני מזאת הסבהר במרפת כך זכך

דברים

סבעים

· ובעטנות כך

רכך

הויה דתכב בסוף ד ' 0.כ'  'Kלששח אריר.סס למלך אנלס Jרררס ת·למידר,
ןהן גו Dח הבתכ .בררך לאקים פוקח  .ערירם מזרה חסאים בדרך יש  nבח
שנ,ח ראר,וי לו אשר מגלני ברזנnיר -רברר,כ חסידו הזזציאני מן הסכלר.ת

·דמג,רר אשר רי.חיי בר כל ימיי חיי דבת.עסקי חבכמת הםלסורםאי

דהיתיי ןד כל הדרבים לע תעד השכל m .רנתי,בזה פסרים בחול הים
יבתר-דדן כל חאי םב ,דע  .אשר בסוף ימי

w

כחתי עם חכם מחכמי

ישראל  mרבאי תא יח :דחהקז בוnהר מוהשר הלם מסיני

והמשיך

לבי ברברי mרת בהרואתו לי אותרת רמרתםים נשמרת ·הקודש
תםאםיי דגוגלים זסרחל .-גגחי בער בתלי ,ע,ן כי ררב דד..ברים ה-ם

למעתל זענכשל ררשגס

אריתי m

הרחיידם  mנ:ד כnל ז.ניoו m

תתני לבי בתהלונן בלכ כחי בדת

לע נבאים לשמרת אל ככחתמ הםזלסרםיא

דח,שרכ.ח לכן תלמייד ונ.עים אטכלנרד iרימןל וג,דדל אל יטערך סרטי

גם לן גם לחרביו הםלרסרםים .כי לאו הייתי יבול ע nה לקבץ כל

סםרי דשא םחנשום פאבסי ץראה יתייה שורםם אבש בל ירארס

(' 1

עליני :זיירשם ח:םגנים ידכ אלש בתשישו הבם היעדןת כי י-עדתי
אשקבל ·וענש גלח מחא ךלא ,כי תKםחי -רןח,תאסי תא ר;,בים .לכן
נכי אלכםנוד  Mני מדוןיע לן בלול ·אכי
הידועים -יoע· ;:שלכ הם באדים כי

»m

עהולם י.סהב ה.ודברים
מעיל

בגm

שרזנר חארירי

שזמלי גרם וספרי nנםשסר אברצות רמ,ערב הנני מרריעו בידיהע
זטזנאנ אשין רואיי הלסתלכ הבם אלו דלוג,ת בהם כי הדג.יזר עןן

דהםל\םןםיא דבאית התעד חנני נקי שהמם בי nסיותא אלcנ ,יריעה
ראוי להם למכתסלים ברם ,כי ילמ ןרדב בג mה דנאלח ,ורע כי·

 itקוריh ,

רמג

כימי אםנסיגנרת

וננכ שהראני רא nי החכם על

חכתמי u

תאז ג:ץ גיבא שלמה כנן חד

במשליו באתמ שלךרמ מאהש ;יnן ויתכב אל ישtכ אל ,דרכיבו לבך
ותכיב כל באיה אל ישרבון  Kוי ליעינים שכך רןארת ואוי אלונים שכך
שומעות ראי לי אללי יל כי בכן בליתי גופי וכליתי יוני בדברים

מזיקים ןלא מועילי-ם מרדידים ולא מעליך .ולמה אשמרת לי כי יצא לי
םש בכל האומות חשברתי ספרים רב,ים הויו לי םדסל כל ימי עלדם.
דע כי היי nי בוnר שיהי;ו לי שם בסתי מהמ שיהיה לי שם בספרי
מינו.ת והיnיי מחר חמבק לנפשי משיתפשדט סרפי .יכ ותשפי
הותו;ך ילכו אלדר mבר ןח,יים .ןתרישפי הפירלסרפיא ילכד לראכ

 .שחת .זגם אני עתיד iדלענש כגנד כםל לדא כבתתי -הז לך ןקדם הז
הזמן כי-ד שאם nכעוס עלי וה.יתי עהשו לי רע יעהתי כי קדום שיגיע
אליך כתבי זה אהיה מת מר'ככב באץר .ושלום אמת מלמךד אידסטר
הוהלך לבית עלומו .לכאסנדר הלמך דג,דרל '.כ'ע זרארי ש.nדע כי
;ןפלווכ\פים חנלקו דל' כתרת ,א' נק' ~רין.ןבצי ז mשףז ונקדם שהיה

רrדרק מאטיני יצח מיל רשם ונדל א!וןוסל דהאר ותלמיד ,,.היד לרמזים
שם עול ,שם זה המקום נרקאו ההולכים רחא כררנרתי-ו ולמרדיו .השני
· היו · נ;-קאים toכויצי לע שם שהיד לו-מדים  J'\Mאכסדדה הנקרא 'לב

יון סטהאו זבעל  fHפורtכיקו והיה רשא אל זה ה-שם קריםופר וזיגוגי,

הג' פדיפםיזגרקי 7זבדישלך יווני ר  11ל מיtכלי אר הולך ואריסטו היה
ראש לזה הכת לפי שהיו לומדים והלוכים חץר למדינה בהד ליאצו
הנקרא אדדקיהא רבאדתר טיול היו לומדים ושומרים הבריאות כל
דה מצתאי בקליפינר

רל v

נארק בלשןו יהודית משאיים מל' ימישגי

ממים רבים שהוא לשרן המשכה .ה'ר קריסיפי היה ראש האומרים
אשושר ,האחרןו היא תענוגי בני אדם .אחזי המאונה נרקא אופוקררי.

בימי אנטיגנ-ום בשנת כמו ג' אלפים ת"ם לבריאה וכמו נ"ב לכניד
שני מלך םולומיאר השני על מצרים ולקח א"י מיד סרלןקס בערמה
והיה צרור ·ישראל ןבא על ירושלים הוגלה מ•הם יותר ןגק:ץ אלפים

יימכרו ל~ים .אורחי מיתת oליקום הנך ונלן ת nnיר כמל-כדת
מוקחניהא אנטיו-כרם המלך ןבסוף ימין כבש א"י מיד תלמי מלך
מצרים .גtrם הוא היה צורר גחל ילשראל  .ו,הרג :ששים אלף יהודים

ך,דגל-ה י' אלפים מהם אלנו-סכיה .ונקראו אחריו כל המלכים טלוןמיאר

כשמו ונמךש המלכm
כי בא .עליהם גבי u

תחת ז;ן השם על י 11ז מלכים במשך ד'כ' שנים

קנרoל-ו הרימני זהביאם nחת הרומיםי יבמי יאני

זנךל ישראל ב,שנת כמד ר'פ' לב.ניו הבית., .בדור הזה הי ' אניבלאו
·פלרסרף ך,חכם ג,דול מגר ראי-ש מחלהונ על הצבא מאנשי קר~גניי
והלפיג לה-צילח בכל מלמ-זזmיר גנד הרונמי עד שבא גנח יםפאו

שלשלת הקבלה

רמו

אפךיקנר גונ דאו .הבם גדול וקרנם-ולו .הרומני וילחם עמו וינצ nה· ,
ויגרשו אז.ביטליא;ן; וירבח חילו מעליו· -רישת סם המ-ת שהיה תמיר

עמו צררך תוך טבעת א' רימת לנכען לא יבא ביד אויביו .רגם םיפואון
הבז' כשחזר לדר.מה קנוא ב-ר א·נשים זאכלר -קורצה לפני שררת הזקנים
באמרם ששעק החיל -ות ורג,בליוהו בכפר אחד זימת בן נ"ב שנים.
בררו הזה היר פ  r;,םופ' הדנה בלכ המדינ' רקתצםי זאכיר פה .סירינציאו

הי' בראש ר-גלים כשאר הרןמיים .פתםו עיר קרםייטלים פלברטר טיטו
ליריאר .אומפרדרקלו הי' ראש המאמינים שהםנש אינה מrזה עם הגוף

ולכן השליך עצמו בגזש ונשרף .דאוגיוני הפילוסוף הי' שונא כל תענוגי
הע,וה* Tולא  iJיה אובל ושןת,ד ןישן

אלא שכהטבע היה מבקשהן

וכל עשותנותיו על ה',מו.ד וואמרים ממנו הרבה משעים שעשה על
חיור-ף וגידוף דמ.רתדות וההי חכם מופלג ומדיני גדול ולרוב חכמתו
וירדש עצתויו הדקם על רשא זקני  :העהצ, .ופעם חא' התקוטטו על
בחירת

גדר-.ל•

עצה א' הוא

וציסארד שהיה אחר

כך

קיסר שהיה

זניוחס

וימאר -ציםראו אליו -שתוק אתה לה-יותך  -ב -רז משפחה m .וא

השיב לציםדאו שתוק אהת להיותך סרף משפחתך ו-אני אוכל דלבר
להיותי ראשית משפחתי .מרקו ירגולו חכם גדול תר צבא מרומני

גנד קרטייגיםי ובלזכחתמו נתםס אודחי הימים הקרטניםי ש.לחוהר
ב-עצומ nשהלדל עם ד~ומני שילשימו יחד וטרם נםזע נשבע iדלם

שאם הדומני לוא ירצו להשלים עמ-הם ש.דרא יש-וב לבי,ת סאווים
שהלם .ו.יךל

ןהתיעץ לרומיים אשין שהללים עמהם כי ידם -לע

התחתרנה ורצה שלרב אל קדיטינםי כאשד גדר להשלים בזרד אפילו
iזשיה

שרט

רונ,יתריתר.

גנד

רצןו

הוזקנים

בימין נחnשד·ר

ן-מין.ןנויי .

ורק-בריד

זזררקטניסיי

כי.ntת דצוקים ~ניוnםים .ואריתי

בם'

פאדלייסר ' בחשר מילדן היהויד בם' רפירפציארני אדיובאר ר,כן נס'
כאיתל ברש שחבר פדזפוידא שקר-רב לוזרו  .ההז היה צמנא תכ א'
לש ופשרים שאר :דיד כמד סך

,,

אלפים שיואצ מכורי הוידחד דהנידn

נשיהם ו-בנהים ן,עקסיהם דגתנו לכ לבבם אל ·הפרשיות שלכן נקראו

פדןשים ו.בשלון יי-ו איסאוי שד•ל קדשוים חויו עשוים כל המלכאות

ניניומ• .ומשרתים הז לזה רלכ מיני

רי  mnםאריפרn

מהשהד היד

מפקידים ביד גזבר כללי נאמן אצליהם ורכול היה הק:פר אלציהם אמלכ
ןמשתה

~הזנn

חדלים

וקברזn

תמים ר-םלכ כמר שבת אחים גם יחד

ןאל היה ביני-הם כלי זיןי רתן).יד ה-יד לרמזים חרדה ןדרשרים כשב.תות
ייים טרב הויו חסידים גדולים וקדושים בלי נשיתא שאה ואומר ספד
יסחויו שידרsדה הגלייל חיה ראש לז .ה התכ שרם מראי·ך .ו.מדברי

הייסיפדן בר-אה שאז היהודים נלחקו לג'

כתm

-והם ופרשים צרק-ן.ים

דמה

הקורות בימי דיםי בן יו:ע -זר

איסראי' .בקצת מוקמרת כ' שהיה נמצא נח

,,

שיסדה יהרהר דג,בלרני

מאץר ן.ג,ליל -שאחר כן בימי אלכסנרד פקיד רןמה נכרתו וזבד ג*כ
כו nאחרת שדל.בז ילגןר מ-בדבר דגם הז רכ,ת נתוכ

n

מעוטים .זראי י כי

וצ.דוקים והכיm

ונים הם

ברקב ימים

'ב כת·רת והצדוקים יm

ר

ריעם ובלתי ממאינים., .הכדח חקל ',ג מזכיר תכ הקראים .י-כ,:ג רואיתי
בקררניקי שנולדו וטות רבות בעןלם והם נרקילוטי אריאנר מנקייאדו
נ י סטררואנר

אומינו

בא ר ריטני

אירגנריא,

דלי um

העגיים

,שאבלדינסר ןרבים ארחים וספרר לי ווס.ים ממלחמרח יפינדהר שבמאצ
שם הידם יןתר מכנ --כתרת אומתות וכתרכם יש כת א' שיאבר מאמין

אאל פמש  .דברי רח,רו' כמאותנ צדוק ריביתר-ס רמע:נ.ר לנ-הרי כשו

במלכות פרימ; יןןא יש מי משגתירי ובקןנל האנומה עם האש ויש
עם המים ןשי עם ע•א ובשימעאלים יש גכ-י -כת מחמד רכת אעלי.

בימי יוסי בז יזז-ער ריזסי בז ירחנז לע

הקבm ;v,

יה כמו שתב ג '

אלפים תק -,לבריאה ו-נמר צאנ לכניד מךל טרלימיאר פילדילפו על
מצרים והנטינ דת,ז;ה מעברי ליווני "'· .י'ע ה'ע זקנים כמר השראכתי
לחנ,ק

מזה ךח,ברר חה הךלמ םרלמיוא היה ראשןו בעוםל שהחתיל

~/

לעשרn-

סאיפת סרפים רבים יחד מכל -המ'ינים ומכל השלזנרת ומכל

דח.ומכ·n

ואומדים כי תאז הסאיפה לא היתה ולא תהיה עלולם אהדת

גדולה כהומ זוה לפי שסאנפו שם יחד י-ותר מתש wאףל ספרים .לפי

שהפליג בהרצאות כדי להביאם והלעתיקם הרן ע.תיק וזמן הדנה
מראבע ככפרת הארץ אוחדי הימים מלכי פדס שללוחו
לרפס

ןנ.שרפר -קצתם ו-קצתם

שנשרפו בלם

במלחמות

דהבוא לבבל

ציסד

הקיסר

נגד

צקו-םת

ריביארהר

לרומה.

פרמפיאר

וי'א'

מהשכירים·

ואנשי הצבא נגד וצובר .ו-חארי הימים בעשר ליברריאי חארות הרבה
םמלכים

אחדים ,

והיו

נוהגים

צלייר

צורת

החכמים

שחברו

הספרים כל אחד .על ספרר זראיתי יvבשנת כמר ג ' אלפים תקלאט
לבריאה בהיו-ת קםםרת
השמזרנים

מטלוזמי·m

גדרלm

בין הידו.זים הרושמדרנים השיגו

~נזרכ רשות לכנרת בית הנוקד.ש על

הר

גריזים והתמיד מלכות מצדים על שם סרלרמיא ר הימןל הראשון שהיה

אבי אביו של זה תחת י"ג מלכים במשך ש' שנים  .ו.באולי כשהתחיל
זה השם נפסק שם פרעה הגם שא ו מד ב ן עזרא פשרת ר,יחי ני שם
פרעה ה:וא שם מ,צרי אךח  Yגה:יע הז

המלכ m

ביד הרומיים ע"י

ציסאר ק·רנסרלז ך,רמנר• דב,ר-ד הזה נבנה עיד  .סייג . .,:דבור ' ilהז היה

ראיסטרבלן ההידדי פילסוף גדול וזברא מאד ביכל החכמות  mבר

סרפים בל' יווני~ עוידןי  .שובעתי שמנצאים קצתם שלכרך ירניוי זiורא
כתב להז טילרמזאי פליזיפל . iכי לפאוטן, .נדברים ההכח חאז דדן

שלשות הקבו ·ה

דמו

תורתנו

ראיז

סםק

דשב;ת,רנ ן

ב.ה

הרבה

כי

נ.עתקים

היו

לפני

אלנסנדחס ןלפני מלכי .פרס ,ןמהם דצר.איר וברים הרבה כמר יrעשה

פיסגררא 'עכ' רעידךי נמצא  rhי הנב ששמעח-י בליברריאה שבפיר i-צה
היום חבור א' שעשה זה אריסטרבליס על  nררז .משה רהרא ק ' פרקים

וחבור על שם טלומאו ~שלחה אלין במעךה .ווארמ איבזיאר נס '

פרדיפרציארן ס"tכ ג'"פ .שקן;ןם זה נכתבה 'התורה פעמים אחייוות בל '
יון לפני ומ.לן אלכסנדרן ומלני אשור אוחרים .אזרמר שפיטיגרר
ו.פלטון

ןנרמני.אר

הפילוסופים

הגדולים

ראו

ןאהת

ארבב

רגאד

מאדסטובליס פילסרף יהודי אמרתי הלודיען כי כמר ק ' שנה קררם
חרדכן ובו.ית ·היה יהודי א' חםנ גדלו בידר.זים ופילוסוף נזכ· אל ןהיה

נקרא פילrו •,היהדוי מזתשני אלtגבנדדיאה של מצרים  mבד סרפים

רבים על כל החכמות בל' יון ן.נפרט פי ' התודה וס' נקרא לספיאינצה
וי '' א חשירבו שלהמ המלך חהר הש.שימרהו וא.ומרת ;בכלל ;ך;ביב.יהא
רהיו oיפרן גמיד מדלפ,גת כחמתו .ואומרים הלשיות שדק.יסר

קאיו

גזר על היוהדים ל·העמיד לצ.ומ במקשד של nוהר לרז.ינה להשתדל
על

זאn

הגזיר-ה ו.בדא ו תן צדה גדןלח ,גזר צומות ותפלות על ז;ך ונשמע

חפלתם כי נהרג הקיסר .בדוד ;ןזה ·היה פאולר אימליאר חכם גדול

ושר · צבא

לרומים iח Dליג היללצnי

.ןנבחלןמn

דבותכם תפס עיר

מצידונאי והnריב ה,עיר הו,רומני שער לר טדיארםמר גורל ונאלפ אל
היה כמר,ד,ר .ודאיתי בכת-בי ז ר ן אנטר' דגזונדה ספרדי

הועתקה פעמים רבות ואהל הם דיוביו ובלה

שת\רת מהש

במל-ה :

בשנת כמר ק"ג לנכין הבית שני טרלמירא העתיקה מעי"ב זקנים

ננעברית ליוונית ארוס הבעתיםתק אכשר  nיר רואים איזה
דבר

על באית הוכשיn

אלו היו נפיני ' ארתה וכני nים ארחת כ~לי םרית

אר שמימים שם סימן .וכמו שתי שנים םדוק

לי m

משיםח יר  Nן בן

עוז.איל העתיק הביביהא לבלב כלשרן כדלןאי .ושבתנ" לקיסר טדייצר
סגuרפ כל הי·הדרים שם דרנו תאז דה,עקnה שלזיפה אבל הבוצרים

קיימרה .בשתנ ,,

לקיסר הבז' השיה ק"ס שנים דיללnו תיה כזמר

א ' א.בלצ שה-יה נ;,ר,א כאקזי·ה 'זר"ז זהו ןאנקדלס הגר אשהב .מדא
יהודית חח Kבעיר אי~oי;ןל וןפ.נטו ונתנידי ןתגזeיג לן אלשה הועתיק
לשלןו יררני ואל בערהב המי,הדרים אלו מר u.צרים ,בשנת נ "ב אחר

מיתת ארקהלי השז;ך שתנ מ ' ,לקירס קמחו ריי,ח י.דודי 'א שדמ-יד
זקנ' חאכ"

טיזראר,ציתא התעיהק מיהודית ילררבית

טעיות מאקריל;ך .בשתנ ל"ז אחרי מי M
וי-קסר טי·בור סיקמר שע-ה nתעקה ,, -

רתw

הרבה

טיר-אדיצרא ןדן,א שנת ט '

ןנmיית ליררנית ונתקבלו"

הקור• דת

כימי

בן

יהוד lt

רמז

סב -אי

אמנם אחכ nההגמונים לא קבלו אלו ההעתוק.ת שבנת

, .. ,

אחדי מיתת

סימקר שההי שבת ה' קיסר אילו אובגדלר נמאצ ותך קבך םרסםמינזט

שנים

יןןןן ןח•שד נעתק מיוונית ללtכי·נד לוא נדוע מי התעוקי .כמר " '

אחר זוח השיה שתנ ח' ל.יקסר לRיכ oזחנ ןארגונ החכם הילשם מ,ד
שחסדו

הקזנים,

כמר ח' ,

שנים אחד

הז

כירונימר

סקיא

ממדי;ט

העתיק הישן רהvnת מל' יווני ללםינר ונתיקיהמ .בשנת כמר שי•ד אחר
לידו.ת םק מאיר היהודי םכח רnמשנ nסנד המנשיות ןמאד שהיא

ןתרה שניתנה על -הפ מסיני ולעיו חונן המישרפם  Mוג.מאר עכ"

דרב,ין ר.וחכם עיניו :בררשא ואל רציתי למעונ מזלדר.יעד

m

סrל-בית

טונות.

בימי יהוהד בן טנאי וחבריו על הקבלה בשנת כמ -,ג ' אלםים
תק"ס לבריאה וכונר jןנ-..ב לכניד בית שני ההי מרטידםו מלך אםיבי.
שהיה ,חכם ומלפג חככמת רר,וםהא ןראו ,רת,קין רתוהפ רמ,יטרירםי

הנקרתא על שמר דרם.ליג להצליח במnל'».כתיר לבסוף הןל עליו םיל-ה
פtכדיציאר שר צבא רוהימ ריגרש;ןר ממליוכתר .בדור זחה היה לרקלרו
'א משרי רומה כי חארי היןתר שר צב~ ;ןרןמיםי שנים הרהב שב

לניןח ונבה חציררת ,ור.הב ופעם א' לאשו ממנן םרנ:ניירא ה,שר
רצי~רדני הכחם םא ררצ,ה שיסז-ער אותו לבילה רז,tיא אך אלש ימאר

בראשונה כלרם לבני ביו.ת למען ל-א יר:נן בשבילם ונתרצה רמלכ•,
אמנם תוך זה בער מלפניו א' ממשרתי לדקלו הנץ.י וימאר לו תזדר,

שבלילה התאז כאנל בפאלךיונ שהז השם היה סי' ביניהם ל-עשות
הראצה רבה יידל המשרת

הופליג בהכנה .בזול ב·ארפן שמעידות

קדרניקי השוציא נמשהת ~,גה  nמשים אלף .עטדןת הזב .נ,דוד הזה
היה ציסאדר אגרסםר קרנסו·לר ברומה מיוחס ומופלג בחכמות והשיג

מעצת הזקנים לכןחב כלל לונכי האץר הן המשועדבים ~יהם כמר
מאה בשמם שיחזיקו ידי שלרחיהם אשר שלחו למדוד ארכו רר nבר

של כל העולם האנשים שדל nו ומעדו על המכאלה שלשים ש;ן.כ
ואחרי שרבם בת-נו לצעת הזקנים מ,זכרת לכ המדיהד .רכך ·הוא בקצרה.
יש בעתם  '1ימים גדלוים ןכ"' Tיאםי גדולים ומ' הרים גבוהים מארד

רע"ח זמינות גדולות ,רש"ע יעירות ותתכק  nד

נהדןn

גדולות רקכ"ה

אומרת וסיבוב לכ iועו,לם הוא שט" פעמים ~ף פסי' שהוא יותר
ינאמה

רחצי דsכ.סי .

וארוך

העולם

המיושב

מזמרח

למערב

היינו

מרא,ינדי עד עמודי אדיקרלר תת"ה פעמים קע"ה מיילד והעמוק יותר

גדןל

מהים הוא

ט"ר סטאדי

למדת אידקרלר

הענק .כל אלה

n

הם הנוי הוקרניקי יפליאה עד ממני מבמה צדדים .וראי; rי במד' שיר

השירים הואמר מצדים ת·' פרסה על ת' פרסה והוא א' מס' בכרש זכשר

שלשלת  i7קבלה

דמח

א ' מס' בעדלם והעולם וארכ תכ-ק שגה וד nבר מהל-ן ת"ק שנה והוא
א' מם ' בגיהנם נמאצ שהלרכו לש גיהנם ב ' אלפים רק' שנח וה.עולם

ככסרי קדרה לגיהנם רא ' מס ' לעןד ,ריואיתי כתוב כי החכמים חלקו
הישוב לג ' בני נח אל שם חקל אסיאה שכן נקרא על שמר •ויש בה
' .ו'iג מחוזרת וכתרכם פרס ומדי ויש בה עמים יורת מחב'  nלק.ים
דחא,דים .אלי חם אפריקה ויש בה טץ מחוזות ייטי הזהב .אל "פת
אבדרפה ובתוכם ה ' מח· חרת שהם יןו אלימנייה צדתפ ספדר אויטלי M

ראל -ר הג ' ·חלקים נקראים סאיהא גר;ןלן :רפאיקה השעירה ראיבררפה
הנכבדת .כדרר הזה שלחו הרומיים שד צבא לע צרפת ואשכנז ציסארר
שהיה :.ץזזא קיסר ומדצ רחא לשחו פר.נפאיר שד צאב על מ·לכירת פרס
כשר ומצרים וישובו .בכבןד · mל ןיקנאר לאו השרים זה תמ ער
שנלחמו זה כנגד זה בכלמות טיסאליתי ריגנף פרנפיאר מלפני ציסאר

'\ימיחד '1ו-ישלח ראוש אל ציסאדר
.
ויברח אל ט ר לרמיאו מלן מיוצים
רייבך מאד עי-לו ציאסרר כי צר ל-ו מי  Mחברו פא' ' ש.היה דאינו
רתיףכ כחד לד למלךז על כל למבזת יוהננ כי iזיה נאר.ב ,,מדא מדר.ב
עצת קזהנים ואנשי הארץ פאילו שדנים מהם ל.א קלבו-הר ובחרו

מהעיר  .עו~לה בידר לשהים תכר דמ,.לרכת על רשאו והליות שזאמ-
הר-רמיים שואנים שם המלך עטר מע-הש ל'\דקיציהא כובלו השים
שמר ציסראו קיס .ר רוהמ  .מאנם אומר המדרש שאמר מתה בתירחו

בכסגה רתיכף קרעה ריר.ציאר מקדנה זה הולד ריקדארהר יוילאר קיסר.

ןמ~דים ה-ןקרניק-י ש -היה לו nכ כזה.רר.ן נאלפ מאד נאDון השיה
רנ '1U"rשםרהע וכללת לכל בעי-ל ויניד .avוועמ לכ דברי דיבםתר ושמיב
הלם דכו.גן רםסזין י ...ב חכבים לסרפדים רכ.ל בפעם א' ·ואל היה םר.עה

ברשם דבר ו.ורא oלנ cושבתב ה• · ל m

ר ץיראנ בר שרי רומה ויקשרו.

עליו שקר דיהדגוהד בז ה"ע נשים חה חהי כומ שנת

תשס , ...לבנ r

רומה .בימים אהנרל ח.יתה לקיהרםפוא היהפ מכצריים .ור ttיתי בפ'
קלח ·שהלא קאלופסדה מלכאת את

ןנזח ' D

,,

n

מאייי וכף ,ר .מאצ פ"'ק ,ע ...א

יותלפמ .שמוכלת רומה ןרססראילקה -מלזם  .מצלים •ערזו

שיראל נגד nיר-נים  .תד כי אידב ובי מאיר השיה רחא ררח,בן אלא
אחר ·,ואומר שבט · יהזרה י כי ארסויאז גאשוםר

הקירס הרג יהודים

רבים nכול הים ע-ל אשר זערו קליואפטדה מתכל מצרים בגז רומיםי
ודוב שדי היהדוים הגלה רלומה שרם מתר .בדוד הזח ההי ,עניו
דראםילחנ בדרהנב שזמכייר היוסיפןר ומשעה יור.דית שהדהג אוליפרנר
שר צבא קמ· ב1סי ונןל פרס ראומויים  .שחהיר,דים  .אשעד;ן /כלכה עליהם
וחתונ  -בן קתו -שנים ו,אזת היפית ענני שחמונאי iזנזכרת לחבק א'

ב.דרו יושר.ע · .בן rחפיה ו.היעשו ב:ן יה.רדצק כג"" כתב תאז המגלה

הקורן.ת כימי היושע גן פךחjןי\

ומט

והיא ביד ה,נורצים אלך אלצינו .ואריתי ברקןניקי לש עיר פיסארו

מאת ראב.חי על כיף ימא נמלטת דוןכןס mדרבינז אך בימי ציסאדו
קירס הנל" חנרבה ,עיר םיסארר עד היtכוד ה.ב ולא נראש הב אאל
קצת מהיהודים רועי ן.אצ

mn

רי ימים ונועטים עבר ובשם שר צבא

מודמה שואל להם מי םתא רהשי·בו ע·רבים

אu

ויאמר הזוןר אם

רצ\נם געב.רד תא הרומיםי דל-רננת תא העיר כי הוא ישלח הלם
מרו-מה -עזר לבנות תא העיר וימארו ננועה ונשמע רנן עשה השר
ויבנו iזיהידום תא העיר וימלכו עליה קרו-ב של ,שנים תחת מלנות
בבי ון;;מ עד aז:בא

אולונוo

הקיסר ןשיימם למס .ערכ,ד ולא

הניn

לידר,דים סימן מלרהב קר בי;ןןת שהיו ,עשוים הגשרים שבשערי העיד

ופנקסm

הידניות היו קונים מכסם ןהז המהנג כזהודזר עדיןי הוא
·שם ןאני ר·איתיו:

דבור הזה היה סיפאון קרנסולו רזמאני  ,שתפס עיר קרטוני והחריב

ואז.ה עד היסוד בה ו-עניו אלו המלחו-מת ארזך אוין לנו צורך ·בהם.
בימי

יrדושע בן פרחיה שו-מןזע •בן שmנ ש· היה שנת כמו ג' אלפ· ים

רתכ" לבריאה ·וכמו ריכ rלכנין דנ,ית שהני זאטביזא גאושטו;

הוםק על למכות הרoקיות ברומה בוקמם ציtכארו ההנרג ובשנת ,,
למלכן .השים מס על מלכותו להביא אליו בחשת רב עד שרצף נהר
טינרו מרו-מה עד חרף הים שהיה אז וחזק כמו כ' מיליד גכוהא במזי
ונימיו נבנה עיר אגשוטה שבאשכנז ןנקד·א:ת ע-ל שמו .ראיתי ב.דבדי
הימים שלהם כי המלכים הגדולים שהיו בעולם בין דא,ומות הראשונים

היו מלכי מצרים יהת'tיונ~ על  .מנהג יוסף ·הצדיק שכל הארץ
היה להמלן עבור פדעון המעשר ב-אופן שנתשערו בהפלגה רבה ובנו
מגלדים

m

צרות הרהב ונשתללש גוברת  .המ·ל· וכה אל מלכי אשור

יותר מאלף ומאתים שנים ראחכ" אל מלכי פרס ומזי ואחכ nאל מלכי

מצידוניאה ואח"כ הובא אל א.לכסנדדוס מוקדון ואחכי אל מלכות
ךן,מה אןחנ" ~ל בית ןאtנומאן ,בפ' ך' אויע,רז פי  uא י' מל-כים מלכן
בכיפה ו-הם

י"l"iשה

נמרןך יזסף ' שלהמ חאאב

נברכדנצר

כורש

לאכסנדדוס רומי למ:ן המשיח י mיר המולהכ לנעלה הדאשזן .ו-זהר
שללשת הקיסרים דע היו-ם הזה כפי מה שמצאתי -קברוניקי ציסאדי
הנ"-ל היה  ,הראשןו הותיחל למגרן כמו -תש' iVשנים אחדי שבכנת;ן
עיר ררזנה .רחי' ה' שנים .ן.אטויאנו נ"ו שנים  -רחצי  .טיביראר נ"ג שנים.

גייר קאליגרל ·ה ג ' שנים

רחצי.

קלבדיאו י"ג שנים

רחצי.

נירון י"ד

וח.צי .ן.ראיתי נס' יוחסין שראה נקדן.ביקי שנידו,ן ברח \לא נו,זע אנה
ואומר ס' אגוסטין שהיה נגד אמרnנם

ןב' D

דנ,יזקין אומר שנתגייר,

שלשלת הקבלה

רב

לגבה חצי שנה אן .סןר חצי שגה ריסליאי חצי שנה ויספיסינו י '

m

טיטוס שחרב הבית ב ' שנים

צי דןמיציאו ט"ר

m

שנים .

צי ·ובימיו באו

הגיtסי בפעם ריwזאנה אניטליהא נידבה מ ' שנה  mצי טרוייאנו י'rY

ןחצי ר.דרא נקרא בלשוז חדל קוסיאנו א•דריאנן "'כא  mצי וחרב
ניתר וקצת י ' הרוגי מלכות ודאיתי נפ ' היכלות פרק ה' כי זה
הנקרא

הקיסר
מקךנסר '

לרפינו

הנקרא

אנטופיאר

י"ס שנים קימוןר י"ג שנים

הרשאןו להניא מסקרי

אנטונינר

אוומד

ובאריליא

הקרתיקי שז.ה

לפני הפנים איליןא זלרציאד בניר

היה

מלכר

כין כלם ג"ב שנים ,רכלם אהבו את וב.ינו הקדוש .איליאו חצי שהנ
סיברו י'"ח
שנים

וזה

קסאנד
נזכר

אחרי ססדרקיאנר
ג' .

מסימיגר

שבעה  .פקריהצ א '

במס ' ע".א לאכסנדר

והדג ידו.זים

גרדדיאנר

ראליריאנר

שגה

שנה

ו'

מרקו

י  uח שנים וגם

עלה

הוא

רבים באלכסנדריהא של מצדים.

פליפר

אחת,

אבריליאו

ז'

ז'

ו האו

דיציאר

הידג

ג'

ר'

קלאנר

אלפים

',ב
גרסי

דר' אלפים אחרים רבויא עבדים לרומה קנסילאגד אחיו י•ז שגה סלו.דיר
שנה רחצי בררלאר ה' רrזצי שנה .ל.סןםו חצי שנה ברןבר

,,

רןןצי ינודבו

ב ' דיאוקליציאנד כ ' ו,ואמרים הקררניקי שנהירתו בחרד אויש נגהז הלך

לאכול
השיב
חזיר

בע·ל

אצל

הבית

כשיהיה קיסר  .יפרענד
אחד

יהיה

כששאל
ותאמר

קיסר והךל  mרג

ממנו
רל

רר,כה

רפערז

האוכל

שאה זקנה שכשיר -uרג
ולבסוף

הןל

לרך.מה

ו,בכנם בחלק חאד  .מהלמחוים שהיו ב,תוהכ והרג מהם אחד משהרים
שחיה בחלק המגנד ןל וכןדנןלן דרמה זtיה נקרא הדש דיהו,א חזיר ןעל

הדבר ההז הםקף על לוסבף נהשע קיסר ווארמ משרד

רזנn

פםזק

ויאצ ארשןו ראמז·ני חשיח רועת ויזחים ורד רוזמ הזל .גלואי כ'

שני' .וחא כן הn.חילר הקיסרים הלניח ונטל nם מעיר רומי יליכד
קםםגםיםתי

לעדומ ב.עיר

ווס.כה

נודעת

דבברי חימים

שהלם

קזםםניםיט מלן 'ל שנים  mצי קרםםנםיונ בנר ףר  mצי יל\י•רא ב'

m

צי יזכיאנו חצי סנה לאדיאצוב

לכרנת ירדסולים

,,

n

צחוי וארי י בם' יםmין צשרה

להאצוותיו תנשב ומיכ ב' שנים לביאות ,ומיתיtת

תני ואפר שאבויל דזו ,ונח שתרכזי ·כדור ר"ג ,כן תבייג  ,לאריםנר

 ,,גראציאu
ה uםי פתסו ,עיר
,,

םיאודיםיאר יא'" ארניאדר ג' אוניררא ה' שנים ובימיו
וnונו תאזו חיnת ונחעם ה.רשאוהנ שנכנוס צורדים

בה ,ו;ןלמן דלשם ,חיה ,מועד ובוינה ןחאר מ' שנה נכוםנ

ואמוn

דדנדלרי נרדמה ןשיוופה תאור כ"י' 1שנים בבכסו מ שו.כוחפת דאומות

אירןלן טדורגני םע חיל כבד ןרnעו הב אמר .וכקרב ונ"· ים מועטים
גבנם ברוחמ טאnלי מןל גוים · .רזכ)~ Kו ןיתnש כל חלקה וטבה
נש\רתה חאוריו אב וoטילן ונןל גרים וםג חרא .דפ,גויל להחשית ,סרן

שלשלת .זקסרים

זוגת,יזר

ר::א

מלחמm

עד ביאת

יוססיאu

הקיסר שגך.םש מאילטיאה

סיארדרסיאי כ' 'Yרמצי נר  ' Tליראן ~ ,.ןינזרנ ז'"'י באסססירא נ*ן יזססי U
ל"ח ,וראיתי נס' י mסיד שניוביו א1ו זר;ןח הבושמ על דאות שהנ
מתימה כ•א ימים רמעסים והוא גשר הגרסי מאיסליהא ,יוסנטד י~א

סיבריאר 'ז מיברציאר '.כ ויבמיו נא ממדמ- .פחקן י.נייי אlי"')קליוא

כ",t

מיזרנידיוא חצי שנה קרססנסיןב י•ו יןססינינאר

י•·T

סיב,ראין

't

לאיביצאנו ג'  Dילפרקר  1tצחרי אנםסןאיע ג' טו.אודןס ג' ליאון כ"ד
קרססנסיונ ל•ג ליוא ה' קןססנסינר ו' נינפרנס בימיו קל,ח הפאיפיור
מעלת
מןל
לםבין

הקםרית מעל קסרי
רצפת

לדפני  Uנעשה

שם

הקרסים

יתר

n

וקםסנסינו וי הנו נדי
מזרכת ממונ.
שובלןכ

קולר

ןןועiך 1מתKיד
עד

נקרזבסניטנרול,פ

מנייר
לעררן
בלתי

היאשר לה.ם רשיד ן~קראר אצל הלז-עוים קסרי ירך ,מיקיל ב' נשים
ליארן צחי שבה םיקיל ס' בםיmל
רקסנטינו י""ב ·ניציפרו

,,

,,.

ליןוא י"ז רקםסנסינו ונא--י

שנים .וביונין חקל הפאייפירר ונלעת :ןקםרית

מלע מלכי צרפת ויתנהר ביד מלני כשאנז א~ר

לפני u

נהשע מזכרת

מהם כי לא במוסר ע-ד היום הזה .יןאן 'ו קר>tסנטינד ןייאליסיאר ומברא

היו אחים דמלכו הז חאר זה ובנירם .אחריהם שנים רבות דלא נודע
נזבה חה לפי ש-מלך בולגרי שעה שכפים נגד קוססנסינו ו-נלחם לעיו
וכמעם שבאנד היןסקי J",מידם ,מאנם בתפשךן וחלוק דלוב,כות האתר

ןכ מלכר

קסרים

אליסיאר ,מ:דקיל,

קיוסבטטיני,

אנדרר,ניקר
פליפי'lגלי

רבים

ולא נועד ממכלוםת.

נובציאו,

טואררדרו

חכמה

אולה
ומשכלת,

ךם ,.מיקיל.
איסנצירא,

קודרן ,איזבנראל ,אנדרוניקו ,איזק אימנואל ,אליסאר,

אב.לדואינר
מ*ה

שנים,

אינריוק
אנדרונוקר

פייטרו
סץ,

באלדרניאר.

קיילינו.

שנה .רמאומיסו בן מאררזנ זנלך שימאעל אב עליו

'נ·קלי

קוסטנטיני חצי

שנn

אלף שסג't

לחרונן הבית שהי' שנת ז>.חשת אלפים קצ,..ב לרביאה ןינnצהר ויקח

עיר קוסםנסיניפר-לי מידו .ובכ  iאודיע לך כל הרסקים שמלכו רה nמידו
מלכוםת נקונססנtנינופילר מלמכי שימעאל שאר גשרו קסרי ;ךיוונים

וגדלה מכלותם ןנאלו .השיננעאלים למעהל לררהוכ עד היזם הזה .זנחמד
נביאם שתנפשר' תורתו שבתנ תלק"'ב ל-חורסן הבית שני ובתפשם
אמונתן בגלילות רבות .אמנם לא הלך יררש r,מלכרתו לא בניר כ~
מעבר לאסיהא ופרס תנבלנלר העמים דiזזם תחת ואך מלכים ושרים
שרבים לא אאריך נזנרונם ךא ד"rמידו שעי דמ,כלים הז קם רזה בו-פל

עד שנת אלף רתם-ז לחורבן שאז הקימו עליהם אםרמאן למלן שהי~
חנם ובנןר זמרצ-לח רה-םליג בנצחרן עד שהרחיב מלכותו וימלוך

שבים ולא .יצא ירושת מלכותר מזרעו עד

·'"'כn

היזם  .ההז .ז~מלןך ~ א_חריi

רבב

שלשלת הקבלה

בגר

ראוקגה בזג כ"ב שנים מארדם

· ל .Y

בימים בגר י  qד שנים.

הרמטודלנר תפסן ויהי ארכל תתח שהלגר ככלב כל יתד ימי ח:ייו.
לקןפי-נר בנד

,,

שנים מחמד בנר י•ך .אמןדם בנר לחב שנים

רהרא

התחיל ל nת דסר אל הייניצידר .מראזביtנ בגר ל · ב שנים רגם הוא הפליג
הלצליח במלחמותיו וכבש קרסםגםינרפרלי רב' קסדירת רי  Nב מלכירת
רחיה לו ולכניר עיר המלוכה עד חירם ,הזה ביזייםר ,בנר ל"א שנים

זתירמ :אחיו

ביn

לו לרומה וימת שם.וב.ימיו קים הסופי מךל פרס

דלשר דתדםת כרצןנר סלים בנר ח' שנים רהרא הכריח אביו

לתn

לן

.רמלרכה ריי"א כי השקהר סם המרת חרי' בן מוור שנים במרתו .סרלימאן
בזג התחיל למלון שגת אלף תניב שנים חלורבן רתמ שנת שכ•ז

לסים בנו .ולאו הם הרםקים השחתילו למלון

ומלן

עם מעלת

הקסריות תח מעיר סרקםנםינה בהיות קיסר על היונים רהי-ה דד.אש-רן

אכמור לעיל ןזה חיה כמר שתנ " לאפים תק:1ץ ליצירה שתרא תשל"'ח
חלרדב.ן רקל מנייר

י, ..

שנים לדוקיו פיאר ולדקרירא בנו כiו" שנים

ליחדיקי ס"'ו לד:וןיקי כ*א קולו "

קולר כ•נ ראנלפד ... ,ב לוזרקי .ו'

לרםדירא פאיפיור לקח כתר הקסרית מעל זה המלך והכתיר ממנו
ברגניואר ואצבירסו בנו ומכלו יא wשנים .וחאר כן בא ילארד ,אפיפ.ירו

וישם תכר הקיסרות על שאר מלכי האשכנזים ולא יצא מעליהם
דעללם · ,והראש' הי' אוםרן ב,..י שב' ןאםון י" Tארםדן י•ח בימיו גיוגרר
פאיפיור שאכנזי נתן סדר ברירת הקסרים אינריקר י•ם שנים גורזו

ל' אינריקר י•ז אירניקר מ•n

איברי-קו כ' ·ליריאר י"א קורלר סאן

ילפדריקה ברבה רשוו "'ל Tאירניקר ח' שנים  .פליפר 'נ tארטלר ג'
םררריוק ל•ג  .אוז שבת מעלת הקיסרות י*ח שנים
לא-בירטר

.,,

דיררלפר

י"ם

אינויקו ל"'ב לידקיור ה' קלרר כ•ג פירדיננד חאיו

ובסימיילאירב בנר .בימ;ר היה אברכם התדכן הגדלו שדס.כים עם

n

זלי

בם דלו הירח :רא-י שהז ·האיש הי' שב' דיה ל·בניז דב.ית .איסקרלי חפי 'ד"
תםכיא והיה רשאון לתייזסע · דיירםיאי בימי הלל ושמאי שהין כמר
תנש ·ג'
ידיב

אמלים ·n

במקםר

שב*ח ' ליצירה רםבו :ץש  ·-לנביז דב,ית היה במל.כרת ·

.ונארק

דאיברנ

ובןל 'זחא

נקאר

מוגפז

ואשתו

נקארת  .הלכי ונולד לחם בן ריקארדרו .מרבנז ונתעוררו } .נתגיירו(
שניהם לא מאותנ  .הי ,הדרים רכן ידדרcו אחד למר 'תזהר למוכבד בנר

ירמת כאזי וימ-לזן בכר ורהז · ל.דמלו  .כוששמעו זה אנשי
םדרר

נגדר

ק' מי-דגנ

רדת,עוררר

1נוארn

.

· םלכי

ערב ·.

ללחום

גנח

מלכותר

ריצי';\ו14

הלנית דלוב.חכ כי תלמדnידם~ .מ~ ו,הר nיב ה;

לד-ם ,נדו-ה ל i r;:hדלרדנ ·בירלשוים mלוינ•ה עובת ,בה;:נ זז·גדול · מרנכ-ז

נmי ' Mיעריש כ~·נה תקטן נ,"'fnל לו ץרא nושכהגיעו -לירלשוים מצוא

nגכיםת ירו-של~ם },רמןקש

וגג

wם רעב גדן.ל והיא וונר·זב~ג הגנ nחפר אוצרותיהם שוב.יוא ערננם.

ודכ.יm

עשור גדלו ו,םג שלחו לא מלm-כם

עתיר פנאל לעזרת בני

י·שראל ן~.זבזום נעליםי כנזכר כ:ב ...ב דמארר תליף ;ןשtלני עור.ינה בגזירןת
" שנים ואח"כ שבו למלכותם זימדות ועצןןנ nיהם קרבו אצל ירשולים
ג' פרסארת והם נזכרים במדרש יךבדת פרשת לן לן .ןבל .זה הי' בימי

קלבאריאו הקיסר בררמ.א אגריפס מלן ישארל וישמעלא בן באפו
כ"ג רכ"ה שנים

קודם החונן כל זה

בן זכאי שהיה כמר שנת ג' אלפים

מיוםיפןו ביוני ו-בן

י mנן

Mכ ...ח ןת•כ לבגין הבית וקיים

גשwותי מלטת הםקרים ברומה והוא שנת ויזוררבן לע י·יי טיmם
נמצאו פלרסרפים רבים ברומה ומוקמרת .אחרים ובותכם יןםף בן גןרירן

כחם פר~לדםרף ·שכבת בד1:ן,י ;ןימים רילגנ.ם לבל אהוvבת וא.ומרים
הקררניקי

שהיה

המיוחסים

וזקנים שברומה זשם חיה

נאהב ובאר מזקני

עצת

ט ''V

דרמה

ושכתברו",,

בכרפי

שנים רבתרוהר ממשפחת

פלומיניאה .סיגיקה הפילווכוף וג.דול שהיה רב,ן דניררן קיסר לרקגאר
נבדר

אדוסקידידר

ירבינאלר

פלרסוף

הרופא

ומשורר.

הגדול

אם

ונודע

ב,שערים

שמר.

אמרתי

להודיעו

אופן

תפיסת ירן.שלים ומקדש על ידי איספסיאני וסיסןס הייתי מאריך
מאד ·רננו כ' הירסיפרן ומכתבים חארים ולכן לא אגיד לך אלא שהגרל
לדרמה יהודה ובנימין עם כלי המקדש .רעשו לו שם סדוארמפי פנלא
על :ג.יםרות הזה כי רבה הויה נעייניהם ביועדים ב~מר:תפ  nרr1ך שיש-לאו
עז שבאומ.רית  .ובנר .ברומה ציןר גרלו של ןבא שvנכית הנקרא ארכו

לסימן ומזכרת עולמית מגבורתו הזאת יציירו על הציון ההיא בתנית
כלי המקשד ואנשי האסורים ואני ראיתיר .רגם ראיתי בסלרניקי שבנת

השכrז" השי.יי rי שם ציר.ן חנtר כמהור א.בל אין ב;ר ציור הכלים וייש
קבל~ א~לם שגם הוא נעשה לכברד טיטוס זנזכע,בך שמם עם הדגלה.
ךןאו)ך המדרש ספוק ;על אהל אני ·נדביה .-כי ג' אניות גדיי,לו-ת מאלות
יהודים שהל לרומך. ,.רואמ.ר בפסוק היו צרי·ה לרשא .כי ,ד' עשירים

גדלו·ים הויו ,בירשולים שכל ~ד ~הם היה יכול ליס~ק נבדונות לכל
בני יר~שלים י' שנים ו,היו ·!ב iציצית בן ג ,וריון בן ·קבדיןומ בן כלנא

ש;ברע .עiוד אומר כי בן כלבא היה מזרעו כל·ב .בן ציצית ונז.רע אנבר.
ועוד אומר כי נברכדנצר בבית רשאון סיסרס בשני עמדו לע ירושלים
ג' שנים וחצי .רכן עמד אדריאנזס על

בי nר- .אומרים הקרוניקי

שבמלחמות ירושלים תמן י"א מאות א· לף יהודים זולת הסך הגדול
שנגתר אמלי-הם ו.שגלו לדרמת שונמכרו לעב-זים וכן אמרר זאש הביאו
ברוזנה ובעיר פיסה עפר מירשולים והשימוה במקום קבריהם שעדיןי

נקרא דiJדדש הדן,א קפמר מנסו ויש לעפר החרא סגולה השנקבר :בד

שלשות הקכל:ז

רכז

המ;r

·תנעגל בשר

תךו ג' ימים ·אלו נשרא ·אלא העצ.מות נקיות ולבנות

·אוני ראיתיהו ברומה .בדןך הזה היה קיסר א ' ץל נקרא רטויינו

ובשלון חז"'ל טרגיאנו וצוה .שיבנה

המקדש לשני אנשים זנ·נבי

בי n

ישארל וזגשם פפרס וללריאנום היו עורכים שולחנות כדרכים מאלים

מזונו' לערל-י הגרהל והכרתיים הלשינו ישראל למלכות ונתבt,כלה הבבון
וכר· כנראה במדר ·ש ומגיאו ילקוט פרשת תולדות יצחק,

בימי רבי עקיבא שהי' כמר

שנn

ג ' אלפים תת"ס לבריאה רגמו נ"ב

לחזרנן בית שני ד,יה חרדכן ביr,,רי ע"י .אדריאנר.ס הקיוס הופליג לרר,ע
לישארל יותר מהב' חורבנות והרג ;שנם כפילים כיואצי מצרים ריחו

הנשאר דג,לה לספר.ד אומרים הקררניקי שזה הקיסר בנה ירושלים
מ~חשד רדג.דיל אזתה עד דש~ים תוך החרמות

קבררn

משי nם .ן.ואמוים

ש· זח הקיסר היה דו.אזסז.ר המקיסרים שהגדיל זקנן רזה כי ,ר.יה מנהג

כל הקםרי'

שקדמרהו לגלn-

לכ .ז· קםנ .ב,דור הזהי היו חמכים ופלו .סופים

רכים בעולם )בתרכם פיילניאר אשר חבר ספרים רבים רבפוט על

ענייני הטבע באופן שמזכיר סגולות מן לכ הבנראים א '1ור.בם.
ררל,ירת זאת החכמה של רפהאו יקרה רמפר.ואה מאד לפי ש·היא סולם
מוצב אר·צה לדג..יע דא,דם 'לידעוית גחלתו יו.ת' רנלפתאיר בשמי ' ן~.רץ
ב.חתרי

.להציג ל-פניך הזסתשולולn

מ(כת:יה זיןעדיה פכי ש· מצתאי כתוב

בקרוניקי לשרם; ..ןראשת שביוונים שאצונ כזtתמ הרופאה ונןת לבר
לעיה היה פאיליק ר;ןניח קבלה זאת החכמה אל סקלופיוא בנר ומעם
חאר מי  Mאבין נפל עליו ברק מן השמים · רימת ולא ןנ,יח תלבקן

של~ת אםר ררל~1ב נבכnםז הירונים ארקרtג אלדרק י~י ארץ יןו ו,כל

n

העולם בלי תאז החכמה תובrי שnנ, .ר ןר .זה ננהו הייווגים בי שאכר

היה איש חולה רעם אזיו ופארה היה תמרפא כבתו החולי  mרםאוה

על בטלה והתה גtרהaר ב.בית תםתלפ ש•היר רקואים ראהת בית ויאבה

דגcווpל.ת ןm

ונלדע היהי ומגעח · rתאז י:תל ,.זרא ,ר,גם היה מםג Nזסאלף

בזמנם פחרים שושונים וויח ניחוחים לרוב כדי הלחזיק בידtנ כל
הדסנה רהיר ,מקיזי' פג -tשלבה ור mצי' עצמם Hnא שלבר~ ליא אוכלים

אלא פעם א' בכל יר.ם חאר•כ בימי גלות בלב רארקםירסי מלן פרם
 uלד א.טיורקיtם בעיר יםאני .שבידו שם למד מ~שתנ יז" ללז.ית:ד דע

שתנ הז"ל \יאצ שמם וגהל בזנ 1$בבל ·העלום ותית שאדל ו,חוקר דרררש
מכל אנשים ונשים סגולות מענייני זמרם

רצומn

ובעלי חיםי ותכף הי'

ברתב :על טופ ןםג חרק רושח אצונל םפרי ופראות שכתןב ,היt1רשרנים
דדת.מיד

גaלרת m

ה י:11י שנים רצחוי! .nלןבסרף עהתיק לכ דד,פוארת

שה  !lר rוכובים ב,בפואלםן שובבית דיתנ.א

ר:סרגרfוn

ומוחסים מה חששד

בימי

הקורות

ך'

'לנה

עקיבא

הוא וכבת ה.כל ,על ה-םדר כשאד רתכנים היום Dלביי.ב .ו.חאדי מןותן

התחילו nלמידיו במלאכת הרפאוה באל לא היו בקיאים מאד עליה
והורגים חב .וחולים ויקימו עצת אםיני ויבשרז הרואפים מארצם

וגגנ,זו פופי

ד.רפאוm

ערדננ העולם זעלבם

o-.,

שבים רחא

m

נלוד

קרספי ש:mrוםכ מדא על זתא דכ.nמה ·',המליב חלבר ·הילע ויקרמו

r

שיטפו דו:.יcרץ יזןב ~ יכ הiוי  r,ןןגע ומממלל עם כחירז  wmדקט

\נז;יזי;ן .נ~ביא פלוtתב .םן;ןהאן טעיזכ על ואמד העחת ואל דד
סגותל העניינים וס.כימו כ/ןנח םג ,ופס.רים האלה כיר L'iלסיר קאנוית
וזכyטות התלמיידם פלי שוצקםת היו וגפים אל  .ע-תצ פאורקם קוצםת

חארי רקןפםי ר,י.ענבח הער-םל ק' זסבים חארים בחלי סרפי רהאופ.
ויקח רחאי

הז ואן.סיסםרםו בן חאיו מאוםסך• והrזתכם מאד בזאת

ד n.כמה ויראפ המלך אנטיווכס הרשאון הוךל שמעו בכל האח  mוא
דאייעוך

היה
סברתו.

עדו

לקחת

כדראות

ואל

ילמדו

'ופעון

עצת

אטינו

הנזלז~;י;.

הרפואות
המנהג

לש~ם

ותלמידיו

הכל'l

הזה ציוו

ארם

חאדי

שאל

ויעמוד

ירפאו

העדלם

בלי

רןפאים ק ' שבים אוחים .ריםק חאר כן בציציליאה  nכם הנקרא
באפריצי ויהי בקי מאד במכגזלת ,הרופאה  .מאםנ צור ול באשי תמןקם

שאל ירפא החולים אלא בדבר חא• ואל תבחבשוות והרכבות .וכן עמדו
כמעם כל הזעלם שנים ו:::ות ב.לי חכמת

רפואה ,ריקם אחד כן

א' שנקאר י1זרופייל ו,עהמיד n

למ~ידים הרבה ןלא דצl'.ו

באירחו חכם

בני רודי שיוצאו ספרי החכם חרץ מארצם ועמד הע'1לם פ' שנים
אחרות בלי רומא .ויקם מחדש בראץ יון אסקילפיארז שדא,יר מח,דש

' K1ת ך.כח,מה והפליג לר M.םכ בה  ~ -שות:נ-פשט כנזמת-ו בכל ,הען.לם.

וננבךש לכ ה.לא הנשיפ אל נאצונ חב.מה ובכל יגoסל-יהא שרם רופא
~ שזטלח צ,יאיסדן קיסר דK ,רזשן עלי רגלן חאד הוביא מאח יוד
אט.נוניאר מוtנה וריפא המלך והגדיל שע-לרת בארץ והפליג להע.rשר.
וכהשתחיל במלאכת הצידרסיאה ו,דית חרתך ההכאות ומצויא דם
כנהרג .ויקרמו בני ררמ·ה עליז והרגוהר כי לא ידעו כשן משפט הדפזאה
וירוצ שאל י,-שתמשן ען;ד כבל -איסלהאי ב.שןם רפוא .ו~ס· עמדו עד
ביאת גידר ,הקיtנר ששב

ממלחמות יון  ,והביא אתו

רופאים

רשם

הנהיג מלאכת.ם עד זמן טיטוס רסא-פיסינרtנ ששלחם מכל מלכותו הם
רערו.ני הדיינים ;ןנ,וו~ים מליצים(" .בוג,ם חאירי

'וריי\יכם

מוטעים

,וחת.ילו .ד,ת,לובידים ללננד rםכתמ דך.פרהא יו-דונ זיענtוכו וכשהחתילו
ארvנת רגחס.י ללובןן אב,יtגל.יהא הי -ה rזק ב· ~גימדסיה.ם שהחדל·ה ן,ךןף.פא

הדי מתפשרים שאם החוהל ירפא מרח.ולי ההוא יפער החוהל לרופא

הmבnישו שורכ

דרxm.

כפי פשרnס .גnם יזמת אל יקיבל הרזאפ

רהנ

שלשלת הקבלה

רא.ינהvנ . ,ב,ימי רש~ היה םלtתרוק ןגויצנויא שהי~נ ואררםיtגני~ר
דומנו.

רבינו

;ך.קדוש

בימיו

· היו

בעלום

רר,בה

חכמים

על

כל

המשוכלות ובזתם >:.אנרםנינוס קירס בזו.מה tכלפוף גדו.ל וnשיד ו .בי:נו

הקדןש בעברית ,טולומיאו מלן מצרים  :פלסוף ואצטגניני גדול וכתו
ספרים על זאת ·החכמה והפליא לשערת יותר מכל אדם . .אגליבן ראש

הרופאים ומלן עליהם וכל ימי חייו הךל גנזות לכשיק םגודיזת ורפואות
ע'"פ הרפ ו הא כמו ,ששעה איפוקרט זחבר והפליג לעזשת אבלוגלויוא
אידקליטובה .פורפידאר ,באסיני לטגציא,ר .בדור הזה היה ויקטור
אפיפיר,ד שבת קי"ח לחורבן והוא צרה לשערת פסחcנ ביום א'  rmר
דקשו הלס.בת שדח מוצר וכר כונטב דריזאב חבלק שגי tימה

'. m

ובשבת כזמ מ.אתים ל; rדבז היה פגרנו קיסר ב,דומה שאחרי שרו.ב

מpוננחלת גדלר-רת שהפליג להצליח

שער

ןל

ארtכי!עני פנלא ,חה

הטדי,אומרפ חארוז שנשעה לקסרי רו·.מה אשר הין שם בימי רב
ידו,ח.ה ו· דב הונא .ראיתי בם' שםב יהדו 1ה שרןבפ.ך כbי ,ורפ.סיים גנד

היד\דים  ,ווכפה כ1יז הן mגנד רצן.ןנ ו;;מית ניסורים שקים הרב·ה

שנוירים ,כתרמים שבישראל ו.הכבידו עולם גגכד ראשח עד שרביים
חמיוו\ ..עה,י ,ד זבי מחש המןו ר· ואפ ש:ל שוtכלו.ן שילןןאמ שביהדרת
בעיר אטורו-ס עם ומ.לך בגלילות פרם מלחלמה שכתנ כמו ררt,ץ

לבריהא ראה הדנה תושבי העייררת ההם שהם סוירגם החבויות כיום

"

בין הששמות שואל ל,הם על ה.ונ דר,שילב בי לא ידעו דק מנהג

באותיהם בידיהם ,ג,dור רתיו-ת בבל רוים השrם אז אמר אין זה אK.ל
כי מ~ן' גזידת אהנייםדם םזת יייטוג rז;ך .בי מאותנ רn.רת שמה חיח

בקרבם .כדרר הזה ההי אי .זבטפיראר אפיפיור וצרה שלא יהיה סאור

לכאול ושם דוב ,רואי דהגר-ן

כאליל.r.

דאם .דבור חהז הי;ן איבסיביאי

חםכ מר\,ל.0ף" ·גדול רב mחרובים רו,ב-ם וםחפב  ' 0רדג,יאצפו זבדכרת

ד;Dוליג להודות ~ וחות שימזז ..ב:יונ.י רב חםKד דaז~ ' כונו דסתנ

" Dלאים ז' לרב,יהג tה,י;,ד רברה:וג ן.קסםנםיט קהירס זר\' lזיק םתנחנ.רא
mדריז אל םליססרי Kפפ כל אשר לר אבילס.יהא והךל רננה מדnש
עיר ביזינםי רעל שמר קראה קרסםנםיונמולי ומשם לmאה היתה ע'ר
מרםרפלרין מהקיסרים עד שנת ה' ' לאפים ר*ל היא אלף ת' לחדרנן
שםתהס מחמד מלן החוברים .ביוניך של

זn

קהירס ה  Mיל·ה וברא

אבילפייהא ואמה 'א הנרקא גדיט ייוויואדי יימם \מעםים אב ןoרמה רחKת
הנקאר ראtגסרי גרטי ר  Mרת נארק ריסיגיtת ןםתצק ·נקארים · רב· דנאי

כmכב ע;ליל ' בששלתל חסקרים רדלמ.ייונ הוםחל םע תושבי איtכיליהא
צרcrר ר.סרoד ן.אידצ ,רת י,רן וזא רחבו ר,רמה 1כ"ר רהנבליש להם }fיי·,מ

הוקוית בימי ובייב ;זקדו;שר-ב

בווינה שום

עונב ,,

רגז

נחמן ןרנ םםא

נשים ןישnל  .לעיהם יםןטיגירא קויסר קו.םסנטי רנ

אבליס-רירא  ~, .צד1ס אביונליאה חאור ךב וגסישו שיר צאבו .דשני
ןיגר·שום מכל אימליאה שתנ ז"'ת Dלרnנ:ן ,ראמרי-ם ;ןקרוגיקי ש;tןע

ונסופ הנהרגים במלחזמת יותר מסך שגי פעמים ףלא לאפים גזשאי

nגית וכיחן לדב התמים ייובעב ומיתה םבעית ושוי ~ חז .ם  1נפ.בי
עצומ

ב,ימי אביי ודאכ השיה שתנ וובכ ד' אלפים  Dה" ליצירה וכמו וי"ן
דזלכן היה שב.ןר מלאב וופשי"י םףן מציאיע -השיה מלך רפם ןבקי

רא.וב בדיגי ישראל ,בימין קם זלפםוף א' בומטת פרם אשר  .היה דןשר
אוומר שייש 'ב· אלרpת חאד טבמהנ לע רםורב 'אל על -הרע ושמד היה

נשי דע שהסיח והדיח רבים ;ןןוגלכר רחאיו ושמר המלך שחל זrנתדו
~ין שיליך עם אנשיו זעליtתר וכן הךל עם "ת תלמידיו דתהל כםל
ויעןי

בעקירת

יצחק

'D

שיראו.ביך בזה.

ןאתחגן

בחר

זהה

היה

פאלוגי דג..מןן יער לונה שבמכור.ח נןפלי .ןהוא היה רשאון נלהרג תא

ד.ם.עעננים לגחק נאלשים ללתכ להפתלל חאןריר נשפתט המנהג בין
הנצורים.

·בי-מי רב

ובחנן

ורב

שהיה שתנ כרמ

פפא

,,

אלפים קי"ג

ליצירה הויה ס' ירעויומ מסקיואר· ניהא שהעתיק -דת,ורה תככוב עליל

ח"ב ראלכסגרךן הפילוסוף דרוםא גדול המכוהנ סופיססר .בימי רב

n

שאי ד נריז שהיה כמר ·בשנת

,,

אלפים כקז" לבריאה ןכדמ רצ".ד

רחלבן הרבה אנשים מאילטיאה ברחו מפני חוכת ארטיהל מןל גרסי
שהיה -כאזרי מאד \הרם

היעריm

זהובית האנשים ב-חנם לא היה

כמוהר לרוע ןיכלן במחר,ז וב-יציאה באצמע הים רשם ה  Mילן לומת
עיר ןירקאהר דיניציאה יי , KNשכשנשבהת ציי שהיה קרובה לירשוילם
ננבהת ןתנמלהא ןיגיציאה .ןבימים ההם נגנהת גם כן יער פירדה.

וזכרנה ןפ,לר,סרף הגדול היה -שארון למאצ החבלים מהכנוד -רת .שעויו,ת
גמידים .וראיתי בוקןניקי ש'שסן נתלבש צויות איש שומש עם שאה
הנוצרית ן.תהר לו ותלד איש ןיקאר' מרלין דיהי כחם גדול .בימי רב

חאאי ןחבידיו שהי' בשתנ כרמ ,,

לאפים ר"ע ליצירה וכמר ש"נ לחרבן

דב,ית היה יזססיביאנו קיסר ברומה כחם פרלן.סרף גד-ול ואסף כל

דברי התןרןת ומשפסים ודינים שעשר ר.חברז כל הסקדים שקדטנ;ןן
תאו אשך חברן עצת -הזנקים שהין ברומה בימים דקהמר-נים וחברם

יחד על סדרם האנות אשר ביניהם היום הויו תר  Nז ספרים ונקראים

היום בכל

מלכרn

אדןם .תורת אינפיריאלי אשר עליהם נשעו פיחש'

רבים מכחמיהם בכל דרו ודור ןהאר שחל זלגגינו שד בצאן להשלים

לגרוש דוג,טי אונילסיאה חה מדד בר שעוה עצמו מלך נעיד רויאג

רבח

שלשלח

הקבלה

שנים ~ אב.

ויקרא שם מלרתוכ אירםקר דרת.מיד זה• ,הנבלכרת קם , ..
קולר מנייר ריגושם ויתו דמ,לכרת אל ופא.יפיור  .וישבתב " אלפים
ש"ל אלבאוינר -מךל לרגגרברדי פתס גל-יל אינסןבר-יא' והשים שמה
לרמבדידיאה לע שמו וישם כסא מלכר-תר -בעיר רידרנה לופעמים ,בעיר
פריהא ויתמידו כ  ...ב מלכים עליה במשך ךאן שנים עד בא קולר מנייי
ריגושם .ב,ךךך הזה היר חכמי' גדולי' ,בעולם רבר,תכם סימקר  ,בראיציא~
איגידירא היוני

בימי

רםידסראונ.

רב חנן

רnבידיר

שהיו

שתנ .כמר

"

אלפים

שמ"ט

ליצירה .אומרים הרקרביקי שהיה רעש גזול בכל העולם ונפלה מקשד

רג,דול ששער הידו.וים ביזmzלים מבצתר ילריראן פארסאוט הקיסר עם
ךר,,אצה ובה ביום רחאשייו בא מן השונים ,אש גדול ואבפן שתנןב
כל הברזלים שהיו בכנין ההוא ובשרפן י,הרדים רבים איו קץ .וכראות

iיקיסר ורלי·נטר כל הז

מקרס,נ.ינטיונ י nדרים חארים רננה כל

שלn

ההרוס .ן.כבת רבי יוסף הכהן בדברי ,הימים לוסר שבדןן ר-קך.ב לזה

עדמ בז קטף דןד שלישי למחמד צרה לכנוח בית המקשד ·ויתד אלין
דנכwסו:ח גדולות .רדאיnיי בילןקט  ' Dתולדות קחצי שבימי רב יה.שרע
בן  nנניא גזרה המלכות שיבנה

ביn

המקדש ד.דנוצרים תשתללד עם

;ןקיסד ו.ביטל וג.זהר ו-קבלתי טזקן א' שיש קבלה לצא\ זמקני iרידוד
שלפניו כי ירשולים הבכויה לדו.רה אינה ירשולים

הק n

ש:ה שנבנו בה

דב 'rקנכשרות כי היא רnנבה ,זע היסוד הב אמנם זאת חיא ן.ב,.וני

ברחאתי הימים עי""י ;ןקסרים ונתן ·בידי קתצ ראיה והאו שהדדקמה

לא ההי קבור בתוכה שרם קבר ,כדרר ·הזה .אומרת ריסיגרטי היד בספרד
ודרופ בני ישלאר מא.ד ןאיןק:רלןקה קיסר וקסנ.םסינה גם רחא רףד
רחאיחם הרבה רבם כבת זלגרביררtנ מלן צרפת יש~םג דאו ,יגזדד גנדיהם

וכן שע;ך ורבים המירך וילד שיראל .בימי רב נnיאנ אגרן  .ר-בnיריד

ש:היה שתנ מכר " אלם' תn-

ליצי' ומכר תק•כ לרוחןב רחת,יחל עצת

זקני ויניציהגז להקים עליהם וננב nדהוכסים ייהםיות מןל צםר n nדסרל
וצעל ררכ Dי·נר שר צרגס בגןר חיל ויאש ןנו,fהןנ ר,חבם לאש תא
מו'רןויאה Eכאי Dיור 'שיכתירה,ן למלתוכ צרתפ זיותע לקולו ןור,,א המית
בונרמה למךל וימלוך חnתיר :ןהז רךלמז ההי סוף

פשיובnn

מיר·רגיקי

שמלט בצרnם כ"'א מלכים בזש ·שנים .ינאב אל בן בירשוה.

בימי רב יעקב

שהיה בשבn

"

לאפים

תr

לארבה היה ארשית

ינלכדת ראובניאך" בימי רב אבא בmריר שהיה בשנת ד' אלפים "תצ
לרביזזא

וכדמ שנת

n

ץנילםיהא

וקלר  .מנידי

ד  ...מ

חלרובן

בא

ךברש מןל לר:ננברדאוה ראיסרקדר ,רדינה ך.הםאיםי -רד

לחק מלyת

י~יסרית מעל היונים וינתה אל זח קולן כי · התמידה אזת המעלה

וק.ורות ביימ וב -יוםףןרב שרירא

מציסארו

הרשאון

זע

רנט

קרססיטגנר השךל  -לעזוכו בקוסט.גטי-נרופלר

במשך שפ ' l'Vשנים באל קסרים רכי-זזא זננשך קסדות חיוגים >יביד
קרסטגטיגןןפ .ןל מרקסטגטי  Uדר,אשרן זע גיציפרו היו קסרים במשך

nל'"ג שנים · והוא הרשה ילגנרבישי למנו·r1

עליהם חםכ זלריגיציגאי

לה~נוג דיגיהם ואל יה,יר ,ןפכמים לרותi mזסקרית mשז שמרת לרvחת
הןיז.שוב.ת .ה; mןמלן היה יפה וארת ריפה מהאר כחם גחל אויש

מלצחי.

.

בימי רב יוסף וחבריו שהייה שתנ כמו

רת r

"

אלפים תקצ"' וכמד שגת

 .לרחבן היהת אשה מינחת איגגלטירה שהתנכרה זהלבישה -בגדי
רלומה

נאשים ותלן לא המרדשים והפלי;ט לדתע המדשלכןת וךל,r

ולרוב חכמותיה הוקמה על כסא האפיפיורים וירקאו שמה יראן זמתלוך
ב' שנים ה' חשדים ולהיות 'ןר,ה אמ' מיועציה ;יםליכתה פעם 'א חץר

מביתה רכל עבדיה nאריה חאזרה בnלי יוןחל ץ mמזמ·ה.נ במאצע

ותדל

הדרך
שישר.בק

בן

מלך

ותמת  .תיכף
גדטי

היה

ויבקרוה

ןזנלן

שם.

על

בזרד

רוהמ וספרד

הזה
וצרה

ליהודים שבמךש חשד תאר ימירו בקנס מיתה ורוםב המירו וקצתם
מתר בקדושה .ןתוך ) 'tימים מת המלך דימלןך דיטיו והגיח

לאג,סי t:

שיש,ןבד לאמוגתם .בימים ההם בהיות איגריקו מלן צרפת הלעילו

יהודי

על

,לע

דבר

הדם

וישרפו

וכל

אותר,

בני

ביתו

ויהודים רבים אחדים .וכן iגהי'\-ת ךןומריגו מזנשפחת וגזני מלך ספרד

ב,ןא .המורים בערמה וי קחו ממנו עיר טול ידן ויעלילר הגןטי על

היהודים שהם מסרו העיר לאויביהם והיו רוצים להרגם והמלך הצילם.

נ' שגה חאכ" היה איסקוטו נמלטת קסוציהא .בימי ד·ב אהרן ורבח·,
שהי' שתנ כזנן ד' אלפים ת"ש
קמפנו פלוס רף ותוכן

גדול.

לבריאה

וכמו

תש"פ לחורבן היה

לורוב כחמתו ואיצטגי  uתו תיקן איזה-

טעות בחבורי החנונה שעשה פטרלמיא

הגדיtל :

בימי רב שריאר וחבריו השיה שנת כמר .ד' אלפים

תש ...כ

לבריהא וכנכן תי"!lר לחורבן ·נולדו מריב~ת ·גדותול בין דלמ,כים .על
דונ כתר ,הקםדין.ת ותכלית הדברים ;דבין.ת ילארד אשכנזי אפיפ .ידד

תנז כתר ~קסריות לע ראש ראסיו הרשאון מלך שאכנז ןיחקה מעל

לודויקו מלן צרפת אשר היה עליהם ק"י שנים לע ח' מלכים זתוך
ימים

מועטים

בנים

זצרה

מת
נמד nר

לודריקר
השמשגה

מלן
שלן

צרתפ
יקח

הנזכר
rו

בלי
לאשה

לאונדתנ והיי מלן רציתפ וכן גהשיע ןאז נפסקה מלכוית צרפת מגבי
וקןל מנידי אשר מלזב ר' נשים תחת י  ...ד ובכלים י~יפיוד ;ןגז' הרסע

רם

שלשלח

הקבלה

דת כי תכר חקוסיןת אל ישש;לל ביך<!jן!ןון באונ לא בן כי אם כשאר
יחברין .הבוחרים וגזר מעכשיו

שדבm.

רים יחיה צראי .רגזכ ·רן ממנגהצ

ןאיצ.ר רג,מךן מסיר.די \אצרי הגמון מיןקלרנית אוהל שלשתם נרקאים

איםליאני .זגדן.ל מעיר

רנמנ-רק

שנרקא

צימיראר פלי

ו.zגמביא

iזומ'tריארפ בחל פלני הoקרים .קרנםי .פלטי·רנ שרגתן ומ.כאלים לפני
הקיסר רשניד,ם צרתפים .דדכדס סנסדגיאה שבמיא דrז,דב שלדפה לפני

הקיסר ·ומלן זבאמיאה -שרגתן שלnןת לקיסר שוני אהל שאכנזים.
בימי רב יהרסף הלרי בן גקםיילאי בmיריר שהיה שתב כומ

,,

פלאים תת" ןבמר  D"Mלחורבן התרגומים תפסו יררשליים מיד הקיסר
רישמלן .עליה ,ףך שנים רחאכי ק}והח yרסםtגנינר מןל יונויס ןימ,לןך
עליך וגטיפריור שר גלםיא,ה ויגרש כל P nיזזידם מילשורים ר -Mרמיח
ומןל לעיה ארrן זבניך  M"Dשגיס ,ין.בשnנ כמן ד' אלפים r"JMן

ליצירה -חלופ כל רמ.אמנייים למלחמה לע ירו.שילם גבד ,התדגרמים
ייעונו -בגליל\ת אשנכז ויהרוג דר.ב-ה קהילות ישראל שאביספירה
רריררננ.אז ןמנגהצ רקרלרנייה ושובה וכלצוו .אילגירה חנטה זמירה
ןופכ  Dראoפנה ןקיזלה רטריריש ומיץ ופיס ברוק ר,ופהכ, .ן,י73ירןחך
מאץר שאכנז ,וצרפת זהיר גזיר\ת ןןמ,רןת הריוגת mm.ל חמשיד

י-איר עד חשיד א,ב ,ותא אשו נשמע הלע םן זוכה l"Jגים ו-הנטבעים

בקדה:שר יזתר מחמשת אלפים נפושת רררננ,ונרים חי' אין מסרפ .רכן
לימ.ים מועטים זזיד גזירר.ת אבהל במלבות רttגנריהא ,רכן ואבצרת

מערב ונודע יחדיר םע ר :ללתכ לירלשוים Dג דם ,ר,ירר.וב תי -דדו,ים
שמואצי בבל ד~רקונרות שעברו דע מקרם הנקאר וכגtרםיג לכ הז
ובnג aאבר טיחב וא.כרון חירב

של

,,

ויסף ו:זכון ש~תקים

מרקנירםם ו-בי לאי,ע,זו שtזכזני .נאוי רצ,עיי גחיתי עטות בודצק
הידן שנדונ.ים הר-לע,זים וא.ומר במה אלופונ שאר נשבת קרו כול יחד

בי

w,

ואצוננ גזירות גדיחרת אהל זכנבו nהז .ןתנשיב כול ראוי

ל,תרייn

עם כ' ןר•ל מבספר קןט נ•ד.
ב,ימי

nתקלי

וכמד
ימירו

הרי•ף

תוך m

חלרבן

iזשית

בזר

במו

בשתנ

הרקנשדיינטי

Mן"'

לבריהא

שכל

הירדו.ים

דסר יונים ·בבקם וד.ג ןובים רגג'רfו ורובם המיור דרתן

ימים ומ~טים מת זמ.ךל .יאונ ו ןכנז זעאר בפי' דנלאי שרן.עד לפניי
מאשיי מאנן שהאר אביסרידניחי איש שנשתהט ובחר אל היער רה-רא

 mלן ץרו ~ ידיו דוגליר אדדכל שעב כnריי.n

ותספ n

סו,ר  ' Xזוןל תרד ביער

יןת ור.הב רתבר,בם ·בא לחי ואויש ההז ויביוmא ;ןעיו ויכירו.ות

קווניי הויבראהיר רב,יnת m .וי ינתנים ,;,

זרלם ובשר אלו היה ,ראלכ

אלא ,ע-ש.בים  .ך.יהן רמבדים לו דרבים רבים ביאור משיב .תכלית

רסא

הקורות במ"י :זרי ; Nףrבייר,ת ושדמוח

הדברים לילה א' ברח ישןב ,אל הירע .נדור ההז היה ן' וזאי !כילוסזף
וחכם גדןל ברפוהא Rיtוצגנינnר ןראמקיהrא · בימי ןר,מבם" ןרשי"

שהי;ן .בשתנ נמר 'ד אלפים

Mק" לרביהא ,רבימ.י

')"'Mק לח·רדבן היו

גיזרי.ת רובת על מין הישרלאי בראבע כבפרת הץרא .ןצאיגם מלבין
בקצר ,.,בשתנ

,,

אלפים תתק " 'lהיו שאבכנז גזיוזת

רעm

ררב!lוד

רהדיגרת גררזלת מהמין מוסמ שהיה בזרד שעבר רמהאנשים הדם,

הנל" .רכן בשתנ תתקלם wפליפר מלן צרפת בחיי לרדדיג אביו עשה

שפיסם גחלים לע י-שרלא עמן .שבnנ ,.,

אלפי' nnכ•ג

תניm

,יר

סרליח נדוי ררוכ,רי' כננסו שידחם רעיב.םי הלילב ריגבנן ן,ד 'tiעתק
שהמורי' היר מmקיים ב.בית תפילתם לרבכר .ריהי בכרדק הקיצר
רש.רזברים משתנם יואור בנג.ושן ויחDח ןיאמרר שר ארבדם ,דלפהק
העני חברבת יוז,tים ירחאם גנבו הצואר רלהז הרוג יתרים רבים
רmרב ובז

כםניm

והנראש

מהיהודים  i'Jמיוו .וא.ז ברח רר.בו>וב'"'

מספדר למצרים .בימים מהם בפרייש אשר בצרפת  ~ t,על ידר.זים

י.צה רגשרפן .בשנזנ· n ,,
ששאבכנז .רבשתנ ד' n

ע-שירים שהרנ.ר תא רפב.ש וי.מ.לן

תק"נ

נעהש ·הריגה גדהלו עביר בירבם

תקנב-ב

נשללו כל ישארל שבלמכות צרפת כי היה בהם זzןוןעו מופלג רובים
נגושר מהמלכדת רררבם המירו ,ב -.vבת דתתקב 'tחירת ריקודו מלן

תדש ·בעיר לונדריש ש·באינגלטרר' נרר,ג בקדןשה

,,

יקעב מאדרילינש

וייתרים רבים אדהים עמר .ןשכמיע דמ,לן הזכיר שעה נמקה גרר;,ןל
רבחצוים .ואמד שבtכ ידז.דה שבשתנ ה' אלפים כ' ההי בל,רנדריש

כנכר כ' לאפים בעלי בתים יוהדים רסענר לעיהם שזיפייר

המסבעm

ןעאא ונהרגו ע  Nז יהודים רבים ולא יטל המלך להשי  ,בם א nרר רלtכר ב ת

;ןין.ו.דים גרשם ונבל למכרתו ,שבהנ iמנז' בא ~ל ווביר\ם מלן פנולי
מחלמה כבדה עד אלש נותרה

לו ושלויז פרר-טה לפרדע .דצ,אב,

ןהיהרדים הנ:תדבר למלך ~י רב ועמהם שכר צבואת ויגדש 'lאיבי.ן
ובמיתתו צרה לכבז להסיב ליהררים בכל יבלתו רהמלן דח,שד קאר

ליהודים בלם וספיר לךם ,מצרת באיר ר,דר.rא איניו י\דע במה יכול הלטיב

להם זולת בהלךר

פבשוn

ב·ג"ע ושלכן הוא ררצ•ה שימירו  nינף רמי.ד

ועל זה ונר פלפולים עד שהיהרדים

בחדר

לקחת  rמז ג' ימים

לחשוב לע דהבר .ואחירי הדברים רבים נרע ,,ונועצו יחדיר להשיב

למלך שימירו אלב רצונם שכל  rכר ונקבה שלהם י  Mתנו תיכף עc
כל גדולי חמלכזת כרצר~בנ ןזה .זזשמ שלואל בשחבם רסה-שרים

ומיוחסים לא ירצד דלחת.תן עם ההירדים באל נכזבה mתלתם כי
המ.לך הצפיר )iשרים לן.חת.תן בם ןמשם רת n.לרו להירת -אונםים

שםi,

ןבןשם היונים  .וסר  .במכלןת  .ד;ןאר · ,,ובאסים רבםי מ~תםל טקר,לנ-ייתא

רםב

וצרnפ.

שלשלח

,רמכנno

;דקבלהי

n

דגrדלרה שנבו.פהול עש.יו בית תפל ם הנקאר ס'

קטלוכ.ה .ושבנת ד'  nתק"'נ בעיר בראשה שבצרפת נשרפו פ ' יהודים
קונדשיר ה ' חכמים גזןלים ושעירים .בימים ,וא.לה תפ  oר הי,שמעאלים

יתשלי ' ןהרש-ר לי-הו.יזים לעמדו בה .אז בשריפו ·ביר,ם שב.ת הגדיייל
בקדשו ה' י·רתר

נבמnאים

נפשm

דפסn

גבלילר,ת ~כבז ירבים -נשופר

מאליהם · ובביזה שלחו ידיהם בשנת ד ' תתקנ•ז נעיר ונאש שבאשכנז
כל היהודים נשרפו בקדשו ה'  .ואריתי בס ' שבט ייiררדה כותב גזיר~ת

קשתר לע הtןמ  jישראל בכמה

מר,קמm

ולא הזכיר הזונן .ונאי אציג.ם

לפניך בדןך היה .כי אין כוותני לאא להודיעך כי השי'. lYקיים בנר
נבל זמן פסן,ק ףאו ,גם KTת ורכ ' . .בספרד בעי .ר אי זגן קם נרע א '

רוומא כי נרהא לר ,דמות ירת\נ מדברת אליו רבוח שודוקת זירקומ לכ

ויעי צאן אליו בגליילת רה,ם כי בבי העיד לא המאינו ט ויאספו
י nר ם.ך מכר ל ' אלף רועים ויהפכו פנירם .גנד היהודים להרגם וישלחו
;ןיד,דור,ים אל האפיפיור ןהרא גזר בקנס חרם ~ יזיקו לריר,ךים  .ואל
שןה להם .כי נהרגו קהלות רסדין רסןליםא •'tבבגרשנה ותנפשט הגזירה

n

במלכןת אינגליטירה
ורבים

נהרגו

ןר -רבם

ונריליש  ,רקסטיל שרצינ-ר ןרגאנ י •רבמדליסי
המירו.

ייrזאת

הגזיר·ה

ואומר  ,רא,רםקי שךה• ,הי;ן נשת ה' אלפים

'D

נקרתא גזירת הרר-עים.

לרביאה .בעיו רריזאהנ

שכמלר.כת ~רי~ ה.לכו ששיל-ה נערים נוצרים יסויnרק על מיים

קרשוים שבנחל ונטבעו שלש nם

ומארר על הידזר.ים שהם הרגום

הואיל אלו רואצנכנ ו-שירש ש' יויח.ים רז~שרא צנודל

עo

 -הראצתו

גדרלן.ת .ו-תרן ט ' 'Yימים הבפך הרקשו למים ובמצןא הנערים .בימי

דימולך ורברדטן שובידשו-לים נמא xפאיפירר -רביםה שההי אר..וכ ישראל.
מאנם רחאת רDאוי Dיוו

והסיmו רא,םיסין;

·צוכאבערn

פךל

;ןשהחי נ,רקתא· םניקיאה שאנה אותם

שי שורג iויוז\ים ונןmכלמ

יר,שרלים דנ.זוכ גנJרלוכ nדג,זירn

ן,כן

עם

w,עה .

חראיצרn

ובאר

מאנם

גYזלרת.

נעיד מרנשטרך בחלו הדעומ דפnם יואצ יהדוים מהעיר לצחוק ביניהם

vזצק א ' שמשימ·י Dסור-ד לע עיני  .ריnבד ודאו .רו,לך סביבם ותא שאר
יחאז בידו ישכב במקומו ועטונ הנוצרים נםדג ונהרג כל הץק שם

כשזזק '.ה באשכנז בערי 'א גזח על היהודים שימירן קבנם שויפת
י -'lנםאפר כל היהודים להםחלל כבנתס ןרסrכי\ינ דןרl),ג ונצעם בדקדסף.
ה' ןכן עש .,ויש קבל,,ך שבמה ה ' עליהם הכנסת כמין גיגית ןנאשדר
שם יו-בקרים .ב:עיר ב ררן שאד צבןתפי הידדלןק ונאקה וגזור ~ •הי;ןרדים
שבע .ייר הדז,א .שבמשך  ,הלדתק ד,אזבקה יוכירו בקנס חרם וילך יהד:זי

א ' בלע זרןע ו-ימאר למלך שעה עצתו צרה נא לשערת· מדין.ךה גדולה

בירח' העדר וה-פחידני .שלוזף אותי אם אל אמיר יישע  .כן המלך רכזטהי '

הקדרות כימי הרא"ןשדגז'רות ועלילות

רסג

םש חקל ·היהודי 11רא המלך וישלים על האש וגם הוא זרק -צעמר
ב; שא ן.גשרפל שגירם ,,שאבכנז גזור בני עיר א' וסןתך ב' יננים ימירן

כל היהודים עם קנסות ןיו.אצ ;ךיהןדים רידר,ןג  Dך רב מנזכ.קשי רעתם

יגם נשידם .בחכמחס הצי nד אש ראבבע כנםדח ידע.יר ~נשרםד הנר-צרים
הרי·הרדים יחד .ןכן בימים ההם היתה גזירה בעיר פיס

.

נוצרי א'

אשל צדהק מיוו.די אלו -נnו לן אדרהב נתןקוםם -י nד ודו,א טןע על

ההידוים קשברו רננונר א• בבקרי ישראל וזה כי תאונרננל לבילה-
בקרן.הן שם רהיהו-דים לא יתר ויבושק הדבר וימצא והמלך גזר

גלן.ת על שיראל וילך ר' יהזחר ז' ודהג אל דם.לך ויאמר לו חק לן
נירי לבן שוימהר בחיךק אחכי< מאר רו,ציאהר מחיקך ועם שהבעתר
הראה למלךמציויר בניר כל ומ.שעה גזיך הי' שו-ם האנשים שקברו -האיש.

וימקש הדבר וימאצ דיבתלט דזג,ךן" עביר נורמידחא שצברפת שכמף
רא,סיף ב;ן.שבעותיו חזירים רבים והרגו זה בהז וימקר חברת אויבי

ישראל וקייחו לבם ידבקררם זעםנו לבו הי.דוזים שהיו רצוים להרוג
הנוצרים ולקבור לנרםת וזלה הביאו המכשף לאב עיל' רחבכיוrנת באל
דמ.כשף למת על חו.גצרים והביא לירדו.ים כל ךכ  mירים תחתיהם
ןיקוזבו בני העיר ריהרגד היחודים שוללם לנח .בעיר ש:בזורה שבספרד
נערי הנוצרים סאנפו ·בשן.ק עם כלי מל;;ןנח לחצןק כה,נוג ביגייןם ,בכל

שהנ וילכו על הידי,דים ןיהרגן כל הק  ...ק והמלך היה רוצה ?הנםק
מהם ריקדמ ,,ן כל העיר ויעידו כי וננצא יה,ודי א' שהיה רו,הצ לדדרוב
ארחם ולכן קמר הם בראשןנה .ברןמה מקו תפ·אום בני העיר ויא  r.רו

לי -הזדים שימיור ארם לוא יהריג בלם דגב' יזנים ,ה>זירו  .סץ אלפים
גפוסד.ת וויאמו ס' שב ט יהוהד שהז הי;ן .שב.בח ה' אלפים קע ,..ב,
ברגנהח הי·ה ר' יצחק המו,ך ר~פא ;ןמלן פעם א' הלך הרופא נעיר
לצריכין רא' מרם ,השביע חביח חביי ;;מלך שיניח לו לוא אהב וישב-

ערד ןישביע,הר בחיי הרואפ ךה,אן ונתרצה לי· וינקוא השומעים בדבר
ה,ז,ה ןיקרי,מ כל העם נכקצח ןי.rדרגו כל היהודים .ןואו.ינ דא.רסקי שזה
הי' בשנת כמר ה' אלפים •""מו ובשנת

,,

אלפים תתקם"ב אנשי צבא

שהי\ דו,לכים זוג.כ ד m.גרמיםי ילרשולים גלגלו

צררת רבות נגד

הי,הןדים ב:גלילות צרפת אשכנז אריגנליטירד" דשי.בתנ 'ד תתקבח"

השוריה פיליפו מלך צרפת ליהודים שישוט לן.גו

במלכרn

צרתפ אבל

לא ארכו הימים כי בגרשו מחדש .קיסד א' בקוtכטנטינ· ופיל "rגזר  .על

היהודים שימירר לוא אנו ויגרשרם מהעיי וילכו אל הש·רדת יעמדו

ג' ימים שלא אכלו ובכמרר רמחי הקיסר עליהם ויביאם אל העיר.
קטנה הנקרא פירה ונרתצה שישבר שם אן בתאני שלא ישען מל-כאה

חאות אלא מרסקי~ ,כ.בפוד היה  Kשי שהסית תא דמ.כלח שאשיל מתא

שלשלת

וסד

הקבלה

המלך שיגרש היהדוים ממלכותו רכן עשה אך טרם שהכלו הידן,,ידם
נמאצ בר עזן ריותלדהד רתנבהלם הגזירה ,בימי אפלרסנד מלך ספרד

הגרן.ל ר,החכם שמלך בשנת כזנר ה'

ברא

אלפים

אנשים הללשין

ליהודים רחיה מלן חסיד וישר רשעה ויברח על זה עם פרה ,טרשובו
חכם ג.ןןל בל  ,יהודית ולב,סרף ביו שניהם נצרלן היהודים ואני ראיתי

הדינדח ההוא ,אוומר שנם יהוהד שחיה

רינm

על האמרנה ניז זה

הנבלן רדון יןסף ן' יחיאי החכם וחשבתי ואלי שהיה בו בנד של דדן
י nיאי ד' י,עיש הרשאון שכן מתקרב להיות כפי חשבןו השנים .שבנת

ד' למלןכ באר נוצרים מעיר איסיהנ .וילשינו ביהודים שהדבר הנפש
בער --ב oפח והמלך

בחכמתו

במלשינים .בימי זזו מניאל

'

מצא

בu

הי.דרזים

נקיים

דיעש נונקה

העליל·ו אנשי אוגקיה על יה-דייוית

ש -הרגה את הנפש ובחריפת הישאה ובקחיהר טובה נצרלן ההיודים.

בימי אלםדנר o.הגז' דרש הגמןו

לידר.זים

שיגוא

למחר לדשרתו

ויתחננו חי-הדרים אל זמrלך שלא יכריחם לםי שיעור ני רעה נגד פניו
דרב,םיחם iזמלך שאל יבקלו נזק ויהי ותך הדרשה התחיל הדר-רש לדכ.ר

רעה גנד היהודים דיקם ומ.ךל בכעס ויךל ל~.י הודורש ירד מ·דרשתו
וילח פני המךל יששוב רןכ שע ..,דאז הדורש רלפ,יג דלרשו ל!תירעלת·
הידדיר,ים .בימי ןץד לאםד·נסר בן ברנ אמלדיפנסו הגחל הנר קם גףנtיאןל

וברםיד ויקח ושדת w-נז.נ.לך לתחק ממןו

,,

יהודי'

עשירים שיהו

במכלד'tת .רברדב ערמותיי גלגל שתחנם ·הדבר בטבעת המלך .והפליג
עם זה להרע אמד לישראל לובסוף נהםך הדבר ותלן אר mעל ץע.
וcmי תיונים טענו על היהודים השוגר תא הנםש ויחלס דיnכ.ר לרקא
יזלוה·דים ויאשל המם ''ם פסוק לא יונם רKל יזשי שומר שייזאל
שהויבר לן םירשרר ומאיר לחם הונלד פירשוו הtזרוי דאו ,כי ·ה' לא יניח
 mcוים נל·דם  .מנםירם .,ופנני כל שהיו שם אמו בילהל שע:תב אל

יבלתי ליךש מקדתי מן המטה mצותאי דשKי ןף nןדלחל דהיית מאירה
רראיתי אנשים גזחכים איש הרוג על תכפידם ,תחלשוי ענדי ארחיהם
ןוא ,בי זסnלים ההרוג בבית ;זרידרrים ערתה מעללים עליהם זאו המלך

mx

השעו שםםים ברתחי' הרם .זילדדר.י' יהה nצהלה ראור·ה .כמוכל'

רxתם םעu

על .ההיודים רשו.רג את רנ,פש ורב-יאי ידעם ם.םר·לים לםני

.ובחןל רמבצא אז לפגיך ומהשר למך ךת,ןגרוכים שאי הליז גם ואר.
בעד תי.,דודים לר,כרםף רר,זון .רמלן גנד רצוונ לדןו לשיארל דלר.יגה

אוופך מיתתם · היהנו שלרם יהדדד.ים וחן חביות עם ממסרים תקועים
ונnנץו ונכנסים חהודים בפנים וונ-גלגלים דשנא,ים uרבכiד ומתים שם

מביתה שוכןהנ רכםי ·ידבירם ,ההי חייב ·רמ,ךל לדת,חיל ור.א נ,צמו

לבל-גל ר:mדתן .ו :rדשnת · "rןלננה · לגלגל דשארב·נה  .נפל על · ראהז

בז•ר-רת ולעילות

רסה

ואז גזר ו.מ.ךל שיוציארם מהחביות וwו יהר  'Uעוד \המלך בקש הד·בד
·איד

היii

וימצא היהודים נקיים בחהש נבפשטים בט\ענים .בחר החז

הי 'lחכמים גחלים :.נע.רלם בכל המשוכולת וותבכם אניציה ובארשית

nבןרן דמר.פהאו נזכר לכ םןש ימי חיוי ומרותיי  mכמ'Lת רכי בז טיץ
שנים ההי כחם גחל .וי*א הש;די מלך פיב-יציאה .מיםורג tגם דאו ,חכם
גדול זבד פלוגתי' .יי"'א שאויציהנ הרוב יו-ןא בן טםואי גם האו חכם

ופלוסרף גדלו  .פיורי זלמבור זלפסףר םכח גדלו ~ןקת mבר ס' נרקא
אצלם אמיסטרן .לזיסינצוצאיי וחיראוי הנרקא ז' שור היה תלמיד
חבר לואיציחנ הויה גם זחא פלוסרף mכם

ז' זוהר ונ.קרא

"דול.

אלספיןזינים היjן תלמיד רב nואליצי.הנ אםמnד לאגזי גם דאו,

םלוסףר כmם גדלו .שוובעתי שבב:חןירן ונסה מאד מגoלונת ישארל.

רmמר ח:גםרו א' לאו הכבי  nליות חי\ חסידי ינזרלא ומסכימים

עלידם ,וקארו אותן כר' שם .בימי וביונ שמלו nבכרי מאיר אוחיו
שה;.די שנת כןמ

,,

אלפים תתקיכ* לב,ריהא וכמו אלף שנים חלרןב

דת,,חלי למולן על עיר פירהר אשי חאר ממפשחת יאסום ושמן מרקיים

אררנלדי·נר .ויאי -שהיה מבזע בני טיףךרי" יבמים דהלא ,התחיל מלכות
טרטירו  .נמצא בעיר פישטידחי שבtוםקתנ ב' אחים מז:עור אשכנזים

שם 'א ייבל השיה מחזקי ח'ןק ,הקיסר שום הש-ני גילפי השיה חמזיק
זה לזה .וכן רא.חים  itזי שר-אנים הז

חלק .דאפיפיןר שאז היו שואנים

לזה עבורם רהלי\תם מידזזסים ואנשי שם היו אנשי העיר חנלקים
קצתם אחר זה וקצםת אחו זח

והמם

נפוצו

איטליאה אחיר שמות שני אןל ךחא,ים ,בשתנ

~ה

)' j

החלקים בכל

אלפים כ ·nב בעיר

טיבטןנאה אברץ אשכנז העלילו על היהודים דשר.בו תב יי.רשת רדמ.לך

חוק דד,כך היטב וימצא וכ.ל שקר .כימים ההם טענו על יהזרי השבה
הקרבן ויאצ ממנו רם רב ריקוש נני העיר רירו.גר כל
רמעוטם המירו

הז כתנ דא,,וסקי.

ןבnכ ספד

שבט

יחזרה-

היהיוריc
שבשתב

חמץ פליזפ בן פילף מלך צרפת גשר כל הי.,רור-ים וכובלכותו ,היו
נפלים כי\אצי מצרים הורלב"'ג שההי ףכז שנים אחד זה מזכיר זתא
דג,זירה בפסוק מי מנה עפר יעקב וקהל דtכלהשר המירו בלם .ובשנת

ה ' אלפים כ' כומר אחד נימול באבגלסירה כדי להנשא עם יהודית
שנתלהב באהבתה ייייע הדבר .לבני העיר הוין דןצים שלרפם באל

המילך בחר לעשזת ה.נמקה בדדך אחרת וגזר כי תר-ך ג' חד·שים יננירן
ושא.ר זנלן דכ,ןמר בשרפן ורבים מהם ןמ,וךן ויקוח כל בניהם מר' שנים

רלוכטה ויולייכום ,לסוף מלכןתד למעז שונחר מנהג אבתיהם היוהדים

ןת.יכ-י דמ,לך וימלוך כנו תחתיו ותיכף א:,נ -לע מלכרתו דבר ורעב
וימארו ין-עציו ני

ל nטאת n

ידדו,י' שאיםג מאמינים חוטב ~ העונש

שלשלת

וסר

דל,ם

ןיע·ש

ב'

ארתלים

על

הים

חרף

חאד

על

הקבלה

צירי

צררת

משה רביונ עליו השלום ושמר רעל אחד צייר משיחם ויקרא לכל
האנוסים בדברים טובים וימאר אליהם כי מר-רשה להם ל -תתיהר ןלא

יכריח שר-ם א' מהם לשרם דבר אמנם כ·די להכיר מי יז-tי-ה יהודי ורצ:ת

שהמתיתדים

יכנסו באהל מרע"ה

וקבלו עליהם לעשרתו.

ורבים

בכנסר באהל מעד"ה ואחדי תכנסם שם ד,ין מרצחים -ואתם ומשליכים
בים .וכן ספו תמר בלם .בדור

הm

היה אצרן השית ח,כם גדול ר -הפל-יג

לכתר:כ; ב nררת הקסיןים .בימי סמ"ג

שהיו כמר בשנת ד'

רהר:בJנ"1

תק:תנ"ר כמו אלף ל' לחרבן היה בוניפציאר אפיפיור וצרה שהחשמנים
ירא-ש כרנע אזרם לסי' מעלתם .ואחריו חיה -ברניפציאו פפא וצרה

לעשרת חג תיונל בכל ק' שנה .מא· נם פאולי פפא ב' ר-צה לשערתו בכל
נ' שנים ,בימי הרשב'א' שהית כמר :שנת ה' אלפים מ' לבריאת וכמר
אלף קאכ לחרבן קלימינטי אפיפיור יאצ מר-רהננ והלן ל-עמוד בעיר
אויניון ש-בצדפת רשם תתמידו האפיפיןרי כסא מכלרתם ע' שנים תהו

הפפא חבו דתות ו.משפטים דנים רע·דידי קנראים לע שמר קלרמםינח
ו.יש בה,ם רפטים רבים נגד חי-תרדים· .בדור הזה החתיל כת iזר·רבכים
דרמ.לכים נתנו לתם עיר רודי אוחרי השמלך נווגד  nפס העיר נתנו

לדזב .עיר מלtגד" בימים האלה בכרפ צינצםרלר .רקוב לרומה יצא  .מ;
הים רב כזמרת אריה ריתפשרהר דא,נשים רתיכף צעק בקו·ל גדו.ל .בדור

הזה ההי פפא ארט .רלר .שחבר הקרגרקר,דנציה לכשרן לאטיך

וה-יה

רפה םרמשרר שנשעה חא:ץ קדוש אולבירטו מאביר .ו.בחר תזה היה

רשאית מלוכת בית ברנזאבה מכבהרוש .בימי ו.ףח.ש שהnי ב,שנת כמו

ה' אלפים ז' כפר אלף ק'"ל לחור-בן נםלר מן השמים חבגים רג:ים
ןזסאכ.ת האץר ולגגל גונהפ בדולת אבילםיא רתנפשטה כמעט בכל
רעוןלם דימארן כי אל נשאר במל ד,ילדדים זמזשער .נדור ההז התrזיל
ןםארט  .מלן דח,יtבדמים מרנב .ייייניצרו .ווהא nי,שש פקידים קיבצ,ת,

ונלכדות רדלקחים נערים קטנים ונצירם אמלצ -אבתים חיר.תד נחמדים
ויפים רונביאים בחציר המלך ביד אנשים כחמים ונשלמדים להם חכמות

יוnaמניוn

זודגזכי" שרע-ה ואתם tmגדמים והבד ראנב,ים לןלונ כלאו י· היר

בניי m tם שןרמי משמרתו ומאננים אצלן ,שבנת ה' לאפים ק nח וכמו

אףל

,.,

לרחבן לפיופ מלן צרתפ

כרקנטדם יןש ה:שיהרדים הלכו

הצר

לםאיםידר :

.

ישראל ראונ וראיתי

ראוn

למלך :אגרn

תא

כתב

לתד·עלחםvlt -ט.כם חיה -אורמ נxי ירב·גדיר אפיפיור  ,אומר לן · שאיד
תל rיק לי;ז.ד·דים כי אין חלם rrאם על מיתת דשמ,,יח .למשל מלן שמסו
סדרם םה·ל '!Kש:ימסרון ..דצזח שכל ' מי ש'כ'נם · בר נלי שרוות שירו.גחו
ד~י חיםי בישק דוב,ןל' נלסות mאכז םא

יזשוכדוו .,רכ-א-'1

ייתכבר דילנ~ש

גזירות ועלילות

רסז

גנדים אחדים ויבא אל שער רפ,דדס ליכנס חבז;ו yרה,שרמד לא רצה
הונבךל היה אומד ,ה -ניחני כי אני ומ.ךל .ויאמר השומר שקד אתה דובר

רלך לך .כי אל תכנס ש.בן חרא מצות ומ.לך אוז תה המלך ליכנס ב mקה
וי.לד עליו השןמך וידו.גהר .ךכ הוא הנמשל ביהדו הקבiז" תכב בתורתו

אב.בי ה' אל;ן.יך .אל י·היה לן אלקים .אחדים על פני .זנשמרתם מאד
לנפשר.תי'כם כי לא ' ראיתם כל תיןמןנ" כי לא יראני האדם רחי .בי
ירקם כרקבן

נביא m

חרלים חלןם דנתן אלין אות אר מרפת לא תשמע

אל ' דברי הבניא הדאר ,כי מנסה ה' חלאיכם אתכם ךמ' רפ Qרקים
חארים

כאהל.

וכשבא

שעו . nצעמו ·

משיחנו
ןיהר  uהר

_ אלוה

לעלום

בא

היהודים

.

נדמיןן
כמצו.ד

'

אדם

לעיהם.

ןכן' .ןבשתנ כמר ח' אלפים ק•י ,דין צדות רםי nכלליןת נגד היהודים

כמעט בלכ העולם .ראבגון קטלוניהא ברצלר;י uוטרויקה שרלוטבה
וסלןקיח,ג  .בפרווינצה ןמונoי-ן וב.ילדריש ובאאריסהק אושכנז .בשנת

כמר ה' אלפים פא-יי ההי דבר גדןל נבל מכלות ספרד ורבים תין.
ערמ·דים חץו לעיידןת .רי;יז,י הידס נעיד א' טענו לע היהודים שהיה
ידם עם המצר-ריעם שחדצ» לאץר השיו שואניהם לפי שלא .היו

שרל nים לד~ם .חוצה די מחיtm
שנתפסו היהר·דים

דtזו.יל ולא יכול של-וב .ברא,ץ .אבופן
ואתנמת חאד כך כי

ושם עמדן ט ,חדשים

שקר

דרבר על היהודים ולבסוף טענן ע"א ע"'ד האונכנה תכלית הדברים
נשופר ונהרגו טי' 7אלף בפשרת נ.קדשך ',ה זזה נקרא גזרת המצורעים,
חאת הגזירה nנפשטה גם כן באשכנז
מצאתי

שנקרא

בספר

מ,ס'

שבט

ירררלימו

ישראל שהיה
הניא

מספרד

יהודה,

השיג

ורצה לור.אות
אנשים

רקטלוניאה ופ;ןוינצה כון

\בשנת

קי  Hג

זנאפיפיוד

להם כיאת

חכמים

וכתרכם

יהושע

הלרדקי

להניא

רינ>?!:

המשיח

ןכן הפאיפיור

דר",ר

טרדררס

חכמי
ן'

יחיי-א דפלפלר ימים רבים לפני פאיפיור ושרים רבים כ-רנאה נשנס
יהודה רכן חאר ןכ גנזר לע היהודים להשיב הרבית שלחקו רנאר

יהודים לפני הפפא על זה שההי נרקא מרקו פיררינטוני ונפטור
היה·ז·דים .וב.שנת ,דק' Vפליפו מלן צרפת הכריח היהודים להמיר
ובחודש אב רובם המירן ן,בםרף ט' שנים מת המלך כמיתה משרנה

כי נ-פל מההר רימלרן אלאוש בנו תחתיו ר.דרשה ליהודים לשרב.
ובס,ף ז' שנים
החזירם.

ואחרי

לבשקn
מרתו קמר

עמו בגרשן מחדש וקולן המלך בן בנד-
עמי

דא,רץ

רימיתז קצתם

וקצתם

גרשו

ושללם לtווב .כשנח הקכח nהיו גזרות נגד היהודים נעיר בדרש ובשב'
קל"ה נעיר בילקךן .נnנש ה' אלפים קכ'ט' היה נמלטת קסטיילאי

וליארד מצרפת צררית משוגרת לע היהודים וכל הקללות נתקייז.ור כהם

שלשלת

רסח

הקבלה

\בםרם בעיר םרליםלוה מתר רבעב בשני חשדים יותר משערה אלםים
נפשות והנשים רחמניד-ת שבלו ילדיהן ר.מדב,ךב,ן r,הצמח ואוכלים

ארהת והרהב קהלרת נהרגו קבדשו ה' שבנת ק  ...נ העליל\ ליע קלה
רלרגים

םן.ךה,

רקיררןא

ונורגש

ובמלכות וארגן

לרינצה מירריקה

· וברצלונה רר\בם המירו רקצחם ברחו וקצתם נדד.גר .וכומר שה-יה

n

מ זבב למלכות ספרד גלגל שהמלכה תגשר היהודים וסבב באדת
הקל יריררנה וברלצונה ורוב מלכות קטלרניאה אורוגן לרינצה ומירוהק
ןזילבסרף נתפשרו ךיי,ךןן,ים לפעור סך רב ממ·ערת רנצרלר ונמצא זעם

בטוען והמלך תלה .אותר .ובמאצעות מו.מר א ' נרצזל הי,הרדים הנבפרערן,
\בשנת ה' אלפים מק,,.ם היד צררת רבות ליה 'lדים בעיר םרגה .רראמר

~.

יוחסין שב.שנת קנ  Nא היה גזיהר גדרלהו בקטלרניאה ןoקםילי' ןארגן

דזמ.ירר י\תר ממתאים אףל בשפרת ונתנר סיהכ על עורב אנשי ישר~
עם

u

צרירת -כי רב.נים ·הרגו אבותיהם .וכבר הזכרתי זה .ברןר דד.ש"א

חתב ה' אלםים קנ'"'ה היה גרשו כללי בכל ארצות צרפת לא נאשר
םוכ.ם~ ומקצםת הובירר עבור שערם .בשנת ה' אלםים קם wהיה מגפה

ח)/ljl

בכל גלילות שאכנז רפחרינאצ רקלtכרניהא רמישגחל לא מת א'

טuעו שהיהודים הטילו סם במימרת '\גלגל על:זים צרןת רב,ןת .יאריתי
riו~ אדרבה שכ'
ונבכי.ה צררת

רבי u

חסKדי 'רןוישקשו המסמר אבורן זעם הזמן

רגזירר nרהדירגn

שהיו בגליולת סרפר שבתנ קנ•ב

ובןJכס הריתג כל זרע ה.ףחש רתלמירי·הם כי חרבבי הראיכןת לא
העתתקיה כלו רק בקוצר .שבתנ קסי"'ט נהרגר ב.עיר פורם מאתים

נ~רת וב.שתב ק•ער מלכת דםתנ.ררט  .לקחה בל הנערים והטבילה
םבים .םא אמרתי אםרםה לםכ רני רת,ראלת
י·עיןםכנ המאנם עארר,ן לסכינם חלשן
~ pצוח הרדברים כהריחן שהלביעכם

,,.,.

סרגuמu

ישדתממר

מעוטתר שאר רע~לנה

מררררu n

לע תידנ לוקשה.ותיכם

ם,ם ע בנונינר .ארם זשזזאב רככ ,ר.דב לכם.דחרב כאתובm

תו בתלכית

ק;.זםר לע וס.דר• ירח זומת שתנ היכקב היא שתנ אלף בשאי mלירבן

ודן  .ש mnpדוא,יב על רקדל.ת סיביילהא רתבי -עם שהיר בה כמר ,,
w .ג  ,וז לttםים בלעי בתים רצ.ייו nמ שבערים

דדדu .

זמ .עם רב אן

ורבם דוב,ירר  .רפןם ,םכרו ללKעונשייים · רנבtגף והמנשים ~חי\ ונםולית

nיד n

ים יבשוים בדד רובים מתים · לע קרסח סmם · ורבים 'זלnד

~ית .קשד :רמשם יאצ שא רלכ Mכל ארזי חלבןןנ העיר הקרזוחח
קהלות ןקררםב  .xגם שם  .הםיח ריבם ותהי חלרבה ונירם צרה ררתכnה

יום שרו.בוכלד

נר  .דצ.רוn

י""ז תםח חמת 'ה .תננה· ל Jעיר הקשר · שאו ·

שמם · תת דתוח רזבר ה' ןרttו ,ילwכםלרה זריר,ןג י במקשד 'ה' הכן ונניא
שונת vזזקן · .ה'י :כובוני ' רבנסו-:ם mזעו  .ןרשב . ,רהנב nד·..זרע .דר~זטי"א-

גלרת ספרר רפררסרגל

וסט

צדלי" ךם ,ןנביהם ןתלונידי;ןם גם שלם המירו רבים אל ילכו לעמוד

על נפשם על של.ש לאה רגזה ץרא ונלבד הקדלית חאחת סביב,רתיהם
אב מספרם כמו ע' עיר ובכל זתא אנ nיונ ה,פ על משרונ והיה לבר יןונם
ילולה למשמר .ויהי בשביעי לחודש בלע ה' ולא חמל נקלהות רילנצה
כמו לאף בעלי תבים והיה דמ,תים

בקדשו

כסר ר•נ א~ים

ה'

והנשראים ור.ה נסר דנמלטר מעטים רובים ה.מירר מםש פשחט הגנע
ב;.ךקלות מירריקה העדינה לחרף ימים שיכון ביום חף אולל בדא
פריצי' רחללהן בחרה שללהן זעז,בןה כמצודה שאין ב;ן דגים וותמ
בדקשו ה' כומ 'ש םנשרת וובכו תו ·vנמטלו מכגלד ווב.ןל והנאשירם

ווכ.ירו וידם ש·בת חאריד שפך ה' סאכ ח.מתז דאנ מןש.ןק  mלל נזר
זתרחו הוא קדלהת ברצלונה דשא הובקעה ביםו .דדא\ ואב מספר ·

ה.דחגים כונד ק•ל' נפשות רלכ ידת ההקולת נסר לא ד7נ4גלד שמה מבלטן
ודא,ריבים בז.זו לכ מסילות היהודים הרןיתר שא בקצתם .ריר נמהיג

המזיגה לא הי' כמ~ אך .רתואה הלצילם כבל יבלות ויכלכלו wם
הידדר,ים בלםת דגמים ויאזור לעשרת שפטים נאבשים הפרשעי-ם ,זאד
קם שארן דלת העם הומון רעה על נכ,בדי המדינה וילחמו עם היה1רלם
שבמגלד עם קשuות רבלסטראות דיברם ריכתרם שמה במגלד רייןב;ם
קשדו את ה' ומהם רבים ששחטו עצמם ורבים השליוכ עצמ:iכ '  ,מן

n

ומ.גלד ולא הגיעו לחצי המגדל עד שגע''Vו איברים !'יבוים קרצ ם

יצוא ברחר·ב רשם קשדו את '.ן jזכל השאר המיר·י רק היו ומעטים
שנמלטו

בערי

הסגנים

נער

יכבתם

אך

הם

מהנכבדים

וברוב

ערבותינו יאן הייי,ם בברצילר·נה אי'ש אשר בשם ירשאל יכוהנ רכן
נעיד לידידה מתד רבים והאשר המירו רק היד מעטים שנמלטו.
בעיר גרירנהד תרדה

ערu

ה כמק-רם חאד קשדו ה'

בר-בים

הרבנים

אשר היד שם לשא המירו בה כי אם מועטים ררןנ הקהל גמלסר בבתי

הערוכים והם היום כמגדול .סוף דבר במלכןת ,רליגצה אל נשרא
יהודי זולתי במקרם א' הנקרא מרבידו .ובוחמז קטלן.ניאה לא נשרא

בלתי בערי הסגנים רהוnפת אלש של m

יד ב-הם ב.כל המקומרת אחרי

.והשתדולת ונ.ץרמ והפיזור התה לכמ רכשר,רנ לא נאשר לנר בלתי

גרי  nרנ וב.כל אזת לבם יהגה איובה ועיניונ אל אבינו שבשמים נש_ראזת
עד שינחמנר וירפאנר ממכארבנר זאל יתד למוט וגבוו .בשנת קע"ט
בארץ אטרב רפטיב רברטניהי נהרגו בקידש\ ה' יזתר מג' אלפי בפשרת

ויותר מת"ק -המירו .בעיר לאדוריש סענר על היהודים שטבעו אשה
הרה

ןמכn

היסדדי1נ הדח והברגו רן.ב ישובי פרוריגצד" דכתב רכי שם

טבו ן' שם םרב כי בהירת המךל דןך ארנריוק נער נהרגו הרבה

קהןלת מעמי האץר כמה רבה אל נשמע כמד;ן בסידדליה רקודחב,ה

שלשלת

רע

הקבלiז

ואיזינה רכל קסטיליהי ישנה היא אנדילו.זיאה ומגדי ושםקש ואוקנייה
רגאויטי וקסילמגם רמונייוס רםרריקרס ואסקל.ר· נה רובים המירו .ובימי

דון יךאר בן אינדיקר גזר לע הונתרים שלא יעשו רבית ולא סחררה
מעניני ארכלין לוא יהיר הרופאים שולא יקנו בתים ונחלות ר·שישאר
סימן .רר~יתי בקדרניקי שדלם .שבעיר פרגה iזנדגן .לכ יההקל ההוא
בקדוש ה' ויוציאו התמים מקבריהם וישרפו .בשנת תתקע"ר נפל פחד

היהודים שבאיטליהא פן יחתשד עליהם

גזיד · ות

כמר יnו אתיה,ם

המפ n.דים בעולם ויקהלו ויעמדו יעל נפשם ובער כללי ~יד בונליהי
ר· שבנת קע"ח נועדו שנית בעיר פודלי ונשעו גזירות ותקנות חרהב
ובחרו

אנשים דישnלר אל מרםין אפיפיור

בדןמה נהשיגר

כלום

אינפיומנטה עם הרבה תאנים םרבים לישראל רנזבניוmrה מי·י חפפה
מרטיז שהיה פפה

ךי nu

י"ד פיברהא ,,,םק שנת י"ב למכלו כי ,ףכן

שנה מןל .רארמר ותרמת השדן סימן דמ"'א כי מיום י' סירן דע ט'

r

ניסן קפ"א היה גזרה כ· ללית שאטרי .י ובשנת ק"צ נעיד אשישי
שבפחוינצה .וב.סימן ישמ:גיי אומר שבשנת קע  Hו היהודים שאבשכנז

רפעו מחישית רכושם כדי הלע-ביר ,הגזיריו-ת .בדור הזה שאל מלן
רפס ליהדוים למה אינם ערב.דים האדמה כיתד דרא,מזת ולבסוף צרה

אותם לעמוד בכרפים ויאמר 'א מיועציו הסכלת שעה לפ.י שהיהודים
ידגו לדו-.ב ויתשערו זירתו טוב שתביאם בעיר ושלח ברח שיוכלו

להזחוג כאלוול אתידב נעם '.א וידע' בוראי ש-במשך ימים מועט' ימירו
ונהיה למאונה א' וכן עשה ובערונת כאשר דימה כן היה וידל ישראל

זאמ .וכן חיו גזיחת משוונת גבלייל רברביאה .שבנת 'ד iאלפים ק"ן
יי"'א שתנ קעיב קם

רפדפיצר u

ד ,ואלצינה מכת דן.מיוגנ יי"'א שהיח

רותונ .רהי-ה ייםoבב ,מ.למך זןר םירננדי אדרגרן לחיר'lת א' מי"ב ידינים
שהעולת למלמת ויתס דגנ היהדוים כל ןיוישבי דרא,ץ ויהרגן .ידן,,דים

רבים אין מספר יישללו את ממזםג כי

היn

רב דנשרד.פ לכ בתכי

;ןקדף-ש וונכ.סיות ובפרט nבי המדשרות של דר,אג,בים זקנינו ז"ל.
ןתנשפטח זאת הגזיהר לגביולת אילםיאה .וישימו בספרד הקי;ח
נהלדז על האנוסים ער הירם הזה .ובשתב קדה ונלן פררטרגלא השיה

רקבא דרך יאן כעס על

m

בי עיר סים.ט'

היו-שבn

בים וק.צו הבמדיל

בקסםיליאי אופריקה· .מאברן שקבל-ו תיחרדי' והאנרסי' שגשר הוא

ונמלכרתד זיצו -על העיר וילחזנ .ביונים nהם אוינ\א רפ.פא גזר על
ישלאר ב;ןלד א' עם מגו אנתים נ·גד ההיר·דים .הבותכם גזר שקבנס
חסרון לכ ממדכם ששים ידידו .אל ימלוד בתוםתר זו-תל תנ'1ירת שמה,

וברואת תיהרדים שאיד רוב חבנןר ילובים לעמ~ עם דג.זיד-רת ההם
עשו רעד ללוכ מכל הי,הדדים שאביםליא ב,עיר טירלרי ר,בעיר ורינה

גלות ספרד \ופרזגגל

וnשת·לד-ו

ראע

~הדרב עם  .דו,נnmL

ר uת דבתנטלו .בשתנ ח ,אלפים

מקw

הסיח חב-וצרים חשבונם שהיה מקיסר גארסטן ד.דתחילו לליד-ת משיחם.
בחר הזה םמורלאן מלך םדטריאה אסף כל צבאו שההי

אנשים ות•' אףל רובב-י סוסים ואנ למלחמה נגד

חמלך m

ת, ...

גר

 -אףל

ב.יm

יטו

וגם הי' ןל כמו 'י'yת אףל שכירים ויערני למחמה גן;ןלן וימרvר יותר

~זיזם ןיםאררו,

ממחאים לאף דבתפס חי

.של ברלז

בששלואלn

ןישימהר ראכל ת:תת של nר.נ אלצ דגלזי כל ימיי· בדור .הזה התחיל
דרטס יאידבר למלגך עליה רבו היה הפלוןסף והחכם דג,,דלו רקסיוכו
די מדיצי ןחהי מדיני גדיל ןעצןת עסצ:ת nאיתופל .ןיאון אקםןנ
פליוסוף _ וחכם גדלו .בימי

,,

יחצק קמנטנון ו-nבריר שחיה שנת כמר

ה' אלפים קנ,.,ה 'ה) אלפים רצ•ג (.ליציהר וכווכ אלף ר' 'ה) אלפים

רכ"( לוחרבן לו-דןיקר ןןןכס ירבידה גרש כל היהו-זים ממלכותן .כ·זור
ההז לו-דויקו פסורהצ המכונ·ה מררי הוחרקים ·שהיו במוכלות זמילגזן

הע-ללין על ספרי היה,ודים והוכרחו לזקקם ז .mי ראיתי מהקזוקים כהם
בשנת "\.סר ב,אץר סלמנקה בהרג בן סוחר א' ש;ןיה עליו כנסים

רבי c:

ובקבר תחת א' השיחים רהחזירזהר וצמאו וטענו לע היוו.זים דמאבצעונר
הצורף שקנה  nנכסים נגתלה הדבר רנצולו .בעיר סיגרב.יא טעונ על

היהודים ודנד,ג ד~ן מאיר רופא המלך עם לכ הידו.ריס ובביזה
שלחו את ידם זמהכנסיר,ת עשו נתי תפל nם .ראיתי בשבט יהוהד
ובמקומרת חארים שמשנת זנ"ד יום ט' ב-אב עד שנJiר -ר"נ במשכר

גזרות רעות על המון ישדאלי,אנ..רצות סט.ויה ופיאמו w -ו ולימברדיאה
פרןוינצה וציציליה -ואשכנז ופורם,וגל וiא.נ.גה ובפדלי .בימים האלה
המלך תוגד הרשה לזקני ויניציאה שיחזיקו בקוסטנסינון.פלו מורשה
שלהם הנקרא ביליו .ברדד הזה ביקרלס יינובךסו .ויש אומדים שהיה
פרורינצאני ר-י"א

שהיה אשכנזי ממריינטונה מאצ בחכמתו

הדפוס .זס mר א' מיינוהנ מאצ לרמה זרוקה במחn
מברשאונה היר מביאים אוןת מונורגמה .בימי הרב  ,,יוסף

נבשעה

אליםר· ה כי
גיקטייליא

וחביריר שהיה שנת כמר ,ך; אלפים ר"ב ליצירה וכמר אלף ש"ל
לחרובן שב  l"Jרנ"ב המלך פירזיננדי ןאיזנלה אשתו עשו מלחמה
עם

הישמעאלים שגבדנסה וית.פשוה

מלכדתן שבמשך זמן קטן

ו.בשובם צוו

יציא מאוצרת שהם

ליהודים שבכל

קסטיליי'

ונבדה

קףטלוניא' וארגון וגרבאסה  1ציצילהא ן nושבי סיליטולה אמדו כי
לא נמצאו במי!iת משיחם כנWוה כתוב על אבן גד-והל שברחו-ב,
העיד אשר כבת הגמון קדמון מאד והעיד שיהודים שב.סליריםולה לא

י-צאו משם בבגין ד~בית שני ולא ב-מצוא במיתת המשיח לוא שרה
הלם לוא אל יתד היהודים שרם התנצולת .ויצאו משם שש מאדת

שלשלת

רעב

בלה

;ו p

אלף נפושת זהי' שחו מטבםג יותר שלשמים ףלא אלפים דוקםי כמו
שמיעד הרב הגדן.ל בארבאנל בהקרתמ ספר מיעניי הישועה שלו

n

ןה-כל הלן לםמירן ןרלוב לחצר ם עבזר עונש המיתה הכלו כאניתו
שאבר מואצ קצונת אלרפקיה ארםיאה לואצרת ירו רו.וודגמה יתבקיימד

עליהם כל התוכחות שןתברת שמה .או-גיר לן א ' מכל כן משעים

דנים רועים שארדע ךלם ,כי דבר מספר .בעל הבית 'א משולח
מ.ררוח אוב ,מתאי'י  mיה לן אביו זקן מופלג עםףר ב.רעב כי זה ג'

ימים שלא אכלר .ובכרזנו  mמי הבן כי לא היה חלם ושמלה שנאשרו

עררם רעריח ריחק בנר יחיח קהסן וילך לא עיר הרקוב Yו וימכור
ד~ לואפה בלחם להשיב םנש הזקן ןיהי שברוב לא אביר עם
החלם ר.ימאצהר  uפל מת וירקע בגדין ושיב אל הואפה עם הלחם
לחקת בןנ ואל באה .רט tרתם לה-ישב
גדוהל 1ל בנר

ן w,

הנער יוצקע היר-ו.די צעקה

תויזז לו משויע .אוירע לג 'l-לה .מהשע אדח כזה זקן

ןזקינה וכתם יפה מאד הבעזו מהם ימקרם ללןך ,עמדו כשדה לביהל
ההוא .ןיהי

בחצי הלילה דיכא שדוד זיעהנ הבחורה ייגוז

כל

לשלם .ותרן שהע ש-ב השר·דד הומית .וכוחרה באוברר שמא נתבערה

ממ u

אוי i

לב-ני

רג,לרn

וצרנו שזרעו יאשר ביו היהדוים .ןרכים באלה  .ארעו

הזח אללפים ןלרנברת שאד קצםת ונתצאם בהקדמת

החייט בפרק מערתכ האלןקת ןקצתם בם' שבט

מלבים ל·אנרבאגל ראז מלהכ איזביל\i

הכביm.

ובהקדמת

יהו.;n

יזעל החקיהר לע

האונסים כי המירו מהם לויבען אל יניחו שוערם כמעט לשיש היהודים
ונמשכה רדיפה אזת

החקיר-ה פבעם רא ',האזת כמו ארבע

דןע כי לnהק שפנו יתלת אל רפרדסלו uהיו במו שלש

נושפn

שאר ·על . m,

שנים.

מואn

אלף

נוצעו רניעד ידnיו על היהדרים וסכמלבדת

ןפרוטגאל כ·יד תתל דסר לע איבתם כי בלם היו עניים מדודים.
רחגtoי הדברים nשיר יבניהם .חברו הלnשלד עם המלך שלא יביחם
לדב.נם שם לונזע לא יבאישו ריחם עם המךל ה nבי קצר דקםן הז

המלכות להביל םך העניים אכדל

o1

ןשבמוע שהר ןח יוסף

1

יחיאי

אבי אביר לס רךראג ,א•א זל-י צעק עבהק גהלח לע זה כי איך בנעול
דלתי תיזPעוש לעניםי לתת יכדם חרב על וה.מרה ורבים ד-רבים
אבה.ל ריןרת טןב הלוציא חצי מומםנ ולמצא הדצ לדכרם וסיבנסר
וילכו רסמם אולפי' למלכיו.ת ארחו.ת .דלא אבן היד '1,רים וסלמןע

ללוקן.,

.אבופן רזסר.כ mו דוג.לים הלתפרש בום מלך פורםרגuל שיניחם עלובור
לע מלרm.כ שראס יצטךר להם ללכת רnצ,ה קצתם רא לבם יייחתב
רמ,ןל ל  Mלה-ם אניות כפי רצכם והיה,וידם יפרעום ,רמעהת כל

~בבנם ים · במלכןתר יפרעו כ' דדםאקי ללכ בפש  .רחאי ימים מרעtביים

מ•חת ועלילות

רעג

לסבת מגפה שהאב שם ב nרן רבים מהג.רלה ללJו:נ הלם ויאשלו
מהמלך אגירת ריחכם ;ןלמן חלקור אנשי דגr,ות אם פר-ער מכסה

כפי פשרתם וימצאו רכים מהם שלא פרעו וימלא עליהם חיובה

ריקח ל-פרערן להיותם נעיםי תא נכיהם משלש שנים עד שער ש.נים
ויןילכם אל אי אתח הנקרא סדטמי אשר חיהת ציה בלי םוכה
לסיכת אלגרח שהם חנשים שורפים ראסיםי הממיתים ווה כי היה

רזצרנ ל;ןתישיב דא.י ההיא ואל

שm

לו כי חכם מתו מן ;ןשחנים

,קצתם ברעב דמרעסים צנרל~.י וחארי הימים נמצזא כמו תאמ.ים

הm

מהגלות

u

שנצדלו בזנעבררת הים רכלם היר ,וגע ת בי

ןקזוקת ליבם וקצתם באלמיטת חיןת

רתנישיבו

קצתם

בל-ן בבית חאד

ומפרנ.ס 'tת עצובן ממעהש ידהין ןהמרתר דלםו היו נגזו ' U

מדרשות ןכרארn

נשיc

לבתי

דסהר זקנינו כי אל קבלו חרביו תא עצתו ןגם האר

מני חמלן רע עם הןומ ישרלא שאביו כדתב אכ.ורן כס  ,היzנים

לnולדm

בני יחיאי הלן לר לאילטmסי עם כ~ניו ואכשר חשב כן

היה כי מןל פוררםגל זרן מנלאו כדןאז קרא בחיל שכמשן  rובן

מרעם כל היהודים ימירו ראם לאר שליכו להם הויiזדרים חברו ללתכ·
וכשמרע דמ.לן בי הולכים הם ועדי שדרג ;ןעשרד ר.דחכמה היו בין
היהודים ראם ילבן ישאר מלםnו כמצוהל שאין בה רבים שלח

לקראו כל בעלי בתים ואמד להם כי תןנן לתת הלם אניות רצהד
לזרן דע כי בדברים סרבים הכניסם בחצירו הגדלו שהיה נקאר
איסטואשו

ויביאם לפניו ןהתחיל לרשח

הלם

כדב.יים

סןבים

שימירר .,וכראוות כי אין רצונם הלמיר לקח כל הבחורים דיביםא

אל

בית n

ריחקילם

פלתר ויזרוק מים עליהם רישם שם ל-כל אחד מהם כרצוונ

בבתי

הנרצדים ללמד

הלם

תודתו .ויבא אחר

כן אל

הזקנים דיעש הלם כזה .דובים הםילר עצמם בבוררת שיחיד ו.מעדות
וימותו במית·רת שמרנות רהיוגר זה לדז ,למעז לא ימירו .רבשנת רסוw

אנשי

לסבדהנ היו שונ~ים הא  uסים וימארו

למלך

שסבות

כל

הרעות האבים במלכות ·היה לפי שהאנוסים אל היד שומרים התורה
ןיקרמר

ב ' איחם דומינגו וכםדי צלם ןיזעןק נעיד ויאמרו בואו

לנקרם משיחבר ויהרגו יותר מד אלפים אנוסיtכ עם אכזריות גדלוה

השיד שמליכים מחלוונת הנשים הרות לע הרמחים .אולמלא שהלמך

חמל עליהם אל ההי נש-י mושם ארגס תרע ישראל במוכלת ההזא.

ןגמלm

 Dורסןגאל גם כן בתפווד אברבע כנפות וא.ץר

ומהם ראב

באיםליא ..,ןה.הקל רומא נרדן אלפיפיוד אלף ךןקםי למען אל יניח
להיזדים םפדרים לכנס אבוצר .יוכעס דא.פיםיזיר לעיהם

כmמרו

איד םתא אמרים על חאיכם וגזר שהם יאצו תאמר יונכסו ,דחצ,ונים

שלשלח

~

:דקבל:ז

.

סרפדים  nחתיחם .ו-צוהרכו זrואיצו מןומ דב כדי לבטל הבזירה,,
ותרן ימים מועטים נעהש ביתד

במלכי~n

אוגרן ובאבהר ופר רר ינצה

רלכם אפילו שהיו גושר היהודים היר סוגרים מלפניהם הדרן למען

אל יאשר מלכרתם ר-יקם רזה כי היו ב-ני ישארל רבים ועשירים
 mכמים באופן השוצרכו לדמ.יד נגד רצונם ורבים שדקיו ה' בכמה
מיני  .מיתרת .ך.בשנת ה' אלפים וצ  uא ןך.ן יךאך מלן פךךםגאל שחל
לארק חורקים על וא.נוסים שבמלכותך ותכבד כח ;ך.חקירח עליהם
אמד םע

ושמעתי כי

שרפות דג,ופים אובדת מןןבנם כנועד.

במשך

מהשים שנה ברחו משם ירות משדסלים אלף בפשרת ר.תנפזרו כבל
הערלם  .שבתנ ה'

אלפים

בימי

רנ...א

הפסח

מרריניציהא לשום רכבע יוקר לעיהם  .ובשנת

,הרכרחר הירחדים

ער"t

.דרכרחן .לדור

כלם יחד בשכונה אחת ויעמדו שם דע חירם .בשתנ ךס nך פיודיננדו

מןל ספוד לכד עיר טריפולי אשר אבפריקה ריגל י•יהרדים אשר
שם ןקצםת הנרגו וקצתם נםעבר רמועט-ים הצילו נפשם .ן.בשנת כמר

..

ר צ

םרירזי

פדיגןסך

דוברם

יינזהכ

ועמו

גדדש

הי.ורזים

מצראם.

ושבתנ ה' אלפים ר "' צ העמקלים שבמלכתו מציהא העלילו לע י-הר,די
השרג הפנש ,וונכח יסררים

דm

חי mדים את שאו אל שע .,ותבהיל

ר' יעקב אבירב על עץ רירירר,ם רחאים ולבסך.ף  Nגהל הדבר רישער
שפטים

בעלמקים.

ובימים הקדמונים טענו על

היהודים

שבעיר

םרינט שהרגו נעו רנרו,בו כל היזmי' .כון כתוב ,הקרןניקי שבכפך
'א קרוב לפרלין שבמירנת ורמי' בסקלר כל הי·הודים שם .בשתנ
כמר jן ' אפלים לף ·ביחות מלמחרת גדלן.ןת באיזנלmזי נכנס-ו כרמ

ף ספדרים כברפ  'Nנקאר דוקיניהלו ויחזוק וב; ,תין .יראצוו בכל יום
שלדך.ן ה-עוידבם שובים ויהי היום פתוס ו' חשמ הכן שאכנזי יהוו

מפצריים בז דלמויו אלו רחצ זירשקח;ו בוחרב לע ץע ייסוכנ m
צעים שאו Mnזי מmיד לאושים זו םא חהצ דליוב,ד ואל ר m
לעלום אזזבח ההי רחונף ואתם וימ n:בקשוד ',ן; שבתנ ו--צב
אנדראיה חריאה לכד ארצות קרר-רך ומןדדו םי.טרם ושיבר מהם

דידו,ים רבים וימכםר אביםליהא ואוצרת יון ןכלם נפדו מחאיהם

הירןו..ים .כרן חאר כך לדכ נחר בא רםנים .בחו-ברהאי רילג כל
החקלnר שהיו םש דימרכם אוחר ןכ היהודים אזפר ואתם .בעיר

םרקרטד ב,ני העי' ט.ענו ~ :זדיירר ' wויה.ריג מהם  ' Dנ-פשו' ,בי-מי
יםרדיננדן אויזביהיל שאתן  .שוחל רקיםדםדפ קילןמב-ר רש

צאבם

אוצטגניני גד'ח על האיים שמעבר לרנו-י כשר זימצרא איים רני'
הנקראים  .עםלו חשד ,רשי שם היודים :דנים בנראה בספרים שנnתבדר

על אהל הדרכים  .שבנת ה' אלפים יע"'ר מךל ה.וספי השע פירוש

נוירות רעל-ילות

רהע

לאלקוראן לפי דעתו שבתיו פירושיו יש שכל האממינים בתורתו
ההיא י;;ין כל נכיסהם שבדתפןת ןת;ןי מ.לחמה גדן;ןל ביבר ןזר-עו
ובין מןל הישמעאלים חרין-.ע .בשתנ ח' אלפים זןאא ד nn.יל דנאיל

ביב.מירגו להדפיס הגמאר ו-כל שוא ספרי הקו·שר .בשתנ אלף תמם-ייי
לחרבן ד.ת,חיל מרטין לןרט .באשנכז לטוען טענדתיו .ובשתנ אלף תניח

לחרכן סולטאן סוליןאמ לד~כ אץר מצרים מיד הסולטןא ואי רודי
מיד רד,וכבי' ובילגדדד ראבנגריהא .זבדןו

שלרנד סגי

ה rn

חהי ניקסיאו אשכנז

נדן,ך ותנן .ליט כל כן אל דזו.גו.יכ,כלות שהןל לתבי

מדרשם ןברוב חנ הזכרון לשו הפליג

דל~ל-יn

במאדו מאד עד שראו,

דרש ברבי' בסטירררא ורבח ספרים לע דת,ן,וךת .בימי דב יוסף ראקן

השהי כרמ שנת ה' לאפים זנן ,לבריהא כוונו אלף שפ" לחרבן היער
ה' את

דm

הסולןאט סרלימ~ך וצהר לבנות חוכןות ירושלים ולהביא

u

מ~י ת מים בתוך העיר .אז קוןל ק;ןיסו צו-ה ליהודים שבמלכות

נפלרי בזשיי-יוינ סי'

לעהים )אם לאו יאצו משם ייהודי'

בח n

ל;ןגלרת .ן,הקיסר צהר כל מי שחייב הל.ם יפרעם רכך יצאו ישארל
משם שלימי' רגבפם ומרסבנם ובחפזון נז tרבע קצ'lית הארץ .אז וקלו

קיסר רהצ כללת לו,הלחם על עיר אילירי

ובתייוm

עם לכ אבציו

בים באו סערות הים עלהים ,אבופן שכל ה.צ-בא באדבה וימלט הקיסר
עם אנשים מועטים, .אוחר ג• שנים י-שמאעלי א' תפס העיר בוךרת

ספרדים יישנן הי,ה·ודים ר:ימכר~·ם לעבדים ולשלם ל  uז .בשנת שי nא

אנשי ביזביהא הגול שיראל מעל אדמתם ןתןן ימים מ· ערטים קיסר
פיד,דיבנדי ו.וחזירם .נימים האהל נשרף

עיר א' באשכנז ,ב;ךרק1נ

ויטענו לע היוד.דים השם .שער ויענך את נפשם עד כי הודן מה

שאל שעו ואל רצו לידמ.יד '\!נשרופ בק·ד·שות '.ה בשתנ ה' אלפים
:זש התחלי המגפה בין ישראל שנ.סלוניוק ן.בוים ד' אב יצא אש
מבית אברם קטאנךנ והנשם ואתכל '.ר iאלפים -בתים מבני ישארל
במשך 'ן שדעת כי מן שהמים נחלמו ;;ךןחות השונבות ",הביוא האש
על הבתים זנשרופ כמו מאתים נפשות

ןכנסי· ות ומדרשות .ווהב.

וסרפים אןי קץ לא נרתאה צרה גדוהל כאזת אימרו לי בסלוניקו
כי

נמואצ אנשים

מבריחים

רכ·ושם

המ.,tישי

ר,nרק

כמטהרי

קשת

בדשות ןעם כל הז השא תלן עליהם יישרפם .ן.גם ספח לי דקנים

שבבו ;w.ני םי 'liקררם שהרהפ איש יהודי בליעל נתרעם עם ה:חכם
" יןסף  1לב על פסק זיז ששעה נגחו וחכ.רו על הלחי בשרוח
הרב.ים ובהיו:ת החכם לפני הנשרם '"'ניז iקרע תא בגדיד ראמו
בלוק גדןל זסןמר שמים על תאז ראחד כך בונשנה המגפה עד השיו

תמים בכל וים עמים ;בים דג.יע לסך שדי ביןס 'א ואחר כן חיו

רעו

שלשלת

הp

בלח

במעסים בכל יום המתים .שבנת ה' אלפים ~ קם ישמלאעי א'
ויאמר ש,הי' מזרע מחמ·ד הבניא ןיסאופ אליו כל אנשים ריקים
\ילכו אברצות הערב והיו קוראים ואתר שריף שה.או שם שררה

הופליג להצליח רלכד עיר פיס ר,היר כר

רגדרלה ·ר ילסח במלכים

יהודים רכים מי mסים שיאצו מספרד ויחמול השריף .עליהם

ריט

עליהם חס.ד בשתנ ה' אלפים שי"ד בהיןזת ירליאר מ,נסר פפה
קצת מומרים טעךנ גנר קצת

אגחn

הגמאר רwעא ודונ ארתם שלידפה

ונשרפו ונרמה יום רזז" שי•ד זבבולניה כחשד ה.דרא זבדומניה בחשד

חרשרן אבנקרנה חבשד שכס רככן כל איםליאה שנ.ה.ב החיא .יסבשnכ

ה ' אלפים שט  Nר בהיןת פארלי קופה ונופלי פפה גזר בולה א' נגד
היהודים ש·במלנרות שכל כנסת ירפעו י· ודקסי לבית ר\מא שע-ןמדים
שם היהודים שרוצים להמיר ונרקא בית מקרמוב .ושננה ההיא י"ד
תמ-ח גזר \בהול אחרת עם יחי קפיטרלי נגד היהודים ןהם שאנישם

וסף ישאר כובע ידןק על הראש והנשים רילזן ירקו פאוי' שהולכים

בדרך חץו לעיו .רשוכל היהודים יעמדו כשכרהנ א' ובכל ל.יהל יסגת

שלא יקלבו ש\ם שדרתו מהנוצרים

הדלתות מהשכןנה

שאל

יןכר.ל להש  Mף -עם הנןצדים אלו יישע שרים l'f.רכ של אהבה יחד.
אלש זיבלו הי.דרזים לרפאדת שום נוצרי .אלשו ייןלכו הידן.ידם
ל~ןת ושם סחרד,ה אלא גנדים שיינים ארם הה~י בי.דם אז רושם
סחהרו

ס' מיים .שוממן ו' חשדים היהודים ימכרן

יונכדרי ,tדתן

כל בית ןלחבןת שהיה הלם ובהיינוע חשובן השי;; שןה ולחנת היוהידם

שאד

היו

מכלסת

אז

י 'tדת זנת•ק אלף עטרות ומנכרו

פחות

רנבמח.שיית ,ואל יוכל הויות ב~ר וא אאל כנסת א' שוהיהדוי לא
שיתלד זשוזסם 'א יאדק  uןmז שרום שם לש ונעדל ,iויו nז,;,פיזכילד
חיו nלאוים גנד דלוכיי-ת ותבכם אלש ~ור אלא שחלרcנן יב w,רכ•"t
ו;ןיו בגיזרןת דןלא .ענפים סועיפים שקרןב שיולשכ תדייד\ם בהם.
אופידל קבהל שבדם ,היה קנם אדיבת דוג,ף ורמ,דמך .מתתרםחמ תאז

דג r.י m

לחיידוים שבלכ מלוכחו כמעט יבום חאד חשהי 'ם ·בא.ב

ןילר ישלאר אנכד .כשהנ ת:י 1Cרפ,פח רבוז' ו,tוחל מקיםיררא עביר

אנקונה משד אולל רnסב כל נגcהרסים שבאר מופדרםאנל שאו היר
רזnסים שם אופי' שהי ' דלם.

זדסרn

מג' פפא שעברן אל שדה הל.ם

כי חלש רקמיםרירא חאר נקאר ציםראו גל-י :דב אכזרי mnיר רח,קירדת

mרדישוm

פסק דינם

רבהכ \הייה

צנלר...

.

מה הדזן .כי תא שאר יוכיר חמשד

יאש

אות שאר לא מייר שאב ישרף .ויהי כמו ' D

אגשי-ם השמירו ·.ןעם לכ חז לac

שm

להם .יכ לש mם לא ד~יאי

אהל· , .ן; nשחי סחל דבררן רסכל-ו יכmםא  .לא י~יאי בחר)

גזירות ו~ילות

וזע

וילונט-ן .תאז אשר לא רצו להמיר הין כ"ג אנשים ןזקה aא '  .שאר
תבלן רנשרפו.י ןאלה ש~ר nם ק;ןחשים

בימים שיני ' במעןט ימים

ר·בי שמ ,עו ן ן ' .םpנ nהזקן רבי יסוף ואבז .lהזקן דב·י יזסף פפז .הזקן

וב.י אבהךם כמן; .רקזן רבי :סלאןןנ שקריי · הזקן רבי באזחם '
צר\ליה .הזקן רבי אבהרם םלקין .הזקן ר ' אברהם וספניי;ך ,השלם
 , ,שלהמ ז ' יחיאי .השלם ר ' יעקב אמצז .שהלם
ר' יצקח נחמיאס  .השלם

שהלם

,,

,,

,,

מהש פילר  .ד~לם

יוסף זראד .השלם ר ' שמלה

אu

ויריץ,

זדז נמש .השלם ר' יוסף מלכר .רסiזלם ' ר' ןסלן,jן פונטי·.

אבהרם ליבו .הלוסם רבי יעקב דהר ,שהלם החכם דרו ר~רבן ,השלם

רבן

ירtגף

ברלראין.

דדז צדקיירו,

רפ.אפ רה,,אר

השלם

הזקנה מרת

י n--

ר'

יעקב

'

מרנטאלאב

מיורה .ובשנת ה'

רבי

השלם

אלפים שי•ם

מת

אגשוסה .רבידם כ;ץ דיצימא הוקם על דפא,יפיורת

פירא יןביעי דן)ילאן וחארי  nקיררת רהדרישן.ת ןעזב.נ,רת כרנאה בדברי
הימים שהלם כי *ני מקצר מאד ר.nרלשי גזירות האפיפיור שעבר

דנתז מקדם ליהודים להחיזת את נפשם זגם העביר הרת מלחזור

הרבית שכבר נאכלו שעל הדב.ר ההאו רבחנו כלנר מגלילות ההם.

מאנם לכ הז לא שרה כי ב.שתנ שכ"ה הדקם חאריו על מעלתהאפיפיורר r
קרדיאנל אליסנדרינו שקראו שמד פיזא ו צ רה שהכובע יהי ייאלר.
אינפליה כקש ואחר כך צרה שבמשך ג ' חדשים כל ישראל יצאו

ונמלטתז בנקס אניות ה;גוף זרמ.מדן .רכן · נעשה שאל נשאר פרסה
זולת ובעטים שהמירו .ויהי מכר אלף בעלי בתים שיצאו ונשרא רוב
נכסיהם שם כי לא יכלו להביאם ן.ידל ישארל מאד מאד כי בשארן

שם ה,לאורםת .נאוי לבדי נשאר לי אבימיהל רבים יותר מעשרת אלפים
ז.דב של מאנוliר ועל כה,ל יתגלד שמו יבתרך .בררך ה' אלקי ישראל
אשר ערז ני זבתן חנ להבין ולהכשיל זי געתי נספרים בבקלת שבעל פה
ומהקונטרסים הכתן.בים יד ומצאתי רוב כל אשר אוחה נפשך כשאר
שאלת עד היכן יד י הגיע .אמנם ידעתי םג אני ז)קרם הנחתי למדברי'

עלי עק~ת לדה.רה רלימים .ובאי' לעשרת גנדי ה.שגות והגהות על הרבה
פרטים מהחבור הזה הן מהשני ' כמזכרת ה nכמ ' חרץ מדגלי דןר' ראהל
שנרםת ןכין.צא לזז" אמנם ב.כר הדקמתי לפניך כי נמצא

טערי r.

הרבה בדפוסים .זגם הסגנון מiררלף בין המחברים ןהסופרים והדפוסים
באופן כי האחרונים כמוני היום אין הלם מקדם הלכריע וצריך אני

להכירז בכל מקרם דברי יךפ,ילרםוף שאמיר רוצ·ה נאי הלשיב שלאויל·ם
כדי שלמוע ןלא לשואלים לנ-חצ .זגם  ~oמר פלרטירו,ק קנצתי נ mה
מתנבים שונים שאר רט .עליום ,העדות וכלן צריך זלה .הספר קררא·ם

שייהר אנשי מוזת דא,דב.ה וחבת ואל ידרנ oר בהמצא עליו mוזרנת

שלשלת

רעח

הקבלה

ת  Mחיותי דררש לנפשם ערבב ר·עדרן .אמנם אפילו שלא
לידי אלא לדדtראת אל בל העמים .רחט שהדרה מכרותב וצרבי

יעלה

ידינן :

אשר ח·רא הלראות לעינים פקרחרת זלה mיק בידים ממשמשות
להשמיע

באזניסו פתרmת ולהעטים

חביר

אובדי

ה.דבור

ןלהריח נדיח קטררת מרד רלכרהנ רלהאיו השמש כתקופת תמוז סדר

הקכiח אהמתיר' זגתרדת שבחכב שזבע"פ שנתז חשינץ למדע;ץ על

הר סיני .ן.ממנר ליהשוע רכן בדןד אל דור עד היום .זלא נלMפח
ולא נכובד" לוא חברסת אר יתירה אפילו נקרות חידק אר חדלם אר דגוש
שודם דבר מהנכ שביריבן היום בכתב רא בעל פה  .רכל ןאמ,מין בזה

הכזי ויחנל האשור האחרןו אל הפנש ב.עוםל האב mל כתוף ו.הנפש
דחי ב  Mיית התמים

שיהיה ב.ב.יתא דג,רלא בעגלא ובזמן

בררן ה' לעולם אמן

ומאן :

~~\

רקיב .

הקדהמ

-,אן

אדםזנ n-ו-שלנ-תח

ט  -יא

מסכ 11ית/אב:n

היוידם הסזדםי~
יזחק

עיבק

ם

יב -יג
יז -טר

ומיו

טו -יו

עיקב/לדית הסבסים
א mן

קבורת

יח -יט

;ןאכות;יעבp

הקת;ננ;mיעזכם היות מ;וש בהר גסי
בינ

ככ;-ך

כר כ-ז

אפרי;ם היושע

פנח;ס שדמלא .ה;איבנא nהי רלש\זכי
עבn -ת בי דונ,קדס/כאס שלהמ/אחז rהשלירני
כnתב וקגרסלו החעני לע עבוד nיבת הקמדש

n

·אןmכאלריו.ןזiזיםו ל'.Iשי  / Jיש~
מנ:זס ,פזול/ mמי:דכ זיוtל נחום חבוקק זפני:ז ירהימ

סירK

בן

ןבחןזןוןגtח:נב(

נ-חאל
לג-לג
דל-חל
לו.ל--ט
מ-מא
מבמ-ג

ןןןקיהוןנרךר

מרמ-ה

סדר בחירת הגtישבםי כבלכ/עזוח
זרובלב/עשרת iזtמשים

נזרמ-ז

כמד שעשן ל~>יכ האומות לבית שני/שמערן הזירק/

מחמ-ט

יו סף ךכ יועו/,ייsר מערוכ יוסדרלםי

,

ומן העתק : mח בשלון יןני/ת.זא זבי לKזrיר

נר -בה

זוירעש בן פרחהיי/מל nמת במיכ

חלל זשמאי/דב nי דיגים

ב -אנ

גב-גג
נו-נז

של ישראל

כהJים דגיילם .רשיו במקדש/רבן יוחנן בן זכאי

נח -גט

רבן גלםלגcי/רתגרם יינזת בן עוזיאל

סס-א

אונ'lלקס/ךני עקיבא

סנס-ג

רכי שי ·מ  'Jאל הכן זגול/ברכונבא

סדס-ה

דירש על עשהר הרוגי מלכות•

סר -ע

ע -אע

שרב•ג; -ןשני/זnטר הזהור
היודא הנשיא/ר'

זבי

ושי

ל;,וסר;רכ

י\יtכ

עכ-עג

ב ו פיד

עד -עה

ושנכולא

ער -עז

זב יהוד----א ורב ד 'hאנ/אכיי ורב .א

,,

וחמד ן,ף פפjארכ

שאי זרבי;וtנחחימת התלוונד

פאפ--

מספר הובסכ mת/רמן סברראי
רכנך סכוארי/רכ קיומ י בר וt:כא/כר האוון
,ב

ךכ

שזררא/מ  )lל~n

עח-עט

שייבות סורא ופרמנזרחא וסדר בחי,חס

סעדהי הגואן/ר  nרשאיל/זכינו ח:נאל

וכ היוסף הל)י/ארש ממשפחת בן כני יחייא/ספר חפץ

פ  .בפ-ג
פרפ-ה

פרפ-ז

פחפ-ס

הירף"/רכnמים שנזרח

צ-צא

הירץ/ו' היואר הלרי/ר• אבהרם כן  )Iזאר/ף נתן כה" )l

צב  -גצ

רנזתוי לש שד "'•/ספר אמונה רהב

צד-צה

ר'רlמ"'כם ו1" llhיהרמנ"ם וע נ ייגיו;גאחח הרמב"ם

צר-קא
קכק-ג

ר• שאר למל אכשנזןיר לשהמ מלמ
ף אבהרם כן הרמכ " ם/בנואת הילד

נחמן קזכופא

קד -קח

זזרש -על ביאת משיחונ

קר  -קז

הןמכ ; nםןךשןי-ף שמולא בן תגרן

קחק-יג

" חסדאי הליי'/ר אלעזר מגרימזא

קירטק-ר

שו-בם-ף/ nוכירם-

קזטק--,י ·ז

ףת ןף אפרםי דג,ולד/כ-עביז קשירת תפליין

קיק-חיט

שרב•ם

דו"'n

ירו"בם/הflרב•ד

ןpףין.רשרmב•x

ר.ת,זtכ1נ "'1ובתש ןכ ובתז

כקאכ-,-p

כקבכק-ה

םדוףבב/ר.דם"'בן
רבינו

כןורק-כז
קכחכק-ט

,,הב

קלק-אל
קלבק-לג
קלדק-לה

רבינו יחלאי ם.vנייש
tזביי

השרכייrא"כינו

ר' זבבחם לבית :זם·דיאי
רר,רלב;...ג'ר

הרא"ש
חהכמים

..,,

יחאיל ;ם שפחת

נהעירם

בקוססאגס~נה

יוסף גקיסילייא/ף יעקב בן

חביב

:זחכונים iזםםוורים באיסליiזו\
הרב ד,ן יצחק

"

הידרא

הרבנים

אברבגוזל/ר, ...

ב--ר

שחבר

ספרים

קארו

כיאלסיא

קנבס-נג
קברק-נה

הםחכו

קנוס--נז

קוvח

גקח-קסא

סרר הותרה איך בונשנו ז,ו אחר זה

ןו,ש על דג,ללגים
נ~ל

ךןךןס

קמח-קמט
קבק-נא

שלשלת הלבק;ן בקיצור
םםיר

קמר-קמה
קמרק--מז

כנייובן

הםו-פזדים

קלו-סמא
קמבמrג

יצירת

קסבק-סג
קם ךם---,,ק

הולד

קאפק--צג

דורש על הנשפים

קצרק-צט

נוולם ;ןנשםות

רר-ג

דורש על רוחות וידני ב"א

רג-דה

דורש

ודמוח

ר,ובםעב

רז-דיג

מדרוגת המלכאים/גן עדן וגהינום
ר DווKדוכחב וvגזלן לרא"rשגים/ו~םן ע -שוית הגחך
דק,רורת

יכם•

הקורות

ביפי

ארם/ינ· ח
בני

הוקרות

נח

ריטד--כ
דכא

רכב-רכג

tזברהם

הוקרות יוניtב יעבק/ונהיש
יאגרו.ח ביד וסךב,
דוק.רךח

רקהרות

ביפי

רכרר-זם

לדזוושע

רכז

ל......ךטכ"•
ולא
לרבר-לר

דיתח,

כיפי ~ ;ןשדליני

:דקרדתו כייונ -אלליו .הנבאי
הוpחת

כייפ

דרלר---דלר
רזלר-לט

כוון

הוקורת יוניב עזרא

ןמ,ולוoםאי

הבובת
הוקרות

רמר-מב
רמגזת-ד

כימ-י אנםיבנדם

יתזר

ומריייר-דמר

יביפ דיזד.א בן סמי

רמזל-מח

:זוזוpת ביפי Vייס בן

הז~רוn

הקורתו ביוני די

n

ע

כן

סm

.די

לסלסת  jmירסם
אופן

ביוני

ף

עקי)ס

דוק,רןת בייונ רב יוסף ןךנ שייר~

:זקורוח

:זpורn,

כיפי :ויר"ף/וגזירךח דזנש:ו,ח

דאר.ש/---גזיורn

גלות סדרפ רםווםונל;גזירות

רגב

רנד'r-

הקורות כייונ וכינ.י קהדוש/זב נחונן רוב ספא

ביפי

מ:רר-טנ

רר-אננב

תיססת ידו-שלים זחוב pשר

ה pוו,ת

רטרר-טד
דיזר-יח

,דקררות ניובי נח/ערד
כיוני

דיגר-יר

רעליל-ות

רעלליn,

נה

רנדר-נח
רכרt-כס

ר ס"רי--אס ב
רסג
רסטר-עז

-

גדליה בן יוסף יחייא
ונציה ,שנת שמ"ז'

שלשלת הקבלה

שלשלת הקבלה
לקד ליג רוטקוד-

Doctor Gil Dekel

1587

גדליה בן יוסף יחייא
שלשלת הקבלה

ונציה ,שנת שמ"ז'

-

-

הקדמה

-

ה' אל שדי יברך אותך ויפרך וירבך בני בכורי אשר אהבתי
יוסף ה' לך החיים והשלום כי אותך ראיתי אוהב נאמן

ודבק בהשכלת תורת ה' תמימה .ונתת לבך אל הדקדוק פסוק ופסק שכן

ירמא"ש להחיותך כיום הזה וירחיב לבך למען תדע ללמוד וללמד ויאיר עיניך
במאור תורתו עד אשר תהיה מאוהביו כצאת השמש בגבורתו ויגלה לך מצפוני

החכמה ויישר לפניך הדורי המזימה ותעדה עדים ויגדיל ויוסיף לך בחכמה חלק
הבכורה פי שנים ובהבנת סתרי תורה כפלים וחיית ורבית והיית אך שמח .והנה
כשחננך הית להכניסך בר עונשין מלמטה ובר מצוה מלמעלה .שאלת מאתי כי

קשה עליך איך לא נמצא מימי הראב"ד ,איש עד היום אשר יכתוב על ספר ועל

הסדר .קבלת תורתנו הקדושה מדור אל דור .ועל הדרך שעשה הראב"ד בספר
הקבלה שלו .והרמב"ם בהקדמת משנה תורה שלו .וזה כי ראית שבאמונת

התורה הבאה בקבלה איש מפי איש עד מרע"ה (משה רבינו עליו השלום) מסיני תתקיים אמונת האלוקית על
השלמות עם אמונת חדוש העולם .ובזה יתאמתו לנו גם כן הניסים והנפלאות
הכתובים בתורה .וכן פירושי התורה כאלו ראינו בעינינו ובאזננו שמענו הכל

כי בהתמדת האבות שיספרו לבנים והחכמים לתלמידיהם ,זכרם לא יסוף

מזרעם אחרי שבעוונותינו שרבו אין כל הדורות ראוים והגונים להעשות להם
ניסים גלוים בכל עת .ובכן יתאמת אצלנו עיקר ההשגחה פרטית והגמול והעונש
בענין המצוות אשר הם עקרי הדת והאמונה .וכן הפלגת בני בשבחי זאת

הקבלה והתועלות המגיעות ממנה לגוף ולנפש וסדרת לפני קצת אלו התועלות
להגביר קושי שאלתך והם

מתועלותיה במצוות .והוא להעיר קנאת הסופרים להרבות חכמה כי יראו שלשלת
גדולה של יוחסי החכמים המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם.

ואחריהם בפיהם ירצו סלה לצאת בעקבותם ולווכח ולפלפל בהויות של אביי
ורבא ובש (בית שמאי) ובה (בית הלל) ומתוך הויכוח יתברר האמת.

מתועלותיח באזהרות להוריע ולהודע החבורים שחוברו באומתנו ע"י שלמים וכן
רבים .ומתוך ספר זה יתגלו מחבריהם על פי׳ התורה ופסקים

וכל כיוצא בזה .ובזה כל חכם ישתדל לכתרם או לגנותם .וילמדו בהם .וישתדלו

להוסיף עליהם במדרשות ופסוקים איש ואיש כפי אשר תשיג לבו ותלמודו.
מתועלותיה בדעות ופסקי הלכות .וזה כי כשיהיו ביד התלמידים כל החבורים או
רובם בכח ההערה מספר הזה יראו רוב הדעות בפסקים ואחרי רבים

להטות ואגב גרדא עורך אני לפניך דעת הפוסקים על כל מיני המדות לח ויבש
ומיני מטבעות שבגמרא למען יהיה נקל לתלמידים ולהבינם ולהביאם אל שיווי
המרות

המדות והמטבעות שבדורינו זה .ובכל מקום שיושבים.
ומתועלותיה

בראוי כי ביריעת סדר קדימת דורות החכמים נדעה נרדפה
לפסוק כבתראי על פי השרשים שבידינו

ומתועלותיה בניסי והוא לפרסם עניץ הנפלאו סעוסה הית בכל יום ליסרץ.
וזה כי המחבר סנוסא מסך כדר הזמנים יזפיר גם כץ הנסים

סעסה הית לפרט וכלל מבני יסדש  .ומה טוב ומה נעים להכיר מתוכם טוב טעם

ומתועלותיה

הסגתתו יתברך הפרטית עלינו

*

בקדוסת ה'  .והוא להלהיב תסוקת הקורא לקדם סם סמים,

בכל לבבו ובכל נפסו ובכל מאזדו כאסר עסו סלמי וכן רבום
סיסופר ענינם איך מסרו עכמם על קדוסת ה' וסבלו יסורים וגליות ובכל זאת

ומתועלותיה

לא חטאו ולא כתנו תפלה לאלקים:

בתורת ה' תמימה והוא להודיע כמה מעלות טובות למקום
עלינו שנתן לנז כלי חמדה וזה כי המחבר כותב אגב גדרא

חכמי האזמות סהיו בכל דור ודור בכל המוסכלות וזה להודיע כי גם סרבו חהמי'
בהם  .לא ירעו ולא יבינו להטיל או דופי בתורתנו הקדוסה ובזה תוכר אכל כל
העולם סהיא תמימה מחכימת פתי ולא תפול בה ספק מסום כר .
בכבוד ‧ כי בהרבות ספרים מכח ההערות הכל ילמד בהם
ומתועלותיה
ויהיה גיפו באמכעות תורתו סלמד מכובד על הבריות .וכאסר

אמרו חזל תח קודם לכל דבר וכמעס סמעיה ואבטליון עם הכג ורב ענץ ורב כחמץ
ומעסי' רבים בגמרא

ומתועלותיהבבטחון כי מתוך ספורי המאורעות והגליות סהיו בעמנה
נסכיל ונרע כמה ארך אפים הוא יתברך וזה כי עם היות
סעזונותינו חייבו אותנו כליה .הנה הזא יתברך מסגוח בפרטינו ועל כל פסעים
מכסה אהבה ‧ וגם כי מלך א' רוחה אותנו ממלכותו ‧ הקבה נותץ אותנו לרחמים
לפני מלך אחר ופודס כנפיו עלינו עם היותנו מתי מספר כאמור לא מרובכם וכו
ובכן יתחזק בטחוננו בו יתברך ונדעה נדרפה לרבקה בו ובעבורתו כל הימים:
ומתועלותיה בקדוסה וטהרה  .וזה כי ספור סדר הקבלה והסתלשלותה נוסא
מסך הזרע המיוחס הוא הדבר אסר הקפיד עליו מאד מדעה

ליחס הסבטים למספחותיהם ויאחז אדם דרכו‧ וכן אמרו חזל אין הקבה מפרת
סכינתו אלא במיוחסים כמו סנאמר סבטי יה עדות ליסראל וכו' וכן להיות לך
לאלקים ולזרעך אחריך  .וכן אמרו סלא זכו ישראל לקבל התורה אלא בזכות
יחסותם  .וזה לפי סנאמר בסוף בחקתי אלה המכוות ותכף התחיל פ' מדבר סיני
סאו את ראס וכו' .ועל זה בקשת ממני להודיע אליך אנסי היחס והמעלה בחכמה
ודעת מבני מספחתנו מיום שהוסר ספר דברי הימים האחרון מתולרות בני יחייא
אחרי סבעוונותינו המרגלית טובה מספר יחוסנו הראסון אסר היה מגיעאל דור

דוד המלך עה אבד לרוב הגליות והצרות סהיו בספרד  .ואולם זה האחרוץ אינו
מתחיל

הקדמה
או ראוים ללמור מהם מרות או מוסרים או נסים והבטחות ועא נאותים ויסרים
למעלת אמונתינו .והבט נא בספר העקרי בהקדמת מאמר ב' האומר אין למעיין
בספר מספרי המחברים לקפוץ ולהסיב מן העולה על רוחו ראסונה אבל יסיב

אל לבו כי המחבר ההוא לא היה מקלי הדעת סלא הסיג בעומק עיונו מה מיעלה

על לב המעיין בתחלת הדעת ויותר ראזי לכל אדם לחסור שכלו והבנתו וירבה
להעמיק בדבדיו עד יתבאר לו אמתת הווכת המחבר וכו' :

וגם לא

יהיה בלבבך נגרי כי לא בקשתי בכל מאמכי כחי להביא הדברים
על ספר ביותר אמתות והתקון האפסרי ,כי הנני נסבע אליך

בחיי ראסי סלא אכתוב זכרון סום חכם מיפרא או מהאומו או סום הגדה ומעסה
אם לא ראיתיו בכתב יר או ברפוס או לא סקבלתיו על סה מאנסי אמת סיהיה

פרקם נאה  .ואם תמצא באחרית הימים עניינים מעין פאלתך אשר לא תמצאם
כתובים אתי אין עליך להרהר נגדי ,כי התנכלות ומניעות רבות יס לי הן מכר

מה סממני מקוכר סכלי וחלישות זכרוני ,והן מצר מה סבין והוא תגבורות
המבוכות וגזירות סבאוזה ימים רבים על המין יסראלי  .ועוד ידם נטויה אם לא
ירחמנו  .והן מצד מה סאליו מהעדר הספרים כי בראסונה נסרף הגמרא אשר

אשר היא אספקלריאה המאיר וספרים רבים נעדרו ממנו .באופץ כי הסיבותי
אל לבי להסתפק בהכרחי וחפץ ה' בידינו יצלח:

וראיתי לחלוק הדורות אשר אחדש אחרי סדר הראבר מחמסים לחמסים סנה
או כיוכא לזה .למזכרת הנס הגדול מיכיאת מצרים דומה לבריאת

העולם אשר חמסים פעמים נזכר בתורה וגם כנגד חמסים סערי בינה הגם כי
ראיתי קסינופונטי הפלוסוף הגדול סאומר בספר ומסמות המסותפים סלפי דעת

המכדיים סתם דור הוא סלסים סנה .ולפי דעת היוונים הואכה סנים ולפי' דעת
הרומיום הוא מאה סנים כנראה באובידיאו ספר יב' ון' עזרא על פסוק ודור

רביטו יסובו הנה אומר כי כפי דרך התורה דור הוא כל זמן סירור האדם בעולם
וכן כתב הקמחי בסורם דור וכן נסמע בדברי הרמבם בפי' המשניות מסכת

עדויות פב' וחכמי הנוכרים אומרים סשנות העולם הנרמז בעולם קטן סהוא
גוף האדם הנקרא בלסוץ יוץ מקרוקוסמו סנות דורותיו הנקראים איטה תחלק
לשסה חלקי' כהסתנוחייו .ולכן יקרא דור סהוא איטה סל עשרה סנים ובסביעית

ימות וזה נוטה אל דברי המסורר סאמר ימישנותנו בהם ע'שנה .ובאולי לזה רמז
המאמר בדרך חירה סית אלפי סנ הוי עלמא וחד חרוב ‧ עם כל זה הלכתי

בעקבי חכמי האמת וחלקתי הדורות אל חמשים שנה בשנות היבל הנק'עולם:
סתרע כי תמצא קצת החכמים אשר האדיכו סנים עד סנמכאו בב'
וראוי

או ג'דורות ולכן אין לתמוה אם לא תמכא בכתובי איזה חסם אסר
ידעת סהיה חי בימי' ההם או סשמעת סחבר ספר או השיב תסובה בדור ההודם

או מאזחר אל הדור סהזכרתיהו כי ראוי סתדע כי כל אחד מהחכמים אשר יכלתי

דעת ממנו אכתבה ברור אסר היה נמכא אז כמו בחכו ימיו ובתוקף תלמודו

הקדמה
וגבורת חכמתו ואין לתמוה בזה כי כאלו כמצאו רבי בים הסתא סררי בכל כתות
הקבלה ורוק ותשכח כל סכן את אשר לאנכתבו כי רבים הם  .ובחרתי להתחיל
סדר הקבלה לפניך ממרעה עד הראבד אפי סקדמוני עמורי גולה לפי סלא ראיתי
בהססרר רכוי ורתזי כפי מה סיס במחשבתי לערוך לפניך ולסיבה הזאת הקרמתי

גם כן מראס הברואים אדם הראסון אשר עם זה יהיה הכל סריר וקים:
ומסורת זה יהיה בידיך כי התחיל מספר סנות אמונתם קודם חרבץ בית סני
ססים ושמנה סנים כי כן קבלה אכלנו סהיה סנת ג'אלפים תספא

לבריאה וכן אמזנת ישמעאלי התחילה סנת תקמה לחרבן הנז סהיה סנת ד' אלפי

סער לבדיאה ולכן כסת מכא כתוב שנות החרבן באיזה ענין יהיה גלוי לפניך
תמיד זה החסבון :
זבור נא ואל תסכח זאת האזהרה בי אל תחסוב סהמשכות קבלת זאת התורה
אסר סם מסה לפני בני יסראל לא היתה זולת מראש יסיבה א' ומדרסו

הנקובים בסמות הקבלות אסר כתבו הראשונים והחחרונים כי זה יהיה לך דעת
כוזב אבל דע לך סבכל דור ודור היו אלפי' ורבבות מתלמידי וחכמים ובתי מדרסו

ביסרש ובכל הגלילות ואקלמים והיו הדורות מקבלין דין מדין הקבלה האמתית
היא המסנה ושתא סדרי והיא היא עכמה סיכאה מפי מרעה סקבלה מהסית.

וכל אלה הדורות ורבוי המדרשו וחכמים סהיו בכל דור ודור חברו חבורי' קטנים
וגדולים וקונטריסים ופירוסים וחרוסים על תורה סבכתב וסבעל פה אסר קבתם
לרוב הגליות והגזרות אברו ונסרפו וקכתם ביד חכמי הגליל מהמחבר ההוא אסר
לא נתפסטו ביתר הגלילו וקצתם החזיקו המחברי ממש בידיהם וקצתם נתפסטו

אבל לא כורע שמות המחברים והקדמונים לא הזכירו כל סמת החכמי' סבעולם

בכל דור ודור כי הספור היה ארוך ואבור זמן והיה בריך ספרי גדולים על זה ולכן
הספיקו בהכרחי והזכירו הגרולים וראסי הגולה סבכל דור ורור וכן על זה הדרך

גם אני אזכיר המושג אכלי מהחכמים סהיו מדור הרמבם עד היום ובפרט מאת
אסר הועילו לדורות עם חבוריהם .וה' יכילנו מסגיאות:

אמר העבר הנרכע ומלחך עפרות רגלי החכמים גדלית בן לגאון דון יוסף ב]
לגאון רוץ רור בן הסוע רוץ יוסף בן לגאון הנעלה רון דור בץ המר רון
סלמה בן השר דוץ דור בץ לחכם דון גרלה בן לגאון דון שלמה בן לגאון רון יוסף
בץ השר דון יהודה בן הסר וטפסר גדול ונודא מאר דון יחייאן יעים ראס ואב

מספחתנו מסועי יהודה הרודים בעם גלות ירוסלם אשר בספדר זכרה ה אלקים

הל השרים וגאונים האלה לטוב וינוחו על משכבותם בגן ערץ לכבח אמץ .בתתי
בלבי באיזה סם יקרא ספר הזה כי ראיתי הרבה קרמונים שכלאו למכא הפתח

בדבר הזה תכלית הדברים בחרתי לסים שם זה הספר  :יחייא להרבה
סיבות וזה ברמז בי סם חיות ונוכל לדרום ברמיזה כי המורה בזאת הקבלה
יאריך ימים בעולם מכלו טוב וגם לפי סזה הסם עולה לט במניץ טל לרמוז

סלעתיד לבח יודיד הית טל ויחיו המתים המודים בזאת הקבלה כמז סדרסו על

יצחק בסעת העקירה ומקומות אחרים  .וגם מבראסי תיבות זה הסם אומר יהודי

זכם ישר ירא אלקים לרמוז כי המאמין בזאת הקבלה ראוי להקרא בסמות
האלה וגם להיותו כנזי אל שם מספחתינו אחרי סבחבור הזה תמצא גם כן זכרון
קבת הגאונים זקנינו ובהם תראה כי יחוס המספחה אינו נתלה בעוסר נכסים

וכבור או קדמות סלשלת המספחה זולתי בחכמה ורעת ויראת אלקים והם יהיו

לאות ולמופת לפניך ותבקס להדמות לבני עליון כי אין יחס כיחס עכמו על כן
אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי:

אראות המחבר יופי והדרת עמלו פתח בשיר והלל את קולו בעוד חיים חייתו ואף

כי אחרי מותו ויקרא אל בניו ארבע וועש להם שיר מרובע.

גלת רבץ ארים סירים
פרים אקריב כיקר כרים

ד רבץ מלמד אל איס יסר

יכיב כיון כקרוס מעסר
לב חכמים סם למנוחה

ימרה נפסו ובבטחה
והאלי עכמה ירבה

תורת ה׳ אף גם יאבת
הלל אסא גילת רכן

אורה אליו ואתחנץ

.4

עם קול תורה אל ראס בורים
בהיכל קדם נבחרים
יבין יסמע גם יתאסר

קרנו ירום על ראס הרים

במכוות אל הכל סמחה
בגבהירום עם טהורים

ארביץ אוסיף אכתוב רובו

לפרי בטני לו כעתרים
בערן גן וכאיס גנן

בעריי קדס לדרורים:

תל

כי מלאנך רזיאדה וג מוכר עים

יבים בזזהל ומהם בתיקוניזח דף דיעג
אדם היה בן קל סנה כשהוליד שת ושניו תתקל ומת בשנת נז ללמך.
אמר רבי בר' חנינאיב סעות ביום .הקב'ה עסה את האדם ביום
דה בסעה ראסונה נכבד עפרו ב' נעשה גולם ג' כמתחו אבדיו ד' נזרקה בו נשמה
ה' עמדי על רגליו ו קרא סמות ז'נזרווגה לו חזה ח' עלו למטה שנים וירדו ארבעה

ט' נבטוה י' סרח יא נדוץ דב נטרר והלך לו שנא אדם ביקר בל ילין וכו'  .אומר
המדרס כי אדם וחוה כבני כ'סנה נבראו ופניו למזרח ולא סמס בריה עם אסתו

קודם אדם  .בו ביום נבראו בו ביום סמסו בו ביום הוכיאו תולרות עלו למטה

סניס וירדו ססה לפי סכולרו קין והבל ולכל א' תאומתו הבל חיה נ' יום .במדרש
סמחזאי ועזאל היוב מלאכים סקנאו ולא היורוכים בבריאת הארם ואמרו מה
אנוס כי תזכרנו זה"ת השליכם מן השמים ושמחזאי נתן עונו באשה א׳יפה ושמה

איסטהר ולמדה ממנו השם המפורס .וברחה ועלתה לשמי קודם הנסואי' והוסמה

תקועה בסוכב כימה .והמלאכים אחרים לקחו נשים והולידו בנים ונקראו היה
זהייה .וקודם המבול שמחזאי חזר בתשובה .ועזאל לא חזר ועריץ עומד בקלקולו

להסית בני אדם וזהו עזזאל שנותנים לו סעור למעץ לא יקטרג כנגר יס' :בברה
פ' האשה אמרו סיחון ועוג אחים היו ובני סמחזאי בזוהר פרס׳ מלח לך אחומן

לגזם א

וחביריו כולדו מהמלאכים סנפלו מהשמים  .בפרקי אבות דר' נתן אומר "ד כולדו

עא פתר.
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מהולים והם אדם שת נח שם מלכי צדק יעקב יוסף איוב בלעם סמואל רוח ירמיה

זרובבל  .אין ספק סלהיות אדם הראשון יכיר כפיו סל הקבה היה שלם בכל
החכמות טבעיות ואלקיות הנכללות בתורת משה אשר כבראת קודם העולם

 ...המו שררסו חזל על פסוק ואהיה אשלו אמון וכו' זלן כוכל לומר שהיה במדרגת
מדעה ושלמה בכל מה שאפשר  .וגם אין ספק שבדרך טבע כל האבות מבקסים
סיסלמו בניהם כמותם ויותר כפי האפשרות כי האב והמלמד אינם מקנאים בבנו

ותלמידו .אם כץ אדם מסר כל חכמתו אל שת בנו הנולד לו בכלמו ברמותו ומהם

נשתלשל לנח ואברהם ודורותיהם וכו' עד מתץ תורה סאז הית מסרה בגלוי אל
מרעה ולכל יסראל ומהם נשתלשלה אל דור זדור עד היום הזה׳ ולכן השתדלה
תורה להזכיר בשלשלת זאת הקבלה היותר ראוים לה וסקבלוה באמת בכל דור
זרוד באופן סאי אפשר להכחיסה כלל כי האב מוריש לבנו האמת בכל ענין ובפרט
בדברים הרוחניים והנפסיים‧ ועל אשר סחלת ממני פעמי רבות למה לא הזכירה
התורה אלא איס א' בכל דור ורור ראוי שתרע כי לא בודע בזה טעם אמת אלא

הרבה חכמים בקסו להשיב והעלו חרס בידם כי התורה הסתירה  .דא סאלו
הדורות התעבבו מלהוליר לחלשת טבעם עד סך הסיים סהעידה התורה.

דא סהכתוב לא חש להזכיר רק הבץ הראוי סיכא ממנו סלשלת הקבלה  .צאכי
גה

א' מסנותינו

ח' משכותינו להווה היה לראשונים עשר סנים ,יא ששנותיהם היו טנים של לבנה.
יא להיותם אוכלים כמחי האדמה וסותי מום ולא סטופ בזמה להן האריכו ימים

אבל אחר המבול סהותרו לאכול בשר ויין נתקברו ימיהם  .אא סהיה אורך
ימיהם בדרך מופת* .אסלא היוסכים ארוכים ממש אלא שראש הדור ההוא היה

מכוה לדורו דינים וכמוסים כרכונו והיה נמשך מצהג התורה והנימוס ההוא כל
הזמן הנזכר בתורה והיה נחסב כאלו חיה כל השני'ההם .יא כי הרוכה להתחסם
זללמור כל החכמות טבעיות כריך לוזמץ רב ולמעץ יתפרסם אלקותו ית האריך

ימיהם למעץ יהיה להם זמן גדול זמה סהסכילו והבינו כתבו על ספר לתועלת

דורותיו  :האמבם בספר המורה אומר סאורך הימים לא היה אא לאיש הנז בתורה

אך סאר הדור היו חיים ימים טבעים  .הרמבן אומר סנתעסב כח תולרותם ער
הזמן הנז' בתורה:

שת

היה בן קה שנים כסהוליד אנוש וכל סניו תתקיב ומת בשנת קסח
ללמך :אין להאמין סיתר הבנים מתו בלי בנום אכל לא זכו

שתולרותם יקראו בשמותם ויהיו ראשי אזמות אכל נגררו אחדי האומות סנזכרו
בתורה ואומר בירושו ההסרי בדברי הימים סלו שבראות ה"ת העולם ריק מבני
אדם ובלתי מיושב השגיח בבני אדם הרבה דורות וכלם הולידו תאומים :

אנוש היה בן קץ סנים כסהוליר קיבץ ושניו תתקה ומת שנת רסו ללמך:

קינו הית בן ע' סנה כשהוליר מהללאל ושניו תתקח ומת סנת קעט לכח :
מהללא היה בן סה סנים כסהוליד ירד וכל שניו תתכה שני' ומת שנת דלד לנח:
ידד היה בן קסב שנים כשהוליר חנוך נשניו תתקסב ומת שנת ססו לכח :
חגיך היה בן סה שנים השהוליד מתושלח ושניו ססה והוא קבר אדם וחית
אחריו נו שנים וויתהלך חנור את הארים שנת קיב ללמך וראיתי במערסת האלקו

סתו בקררבת יותל ברעלה לחמטה אניקו,

מתוטלח היה בן קפז שנים

כסהוליר למך ושניו תתקסט ולא חוה סום אדם כם שנים המזהו ומת שנת תר לנח
סהיא סנת צולשם ‧ בפיס כוחלין ז' קפלו את העילם מתושלת ראה ארט ושמשו
דמג שנישם ראה את מתוסלה וסמשו מח סנה יעקב ראה שם ושמשוה שנה עמר
דאה יעקב אחיה השלוני ראה עמרש ז'שנים והיה בן סא שנים בכאתו ממכרים

אליהו ראה אחיה ועדין אליהו קיים והאי תנא לא סבידא לוה אליהו זה פנחס ולא

חנוך זה מטטרון :למך היה בן קפב שנים כשהוליר נח וסניו תשעזומת
סנת תקץ לבח והוא היה ראשון להחזיק ב' נסים א' לפריה ורביה והיתה יושבת
כזופה ואבלה האלמנה וא' ליופי והיה משקה אותה כוס של עקרין שלא תלד

ומקשטה כהלה ומאכילה מעדנים ,נמכא מארם ועד בח אלף נו שנים והיו עשרה
דורות  :גח היה בץ תק שנם בסהוליד שם וחם וופת בג שנים ושניו תתקץ
ומת שנת נז לאברהם בשנת תק לנח נבטוה על התיבה ואומר המדרש סהיה בן

תפשנים ועשה התיבה בזמן קה סנים ובשנת תרא יכא ואומר מסיפון כי ערייץ

דוסם יש ממנה על הדי אדרט היא אדמינייא ובימי החדמונים היו מתרפאי ממנה?
0

סמו

כמו היום עם הטוריאקה ‧ אומר המדרם סאסתו היתה נקראת נעמה ‧ בצאתו מץ
התיבה הכיסה ארי ושברו ולא היה כשר להקריב וסם בנו הקריב תחתיו :זהר
פרסת בראסית אומר כי נח תקץ הכלים לעבודת הארמה  :ה' ראו עולם חדש נח

יוסף מסה איוב מרדכי ב' עברו עליהם ג' עולמות נח רניאל איוב  :שם היה

בן ק' סנים כסהוליד ארפכשר וטניו תר ומת סנת נ׳ ליעקב והאריך פנים עד
סראה יב דורות אומר המדרש סהוא היה מלכי כרק מלך סלם:

ארפכטד היה בן לה סנים כסהוליד סלח וסכיו תלח ומת סנת מח ליכחק?

שלח היה בן ל הסהוליד עבר וסניו תלג ומת סנת יד ליעקב  :עבר ,היה
בן לד סנים כסהוליד פלג וסני תסר ומת סנת עט ליעקב  :פלג היה בן

ל סנה כסהוליד רעו ופניו דלט ומת סכת מח לאברהם הא למרנו סבן מח סנים
היה אברהם בשנת הפלגה סכן דרסו חזל כי בימיו נפלגה הארץ בסוף ימיו

ולמדכו סאלף תתקבו סנים מאדם ער הפלגה ומהמבול עד הפלגה סמ סנים:
רעו היה בן לב סנה כשהוליד את סרוג וכל סניו דלט סנים ומת סנת עה
לאברהם? שרוגהיה בן ל' סנה כסהוליד את נחור וכל סגיו דל סנים ומת

סנת ק' לאברהם  :נחור היה בן כט סנים כטהוליד את תרח וכל סניו
קמח סנים ומת סנת קי ליכחק  .תרח היה בן ע'סנים ססהוליד את אברהם

וכל שניו רה סנים ומת סנת לה ליכחק .וחזל גמרו אומ סתרח עסה תסובה ולכן
נראה לי סבזכות תסובתו ובזכות אברהם בנו הוסמה סלפלת קבלת התורה

סנמשכה מאדם הראסון על סמו בדור הזה והואמסרה לאברה בנו :במסכת דה
פאיס מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהוסע אם בתשרי נולרו האבות או בניסץ.
במסכת בתרא אומרים סם אמו דאברהם חמתלאה בת כרנבו :במדרש סרה

בחרס מרחשון אחר העקירה מתה  .זוהר פרשת חיי סרה אומר זכתה מרה
סמיתתה נכתב בתורה יותר מיתר האמהות לפי סהביאה חיים בעולם הפך מה

סעסתה חוה סהביאה מות בעולם סכאמר הביטו) צור חוכבתם ואל מקבת בור
נוקרתם  .במדרש אמרו סמסכת עא סל אברהם היתה סל תפרקים ורעי כי מה
סאמרו ססמר אפילו ערובי תבסילון ולא הזכירו מכוה אחדת ים בו סור אל חדוס
העולם  .במדרש סיר הסירים אומד מל את עכמו בא בתמוז ו"א סהיה ביום כום

כפור סנאמר בעכם היום הזה  .פרס נח אומר ן עזרא נח ואברהם וסם כזרו

בבנין מגדל בבל ואברהם היה בן נ"ח כסמת נח ,אליעור עבד אברהההיה בן
בנו שלנמרוד כנראה במדרס וכסיכחק נסא את רבקה אליעזר יכא הפסי ובזכות

אברהם נעסה מלך והוא עוב מלך הבסן כנראה בפרקי ר' אליעזרפיו ‧ במדרם
פרס' חיי סרה אומר סאליעזר היה כנעץ בץ חם ולפי ססרת אברהם יכא מכלל

ארור סנאמר בא ברוך ה'  .בפרקי רבי אליעזר פכו אומר סהגר היתה בק
פרעה מלך מצרים במדרס יהוסע אומר כי הגיורות האסורות הם הגר אסנת
צפורה ספרה פועה בת פרעה רחב רות יעל ‧ במדרם וביאים מנתנבאו בעולם
קודם ביאת אברהם הם אדם נח יפת מם עבר ולכלם ראיה מפסוקים לוט היה
את

אברהם

אח לשרה כנראה במדרש לך לך נגר דעתח' עזרא :בזוהר פרס'לך לך סלוט סב
לחטוא סנאמר ויסע לוט מקדם בפרקי רבי אליעזר פ' כה סם אסת לוט עירין ושם

בתו הנסואה בסרום פלוטית .סנהדרין פ'בן סורר ומורה הרץ בן תרח היה בן

ח' סנים כסהוליד סרה יסמעאל היה לו ב' בסים סם הח עיצה ושם השנית פטומה
והיה בן יז שנים בשיכא מבות אביו כנראה פרקי ראיעזר פ"ל :פ'הרואה אומרים
הרואה יסמעאל בחלום תפלתו נשמעת זוהר פרס תכא אומר כי בחסבון הלבנה

מונים יסראל ויסמעאל וכסהיא לוקה במילואה סימץ רע לעא וכסלוקה בחסרונה

סימן רע ליסמעאל  .ואנסים נקראו בסמותם עד סלא בולדו והם ישמעאל יכחק
מסה סלמה יאסיהו מסיח ויא המץ מדרכי ואסתר ולכלם יס ראית פסוקי' בראשית
רבה פרס לט אומרר' יהודים הדפיסו מטבע על סמם אברהם זקן וזקרה מכאן

ובחור ובתולה מכאן יהושע סור מכאן וראם מכאן דוד מקל ותרמיל מכאן ומגדל

מכאן מררכי סק ואפר מכאן ועטרת זהב מכאן ויא הוא בכר א ואסתר בכר א':
במסכת דרך ארץ אומר ז' אבות לא סלטה בהם דימה והם אברהם יצחק יעקב

מסה אהרץ ומרים בנימן בן יעקב ויאדור וגם אומר ט' נכנסו בחייהן בגע

חנוך מסיח אליהו אליעזר עבד אברהם עבר מלך הכוסי חירם מלך צור יעבץ בן
רבינו הקרוס שרח בת אשר בתיה בת פרעה ויש משימים דיבל תחת חירם,
במדרס בראשית תרח היה עובר אלילים וגם היה אומן לעסותם וסוחר למכרם

זיהי היום הלך חוצה לארץ לעסקיו והניח אברהם בנו בחנותו למכרם ובבא איס
לקנות מהם היה אברהם סואל ממנו כמה סנים יש לך ומשיב כך וכך ואברהם

אומר לו איך אפשר סאיס שמיך מכל כך סכים רוכה להסתחוות אל דבר א' סהוא
בן יומו והאיס ההוא מתביים והולך לו וכן עשה לאנסים רבים אחר זה באה
זקנה א'ובירה מרת קמח סולת ותאמר לאברהם שרוכה להקריבו אל כל האלוהו

ההם זיחר אף אברהם ויקח מטה וישבר כל הכורות ההם והניח שלם הגדול
סבהם ובידו הסום המטה ההוא .וכשבא תרח סאל לאברהם מי סבר כל האלוקות
והסיב כי באה זקנה א' להקריב מדת קמח לכל האלוהות ויקומו כלם במחלוקת

כי כל א' היה רוכה הקמח ויקם הגדול שבהם והמיתם עם המטה סבירו ויחר אפו

סל תרח והביא אברה בנו לפני נמרוד סיעניסהו אזנמרור צוה לאברה סיסתחוה
לאס הסיב אברהם יותר טוב להסתחוות למים סמכבים האש אמר נמרוד
סישתחוהלמים השיב אברהם יותר טוב לה שתחוות לענני' סמחזיקים המים אמר
במרוד סיסתחוה להם הסיב אברהם יותר טוב להסתחוות לרות סמפזרם אמר

במרוד סישתחוה לו השיב אברהם יותר טוב להשתחוות לאדם סעזמר לפני הרוח
הסיב נמרוד אתה מהתל בי אני איני משתחוה אלא לאש ורוכה אני להפליכך בו
ונראה אם יבאאקיך סאתה משתחוה לו להכילך ממנו ותכף השליכוהו תוך כבסץ

האס תוך זה היו סואלים להרן אחיו במה היה רוכה להאמין והסיב חאם יככח

אברהם יאמין באמונתו ואם לאו בכמרוד ויסליבו גם הרץ בכבסן ונשרף ולזה

בחמר וימת הרץ על פני תרח אביו אבל אברתם וכא בשלום לעיני כלם .והנה

אברהם

ערוך לפניך עסקי אברהם ומנותיו כפי דברי סרר עולם והמדרסי' כממולד בהסו
גרולי המלכות והקוסמי להורגו לפי סראו באצטגנינות סיהיה מוסל בעולם והית

החביאו בארץ יג סנה סלא ראה מאורות ואחר כך יצא ונמצא בבנין מגדל דור

הפלגה עד סהיה בן מח שנה ובן נא סנה השלי' להכיר בוראו והיה מדבר בלסוץ
הקודם ומואס באלילים וזה היה י' סנים הודם מיתת נח ובהיותו כמו בן ססום

סנה התחיל לדרוס ברבים אחדות האלוה סבסמים ונחבם בבית האסוריץ עשרה
סנים ג' בכותא וז' בקרדו ויאז' בסותאוג בקרדו ויכא מן האסורין בהיותו בן ע'

סנים ובסנה ההיא היה מעסה הצלמי הנל ונמרוד הסימו בכבסן ככל ונכול ויצא
מאור כסרים והלך לחרץ לבית אביו כי תרח יצא מאור כסדים הרבה סנים קודם
זה עם כל בני ביתו כמו ברוח והלך לחרן ולד ברח עבור טבלידת אברהם
התחילו בני דודו לתת עיניהם עליו עבור גדולת אברהם וככל וחחרי סבניו נסאו
אסה בחר ללכת חרץ עמד אברהם בזאת הפעם ה' סנים רבית רביז ואז נאמר לז

לך לך וכן נאמר ואבדם בן עה סנים בצאתו מחרץ ובמנה ההיא היה הרעב
וידידתו למצרים ובין זה עבר ג' חדשים ויסב באלוני ממרה אסר בחברוץ ותסף

בא לו מלחמת המלכי וכביסתם ובהיותו סם בן עוסנים בא לו מחזה בין הבתרי
והיה פובר בארץ כנעץ הוא וסרה אסתו ומגייר אנסי והיא מגיירת נשי׳ ותקימת
אהלו ומקנהו תמיר בארץ כנען כי עמד בחברון כה פנים ובגדר כז סנים ויהו

מקץ עסר סנים לסבת אברם בארץ כנעץ לקח הגד לו לאסה ובהוותו בז רו סנים

בולד לו יסמעאל ותמיד דורם ומגייר ובהיותו בן צט סנים נצטוה במילה ועפחה
זתסף נתבסר מלידת יצחק והוגד לו נאוף לוט עם בנותיו ויסע מסם ויגר בגרר

זאבימלך לקח סרה ותוך סנה בהיותו בץ מאה סנה נולד לו יצחק ובהיותו בן קג
סנים הגמיל יצחק ונתן גט פטורין להגר וגרשה עם בנה מביתו ויסמעאל היה

אז בן יז סנים ואחר זה ג' סנים הלך למדבר לראות יסמעאל ברשות סרה עם

סבועה סלא לירד מן הגמל וכסהגיע לביתו שאל לאסתו ממנו והשיבה סהלך עם
אמו למכא טרף לביתה אברהם סאל ממנה לחם ומים להיותו עיף והשיבה כי איץ
לה אמר אברהם אליה תאמרי לאיסך סיחליף מפתץ ביתו וכאסר סב יסמעאל
לביתו ספרה לו אסתו כל הדברים ויסמעאל הבין סהיה אבו וגם סמע חירתו
ותכף נתץ לה גט וישלחה מביתו ולקח לו אסה אחרת וסמה פטימה ואחרי ג'סנים

אחרים סב אברהם אל בית ישמעאל וברסות פרה ומכא אסה אחרת לבנו ויסאל
ממנה לחם ומים ותתן לו אז נתמלא רחמים אברהם על יסמעאל בנו ויתפלל אל
הית בעדו ונתמלא כל ביתו מכל טוב ובסוב יסמעאל הביתה ראה וסמע מאסתו

כל הדברים ויסמח מאד אזהכיר סי עדיין רחמי אביו עליו ובהיותו בן חמסי סנה
בא לסחר פני אברהם אביו ובאותה הלילה בא הכיווי לאברה' קח נא את בנך את
וחידך אסר אהבת את יצחק לעקירה לאפוקי יסמעאל והיה אז ליצחק לו שנים

התחילו יסמעאל ואליעזר מפלפלי' יסמעאל אומר עתה ימות יכחק ואני בכור ויורם

ואליעזר אומר אתה בן הגרושה ואין לך חלק בה ואנו בן ביתו ועברו הנאמן
ר

יצחק

ט

ולי נאה הירוסא ואברהם טרם לכתו בחר לקחת רסות משרה ואמר לה אם רכונה
סיוליך יכחק לבית המדרש ונתרכתה ואחר כך בששמעה מעשה העקידה מתה
והיא בת קבז שנים ואז היו לאברהם קלז סנים אחרי ג' סנים למיתתה שנשלמו

ימי אבלו סל יצחק על אמו אברהם סלח עבדו לקחת אשה ליכחק והביא לו רבקה
בת ג' סנים כי נולדה תכף אחר העקידה כנראה בסוף פרשת וירא .ויהי יצחק בן

מ' ספים בקחתו את רבקה ובץ ססים סנה בשנולדו עסו ויעקב הרי רבקה היתה
עקרה ה' שנים ובת סג ססהולידה בנים אברהם היה בץן קמ סנים כשלקח קטורה
ובן קעה במיתתו סהיה סנת טו ליעקב וקבר תרח אביו ב' סני קודם מיתת פרה:
ועל אשר סאת למה לא פרסמה התורה נס גשול כזה כבר השיבותיך על כל כיוכא

לזה סהית אינו רוכה סיאמין בו האדם באמצעות נסים ונפלאות אלא באמכעות
בחינת האדם בנמכאים סאז יעלה רעתו בעליוני ויכיר הבורא ביראה של אהבה
זולת סי נתפרסם זה הנס לכל האומות וכבר העיר הרב המורה שראה וכתוב
בספרי ההשרים הקדמונים ועיין בפי' הרמבץ פרס נח:

יצחק

בטו ניסן נולד ובן לז שנים היה כמנעקר נגר דמת בן עזרא האזמר
סהיה בן יג סנים וביום  35נעקר ובו בפרק נולרה רבקה והיה בן

ססים כשנולד יעקב ושני חייו בן פ'מנים ובהיות יוסף בן ל שנה סעמד לפני
פרעה מת יכחק' תסף אחר העקירה הלך למדדש שם וסם עמד עד סבא אליעזר
עם רבקה הנראה במדרס זוהר פרשת תולדות אומר סרבקה היתה בבואה לבית

יצחק בת ג' שנים ובספרי נראה שהיתה בתיר סנים ,עשרים סנה היתה עקרה
והוליכה יצחק להר המוריה למקום סנעקר והתפללו על הבנים ויצחק היה יודע

סיהיו לו בני אבל לא ידע אם מרבקה או מאסה אחרת .עסו הרג את נמרוד ולקח
ממנו בגדיו החמורות אשר היו מאדם הראסון ואחר כך לקחם יעקב בשעת

הברכה זוהר פרס תולדו' במדרס תלי' מזמור יח אומר יהודה הרג עשו בקבורת
יצחק ובמדרם אחר אומר סהיה חוסים בקבורת יעקב סאזנעסית מלחמה גדולה

בין יוסף וזרע עסו  .רשי פרס' סלח לך אומר מסכולד יכחק התחילו ת' סנה סנת

לאברהם ועברום וענו אותם:

יעקבחי קמז שנים ומת סנת נה לליי

פרקי רבי אליעזר פנא אומר סהוא היה ראסוץ סנתעטס וחיה' תוספות פק
רחולין אומר סעז סטמץ יעקב תחת האילה היה דמות יונה סמכאו הכותים אחרי

הימים והסימוה בראס הרגריזים  .זוהר פרסת תולדות אומר סהקבה לא רצה

לגלות ליצחק רשעת עסו למעץ יתברך יעקב ממנו סלא מדעתוי וזה כי להיות
יצחק כלו כליל לא היה יכול לברך מטוב הארץ כי אם ממינו שלכן לא ברך אברהם
ליצחק למען לא יתברך ממנו עסו  .אמנם נענס יעקב על חררת אביו בראסית
רבה פרשת לז אומר כי משנולד יעקב ער סאמרו בניו סירה על הים יצאו סם סכי
וסץ מן המבול עד דור הפלגה ולפי סמתוך הסלוה מרדו בו יתברך כן מרה כנגר
מרה היוגרים במצרים כל סך זמץ ובחר ה' סזרע אברהם יסא עליו זה הסעבוד

וותר מסאר האומות לפי סער

תז סל ישראל במרדש פרס נסאאומר כל

יעקב
המבטים ודינה אחותם מולדו בטבעה סנים חוץ מבנימן מהיה ליעקב ק' סנים
כלא מהסבטים נולד לסבעה חדסים עם כל א' כולדה תאומה והיו להם לנסים

למעץ לא יקחו מבבות כנען לנסי' כנראה בפרקי רבי אליעזר במדרם פרס ויסב

אומר כי מיום סנאמר לאברהם ידוע תדע עד סנתיסב יעקב בפרסת ויסב יכאו
לנט שנים המניץ מגורי  .במדרם בראסית אומר כי "ח פעמים גזכרים האבות
בתורה ובנגדם תקנו יח ברכות ‧ רחל מתה בת לו סנים וקבור ימים היה לעונם
יעקב לפי סאחד נדרו .פרקי רבי אליעזר פרק לו אומר בלהה וזלפה היו

בנות לבן מפלגסו זוהר פרשת וישב אומר יעקב לא סמס מטתו במסך העדר

יוסף סאצלו .בן עזרא פרסת סמות דינה נולדה בהריון א'עם זבולון במדרט
פרסת ויסלח אומר כסנלקחה דינה מסכם היתה אסת איוב ואחר הריגת בני

סכם לקחה סמעון לאסה ומתה בארץ הנעץ וסם נקברה קודם ירירתן למכרים
סם במדרם סאול בן הכנענית זו רינה שנבעלה לכנעני ויכא ממנה סאול והוא

נקראגם כן זמריבן סלוא וסלומיאל בן כורי סרי .בפרקי רבי אליעזר אסנת
בת פוטיפרע אסת יוסף היתה בח דינה עבה מבני החורי היה הראסון סהרכיב
סוס עם חמור ודבר גדול היה סחרס בריה סלא בראה הקבה בבריאת העולם

כי ראוי סתדע סכל מה סאפסר חרוסו מהטבע כפי מה סהטביע הות לא ייוחם

בריאתו לו יתברך בספור מעסה בראסית כי הוא יעסהו באמצעות הטבע ולזה

לא ייחס לו יתברך הויית הכמחים והבח המתהוים מן העפוס ומזולת מינטאבל
לו יתברך יחס בדיאת מה סלא יתהוה על המנהג הטבעי כי זולת אה רי בתנועת
הגרמים הסמימיי' עם בחאסר בחמד הספל לקבל כל הכורות באמצעות הכורות
יסוריות אסר ברא בו אל סיתהוו מזה החמר הספל אלו המיגים מהכמח זב"ח

הכולדים מעפוס ולכן כמו פלא הודיעה התורה הבריה חדשה מנתחדסה
בהתחכמות זה האים סאינה מעפוס ולא על ידי הטבע ולא נברא בחרום העולם,

מלכות יוסף במצדים היה סמנים סנה והוא סרת יצחק זקנו קודם מכירתו ט סני'
דאובן היה ראסון בעולם סחטא ועסה תשובה מדרם ויסב מדרס בהעלותך

יוסף עמד חבוס בבית האסורין "ב סנים במסכת דה פא אומר סיכא מבית
האסורין ביום אה וראיתי בפי' התורה לקארו סערין נוהגים במצרים כסרונים

לעסות סליט כריך סיהיה עבר ויקבה אותו סר הטבחים ואחר כך כופר בדתז
ואחר בך נעסה סליט .במדרם ומביאו הבחיי פרס סמות אומר ראובן נולד יד

בסלו וחיה קבר סנים ומת אחר יוסף ב' סנים והיה בן ר' סנים כסהביא הרוראי'
לאמו סמעון בולד סא טבת וחיה קב סנים זמת סנה א' אחר יוסף לוי כולד זו ניסץ

וחיה קלא סנים ומת אחד יוסף כד סנים ואז התחיל כובד הגלות וכסירד למכרים
היה בן מה סנים וכב סנים חיה במצרים יהודה בולד טו סיון וחוה קיט מנים
יססהר כולד י' אב וחיה קכב סנים זבולון כולרז' תשרי וחיה קבר סנים ומת אחר

יוסף ב' סנים דץ נולר בט אלול וחיה קבא שנים אסר נולרכב סבט וחיה קכג מני'
מוסף בולד בז תמוז וחיה קי סנים והיה ראסון לסבטי למות בנימץ נולד יא מרחמון

יעקב
וחיה קיא סני' ומת לפני לוי כו סנים גר כולד י חסוץ וחיה קכה שנים נפתלי כולד
ה' תשרי וחיה קלג סנים באייר וסבט לא נולר סום סבט ונשתיירו לאפרי' ומנסה
זעתה בא לירי מקום להסיב אליך מה ססאלת אלי אם בימי הקרמונים היו נוהגי'
בני המספחות איזה כורה לסימן מספחתם כמו סנוהגים להווה הנקרא בלעד
ארמה ולכן אני אומר כי לא ראיתי בזה מאומה בספרי יסראל זולתי מה סמביא

הבחיי על סם המדרסות והוא כי האבנים סבאפוד היו נבר הסבטים ולכל אהית
רסום גווץ א' וכורה ח' עלי מפתם ולד זה היה להם כמו הבנדיירי לשרי כבאות
בזמץ המלחמות  .לראובן אודם הנקרא רובינו והבלסו ממינו וסגלתו סהנוסאה

טוב להריון וסלא תפיל ולמקסה לילר ומפתו ירוקה ועליה כיור דודאים לסמעוץ

פטרה הנקרא פרסימה והמרקדי ממינו והנוסאה מקררת הגוף ומפתוירוקה
ומכוייר עליה סכם  .ללוי ברקת והוא קרבונקולו ומאירה כנר והנוכרים קוראים
אותה סמיראלדו וטובה לפתיחת הלב ומפתו כבועה שלים לבץ וסלים שחור וסלים

אדום ומכוייר עליו אזרים ותומים ‧ ליהודה נפך הנקרא מרקד והוא ירזק ממיץ
פרסימה והנוצרים קוראי' אותו קרבונקלי והנוסאה מבריח אויביו ומפתומכבע

השמים ומכוייר עליו אריה  .ליססכר ספיר הנקרא כפירו והוא ממראה התכלת
וטובה לאור עינים וכל כאב ומפתו כמוס ככבע הכחול ומכייר פליו שמס וירח

לזבולון יהלום הנקרא פירלה והנוכרים קוראים אותם דיאמנטי ומביאה סינה
ומפתו לבץ ומכזייר עליה ספינה .לרץ לשם הנקרח טופכיאו ולמכרים טורקינה

ומפתורומה לספיר ס' ומכוייר עליו נחש' לגר סבו הנקרא טורקינה וטוב לרוכב
על סוס והנוכרים קוראים אותו טופכיו ומפתו מעורב ס' ולבן ומכוייר עליו גרוד.

לנפתלי אחלמה הנקרא קריסטאלו והנוצרים קוראים אותו אמטיסטה ומחזקת
הלב ומפתז כבועה כיין כלול ומכוייר עליו אילה לאשר חרשיש הנקרח קריאוליין

ולנוכרים יאכינטו וטוב לעכול ומפתו הכבעאור הסמץ ומכוייר עליו אילן זית.
ליוסף סוהם הנקרא ניקולו וטוב לחץ ומפת ב סבטיו ש' מאד ומכוייר עליהם

מכרים לפי סנולדו סם אפרי היה מכוייר על מפתו סור ולמנסה מכוייר על מפתו

דאם לבנימן יספה הנקרא דיאספרו וטוב לעכור דם ומפתו מכל הכבעי ומכוייר

עליו זאב'י ואומר הבחיי שראה בספר האבני ססגולות האבכי תפעל כסהנוסאם
הזא טהור והנוסאם בטומאה יבטלם או יחליסם ואם יטהר יחזרו לסגולתם.
יוכל להיות שכל האומות לקחו דוגמה מן בני יסרא הץ בעסיית הבנדיורי לכורך

צבאות המחנה במלחמות הן סימנים למספחות  .ער ואונץ היו בני ג' סנים

כסחטאו כנראה בסדר עולם והרמבץ אומר סהח בני "ב שנים הרמבן פרס ויסב
תמר בתו סל סם היתה .בספרי רבקה קהת לוי עמרם מתו בני קלז שנים יוסף
והוסע בני קי סנים סמואל וסלמה בני נב סנים משה הלל הזקץ ריבז ורבי עקיבה

בני קב סנים  .בזוהר פרסת סלח לך אומר סקב רת האבות במערת המספלה
היה בסתי סורות כזה

האומר סבספר

עה המלך

אדם וחוה

שרה אברהם

יצחק רבקה

לאה יעקב

יעקב
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V

במצא בדרך אחרת איינו

אדם חוה שרה אברהם

ואומר סכמו סנקברו כן

רבקה יצחק יעקב לאה

יקומו בתחייה ,ואסיב עתה גם כץ לסאלתך כי להיות יוסף גם אחרי

במכר הוא הסליט כמו סהעידה התורה בבית פוטיפר ובבית האסורים וכל
מכן בהיותו משנה למלך איך לא הודיע לאביו ענייניו .והנה דרך המפרסים

מדע  ,וגם אני הרחבתי הדבור בזה בכתם הדרסות שלי ,אמנם לבי נקפי

ועדיין לא נתישבה דעתך ודעתי ולכן להפקת רכונך אחוה דעתי סנות.
בזה הדרך והוא אמרו חזל סהתשעה סבטים כרפו הסכינה עמהם והטילו חרם

סלא יגלו הדבר ליעקב ועל זה הית ויצחק לא גלו לו הדבר ואני אומר סהית לא
גלה לסבה אחרת המוסה אכלו וכמו סאמרו חזל ראוי היה יעקב לרדת למכרים
בסלסלאות סל ברזל וכו' או לאיזו סיבה אחרת המוסה אצלו וקרוב אכלי סבסעת
החרם היה יוסף עמהם סעדין לא פנו משם המדינים והיסמעאלים כמו סראוי

להאמין סנמסך זמן רב בתנאי הסבטים עם הסרסורים והסוחרים וגם לרוב

תחכוני יוסף כמו סנאמר אבל אסמים אנחנו וכו' ב התחננו אלינו ובמשך זה הזמץ
הטילו החרם ויוסף הסכים עמהם והשלים סך העשרה בשני צדרים אם בהכרח

להיותו אסור תחתיהם ועונה אמן בעל כרחו ואם כפי הדין סאם רוב הכבוד
מסכימים בחומרא א' המעוט נמשכים אחריהם נגד רכונם ולכן אין לפרס דברי

חזל כפשוטם לפי סאין כח לבן לההריח האב ולא התלמיד לרב אבל דבריהם דל
סהואיל והסבטים הסכימו בזה גם הית לא רכה לגלות לסיבות הכל או אחרות כי

לא מחסבותיו מחסבותיה ולא מצר חרם הסבטי' והיות יוסף צדיק תמים לא רצה

לגלות הדבר בסום דרך ואופץ אם לא ברשותו יתברך או בהתרת החרם ולכן
כטהגיעו אחיו למצרים בקס דרך ואופץ להפר הנדר ולא עלה לידו עד הפעם
השליסית  :הראשונה באמרו ויסוב מעליה' ויבך סרל התחנץ בתפלה ובכיה אכלו
יתברך סירשה לו לגלות עצמו עם אחיו ויותר הנדר סכן נמכא בכיה סרל תפלה

המו בחנה ובחזקיהו ולא סוה לו סכן נאמר ויסב אליהם וידבר אליהם ואינז אומר
מה דבר אדרבה ים טעם זקף גדול על וידבר אליהם פרומז סהסלים סם הדבור
על דרך האספו ואגירה לכם סבקם יעקב לגלות את הקץ וכו' .הפעם הסנית
1

באמרו ויבא החדרה ויבך שרנ סהתפלל להתיר הנדר כי בכמרז רחמיו על בנימן

אחיו ולא סוה לו כי רחץ פניו ויכא לדבר לאחיו ויתאפק ולא דבר מאומה אלא
סימו לחם ,אמנם בפעם הסלישית פספס במעשיו וראה כי דבר הנאסר במניץ

בריך מניץ אחר להתירו ולכן בראותו סהיה נמכא לפניו המנין ההוא ממש ושנים
מתר סהם ראובן ובנומץ בחר להתיר הנדר ברסו המנין ההוא ובראסונה התפלל

אליו יתברך כמו סעסה פעמים אחרות וזה אמרו ויתן את קולו בבכי ואחר כך
בהיותם כלם נאספי'יחד אחרי אמרו הוכיאו כל איש מעלי גלה עכמו סבאסיפתם

יחד רמז להם יוסף שיתרכו להמנות עמו ויתירו הנדר  .אמנם אחיו פחדו

ממנו להיותו מלך וסבאולי יגלה לאביהם ויגלגל עליהם קללה ולא רבו להסכים

יא

אדרבה לא ענו לו אמנם יוסף חלה פניהם בלסון נא סנאמר ויאמר יוסף אל אחיז
גסו נא אלי והם נתרכו וכמנו כלם כא' ונתרכו לו ואז אחר ההתרה התחיל יוסף

סבית ואמר אני יוסף אחיכם וכו' ולא אמר העוד אבי חי סדי סלא להפחידם ועל
זה הדרך נוכל לפרס כל זאת הפרסה ונראה לי נאות זה הפי' כפי פסט הפסוקי
וכפי דרך טבע האמת בספר המכזות נותץ סברה נכונה על היות הבכורה ראויה

ליוסף אף בלי טענת עון בלבול יכונ סל ראובן והנה ערוך לפניך עסקי ומאורעו
יעקב ושנותיו כפי דברי סדר עולא והמדרסי  .בהיותו בן טו סנים קנה הבכורה
םס םרדמב ךלהו ויבא תיבמ חורב אכי ףסתו הכרבה חקל םינש גס ןב ותויהב(
ועבר בדירת קבע ושם עמד יר סנים זולת כי מבראסונה היה תמיר הולך סם

ללמור וסב אל אביו לשוב למורו לפניו בו בפרק מצאתו מבית אביו מת יסמעאל
ונכנס בבית לבן בהיותו בן פד סנים ובהיותו בן פו סנים מת עבר רבו ,ואחר
חדש ימים שנכנס בבית לבן לקח לאשה לאה ורחל סהיו תאומות ובנות לבן והיה

להן כב סנים ותוך שנה כולד ראובן ובמסך ז' סנים נולדו לו יא סבטים ודינה
עסרים סנה עמד בבית לבן ויצא מביתו בן קב סנים ובא לסוכות ושם עמד סנה

ח' והלך לשסם וסם עמר כמו ססה חדשים והיה לו כרת דינה :היו שמעון ולוי

בהריגתם "ג סנים והיה ליעקב ובניו מלחמות גדולות ועבומות עם בני אמורי
על הריגת ושבית סכם כנראה במדרש פרסת ויסלח כי יפה הוא ולהיותו כל סך
ארוך לא העתקתיו הלך בית אל וסם עמד כמו ד' חדשי' וטם מתה דבורה וגם בא
לו סמזעת מיתת רבקה אמו ויקרא שם המקום אלון בכות זסם נחברך במס

יסראל ויסע מבית אל וכולד לו בכימן בדרך אפרתה ומתה רחל אשתו וראובן חלל
יצועיאביו ונתאחר בזה הדרך כמו ב' חדשים ויבא אל אביו והוא בן קד סנים
וסמס אביו סב סנים בפרק היות יוסף בן יז סנים מתה לאה והיאבן מר סנים

V7

ואז נתפרד עשו מיעקב ותוך ו'חדשי נמכר יוסף ומענו אחר כך היה מעשה תמה
עם יהודה בן ל'סנה היה יוסף בעמדו לפני פרעה ואז היה ליעקב כמו קכט סני'
ואז היה רעב מכרי׳ והנעץ ותסף סלח יעקב הסבטי' לסבוד אוכל במצרי ובהיותו
בן קל שנים הלך למצרים עם כל בני ביתו וימת בן קמז שנים וילכו בניו לקברו

במערת המכפלה ואומר המדרש סמלחמות גדולות היו בין השבטים ועשו סבא
עם מחנה גדול ללחום ולא רוכה סיקבר יעקב במערת המכפלה ואז נהרג עשו

מהשבטים וכו' כנראה סם

לוי

ממיתתו עד סיכאז ישראל ממצרים

עברו קיו סנים והוא היה האחרון מהשבטים סמתו ולד שנים עמד במברים ולא
התחיל השעבור עד אחרי מותו ואין השעבוד יותר מפז סנים כסנותיה של מרים
ולכך קראוה מרי' כשנולדה  :במדרש יאיר ומכיר ונבת בני מנשה בן יוסף כולדו

בחיי יעקב ומתו אחר מיתת מרעה  .במדרש פרס שמיני יאיר נהרג מאנסי עי
והיה סקול כנגד ל' איס  :סרחבת אסר ויוכבר בת לוי אשת עמדם היו מבאי
מכרים ומיוכאיה .סרח גלתה למסה המקום סהיה טמון ארוץ יוסף ביאור.

והיא היתה האשה חכמה מדברה ליואב עע סבע בן בכרי כי ארכה ימים:

יעל

ד

קחת חיה קלג שנים ומת שנת ק' קודם יכיאתמברים  :עמרם חיה קלץ

טכים ומת שנתל למשה  .אמר המדרש סבשנת כמו קל לרדת ישראל למכרים
פרעה חלם וראה זקץ עומד נגרו ומאזנים בידו ויקח כל זקני מצרי׳ ויקסרה יחד
ויסימם בכף א' סל מחזנים ולקח טלה א' ויסימהו בכף מאזנים האחר ויכריע

הטלה כנגד כלם ,ויהי בבקר ויקרא כל חרטומיו ויפתרו ספתיד לילד מוסיע

ליסראל נגר המכרים "ואז כוה כל הבץ הילור וכו' וכזה ראיתי בקרוניקי:
משה .כולד לז שכים אחרי מיתת לוי והיה מנת ב' אלפים ססה ליכירה ביום ר

ז'ימים לחרס אדר ג' סעות מהיום  .ויא סהיה כזוניסץ ויהי מקץ סנתי

ימים הבואהו אמו לבתיה בת פרעה ויקרא סמו מפה  .ואביו קראהו חבר ואמו
קראהו יקותיאל ואחותו קראהז יתר ואחיו קראו אבי זנות' וקחת קראהו אבי

סוכו ויסראל קראוהו סמעיה בן נתנאל ולפעמי טוביה ולפעמים שמעיה ולפעמי'

סופר ולכלם יס טעם במדרם ומכריים קראוהו חוניוס .אומר המדרם כי בהיותו
בן ג' שנים על ברכי בתיה אכל פרעה וחרטומיו  .מסה לקח העטרה משל ראס
פרעה וישימה על ראשו ויתמהו כלם ופרעה פחד ובלעם יעץ להרגו וה"ת שלח

מלאך גבריאל בכורת א' מהחרמומים ויעץ לקחת מרגליות ולסימם בכלי א׳
ואס בכלי אחר ולהביא סניהם לפני הנער והיה אם הנער יקח המרבלית יהיה

סימן שבחכמה לקח הכתר וחייב מיתה ואם יקח אש יהיה פטור וכן עסו והמלאך
הרואה ואינו נראה סמך יד משה ולקח אס ויסימהו על פיו ותבער קכת ספתיו

ונעסה כבר פה וכבר לסון ויכא חפשי וכתגרל בבית בתוה ופרעה חביו ער היות
לו יח סנים ויס אומרי' כ"ט סנים  .ואזיכא אל אחיו וירא איס מצרי מכה איס עבדי

סהיה דתן ויברח העברי המוכה אל מסה ויאמר לו המכרי הזה נככס בביתי
באמס ויאסרני ובא על אסתי בפני ועתה מבקס להרגני ויך מסה את המצרי

בשם המפורס ויטמנהו בתוך בני ישראל הנמסלים לחול וילך העברי לביתו לגרם
אסתו סנטמאה ותברח האשה ויגר הדבר לאבירם אחי איסה ויהי בבקר סב

משה סנית למחנה העבריה ומכא דתץ ואבירם ניכום על רע׳ זה הגנו ויכעק
אליה והסיבו לו הלהרגכי אתה אומר וכו' והודיעו אל המלך רכיחת המכרי והוסם

בבית האסורים ונפסק רינו להתיז ראסו ובשעת השחיטה נעסה כוארו כמו סיס
ונהפך החרב על כואר הקוסטנרוימת יומשה ברח וילך לו אל מלך כוס אשר הית
נגרס חוץ מעירו לזאת הסיבה היינד כי להיות קורקונים מלך כוס יוכא מעירו

ברי ללכת להלחם נגד ארם ובניקדם הניח בלעם ושני בניו לשמידת העיר וזה
כי בהתגרל משה בבית פרעה ואזהיה סם בלעם א' מחרטומיו ויוגר לבלעם כי

מסה סונא לו ומבקם רעתו .ואז בחר לברוח מלפניו וילך לועם ב' בניו לכוס
ובהיות בלעם ובניו תוך עיר כוס ויועץ בלעם למרור במלך ויסמעו אליו המון
העם ‧ והוא הגביה חזמות העיר והחזיקה ועם כס פים החזיק עכמו בה ובסוב
המלך לא רכו סיכנס ואפי סנלחמו הרבה יחד לעולם היה יד המלך על התחתונה

מיהי כי הגוע אליו משה ומכא חץ בעיניו נתייעץ מסה להיות בעוזריו כגר בלעםו

לב
ובסוף ט' חרשי' חלה המלך וימת ויקומו סרי צבאותיו וימליכו מסה עליהם ונדדי

לו לאסה אלמנת המלך ולהיות בלעם מעמוד בכסופיו נחסים ומרפים סביב
העיר למשמרת לקח מסה בני החסירה ועם תחבולות ועא הבריח הנחסי' ומסה

וכבאותיו נכנסו בעיר ובלעם ובניו ברחו והלכו להם ויקם העם וימליכו את מסה
והסיאו לו אלמנת המלך וימלוך עליהם אר בעי סנה אחרי הימי נתרעמה האלמנה
עם השרים נגד מסה באמרה סלעולם מסה לא בגעבה ולא דבר לה מאומה.

וסאלה מהם סימלכו עליהם בן המלך אשר מת הנקרא מונחם ולא איס זר כזה
וכץ עסו ויתנו מתנות למסה ויסלחוהו בכבוד ומסה בן סב סנים בכאתו מסם

זילך לואל רעואל ויספר לו כל המאורעות לו ויחסוב יתרו סמשה ברח ממלך כוס
כמו סעסה מפרעה .ויסימהו בבית האסורים וסם עמר עסדה שנים ויתרו סבת
ממנוי אמנם הית הסי' בלב כפורה וכלכלה אותו לעולם אחרזה הזכירה לאביה

לראות את מסה האסור ויתמה יתרו ויאמר איך אפסר סערין הוא חי ותאמר לו

הלא ידעת כי אלקי העברי הכיל אברהם מאור כסרים ויצחק מהעקידה ויעקב
מהמלאך וזה מסה מץ היאור ומחרב פרעה כץ כחץ לו חיים ויכילהומן האסורים
האלה ויסלח בעדו ויסתחו מסה לפני יתרו וילך מסה אל הגץ לתת הוראה לאלקיו

וירא סם מטה ספיר נטוע בגן והכיר סם המפורס חקוק עליוויתלסהו ויהי למטה
בכפו כי זה המטה בדאו ה"ת בססת ימי בראסית  .ויהי ביד אדם ואחר כך ביד
נח ואברהם יצחק יעקב ויוסף מלך מכדים ,ולבסוף ביד פרעה ואחר כך ביד

רעואל ראס החרטומים ובהיותו יועץ המלך לתועלת היהודים נגד כוונת בלעם
היועץ השני קכף המלך נגר יתרו ולכן ברח יתרו לעירו והביאהמט לביתו ויטעהו
בגןביתו .והית הסים בו החסלא יוכל סום איש לנתסוימסם ער ביאת משה איש

האלקים ובראות יתרו המטה בכפו תמה מאד .ואז נתן לו כפורה בתו לאסה
ולא מל בנו הראשון כי לא רכה יתרוואחרת שנים נולד להם אליעזר והיה רועה

כאן יתרו והמטה בכפו מהבהמות פרים ורבים הרבה מאד עם במדרס וכיוכא
לזה מצאתי בקרוניקי גם ובספר אבזיביאו :והואילואני על סיפור ענייני
מרעה אמרתי להודיעך בקצרה דעתי על ענין חטאו וחטא אהרץ בהכאת הסלע
אפילו סמססבר והרחבתי הדבור בובספר הפסטי' מלי הנקרא ספר גדליה ושם
הבאתי סח רעות בדבריהזה סאספתי מכל המחברי' והבאתי סם גם את דעתי

ועתה בחרתי להודיע אליך כוונתי אחרת בו והיאייסרה בעיני כמעט יותר מכלגיורה
הדיעות סהבאתי סם והיא .הותיאמר למסה קח את המטה והקהל את העדה

וכו' סזה סם עדה רומזיאל ההמון וקטני אמנה סנאמר עליהם עד מתי לעדה
הרעה הזאת כי לפניהם צריך אני להראות גדולתי סלפני הקהל סהם זקני ותכמי

הרור איני כריך לפי סכבר מכירי אותי ומאמיני בי אבל מסה ואהרץ לא האמיו

סזכות העדה תהיה כל פך מיזכו להכטרף עם זכותם ולהפוך הסלע אל מים ולכן
לא קדאו העדה אבל ויקהילו מסה ואהרן את הקהל סרל הנסיאי והחכמי סידעו

בוראי סהם צדיקים וראוים אל הנס  .ואז הרים מסה אתידו ויך פעמים א' כנגד

2

ומשה

זכותו וא' כנגר זכות אהרץ והקהל ,והית כעס לפי סלא קרא הערה סאמד לו
אשר עתה לכבוד זאתהערה קראם הית בלסוץ בני יסראל סהוא סם מיוחס ולא
האמנתם סגם עם הבלתי ראוים ‧ סני מתנהג במדת רחמים וחטא אהרץ היה
סהיה לו לזכור הדבר אל משה הואיל ונצטוה גם הוא בלסון וידבר ה' אל משה

לאמר הקהל את הערה אתה ואהרץ ודברתם וכו' סהיה לו לקפוץ ולעסות את
המצוה כי במקום סיס חלול ה' אין חולקי' כבוד לרב כנראה בקנאת פנחס ‧ ועל
אסר סאלת למה עמד משה בהר סיני גש מ' יום לפי סהסני פעמי' סעמר עבור
לוחות ראסונות ושניות אין ספק סהית היה יכול לכתבם וללמר תורה למרעה
בפחות מיום א' וגם השלשית על תפלת העגל אחר סהיה ברכונו יתברך להאריך

אפו היה יכול להסיב לו כרגע וונחם ה' וכו'  .ולכן ראוי סתדע כי בספר עטרת
זקנים מרחיב מאד על תסובת זה הספק ולהיותו ישר מאד בעיני אראנו לפניף
בקוצר רב ואחר סך אחזה רעי בקוצר אחרי אסר הרחבתי בו בספר גדליה תלי
וזה אומרו ‧ לשלש סיבות נתאחר מרעה בהר' א׳ מפאת המושג ומעלתו והוא סי

יסיבתו סם היה לתכלית השגת הדברים תחתונים ועליונים ולהיות הנמכאים
הספלים במספר עשרה סהם חומר ראשון כורה גסמית כורה פרטית ליסורות

מקרים הנמסכי אחר הכורו הכוללו הדברי סיתהוו באויר לסיבת האדים היוצאי
מן הארץ הזיית הככבי' ורעם וברק וכיוכא לזה הוית המתכו אשר יתהוו מהאדים
הנסגרים בבטן הארץ ואינם וכולים לעלות באויד הנפס הכומחת החיונית הח

סכל האדם ולכן הוברך משה לעמור בהר העשרה ומים ראסוני להסגת כלם ‧ ועל
זה הדרך עמרי' ימים סניים למען יוכל להסיג טבעו הגרמים סמימיי אשר הם

בחלקי לי מדרגות והם לדעת אם הגרמי סמימיי כמו סוכב וגלגל וסיוכא מורכבי

מחמר ראסון וכורה גסמית זאם הם רומי' זה לזה במספרם כי יס מחלוקת בין

הפלוסופי' והתוכני בהתחלפותם בתמונתם במקומם במדרגת מכבם בתנועת
במניעהם בזמנם דל אם הם נפסרי' או נכחיי' ופעולתם בספלים ,ועל זה הדרך
היתה יסובתו י' ימים שלישיי' למען יוכל להשיג עיון הסכלי הנבדלי אסר מספרם

י' סמו סאמרו סלכל ט' הגלגלי' יש סר הממונה עליו המניעו .ועל זה הדרך היתה
יסיבתו י'ימים רביעיי למעץ יוכל להסיג עיון מה סאפשר מהאלקות סהוא תכלית
הידיעה ולפי סהספירות אשר יוכלל בהם כל זאת הידיעה הם י' לכץ נתאחר יימי

הסבה השנית כפי המסיג וכורך הכנתו והוא סכמו סהעצם האנוסי נתהוה במ'
יזם ובלי מאכל ומסקה הן רצה הקבה לדמות זאת ההויה חדשה דמרעה לחול בו
הכורה אלקות בזה המספר וגם באולי סחמר מסה הוכרך לסך אלה הימים כדי

להעלותו הסבה סלישית כפי כורך קוכר המסיג וגודל המוסג לפי סאיכיות

הגוברות באדם הם ד' כנבר היסודות ותכלית כוונת מרעה היחה לקבל י דברות

הסתובים באכבע אלקי שעם ידיעתם היה עולה לתכלית רום המעלות האנוסיו
לכן הוצרך להכניע כל יסוד וליחה י'ימים המספר הדברות .ולסתי סיבות נעדר

מאסילה ושתיה .הא' פבהתגבר כח הסכלי נבואיי יחלש כח הגופני ולכן לא
כל

משה
אכל למען יתגבר הסכלי והב' היא סהיה מזיק התבודרות השכל בזמן האכיל' עם
בקובר :והנראה לי והוא בנוי על מה סאמרו חזל סהקבה מתאוה לתפילתן סל

בדיקים וכן אמרו הבא ליטהר מסייעים לו ולכן אני אומר סהגש סעלה מסה
הראסונה היתה לכורך הסם יתבר סרכה לפרסם אלקותו בעולם עם מתן תורה

והאמכעיים היו לכורך ישראל על מחילת עוון העגל והאחרונים לכורך מרעה
לקבל תכלית השלמות סאפשר לאדם וכבר הארכתי הדבור מזה בחבור סעשיתי

הנקרא ההשיני ואערכנו לפניך בקבר והוא ‧ בפעם הראסונה לא רבה הסם ית
להסלים כוונתו עם מסה אל בסך מ' יום כדי להלקות גופו אסר חטא בגופניות

כי אין אדם כדיק בארץ וכו' ובפרט כינתגלו נגרור עוונות ולכן רבה הפסית
להלקותו בהעדר המזונות סך אלו הימים למעץ יהיה לו כמו מלקות לכל גופו
וכחותיו ועם כל זה סב לו תועלת אל כונות סכלו לפי שהסזה קם זה נופל ואל זה
הרמז חסבתי סהיה כוונת הימים סניים לרמוז ליסראל סהנזק בסת וכער סחיה

למסה בימי המלקות ההוא הם היו חייבי' ‧ אמנם בעוזן הדור נתפס הצדיק ועליו

נאמר והוא עונותיהם סבל והסליסיים היו במספר מגם כן לרמוז סהקב'ה
מתאוה לתפלתן של כריקים ובראותו ית' סמסה הכיץ עכמו כל כך בסני פעמים

ראסונים הוא יתברך פתח פתח לפניו ולסוב למעלה ולהסתלם יותר וזה עם
תחבולת פסללך ויסתלם ככל האפשר והאריך מ'יום למען לא יפלו ימי כורך

מסה מהימי סנצטרכו לו ואל ישראל וגם כי אין ספר סבכל יום היה מסה מתפלל
ומבקס יותר שלמות מיום חל יום  .עם בקבור תץ לחכם ויחכם עוד .במדרס
סיר הסירי' אומר סהנער סכהן בבות מיכה היה בץ גרסון בנו סל מרעה והחריך
ימי ער סרוד המלך הביאו לשוב בתסוב' והחרי מות דור סב לסורו עד שהוא היה

הנביא סאמר גם אני נביא כמוך ואמרו חזל ססבואל שמו ונקרא הן לפי סלבסוף
סב בתסובה ונמכא בגמר ב' דרשותעל סמוי מרים אחות משה היתה אשת כלב
בן יפונה ומהם נולד חור .בפרקי רבי אליעזר פמה וכן במדרס נראה סלקח גם

כץ בתיה בת פרעה וקראה יהודית  .בפ' בן סודר ומורה א' חור הוליד בכלאל
מעסה המשכן והיה בן יג סנה כסעסאו והיו אביו ואבי אביו בני ח' סני כסהולירו
זה לזה ואין ספק סזה היה חוץ מהטבע ומעשה נס  .במדרס ויקהל נראה סרור
המלך יכא מזרע בכלאל ובאולי דל מכר הנסים .בפרקי רבי אליעזר ופי' רסי

ברה נדאה סאליכפץ בן פרנך לקח יוכבד לאסה אחר מיתת עמרם וכולד להם
אלדר ומידר זוהר פרס באא' כסירדו יסראל למכרים נולד איוב וכסיכאו מסם
מת ואומר סאיוב וחבריו היו מזרע אברהם וסכן בערביא ובן יבמה היה ואיוב

ויתרו ובלעם היו מחרטומי פרעה ובאותה עכה :וכרותיו התחילו ביום דה ונמסכו
זב חדס  .וראיתי כתוב בקונטריס יסן סמרעה היה מראה ספר איוב ודורסו

לזקני יסראל וזה למען יסמעו וילמרו כייס תקוה לכל בוטח בה' :אומרי׳ האומות
סהיה בן עסו  :ויא סהיה בן זרח חבכרה .זוהר פרסת בלק אומר סנמכא

בחרטומים ב'חכמים אחרים וסמם יונוס ויומבדוס ובלעז יואני ואמברוסיאו.
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וטבי אלו החכמי' עטו את העגל בחכמתם ונהרגו במכות משה ולזה רומז הפסוק
באמרו כסלסת אלפי איס לפי סהיו סקולים בחכמה אל ג' אלפים אמנם אמרו
חזל סהיו נקראים יונוס ויומחרוס וכץ ראיתי בקרוניקי .במדרס יונרב בן רכם
ומספחת הרכבים .וכן הקני כלם היו מבני בניו סל יתרו .וכן בלק אמרו סהיה
מבני בניו ‧ במדרס אהרן נתנבא ליסראל במצרי' סמנים סנה במדרש כסנכנסו

מסה ואהרץ לפני פרעה נדמו למלאכי השרת כי נתגרלה קומתם וזיו פניה כחמה
ועיניהם כגלגלי חמה וזקנם כאסכולות ודבריהם כסלהבת באופן סנפל פחרם
על כל רואיהם  .במדרם סיר השירים אומר כשיכאו ישראל ממצרים היו ססים
רבוא מבן עשרים סנה ומעלה ומשם ולמטה היו סמנים אלף ותמה אני ממספר

מועט כזה .לכן אמרתי טעות סופר הוא וכבר הרחבתי הדיבור בהקדמת חבורי

הנקרא ספר עין המניץ והוכחתי שם עם קבת אסמכתות סהיו יותר מסך תתקצו
אלפים ותתעו רבוא .וכבר ראיתי מה סאמרו חזל בבב פ'יס נוחלים וסנהדריץ
פ' חלק סלא יכאו ממכרים אלא סנים אנסים מכל ס'רבוא והסאר מתו במכרים

בג' ימים מהחשך למעץ לא יראו מצריים במפלתן של ישראל ויש ראיה מפסוקים

ולכן אני אומר סמרה טובה סל הקבה המרובה אינה חוזרת כנראה בבני משה
ומקימות אחרים ולכן ראזי להאמין סנולד זה הסך ויותר במדבר ולא נמנו בפרס
פנחס לפי סבאולי עדין לא היו בני כ׳ סנים וגם כי בירושת הארץ היו נגררים

אחרי אבותם סיכאו ממכרים ‧ ואם כן נוכל לדון סבכניסת ישראל בארץ היו
המיוחסים סך החול הים וככבי הסמים אשר לא תוכל להמנות וכן אמרו חזל
סמדבר הר סיני נקרא מדבר פארץ לפי סישראל פרו ורבו סם וכן אמרו על פסוק

כי אתם המעט מכל העמים דל לפי סאין אומה שלא תהיה מעורבת בה מאומות

אחרות אבל ישראל המיוחסים ובלי תערובת הם יותר מכל אומה כשתהיה
לברה והפשט הירוע הוא כי כל האומות הם ע׳ וישראל הס סה משפחות .ואם כץ

הם ה' פחות מכלם .זוהר אומר שרחל בת בנו סל מתושלח היתה הרה ללדת
במכרים ורמסוה ויצא הולד ממעיה ונתערב בתוך המלבץ וירד מיכאל והעלהו
לפני כסא הכבוד ובאותה הלילה הכה בכורות מכרים ,במדרש ביום כז תשרי

נגזרה גזרה לאבותינו עבור עון העגל וביום יז אלול מתו מוכאי רבת הארץ.
זוהר פרס פנחס ערב רב נסאו מבנות סמעיץ והיוסיבה לעון בעל פעור .בפ'
חלק אמרו שבלעם היה בן לד סנים בשנהרג והיה בן בעור בן לכן  .בפרקי רבי
איעזר פמב עושר קרח היה לפי סמכא אזכרות יוסף במכרים .זוהר פרש תרומה
אזמר בשעה סנאמר סם סם לו חק ומשפט משה עשה הפריעה לישראל כי לא

בעשה במכרים אלא חיתוך בימי החשך למען לא יהיו חלסים ביביאתם  .פרקי ר'
אליעזר פמח יגנון משבט אפרים היה נביא סקר ליסראל במכדים והוכיא רבים

מהם זילכו מכריים אחריהם והרגום ואומר המדרש שהיו מאתים אלף" ,א
סהעכמות יבשות סהחיה יחזקאל היו אלה ‧ אמרו חזל סהתורה התנה ביום סבת

טהיה כב בחרס השני ליכיאתם ממצרי ובחרש הג' נתנו עשרת הדברות ובאותה
ונה

רך

השנה מח נחשוץ .במדרש פרש' מדבר נראה שכל סבט לוי ואלדר ומירד נכנסו

בארץ ,בזוהר פרסת חקה אומר כי משה מת ביום ז' אדר  .ואהרץ ביום רח אב
ומרים ביום י'ניסץ וכלם בשנת הארבעי' ולא נקברו יחד לטיבת יסראל ,ובפרסת

תדומה אומר שיוסף ומשה ודור מתו ביום שבת בסגת המנחה וסנגרם נצטוינו

לומר ג' פסוקים סל כרק .סך כל אלה הסנים מבריאת העולם עד יכיאת מכרים
עולה ב' אלפים תמח .כל אלה החשבונות והעניינים שכתבתי עד הנה רובם

תמכאם בסדר עולם רבה וזוטא אשר הם כתבו מה שראו וסקבלו מאגרות
ומדרשות המפוזרים בים השתא סררי:

יהושע

היה בן פב שנים

בסקבל התורה ממרעה היא סכת ב' אלפים תפח לבריאה והיה מסבט אפרים.

במדרס רחב היתה בת י'שנים כסיכאו ישראל ממצרים וזכתה כל משנים סעמרו
יסראל במדבר וכן נראה בזבחים פיר והיתה אשת יהושע והיה להם בנות ויכאו

מהם ח' נביאים כנראה בפק דמגלה והם ירמיה חלקיא מחסיא חנמאל סלום
ברוך בן נדיה יחזקאל בן בוזי .ויא אף חלדה הנביאה .במדרס פנחס והלב היו
המרגלים ששלח יהוסע:

פנחס

לא בודעו ימי חייו כי האריך ימים מאד וקבל התורה מיהוסע
בשנת מותו סהיה שנת ב׳ אלפים תקיז לבריאה .בימיו ספט

עתניא למטה יהודה מ'שנים אשר תסף אחרי מותו היה מעשה פסל מיכה ומעסה

פלגס בגבעה אשר ביום כג שבט נתקבבו ישראל על זה ואלף איס מבנימן לא
רכו ללחום עם ישרש והלכו לאיי רומנייה כל זה במדרש .ובימיו ספט גם כץ אהור

בן גרא למטה בנימן פ' סנים ואחרי מותו היה הרעב ונסיעת אלימלך וכעמי מאד
ואלימלך היה אחיו של סלמון בן נחסוץ בן בועז שמת אחר יהושע ובימיו שפט גם

כן שמגר הכהן א' שנה  .ובימיו ספט גם כן רבורה וברק למטה נפתלי מ' סנים
וג' שמות היו לברק מיכאל לפירות ודע כי אפי סאסה פסולה לרון עם כל זה סאני
דבורה סיטראל קבלוה עליהם ,ויא סהיתה מלמדת לשופטים ,ויא סנתמנתה

עפ הדבר .בפג אמרו חזל מבני בניו רסיסרא למרו תורה בירושלם ‧ בימיו ספט
גרעון למטה מנסה מ' סנים ,בימיו ספט אבימלך בן פלגסו מ' סנים .בימיו
ספט תולע למטה יססכר כג סנים .בימיו ספט יאיר למטה מנשה כב סנים.
בימיו ספט יפתח למטה מנשה ושנים ‧ בימיו שפט אבצן הוא בועז למטה יהורה

ז' סנים  .במדרס בועז היה בן ת' סנים בבאו אל רות .וביום מחרתו מת והיה
לו קודם נסיאת רות ל בני' ול בנות ואמרו סעובר בנו אבי יסי חיה יותר מת סנים
ואומר סדר עולם ותנחומא כי שלמון הולד בועז בשנת מא אחדי יכיאת מכרים.

רות וערפה הלות נעמי היו בנות עגלון מלך מואב .בתנחומא ובמסכת הוריות

עגלון היה בן בנו סל בלק וכסהלכה רות ללקוט בסרה היתה בת מ' מנים.
והאריכה ימי'עד סראתה סלמה על כסא מלכותו וערפה היתה אם גלית הפלשתי
ובימיו ספט אילון למטה זבולון י' סנים  .ובימיו ספט אברון למטה אפרים ח'סנים

ובימיו ספט סמסון למטה רץ ה' סנים .במדרס סמסוץ היה חגר משני רגליו.

דב
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ובימיו

צגש

ובימיו מת בוזי בן בוקי מזרעאעזר והלך מעלת כגלזרע אתמר ועלי היה הראסו]

ואביתר האחרון ובזמן סלמה חזרה לכדוק מזרע אלעזר :בבב פה אימיה רסמסון
נקראת כללפונית וסם אחתיה נסיק :עליהכהן קבל מפנחס סנת ב'

אלפים תתל ‧ במדרס האיס מבנימן סהודיע לעלי מיתת בניו ושביית הארוץ

שמואל

היה סאול:
הנביא הלוי קבל מעלי סנת ב׳ אלפים תתלא והיה בץ ר'סנים

כשמת עלי  .במדרס היה מזרע קרח ואמו חנה היתה בת
הל סנים בסילדו והתחיל לספוט יסראל בסנת קבלתו התורה מעלי והיה סנת
לט ללידתו וספט"ג סנים ומת ביום כח אייר סנת ב' תתפב וכל ימיו היו נב סני':

ילקוט ספר סמואל אומר אברהם וסרה היו עקרים עה סנה ‧ רחל יר חנה זט
סנים וחכי ואני אומר שבאולי יס טעות .במדרס בן ב"ט סנים היה סאול כסנמסח

ומלך ב' סנים .ויא כ'סנים ויא יז סנים ,בץ נ"ט סנים היה סאול בסהרג הכהנום
רכוב ובו בפרק סמואל הביא את אהל מועד לגבעון .ויא סנוב הוא ענתות.

האסה שסאלה באוב לפני סאול היתה אמו סל אבנד כנראה בפרקי רבי אליעזר

פלג והיתה סמה כפניה .השני אנסים סהלכו עם סאול לסאול באוב היו אבכר

ועמסה  .בעל העקרים אד פכו מרחיב הדבור באופן מספיק על ענין חטא סאול
והוא יפה  .במרדם שמואל מת לפני מיתת סאול ר' חדשים לא נמכא מלך וסופט

בסבט סמעון וזה עבוד חטא כזבי בת כור דור נמסח סנה שניה למלכות סאול
והיה בן כט טני' והתחיל מלכותו בסנת תתפר ליכירה ושץ לכניסתן לארץ ,ואחר

לז סני' למלכותו מלך אבסלום ‧ בראס ברכו אומרמפיבושת בן סאול היה רבו של
דור וכן אחיתופל ורבו מובהק היה עירה היאירי ההתץ ונותן לו כל מעשרותיו.

במוער קטן אומר דוד היה קורא על כרים וכסתות אביתר היה הג ובמלכות
אבסלום יכא ונכנס תחתיו צדור הכהץ ‧ כתץ הנביא וגר החוזה היו נביאים אמוה

דרוד נקראת נכבת בק עראל כנראה בבתרא פה תוספות פ הזהב ההולך
למלחמת בית דור היה נותן לאשתו גט מוחלט ביום ז' סיון אוריה נתץ גט לאסתו
וביום כד אלול הובאה בת סבע לדוד וביום הספור נמחל עוונו ובהקדמת הזוהר
יסדרוס נאה על חטא דור  .במסכת סנהדרין פ' בץ סורד ומורה אומר בת סבע

היתה בת בנו סל אחותופל ומת בת לג סנים והיה לו ח' סנים כשנולר אליעם בנו
וגם לוח' סנים כסנולדה בת סבע בתו ולה ו' סנים כסנולד ממנה סלמה ולכל זה

מביא ראית פסוקים והדרסה תדרש  .במדרש נסוא הסדור היה נרדף מפני סאול

סלח אביו ואמו ואחיו לעמוד עם מלך מואב ליותר בטחונם ולא סוה לו כי מלך
מואב הרג כלם זולתי א' מאחיו סברח לארץ עמון  .בסרר עולם רבה אומ בברות

דור מפני אבסלום בנו היה אבותר עומד במעלה הזיתים וסואל באורים ותומים
נסתלק אביתר ונכנס כרוק והחזירו הארון למקומו אבל אהל מוער דמסה ואס

סירר בימיו ומזבח הנחסת דבכלאל ומנזרה וסלחן היו בבמה בגבעון ועמהם

הימן עד סבאו לבית עולמים דור תקץ לכהנים ולויים סיזמרו בסחר הורו לה'

קראו

קראו בסמו וכו' עד אל תגעו במטיחי וביץ הערבים סיאמרו סירו לה' כל הארץ
עד ואמר כל העם אמן והלל לה' ובסנה אחרונה התקיץ מנמרות כהונה ולוייה
וסדר כל הבית ומכא כד אלפים לויים מסוררים ומהם ד' אלפים מנגנים בכלים.

פרסת ויסב אומר איס עדולמי ושמו חירה רע וחותץ סל יהורה האריך ימים מאד
עד סהיה חירם מלך כור אוהב דור וסלמה וחיה יותר מאלף ומאתי' סנים .מדרש

מכורע חירם הזה היה בעל אמו סל נבוכר בכר:
אחיה השלוני
קבל
משמואל שנת ב' אל פים תתפב לבריאה שאז מת סמואל ,ואזמר בבב סהיה לוי

זמיוכאי מכרים וראה את עמדם .סלמההיה בזיב סנים כסהתחיל למלוך ומלך
ארבעים שנה והתחיל לבנות הבית בשנת ד' למלהו ובשכת עשירית בשלם היא

סנת ב' אל פים תתקח ליכירה למתץ תורה ויכיאת מצרים :בימיו הוה צרוק כג
ועדו ואחיה השלוני נביאים כסהתחיל לבנות את דיבות לקח בת פרעה לאסה
ובעת זקנתו נסיו הטו את לבבו והניחן שכל א׳ תבנה מזבחות לאלוהיהן ועלה

עליו הכתוב כאילו הזא הקריב לאלילי .אמנם בסוף ימיו סרתה עליו רוח הקדש

וחבר ספר משלי סיר השירים וקהלת .סמעי היה רבו של סלמה ובהיותו חי לא
לקח בת פרעה לאסה סנהדרין פב המנסא סלמה את בת פרעה ידר גבריאל
ונעץ קנה בים והעלה עליה סרטון ועליו כבנה עיר רומה ,ואני אזמר סכפי
הקרוניקי לא נראה זה כי כבר נבנה ונוכל לפרס שבימי סלמה נסתייעו מן הסמי'
ונתגדל רומה ובנו חזמה סביבה  .ראיתי מפרס א' סאומר עם ראיות סבני בית

סלמה האוכלי על סלחנו היוסשים אלף והסעורה סהיה כריך לסוסיו היה מאתים
אלף טומבולי למדה בפולי מלבד סך גדול סהיה בריך לכלכל הבהמות מהאנסים
הבאים בכל יום לסחר פניו או לסאת מנחה וכיוכא ,פסחים פי כל ססף סבעולם

יוסף לקטו וישראל העלוהו לארכם ובתנוהו לדוד וסלמה בבנין הבית ססק מלך
מכרי' נטלו מרחבעם זרח מלך כוס נטלו ממנו אסא מלך יהודה נטלו ממנו ונתנו

להדרימון בץ טברימון בני עמון נטלוהו ממנו יהושפט נטלו מהם סנחריב נטלו
ממנו חזקיה נטלו ממנו כשרי' נטלו מכדקיהו פרסיים בטלו ממנו יוונים נטלו מהם

רומיי' נטלו מהם הזהב אשר הכין דוד לשלמה בנז לכזרך בניץ הבית היה במשקל
אלף ומאתים וסלטים פעמים אלף אלפים דוק טו זהב אבל סלמה לא סלח יד
בהם אפילו בפרוטה אבל לקח אחר תחתיו כתב אבסיביאו דפריפרצייוני סטפר

מהכסף סהסין דור היה אלף ומאתים אלף אלפים ליט והברונזו היה "ח אלף
פעמים אלף אל פים ליט .יוסיפון סז פ"ב אומר כי סלמה הסים בקבר אביו
סך רב של זהב וכסף ולאחר תת שנים בהכטרך הורקנוס מבית תסחונאי להעלו

מעליו אנטיוכוס המלך פתח המערה ההיא והזכיא ממנה ג' אלפים ככר וסן עשה
אחר כך הזרודוס וסום א' מהם נכנס בקבר  .אמנם אחרי הימים רכה הורודוס

ליכנס תוך הקבר וסלח בלילה בהחבא שני נערי והוא המתיץ על פתח הקבר ויכא

אס וסרף הנערי' והוא ברח ואחר כך בנה הדבר בנין יפה ועם כל זה מאז והלאת
כל מעסיו וכאו לרעה  .בית המקדס הוא באמכע הישוב לא באמכע העולם כמו

סחסבו

סחסבו קצת האנסים וירוסלים אינו באמצע אי' כי אי הוא ת'פרסה על ת'פרסא
ויס י' פרסאות מירוסלם ליררץ סהוא א׳ מהקכוות .בפ' בתרא דזבחים ובמסכת
תמורה אומר משנכנסו ישרש לארץ העמידו המסכן בגלגל סד סנים ומסם הביאו
הארון לסילה וסם עמר ססט סנים והיה בכוי בניץ סל אבנים למטה ויריעות
למעלה כסמת עלי נחרב סילה ובאו לנוב ובנו סם כמו מקדש וכסמת סמוש נחרב

בוב ובאו לגבעון ומשם באו לבית עולמים ויכאו בנוב בגבעון כז פנים ומן היום
ההוא נאסרו כל המקומות להקריב אלא בבית הבחירה  .אם אמרתי בכי לכיור

לפניך בנין בית המקדם יאריך הזמץ והמכתב אמנם ראיתי לערכו לפניך בקבור )
רב כפי מה סחזיתי להרמבם  .בית המקדם לא היה במיסור אלא מסופע והיה

מרובע ומהלכו תק' אמה לכל רוח וכבר ידעת סאמת הבנין היא ו' טפחים ואמת

הכלים ה'טפחי' והספח ד' אכבעות גדולות וכיפין עג כיפין דל מערות היו בנויות
תחתיו מפני אהל הטמאה .הסערים היו לו א למערב וא' למזרח א׳ לכפון וב'
לדרום וכל שער רחב י' אמות וגבהו ה' והיו להם דלתות לפנים מהחומה היה לו
חיל סביב גבהו י' אמות היה לו חומת עזרה לפנים מהחיל והעזרה גדולה ארכה

קפז אמות ורחבה קלה אמות ז' סערים היו להג לכפון סמוכים למערב א' למזרח
מכוון באמכע כנגר קדש הקדמים וארכם ורחבם כסערי החומה והיו להם דלתות

מחופות זהב חוץ מסער מזרח סהיה מכופה נחסת קלל והוא הנקרא סער עליון
או סער נקנור ולפני העזרה במזרח היה עזרת הנשים שהיה ארוך קלה ורחב

קלה אמות ור לסכות היו במקצעותיה) א'לסכת הנזירים ססם מגלחי סעריהם

ומבשלים סלמיהם ולשכת העכים סהכהנים בעלי מומים היו רואים העצים אם
היה בהם תולעת היה פסול למזבח ולסכת המכורעים ולשכת סמץ וייץ והיתה

עזרת הנסים מוקפת גזוזטרה ברי סיהיו הנסים רואות ולא יבאו עם האנסים
בערבוביא ובית גדול בכר זאת העזרה בכפונה מן החוץ ביץ העזרה והחיל והיה

בנוי כיפה ומוקף רובדין סל אבן והיא נקרא בית המוקר והיו לו ב׳ פתחים א׳
לעזרה וא' לחיל .ור' לשכות היו בו ב' קדט וב' חול והם לסכת הטלאים ולשכת

עוסה לחם הפנים ולשכת האבני הנגנזות מפני פסול או סקוץ ולשכה סבה היו
יורדים לטבילה והיה היורר הולך במסבה ההולכת תחת המקדש כלו והכירות

דולקות תמיד מכאן ומכאן עד סמגיע אל בית הטבילה ומדורה ובית הכסא היה

סם מכאו נעול סימן סיס סם אדם כסאדם היה נכנס בסער מזרח סל הר הבית
היה מהלך עד סוף החיל בסוה ועולה מץ החיל לעזרת הנסים ביב מעלות והולך
כל עזרת הכשים בסוה וממנה עולה לעזרת ישראל בטו' מעלות והולך כל עזרת

יסראל בסוה ‧ וח' לשכות היו בעזרת ישראל והם לשכה סהיו נותנים סם מלח

לקרבנות ולשכת הפרוה סשם היו מגלחים עורות הקדשים ועל גגה היה בית
הטבילה לכג ביום כם ולשכת המדיחים ססם היו מריחים קרבי קדמים ומסם

מסיבה עולה לגג בית השרוה ולשכת הגזית סבה יוסבות סנהדרי גדולה חכיה

קדם וחכיה חיל ולה פתחים והסנהדריץ יושבים בחלק החזל ולשכת הגולה ססם
היה
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היה רוד סממלאים ממנו בגולה ומסם מספיקים מים לכל העזרה ולשכת העץ
הבקרא לשכת פיהדרין לסכת פנחס המלבים לסכת עושה חביתין ומעזרת יסרש
היו עולים לעזרת הכהנים בטו מעלות ושם היה הרוהן שעל אותם המעלות היו

הלויים משוררים בסעה סאומרים שירה על הקרבן ועל כל מעלה היו מסוררים
סיר המעלות א׳ כי טו הם ומהלך עזרת הכהנים מביץ האולם והמזבח היה

סוה ועולה משם לאולם ביב מעלות וההיכל והדביר היו בשוה עם האולם וכל
מעלה מאלו סזכרנו היה חכי אמה ושלופה חכי אמה ולשכות אחרות היו שם תחת
עזרת ישראל פתוחות לעזרת הנשים סשם היו הלויים נותנום הככורות והנבלים

והמכלתים וכל כלי השיר .כמכא גובה קרקע ההיכל על כל קרקע שאר המזרח

סל הר הבית כז אמות ומלבר זה היו בתים סמוכות לבית המקדש  :אם העליות
אשר עליו זו על זו סשם היו אוכרות בית ה' וכל דברי קרושה :ואם היכיעות
המקיפות את הבית סביב בג' כרדיו וגם תאים והם היו חדרים סנעשו במקומות
הפנויים סבין הכתלים סהיו טו בררום וטו בכפון .וח' במערב ובתים אחרים

היו בהר הבית ללויים סשם היואוכלים וסוכבים כשלא היו משמשים במשמרות .
ודע סבכל הלילות היו סומרים המקדש לא מפחד האויבים והלסטים כי אם מפני
הכבוד והיוכד משמרות הכהנים בג׳ מקומות בפנים והלויים בכא מקומות

מבחוץ וממונה היה עלוהם הנקרא איש הר הבית שהיה חוזר על כל המשמרות

ואבוקות רולקות לפניו ומי סימכאישן חשבו במקלו וסרף בגריו אם ירכה ורע
כי אמרו חזלי' קרושות היובארץ ישראל זו למעלה מזו והם א' בעיירות המוקפות

חומה שהם מקורשות יותר מעיירות סחובה לארץ ומשלחיץ מתוכם המכורעים
ואין קוברים בתוהם מת אם אינו נביא או מלך  .ב' בירוסלם על סאר העיירות

המוקפות שאוהלים קדשים ומעשר שני לפנים מחומתה ואין מלינים בה את
המת ואין מעבירים בתוכה עכמות אדם ואין משכירים בה בתים ואין כותנים

בתוסה מקום לגר תוסב ואין מקיימים בה קבורה חץץ מקברי בית דור ונביאים
ואין נותנים בה גנות ופדרסי ואונה נזרעת ולא בחרשת סמא תסרת ואין מקיימי

בה אילנות חוץ מגינת וורדים ואין מקיימים בה אספות ואין מוכיאים ממנה זיזין
וגזטראות לרשות הרבים מפני אהל טמאה ואון עושים בה ככסן מפני העשן
ואין מגרלין בה תרכגולות מפני הקדשים והן לא היו הםהנים מגרלים תרנגולים

בשל ארץ ישראל מפני הטהרות ואין הבית נחלט בה זאינה מטמאה בנגעים
ואינה בעשת עיר הנרחת ואינה מביאה עגלה ערופה לפי שלא נתחלקה לשבטי'
ג' היה להר הבית על ירושלם סאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים בה ולא היה
בככס אדם בהר הבית ומקלו בידו ולא מנעלים ברגליו או מעות כרורות בסרינו

ולא ירוק בהר הבית אלא מבליעו בכסותו ולא נכנס סמה אא לדבר מכוה  .ד' היה
בחיל על הר הבית סאיץ עא וטמא מת ובועל ברה בכנס סמה ה' היתה בעזרת

בשים סאין טבול יום נכנססם וזה אסור מדבריהם.ו היתה בעזרת ישראל יותר

עזרת נסים סאין מחוייב כ

ברר

יתהעזרת
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כהנים סאין יסראל נכיס שם אלא לכורך סחיטה סמיכה וחנופה ,ח' בין האולם
והמזבח סאין בעלי מומים ופרועי ראס וקדוסי בגרים נכנסי שם ‧ ט' בהיכל סאין
בכנס סם אלא רחוץ ידים ורגלים .י' בקדש הקרשים שלא נכנס שם אלא כג רש

ביום כ 3בשעת העבודה  .והנה אחרי סהצגתי לפניך צורת בה בקובר בחרתי

לערוך לפניך כורת כסא סלמה כי עיני ה' אלקינו עליו וזה כי בקסו פרעה ונבז

ברככר ליסב עליה ולא יכלו כדברי חזל  .סשה מעלות היו לכסא וכלן מכובסות
באבנים טובות ומרגליות לבנות ומכורממות ואילני תמרים מיפות אותו .וב'

אבנים סל זהב היו על ב' כידי הכסא והיומלאים מכל מיני בשמים ועל כל מעלה

היה אדי ונשר מצד ימין וכן בסמאל וביד האדיות היה כתוב פסוקים סונים על
אזהרת המספט ובסח גלגלים התחובי מאחרי הכסא כשהמלך היה רוכה לעלות
היו האריות פוסטים ידיהם והנשרים כנפיהם באזפץ שהמלך היה נשעץ עליהם

ועולה וכסעלה כל המעלו היה סם תניץ פל כסף ומוסיב המלף על ההסא ועל כל

א׳ משני האדיות פבמעלה העליונה היה עמוד ח' סל סיס על ראסם ויונה פל זהב
עומרת ביניהם ונותנות סת על ברכי המלך והארי של כר שמאל היה פופט ידו

ונותן העטרה על ראס המלך ומיד היו פוסטים הנשרי את כנפיהם למעלה מדאסו
ועושי' כמו אהל עליו ועוד היו על כל מעלה ומעלה ליפוי הכסא חיות טמאות עם

טהורוח היינו בדאסונה השור כנגר הארי בסניה זאב הנגר טלה בשליפית כמר
כנגר גרי׳ ברביעי רוב סנגר כבי ‧ בחמים נשר סנגר כפור והיה עולה בוניהם

לרמוז סהיה משים ס' ביניהם .וראיתי להכיג לפניך מה שהעתקתי מספר שבט
יהורה והוא כי בהיות מרקו קונסולו וסופט הרומני על עדי יהודה וירושלם כתב

להם עבודת בה ובניינו חלוק בי׳ חלוקות והם חומר הבית שהיו י' דברים והם

ו)

אבני ארזים ברוסים אלמוגים היינו קורלי ועמורי גדולים מהם זהב כסף נחסת

בדיל ברזל מרגליו מקום הבית על ההר ואבץ השתיה בוני הבית רסלמה הוכאת
הבית דשלמה מדות הבית דשלמה ובית שני ושל הורודוס בתי הבית מסלשתם
פתחי הבית הלי הבית משרת הבית דשלשתם קדושת העבודה ולפי סראיתי בו
אופן עבודת כם וקרבן פסח בעניינים סאינם כתובים בספרי יהודים בחרתי

להוריעם אליך פה בקצרה לפי סהוא יפה בעיני  .אופץ קרבץ פסח כסמגיערח
ניסן יוכאים רצים במכוות המלך והסופטים לכל סביבות ירושלם לכל מי סיס לו

מקנה כאן ובקר מהר להביאם כדי סימכא לעולי רגלים לזביחה ולמאכלם וכל
מי שלא היה בא לזמן הקכוב היו מחרימים ממונו ולכן היו ממהרי ובאי' אל הנחל
סמוך לירוסלם סך כחזל אסר על ספת הים ומכסים כל ההרים והגבעות ההם
ובהגיע יד לחרס היו ממונים עולים על מגרל גבוה סבמקרם ותוקעי בחכוכרות

ואזמרים הגיע זמן סחיטת הפסח ותכף העם לובסים בגדי מוער ובפתח העזרה
גדולה היז עומדים יב לויים מבחוץ וגזרי כסף בידם להתרות בנכנסי סלא יזיקו

זה לזה לרוב המהירות וגם סלא יבחו לידי מחלוקת  .ויב לויים אחרי בפני להזהיר

היוכאים אחד פסייתן הקרבץ והסרואי מנכנסו בעזרה מה סהיה די היו נועלים
תח
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י

פתח המזרה שלא יכנסו יותר אז ובהגיע אל מקום הסחיטה היה סורת כהנים

וביד כל אחד כף סל זהב וסורה אחרת עם כפות סל זהב וכל זה להדר ותפארת
והכהן סבראס הסורה מקבל הףח' מדם הסחיטה ונותנה לחברו וכן מזה לזה פר

מקום המזרח והסהץ שבראס המזרח היה זורק הדם ומחזיר הסף ריקם ונותכה
לחבירו וכן מזה לזה עד סוף באופץ סכל כהץ היה מקבל כף א מלחה ומחזיר

אחדת רקנית והיו הל הך זריזים בעבורה זו סהיו הכפות נראות רבות כחכי ביד
גבור ול יזם קודם היו מרגילים עשמם בעבורה זו כרי סלא יפול מכסו בהם ושם

סני עמודים גדולים וגבוהים ועליהם ב כהניה תוקעי' בחכברות של כסף בתחלת
הקרבן כדי להסמיע לכהנים העומרי על הרוסץ סיאמרו ההלל בקול ובכלי הסיר
ואחר הסחיטה היו הכותלים סביב מלאים סיני ברזל ומזלגות לתלות הקרבץ

ולהפסיטו והיו שם אגורות סל מקלות סבהערר מזלגות בקיר פנוי לוקח מקלא
על כתפו ועל כתף חברו ומפסיט ונותץ מה שראוי למזבח וכו'  .והכהנים בסעת
אותה העבורה היו לובסים ארום מפני הדם ולבוס קכר עד הסוק ועומרי' יחפים

ובתי יד עד הזרוע לבד כדי שלא יתעכרו בשעת העבורה ועל ראסו כובעוקטן וג'
אמות מכנפת קשור סביבו ועל ראס כ״ג היו סביבו מ' כריכות מכנפות לבן והיו

קולות ההלל והרינות נסממות למרחוק מאד וסערי ירושלם היו עומרות פתוחות
בליל פסח הזה מפני סבור עזברי ושבים כי רבו מאד ואמרו לי היהודים סלפעמים

דיז כפלים כיוצאי מכרים וכו'  :אופן עבודת צום הכפורלא אמרו לי עבורתו

אבל אמרו עלייתו וכאתו מן בית המקדש וקכת ממנו ראיתי בעיני ותמהתי

במאר מאר ז' ימים קודם היום ההוא מכינים בבית הכג כסאות לאב בית דין
ולכשיא ולכג וסגן הכהנים ולמלך וע'כסאות של כסף לסנהדרין וזקץ הכהנים קם

על רגליו ואומר לפניו דברים כבושי ותוכחות ואומר לו ראה לפני מי אתה נכנם
ורע שאם תאבר הכוונה מיר תפול ותמות ותאבד ספרת ישראל ועינו כל יסראל
תלויות בך לכן חפש דרכיך סמא ים בך עון אפילו קל וכן חקור באחיך הכתנים

בזה והוא מסיב סכבר חפס ועשה תסובה וכן הוא מסביע אחיו הכהנים סכל אחר
ואחד מה סיורע בחבירו ובעכמו וכלם מבקשי להטהר מכל עוון וגם המלך אומר

לו דברים רבים וטובים עם הבטחות אחר זה מכריזים העם ללוותו ללשכה סלו

במקדש והל העם קמים והולכים בזה הסדר כי כץ ראיתי בעיני בראסונה הולכי
לפניו כל שהוא מזרע מלהי ישראל ואחריהם כל סהוא מזרע מלכי בית רוד וכרוז

לפניהם האומר תנו כבוד לבית דוד והלם בסרר ככון ואחריה' היו באים כל סהוא

מזרעלוי וכרוז לפניהם אזמר תנו כבוד לבית הלוי והיו לו אלפים וכל סגביהם
לבוסים בגד מסי תכלת ואחריהם כד אלף כהנים לבוסים כלם בגדי מסי לבן

ואחדיהם המשוררים ואחריהם המנגנים ואחריהם תוקעי חכוכרות ואחריהם
הסוערים ואחריהם עושי הקטורת ואחריהם עוסי הפרוכת ואחריהם הסומרים

ואחריהם האמרכלים ואזריהם כת א' נקרא קטופילוס ואחריהם כל אנסי עומים

מלאכת הקדש ואחריהם ע' סנהדרי] ואחריהם ק' כהני' וגזרי ססף בידם לעסות
ד

"
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דרך ואחריה הסג וכל היותר קרוב אליו יותר חטוב ואחריו כל זקפי הכהונה שני
סנים ובראס כל חוכות היו ראשי יסיבות עומרים ואומרים איס כג בואך לסלו

התפלל ליוכרנו סיחיינו ונוכל לעסוק בתורתו ובהגיעם לפתח הר הבית היו

מתפללים על קיום מלכי בית דוד ועל הכהנים ועל המקדש והיה הקול כל כך חזק
מרבוי העם בענותם אמן עד סהעופות הפורחות באויר נופלים לארץ ואז הכג

מסתחוה לכל העם ופורס בבכיה ויראה וב' סגני כהונה מוליכים אותו ללסכה
סלווסם פורס מכל אחיו הכהני' וכל זה בכניסתו אבל בכאתו בסלום היה הכבוד

כפלים כי כל העם עוברים לפניו ובידירובם אבוקה סל סעוה לבנה דולקת וכלם

לבוסים בגרים לבנים וכל החלונות מעוטרות ברקמה ומלאות נרות וספרו לי
הההנים כי רוב השנים לא היה כג יכול להגיע לביתו קורם חכות הלילה מפני
רוחק העם סהיו רבי' מאד מאד ואפילו סהיו כלם מתענים לא היו הולכי לבתיהם
עד יראו אם יוכלו להגיע לנסוק ידי הסג וביום סאחריו היה עושה סעורה גדולה

ויום טוב ומזמן לקרוביו לפי סיכא בסלום מץ המקדש אחר זה היה מכוה לכורף
ועוסה לו לוח זהב ויכתוב בו זה הלסון פתוחי חותם אני פלוני כ״ג בן פלוני כ״ג

סמשתי בכהונה גדולה בבית הגדול והקדום לעבודת מי ססוכץ סמו סם בשנת

כך וכך ליצירה מי סזיכני בעבודה זו יזכה בני אחרי לעמוד לסרת לפכיו ,עש

מה סשלח האיס ההוא לרומה ווירסורש המלך שלח קופיאה ממנו לאלפונסו מלך
ספרד  :רחבעם מלך יא סנים אחימעץ כ״ג ושמעיה ועדו נבואים במררס עדו
היה הנביא סהתנבא כירבעם הנביא סקר סהוסיב הנביא אמת לשמרון היה

אמכיה כהץ בית אל ,ויא סהיה גרסון בן משה והנביא אמת היה מיכה ויא
סהיה עדו  :אסא בנו מלך מא שנים ,יהורם ועזריה בן עורד וחנני הרואה

היו בימיו כהנים גדולים .ויהוא בן חנני היה נביא  :יהוספט בנו מלך כה מנים

והואחז הוה כ״ג' ויהוא הנזכר ועובדיה ויחזיאל בן עוברוה ואלעזר בן רודיאו
ומיכיהו בן ימלא היו נביאים  :ירבעם בן נבט משבט אפרים מלך על י'סבטים

כב סנום אומר המרדס כי נבט הוא מיכה והוא סבע בן בכרי  :נרב בץ ירבעם

מלך סתיסנים  :בעשה בן אחיה מלך על ישראל סד סכה  :אלה בנו מלך

סתי סנים  :זמרי מלך ז' ימים  :עמרי לפי דעתי היה משבט אפרים מלך על
ישראל יב סנים  .והוא קנה הר סומרון ובנה עלה עיר ויקראה שמרוץ ותהי עיר
מטרופולין למלכי ישראל כל הומים  :אליהו חתשבי קבל מאחיהו הסלוני

קרוב לסוף מלכות שלמה והוא סנת כמו ב' אלפים תתקהב לבריאה ים סברות
מסונות במדרסים לרעת מי הוה זה אליהו ועיין בתוספות במכיעא פ' המקבל

סמאריכים בזה ,כי יא סבא מסבט גר מצר אביו ואמו מבנימן ובילמרנו איסהיה
משבט בנימן ומיוסבו לססת הגזות ודר בירוסלים ובפ' המקבל נראה סהוא כהץ
ובפ'יס נוחלין נראה סאינו פנחס ועל האמת רוב המפרשים וכן כל ישראל כהגו

לומר פנחס הוא אליהו ועם כל זה הדבר נשאר בתיקו  :בבא מכיעא פט נדאה

סהתינוק סהחיה היה מסיח בן יוסף תוספות תענות פא אומר כי כאסר יסראל

הרגו תושבי גלער עבור מעסה פלגס הוא היה דר סם ולרוב כרקתו ככול:

יח

יהורם בן יהוספט מלך על ירוסלם שמנה סנים יהוידע היה כ״ג ואליהו נביא:
אחאב בן עמרי מלך על ישראל כא סנים  :אחזיהו בנו מלך ב' טנים :יהורם

אחי אחזיהו מלך יב סנים וזהו סאמר המדרס פרס ויסב סיכאו מיוסףו סופטים

צדיקים וו מלכי רסעי עלה אל האלקי אליהו סנת ג' אלפימז לבריאה סהיה סנת

יח למלכות והוספט מלך יהודה וראסית מלכות יהודם בן אחאב מלך יסראל
ובדברי הימים נראה סבא מכתב אליהו ליהודם בן יהוספט מלך יהודה שנת ג'

אלפים סא ליכירה ובסדר עולם נראה סבא המכתב ז' סנים אחר סנגנז ובזה אין
מכריע ,ויא סהסילוק מאליהו היה שנת ב' אלפים תתקץ וגם בזה אין מכריע.

בסדר עולם נראה שבביאת המסוח יגלה אליהו ותכף יסתר ‧ במדרם סיר הסירי
אומר סי קב רבוא נביאי' היו ליסראל בימי אליהו ואמרו סזולת מח נביאי הכתובי'
בתורה היו ביסראל בכל דור ודור אלפים ורבבות מנביאים אשר לא עלה זהרונם

בספר להיותם נביאי שעה  .וסבעה נביאות נכתבו בתורה סהם ד׳ אמהות

נקראו ברוח נבואה א'' מרים אחות משה  .דבורה סהיתה עם ברק ואומ המדר

סהיתה אשתו ובעת נבואתה היתה נפרסת ממנו חנה אשת אלקנה אביגיל אסת
דור המלך‧ חולדה אשת שלום אסתר המלכה  .ובעל הלכות גדולות מונה מא

נביאים בזה הדרך אברהם יצחק יעקב מסה אהרץ יהוסע פנחס אלקנה עלי
סמואל גד נחץ דוד סלמה עדו מיכיהו בן ימלא ובימי אחאב עובריה אחיה הסלוני
והוא בן חנני בימי אסא עזריהו בן עודר חזיאל מבני מתנוה אלעזר בן דודו

ממוריסה בימי יהוספט בימי ירבעם בץ יואס הוסע עמוס בימי יותם מיכה
המורסתי בימי אמכיא אמוץ אליהו אליסע יונה יסעיה בימי מנסה יואל נחום

חבקוק בימי יאסיהו צפניה ירמיה אוריה מקרית יערים בימי יהויקים בגולה
יחזקאל רכיאל ברוך נריה שריה מחסיה חגי זכריה מלאכי מרדכי בלסץ עם

מכאתי וחסר סנים ואומר אני סבאולי הם חנמאל וסלום:אלישעקבל
מאליהו בשנת סלוקו לסמים סהיה סנת ג' אלפים ומז ליכירה אומר דסי כתובות

פ' סני דייני כי אליסע בן ספט היה מסבטגד ומפסט הפסוקים נראה סאליסע
חיה אחר סילוק אליהו נא סנים ובסדר עולם נראה סהיו סא שנה ואין מכריע.

במדרס סוף פרס נסוא נראה סאליסע סמס יסראל ססים שנה  :אחזיהו בן
יהורם מלך יהודה מלך א' סנה יהוסע היה כ״ג ואליסע נביא עתליה אסתו מלכה

סס סנים  :יהו מלך יסראל מלך כח סנים ויהואחז בנו מלך יר סנים :בפ'חלק
נעמן סר כבא למלך אדם גר צדק היה בפרקי רבי אליעזר פלג אומר האיס
סהחיה אליסע היה סלום בן יבם איסה סל חולדה הנביאה ואחרי סהחיה אותו

הוליד חכמאל בן סלום ,והמדרס אומר סהאיס סהפילו בקבר היה כרקיה בץ
כנענה:

יהוידע הכהן קבל מאליסע כמו במנתג אלפים נה לבריאה

והאריך ימים עד קל סנים  :יואס בן אחזיהו מלך יהזרה מלך מ' סנים ,יהוירע
ופרוה כ"ג וזכרוה בןיהוודע כהץ ונביא ודייץ וחתן המלך ויואס כוה ונהרג ורתח)
הב

2

דמו

ש

ל
רמו עד סבא נבוזראדן ונקם את נקמתו בחרבן בית ראסון כנראה במדרם איכא
ויום הריגתו היה שבת וכב  :יונה הנבי היה בדורו רבו סל יהו ומוסחו למלך במכו

אליסע ונראה בפרקי רבי אליעזר שהכרפית היתה אמו  .במדרס קהלה נראה
סבן הכרפית לא מת .ובמדרס ויחי חומר סאביו סל יונה היה משבט זבולון ואמו
משבט אסר  .ויא סאמו סל יונה היתה גויה וזה כי אליהו סהיה כהן ונביא לא היה

מטמא עכמו על מת ישראל  .במסכת רה פט אומר סאסתו סל יונה היתה עולה

לרגל זוהר פרס פקודי אומר סהאנסים סהיו בספינת יונה נתגיירו ולמרו תורה

בסדר עולם נראה סיונה חיה יותר מקב סנים .וראיתי בספר פילון היהודי
האומר סרור המלך כוה שהיותר קטץ מבנוו ימלוך סהיה שלמה ואם ימות הוא
או זרעו בלי זרע סל קיימא ימלוך תחתיו זרע הגדול ממנו סהיה נתץ ואלו נקראי

אחי הסר כנראה מלכים א' סימן ר' ומץ העת ההיא עד יהושפט ואחזיהו זרענת]
היה נקרא אחי השרים וכן האנשי שהרג יהורם היו זרע נתן כנרחה בדברי הימי
ב' סימן כא .ויהורם לבדו נסאר מזרע סלמה וכאשר נהרג הסתדלה עתליה

להמית כל זרע הממלכה של אחי השרי בערמת יהוידע ויהושבע' כוסע יואס הנק'
גם כן אלי ואליקי והוא היה ראשוץ לזרע דוד ולשארית זרע כתץ בנו :זכרית בן
והוידע קבל מאביו סנת ג'אלפים סז :הושע הנביא קעל מזכריה סנת ג'אלפים
ב' והיה מסבט ראובן עיין בדור ישעיה אופן קבורתו  :עמים קבל מהוסע

סנת ג' אלפים קי והיה עמוס בלסונו והיה מסבט אשר  :אמכיה בן יואס מלך
יהורה מלך כט סנים  .אמוץ אבי יסעיה היה נביא והיה אחי המלך בת כח שנה
אמכיה במלכו ,וראיתי בספר דרכי נועם לץ חביב האומר בהיותי במלכות
מורוטרי הגידו לי כי סם מכבת קבורת שר כבא אמכוה מלך יהודה וראיתיה עם

הסיר אסר עליה ,ואזמר המרדם שמעת שסר אמכיה תאמרי ה' והנביא גזם בו
סמעו עבריו וקשרו עליו קשר וכדקיהו היהכג  :ישעיה ,קבל מעמום שנת

ג' אלפים קמ לבריאה .עוזיה בץ אמכיה מלך יהודה מלך נב מנום יואל כ״ג הושע

עמוס יסעיה ועוזיה ומיכה המורשתי נביאים בתוספתא אומר סהוה סה סכים
מכודע ,ואז היה רעש גדול שלא היה כמוהו יותם בן עוזיה מלך על יהורה דו

סנים יותם כ"ג והנביאים סהיו בימי אביו :יואש בץ יהואחז מלך יסראלמלך
יו סנים :ירבעם בנו מא סנים :זבריח בנו ו'חדשים שלום בן יבש חרס א'ז

מנחם יא סנים  :פקחיהו בנו ב'שנים  :אהז בץ יותם מלך יהודה מלך יו סניםו
יותם היה הג הושע עמוסיסעוה עוזיה זמיכה היו נביאים פקח בץ רמליה מלך
ישראל מלך כ'שנים בימיו והיה סוף מלכות פקח עלה סנחריב מלך אסור והגלה

בארכות אסור סבט ראובן וגר וחכי סבט מנסה ועגל זהב דירבעם והוליכם
לחלח וחבור וכהר גוזץ וזה גלות ראסון הוסע בן אלה מלך ישראל מלך ט' סנים.

ואז סב סנחריב ויגל כל ישראל הנותר וכל מלכות סומרון ועגל סני סבבית אל
עמהם ויסלח גם הם לחלח וחבור ונהר גוזן וזה היה שנת יג לאחז וזה גלות סני

לישראל וסוף מלכי ישראל במדרם ביום כג סיון ירבעם בטל הבכורים מלעלות

ירוסלם

ירוסלם וביום טו אב'הוסע בץ אילה הסיר הפררסאות סעמה ירבעם והניח יסרש
לעלות ירושלם  .חזל אמרו סמלכי ישראל הרסעים היו סבעה והם ירבעם וזרעו
בעסה וזרעו עמדי וזרעו יהו וזרעו מנחם וזרעו פק הושע וכן מלכי יהודה
הרסעים היו ז' והם יהורם יהואחז מנסה אמון יהויכין צרקיהו  .חזקיהו בן

אחז מלך יהודה מלך כט שנים נריה כג היסע יסעיה עמוס ומיכה נביאים אומר

המדרש סהוסע היה מסבט ראובן וסבימיו תמה זכות אבות .בפ' חלק אמרו
סברקו מדץ ועד באר סבע בימי חזקיהו ולא מכאו איס ואסה סלא היו בקיאים
בהלכות טמאה וטהרה בשכת ר' למלכו עלה סנחריב סליסית על שמרון ולא היה

אז מלך בישראל ולהרה סס שנים אחרי גלות שני והגלה שבט אפרים ומנשה
סנסארו סם וזה היה גלות סליסי סהיה סכת ג' אלפים דו ליכירה  .קבלתי מזקני
הרור בסלוניקו סקבלה אכלם סהוסע הנביא מת בבבל וכוה לפני מותו שיקברוהו
באי ולפי שהררך היה ארוך מסוכץ כוה סיסימוהו תוך הארון תכף אחר מותו

ויקסרו האדון על הגמל ויניחוהו סילך לו מאליו ובמקום סינוח הגמל סם תהיה
קבורתו וכן עסו והגמל הלך בלי טום נזק ומוקס עד גליל העליון הוא צפת
במקום בתי חיים סל ישראל ועל פי המכתב סהיה באדון הכירוהו היהורים
זיקברוהו שם בכבור‧ מנשה בן חזקיהו מלך יהודה מלך נה סנים הושעיה כג

ישעית יואל נחום חבקוק נביאים ולא נזכרו בימיו לרוב רסעו בפ' חלק אמרו כב
שנים היה רסע ולג שנים עמד בתסובה .זאת היא תכלת מנסה בהיותו אסור

בסלפלאות של ברזל בבבל העתיקוה חסמי אדום מספרים יוונים .ה' היכול אלה:
אברהם יצחק ויעקב וזרעם הצדיק אשר עשות השמים והארץ וכל כבאם ושמת

גבול לים ובמכוותיך סגרת התהום ונורא פמך והכל וראים ממך וחרדים ממעסיך
ומכעסך על הרשעים ‧ אבל גדולים וכוראים חנזניך מנדרת כי אתה גדול על כל

הארץ ורחום מאד ורע עליך רסעת האנשים ואתה ברוב טובך נדרת לקבל הסבי
אליך ואתה אלזה הכריק לא דרסת התשובה אל אברהם יצחק ויעקב לפי סלא

חטאנו לפניך  .אבל אני חטאתי והחול אשר על שפת הים רבו חטאי אני אסור מאד
בסבלי ברזל ולא אוכל להוכיא הנסימה על כי הכעסתיך והרעותי לפניך להכיב

התועבות ולהרבות בדשעיות ועתה אני בא לפניך בברכי כורעות שבלבי לחלות
מדת טובך חטאתי אלקי והעביתי ומכיר אני דשעיות וסואל אני מחילה לפניך ה'
אלקי סתמחול ותסלח לי למעץ לא תסחיתני עם עזנותי ואל תעמיד ענטי לעולם
ותוסיעני ברוב חסדיך אפילו סאיני ראזי ואהללה סמך לעולם כל ימי חיי כי כל
ברואיך יהללוך סלה ולך הגדולה לעולם ועד  -עב במדרש כסאמריסעיה ראיתי

ה' העליל עליו מזסה ואמר הבר נאמר סי לא ידאני האדם וחי ולכן בקס להרגוי

ויסעיה ברח והזכיר ה' וכבלע תוך האילן  .אמנם כשאר חוץ מהאילץ כיכית
ואז כוה מנסה וחתכו האילץ ויסעיה מת ודע סאם תחסוב שנות מלכי יסראל
מתחלת ירבעם בן נבט עד גלות הושע כפי פסט הפסוקים תמכאם עולים סך

דמא טנים וכן אם תמנה שנת מלכי יהודה מתחלת רחבעם עד סנת ו' לחזקתוי
סאז

סאז גלה היסע תמכאם עולים סך רסא סנים ויולר מזה כי בקכבת השנים מסנת
ד' לסלמה סבנה הבית עד החרבץ דרך מלכי ישראל יעלו ביריך תי ודרך מלסי
יהורה יהית תל' והמפרסים נוצרים ויהודים נתחבטו מאד כדי להסכימם יחד

ולא נמכא דרך מתיסב באופן סאמר מפרס נוכרי אלו הדברים כל היגע להטיל
פסר בין הכתובים יכלה זמנו לגורל ההפרסות וקוסי הסכמתם :ולכן נוכל לומר

כי אסמכתות כתית למאור סדרסו חזל וכן בזאת יבא אהרץ ורומיהם הם

אסמכתות בעלמא :מיכה ,קבל מיסעיה סנת ג'אלפים קס :יואל בן
פרואל קבל ממיכה שנת קץ .במדרס פרסת נסוא אומר יואל הנביא היה בן

סמואל הנביא ונקרא פרואל לפי ספרה ישראל בתפלתו  :נהום ,קבל מיואל
סנת ג' אלפים רמ  :חבקוק קבל מנחום סנת ג' אלפים רנר זוהר פרסת

בסלח אומר הסונמית היתה אם חבקוק ובפרסת לך לך אומר סהיתה אסת

עובריה הנביא ובפרס ויצא אזמר סביום רה היה כסדבר אליה אליסע ובפרקי
רבי אליעזר אומר סהיתה אחות אביסג הסוכמית וסנקרא חבקוק לפי סנחבק ב

פעמים א׳ מאמו וא' מהנביא:

צפניה קבל מחבקוק שנת ג אלפים דפ

לבריאה ובימיו היתה חולדה הנביאה ובפרק יד ממסכת סמחות אומר סנקברה
בירוסלם ולא נגע אדם בה מעולם  :ירמיה קבל מכפניה סנת ג' אלפים
סיו לבריאה והתנבא מ סנים והתחיל להתנבא בהיותו נער ,אמון בן מכסה

מלך ביהודה ב' סנים סלום כג וחוזה נביא .יאסיהו בנו מלך לא סנים חלקיהו
כ״ג כפניה וירמיה וברוך נביאים וחלדה כביאה והמלך בעצת ועזרת ירמיה גנז
הארוץ דמשה והלוחות וכנכנת והמטה והרבה תכסיטי קדוסה במערה שתחת

המקדם .סאלו חזל במקום דקאי ירמיה היכי מתנבא חולדה והסיבו קרובת
ירמיה היתה ולא קפיר עליה  .ויאסיה היכי סביק ירמיה ומסדר לגביה אמרי

מפני דנשים רחמניות ור' יוחנץ אמר דהלך להחזיר עשרת סבטים אמר רב נחמן
חולרה מזרע יהוסע באה מכד בכותיו  .יהואחז בן יאסיהו מלך ביהורה ג'חדסים

חלקיהו כ"ג וירמיה נביא  :ברוך קבל מירמיה סנת ג'אלפיםשנומת בבבל
סנת תיג  :יהויקים אחיו סל יהואחז בני יאסיהו מלך יהודה מלך יא סנים עזריה
כג ירמיה ברוך ואוריה נביאים .בסנת ד' למלכותו נחתם גזר דינם סל מלכות
יהודה ועלה עליו נבוכרנכר והגלה מיהודה ומבנימן ג' אלפים וכ״ג ומסאר
הסבטים ז' אלפים וכלם היו חכמים גדולים בתורה והביאום לבבל ויהוירים מת
בבבל ומגלות זה עד סנחרבה ירוסלם יכאומ' שנה כל זה תמכא בסדר עולם רבה

כח כסליו שרף המגלה סכתב ברוך מפי ירמיה יהויכין בנו מלך ג' חדשים ועסרה
ימים סריה כג ירמיה וברוך נביאים  .ואז הגלה חותו נבוכדנכר ויח אלפים

מיהודה ובנימן אתו והביאם לבבל והוליך עמו צרקיהו אתי אביו בץ יאסיהו .וזה
גלות חמשי ליסראל  :בן סירא היה בנו סל ירמיה סנולר לו מבתו כנראה
בכתובות ונולר זה האיס אשר היה חכם גדול וחבר ספרים ומסלים וחירות:

ובפ' החובל קורא בכלל כתובים ספר בן סירא הזה .וכן נמכא אז ספרי בן
לענה

ברוך

לענה וספרי המידם הנזכרים בירושלמי פ'חלק וכץ ספר בן תגלה ‧ עבר מלך
הכוסי סהוכיא ירמיה מן הבור היה ברוך בן נריה כנראה בפרקי רבי אליעזר

פצג וזכה לכנס חי בגע  .צרקיהו אחי יהויקים מלך יהודה סב מבבל לירוסלם
ברשות נבוכרנכר ומלך יא סנים ויהויכין נשאר בבבל בבית האסורין יהוכרק

אחי עזרא הסופר היה ה״ג ירמיה ויחזקאל כביאים בירוסלם וברוך נסאר בכבל.

בשנת נו למלכו בא חיל נבוסדנכר על ירושלם ובסנת ג' אלפים סח לבריאה היא
זא סנים למלכו גלו לבבל ד' אלתים ותר מיהודה וכ' אלפים משבט בנימן ומסאר
השבטים ז' אלפים והחדש והמסגרוכו'  .ואזהיה גלות ו' ליסראל חרבן ירוסלים

הזה היה קלז סנים אחר חרבן סומרון ז' מרחסון מזאת השנה עורו עיני צרקיהו
על סעבר סבועתו ילקוט פרס פנחס אומר ד' הן סבאו ממספחה בזויה פנחס
מבנות פוטיאל אוריה מבנות גבעונים יחזקאל מבני בנות רחב ירמיה בכמה
אופנים סלכן נקרא בן בוזי סהיו מבזים אותו והלם נפקא מקרא' במסכת מגילה

הגולי' עם יהויכין הביאו מירושלם לבבל עפר מבה ואבנים טובות ומהם בנו בית
ההנסת בנהדרעא והסימו סמו סף ויתיב .נמצא כתוב בספר המסעות לר בנימן

וכן בקרוניקי דיואן ראינגלסה אומרים כי יחזקאל נפטר בחיי נבוהרנכר ונקבר

בארץ בבל בין נהר פרת ונהר כבר וכסמלך אויל מדורך והוכיא יהויכין מבות
הסלא ובא יהויכין ולה אלפים יהודים עמו ובנו כיפה על קבר יחזקאל הנביא וגם
היום נראה סם חקוק יהויכין ויחזקאל וגרור אנשים ויעסו כנסת גדולה סמוך

אליה ובמקום הכנסת יט סמו סשים מגרלים ובין מגדל למגרל כנסת ובחכר
כנסת יחזקאל בנויה התיבה ואחרי הכנסת יש קברו פל יחזקאל והכל יחר נקרא

הנסת יחזקאל ויהויבין הדריץ לכנסת יחזקאל הזה נחלות וכרמים סנתן לו אויל
מדורך להתפרנס מהן ואזתו מקום מקודש על סם יסראל ובאים להתפלל סם

ממרחקי ארץ וביום הכפורי מוכיאים סת מגויל מכתיבת ירו של יתזקאל וקורים

בו ועל קברו עששית דולקת כל היוםוסם בית גדול מהקדם מלא ספרים רבים
מחרבן בית ראסון ושני ונביא הישמעאלים בשמלך במקומות ההם קיים לכנסת

זה כל ההכנסות ההם ער היום הזה  .יז שנים אחר הגלות הנזכר שב נבוזרארץ
סר כבא נבוכדכבר על ירוסלם וסדף את הבית ולקח כל כלי ה' ואזכרות המלך
ושלחם לבבל והרג מיסראל כא רבוא זולת הנהרגים על דמוסל זכריה כנראה
במדרש והגלה מישראל תת לב אלפום וכלם חורי יהודה ובכימן והשאירו בירוסלם

ססת אלפים זמנה עליהם גרליה בן אחיקם ובא יסמעאל והרגו ואז ברחו אלה עם
ירמיה נגד רכונו ונבואתו למכרים והגלה נבוזררן זה מארץ ישראל יותר מששים
רבואסל בני משה ובניהם גם סן מבני יונרב בן רכב וססהגיעו לנהרות בבל
הוליכם הקבה וגבזם מעבר לנהר סמבטיון וכל זה נקרא גלות ז' ליסראל‧ זוהר
פרס' פקורי אומר כל אינון יסודי ביתא קדיסא אתבניזו ולא אתאבידו מנייהו

אפילו חד  .סמנה סנים אחר זה נבוסדנכר לבר מכרים וכור ולקח היהורים פהיו

ום ובארץ עמוץ ומואב וסביבות ארץ ישראל ובתוכם ירמיה וברוך והוליכם

א

ברוך
לאלכסנדריאה סל מצרים ומחרושם מנים רבות והיה להם כמו מקדש מעט ופרו
זרבו בעוסר בנים וכבוד והמזקג סנה אחרי החרבץ מלה עליהם טרקיאנוס

קיסר יר לרומה והרג מהם כפלים כיוכאי מכרים ואחר כך סב שנית עליהם

אבסנדר קיסר כד מרומה והרג מהם מנית כפלים כיוכאי מכרי בגטין פ'הנזקין
קורא ארריאנוס במקום טורקיאנו ואזמרים סם התוספות אלכסנדרוס החריבה
וכתיסבה ואחר כך אדריאנוס החריבה סנית  .בסכה פ החליל אומר אנסי

אלכסנדריאה מאי טעמא אענסו רכתיב לא תוסיפו לסוב בדרך הזה עוד וכל זה
בקרא גלות סמיני לישרש בבית ראסון .כל אשר כתבתי פה תמכאנו בספר עולם
רבה וזוטא זבסרר עולם סל הראבר סהם לקטו מן המדרשים ואגרות הגמרא

וקצת קבלות על פה סהיה להם  .מדרס איכה אומר כי בג' מקומות גלו יסראל
אחד לפנים מנהר סבטיון ואחד חוץ מהנהד הכז' סירר עליהם ענץ והקיפה ואחד

לרופני אנטוכיא ויא לרבובה סל דבלתה ויס מסבטיון לשם כמו מאי לסבטיוץ .
אחאב בן קוליה וכרקיהו בן מעסיא היו נביאי סקר בימי נבוסדנבר ויאמר להם
בבוכרנבר אני רוצה לנסות אתכם באס כמו סעשיתי לחננוה מיסאל ועזריה
והסיבו הם היוג' ואנו ב' ולכן הם נכולו והמלך השיב סיבררו יהודי א' כרכונם

ויסלכהו באס עמהם ובחרו יהוסע כ״ג בחסבם סזכותו יועיל להם והוא נכול והם
בסרפו זה תמכא סנהדרין פ'חלק אויל מדורך מלך כ"ג סנים אחרי מות נבוכרנכר

אביו ובסכה ראסונה למלכו הוכיא יהויכין מבית כלא ואחרי הימים מח צרקיה
העור בבכל ,והסם ית' לרוב עוונות מלכי יהודה החלים כת זרעם ולא היה עוד

בהם כח למלוך על ישראל אבל הניח סיתנסאו על זרע ישראל בסם מעלת נסיאו:
יהויכין מזה הנסיאות היה הראשון ובמסך ימים מועטים מת בבבל שאלתיאל

בץ יהויכין היה נשיא ודיס גלותא על גלות בבל אחרי מיתת אביו ומח סם ואחריו
זרובבל בנו כאסר תראה במקומו  .ראיתי לכתוב הנה סדר בחירת הנסי אי בכבל
ובמלכות פרס ולמה נתבטל כפי מנראה בתסובות הגאונים ואני העתקתיהו

מספר סבטיהורה ‧ בסעה סיסראל היו מבקסים להקים עליהם נשוא וגם היה

נקרא ריס גלותא היו מתקבבים כל ראסי יסיבות וזקנים ושופטים סבכל המלכו'
ובאים בבבל ומיחדים סם בית גדול מעוטרת סס ורקמה עם הסאות לכל הזקני'
וכסא מהורר לנשיא וראס ישיבת סורא מימינו ומפומברית בשמאלו ומוכיחי' לנסיא

סלא ידום לבבו מאחיו וביום ה' הולכים לכנסח ותוקעים בחכוכרות וקולסופר
ומברכים ואומרים יחי ארוננו נשיא פלו ראס גולת ישראל ומלוין אותו עד ביתו
וסם חוזרים ותוקעים ומתרין בו סיתנהג ביושר כדק ומספט ומיסרים ויוצאים

מלפניו וביום ו סולחים לו מתנות כל א׳ כפי כחו ובערב שבת בונים לו מגרל

בכנסת ומכסים אותו בגד משי ורקמה וביום שבת הולכים כל ראסי העם לביתו-
ומלוים אותו לבה והוא לפניהם ופניו מסוסות בבגדי מסי וכשמגיעים לכנסת
מתחיל החזן ברוך סאמר וכו' אחר זה מתקבבים כל החזנים ואומרים התפלה

בנגון ער הוכאת סת .ואז מעלין הנשיא לראס המגדל ופניו מכוסות ורי סביבו ג

ומוצואים סת מההיכל ומביאי אותו אל המגדל והנסיא קורא ראשון ואחריו ראסי
יסיבות ואחר הקריאות הנסיא דורס ועוכם עיניו לכבוד התורה ודורס דברי
סבוסים ותוכחות ומעורר הלבבות לכרבות הכריכות לישיבות והוא ותח תחלה
כפי עשרו ונרבות עכומות היו עוסי'אז לסבוד הנסיא אחר כך קמי כלם ומברכים

את הנסיא ואומרים קרים וכסמגיעים לחייכון אומרים ובחיי ארונינו נסיאנו ראס
גלותנו אחר כך קם הנסיא על רגליו ומתפלל על ראסי יסיבות סיצליתו בתורתט

ואחר כך על המתנרבים ועל העוסקים על הכבוד ועל כל מדינה ומדינה וכל זה

בקול כמוך למען לא יאמרו הסונאים סמתפלל על הספלת המלכות והולכי׳ לביתו
בסמחה ואוכלים עמו ובברכת המזון מברכים לנשיא ומן היום ההוא והלאה אין
הנשיא יוכא מפתח ביתו אכל הולכים לעולם סם אנסים להתפלל עמו וכטרוכה
ללכת לדבר למלך סולח לקחת רסות ממנו והמלך סולח לו מרכבת המסנה סלו

אבלמפני כבוד המלכות לא היה רוכב עליו אבל הולך לפניו והוא הולך בלבוס
רקמה ונ'איס רבים לפניו וכל יסראל סרואהו חייב ללוותו ‧ וכסמגיע לחכר סריסי

המלך רכים לקראתו עד הגיעו סמוך למלך ועבר הנשיא עובר לפניו ומפזר
זהובים לפני הנסיא וכסהנסיא מגיע למלך מסתחוה לו ואחר סך קם על רגל א׳

כעבר והמלך רומז לסריסיו סיוסיבו הנסיא בכסא סבסמאלו והמלך סותק מעט
להראות כבדות ואחר כך המלך סואל בסלומו ומסיב סלו' ואחר כך המלך סואל
משלום עמך ומסיב ומתחיל ואומר לו סאלתו ובתת המלך סאלתו קם על רגליו

ואומר למלך ברכה מתוקבת בחכמה והולך לו ‧ אחרי הימים כאשר ראו סרי המלך
גדולת הנסיא קנאו בו ויאמרו הנה עם בני יסראל הולך וגדל וימרדו בנו עם זרע

דור מלכם והרגו הנסיא ומיוחסי יסראל אשר אתו והמלך סלח לעזרתם אבל כבר

בהרגו ומסם והלאה נתבטל הנסיאות אבל נכתב לזרע דור ראית יחוסם אבל
לא סום סררה על יסראל עב בקובר  :וראוי סחדע כי נראה במסכת עא פק כי

כמה סנים מהחרבן ואולך בני אי היו מונים סנותיהם לחרבן ויתר הגולה למלכו'
יונים .בירוסלמי דרה העלו יסראל עמהם מבבל סמות המלאכים כמו מיכאל

גבריאל וסמות החדשים כמו ניסן אייר  .בספרי פרס בהעלותך אחרי כאתם

ממכרי היו מוני ליכיאה אחרי בואם לארץ היו מוני לכניסתם וכן אחר הבניץ לבנין
חרב הבית וכו' .ובסוף אחר חרבץ בית סני היו מחזיקי' חסבון ביאת אלכסנדרוס

בירוסלם וגם סנות חרבן בית סני אבל אחרי הרמבם התחילו יסר בכללו להחזור
סנות היצירה המקובל אכלינו באמת ויח סמנין ליצירה התחיל מר הלל בר יהודה
נסיאה ססרר לנו חסבונו הקב יעו והעבור סהיו קרוב לסוף חכמי גמר בבלי כמו

ד' אלפים דס ליכירה וכמוס סנים אחר החרבץ  .במדרש מגלת אסתר אמרו ב'
עסירים גרולי עמדו בעולם קרחלפי סמכא אוכרו יוסף והמן לפי סמכא אוכרות

מלכי יהודה  .ואומר סמרדכי יכא מסמעי ובפרס סלח לך אומר סאסתר היתה
בסנת הנס בת עה סנים  .בפ' חלק תאנא מבני בניו סל המן למרו תורה בבני

ברק בתוספות סל בב פא המן הרג החך לפי סהיה מטיב דברים בין אסתר

6

למררכי

למררכי סם פה אומר אימיה דהמן נקראת אמתלאה בת עורבתא ואימים
ראברהם אמתלאה בת כרנבו וסימניך טמא טמא טהור טהור וראיתי בספר
סגולות האומר הרוכה לכבוס הסונא יזכיר זש אמיה סל המץ :עזרא .הכהץ
הסופר הגדול קבל בבבל מברוך בן נריה סנת ג' אלפים סע והוא ראס לאנסי

כנסת הגדולה שהיו קב זקנים והיתה קבלת הל התורה ביד כלם והנורעים לנו
הם חגי זכריה מלאכי רניאל חנניא מיסאל ועזריה עזרא נחמיה מרדכי זרובבל.
כאן מתחיל סמנה דורות סל הוראה במסך בנין בית סני׳ במדרס עזרא הוא

מלאכי הנביא ולא היה מהראסונים לעלות לאי כי היה טרוד לחזור תלמורו לפני
ברוך רבו פלהיותו זקץ מופלג לא היה יכול לעלות וגם היה סיבה מן הסמים

למען יכהן יהושע בץ יהוצדק להיותו בן כ״ג ולא יהיה פתחוץ פה לעזרא לכהן
הוח אפילו סהיה צדיק כמוהו ורע כי ביום כד אלול התחילו להכין כרכי הבניץ,
וביום כד כסליו התחילו לבנות .זוהר פרס' פקורי אומר סאבני יסוד ירוסלם

ויסוד בית המקדם נגנזו ולא יתראו עד ביאת המסיח וחסרו גם כן אלו העניינים
סהיו בבית ראסון והם ארון כרובים אורים ותומים אס מן הסמים הגם כי לא

היה יורד אס בכל יום וזה כי בימי סלמה ירד ועמד לעולם על המזבח רבוץ כאריה

עד ימי מנסה סאז נגנז  .ובפק דיומא נראה סבבית סני היו רואים אש מן הסמי'

על המזבח רבוץ בכלב אבל לא היה מסייע וזה כי בטל כחה .סכינה ורוח הקרס
מנורה סלחן וכל בלי המסכן כנכנת המץ מקלו פל אהרץ סמץ המשחה כי כלם

נגנזו לפי סאין להסתמס בהם זולת בהיות כל ישראל על ארמתם וחכוברות מסה
נגנזו בימיו כן נראה במדרם בהעלותך  .במדרס בבואם מבבל בנו מזבח

והקריבו עליו קרבנות יט שנים קודם בנין הבית  .במדרס ג' בביאים עלו עמהם
מן הגולה א' העיר להם מקום המקדם וא' העיר להם מקום המזבח .א' העיר
להם סמקריבים אפילו סאין סם בית ‧ ויא א' העיר על התורה מנכתבה אסורית

כתב הבוזר מג סהתמידה הנבואה עם אנסי בית סני מ' סנה .בשנת ג' אלפים
תי לבריאה היא סנת יח למלסות מדי היא סנת ע' לחרבץ בית דאסון .התחילו
לבנות חומות ירוסלם ובית המקדם וכל אנסי כנסת הגדולה ממונים ומחזיקי ודי

הבונים ולהיותם תחת מלכות מדי ופרס הבריחו ליהורים לעסות כורת עיר סוסן
הבירה בהיכל  :זרובבל בן סאלתיאל בן יהויכין עלה מבבל לארץ ישראל כמו

כפיא וריס גלותא ואתו עזרא הסופר וקצת הגלות עמהם .וזרובבל חזר לבבל
ומת סם והוא א' מהקם רבנסת הגדולה .אומ המדרם סזרובבל היה נק' ג"כ כחמיא

בן חכליה ,ובפ'י יוחסין אומר שנחמיא היה נק גב התרשתח על סהתירו לו לסתו'
יין נסך בעבור סהיה נותץ לסתות למלך :רני) נק התך בנראה במדרש והיה בן דד

סני כמנכנס בחצר נבוכרנכר והיה נק סשבבר לפיסהאה וכרו במנחו פ'ר יסמעש

וסקלי בירוסלמי והרמבם פי המסניות דסקלי ותוספות פ' מרובה אומרי׳ סמררכי
דוד אסתר חיה יותר מת' סנים ונמכא בסוף מלכות חסמוני והיה נקראג'ם פתחיה

יומא פר מיתות אנסי כנסת הגדולה המיתו יכר הרע רעא ובקסו להמית דעריות

ולא

עזרא וכנסת הגדולה

כב

ולא עלה להם ,והנה הכנסת הגדולה הזאת חדשו לטובת והנאת כל הגולה הרבה
חקונים  .כמו חלוק הפסוקים וקרי כתיב מלא וחסר ופרסיות סתומות ופתוחות
ואותיות גדולות וקטנות וטעמים ונקורות וכן מינוי חרסי השנים סיתחיל מחדס
חסרי׳ כי עד סם היו מתחיליץ מחדש ניסץ .וע רבים כאלה הגם סנחלקו מאד

קרמונינו המחברים לדעת מי חבר כל הדברים השז' ועייץ בהקדמת הרדק לפי
יהושע והאפורי בפז'מספרו ‧ ורבי אליה המדקרק בספר מסורת המסורת ,ולבו

אזמר לי להכריע סהכל ניתץ למשה מסיני .ושכחנו או סלא נתנו להכתב  .ואלו
הסרים כתבו הכל וחזרו להזכירם לכל יסראל  .במסכת סוכה אמרו בדור הזה

היה באלסנדריאה סל מכרים כפלים כיוכאי מכרים וע' קחדראות זהב בכנסת

הגרולה וכלן נהרגו עי אלכסנדר .אחר זה נתיסבה סנית עי חניו בן סמעוץ
הכדיק ונתאחר עד אחר חרבן בית סני סנתחרב עי אדריאנו עם ביתר ,וכן מם
בתוספות אמרו סנתישבה סליסות ‧ וכן ראיתי בקרוניקי  :לפי החסבונות נראה

סמעסה מרדכי עם המן היה כמד בסנת מח לאחר חרבן הבית ראסוץ :ביג ניסן
כתב המן הספרים בטו בו נכנסה אסתר למלך בירבו תלו המץ" בהג סיון כתב
מרדכי להסיב ספרי המן ביג אדר תלו י' בני המץ ובאותו תזמץ לשנה הבאה

נכתבה המגלה  .אמרו חזל פרק י יוחסין סמעט יהורים עלו עם עזרא לירוסלם
והנוח בבל סולת נקיה מיהודים .ויא כי היהודים הרבים סגלו למכרים בחרבן

ראסון נסארו סם עד סאלססנדרוס מוקרון בנה עיר אלכנסדרה סל מצרים והלכו
סם ופרוורבובה וכץ עשו את אשר הלכו לארכות עמון ומואב וארכות היונים וכן ד

עסו הגלות סהלך לספרד כי לא רכו לכאת מבתיהם באמרם שבנין בית סני

היתה פקידה לבר  .ומה מאד תמהתי סאפילו בימים האלה סהיתה נבואה ביסרא
לא נורע מאומה מעשרת הסבטים סגלו .וגם לא נראה סהדור הקדוס הזה בקסו

לדעת מהם .ואם עדין הם אחרי עבודת עגל ירבעם ואפילו סבפ חלק ר'עקיבא
אומר סהסבטים הלכוולא יחזרו ורבו אליעזר אומרסיחזרו  .ויס מדרש האומר

ירמיהו החזירץ ויאסיהו מלך עליהם ואמרו לא כלן החזיר אלא מקכתם .ובספר

עזרא א' פרסת ח' כסראה נעדר ממנו לויים סלח סלוחים אל כספיא המקום.
ואומרים סשלח אל הרי גוזן ומדי סגלו סם הסבטים ונקראים מונטי כספר ועם
כל זה תימא הואסאם נאמין הדבר כפסוטו סירמיה חזר כלן או מקכתן איך לא
נכתב על ספר יהודית ואפי כתבי זכרונות באומות לא אמרו מאומה ולא יוסיפון.

ועלה ברעתי לכתוב פה ראסי דברים ממה סמכאתי כתוב על הכבוד הגדול
סבאופנים רבים נעסה לבית סני מאת המה מלכים סהיו בג'מלכיות גדולות פרס

ויון ורומא בעור סלא גרם החטא מה שלא נעסה לבית ראסו לפי הנודע מהכתובי'
ועל אורות הרברי סחסרו בבית סני כראיתא פק דיומא סם אמרו דאס מץ השמי
בבית ראסון היה רבובה כארי ובסני ככלב .וכן אמר יוסיפון סא פג רזקץ א' גלה

להם מערה אסר החביאו ירמיה וסהיה כסמץ עב או מים ויקחוהו ולא יכלו למכא

הזמן כי ירמיה נסבע סלא יתגלה עד קבוץ גליות .וכן סספג פט סהיו נסדים
ר'

עזרה וכנסת הגדולה שמעון הצדיק
חטובות אורים ותומים באבני הכתפות וחסרו כמו מאתים סנים קורם החרבן
עבור חטאות ישראל וכן אמר ביומא פ טרף סחרלו בבית סני מסמת סמעון

הבריק  :עזרא פרסת ו' כתב דריוס מטעם המכא כתוב מזה היה גם כן רכון
כורס הקודם אליו כוה לאמר ומנכסי ‧ מלכא וכו' מתיהב להון דילהון מקרבין
לאלקא שמיא ומכלין לחיי מלכא ובנזהי ,וכן כל הפרסה ההיא .וכן מה גדלו
הסבודות ורורונות סעסה אלכסנדרוס מוקדון למקדט ויסראל ,וכן הכבוד

הגדול ודורונות נפלאות סעסה תלמי פילדילפו כסהעתיק התורה  .יוסיפון סיב

פיג' אנטיוכוס הגדול זקנו של אנטיוכוס אפיפני הרטע כוה סלא יוזקו ישראל ולא
מקדשט בסום דבר נגד רצונם .וכן סיג פ'ה הכבוד גדול סעסה רימיטריאו מלך
יון אל הבית בימי ינתץ בן חסמונאי כ״ג סמחל ליהורים י' אלפים סקלים סהיו
חייבים לו ואמר הנני מיחד מהכנסותי טו אלף סקלי זהב בכל סנה לקנות זבחי

זכל איס סינוס למקדם לא יוכלו לתופסו אפי סהיה חייב למלך ואם יכטרך למקדם

איזה תקון אני רוצה סיעסה להוכאותי  .ועוד סם אומר כי מלכי אסיאה כבדו
מאר ב'ה  .וכן בסב נגר אפיאון אומר כי תלמי ג' הנקרא איוריגיטי בשנצח מלכי

אסור וסב לביתו סמח לא הקריב זבחיו לאלילים בסום מקום אלא לירוסלם בכז

מהמלחמות אומרכי אליסנדרו אביו סל טיבידיאו הקיסר הוכיא סך מרובה גדול
בהדור ע' רלתות ההיכל ועזרת הנשים בתכלית היופי וגם טיבירייאו לא רכה

ספילאטו פקידו בירוסלם ישים מגינים זהב במקדם להיות כתוב בו סם הנותץ.
בסא הנז' פונפיאו שר כבא לרומיים בימי מחלוקת האחי אריסתובלוס והורקנוס

בני ינאי נתץ יקר ותפארת למקום ההוא בעברו טם  .וכן כיסאדו אגוסטו סאחר

כך היה קיסר כאסר סמע סלא היה סם סום תמונה צוה לכהנים סיקריבו על
סמו ומהכבסותיו פר א' וב' כבסים בכל יום ואסתו התנדבה כלים רבים סל כסף
וזהב ,וכן סם סיו פי כיסרו הנז' אחרי היותו קיסר כוה סכל העולם יוכלו לשלוא
נדיבותם אל ב'ה אפילו סדבר המלך הוא סלא להוכיא כסף ממדינה למדינה.

וסהיהודים יזכלו לבנות כנסיות ומדרסות הרכונם ‧ אפילו סאל יתר העמים היה

אסור בלתי רשותו  .סיר פיב קליאופטרה מלכת מכרים כברה מאד המקרס

בנדבותיה וגם עמים רבים ומלכי הארץ סלחו מנחה מדי סנה בסנה .סכ פב
מאריך ממסה הילבית המלסה ומונבז בנו מה סנים קורם החרבן בימי קלאבריאו

קיסר ואגריפס מלך יסראל ויסמעאל בן פאבי כ"ג' סב פיז נירון הקיסר היה
סולח עולות וזבחים למעץ יכלח במלחמותיו ואלעזר בן חניו כ״ג פעם א׳ הסליכם
חזכה ואז נהפך הריסר לאויב .סבת פב נס החסמונאים בכרות ,יוסיפון בספר

חשמונאים פיר סיליבקה מלך יון סלח פקיר לבזות המקדס וכשנכנס סם חלה
למות .ובתפלח הכג נתרפא' זכן נס אחר כזה אירע לפקיר תלמי פיסקון תענית

פג בבנין ב'ה בימי הורורוס לא ירד מטר ביום  :שמעון הצדיק היה מסיירי

מנסת הגדולה ונסארה בידו הקבלה מכל הכנסייה ההיא שנת ג' אלפים ת'
לבריאה ,וסמס בכהונה גדולה מ' סנים :ויא סהיה נקרא ערו גם כן  .שנת ג'

אנטיגנוס יוסף בן יועזר

כג

אלפים תמח לבריאה סהיא אלף סנים ליכיאת מצרים ומתץ תורה ‧ ומ'סנים לבנין
בית סני מתו חגי זכריה ומלאכי הנביאים י' טבת ונסתלקה נבואה מיסראל ואז

נכנס בירוסלם אלכסנדר מוקרון  .ולבקשתו התחיל זמן הסטרות על סמו

וזמן השנים מתשרי הכל ‧ ועסה הנחות רבות ליהורי' ומתנות למקדם ברורו היה
רבי רוסא בן הרכינס סחיה יותר מת' סנים עד ימי רבי עקיבא כנראה ביבמות
פא חניו בץ שמעון הצריק הלך ובנה כמו מקדש באכסנדריה סל מצרי' והקריב

קרבנות ולפי הכראה בנאזה אחר כך על הר גריזים עם עזר הסמרונים כותיים
וסיעת צדוק ובייתוס ונמשך זה הבית כמור סנים והסיבה היה כנראה בירוסלמי
דיומא ומנחות לפי סנולרה קטטה ביץ חניו ושמעי אחיו על הכהנה גדולה.
ובדברי מסכת יומא פ' בא לו ומגלת תענית פטנראה כי מקדש הר גריזים היה
כבר בנוי בימי אלכסנדרוס מוקרון  .ומדברי היוסיפון בהרבה מקומות נראים

הפרסו רבות ואין בלבי ויכולתי להכריע בענייני ההם  .רק יהיו לך מזכרת דרן
מעבר .פק רחולין אמרו דמות יונה מכאו בהר גריזים ויס מדרם סהיא עז סטמץ

יעקב  .וכתוב בקווניקי כי סמירימיס המלכה רביעית למלך נמרור בבבל

סהפליגה במלחמות יותר מכל האדם התחילה להביא על רגלי מלחמותיה דמות
יונה ויא לזה נרמז בירמיה סאמר מפני חרון היונה שרומז אל מלכות בבל:

אנטיגונוס איס סובו קבל משמעון הצדיק בשנת ג' אלפי תס לבריאה בימיו

היה רבי אלעזר בן חרסום עשיר מופלג בימיו נתחדש סת צרוקים ובייתוסים :
ונבנה מקדש בהר גריזים כאסר תראה למטה במקומו .וסבת אפקורוסותם
יוסף בן יועזר איס צדידה ויס קוראים
תמכאנו בפי אבות להרמבם:

יוסי  .ויוסי בן יוחכן איס ירושלם קבל מאנטיגנס סנת גשאפים תק לבריאה סהיה
מנת כב לבנין בית סני .בימיו היה אלעזר הזקן כג סכתב לו טולומיאו מלך

מצרים סנסלח אליו זקני' להעתיק התורה מעברית ללסוץ ימונית .והנכרי' הסימו
כל המעשה הזה בספר בפני עצמו ותלו אותו במנין הביבייה סלהם וקראום

אריסטיאו  .ובחרתי להכיגו לפניך בקצור הקצורים למען תראה מעלת תורת
מסה  .בדור הזה התחילו ראסי הקבלה להיות זוגות כי א' היה נסיא וא אב בית
דין והיה יוחנץ כ״ג אביו סל מתתיה ועשה ב'פרות  :באבות דר נתן יוסי בן יועזר

אומר כסם סהכדיקים חסירים כן בהמתם כנראה בגמלים סל אא והמוב דרבי
פנאס בן יאיר וחמור רבי חנינא בן דוסא .אריסטיאו א' משרי מלך טולומי

פילדילפו בן טולומיאו בן לאגו מלך מצרים סתב כל הנמסך מהעתקת תורת
משה בזה הדרך וזהו קיצור הקיצור .גולת יסראל למכרים עי טולומיאו בן לאגו

אבי אשר לקחם מירוסלם ומאסור וערי אדום  .זולח כי בראשונה באו עם המלך

א
הה

פסמיטיקן אשר מכלם הבחורים שבהם בעלי זרוע סך כמו ל' אלפים בלקחו להיות
במלחמותינו .וזקניהם ונשיהם וטפם נתנו במתנה לסכירים ונמכרו זה לזה
והחזיקו בהם לעזברים ולספחות ,המלך ביום הזה כוה סכל גופות היהודים ההם

מבאו למברים וקנה אותם אשר היו יותר ממאה אלף .ויסימם לחידות סילכו

V

יוסף בן יועזר יוסי בן יוהנן
ויסובו לארכם  .וקצתם מהבחורים בחר לו לנאמנים ויסימם בחזקות אשר בכל
מלכותו למעץ יהיו סומרים נאמנים נגר אויביו וזה היה קצת הדורוץ משלח המלך

לאלעזר הכהץ בירושלם .וגם שלח לו שלחן כלו זהב מקסה אמתים ארכו ואמה
רחבו ואמה וחצי קומתו וב ברי זהב מקסה וב' כרי כסף  .וב'גביעים זהב מקשה
ובכלם כיורים יפום ונוראים לא נראה המוהם  .ונקשרו בכוורים ההם מרגליות

יפות ונוראות גדולים ובינוניים וקטנים כפיכורך יופי הכוורים לא נעסו כמוהו

לעולם כי הוא אסף כל האומנים במלאכות האלה מכל מלכותו ועמד עליהם תמיד
למען יעסוהו היותר יפה סאפסר ‧ באופץ סנכנס בהם יותר מה' אלפים חתכים
סל מרגליזת טובות סהיה שוים חמסת פעמיםיותר מדמי סוים מהכלים ,והכל

סלח עם אגרתו עי סלוחיו דורון אל אלעזר הכג בירוסלם ומחלה פניו לשלוח לו
תזרת משה עם עב מתרגמיץ אותה מלסוץ יהודית ללסוץ יויניוזה אריסטיאו היה
ח'מהסלוחי' .וכתב כיור מעמר ירושלם והוא מכב ירוסלם הוא על סדרת ההר.

ועל ההר היכל מוקף ג' חומות גבוהות ע אמה ועליהם עניינים תלויים בגבות
סחלופי גליהם מתנועעום לכל רוח נושבת וסם מזבח גדול וכו' ההיכל כלו רכוף
ידו רצאבנים סל סיס גדולות .ויס תחת הארץ המוה סמניות מיל מעין מים בנובע
O

גדול .וממנו עולים ובאים בהיכל יאורים קטנים הרבה לכורך העבודות .וכל

דיות היאורות מלמעלה ומלמטה רכופות בעופרת ,ויס תמיד כמו ע' כתנים בחורים
ובעלי זרוע מאר לפי סלוקחים הפרים וכבשים ועזים גדולים וסמנים מאר בידם

דבר בקלות גרול ומשימים על השלחמות וזורקים מזה לזה בנקלה ויש ביניהם סתיקה
גדולה ועכומה אין קול נשמע וכלם יורעים מה לעסות בעבודתם ועוסים אותה
בקלות  .ומביאי הקרבן הם יותר מקץ אנשי' המעט תמיד׳ ויס לפעמים שם הכג

ואשר זולת הדור גופו הטבעי .כאשר הוא לבוס בגדי כהונה והמיטריאה על
ראסו דומה לבר אלקין ונותץ פלי לכל רואיו ופחר ורערה ,ובגדי כל הכהנים
המשרתים הם אדוכים ער יתד רגלם  .ויש מבכר גדול אכל העיר על ראס ההר

.נתות במקום גבוה ועליו מגדלים רבים כלם בכוים אבני גזות גדולות ויס באם
סומרים נאמנים והם כמו תק אנסים ואינם יוכאים אלא ה' אנסים בכל פעם וזה

ברסות קכינם ואינם יוכאים בשנה חלא מעט פעמים ולא יפתתו לסום אדם אלא

ברסותו ,ומביטים וסואלים בכמה חקירות עם הככנס ,והעיר מקפת כמו מ'

דיס דל חלק א' משבעה חלקים וחכי סל מיל ודרכי העיר חלוקות והם בשפוע ההר
ונחלקים כל א'מהם לשנים חלקים ‧ עליות שבהם הולכי האנסים קרוסי וטהורים

ותחתיות סבהם הולכים עמי הארץ סאינם כב טהורים וחוכה לה הרים וגבעות
וכלם מרעה סמץ ודשן והערביים היוסבי על גבולם מביאים סחורות מכל המיני

והירדץ מסקה הארץ המנהג נילוס במכרים  .ודברתי עם הכ"ב על כמה עניינים
ומנהגות מהיהודים והסיב טעם עופות ובהמות וחיות טמאות הוא לפיסרורסים

והוא כדי להעמירנו רחוקים מפעולותם ולא נקח ממון זולתנו ולכן נטמאו ומעלה

גרה סימן לנו סנחסוב ברבורינו קודם כאתו חוכה מפינו ומפריס פרסה כרי

נחלוק

סנחלוק ענייננו לטוב וכן שרצים טמאים נבדלים ממנו להיותם בעלי הסחתה.
והן מספט העריות והנדות .וכיכות ותפליץ ומזוזות וברכת נהנים וכן מעסה
הקרבנות כלם נכטוינו ברי סנעמור תמיר על ההתבודדות בגדולת האלוק
וכהיה מתמידים במעלות המדות ומוסכלות  .אלעזר הכג סלח עב זקנים חכמים

זנבזני' עם התורה א מלך תלמי ועמהם אגרתו החסובה וקבלת הדורונו ותסואות

חן הביאו התורה לפני המלך כתובה באותיות מוזהבות על קלפים רבוקים
יחר באופן שאא לבחון מקום חבורם יחד ‧ ויקבלם המלך בשמחה ויכו סיאכלו

אתוז ימים רבופים .ובכלייום סאל מהם פתרון חדות ומסלים ככתוב בספרו
באורך וכלם הסיבו פראוי וברכון המלך אשר תמה מאד מחכמתם  .אחר סך
הובאו על אי חי דרך שפת הים רחוק מאליסנדריאה כמו מיל ‧ ונתנו לכל א׳ מהם
חדר ,ובכל יום היו באים באשמרת הבקר לסאול בשלום המלך ולברכו וסבים
לחדרם ומתפללים .ואחר כך אוכלים ומעתיקים עד סעה תשיעית ויוכאים לרוח

היום על הערון כי היה להם סם המוגן ערץ וכל ההכנות המכטרכות להם היה

לרוב ,והסלימו ההעתקה בעב יום  .ואחר כך רימטרואו שר הליברריאה קרא
אליו כל אלה הזקנים וחד ,וכל היהודים סהיו בערי מלכות טולומיאו הנז' ואחרים

גם כן ויקרא בחזניהם נוסח ההעתקה  .ויסר בעיני כלם  .ויאמרו כי היא ישרה
מאד ונעסו ממנת העתקות הרבה עם כווים סלא להוסיף ולא לגרוע מאומה
מנוסח ההעתקה  .ויסלח הזקני' עם מתנות רבות ועם זהב וכסף הרבה להקריב
קרבנות על סמו בירושלם  .וראיתי פק דמגלה בגמדא בבלי וכן שם בירוסלמי

חומ תניא מפסה בתלמי המלך סכנס עב חקני הכניסו וכו'והזה ראיתי במכילתא
פרס' בא אל פרעה .ומדרס פרס' סמיני במסכת סופרים פק אומר חמסהחזקנים

כתבו לתלמי התורה יונית והיה היום ההוא קסה כיום עשיית העגל וכו'  .ובסיף
מגלת תענית אומר ח' בטבת נכתבה התורה יונית בחיי תלמי המלך והחסך

בא לעולם ג' ימים וכל סדל שמרוב פחר היהודים עסו תעניות ותפלות והוסחרו
פניה כמו סעסו בימי המץ ,ולא ידעתי הכרע והיה ראוי לבקס אם זאת ההעתקה

היתה סל חמסה חומשי תורה לבד ‧ או הל המקרא .וגם בזה לא ירעתי הכרע
כי לא מכאתי דבר מפורס בזה ‧ כיים פנים לכאן ולכאן  .כי נמכא לחזל כמה

פעמי תורה סרומז לכל המקרא ולפעמי רומז אל החומס לבד ‧ ומדברי אריסטיאה

הזה וגם מדברי היוסיפון ומדברי פילון היהודי ומדברי גדול החכמי סבנוכרי
בראה סאינו אלא החומס ,ועל דבר השתלשלות נסת ההעתקה ההיא באמת

ובאמונה .ראיתי ראס חכמיהם בספר עיר האלקים סטו פיא ופיג סאומר נבין
הוא לספוט כי בזמן הסמוך להעתקה האמתית -היוונים ,והמצרים מנמבאוואז
היו סונאים מץ ישראלי בתכלית באופן שבזרון ו"ל בסגגה זייפו איזה דברי וממנו
באו השנויים בכל ההעתקות סיכאו מהם ,אבל הנוסח סיש ביר העברים היום

מסובח מכלם וכזה כתב בספר יח פמג ופמר ובפי מזמור מ״י וכזה התב אקוינו

החסם בפי אגרת פאולו לרומיים פט .וכן אליסנדרו דאימולה חכם גדול בתורות

הקסרים

הקסרי בעצמו חלק ו'סי' רלג .ורע כי במלחמות נעסו ביץ ציסר הקיסר ופונפיאוי
אנסי הכבא סרמו כל בית המדר ההוא סהיה בהם בימי תלמי הנ'תס אף מיני ספרי'

ובתזהם ההעתקה אמתית הזאת מיד הזקני ממס כן כתבו אבלוגיליאו ואורוסיאו
סופרים נאמנים לדה  .ורע כי יא סהזקנים העתיקו התורה סהיתה אכלם נהוגה

בלסון ארמיתאל יוונית  .ויא מלסון הקדם סהיא אכלנו היום וראיתי כתוב בכתבי

דון אנטו רגויברה ספרדי סתורת מסה הועתקה פעמים רבות כאשר תמכאנה
באזרך לפנינו בחלק ג'בזה הדור סהועתקה ט פעמים  :יהודה בן טבאי וכתאי
הארבלי קבלו מן השני יוסי הכל שנת ג'אפי"תקס לבריא היא סנת קנב לבנין בית
סני וכמו ס'סנה קודם מלחמות יון  .ראיתי בקונטריס ישן כי ברור הזה היה אליתו

הכז' במשניות וגמרא בלשון תנא רבי אליהו סרומז אל בית מדרסו ואינו אליהו

הכביח בסום פנים ‧ ועו' ראיתי שם כי היה המו ברור הזה מעסה סהביא רבי אמי
בברכות פק כמה גדולי בעלי אמנה מחולדה ובור ‧ וכן היה המעסה כמו סמביא
בעל הערוך בערך חלד  .ואני מקצד נערה מקוסטת סהולכת לבדה לבית אביה
וטעתה בדרך עד סהלכה חוץ ליסוב ותכמא מאד פתחה עיניה ותרא באד עם
חבל ואין לה דליקסור בו  .נשתלסלה וירדה לבור ותסת .ולא יכלה לעלות אליה

ותבך ותצעק .עבר עליה אוס והכוץ עליה .ויסאל לה אם היה מבני אדם או מץ
המזיקין והשיבה מבני אדם .ויאמר לה אם אני מעלה אוחך תזרקקי לי ותאמר

היץ עם סבועה ותעלה וסיפרה לו עוברא היכי הוה .היה רוצה האיש להזקק לה

ותאמר לו מאיזה עם אתה ויאמר ממקום פלוני וכהן אני  .וגם היא אמרה אנסי

ממקום פלוני וממספחה פלוני .ואמרה לו מספחה קרושה כמוך אסר בך בחר ה'
מבקם לעשות כבהמה בלא כתובה וקרוסין .בא אכל אבי ואמי ואתנסא אתך
בכבור ובטהרה  .ונתרכה האים ונתנו ברית זה לזה .ואמרו מי יעיר ונתפסרו
סיהוה ערים הסמים וחולדה סעברה לפניהם והבאר ההוא  .והלכו כל א' לדרכו

הכערה עמדה באמנתה והל מי סתובעת אותה להנשא היתה ממאנת .כיון
סהאזיקו בה אביוואמו  .עסתה עכמה כסוטה וקדעה בגריה ובגרי הנוגעים בה
עד מנמכעו בני אדם ממנה ,והאיס טכח בריתו ונסא אסה ותעש בן וחנקתו

חלדה ועוד ילדה בן אחר ויגדל ונפל לבור אמרה לו אסתו אם הבנים היו מתים

הדרך כל האדם הייתי מצדיק דיניי עכסו סמתים במיתה משונה אמרתי בלבי
סיס בידך איזה עוון חמור .ולכן פספס במעשיך והגידה נא לי ,ויספר לה האיס
המעסה הכז ,והיא הסתדלה להתגרם ממנו ותאמר לך אכל אסתך סהזמין לך

הבורא  .וכן הלך וסאל ממנה בעירה והסיבו לו היא סוטה  .וילך האיס אל
אביה .ויספר לו כל המאורעות ורכה ללכת אליה ויאמר אני מקבלה אלי עם כל

מומיה ‧ ובבואו אליה התחילה להסתטות גם עמוי והוא הזכיר לה מעסה הבור
זמיר נתיסבה דעתה ותאמר לו אני עמרתי בבריתי וינסאו יחד ופרו ורבו בבנים

ועוסר וכבור עב:

יהושע בן פרחיא וסמעון בן סטח קבלו מהם סנת ג'

אלפים תרכא לבריאה סהיא סנת ריג לבנין הבית ,זה יהוסע אינו המלמר תורה

לתלמיד

אפדייימים
C

מלחמת מכבי

כה

לתלמיד הרמוז כמו סחשבו קצת האנשים אבל היה אחר בימי תלמירי הלל וסמאי
כמוע סנים קודם חרבץ השיז סבימיו היו החרוסים ההם ,בימיו היה אליומני

הג סעסה פרה א" והנה מצאתי תהרמבם בראסית משנה תור שלו מסים בסרר
הקבלה יהוסע בץ פרחיא הזה ברוד רבי יהודה בן טבאי .וכן עסה בעל ספר
יוחסין והראבר בספר הקבלה סלו התב יהודה קודם יהוסע .ואני הלכתי בזה

אחרי הראבר ‧ כי לא מכאתי מסדיע זה רבי יהוסע בן פרחיא האריך ימים מאר
בימיו מלך מתתיה בן יוחנן כג סנה א' היא סנת סל ריג לבנין הנל ,והוא מרד

באנטיוכיס מלך יון והרג ניקנור משנהו עם תשעים אלף יוונים וכוה סיהודה
בנו הגרול ימלוך אחדיו וזה כי אלו היוונים כוו ליהורי סלא יעסו סבת רח ומילה

וזאת היסועה בקבלה על פהיש לנו סנהרג נוקנור באמכעות יהודית בת מתתיה

פניקנור אהבה מאר והיא הלכה אליו ונתנה לו מאכלים סל גבינה הנותנים כמא
נוסכרהו וימיתהו והביא ראסו לאחיו ואז היהורים הלכו על היוונים וימיתום כנ"ל

ויגרסום מאי וראוי סתרע כי לא יס זכר מזאת האסה אלא המדרס סמביא הרץ
ץכו רחא ןונגסב לז 'מא סרדמב הריכזמ ופ תינעת תלגמב םנמא .תבשר 35

הנוכרים בספר יודיתה מזכירים בסגנון אחר .ולכן נוכל לומר סבבטול מגלת
תענית הסכימו חכמי הדור לכלול וחר בשמחת חנוכה דבר יהורית מתי סהיתה

ויהודית אחרת בת חסמונאי ונם הנירת כלם בהכלת אנטיובוס וישב אנטיזכוס
ויסלח שנית חיל רב על ידי בגרים משנהו וילכו בני מתתיה ויהודה מכבי אחיהם

בראסם ומכבי דל מי כמוכה באלים ה'  .סהיה כתוב על הבנדייהרה שלו ויהרגו
בסנאיהם מאר וגם יהודה מכבי נהרג וסן אלעזר אחיו ננובע ברם הפילים ,וישב

סלסית אנטיוכוס וסלח עם כחול הים על ידי פוליפוס מסנהו ונכנס בירוסלם

והעמיד כלם בהיכל והרג הרבה יהודים שלא רכו להסתחוות לכלם .ועל כלם
חנה וז' בניה  .וה' היה עם האחים ויהרגו סנאיהם  .ואחר כך סלח אנטיוכום

פולוניאו ואחב ליסיאה סרי כבאותיו ובכל פעם נכחו היהודי' עד סגרסו מארכם
כל היוונים ובמסך אלו המלחמות מלך יהודה ז' סנים וימת ויהונתן אחיו ו' סנים

וימת וסמעון אחיו "ח סנים וימת ובימיו בטלו אלו המלחמות  .ויסאר יוחנץ בן
סמעון הנקרא בלסוץ יון הורקנוס וכלחם עם מלך מצרים ועם מלך יוז וינכחם:

והוא הרס עיר סמרון מטרופולין לכותי' וכד קי וחרב מקדם סעסו על הר גריזים
סהיה ד' סנים לבנינו ויסב ירושלם בסמחה ולפי שכסיל א' וטמו אליעזר אמר לו
סהיה חלל ופסול לכהונה והחכמים לא נזפוהו נהפך לאיס אחר והאמין לבדוקים

והרג עם רב מיסראל המאמינים בתורה סבעפ וזהו יוחנץ כג ססמס בפג מ'
סנה ולבסוף נעסה צדוקי ומלך לא' סנה וימת ארסתבלוס בכז מלך ב׳ שני וימלוך

אלכסנדר אחיו ובראסונה היה פרוס ולבסוף נעסה צדוקי והרג מאד בחכמים

וימלוך כז סנים ותמלוך אלכסנדרה אסתו ט' סנים ותאהב הפרוסים‧ והכיחה

מאלכסנדר איסה ב' בנים והם הורקנוס אוהב פרוסים וארסתבלוס אוהב כרוקים
זהיו מלחמות ביניהם על דבר המל וכה ופעמים רבות זה וזה מלך ,לבסוף מתו

גל

שמעיה ואבטליון הלל ושמאי
טכיהם ואוטויאנו קישר דומה המליך על ירוסלם הורודוס עבר החסמונאים והוא
לקח לו לאסה מדימי בת אלכסנדר בן ארסתבלוס ,ולהיות הורודוס קל לקבל
לסון הרע מפני זה המית מדימי אשתו וסני בניה סילדה ממנו ,וגם בן אחר

סהולידה לו אסה אחרת .ובשנת כמו ק' סנה קורם חרבן בית סני כי מלךבן ג'

סנים קודם החרבן כנראה בבבא בתרא פג הפיל כל בית המקדס ארצה לכפרת
עוונותיו שהרג הרבה מהפרוסים ובנה המקדש מחדש וזה עסה עם עצת בבא
בן בוטה חכם גדול ססימא עיניו כנראה בבב ואומרים סעסאהו יותר יפה

ועשיר מבנין סלמה  .ומלך מ' סנה ובת בן ע' סנים ובמותו כבוד גרול עסו לו

והוא הסמיד כל מספחת החסמונאים כי פחר סמא יורידוהו ממלכותו  .ואמרו
חזל סכליית זאת המספחה הנוראה אפילו סהיו בריקים וחכמים גדולים היה לפי

סלקחו להם מלוכה על יסראל סאסור ללקחה אם אינו מזרע דור .וימלוך

ארקילוס בכו ט' סנים  .ואנטיפוס אחיו הנקדא הורודוס המני מלך יא סנים,
ואגריפס בן ארסתבלוס בן אלבסנדרו אח ארקילום מאסה אחרת בץ הורודוס
הזקן הראסון הומלך על ישראל פי טיבידיאו קיסר רומה  .ומלך 5ג סנים ובא

עליו אספסיאנוס וטיטוס ויהרג אותו ומונבז בנו ג' סנים וחכי קודם חרבץ הבית
ואז בוטל התמיד  .ונחרב הבית ובאו מספר ההרוגי לסבת המלחמות אלף אפים

זמאה .והשבוים כז אלפים והמעט כזה הסך בנהרגו מהפריכים בכל מסך ימי

המלחמות ואלה זולת המתים בידי סמים .בימיו היה חוני המעגל אסר אמרו
חזל סהיתה תפלתו נסמעת מאר כנדאה במסכת תענית ובהרג חוץ ירוסלום

במלחמות הורקנוס וארסטובלוס מבני חסמובאי אחים  .ואומר במדרם סחוני ישץ
ע' סנים וכסנעור והלך למרדם ולא עסו לו כבוד בזקנותו בראוי סאל בתפלתו

למות ונסמעת קולו וימח  :שמעיה ואבטליון קבלו מיהושע בן פרחיא

מסמעון בן סטח סכת ג' אלפים תשכב ליכירה וסיד לבנין בית שני במסכת גיטין
וסבהדרין פ' חלק אמרו סהיו מבני בניו סל סנחריב אשר כתגייד אחרי ההריגות
גדולות סעסה ביסראל ואלו החכמים היה להם דשות לספוט את יסראל להיות

אמם יסראלית וראיתי בתוב סלהיותם גרים לא היויכולים להזכיר בלסונם אותה
והיו אומרים אין במקום היץ  .יס אומרים סיס בתורות הקשרים סל רומה פסין
א' נקרא על סם אבטליון כסהיה עדל ברומה .ואני הסתדלתי עם חכמי גרולים
סבהם למכא הפסק ההוא ויגעתי ולא מצאתי .בימיהם היו נסיאים בירוסלם בבי

בתירא  .ורבי יהודה בץ בתירא האדיך ימים מאד עד סהרה בדור סמואל ולוי

כנדאה בסבת פ' רבי אליעזר ובפ'כל הבסר ::הלל וסמאי קבלו
מסמעיא ואבטליון בסנת ג' אלפים תסהח ליבירה וכמו טב לבנין הבית שני ‧

בירוסלמי דכתובות פ' הנוסא אומר א' מקדמוני מספחתו סל הלל סהיה משבט

בנימן לקח לו לאסה בתא׳ מבני ספטיה בן אביטל בן דור המלך וכו׳ .ואומר
המדרם פרסת ויחי סנמצא בירוסלם מגלת יוחסין האומד הלל מזרע דור .רבי

חייא רבה מזרע אביטל ,רבי יוסי בר חלפתא מזרע יונדב בץ רכב רבי החמיא

מזרע נחמיא בן התרשתא .וכץ בהלכות סנהדרין פר הרמבם בהגה אומר

מפנו מה ראס הגולה סבבבל גדול מץ הנסיא סבאי ומסיב מפני סהוא בא מץ
הזכרים והנשיא מהנקבות  .בסתובות ריס פק אומרים התוספות הלל נהג
כטיאותו ער ג' סנים לאחר מלכות הורודוס .והיה לו אחעסור ושמו סבנה ולא
רכה להעניק לו בעניותו כראיתא בסוף סוטה  .יא סהלל היה אח חזקיהו הנזכר

בסלשלת זרע רוד המלך ‧ אומר סדר עולם ט' בארר נחלקו הלל וסמאי ולא נחלקו
כי אם בג' הלכות הנדאה ורע כי בפק רשבת עד ימי הלל היו קורים תר סדרי
משנה סהיה להם בקבלה ממרעה והלל וסיעתו תקנו הכל בסתא סדרי וזה היה

בתחילת מלכות הורודוס כנראה בפב רחגיגה .ורע כי כל אלה ראסו הקבלה
דלעיל היו בבבל  .והלל הנז' עלה מבבל לאי והוקם סם לנסיא כמו מאה סנה

קודם החרבן ונסאר בבבל חזקיהו אחיו על הנסיאות כנראה בסמג עסאין סי'
קמת ורכג סאומר סם תר הלכה זו נעלמה מבני בתירה סהיו מגזע יסי וראסו

יטיבות בירוסלם וכו' ורע כי בני בתירת היו ג' אחום ונקראים יהורה יהוסע
סמעון אחים בני בתירה מיוחסים ונסיאים במסכת עדויות .והלל הנז האריך

ימים עד קה סניס ונמשך נסיאותו ובניו מאה סנים סהוא ער החרבן עד דור רבן
יתנץ בן זכאי וכלם נקראים דוד א ונבלעים תחת סמו בסלסלת הקבלה .והם
רבן טמעון בנו  .ורבן גמליאל בן בנו ורשבג סנהרג עי טיטוס בחרבן הבית .
וכלם היו תחת מלכות הורורוס עבר חשמונים ובניו אחריו  .וגם סמאי האריך

ימים כמו הלל חברו ולכן נקרא סמאי הזקן .ורע כי מימי מלעה ער רג הזקץ בן
הלל היו קורין ומלמרים בעמודה ולהיות סבא חולסה בעולם התחולו לקרות

ביסיבה  .ודע סי הטהעלו אנסי ירוסלם את הלל הזקץ לראס העלו מנחם סיהיה
בן זוגו במדרם אחד כדרך סנהוגים להווה בין האומות בסטוריאי המפורסמים
ממסימים בכל החכמות ב'ראסי יסיבות באופץ סהמלמדים ודורסים ותלמידיהם

מקנאים זה בזה‧ ובזה הדרך מרבים בחכמות ותלמידים ,ומנחם הכז הוברך

ללכת אל שרות מלכי פרס עם פ'אנסים לבוסים זהב כראותא בחגיגה והישיבות
העלו סמאי תחתי וזה מנחם היה כמו נביא והתכבא להורודוס שימלוך בימיהם

תיה בבאבן בוטא והורודוס כבר מאר הלל ושמאי ומנחם ותלמידיהם ואלפים
ורבבות מחכמי בעלי הוראה סמונים תלמירים מעולים מהאחרים היו לו להלל

הכז' גדול סבכלן היה יוכתן בץ עוזיאל אסר האריך ימים עד סבבחרותו קבל מן
חגי זהריה ומלאכי הנביאים ובזקנותו היה מחברי רבן יוחנץ בן זכאי וסמאי

היה הולך לבקר הלל כנראה בפ'יס נוחלוץ ,הלל כסעלה מבבל הוה לומ'סנה ומ'
סנה למר ומ סנה סמס ישראל  .בימיהם היה רבי יוחכן החורונית סהלכו לבקרו

הלל וסמאי בסוכה וחנניה בן חזקיה בן גרת סעלו בה ובש לבקרו כנדאה

במסכת סמחות פז וסם גזרו יח דברים כנראה פא דשבת .והוא כתב ספר

מגלת תענות ‧ בימיה' היה רבי נחוניא בץ הקנה סחבר ספר הבהיר על הקבלה
והאריך ימים ורבי חנינא בן רוסא סהיה מלומר בניסים כנראה בפ' ערבי פסחים
3
ובפג
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ובפג רתעניות .ובימי הלל וריבז עברו ב כהנים גדולים והם חנמאל המצרי

ויסמעאל בן פאבי החסידים סכל א' מהם עשה פרה א'  .ברור הזה היה סמואל
הקטן סתקן ברכת המינים לפני רג הזקץ ונקרא קטן בערך סמואל הנביא ומת

קודם החרבן וגם לפי סאפי' סהיה חכם גדול עם כל זה היה קנן בעיניו אמרו
חזל סבזמן סבה היה קיים היו הסנהדרין יושבים בלסכת הגזית וסתי בתי דינים

סל הג היו במדרש א היה עומר על פתח העזרה וא' בפתח הר הבית ומלבד אלו

היו בירוסלם תפא בתי רינים אחרים ,ורע כי זולת בתי רינים של ירוסלם היה
בד לכל סבט' וכן בכל עיר היה להם ב״ד של ג' לרון בדיני ממונות .ובכל עיר

מהיה נמכא קב יסראלים היה להם גם כן בד סל כג לרון להם דיני נפסות ,ורע
כי לא נמצא בתורה מי היה מעמיר ובוחר אלו סופטים ,כי יא סהיה המלך

בהמכאו ויא הסנהרריןי ויא גדולי ההמון .בפק רבריתות אמרו סכל המנוייץ
סביסראל היו לאדם כל חייו והיו גם כן ירוסה לבניו אם היו ראוים .בפק רעז

אמרו מ' סנה קודם החרבן גלתה סנהדרין ממקומה מפני שרבו הרכחני ובטלו
דיני נפסות מישראל ואז נפתחו סערי ההיכל מעכמן וגער בהם ריבז  .במדרם

סיר השירים אומר סהיה בירושלם תפא כנסיות .במדרס איסה אומר סלכל א׳
היה גמרא ובד ומדרש ריבז היה גדול מכלם .הרמבם בפי' המסניות בהקדמת
ערובין אומר סר' פרידא נולד קורם החרבץ וחיה ה' סנה .ובפי מסכת אבות

פר אומר שר' רוסא בן הרכונש היה בדור סמעון הצדיק והאריך ימים עד טראה
רבי עקיבא  .ואתה בני אל תתמה כי הרבה חכמים נמכאו בגמר׳ סהפליגו
באורך ימים ולהן נמכאו בהוראות בב׳ וג'דורות גיטין פה אמרו טר ארוין עמה

מ'שנים בתענית למען לא יחרב בה ונעסה כל כך רזה וכחוס באופץ סכאסר היה
אוכל רואים המאכל חוץ מגרונו  .ודע סאלו הסמנה דורות של הזראה סהיו בבית
מני מתחלתו ועד סופו לא ראו החרבץ  .ודע סי כל ימי הייתי תוהה על סך וסם
הכהנים גדולים ססמסו בבית ראסון ובית סני וזה כי מאמרי הגמרא והמפרסים

אחרונים סותרים זה לזה כמו סתראה .והכמנים בבית ראסון הם יותר ,בעק
דיומא אמר רבי יוחנץ מאי דכתב יראת ה' תוסיף ימים זה מקדם ראסון סעמד

תי סנים ולא שמסו בו אלא יחפג  .והנראה לי בסדר עולם וכאשר כתבתי לעיל
הם יותר :וסנות רסעים תקברנה זה מקדש סני סעמר תב סבים וסמסו בו יותר

משפג‧ צא מהם מ' סשמס סמעון הכריק .ופ' סנים יחנץ סג .וי' סנים יוחנץ בן
בדבאי ויא סנים אלעזר בן חרסום .מכאן ואילך חסוב סכל א׳ לא הוכיא שנתו.

זרת בתוספות כתב סבבית ראשון היו ח' .ודי אומר סהיו יב' וכן בירוסלמי
דיומא פק אומר במקדם שני סהיו סג נוטלין ברמים  .ויא סהיו הורגום זה את זה
בכספי סמסו בו שמנים כג .ויח פא' ויא פב ויא פג ויאפר ויאפה בתוספות

דזבחים פ'טבול יום אומר מכינו בדברי תימים שלא היה כג אלא מפנחס סנאמר

הנני נותן לו את בריתי שלום סעמדו ממנו ח' כג בבית ראסון וס בבית מני:

זכץ ביוס פון פרק אחרון מס פרו אומ'כי מאהרץ הכהן הראסון עד בנין הבית עי
סלמה
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סלמה היויג  .ובבית ראסון היו אח ובבית סני כב  .ומצאתי בספר סערי כיון
מחבר רבי יצחק דלטיס בפרווינכה שנת ה' אלפים פ' האומר אלו הדברים ממס.
אלו הכהנים גדולים ששמטו בבית א׳ אהרץ אלעזר פנחס אביסוע בחקי זרקוא

אמריה אביטוב כרוק אחימעץ מוריה יוחנץ עזריה אמריה אחיטוב טלום חלקיה
עזריה כריה יהוצרק אסר הלך בגלות בבל  :ואלו כג ססמסו בבית שני עזרא

יהושע בץן יהוצרק יהויקים אליסוב יהוירע ידוע חנניא ואז לקחו הההונה מנשת

ואחיו הונא סמעון יסוע אחיו חנניא בנו יוחנן בנו שמעון יתוב מן הגליל חסמונאי
מתתיה בנו יוחנץ בנו סמעון אחיו יהודה אתיו אלעזר אחיו יונתן אחיו יהודה בן
טמעון הורקנוס ינאי ישכר איש כפר ברקאי אלכסנדרוס הורקנוס אנטיגנוס
אריסתובלוס הורקנוס אחיו בן יוחנץ בץ חננאל בן מתתיא אלישוב יהוסף עניניה

יועזר יוסף בנו יחזקאל ענן יהוסע בן גמלא טובלום בן הורקבוס חננאל בן יונתץ
אלידעני שמעון הגדול יוסף בנו חגניה יסוע יסמעאל שריה סמנה בני קמחית

יונתן היובלום חנמאל מתחיה בן פרחס יסמעאל חנמאל המכרי יסמעאל סמעון
יוחנץ יחזקאל פאבי יסמעאל בנו טבאי יהודה בנו ענני אליעזר בנו פאבי בן
פניאל איס שרה אליסע יסמעאל בנו הנהרג על ידי טיטוס עם .ואני לא ירעתי

מנין לו .ורע כי כיוצא לסך הזה וכמעט כאלה הסמות ראיתי בקרוריקי פלהם
וכבר ידעת מה סכתבתי מהמדרש ספנחס היה מיוכאי מצרים ומתיה מחר מס

סנים :רבן יוחנץ בץ והאי הכהן וחביריו קבלו מהלל וזרעו קודם תסלום תומי
החרבן טהיה סמו סנת ג' אלפים ותתסח לבריאה טהיאתב לבנין בית סכי וקפ

בז

לראשית מלכות הקיסרים ברומה .ובג למלכות אגדיפס מזרע הודורוס עלהי

ירושלם סאז נהרג עם רשבג"ט טוס עשה ריבז נשיא‧ ומלך ג'סנים אחר החרבן
סנראה בנזקין ובאבות דרבי נתן וחיה קב שנים נממנו מתחילין שסה דורות סל
תנאים סקבלו תורה שבעל פה מדור הלל ושמאי שהיו סוף ח' דורות סל הוראה

סבבית סני  .בראשית רבה פרס טו אומר סריבז היה מקלס עצמו ואומר אם כל
הסמים היו יריעות  .והל בני אדם לבלרין וכל היערים קולמוסים אינם יכולים

לשתוב כל מה שלמדתי מרבותי ולא חפרתי מהם אלא סכלב המלקק בים "ובמס׳

יומא מזביר חכמותיו  .ומכאן תבין גודל מעלת חכמת רבותיו .ברור הזה
היה רבי חנינא בן רוסא וראיתי בספר דרך אמונה חחושג סהיה רופא .ובפג

התעניות נראה שבסוף ימיו נתעשר .אא סיוסי הכהן תלמיר ריבז הזח יוסף בן

פוריון אחיו סל נקדימון ברור הזה הית ריבל שהלך חי בגע הנראה במסכת עאי
ספר הבהיר סחבר רבי נחוניח בץ הקנה כנראה ברזר סלעיל נתפרסם בדור

הזה .זכתבר שם טוב בספר האמונות שבסוף הימים באזה הספר מא ביד
המקובלים סבארץ אסכנז ומשה הופיע והגיע ביד חכמי פרווינבה ,אפס לא

יהגיע בידם בשלמות ברור הזה היה רבי אבויא אביר סל אליסע אחד והיה עסיר
ערול ובהרית מילה סל אליסע קרא לסעודה ריבז ורבי מקיבא ותלמידהם

פלנקרימון בן גוריון ולכיבית הכסת ולכלבא סבוע ,ואחר שאכלו עלור בז

ותלמידי

ותלמידיו וכל החכמי' לעליה .ודרסו עד סהיה האס לוהט סביב הבית בכתינתה
על הר סיני ועל זה תמה מאד אבזיה .ונדר בנו לחורה ועל סלא היה הנדר לסם
סמים לא כתקיימה בירו  .ראיתי כתוב סהלל הזקץ וריבז ורבי עקיבא ראו זה

לזה  .רבי יהוסע בן חנניא היה מתלמידי ריבז .ואמרו עליו אסרי יולרתו לפי
סכסהיתה אמו הרה ממנו היתה הולכת למדרסות ומחלה סותפללו על העובר
סיהיה חכם כנראה בירושלמי ריבמות :ברור הזה היה רבי כדזק סהאריך ימים

ערת סנה ריבז היה נאהב מאר עם הקיסר טיטרוסא ממנו במתנה מקום יבבה
וחכמוה וכתץ לו :רבן גמליאל בן רסבב סנהרג בימו החרבץ קבל מריבז
בסנת כמו ג' אלפים תתמ לבריאה והמו"ב סנים לחרבן .הוא הוה בד פלוגתיה

דר' יהוסע על קרוס החדש ותפלת ערבית ואלו ותלמידיהם היו עומרי במדינות
אי זכרכים סביב לירוסלם  .בימיו היה רבו אליעזר בץ הורקנוס חברו סל רבי
יהוסע הנז' סחבר הפרקים  .ואסתו היתה נקראת אימה שלום אחות רטבג

אומר הבחיי פרס ושם האחר אליעזר כרזה הורקנוס היה מזרע מדעה  .ועייץ
בהקדמת פרקיזו ותראה אופץ למזדו החורה .ברור הזה הוה רבי אלעזר בץן
ערך  .והיה רבי אלעזר בן עזריה דור עסירי לעזרא וכהץ ועסיר ותלמיר ריבז:
והיה ראס יסיבה בחברת רגמ סנים  .וכסמנוהו היה בן יג שנום ,ויאיבץ יח.

ענראה בתוספות פ' לפנוי איריהץ  .וביום סמנוהו חברו היסובה מסכח עדויות:
ועשו תקונים הרבה  .בדור הזה היה רבי והודה בר אלעאי סחבר ספרא והוא
תורת כהנים  .ראיתי בבראסות רבה פרש סה סברור הזה גזרה המלכות סובנה

בית המקדם  .עמדו פפוס ולולואנוס והוסיבו סלחנות עם מזונות והיו מספיקים
לעולי הגולה הלכו כותיים והלשינו למלך באמרם סאם תבנה העיר לא יתנו לו
עוד המס וימררו בוי השיב המלך להם כו כבר נתנה הגזירה  .אמרו לו זה תעסה

תשלח לומר להם סיוסיפו או יגרעז המרה ישנה וידענו סמעכמם יכיחו הבכין,

והץ עסה המלך" ובסהגיעו האגרות ליהורים אשר היו מכונסים בבקעת בית
רימון  .התחילו לבכות והוו רוכים למרוד במלך לבסוף אמרו יבא חכם וינחם את
הכבור אמרו יעול יהוטע בץ חנניא סכל חכמת התורה בו וכו' ככתוב סם‧ ורע

כו עניץ זה הבנין מכאתיהו בדברי הימים סלהם והם ניכימרו וקליסטה סי' פלב.
וסוקרטו נוכרי סגפב .ופלאטינה ובעל ספר חיי הקסרים .ואומרים סאזהיה

יוליאנו קיסר מו ברומה ודמסו אפיפיור לט' כמו רץ פנים אחר החרבן  :בדור
הזה היה רבי אליעזר בן יעקב סעל פיו נכתב מסכת מדות ורבי פרידה אסר

חיה ת'סגים ואומרים בפ' כיכר מערבין סהיה לומר ההלכה לתלמידיות פעמים
ואם התלמיד ססח ההלכה היה מלמרה ת פעמים אחרים  .יוכחן בן עוזיאל

האריך ימים מאד עד כי בבחרותו קבל מחגי זכריה ומלאכי הנביאים .ובחצו

ימיו היה מחברי ריבז סהיו תלמידים מהלל הזקץ  .ובסוף ימיו ראה אנקלוס הגד
בדור הזה וזה יהונתץ כתב תרגום נביאים על פי רבותיו  :בזוהר פרס אחרי

מות נראה סיהונתן זה ראה אנקלוס הגר :וזה סאומר סם סמאי והלל לא אודיעו
לאנקלוס

רבן גמליאל

כּח

לאנקלוס מלה דאורייתא עד ראתגזר  .ואל תביט אל אנקלוס הכזהר פ' הנזקי
סהעלה טיטוס רורו בנגידה כי הוא לא כתגייד אלא אחדי מות טיטוס סהחריב
הבית .וזה היה אחר לפניו מאר ,ונמכא פ'יס נוחלין יורתן בן עוזיאל חולק עם
סמאי לענין האדם סלא היה נוהגו' בניו עמו כסורה ונתן ליונתן בץ עזיאל נכסיו.

וכן נמכא אנקלוס בימי רג הזקץ במסכת עז פאסמת רג וסרףעליו אנקלוס הגר

בסבעים מנה כוריי וכן עקילס הגר היה בדור הזה סכן תמכא בואלה סמות
רבה פרסת מספטים ובפסוק וידד יעקב נדר אמר ליה עקילם לאדריאנוס קיסר

סהיה בעל אחותו רוכה אני להתגייר וכו'  .וזה אדריאנוס הוא אסר החריב ביתר
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כב סנה אחר חרבן הבית ועקילם בא לו לארץ יסראל להתגייר וסאל סאלות לרבי

אליעזר ומכאו רגזן כבית סמאי ,ובא לו לרבי יהוסע ומכאועניו כהלל .ונתגייר
סנת לא לחרבן סהיה קד לבוברים  .וד' לארריאנוס וכזה מעיר הגמון מונדונייטו

ממעו

באמרו סזה עקילס סהיה נקרא ברומה אקוילה נתלהב באהבת יהורי באי

מונטו ונחגייר ואז העתיק התורה מיהודית ללסון יון וכן בתורת כהנים פרסת
בהר סיני מזכיר עקילם בפונטו .יונתן בן עוזיאל אפילו סהתפרסם תרגומו
על נביאים לבדו כנראה בראס מסכת מגילה סכתב מפי חגי זכריה ומלאכי עם
וכל זה נמכא סתרגם גם כן כל התורה  .והחכם ריקנאטי לפירוסו לתורה מזכיר

יעל סמו הרבה פסוקים מפוזרים בתורה בתרגומו  .וברורנו זה במצא יא' מהם
ישלם וכתוב בסופו סהוא תרגום יונתץ בן עחיאל על התורה והוא בעיר דייו בוד
בני פואה ואחר כמוהו במנטווה ביר בני קסים .אמת סכתוב בסופו שהוא

תרגום ירוסלמי ‧ ונמכאו לסונותיהם במעט מכוונים .ויכול להיות סהכתוב בו
ירושלמי דל שכתבו יונתן בירוסלם .בפ כל כתבי אמרו התוספות סבימי

התנאים כבר בעסה פי' כתובי' אנקלוס הגר תרגם התורה מפי ר׳ אליעזר ורבי
יהוסע כנראה במסכת במגלה פא וראיתי כתוב סהיה אז סנת ג' אלפים תתסח

ליכירה .ויא סיונתן ואנקלום פירסו יותר ממה שהיה כתוב בראסון ולכץ נקרא
יעל סמם .וכבד התפרסם סבימי עזרא היתה התורה ביד ההמון בלסון ארמי

וכנראה בפ' אין בין המורר וזה כי ספתם היה אז ארמי וכן התמיר זה הלשו]
ביסראל עד החרבן כנדאה בסוף דברי נחמיא ויוסיפין לרומיים פח' וכן נראה

לסון הזוהר וגמר ירושלמי .ובאולי בזה הלסוץ אורובו הוא גמרת בבלי ולהיות
סבמסך זמן זה הלסון ארמי מדברי התורה נסתבס ביר ההמון ובאולי מבעלי

יהתורה גם כן  .עמר זה אנקלוס ורקרקו ותקנו מזוקק סבעתים לפני רבותיו
והודולו .וכן כתב רסי פב רקרוסין אנקלוס לא מרעתו הוסיף סהרי מסיני נתץ

אלא סנסתכח והוא חזר ויסרו .ולהיותו ישר וכאמן נכטוינו השלמת הפרסיות עם
תרגום אנקלוס בפג רברכות ובאולי היה זה הכיווי למען סההמק יהיו בקיאים
וסומעים דברי התורה כמו סכתב כמג בעמין סי״יט ופוסקים אחרים כי יאות

לנו יותר ממנו הפירושים המפורסמים אכלנו  .יהגם כי בדאותינו העקר יהגרול

סאמרו חזל בזה הציווי נוכל לומר סיס בו דמזים נסתרים מסמות הקדם ובערט

הפ

ה

רבן גמ ,יאל רביעקיבא

לדעת האומר כי החרגום היא קבלה למדעה מסוני" עקילם הגר העמיק כא
התור מלסוץ עבריא לפון יווני כנראה בירושלמי רקרוסין פק עקילם הגר תרגם

לפני רבי עקיבא והיא ספחה נחרבת וכו' ופסוקים רבים כאלה תמכא מפוזר

זמפורר בן החבורים כמו בפרשת שמיני ברבות .והן פסוק להיח סמניך במדרם
ורבים האלה ועיין בירוסלמי פק רמגלה אמר ר' חייא עקילם הגר תדגם התורה

לפני רבי אליעזר ורבי יהוסע וקלסו אותו ואמרו יפיפות מבני אדם סרל יופי סל
יפת סרומז אל לפון יווני .וכן אמרו בירושלמו רשבת פבמה אסה יוכאה מותר

לארם ללמד את בתו יוכית מפני סתכסיט הוא לה .ובודאי נמכא כלו כתוב ועל
סמו בליבדריאה סברומה ובירוסלמי דמגלה הבל אמר רשבג בספרי לא החירו

סיכתבו אלא יוונית  .ותרגום כתובים לא נמכא מי חברו כנראה בתוספות פק
דמגלה והבר כתבנו מנגד סבימי התנאים נכתב ואומר ספר יוחמין סיונת] בן

עוזיאל תרגם ובת קול סיכא ואמר מי הוא שמגלה סתרי תודה לבני ארם היה
בטרכה לפרס ובא לכיון ויא פסוק ה' מלך .ומה פנראה מפוזר ומפורד גמרא
תרגום מכונה על שם רב יוסף ורב ששת  .סמו פג דבק פסוק הבעו מכפונו
תרגם רב יסף וכו'  .וקרוסין פי' יוחסין פסוק וישב ממזר תרגם רב יוסף וכו'.

זכן פ'עגלה ערנפה פסוק כאשר תעשנה הדבורים תרגם רב ססת וכו ורביש

כאלה .אמרו התוספות פק דבק סנתיחסו התרגומים להם לרוב בקיאותם
בתרגומימסום שהיו סגי נהור ודברי סבכתב אי אתה רסאי לאמרם על פהיורב
ויוסף היה רבו של אביי הזוהר פרס'לך לך אומר סהסבה סהראסונים פחרו תורה

בביאים וכתובים בלשוץ תרגום הוא לפי סהמלאכים מקנאים בישראל מיס להם

תורה המו סנא מה אנוס וכו' והם אינם יורעים לשון תרגוט ולא יסגיחו בזה ויא
סיודעים אבל מואסים זה הלסון ואינם מסגיחים בו ועל זה נתגלה הבה לאברהם
בהיותו ערל בלשוץ מחזה סהוא תרגום למעץ לא יקנטרו נגדו:

עיהרבי עקיבאבן יוסף גר צרק היה מבני בניו סל סיסרא ואמו יסראלית קבל

דל מרג הכל סנת כמו ג' אלפים תתס לבריאה והמו נב שנים לחרבן בית סני וחיה
ל קב סנים והוא חבר ספר מכלתיץ וספר היכירה על הקבלה ,ויס ספר יכירה

סחבר אברהם אבינו  .אשר הרמבן חבר פי' גדול ונפלא עליו ולפי הנראה רוב

התורה סיס לנו בעל פה מידו היתה לנו  .כי תלמידיו סחברו ספרא ספרי ותורת
כהנים ותוספתא כלם הם אליבא דרבי עקיבא .ורע כי יס מכילתא אחרת משמו'

עד סוף התורה סחבר בץ עזאי .ויס מכילתא דרבי יסמפאל .רבי יהוסע בץ

קרחא היה בנו כי היסיבות היו קורים לרבי עקיבא קרחה לפי סהיה קורח כל
החכמים בפלפולו  .בפ' אף על פינראה סבן עזאי לקח לאסה בתו סל ר′עקיבא

ואחר כך גרשה למען יוכל ללמוד תורה ,והיה תלמיד חבר לרבי עקיבא בב פאי

רבי עקיבא היה חתנו סל כלבא סבוע ואשתו היתה סבת חכמתו כנראה בכחובו)

פה סהעמירו במדרס "ב סנים ואחר כך "ב שנים אחרים וכו' והיה יורע ע'לשונות
כנראה ברסי פרק ק' דסנהדריץ ,והשמתה אשתו הראסונה לקח לו לאסה אסח

טורנוסרופוס הרסע מנתגיירה  .בימיו היה סר הקיסר סנתגייר ונחץ חכי ממומ

בט

לרבי עקיבא והיה נקרא קטיעה בר סלום  .וראיתי במסכת שבת פ' במה אסה

סר עריבא עסה משתה בנסואי בנו ועל כוס וכוס טהביא היה אומר חמרא וחיי
לפוס רבנן ותלמירוהון וזהו בריצריס סנוהבים עתה במשתאות  .ברור הזה היה

רבי חנינא בן תרדיון  .וראיתי בספר היכלות סהיה קיסר וחרסים והרג וכו'
כנראה סם ולבסוף העלילו הסרי עליו ויסרפוהו במסכת נדרים נראה סנתעשר

ססה פעמים והיה יודע ע'לסונות כנראה בפרק ג'רסנהדדים ראיתו בספר
הפרדק לרסי היה חכם גדול נקרא רבי אליסע והוא ואסתו היו חסידים גדולים

ובניהם היו מתים קטנים והתפללו אל הית ונעתר לקולם ונולד להם ר'ישמעאל
וסם מאריך מאד וזה ר' יסמעאל כתב ממנו קנה אביו של נחונייא בספר הקבלה

סלו .ואומר בסמו אני רבי יסמעאל 5ג בץ יג סנה הייתי כסהלכתי אכל נחוניית
בן הקנה ללמור תורה וסאלתי ממנו יודיע לי מי הוא סר התורה ומה סמו והסיב
יופיאל סשמו  .ותכף עמדתי בתענית ופרסתי עכמי מכל תענוג מ' יום ולבסוף

אמרתי סם גדול עד סהזרדתי אותו וירד כסלהבת אס ופניו המראה הברק
וכסראית אותו כבהלתי וכל אברי נתפרקו ונרתעתי לאחור ,ואמר לי בן אדם

מה טיבך סהראית פמילייא סל מעלה ,והחזקתי עכמי ואמרתי גלוי וידוע לפני
מי סאמר והיה העולם שלא הוררתיך לכבודי אלא לעסות רכון קונך  .ומיר אמר
לי בן אדם טפה סרוחה דמה ותולעה  .אף כי נפסך טהורה הואיל ויס לה חברה
בגוף הנגוף טמא אתה ולכן אם תרכה ראתגלי לך תסב בתענית מ'יום ותטבול

כר טבילו בכל יום ואל תטעום דבר מזוהם ולא כל מיני קטנית וירק ואל תסתכל

באשה וסב בבית אפל והורתיך ברכונך :וכן עשה ולמר תורה הרבה כנראה
מפוזר בגמרא וספר הזוהר והבהיר והיה עולה ויורד למרום כרכונו ומדבר עם

המלאכים ,וראיתי בתוספות רקרושין פר סבכל פעם סזה רבי יסמעאל היה בא

מבית המדרש אמו היתה רוכה נגד רכונו לרחוץ רגליו בודיה ואחר כך סותה
המים ההם וכו' כנראה סם  .והיה יפה תואר מאר ולבסוף היה מן הנהרגים.

תוספות פ' מכוות חליכה אמרו תרי רבי יסמעאל בר' אליסע הוו .בדור הזה היה
ראס יסיבה בבבל רבי יהורה בן בתירא חבירו סל ריבז כי האריך ימים עד היום

הזה ובאולי הוא הנז' בדור הלל  .וחזקיהו בץ דור היה רג  .ראיתי בפ' חלק סרבי
יהורה בן בתירא היה מזרע המתים סהחיה יחזקאל אמר רב סהמתים ההם היון

מבני אפרים סמתו במברים על סטעו במנין הקץ לפי סהתחילו למנות מנבואת

בין הבתרים והיה להם להתחיל מלידת יכחק' ר טרפון הכהץ ועסיר גדול רבים
אומרים סהיה בדור הזה ‧ רבי יוחנץ הסנדלר היה עוסה סנרלין וחכם גדול היה
וסמכו ר' עריבא בקטנותו כנראה בפ'מי סמתו ‧ בירושלמי דסוסה פ'החליל תאני
רבי יודא כל מי סלא ראה גדולת אלכסנדריאה לא ראה כבוד ישראל מימיו רחובו'

היו בה לפעמים כפלים כיוצאי מכרי' וע' קטרראות סל זהב ומקובעות בה אבני

טובות הנגר ע'זקנים וכל א' עומדת בכה רבוא דנרי זהב ובומה סל עץ באמכע
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וכו' וכל אומנות בפני עצמה והחריבה טרקיינוס הרסע  .ודרוס כזה עוסה מם
דסבי וכן במכילתא רבסלח פרסת ב'  .ובמדדס איכה יחסו זה לטרכינוס וכן
בראשית מרדס אסחר  .ובגמרת בבל מסכת סוהה פ' החליל מביח כל זה המנין

וכלהו קטלינהי אלכסנדרוס מוקדון  .ובמסכת גטין פ הנזקיץ חותם ואזמר
אדריאנוס קיסר הרג באלכסנדריה כפלי' כיוכאי מכרי' ומסיים והולך קול יעקב

זה אספסיאנוס קיסר שהרג בכרך ביתר ת' רבוא ויאר אלפים רבוא .ובמדוס
איכה פסוק בלע ה' מאריך בספור מעסה ביתר ובן הוזיבא ,וכן בבראשית רבה
פרס' תולדות יכחק יחסו החרבן עיאדריאנוס כאסר היה באמת נב שנים אחר

החרבן  .ופץ במדרם סיר הסירים .והנה אי אפסר סהיה אלכסנדרוס מוקרוץ
המחריב לפי סהוא היה בדאסית הבנין והיה אוהב ליהודי׳ מאר כנראה ממעטה

סמעון הצדיק והוא היה מעיר אליסנדריה וקראה בשמו .וגם לא היה אלסנדרו
קיסר כד לפי סהוה קע סנים אחר החרבץ‧ אמנם הכר השוה בכל אלה ההפרסו

בוכל לומר שבהמשכות הזמן נפלו טעיות במעתיקים וברפוסים .ונוכל לדרוש
בזהא ר'אוה ספרים מקרוניקי הנוכרי של סופרים הנחמנים החותמים ואומרים
וגם היוסיפון ספרב פכא אומרים סהיהורים תוסבי אליסנדריאה היו שוסנים
כלם יחד בקבה א׳ מהעיר .ונפלו קטטות ביניהם ובין היוונים תוסבים שם

בקבה אחר .עמד עליהם אליסנדרו הנגיר סם על שם כירון קיסר רומה וצוה
ליהודים סיסיגו אחור ויניחו כלי המלחמה .והם מרו את דברו ואזנהפך להם

לאויב ובחברת היוונים הרג מהיהורים יותר מנ אלפים וחחר סך סבו לחיתנם
כבראסונה עד אחר החרבן סבא עליהם טריינוס קיסר רומה והרג כלם ועשה

חרבץ ביתר ואז נגרעה קרץ ישרהל וחושבי אלששנדריה נענסו לפי סעברו על

מכוות לא תוסיפו לדדת מכרים  .ויח סהיו מסחקים בפרור ביום הפבת ופילוץ
היהודי מעיר בספריו שכאשר הקוסר קאייו היה רוכה סישימו צורתו במקדם,

באמרו שכמו סהרועה הוא גדול מהמקנה במדרגה חלקית .כן מלך החכמיראוי
סיעלה ממד רגת האנוסו ויכנס באלקיתו והיהורי' לא רכו ויקומובניל סנדריאה
וסלהוהו לקיסר לחלות פניו על זה ולהיותו מתושבי אלכסנדרה מעור סהוה אז
סם אלף אלפים בעלי בתים יהודים וזה היה שמן פ' בנה קודם החרבץ .וכן כב
סנים אחר החרבץ קם איס א' סהיה נקרא בר כוכבא שכן דרסוהו על פסזק דרך

סוסב באיכה רבתי ואחר כך לפי סמרד בקיסר אדדיאנו קראהו בן כוזיהא מלסוף
סקר וכזב  .ועשה עכמו מסיח והלכו אחריו כל היהודים סבביתר ובפרט רבי

עקיבא סהיה רץ לפניו עם כלי המלך בידיו ‧ ומלכו ג'דורות מהם על ישראל והיו
דומולוס בן רופס בץ כוזיבא ואדריאנוס הק סר עלה על רומולו ביום ט' באב
סנח נב לחרבן הבית ויא שנת עג לחרבץ שהיה שנת ג' אלפים תחק לבריאה

כפי סדר הראבד והרג מכה רבה בישראל ובתוכם רבי עקיבא וחביריו ויתוץ

תעיר ולא נורע מקומה איה  .אומר במדרש איכה תק בתי סופרום היו בביתר

ובקטץ סבהם היה יותר מס'תנוקות ,ואומר במדרש איכה כי גזרת ביתר היתה
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לפי

רבי עקיבא ועמדה הדוגי מלכות
לפי אסמחו מחרבץ הבית' לפי סמלכי ירוסלם הכריחו תוסבי ביתר לעמד תחתם
זלמלוך עליהם נגד רכונם  .ואלו החרבנות ליהורים וזמנם נמכאו בקירוב גם
בקרוניקי סל ג'או ד' מחברים ולפי הנראה בסרר עולם בזאת הגזרה היה כרת

ד' הרוג מלכות  .וראזי סתרע כי הל ימי הייתי תוהה על אשר נסאלתי מהפיוטים
הנאמרים ביום כם וביום ט' באב הנראה בכל המחזורים מכל הלסונות ,ונראה

בהם מיתת עשרה הרוגי מלהות עבור חטאמכירת יוסף .ער סאמרו כי סמות

עסרה סבטים סמכרו יוסף .סהם העשרה זולת יוסף ובנימץ .עולה במספר סני
אלפום תתנח כסכסים זבולון עם ו' אחר וכץ עולים סמות י הרוגי מלכות כשנסים

חננייא בשני י'  .כי בא לי על הדבר הזה קסיות הרבה ,והם ספק א'  .אם אתי
ווסף חטאו במכירתו אשר על זה יהיו חייבים קנס  .וזה כי הבחיי אינו מעניסם

אלא בדינא דגרמי וגם אני מכילם בדרך נאות ויפה כנראה בספר דרסות סלי
פרשת ויסב .ספק ב' אפילו סנקיים סחטאו  .איך יקבלו בניהם אחריהם עונם
הלא הצבואים מכוחים ואומרים ובנים לא יומתו על אבות  .ספק ג' אפילו סננית
טיוכלו למות הבנים על חטא האבות .איך היה העונס לאלה החכמי'ולא לחוטאים

ממשאו לאחרים .ספק ר' הואיל והיו הי' סבטים יחר בעת עשיות החטא׳ איך לא
היו יחר בעת העונס ,וזה כי אלו החכמים לא נמכאו יחד בדור א' כאשר אזטיח:

ספק ה' סי לא נמצאו החוטאים במכירה אלא ט'  .וזה סי ראובן ובנימן לא נמכאו

סם ואיך החכמים הנדונים היו עשרה כפי המנח :ספק ו' איך יוכרו פרטי אלו

עשרה הרובי מלכות מי מהם נגד סבט פלוני החוטא .אסר לתשובת הספקות .
כפי קוכר סכלי אסיב סואלי דבר בזה הדרך  .בראסונה אומר אני כי סקר נחלו

אבותינו להאמין שאבות יאכלו בוסר וסיני בנים תקהנה ולא נהרגו כל החכמים
ההם זולתי קכת הכתובים בגמרא .והם רסבג ורבי עקיבא ורבי יהודה בץ
בבא .ותדריו וכיוכא וגם הם לחמתו סי אם בעוונם או עוון דורם אזולא בעוון

זולתם ,והפייטנים בראוזה הענין מלבם להביא מורך בלב ההמון בימים ההם
סהם ימי ענוי ותשובה  .וכרומה לזה ראיתי בזוהר פרסת בראסית פסוק ותוסף

ללדת את אחיו את הבל האומר ויוסף קבל עונסי באילין י' הרוגי מלכות רהוו

עתירים למיפק מיניה י' סבטין ובגין דא הוו י' הרוגי מלכות כגוונא די סבטין
דהוו עתירין למיפק מיניה והוו חסבין די' בני יעקב הזו .וכן הבחיי בסוף פרס

מקץ אומר ססמע כי כסם סהוחלף יצחק אבינו באיל כן נתלפו י' הרוגי מלכות‧
והם כאלו נהרגו הואיל ונגמר דינם .ויש המדרס האומר סרבי חנינא בן תרריון
בחלף בלופינוס קישר  :אבל אם נקיים סעוברא הכי הווה נוכל לומר בדרך אחרת
והוא כי ראוי להאמין כדברי בעלי הקבלה סיס גלגול לנפסות המו סנאמר
הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר באופץ סהדבר ילך בזה הדרך .סיס

עוונות אשר אין כח בתשובה לתלו ולא ביסורין למרק ולא בבם לכפר ולא במיתה
למחול .אבל בכח הגלגול נשלם עונס הנפס למין העוון ההואי ויכול לסוב ולהיות
א

חוכה ליהנות מזיו השכינה ,והיה בחכמתו ורינו הכדק סנ הקבה שלא להשלים

רבי עקיבא ועשרה הרוגי טלכות
בתינת העונם ההוא אז .והמסאחזל ומביאו צדור המור סבעוון אכזריו הסבטים
מתו עסרה הרוגי מלכות ועשרה בכל דור ודור ועדייץ החטא קיים  :ונראה כי
עוונם היה יותר עבור האכזריות סנהגו עמו יותר ממעסה המכירה עהל ‧ ואם
כן כפי זה הדרך לא היו ראוים לכם עונם .וסתהיה תסף אחר החטא ובגופם

ממס וגם נוכל לומר שהקב'ה היה רוכה להסתמס מהם להעלות ישראל למכרים

ולגלגל יכיאת ישראל עם האותות ההם וגם להרבות זרע האבות באמצעותם.
ולזאת הכוונה באולי נסמכה פרס מכירת יוסף אל יבום יהודה לרמוז אל הגלגול
הזה וכמו סאמר הבחיי בזאת הפרסה  .ולספק ב' אומר אני כי בוראי לא יסאו
הבנים עווץ אביהם ,אמנם דרשו חזל על פסוק פוקד עוון אבות על בנים

בשמחזיקים מעסה אבותיהם בידיהם וה' ית סונא מדת הגאוה בתכלית כבראה

במדרשים רבים מפוזרים בגמרא סאין מקומו להאריך במקום הזה .ורי לנו

פסוק תועבת ה' כל גבה לב ' וזה לפי סהמרה רעה הזאת מסבבת מדות רעות
אחרות ובפרט האכזריות המו סאני דורס על פסוק ורחמי רשעי' אכזרי שרל רחמי
מלסוץ רחם וכרס סהרסעים הולכים בגאוה וקומה זקופה ורחמם מתגדלת

לפניהם כאלו יהיו נסים מעוברות ומתילדים עם המדה המגונה ההיא מדת
האכזריות ואיץ מרחמים העניים והמוכרכים .והנה אחי יוסף היו גאים כמו

סנראה בקנאתם לו מאהבת אביו וכתונת פסים סהיה נראה להם בגאותם היות
יותר נכבדי וראוים ממנו ‧ וכמו סנראה במעסיהם ורבוריה כפי דברי המדרסים

באופן סעם גאותם נכנסו במדת האכזריות  :זהנה ראינו הרורו אחרוני ובפרט
החכמים הגדולים שבהם סהיו מחזיקי במדה המגונה הזאת מהגאוה והמחלוקת

היולדת אבזריות כמו סאמרו מסרבו תלמירי סמאי והלל סלא סמסו כל כרכם
רבו מחלוקיות ביסראל וכץ אמרו במסכת נזיר פ'כהן גדול לאחר פטירתו סל רבי

מאיר אמר רבי יהודה לתלמידיו אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן סקנטרנים הם
וכו'י וכן אמרו בסנהדרין פ' כל הנחנקים בתחלה לאהיו מחלוקות ביסראל אלא
בד של עא יוסב בלסכת הגזית וסני בתי דינים סל כג בירושלם וכו' הוכרך הדבר

ליפאל  .סואל לבתי דינים וכו'  .ומהמאמר הזה נסיב לספק ג' והוא כי אלו עשרה
הרוגי מלכות נמכאו בסוף בית סני ואחר החרבן אשר נתבטלו בתי דינים ורבו

המחלוקות עבור גאותם כנראה ברבן גמליאל עם רבי יהוסע ואחרים .וכן בבא

מכיעא פ' הזהב המחלוקת שהיה בין רבי אליעזר ורבי יהוסע  .וכן בכתובות
סוף פ' מכיאת האסה סלח ליה רב ענץ לרב הונא הונא חבריץ ,והוא בגאוותו
הסיב לו בסמתא יהא מאן דלא יימר ליה ענן ענץ וכל זה לפי סלא קראו רב הונא.
וכיוכא לזה נמכא בכל הדורות ורובם כסהיו יותר גדולים בתורה ואם כן להיות

סברורות האלו נפלו במכמורות המחלוקת והגאוה כמו שעסו הסבטים עם יוסף

יותר ממה סנהגו הדורות הקורמים לפי סהיו כפיפים תחת בית דין הגדול ובתי
דינים אחרים ‧ ובוחן לבות וכליות ה' ויורע לסקול מחסבות האדם וחטאת ולתת

להם ענשם הראזי  .הץן מכד ענסם ,הץ למעץ כל העם יסמעו ויראו ובפרט כי
הור

רבי עקיבא ועשרה הרוגי מלבות

לא

החכמים האלה היו מופתי הרור ומגדוליהם ושמם נורע במערים .וההמוץ יראו
ויפספסו על מה נענסו ,וזאת היא הסבה אכלי סלא נענשו כלם ברור א' למעץ
יתשרסם עונס דיץ זה החטא לדורות הרבה ויסמרו את עכמם ממנו ועם זה יהיה
תקלת החכמים תקנת ההמוץ  .ובזה הסבתי גם כן לספק ר'  .וכבר כורע ספי
חלוקת סדר עולם להראבר ולהרמבם ואחרים .באיזה רורות נמכאו אלו עשרה

הרוגי מלכות וזה כי רשבג הזקן ורבי יסמעאל בר' אליסע כג ורבי חנינא בן
תרדיון סביום כא סיון נסרף וסת עמו .ורבי חנינא בן חכינאי כל אלה היו בדור

רבן יוחנץ בץ זכאי בזמן חרבץ הבית ספי חלוק הרמבם בהקדמתו לסדר זרעים.

זאם כץ כריך לומר סהריגתם היה ביד טיטוס הרשע אשר להיות ריבז רכוי אכלו
כנראה ביוסיפוץ .נוכל לומר שעל ירו למד תורה ולבסוף עשה מה שעסה ובסדר

הקבלה אומר סבצה סיון נהרגו ‧ ואחר כך היו רבי עקיבה בן יוסף  .ורבי יהודה

בן בבא  .ורבי יהודה בן תימא עב סנים אחר החרבן ורבי עקיבא נחבם ביום
ה' תסרי ובריך לומר סהיה הצרה על ידי אדריאנוס הקיסר סהחריב ביתר ועשה

כל כך הריגות ביהודי'  .ואחד כך היה ר' אלעזר בן סמוע ורבי חוכפית התורגמן
זרבי יסבב הסופר ברור סאחר זה סהוא דור רשב'ג השני ,ולא מכאתי אחד

ארריאנו הקיסר כפי דברי הימים סלהם אלא אנטונינו הק סר סאהב רבי הקדוס .
זלזה אמרתי סאנטונינו בראסית ממלכתו בימי רסבג השני באולי היה דשע
ועסה מה סעסה .ואחר כך בסוף ימיו כי סב סנים מלך עם ב'בניו הרהר תטובה

ואהב רבינו הקדוש  .או סנוכל לומר סהיו אלו הנהרגים תחת מלך אחר ולא
ביר קסרי דומה  :והספק החמסי אני מסיבו בזה הרדך ‧ כי מאמין אני שלא לקה

דאובן בסום דבר כי החטא הקטן סעסה מיכופי אביו היה לכבוד אמו .ועם סל
זה עשה תשובה כי ביום המכירה היה טרור בשקו ותעניתו קו סלא נכנס בחטא

הגאוה ואכזריות הזה  .וכאשר מכילים אותו התורה וחזל  .אמנם אומר אני לפי
דעתי .סכמו סיוסף בזכיותיו זכה אל ב' סבטים .כן בעוונותיו לקה ספלים סמו

סנאמר ויסרתי אתכם סבע החטאתהם .ואם כץ על זה הדרך היה ראוי ליפול על
יוסף כפל העונש דל על סבט אפרים ומנסה כי הוא יותר מהאחרים החזיק במדה
דעה הזאת מהגאוה ואכזריות נגר אחיו ולהביא עליהם מהזקן קללה ולא ברכה-
ועם כל זה לרוב הברכות סקבל מאביו וממסה  .וגם לרוב כדקותיו אשר עסה

מהתשובה ולהחיות עם רבזכה ולא קבל אלא עונשא דל לשבט א'  .זולת סנוכל
לתקן הדבר שבאו לי ‧ החכם הנהרג על סמו היה אביו משבט אפרי' ואמז מסבט

מנסה או למפרע  .ואם כן יהיו לוקים סניהם באחר  .וגם נוכל לתקן הדבר

סהחכם הנהרג על שמו היה בינוני במרותיו ולא היה ראוי לכב עזנש ולכן זכת
יוסף ולא נענס אלא במררגה א'  :ולתסובת ספק שסי אומר אני כי לא מכאתי
מפרסים על אלה הספקות סהתעוררתי ובפרט על זה הפרט .זולת כי ראיתי
בספר הכיונים סאומר שרסבג הוא נגר יוסף וגם קבלתי על פה מחכמי הדור

סרבי עקיבא הוא נגד ישסכר מסום דמז סיסשכר לתורתו בעולם הבא .ועם כל

רבן שמעון בן גמליאל
זה הנראה לי בזה הפרט הוא כפי סדר השבטים בזה הדרך .לסבט טמעון
בהרג רבי אלעזר בן סמוע סבן שמוע יש בו תיבת סמעון ואולי היה מסבטו.

לסבט לוי נהרג רבי ישמעאל שכן היה מסבטו ,לסבט יהודה נהרג רסבג סכן
היה מסבטו .לסבט יששכר נהרג רבי חוצפי המתוגרמן סכן יש בו תיבת חמור

גדם כמו סנאמר בישסכר  .לשבט יוסף נהרג רבי עקיבא בן יוסף סהץ נרמז
בהקראובן יוסף סרומז אל יוסף הקדוס .לשבט דן נהרג רבי חנינא בן תרריון

סהץ ישבו תיבות רן .לשבנ זבולון נהרג רבי יהודה בן תימא מכן זבולון
במספר קטן עולה כטיעם שמו עולהל  .וכן יהודה מלא עולה ל'  .לשבט גד

נהרג רבי יסבב הספר" מכץ ישבב במספר קטן עולה ח'  .כמו סעולה גד עם

סמו  .לשבט נפתלי נהרג רבי יהדה בץ בבא סכן נפתלי במספר קטן עולה בא
במספר יהודה במספר קטן לשבט אשר נהדג ר' חנינא בץ חכינאי .סכן רומז.
ר?
חסרי המחסה סרל סבט אשר הוא נגר בן חסינאי .ער האן ראיתי
פסוק ברניאל

תשובה לספקות אפילו סאינם מספיקות כראוי נקבלם עד יבא מבשר משמיע
איזו תשובה יותר נהונה ומקובלת וה' הטוב יכפר בעד:
רבן שמעון בן גבליאל  .השני קבל מרבי עקיבא בשנת כמוג' אלפים ת"תב

לבדיאה .וראוי סתרע שרוב אלו ראשי קבלה עד כאן וחביריהם היו מעט קודם,
תיק החרבן ובין החרבן בית סני  .בדורו היה רבי סאעון בן ילחאי .ורבי אליעזר

ערתס יוארו ןיקילדמ המבזפ תבס תכסמב הארנכ םינש גי הרעמב ורמלס ונבת 56
קו

סבהכי רשבי ובנו לא כתבו על ספר הזוהר אסר הוא בידינו היום אבל היו תלמידיג

רי זל ותלמידי תלמידיו סחברו הקונטרסי' סכתבו הם וחביריהם כמו ססים מנה אחרי

מותו  .וקבלתי על פה סזה החבור הוא כל כך גדול השמות סאם היה נמכא כלו

רפסב יתיארש ומכ לארשיב םכסומ אוה רבכ יכ ערו .למג תאשמ היה רחי על(

ריעא יוחסין .סהדבר סזה החבור לא יחלוק על הגמרא  .או סהואדבר סאינו מפורס.
כלל ובגמרא והוא מפרסו דאזלינן בתריה  .כמו אמן אחר גאל יסראל סיש מחלוקת.

הקעובֿין הפוסקים אחרונים אזליכן בתר הזוהר סאינו רוצה  :וכן רוצה קדוס בסעורה.

עשלסית סל סבת  .ואינו רוצה תפליץ בחול המועד  .וברכת המזון ריחיד אינה
טעונה סוס .וכן הל כיוצא בזה  .וראיתי בסוף תקון ססי מהזוהר סלא יתגלה,

כל חבור הזוהר אלא בסוף הימים .וכן היה שלא נתגלה בימי הרמבן והראס.

וים פלפול בין האחרונים אם היה רבי אלעזר בנו סל רסבי .או אחר סחבר
הפיוטין שביד מנהג אסכנזי טליאני ובעל הערוך ערך קליר אומר סנקרא קליה

לפי סכתב שמות הקדש בעוגה א' ואכלה להטיב כח הזכרון ,ואין בזה מכריע

והפסיקתא אומר סהיה בן רסבי  .בפ' השוכר ראיתי כסמת רבי אלעזר בן רסבא

בקש רבינו הקדוס לקחת אלמנתו לאסה והיא לא רצתה באמרה היותה כלי סל
קרוסה גדול ממנו .וראיתי בספר יוחסין דבר מתמיה ובארתי להעתיקו לפניך:

והוא בשכת כמו ה' אלפים ן נמכאו כתות אנסים סאמרו .כי דברי הזוהר את

אסר הם בלסון ידוסלמי הם דברי רשבו  .אבל את אשר הם בלשון הקדש אינם

דבריו .ויא סהרמבץ מצאו בארץ יסראל ושלחו לקטלוניאה ,אחר הלך לארגוץ לב
ונפל ביד רבי מסה רליאון ויא שרבי משה רליאון הנז' היה חכם ומושה אלו.
הפירוסים משכלו ולמעץ יקח מהם מחיר רב מהחכמי' היה כותבם ותולה אותם

על שם רשבי וחבורתו .וזה כי היה עני ומרובה באוכלוסין עם בספר יוחסיץ
ומאריך יותר הרבה ‧ אבל אני מאמין כי הכל הבל והאחת יהיה סרסבי וחבורתם
הקרושה אמרו הדברי' ההם ויתר הרבה אבל יוכל להיות שלת נכתבו דבריהם
בדורנתם על סדר נכוץ אלא בקונטרסים מפוזרים ובמסך הזמץ חוברו כהלכתן .

ואל תתמה מזה כי סץ עסה רבינו הקרוס בחבור המשניו סהיו מפוזרי הקונטרסי'
בארבע כנפות הארץ  .וכן עשה רב אסי בחבור הגמרא  :בימיו היה רבי מאיר
מרבי נתן .ובקסו לביים רשבג הנז להיותם יותר חכמים ממנו ונתגלה הדבר

לרסבג וגזר פלא יאמרו התלמידים הלכה בשמם זולתי יקראו לרבי מאיר בלסוץ
חהמים אומרים או אחר ולרבי נתץ בלשון יס אומרים כנראה בסוף הוריות"
בנטין פ'הנזקין נראה סרבי מאיר היה גד צדק מבני בניו של נירון הקיסר יא
סגירון היה שר כבא מהקיסר ונתגייר ,והיה נקרא גם כץ רבי נהוראי .ואומר
המדרש שהיה יפה תזאר ‧ במסכת כלים פא ברודיא אשת רבי מאיר אמרה הלכה

ונפסקה הדבריה והיתה בת רבי חנינא בן תרריון .ובפסחים פה אומר סבימי
החורף למרה ס' הלכות מש'חכמים ,ובפק רעא לגלגה על מה שאמרו זל דעתן

פל נסים קלה וכתבה בספרה חוץ מברוריה  .ורבי מאיר כוה לא' מתלמידיו
לנסותה ולקנטרה לדבר עבירה והתלמיד הפכיר בה כל כך עד שנתרכתה ונכנס

רבי מאיר תחת התלמיד  .וכסנתגלה אליה חנקה עצמה .ורבי מאיר ערק
לבכל מחמת כיסופא  .הזוהר פרסת פנחס אומר כי אשת רשבי ואמו סל רבי
אלעזר היתה בת רבי פנחס בן יאיר  .ורבי שמעון בן לקונייה היה תמיו סל רבי

אלעזר כבראה במדרס קרוסים ובפרסת תבא קוראיאותו רבי שמעון בר יוסי:
בפ'השוכר את הפועלים אומר רבי אלעזר ברסבי ורבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי
סמעון בן חלפתא היו בעלי בשר מאד מאד וכן נשיהם גם כן באופץ שכשהיו

מקריבים איס ואסתו כדס' זה כנגר זה היה יכול לעבור תחתיהם אז סוורים:
בימיו היה רבי יוסי בן חלפתא סחבר סדר עולם והיה חסיר גדול ואומר בפ' כל
כתבי שהיה לו ה' בנים כלט חכמים גדולים וזה לפי סבעל ושינה הרי סיהיו לו

בנים סיעסקו בתורה  .ובמדרס פרסת ויבם אותה אומר סהיו כלם בני יבמות.

ובפרק במה טומנים נראה סהיה אזמן לעבר עורות  .זוהר הקדמת בראסית
נראה סבימיו נתגייד פלוסוף א שנקרא שמו אחר כך יוסף קטינאה בדור הזה
היה ראס ישיבה ברומה ר' מתיא בן חדש כנראה במקומות הרבה בגמרא וראיתו

בילקוט פרס ויחי סמימיו לא הביט לאשה ויכאסטן בר מות אשה יפה לחסיתו
ולא יכול לו אדרבה רבי מתיא סימא עיניו והסם יתברך סלח לו מלאך וירפאהו.
וראיתי בהרמבם סנהררין סוף פו בהגהה סבימיו לא היה בר' גדול ממנו .ויס

ברייתא אומרת שאל רבי מקיא בן חדש לרשב ד' חלותי כפרה הם וכו'  .ברור
הזה

הזה רבי אליעזר בן יעקב שהיה יודע מרות המקדם יותר מכל החכמים והאריך
ימים:רכינו יהודה הכשיא הנקרא רבינוהקדוש בן רסב'ג הנזכר קבל

מאביו בשנת ג' אלפים תתקם ליכירה וכמו כב לחרבן והיה נקרא קדוש לפי סלא

סלח ירו מאבנטו ולמטה אם לא במטלת עבה .ויא בירוסלמי לפי שכולד ביום
הסמר ואביו רכה למולו .ובירוסלמי דסנהדרין אומר לפי סלא הביט לעולם

במילתו ,והוא חבר המשניות סכת ג' אלפי' תתקמט לבריאה וקה לחרבץ בתוספו
ראס מכיעא אומר שלא היה לומר הגמרא לתלמידים על פה בסדר הפרקים אלא
בחפץ התלמידים א' הנה וא' הנה וכבר נורע סהמשניות כבר היו משני קרמוניו.
אמכם חוץ מהסדר ומפוזרים בעולם בקונטרסים במקומות סונים באשר היו
עומדים החכמים  .וזה הנסיא הקדוס ברוב עשרו ויכלתו עם אנטונינו הקיסר

השתדל לאסוף הלם  .וחברם יחד בסדר נאות ניפה ולסוץ כח כאשר הוא לפנינו
היום וכן כתב רבינו תם בריס הגוזל והתלמידים היו לומדים המשנה על פה

בזמרה .כי טוב לזכרון סוף מגלה בימיו היה רבי חייא סחבר התוספתא
לבאר ענייני המשנה ‧ ואומר בפק דקרוסין שאסתו נקרא יהורית והיתה יולדת
בכל פעם תאומים עם צעד גדול עיין ביבמו סוף פו חזקיה ויהודה נוכרו מטפה
א' ונחלקה לשנים ונשלמה צורתו רחזקה ג' חדשים קודם סיכא יהודה והיו להם

לאסה ב תאומות ואמם אחר שכולדו לקחה סם של עקרו' וראיתי בפ'ואלו מגלחן
אביו סל רבי חייא היה נקרא אחא קרסלי מכפרי‧ וכשא לאה והוליד ממנה איבו

נפטרה לאה ונסא רחל ולה בת מאיס אחד  .וממנה נולד רבי חייא .וכסא איבו
ד כדהבת ההיא וכולד מהם רב' נמכא רב בן איבא אחוה דר' חייא מאבא ובר אחתיה
מאימיה  .בדור הזה היו רבי הוסעיא ובר קפרא סחברו הבריתות לבאר המשנה
זראיתי בספר יוחסיץ שרב הוסעיא ורב חיננא היו עושי מכעלים לזוכות ודע כי בר

קפרא היה בריח בלשונו והיה משמח רבי בדבריו ,ומחבריו רבי יסמעאל
סחבר מדרס ושה סמות עד סוף התורה סנקראת מכילתא פרקי היכלו מכילתא
וחבר ספר פרקי היכלות ור' הוסעיא היה בד חמא בר ביסנא כלם חכמי' גדולים

וכשאל מאלה לשלשתם ביום א׳ וכלם אמרו דעתם והזקן הכריע כדעת נינו בפ׳
חזקח הבתים בדור הזה היה רב סהיה בר פלוגתיה דסמואל והיה רי במתא
מחסיא קרוב לשנת ד' אלפי ליכירה .והוא חבר ספרא וספרי לבאר עקרי המסנהי

בימיו היה רב הונא מזרע בית דוד מכד האב נסיא בבבל כנראה בבריתא ומת

סכת ד' אלפים] קוסטנטין מחזק אמונתם היה בדורו  .בימיו חיה אנטונינוס
קיסר רומה אסר אהב רבינו הקדוס מאד ויא סגיירו בסתר ומת קורם ר' כנראה

בראש עא ואנטיפוס וקוחורוס ב' קסרים אחרי אחריו אהבוהו מאד ומלך אחריה

מדקו אבריליאו חתנו סל אנטונינו וסם אסתו פאוסטינה ואיסה היה מוכיחה על
סזינתה ויס אגרותיו בזה מלאים חכמה ודעת .ונזכרת בגמרא .וראיתי במסכת
תענית פא סעיר יבנה היה בימי רובז .ואוסא וספרעם בימי אג הזקץ ,ובת

סעדים וכפורי וטבריה בימי ר' ובכל אלה המקומות היה גולה הנסיא וסכהדרי]
אחריו.
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לג

אחריו .בדור הזה נולד רבי יוחנץ סחבר הגרורא ירוסלמי וחיה יותר מס' סכים
כנראה בפ' בתרא דיזמא  .אם כן היה חי אפלו אחדי רב אסי .ואומר אני כי

באולי אין זה רבי יוחין מחבר הגמרא ירוטלמי' וזה להיות כי קבלה אכלנו סמת
קודם רב אשי כמו שתראה למטה במקומו .ויוכל להיות טרבי יוחכץ אחר היה.
אומר הרמבם בפי' המסניות בהקדמת סדר זרעים כי בן בג בג הזה נקרא רבי
יוחנק ובאולי זה הוא .בימיו היה רבי יוסי בז עזי ואומר כרור המור פרשת וירא

כי זה רבי יוסי בא לפני רבי יוחנץ קורם שלמד תורה וסאל ממנו ללמור תזרה עמ
להיות עשיר וקבלו וכו' סם  .ורחיתי בירושלמי סיף הזריות מעסה ברבי פזי ור
הוסעיא סבאו בטענות עד חזקת המעלה והגדולה ונפסקה ההלכה ראזלינן

בתר חזקה ,רבי אבהו היה בדור הזה יפה יותר מרבי יוחנן ונאהב למלכות זחד

באופץ שהיו משתחוים לחכמתו כנראה בפ' המביא גט יום סמת ר' כולד רבארא 30
בר אהבה שהאריך ימים מאד המוקמ שנום בימיו היה בן בוניוס היהורי עשיר

גדול סהיו לאכיו אלף ספ נו' בים ואף עיירות ביבסה  .בדור הזה היה רים לקים

אסר בבחרותו היה לסטיס ובליעל ויאהב אחותו סל רבי יוחנץ .ויאמר לור' יוחנץ
סאס ישוב בתשובה יתנה לו לאשה וכץ עשה ואומרים התוספות בפ' איזהו נסך

סי ריס לקיש למר תורה בבחרותו קורם סהשיבו רבי יוחנץ ונעסה עם הארץ

ואחד כך רבי יוחכץ הסיבו למוטב  .וראיתי בגטין פג סי דיס לקיס היה סמץ
מאד ומכר עכמו ללודאי .ועשה תנאי סכסירכו להרגו ולעשות ממנו כתוח אברי

ברפואה יתנו לו כל רכונו למען ימחול להם את דמו  .וכסהגיע הזמץ סהיו
רוכים להרגו סאלו לו מה רכונו והשיב רוכה אני לקשור אתכם כרבוני ולתת לכם

מסה וחכי  .ונתרצו וקשרם  .אחר כך לקח סק ואבן בתוכו ‧ נתן לכל א' מהם
מכה טריה על פניהם עם הסק וכמעט סהרגם ופתחו פיהם לרוב הצער ופוערים

סיניהם כאילו כוחקים  .והוא התחיל לסחק בם ולומר להם אתם צוחקים ועדיץ
אבטרך לתת להם חכי מכה .ואז השלים להרגם מכל וכל .אמרה ליה ברתיה
רכונך שאקח בר או כסת סתסב עליו  .אמר לה בתי כריסי ברי לי פי סומץ
סבקרבי הוא לי במקום כר וכסת  .אומרים התוספות סמעסה לוראי היה קורם
סחזר בתשובה  .בימים האלה היה עריץ חי חוני המעגל ואמר לי חכם א' טהוא

ראת בזוהר סחוני הוא רבי פנחס בן יאיד  .ואני בקסתיו ולא מכאתיו .וראיתי
בחולין פ'אלו טרפות אמר רבי יוחנץ בץ זכאי נהירנא כד הוה יתיבנא סבע עשרה
סוראן אחורי דרב קמיה דר' וכו' ותביט במהרריק סי' קסט ומם תמכא סריבז

סמס לפני רבינו הקדוס והוא זר ' גם לזה אמרתי סיוכל להיות כי ריבז אחר הוה
ולא הראסון סנחרב הבית בימיו או סרבינו הקדוס אחר הוה  .וראיתי בתוספות

בעא פ' לפני חגוהן סבסנת קעב לחרבץ בית סני נסלמו ד' אלפים סנין סאומר
מאמר תנא רבי אליהו סית שנין הוי עלמא וכו' וזה לפי סמתחילות מאת הנפס
אסר עסו בחרץ סאז היה אברהם בן כב סני וראיתי במסכת נדה פ'המפלת אבא

שאול ארוך בדורו היה ור' טרפון מגיע לכתפו' ור' עהיבא מגיע לכתפו דר טרפוז
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ורבי מאיר מגיע לכתפו דרבי עקיבא  .ורבי לכתפו דרע .ורבי חייא מגים
לכתפו דרבי  .ורב מגיע לכתפו דרבי חייא .ורב יהודה מגיע לכתפודרב,

וארא מגיע לכתפו סל רב יהודה  .בימיו היה רבי זירא והיו קוראים אותו קטינא
חריך סקי וזה לפי שהיה קטון מאד והיה נוהג לשים עכמו בכבסן האס ולא היה
בסרף יא סהיה מכח הסבעות .ויא סנרקח מסלמנדרה .ויא שנעסה לוכס

להראוח סאס גהינם לא יהיה סולט בו לרוב כדקתו .ורע כי ב'וג דורות אחר

רבינו הקרוס הזה נמצאו חכמים רבים אסר חברו ספרים ולא נורע סם המחברי'.
ובחרתי להכיג לפניך מזהרת קכתם  .פסיקתא אשר כתוב בה סחובר בשנת
אלף תכז מסהוכתה העיר בימי כרקיהו סהוא אלף יז להפסקת הנבואה ואלףכג
לחרבץ בית הסני ור' אלפי תתסו ליכירה מדרש חזית מדרש תלים מדרש תמורה

סעור קומה פרקי הכלות מסנת מסכץ דרך ארץ רבה וזוטא מסכת סופרים אשר
כתב הראס הלכות סת סחובר אחר חתימת הגמרא אבל רבתי פרק כלה סדר

עולם בריתא סל לב מדות מדרש סמואל פרקי אליהו וכיוכא לאלה רבים  .וראיתו

בספר רוקח שמחבר סדר עולם היה נקרא יוסי כמנין תיבת מארם סהוא תחלת
הספר ההוא סעולה פועם תיבה  .אחרו חזל ס״ג שני' עמד רבינו הקרום ביסורי

וחלה מחולי עינים ורופא סלו היה סמוש וחכמי'רבים עד אין חקר היו על שלחנו
רבי כזה שיהיה רבן גמליאל בנו הקטן נשא להיותו ענו מאר אפילו סרבן
סמעון בנו הגדול היה יותר חכם  .ורבי חנינא יהזה די אכל הוא במרוחותד לא

רכה להיות כל ימי רבי אפס סהיה זקץ ממנו אחרי זות רבי הפסעלה רבו מת

בכפורי ונקבר בבית סערים כנראה בפצגמר הרין .וכן רברי הימי' לתלכיוסר]
וסיחת סלמה ומשליו ורברי הימי' למלכי יהודה .ברור הזה היה רב ביבי הגר ואמו
ישראלית היה חולק עם רב אדא בר אהבא על ענין סררת הכיבור אתו לקמיה

דרב יוסף ופסק דרב אדא רגברא רבה הוא ליעיון במילי רשמיא סהם גביית

צדקה וחלוקה וסרר הפטרה ותרגום וכיוכא והגד במילי רמתא כמו תקוץן חומו
ודלתות ומעיינות  :רב חנינאבר חמא קבל מרבינו הקדוס שנת כמוג'
אלפים תתקפ לבריאה וקץ לחרבן וראיתי כי זה רבי חנינא היה רופא והיו חבריו
בני רבינו הקדוס והם רבי אוסעיא ורבי שמעון ורב רבי חנינא נכנס לעולם עם
קבלו מרבו תנינא שנת ג' אלפים
רב ושמיאל
רבי אכל אנטונינוס:

תתקבט ואזירד רב לבבל ומכא סם רבי שילא רי .ובא לשורא היא מתא מחסיא
וסם עמד עד מותו סהיה סנת ר אלפים ג' ובאו בני ישיבתו לסמואל והליכתו

לסורה היה לפי סהיה מקום מלא יהודים ולא היה בהם תורה ,ולכץ הניח סמואל
בנהדרעא והלך סם להרביץ תורה' וראיתי בפק דפסחים אמר רב אחוה דרבי

חייא דאיה ו בר אמתיה דרבי חייא ועקד סמו אבא .ותלמידיו קורין לו רב .ורבי
חייא קורא לו רב פחתי סדל בן נסיא .וראותי בפ' הבא על יבימתו סאסת רב

היתה קנטרנית  .ורבי חייא בנו היה מהפך דברי רב סהיה סואל לאמו בדברים
רים וטוביס  .וראירי בספר יוחסין סהיה בבבל א' מסרי המלך אוהב אותו מאד

שמואל

לה

וויה קוראו וודרבן  .וגם אומר סהיה חזרע סמעא אחי דור המלך .אוליזה הוא
חיזא בר רב סכתוב לעיל ונמכא בפ׳אלו מגלחי' במס׳עא פ' לפני חגיהן אומר כי

סמיה היא ארם כובא והיא סמוכה לארץ ישראל  .בבק פרק מרובה בתוספות
אומרים סאדם נהרים סהוה יוסב לבן הארמי ואדם כובא סכבס רור המלך הכל
א' והזוהר פרס' וירא אומר כי מתא מחסיא היתה נקראת כפר טרסא ולפי סהיו

מתים סם הרבה במגפה רב אחא החזירם בתסובה ולמד אותם סיאמרו בכל
יום פרסת הקטורת ונתרפאו ואז קרא והמקום ההוא מתא מחסיא .ויס קבלה
אכלנו הים סארם כובאיהוא חליפי אם כן היא סורא :נהררעא וסורא תרויהו
על נהר פרת ונהדרעא לעיל מסורה טפו מן כ' פרסי  .סמואל היה דאס יסיבה

בנהדרעא' והיה חכם בתורה ובחהמה יזנית וכפטר סנת ר' אלפים לבריאה:
וראיתי בספר יוחסוץ שהיה מזרע עלי והיה רופא פל רבינו הקדוס כנראה בבמ

פא .והיו קורין אותו סמואל ירחונאה לפי סהיה בקי בסור העבור והיה קטן

הגוף ירוסלמי פ' אעפ אומר ססמואל היה זוכר ומכיר המילדת סלו .ואגב גדרא
אומר סריבל היה מכיר מוהל סלו  .ורבי יוחנץ הנשים סרחכוהו בלדתו  .ואומר

ספר בריתות סאחרי מותו בא פפוס בן פולמוס והחריב את בית מדדסו הגדול
סנת תקפט לשטרות רב יהודה בר סמוש היה בדור הזה והיה לו אסה קנטרנית

ולרוב חסירותו כי הוה משלף מסאני אתי מטרא כנראה בברכות וסמואל קירא
אותו סיסנא  .בימיהם היה רבי סילא ורב אסי ואינו מחבר הגמרא .והיה ביניהם
סנאה גרולה וחרפ זה לזה ומתו סניתס ביום א' ונתראה דם על סני הארונו סנעל
מזה על זה  .והישיבות ספטו ואמרו סעסו סלום ביניהם .בבא בתרא פג אמרו
ות

סופרי דרב כהנא סעון סופריה דרב וררב כעין דרבי אבהו .ודרבי אבהו כעין

דיעקב אבינו ודיעקב כעין ראדם הראשיץ  .וראדם כעין הסכינה ,ואגב גרדא
אמרו הכל בפני שרה סקוף בפני אדם וכן שרה בפניחוה וחוה בפני אדם וכן
אדם בפני הסכינה  .בפ איזהו נסך אומר רב מרי בר רחל בת סמואל היתה

ונשבת ונסא כותי ונתגיי' ולכבודו יחס הולאמו .והורתו שלא בקרוסה ואביו היה
נקרא אסור גיורא  .וד' אחים היו כלם חכמים .והם זה ואחא ‧ ומר זוטרא .ורבא
זהו דעת רס' בפ' השוכר ‧ בפ' מי סהחסיך תמכא  .רבה בר אבוה דרב מרי בר

רחל  :ברור הזה היה רב סמואל בר סילה חכם גדול ומקרי דררקי ככראה בבב

פב' ונראה בפ' חלק סהיה מבני בניו של המן ואמרו עליו סעמד אג סנים טלא
הלך לראות הגץ סלו הדי סלא להניח התלמידים מהלימור ‧ בימיהם היה די בארץ

יסראל רבי יוחנץ סחבר הגמר ירוסלמית על המשניות בחמשה סדרים סלמים.
אבל בסרר טהרות לא עסה גמרא אלא במסכת נדה וחברו בשנת ד' אלפים

לבדיאה סהיה כמו מאתים סנים לחרבץ ויא סנפטר בסנת ד' אלפים לט והיה

ופה ובלי זקץ והיה עומר על סערי טבילה כדי להסוב אמן על ברכות טבילה
מהבשים וגם למעץ ישימו ברמיונם יופיו ויולידו כמזהו והיה מזרע יוסף הבריק
ומלך פ' סנים המוהו .וראיתי בספר יוחסין שרב פפאסבא היה לו זא בנים סמתו

2

בחייו

רביהודהורב הונא

בחייו ויס לו בקבלה מאבותיו והם מזקניהם סהמזכירם זפ מועיל לטרחה כמו
מזכרת אליהו הנביא במש  .והם רארו סרחב רכיס רפרם אבא אחא רמי חיננא

אבא מר נחמן  :רב יהודה בנהרדעא ,ורב הונא בסורא קבלו מהם סנת ד'

אפיסיר׳ ולהיות רב הונא קרוב לאסיא גברה יסיבתו ונפטר רב יהזרה בר יחזקא
והלך ישיבתו לרב הונא ומת שנת ד' אלפים ץ ועמדה הישיבה מ' סנא ורב הונאי

היה קטן הגוף וכתב בימיו ע' סת וא׳ מהם היה פסול להיותו רחבו כארבו .והוא

היה ראסון להיות די בבבל כי ער סם לא נהגו די אלא הנסיאים בלבר ,בימיהם

היה רבי אחי ראס ישובה בארץ ישראל  .ברור הזה היה רב ענץ אשר היה רגיל
אליהו ראתא לגביה ללמרו תורה וחבר סדר אליהו רבה  .ואסחלק מניה לפי סרב
מכן התחיל לקבל דורונות .והוא הפליג להתפלל ולהתענות למעץ ישוב ונעתר

לקולו ויסב אליו זאת אשר כתב אחר כך נקרא סדר אליהו זוטא .בפ'מכיאת
האסה סלח ליה רב עכן לרב הונא' הונא חברין ורב הונא כעם לפי סלא קראו

רב הונא והסיב לו ענץ ענץ ובשמתא מאן דלא קרי ליה עכן :
רבחסדא ורבה בר נחמני קבלו מהם בסנת כמור אלפיטן לבריאה רב

חסרא היה תלמיד רב הונא ור' סנים קודם פטירת רב הונא בנה בית המדרש
לעכמו ומלך י' סנים אחדיו בסורה  .ואחריו מלך רבה בר כחמני הב סנים והוא

חבר כל ספר הרבות וברח לאגם מפני המלסינות ומת סה סנת ד' אלפים פב עיין

מכיעא פ' הסוכר והיה לויב אלפים תלמידים .ומלך על כסאו רב יוסף ב' סנים
וחכי ומת סנת דפה  .ורב יוסף נקרא סיני ורבה עוקר הרים  .ואמר רסי פרס'

ויגם סהרבות היא אגרת ארץ יסראל אבל בגמרא סלנו מכינו באופץ אחר.

בכתובות פ' האשה נמצא ברסי סרב חסרא היה חתץ רבא  .ובפ' מו שהיה נסוי
כראה סלרב חסרא היו ב'בנים בש חווהיו קוראים אותם מר קסיסאומר יונקא.

אביי ורבא קבלו מהם סנת ד' אלפיס פה ואביי הזה די בנהררעא יד שנים זמת
סנת רבט .ואחריז היה לראס במחוזא רבאבר יוסף אד סנים זמת שנת ר' אלפים

קיג ויא רכט ואביי היה סמו נחמני וגדלו רבה בר נחמני בביתו להיותו יתום
ולמרו תורה וקראו אביי למעץ לא יקראהו בשם אביו סהיה נחמני .וכתב רחו
בהפך שהיה סמו אביי אבל קראו נחמני בשם אביו לאהבתו אותו .רבא בר

פלוגתיה מלך אחריו במחוזא ומת שנת רקיג ורבו חיה רב יוסף סגי נהור וזהו
הנזכר בתרגום כתובים הנזכר לעיל ברור אנקלוס  .וכשרבא הוה יוכא מלפכי

רבו היה יזכא מלאחרוו לכבוד רבו  .בדור הזה היה רבי יהורה נשיאה האמזרא
בז לג בן רבינו הקדוס והוא היה אביו פל רבי הלל הנסיא סהיה נסמך בארץ
יסראל וסוף הנסמכים כנראה במסכת פ′א וקבלה אכלנו שרבי הלל הנזכר תקץ

לנו בכתב סוד חסבון העבור והמולרות ותקופות העתיד לבא עד סיבא אליהו על
דעת רב אדא וכפי סהיה לו מסורת מאבותיו על פה ער הלכה למסה מסיני על

דרך הסוה ועל מעמד ארץ ישראל סהוא טיבור יסוב העולם ועל זה אנו סומכים
בנראה בפא דסנהדרין ופק דדה ואז היה שנת תרע לסטרות .ואומר בעל כפר

רבנחסןה

דורב אשר

רה

יחור עולם מהיה אזסכת ד' אלפים ודם לבריאה  .והתחילו למנות ליצירה כי עד
סם היו מונים לשטרו סהיה מזברת הכנס אלהסנדרוס מוקרוץ בירוסלם ,ואחרי
היו מונים לחרבן בית שני ,וראיתי בספר יוחסין סהיה לרבי הלל בן וסמת רג

ולו בן וסמו רבי יהודה ולו בן וסמו רג בתראה סנת תתל לסטרות

:

הב נחמן ברבי יכחק ורב פעא קבלו מהם שנת ר' אלפים קיג ליכירה זמת

סנת דקיז והיה לו מעט זקן  .והוא תקן סבועת היסת ואסתו היתה נקרא ילתא
הנראה בחזלין פ' כל הבסר ‧ ומחביריו רב עינא סבא ורבי יהודה  .וראיתי

בילקוט ספר מלכים סהיה נמכא קרוב לזה הדור איס סחור וקטן כסעור נפח
וחכם והיה נקרא רבי פתיא אוסמא ורב נחמן הוה די בפומבדיתא .ורב פפא

בעיר בנרס קרובה לסורה היה רי' וגם אחרי מות רב נחמן היה רי בפומבריתא
גם כץ ומת סנת רקלב ומחביריו רב עינא סבאורבי יהודה  :רב אש .ראס

ישיבה בסורא קבל מהם סנת ה' אלפים קבז ומלך סשים פנה  .ורב זביר היה די
בפומבריתאת שנים .ורבינא סנה א' ובמסך מלוכתרב אסי מתו בנהרדעאו

ראשי יסיבות והם רב עינא רב זביד רב דימי רב כהנא רב אחא בריה דרבא
ורבינא  .בדור הזה היה רב גביהה מבי סתיל ואחריו דפרם בד פפא שמת שנת

דרג .בימיו גזרה מלכו' פרס שמד ונהרג מר הונא ריס גלותא ומר זוטרא ואחרי'
רבים והיה עת כרה גדולה וראיתי בספר סבט יהודה סזאת הגזרה היתה נגד

רכון המלך .רבי אשי התחיל לכתוב הגמר בבלית וחזר ללמור כלו פעמים רבות
ופסה מהדורא קמא ובתרא חבל לא הספיק להסלימו ולחתמו מכל וכל כי עלה אל
האלקים סנת ר אלפים קפץ ליכירה  :מרימד ומר בר אשי ורב גביהה

מבי כתיל קבלו מהם סנת ר' אלפים קפה ליבירה מרימר היה די בסורה ומת סנת
דקבב  .ומר בר רב אסי העלוהו בני הישיבה לראס בהיותו בן ה' סנים לכבוד

אביו ו"ג סנה ישב על כסא אביו ומת בן יט סנים סנתר אלפים רו ליכירה ולרכות

סניו קראזהו בני היסיבה רב טביומי י וכתב רב סרירא שאחרי מותו גזרה מלכו'
פרס ממרות על ישראל סנת רקלד  .וגם הם עסו מהדורות לגמרת בבל והפליגו

להטוב לו ואחריו רב סימא בריה דרבא ומת סנת דרלו :רב יוסי היה ראס ישיב'
בפומבריתא וקבל מתם שנת דרלח ליכירה .והוא היה ראס לקבלת התורה

מהרורות הנקראים רבנן סבוראי ולפי הנראה רובם מלכו שנים מועטות ולפי
דעתי נקראו סבוראי לפי שנתגלגלו לישראל כדות משונות ולא היו יכולי היסיבו
ללמד על מי מנוחות והיו מפלפלים על הבכת המחניות כפי הסברות ונפטר סנת
דרעד .ובסנת סד לגדולתו הוא ובית דינו וכל חכמידורו ויסיבתו השלימו לכתוב

ולחתום גמרת בכל סהתחילו לכתוב רב אסי ורבינא חבירו והיה אז סנת דרס

ליכירה ותתיא למכין סטרות ולחתימת המשנה סנת סיא  .ורלה לחתימת גמרא
ירוסלמי ותלא לחרבן הבית ופ שנים סהתחילו רב אסי לכתוב .ונתפסט בכל
ישראל וקבלו אותו עליהם ולמרו אותו ותסכימו עליו כל יסראל ועליו אין להוסיף

וחמנו אין לגרוע  :זולתי רבנן סבוראי סהוסיפו בו מעט דבר כאסד מקובל לבו
מהגאונים

רבנן סבוראד
מהגאונים הראסונים ועייץ בתוספות ריס כתובות  .וראוי מתדע כי רבינו
הקדוס חבר המסניות על חמסה עמודים והסא פירוסים מקובלים ממאעה מפי

הגבורה ויס להם רמז בכתוב ואפסר להוכיאם בדרך סברה ובזה איץ מחלוקת.
ב'דינים סנ' בהם הלכה למסה מסיני ולא נלמדו מסברה ולא ממרה .ג' דינים

סהוכיאום על דרך סברא והקס ונפל עליהם מחלוקת בין חכמים ויחיד או יחידים

זה בזה על חקירת טעם וסברא ד' תקנות סהנהיגו הכביאים וחכמים הקרמוני
ה' גזרות ותקנותחכמים אחרונים בכל דור ודור כדי לעסות סייג וגדר לתורה

ולזה כונה התורה באמרה עשו מסמרת למסמרתי ,וגם רב אסי וסיעתו סחברו

הגמרא יסדו על ר' עמודים והם' א' לפרס כל טעמי המסנה רקדוקיה פרטיה
וכלליה  .ב' פסק דין על דעת החולקים  .ג' גזרות ותקנות סנעסו מדור רבינו
הקדוש עד דורו ר' דרסות ואגרות שלומרים מוסרי' וסודות וזכור נאז בכי ללמוד

בכל סנה לפחו' בפ' ספר הליכות עולם סחבר החכם ר' יסועה הלוי להיותו סובב
על כל דרכי הגמרא ומגלה תעלומות כללו וסדריו בבאור רחב ונאה מאר והוא

הכרחי אל התלמידים הדורסים בגמר והפליג לעסות ממי סקרמהו  .ואם תחפץ
בני לדעת סבת קדימת סדר א' לחבירו בין תביץ הקדמת הרמבם בפי המסציות
כי סם האריך ביופי נפלא וכץ בענייני אחרים רבי התועלת מאד ‧ ובחרתי להכיב

לפניך סימנים אל הסתא סדרי ומנין פרקיהם ומסכתותיהם .אמר רבי סמעוץ בן
לוי מאי דכתיב והיה אמונת עתך חוסץ יסועות חכמה ודעת יראת ה' היא אזכרו
אמונה זה סדר זרעים .עתך זה סדר מועד  .חסץ זה סרר נסים * ישועות זה אדר
נזקי חכמה זה סדר קדשים .ודעת זה סדר טהרו  :סדר זרעי מסכתו יא ברכו״ט

פאהח' דמא ז' כלאים ט' סביעיתי תרומות יא מעשרות ה' מעשר סכיד חלהד
ערלה ג'בהורים ר' וזה הסדר אין בו גמר אלא במס ברכו' :סרר מוער מסכתו"יב
וסי' למועד הזה  .סבת כד פרקים ערובוץ י פסחיםי יומא ח' סקלים ח' סוכה ה'

זט ה' דה ר' תענות ד' מגלה ג' מק גחגיגה ג' סדר זה כלו גמרא חוץ מסקלום .
סכום הפרקי'פחו סדר נסים ז' מסכתות וסי׳ ברכת הרג  .יבמות יו כתובותיב

כדרים יא נזיר ט' סוטה ט' גטין ט' קרוסיץ ר' זה הסדר כלו גמרא סהום הפרקים
עא  :סדר נזקים ז' מסכתות .ג' בבות יחר הם לו פרקים סכהדרין ומכות יא

סבועות ח' עדיות ח' עאה' אבות ה' הוריות ג' כל זה הסדר גמרא חוץ מעריות
ואבות סכום הפרקים עג וסי' סיג לתזרה  :סדר קרסים יא מסכתות וסי
חסרו אג' זבחים יד מנחות יג חולין יב בכורים ט' ערכין ט' תמורה ז' מעילה,

הריתות ו' מדות ה' תמיד ו'קינין ג'זה הסדר כלו גמרא חוץ מתמיד ומרות וקיניק-
הפרקים ב' וסי' על פי' ה' ביד מסה  :סדר טהרות יב מסכתות וסי' טהור הוח
כלים ל' פרקים אהלות יח נגעים דפרה יב טהרות י מקואות י' נדה י מכסיריץו
זבים ה' טבול יום ד'עוקכים ג'זה הסדר אין בוגמרא אלא בנדה .סכום הפרקים
קבו וסי' לא יטמא בעל בעמיו .סכום כל המסכתות ססים וסי ססים המה

מלבות  .סכום כל הפרקים תקכא וסי' כאשר כוה ה' אל מסה כז מהם בלא
מרא

לו

דבנן סבוראי

גמרא .ומרקיהם דטו .לג מהם עם גמרא  .ופרקיהם סו .זיט
מסכתות אחרות סלאנכללו בזאת הגמרא .מסכת כלה .מסכת סמחות או
מסכת
אבל רבתי.
מסכת סופרים
מסכת אבות דרבי נתץ.
דרך ארץ רבה וזוטא  .ואגב גררא אני מודיע אליך סך תורת מסה:
ספר בראסית יב פרסיות  .ופסוקים אלף תקלד:

ספר סמוק יא

פרסיות  .ופסוקים אלף דט  :ספר ויקרא י' פרסיות  .ופסוקים
תתנט :ספר במדבר י' פרסיות .ופסוקים אלף רפח  :ספר דברים א

פרסיות  .ופסוקים אלף נה:

רב אחאי בר הונא בפומבדיתא

ורב עינא בסורה קבלו ממנו סכת המור' אלפים רע ליכירה ומלך רב אחאי כמו

סנה ומת סנת דרעה  .ואחריו רב סמואל בר אבא זמת סנת רעח .ואחריו
רבינא השני ומת שנת שי ,ואז היה רב עינא בסורה דיואחריהם היו
תלמידיהם סלשו ולא הוזכרו ימותיהם כי היסיבות בטלו בעבור סנאת מלכי פרם

ודריפתם ה סנה והתלמידי לא יכלו להקים עלהם די עד סהגיע רב חכץ מאיסקייא
אשר קבל מהזקנים ומתלמיריהם  .ראיתי סתוב בקונטריס יסן כי בסנה ר' אלפים

דפר מר זוטרא בן מר זוטרא מזרע רוד המלך נעסה ראש סנהדרין בארץ ישראל
ואחריו היו שסה דורות סלא נורע סנותיהם .ואני אומר סאלו הסשה דורות באולי
כמשכו כמו קן סנים אחר זה סיסלימו עד סך כמו ד' אלפים חן לבריאה .כי אז
באבר מיד בנו ישראל מי הוא סנסחלשל מהזרע קרוש סל מלכי בית רור:

רב הנן מאיסקיה

קבל מתלמירי רב אחאי ורב עינא והתחיל המדרס

בפומבדיתא סבתר אלפים שמט ליכירה ואחריו רב מרי ,ואחריו רב הונא'
ואחדיו רב חנינא ולא נורע ימי חייהם ומלכותם לרוב הגזרות סהיו בימים ההם .

ואני מכאתי בספרי דיניהם סל האומוכי בדור הזה היה הגמון א' בגליל קלבריאה
מכר לישראל וכשנורע הדבר אל אפיפיור רומה סהיה סמוס גרגורו כתב וכוה לו

סלא יהיה מצד ליהורים סהוא נגד דתם ונסתבה האגרת בנמוסי האפיפיורים
זרתיהם עד היום  :רב יצחק קבל מרב חנץ שנת כמוד אלפים סס ורבי

בוסטנאי היה ריש גלותא .בימיהם גברה מלכות יסמעאל על מלכות פרס ומלך

יסמעאל הנקרא עלי כבד מאד רבי בוסתנאי ונתן לו לאסה בת מלך פרס אחרי
סנתגיירה  .ומקורם כמו בשנת דסער התחיל מחמד לטעון טענותיו:

מר הונא ומר רבא
מר הונא רי בסורא ומר רבא די בפומבריתא קבלו מרב יצחק ותלמידיו בסנת
המור' אלפים סע ליכירה ואחריהם רב סיסנא זמת סנת דתמט ורב
בוסאי .ואלה היו סוף רבנן סבוראי סהיו הדורות בקפז סנים וכיוכא:

גאון די בפומבריתא ומת סנת רתע'ה,ורב הונא גאון די

רב חנינא
במתא מחסיא ומת שנת דתמט קבלו מרבנן סבוראי מנת כמו דתמ וכיוכא
כת רתעט:
אי סי
וזרו
מים
אחריו

רבנן סבוראי

רב יעקב ורב יהודה
רב יעקב מנהר פקור די בפומבדיתא :דג יהורח .רי במתא מחסיא

קבלו מהגאונים הראטונים כמו בשנת ד' אלפים תכ .ואחרי רב

יעקב רב סמואל מבני בניו סל מרימר ונפטר שנת רתקי אי ואחרי רב יהודה שהיה
סגי נהור ‧ ועם כל זה חבר ספר הלבות גדולות כראיתא במרדסי פ' אלו מגלחיץ

ואחריו רב יוסף ומת סבת רתכט  .ואחריז רב סמואל מזרע אמימר ומת שנת

דתקח  .ובימיו רב שמעון קיירא ולא נסמך וגם הוא חבר הלכות גדולות סנת
דתקא  .ואחריו רב אחא וחבר סאלתות .ואחריו נסמך רב נטורנאי סמם שלרם
אחא ומת שנת דתקכא  :רב מייהכהן די בפומבריתא ומת סנת ד' אלפים
תקבג!רב יחידה .אי במתא מחסיא ומת סנת ד' אלפים תקנ? קבלו

מהגאונים סהיו קורם להם שנת כמז ר׳ אלפים תק  .ובמדי היה סגי נהור.

ועם הלזה חבד הלכות הרבה .ובימיו יכא תלמיד א' לתרבות דעה יאחרב
מדי בר רב מטרשיא סנפער שנת דתקמג ואחריו רב כיבי הלזי ורב יהודה עלה

אחרי רב הטורנאי במתא מחסיא ומת סנת דתקנ ואחריו רב חנניא ונפטר שנת
דתקלא' ואחריו רב מלביא ומת שנת דתקלג' ואחריו רב חנינא והסירו ריס גלותא

דתקמב .ואחריו רב מנסה ומת שנתדתקמח:

בד אבא
בד אבא היה ראס יסיבה בפומבריתא והוא קבל מהגאונים סהיו לפניו בשנת
כמו ר' אלפים תקנו  .ואחריו רב יוסף רב סילא .ואחריו רב מררכי

הכהן .ואחריו רב אחונאו ומת סנת דתקפר והיה חסיר גדול ומלומר בניסים
ואליהו היה נראה לפעמים ביסיבתו .ואחריו רב אברהם ולא היה בימיהם חכם

ראזי לסמיכה במתא מחסיא  :רב יוסף

ראס יסיבה בפומבריתא:

רב חלאי די במתא מחסיא קבלו מהגאזנים סהיו לפניהם בסנת כמו ר' אלפים

תהץ  .רב יוסף נפטר בפומבדיתא בשנת רתקכו .ואחריו רב יצחק ומת טנת

תרג  .ואחריו רב יוסף  .ואחריו רב פלטוי ומת סנת דתריא .ואחריו רב
אחאי .ואחריו רב מתתיה ומת סנת דתרכא .ואחריו רב כמח בר רב פלטוי ומת
סנת דתרלג .ואחריו רב האי בר דוד ומת שנת דתרנג ואחר רב הילאי הכל רב

*.יעקב' ואחריו רב איסוחאי ומת שנת דתרלג .ואחריו רב עמדם והוא סלח

שה בבחרותו סרור תפלות לספרד‧ ומת סנת דתשח ובזקנותו ברור הבא היה גאון,
אני הצעיר ראיתי בקונטריס יסץ אופץ קבורת רב עמרם ולא ידעתי אם הוא זה

הגאון סבמתא מחסיא סשלא הסדור או אם הוא גאון אחד  .ועם כל זה בחרתי
להכוג לפניך הדבר ,רב עמרם היה במגנבה עיר גדולה על נהר רינוס וילך הרב

להקים ישיבה בעיר קולוניוה  .ויהי כי זקץ מאד כוה לתלמידיו סאחרי מותו

יקברוהו אכל אבותיו במגנכה ויענו תלמידיו כי זה היה להם סכנה גדולת:

רבי קימיי ורב יצחק ורב אהרן ורב נחשון

לז

והטיב להם חטהרו אותו ותשימוני בארין ואחר סך בספינה קטנה עלהנהר
ותניחו הספונה שתלך מאליה .ואחרי מותו השלומו התלמידים את נדרם.

והספינה הלבה מוד אחר מרוצת המי מד שהגיע נגר עיר מגנצה  .ויתמהו אנסי
העיר ויחמ'כי יש ארוץ ואיס מח בתוכה אז אמרו קרוש הוא שבא להקבר בארכנו .
וישלחו ידם להחזיק בספינה והיא כרתעה לאחור ויסתוממו האנסים ויגידו הדבר

אל שר העיר ויסובו הלם אל ספת הנהר זבהיות יהורים עמהם נתקרבה הספינה
אל חיהודים וישלחו הכותים יריהם להחזיק הספינה ולא יכלו כי בורחת מהם

וכן עסו פמים רבות עד שראו במופת כי מתקרבת ליהודים ולא להם ויקראו
ליהורים ויאמרו להם הכנסו בספינה וראו מה זה והספינה בתקרבה להם ויכנסו

ויפתחו האדון והיה בו כתב כתוב האומר ‧ אהי ורפי בעלי ברית קק מגנצה הנה

באתי אליהם כי נפטרתי לעולמי בק"ק קולונייה ומבקס אני סתקברוני בקבר
אבותי ולכלכם חיים שלו נאם עמרם ,ובראותם המכתב התחילו להתאבל עליו
והוכיאן הרו
אלאיסשל
הירק ממנה והעיזו אנסי העיר ויתחזקועל היהורים ויכום חבעם

לזוז הארוץ ממקומו  .ומיר כוו לסמור אותו סם ובנו עליה בית תפלת גדולה מאר'

והיהורים הסתרלו עם תחנונים והובאות להסיג הארון ולא יכולו ובכל לילה היה
רב עמרם בא בחלום להרבה בחורים ואומר להם תקברוני בקברי אבותי.
ויתיעבו הבחורים וילכו בלילה חוץ לעיר ויקחו תלוי סהיה על העצים וילבסוהו

בגרים לבנים ויגנבו רב עמרם ויסימו התלוי תחתיו .ויקברו הגאון בקברות
אבותיו וה' היה עמם סלא נורע ולא נתגלה הדבר :עם בקכרה:

רב קמוי היה רי בפומבדיתא ומת סנת ד' אלפים תרנט :רב יצחק בריסי
די במתא מחסיא ומת סנת דתרמה קבלו מהגאוני סלפניהם בסנת סמוד אלפים

תרמי רב קימוי מת סנת דתרנט .ואחריו רב יהודה ומת דתרעא .ואחריו רב

כהן צרק ונפטר שנת דתרכה  .ודור בן זכאי נסיא .ואחריו רב חנינא ובמתא
מחסיא רב יכחק בר יסי מת סנת דתרמה .ואחריו רב הילאי .ואחריו רב קימוי .
ואחריו רב מסה  .ואחריו רב סלום ומת סנת רחרפה  .ואחריו רב כהן צרק .

ואחדיו רב נטרונאי ומת סנת דתרב  .ואחריו רב עמרם בר סיסנא זמת סנת

דתשח ,וזה הוא סבבחרותו סלח הסדור ככל:

רב אהדן ורב נחשון
רב אהרן

בן סגרמרה די בפומבריתא:רב נחשון

בר רב ברוק אי

במתא מחסיא קבלו מהגאונים סלפניהם בסנת כמו ד' אלמים תש
רב אהרן היה סוחר ועסיר גדול והוקם די מפני עסרו אבל לא היה ראוי ומת

סכת רת שיורב נחסון רי במתא מחסיא מת סנת דת מיו ‧ ואחריו רב צמח אחיו
מכר האם .ובאולי זהו הנזכר בפב רבמ וחבר שת ,ואחריו רב חיים ומת סנת

דת שכג  .ואני הצעיר ראיתי בהלכות סחיטה ובריקה סהביא אלדר הרני מי

גטים

ם אלו הדברים  .סאלה עסו בני אלקירואן מברב

מר כמח

רב שרירה ורב האי גאונים
הגאון סבמתא מחסיא וכו'  .ואחרי סהביאו לפני הגאוןץ פרטים רבים מדברי
אלדר הרני בריני סחיטה ובדיקה סנוהגים י' הסבטים .ואומרים סזה האיס אמר

להם דברים אחרים וסואלים מהגאון אם ראזי להאמין לדבריו .ואלה הם דבריו.
ועוד ספר לנו אלדר הנז' סכסחרב המקדש בראשונה עלו יסראל לבבל ,ועמרו

הכשרי' על בני מסה ואמרו להם סירו לנו משיר כיון .עמרו בני משה וגעו בבכיה

לפני הקבה וכתתו אכבעותיהם סהיו מנגנים בהם במקדם ולא רכו לנגן ובא
הענן ונסאם עם אהליהם ובהמתם והוליכם לחוילה בלילה ובאותה הלילה היה

רעש גדול ובבקר ראו חיל גדול והשיב ה' סביבם נהר סגולל אבנים וחול במקום

סלא היה סם נהר מעולם ועריץ גולל אבנים וחול בלי מים ברעס וקולות סאילו

היה סם אפילו הר סל ברזל היה מנפכו וזה בכל ימי חול ובשבת נח' ולזה נקרא

כהה סבתיוז ויס מהומות ראותו הוהה

יומר טאיו יומשים עם ייטטסר ותרניןושטים הודיויט ווויט בסי הספחות ויראן
סלא יפול הטטה ביניהם הלהו לסבט רן ונתיסבו יחד ,עב קבת הסאלה והשיב

מן

להם מד במח רעו כייס לנו בקבלה מרבינו יצחק גאון סבשנת כמורתרמ ראו

אלדר הנז' ותמהו בדבריו להיות במקצתם הדברי חכמי' סלנו ומקצתם מופלגו',
ורעו כסהגלה סנחריב זבולון ונפתלי בשכת ח'לאחז מלך יהורה הלכו לארץ כוס

וחנו סם להיותה ארץ רחבת ידים מלאה כל טוב ,ונתנו בלבם לעבוד'ה' והועיל
להם סי נכתרו בתורה ובמכוות .ואמרו חכמים י' גליות גלו יסראל ולא נזכר
סבט דן בכל הגליות לפי סמעכמו הלך לכוס קודם החרבץ קלה שנים ,ובאולי
לא נסע רץ עד גלות סלנו' ומה סאמרר אלדר הדני כי הם רנים ר' מיתות בד
וכי בני משה אכלם ונהר סבטיון מקיף אותם .אמת אומר כנראה במדרס

סנבוסדנכר הגלה בני מסה  .ואל תתמהו על הסינוי וחלוף סשמעתם בדבריו

סהרי חכמי בבל וחכמי ארץ יסראל סונין משנה א׳ זיס סנוי בתלמידים ואפילו
במקראות כנראה בחסרות ויתרות פתוחות וסתומות ובמסורת וחתוך הפסוקים

וכל סכץ במסנה סהיה סתומה ועמוקה וסו':

רבשרירא גאון בשנת כמו

ר' חלפים תשב קבל מהגאונים סלפניו והיה די במקום נקרא פרוז סבור בגבול
נהרדעא אכל בבל סהיובו כמו ב' אלף יהודים לבד מגויי הארץ ונמסך מלכותו

ל' סנים ובהיות רב האי בנו בן יח סנים ראה אותו ראוי לעלות ולהיות די סלק
עכמו והושיב בנו על כסאו .ובהיותו כמו בן ק' סנה ופריכי עמינו הלשינו עליו

ועל רב האי בנו ונתלה רב סדירא בידו א' ומת בשנת כמוד אלפים תשפ' ורב
האי בנו ישב עלהסאו כמו מ' סנה ‧ וחבר ספרים ופסקים ובתוכם ספר הדינים

וספר סבועות וספר מקח וממכר וסשר הפקרון  .ומת רב האי סנת דתשכח
וכמוהו לא היה בגאונים והיה מזרע רבה בר אבוה מבני זרובבל בן סאלתיאל

ועל חותמו היה

מו

נהגו רגל מלכי והורה וזרייו הראסונים לא

רבינו סעריה גאון

לה

יכלו לנהוג סררה להיות כי בני ישראל היו קוני' סררת הנטיאות ממלכי יסמעאל
ברמים יקרים  .בערוך בערך סח אומר כי ברורו היה מר אברהם קבסי סהות
מכיר עתירות בנעמע עלי אילנות ביום סאין רוח נוסבת שהיה מכסה האילי
בסרינים והיא חכמה מפוארה ע"ב  .נראה במדרכי דשבת דרב האי גאון היה
ברומה  .ובימיהם היה רי במתא מחסיא גאונים אחרים ואחרוץ שבהם:

רב סעדיה

גאון סהיה מזרע רבי חנינא בן רוסה מבני סילה בן יהודה

סלהיותו נרדף מדור בן זכאי ריס גלותא נחבא ז' סני' וסם חבר על טמאה וטהרה I
ועל אסורי ביאה וסטות רבות בגמדא וספר האמונות ופי' התורה בלסוץ ערבי באם

ומביאו ף' עזרא בפרס בראסית והאיר עיני ישראל ומת בן נ סנה סנת רתסב ‧ עזה
בו
ו

זראיתי בספר האמונות סחבר רבי סם טוב שנראה לו סזה רבינו סעריה מרחיק

אחד

אמונת הגלגול ,ואחריהם היה רי רב סמואל הכהן בן חפני חותנו סל רב האי

כל
וגם הוא חבר ספרים ונפטר ד' סנים קודם רב האי והיה שנת רתשכר  .ואחריו
הקימו תלמידי רב האי לריס גלותא .את חזקיהו בן בנו סל דוד בן זכאי ונהרג .כהב
עדיה
ואחריהם בטלו היסיבו ממתא מחסיא ומפומבריתא ונכרת חוקם סהיו מקבלים

בכל סנה מספרד וממערב ומאפריקה וממכדים ומארץ הכבי ‧ בדור הזה היולם

ב15e

האמן

דעתי שני חכמים גדולים סנחלקו על מלות הרבה שבתורה וטעמיהם  .ונקראז

ההע

רבי אהרן ברבי משה מסבט אשר .ורבי משה בן דור מסבט נפתלי .ורחיתי

י

בספר יוחסיץ דבר על אלו היסיבות יפה בעיני להוריעך והוא אלו המעלות סהיו

לושיבת סורה על יסיבת פומבריתא בומי רב סהיה סוף התנאים ותחלת דוו
אמטר

האמוראין לא היתה עדיץ יסיבה בבבל אלא הנסיחים מזרע דור ולאחר סנפטר

לשם

רב עשו יסיבה בבבל על דרך ארץ ישראל והיא יסיבת סורה ומלך רב הונא

להב

מ' סנים ואחריו רב חסרא י' שנים ובסוף זה הזמן רבה בר נחמני התחיל לעשות שיש
ישיבה בפומבדיתאומשם והלאה היה די שם תמיד הרי סורה קדמה לפומבריתא .לו

ועוד סלא היה גאון בפומבדיתא אלא על פי די רסורה וישיבתו ‧ ויא בהתקבץ אלו חיבו

הראסי יסיבות בבבלא הריס גלותא  .די ותלמידיו רסורא היו קורים ויוסבי בימיז יבים
רג ורפומבריתא בסמאלו .וכן במסיבת סעורת מכוה ביסיבה  .וכן רסורה

בוכע תחלה .ורפומבריתא מברך ברכת המזון .וכן בכניסה ויכיאה די רסורה

בסיהע

קודם ,ועוד כסהיו מסלחין אגרות זה לזה  .די דפומבדיתא קורא גאון אל די

רסורה  .ורסורה אינו קורא לו הכי  .ועוד אם קורא ריס גלותא בסת רי סורא

מתרגם עליו ורפומבריתא יוסב ודומם .ועוד ססימות רג כל הרשיות שלו יכתנו
לרי דמתא מחסיא .וכלום אל פומבריתא .ועוד מהספקות סבאים מכל העולם

אל הוסיבות די סורה נוטלת ב' סלישים ורפומבריתא חלק א' .אבל אחר כך

כשמלך כהן כרק בפומבדיתא ורבו בני יסיבתו ולא הספיק להם שלים ח' נפלו
קטטות ביניהם ונתפשרו לחלוק בסוה  :וכך היה מנהגם לעולם בכל הדברים

אפילו סרי רפומבריתא היה יותר זקץ ויותר חכם מדי דסורה  .תמיד רי דשורה

היה ידו על העליונה ככל‧ והנרבות סבאים להם בכל השנה היו מניחי בידוכאמן

רב סעריה גאון

לכורך הוצאת התלמירים המתקבכים מכל המקומו בחדם כלה סהם אדר ואלול,
כי בחרם אדר אומר להם הרי בכאתם מעמו מסכתא פלוני' נגרום בחדש אלול כן

בחדש אלול בכאתם מעמו אומר להם במסכתא פלוני נגרוס בחדש אדר .וכל א'
מהתלמידים במקומו מעיין כל אותם החרשים המסכתא שנכטוו .ובאים כלם

ויוסביץ לפני ראסי יסיבות באדר ובאלול ורי עומר עליהם ובורק אותם וזה סדר
יסיבתם די יוסב ולפניו י' אנסים ופניהם אל פני די' והעשרה שיוסבים לפניוז

מהם ראשי כלות דל סכל אחד מהם ממונים על עשרה מץ הסנהדריץ ונקראים
אלופים ‧ והסלשה אחרים נקראים חברים ‧ זכך היה מנהגם אם נפטר א' מדאסי

כלות ויש לו בן ממלא מקומו יורס מקום אביו אפילו סהיה רך הסכים וכן הריץ
בחברים ואין א' מהם דולג על מדרגת חבירו  .ואם אינו ממלא מקום אבותיו

אבל הוא ראוי ליסב בא' מסבעה דרי מוסיבים אותו בה ואם אינו ראוי מוסיבים
אותו עם סאר התלמידים שהיו כמות וסאר הסכהדריץ היו נחלקים י' לכל סורה
ופני כלם אל די וכל סאר התלמירי יוסבים אחריהם בלי מררגה ומעלה .וכסרוכה

די לנסותם בגירסתם נועדים כלם בסני החדשים הכז' יוסבים במדרגות הנז' .
והסורה ראסונה גורסים לפניו וסאר הסורות סומעים וסותקי' ובמקום המצטרך
ידברו ורי סומע ומבין דבריהם .ואחר כך קורא והם סותקים ויורעים שכבר הרי

הבין מחלוקותם .וכסיסלים קריאתו דורס וגורס באותה מסכתא סעיינו החרסי

סעברו ובכלל דבריו מפרס הדבר סיחלקו בו התלמידים  .ולפעמים הרי סואל

מהם פירוס הלכות והם מכברים זה לזה ואין א׳ מהם יכול לדבר בפניו עד מיתן
לו רסות וכל א' מדבר כפי חהמתו והוא מרחיב להם דבריו בפתרו' כל הלכה עד
סיתברר להם הכל יפה .ואחב עומרא מדרא קמא ודורסה ברבים עד ססומעים
אותה כלם ואז מדקרקים בה סאר התלמידים  .וכך היז עוסים כל ימות החרש
כלה ההוא  .ובשבת רביעית קורין הל הסנהדרין וכל התלמידים ודי חוקר אותם

עד סיתברר לו היותר בהיר בחכמה  .וכסרואה א' מהם סאין תלמודו סדור בפיו
גוער בו ומוכיחו ומודיעו המקומות שנתעכל בהם והתרהו שאם יסכה כן פעם

אחרת שלא יעניקו לו .ולפיכך היו מתחרדיץ ונזהרים בלמורם הטב׳ וכל הסורו'

אינם הולכות מעמו עד סמודיעם המסכתאס תעסקו בה אבל לשאר התלמידי'
לא היה כריך זאת ההודעה אלא כל א לומר באיזו מסכתא סירכה .וכל הסאלות
סבאו להם מכל גלות ישראל  .הרי מוכיאם לפניהם ונותץ להם רשות שיסיבו
עליהם והם מכבדים אותו ואומרים לא נסיב בפניך ,והוא מרשה סנית ,ואז

מדברים כל אחר כפי חכמתו וכוסאים ונותנים בכל דבר ורי סומע דבריהם עד
סיתבדר לו האמת .ומיד מכוה לסופר לכתוב ולהסיב וכן נוהגים בכל יום עד

סהסלימו להסיב כלם .ובסוף החרס היו קוראים כל הסאלות והתשובות במעמר

כל החבורה  .והדי חותם תחתיהם ואחר כך סולחים לסואלים .ואז מחלק הממוץ
לתלמירים כל א'כמדרגתו  .ברור הזה היו רבי חוסיאל ורבינו חננאל בכו' רבינו
מסת ורבינו חטך בנו י ורבי סמרית ברבי אלחנץ ורבי יוסף ברבי ובחק ן סטנאס

רב סעדיה הגאון

לט

מפירש כל הגמרו' בלשון ערבי אל מלך יסמעאל ססמו אלחכים .ורבי סמואל בר
יאשיהו הכהן מפוס כלם חכמי גדולי' סנתפזרו בגלו ספרר בימי רב סרירא גאון

הכל והוא בשנת ר' אלפים תשנו לבריאה היה איס ח׳ חכם גבור ועשיר משועי
יהזרה ובאולי מזרע מלכי בית דור נאהב מאד ממלך פורטוגאל והדריץ לו המלך
ג' מקומות  .ושמם אוניס ופריאליא ואלריאסה דוס ניגרוס ,ושם האיס היהורי

היה הרב רוק יחייאן יעיס ,וישימהו המלך ארון לביתו ומוסל בכל קביינו רק
הכסא של מלך אטנריקו גדול ממנו ולפי מה שראיתי בקרוביקי אטנריקו ראשוץ
היה מלך גוטי בספרר בימי קוסטנטינו מחזיק אמונתם וס׳ סלויסטרו אפיפיור

דומה וזה אטנריקו היה בן בנו מאטנדיקו ראסק  .ומזה השר התחילו זרעו
יורודותיו סבאו אחריו להקרא ממשפחת יחייא  .ובימיו היה נמכא ספר היחס

ממספחתו הטהורה שהיתה מגזע ישי ונאבר אחר כך לרוב הגזרות וטלטולים
זגרושים סנולדו בגלילות ההם והפלוג להטיב לכל היהורי׳ וימת זקץ ושבעימים
בסנת רה"ת ליצירה ויבכו אותו כל יסראל ,כי גם עבור מיתתו כתבטלו יסיבות
רבות בעבור הגזירות סחרסו עליהם מלכי יסמעאל ונפסקה ארוחת הסנה סהיז

מעלים הגלילות ההם אל שתי הישיבות כי זה הארון לקח עליו משרת אלו הנרבו'

לגבותם ולשלחם בכל סנה זכרה לו אלקינו לטובה  .וזה השר רוץ יחייא הניח

אחריו רון יהודה בנו אסר ישב על כסאו ‧ אמנם הורירו המלך ממעלת אביו ולא
היו פני המלך אתו ויעמר מנגר ולא הניח לו אלא הכנסה קטנה .והשר דון יהודה

בץ יחייא הכיח סבי בנים  .סם הבכור היה החכם הגדול דוץ יוסף ץ יחייא והוא

דור ג' לראשית משפחתינו הזאת' אמנם לא רכה לירש גדולת הסררה כי נחץ לבו
אל הלמוריות ולא רכה לבא להיכל המלך והעמיד תלמידים הרבה וחבר חבורים

זבפרט פירו' על הגמרא אשר בעונותינו נעדרים מאתנו לאורך הזמן וכובר
הגליות .והוא בנה מממונו הכנסת גדולה סבליסבונה ויהילו בן ושמודון סלמה

אשר לפנינו אוריעך הנמסך ממנו  .ושם הסני היה רון יחייא והוא יסב על כסא
אביו והיה מריכי גדול ונאהב מכל היהודים ומהשרים והקים את ביתו בעזר הכוד

סכמעט אברה מפני כרות היסמעאלים  .ורע בני כי זה השר רוץ יחייא הראסו]
בראותו אהבת המלך אליו התחיל לכייר בחומתיו דאש פני המלך סהיה הוסי"

ולמעץ לא תהיה כורה סלימה השים מסוה לבן על עיניו קשור עם עניבה אחרי
ערפו וכסם סבניו אחריו קראו שם מספחתם ן יחייא על שמו כן נמשכו אחריו
מלקחו תבנית חותמם ומגיכם ראש הכוסי הזה וכן אנו עושים היום .האמנם

קבלתי מזקנינו כי כורת מגץ משפחתנו בזמנים הקרמוני' קודם זה השר היתה
בורת אריה מחכי הגוף ולעילא עם שני יריו פתוחות ולולב בירו הימנית ומחכת

ולמטה כחכי נסר מכד רגליה ושתיהץ פתוחות וזנבה רחבה כמו פורחת באמכע
ואני הכעיר חסבתי סלקרמונינו היתה ירושה אכלם זאת הכורה .לס מן יחס
מספחתם מסבטיהורה הנמשל לאריה .והנשר לסימן סכל המספחה היו קלים

לתזרה ולמעשים טובים סכ] יהי רבוץ מלפני הסם יתברך סתהיה כמנה עמתם
לכל

רב יהוסף הלוי
לכל דבר שבקרוסה אמן :אחר כל זה נבאר סם גאונות ובא תחתיו מם רבנות
ונשתלשלה אליהם סדר הקבלה בתורה שבעל פה .והואיל ולא מכאתי בסרר
הקבלה להראבר ולא סום מחבר אחריו שיתמיר סדר הקבלה מהרבנים מדור
אל דור כפי חלוק היותם על דרך סנעסו לראסונה אמרתי לשלם נדרי אליך.

ולהביא על ספר שמות חכמי הדורות אשר חברו ונקבו בשמות חלקים בסדר

דורות עולם עד היכן סירי מגעת ובעזרת ה' הטובה עלי:

רב יהוסף בן הנגיד רב סמואל הלוי בן גקטילייא מהקהל קורטובה והרביץ
תורה הרבה בכל ארכות ספרד וארכות המערב קבל מהגאונים סהיו לפניו
בשנת כמו ד' אלפים תת והפליג להטיב ליסראל .ולד זה הוא בן עזרא קראו נגיר

בפרס' וורא .ונולד גזרה רעה בגרנאטה ונהרג הוא ואלף תר בעל בתים הנראה
בסבט יהודה סנת דתתכד והיה חסיר ושלם סמו רב שמואל אביו אבל לא כב

עניו ויקנאו בו סרני פלשתים והרגוהו ביום שבת ט' טבת סנת דת תסח ומלך
ספרר רצה להכריח רבי אברהם הלוי בנו על הרת ולא יכול ויכו לתלותו .רבינו
חנוך היה בדור הזה די בקורדובא ומת סנת דתשעה  .רב חסרא מזרע בית דוד

היה בדור הזה ואולי זהו סמעיר הראבר בסוף סדר עולם סלו ואומר מארץ
הגרגסי הנקראת גרגץ עד נהר אובל סהיו שם כותים כוזריים פנתגיירו ויוסף

מלכם סלח ספר לרב חסרא הנסיא ברבי יכחק ן' ספרוט והודיעו סהוא על דעת
הרבנות עם כל עמו  .וראינו מבני ביניהם בטוליטולה תח  .מחבר סדר עולם
רבה וזוטא היה בדור הזה סכן אומר בחבורו סהיה אז סנת רת תא לבריאה סהוה

אלף נג לחרבן והעלים סמו וראיתי כתוב סהיה שנת דתתפאי רבי יהודה בן
פאסי הנקרא חיוג היה ברור הזה  .ובאולי זהו ר' יהורה המרקרק הראסון סמביא

ץ עזרא פעמים רבות והיה מרקרק ומשורר גדול  .רבי מרינוסן גנאח ורבינו
יונה בנו היו ברור הזה .ורבי יונה זה היה רבו סל רבינו יעקב בר יקר סהיה

אחר כך רבו דרשי' ובאולי זהו רבינו יונה המדקרק הספרדי שמזכיר ן עזרא
בפרסת ויחי ומקומות אחרים  .רבי מסה הכהן בן גקטילייה היה בדור הזה

מרקדק ומסורר גדול  .רבי סלמה בן גבירול הנזכר במקומות רבים היה בדור
הזה בסרגוסה ונפטר בבלינכה  .והיה חכם גדול ומדקדק ומסורר נפלא וחכם

בלסון יון וקבלתי מחכמי הדור סתוגר אחר לבש קנאה מרוזב חכמתו והרגו
וקברו בגן שלו אכל אילן תאנה והתאנה חנטה פגיה קודם זמנם ועסה תאנים

גדולים ויפו' מאד ויתמה עם הארץ .ויסמע גם המלך ויתמה  .ויסאל לתוגר איך
החכים על החילן להקדים פירותיו כל כך .ונאלם ,אמנם המלך הפכיר בו מאד

ולא הודה מאומה ויכו המלך להנתן לו יסורי' עד סיורה מה עשה לאילן .ולבסוף

הודה איך הרג ליהורי וקברואכל התאנה ומאמיץ סלחות הנקבר מבכר הפירות
וכו' ותסף כוה המלך ויחלוהו עליו .ונפטר זה הרב בסכת דתתל כנראה בספר
יוחסין  .רבי משה ברבי יצחק ן'עזרא בדור הזה היה גם הוא חכם ומשורר גדול

אחכמות חצוניות והות חבר ספר ערנגת הבוסם ,והיה לו ג' חחים כלם חכמים

רב יווסף הלוי

מ

גדולים וסמם יצחק יוסף יהודה והוא נפטר שנת דתתמ .רב יוסף הריין ברבי
יצחק בן סהל היה ברור הזה  .רב חוסיחל היה בדור הזה די במרינת אלקירואן

רב חננאל חכם גדול ועסיר היה תלמידו וחבר ספר המקבועות כנראה במררכי
פאף על פי ושבועות פא וחבר ספר חפץ הבראה בהגהת הרמבם הלכות סכנים

פג והיה די בארן אקירואן .רבנסים בר יעקב תלמיד רב חוסיא הנז' .הוא ורב
חננאל הנ"ל מתו בלא בנים זכרים ונפסק הגמר במרינה ההיא' רבינו קולונימוס

איס רומה בסמך סם  .וראיתי בקונטריס יסן ניסן כתוב סלמר תורה מרב האי
גאון והיה רבו סל ריף  .רבינו חננא איס רומה היה בדור הזה סכץ רשבם מביאו

כנראה בהרמבם הלכות חמץ ומכה פח הגהה ב' רבינו מסה מפויאה חכם גדול

ונזכר מאד בהגהות והערוך .רבינו יבחק הישראלי חכם גדול בתורה ובכל

המוסכלות ועשה חבור על הרפואה סנתעקו אל לשון לטינו ופי' על מסכת מכות
וחבורים אחרי וחיה יותר מק' שנים ולא נסא אסה ומת שנת דתש לבריאה סהיה

תתפ לחרבן ,ועא רבים ראיתי ממנו בספר סערי כיון ,וראיתי חבור רפואה

הנקרא ספר מראות הסתץ המתחיל אמר יוסף בן הרב רבי יצחק הישראלי וכו'.
אמנם ראיתי בספר סת דהראש כלל נה סי׳ ט סכתבו זה לזה הראס והישראלי
ולא ידעתי אם זהו או אחר  .וקבלתי מחכם זקן א׳ סיש קבלה אכלו מרבותיו

שרבי יצחק לא רבה לטעון אתו אדרבה הלך אל הראס וסאל ממנו מחילה ויאמר
בי לא כחב הדברים ההם לחרפתו ‧ אלא סלהיות שהראש לא היה מכיר בכתיבת

ערבי ולסונו לא היה יכול להגיע אל סברת ודיץ הדבר ועסו שלום ,כי רבי יצחק
אמר לו סהיה רוצה להיות תלמידו וגם הראס רבה ללמור ממנו חכמת התכונה .

ואומרים סאז רבי יצחק חבר ספר יסור עולם לבקסת הראס ,וזה רבי ישראל
מכאתיהו נזכר בספר הקרוניקי סלהם גם בן  .אמנם לפי סראס היה אחר כך

זמן הרבה וזה רבי יצחק ברור הזה ראיתי לעשות פשרה ברבר ולכן אומר אני

סרבי יבחק רהראס היה בן בנו סלזה  :רבי יצחק ברבי יפקב אלפסי)

חבל מהרבנים סהיו לפניו בשנת כמור' אלפים תתן לבריאה ,והוא היה תלמיד
סל רבינו נסי ורבינו חננאל הנ"ל ופריכי עמנו הלשינוהו בארבו היא פ"ס סל
יסמעאלים וברח והלך לספרר במדינת אלוסאנה .ובהיותו בן כ'סנים נפטר שם

בשנת רתתסג ויא בשנת דתתפג והוא העמיר תלמידי הרבה וחבר חבורי רבים״

ובפרט ספר ההלכות .רב יצחק בר יעקב בר ברוך ץ' אלכאלייה הספררי מקהל
קורטובה היה בדור הזה ונאמר עליו סהיה מסועי יהורה והיה חכם גדול בתורה

ובחכוניו ונפטר בגרנאטה שנת דתתנה והיה אבי אמו סל הראבר .רב יכחק בר

ברוך מקוררובה סהרביץ תורה רבה בישראל וחבר ספר קופת הרוכלים ולא

השלימו כי מת סנת תתנד .רב ברוך בנו סאחרי מות אביו הלך ללמר מהריף
והפליג בתורה והעמיד תלמידים הרבה ובתוכם הראבר בעל סדר עולם ומת
סנת דתתפו  .רב יצחק ברבי מסה בן סכני מקהל דנייה והלך לארץ מזרח

1שנעד ומחלוקות גדולות היו ביזזה
וסמענו סאחדי מותו לא נסאר גמרא באר"

הריף
הרה והריף ומח מנת כמודתתעה ‧ רב יצחק ברבי יהודה ן גיאת מגדולי אליפנה

והיה חכם גדול ומדקדק ופייטן מופלא ובקי בחצוניות ומת שנת רתתע והעמיר

המבןזתלמידים הרבה  .רב יצחק ברבי ראיבן בא מברצלונה למדינת דנייה והפליב
דו דושיוב תורה מאד וחבר חבורים והעמיד תלמידים הרבה  .רבי יוסי בן רבי כריק ץ'

חא

ף צא עצריק היה מתלמידי רב יצחק בר' ברוך ומת סנת דתתקט .והיה מופלג בחכמה.

כן כירדבי יוסף הדיין ברבי יעקבן סהל ומחבר ספר עשרת דברות היה תלמודו והיה
יב יב מחלמידי רב יצחק ץ גיחת  .הרב הנשיא רבי יהודה ברבי ברזיל ברכלוני .וזהז
עחקובכבי

אע' הרב אלברכלוני המוזכר בפוסקים ,והיה חכם גדול וחבר ספר ברינינסים נקר

גר גלוליספר יחום בשר .ובדיני מוער נקרא ספר העתי'  :וספר תקוץ סטרות וחבר חבור

ורי גמחלוקת הגאונים ותסובתם  .וזהו הרב אלבתלוני המוזבר בספר העמוד
השנחווארחות חיים  .זה תמצא בשת סל הרסבץ סי׳ ו' ז רב יוסף בר מאיר הלויץ
מיגאס ולפעמים נקרא מהפוסקי והוסף וכולד שנת דתתלז והיה מגרולי תלמידיז

סל הריף וסמכו טרם מותו והוסיבו על כסאו‧ ומת סנת דתתקא והעמיר תלמירי'
הרבה ובפרט הרמבם ‧ רבינו מאיר אביו ורבינו מאיר בכו .ורבי' מאיר בק אחיז

כלם היו חכמי' גדולי' ואחר סטירת רב יוסף ן מיגס הכל היסמעאי' גזרו על יסרש

סמדות וכרות רבות וברחו היהודים לטוליטולה ולפורטוגאל והיה שם הסר דון
יחייא בץ דוץ יהודה ן' יחייא הראסון משנה למלך והטיב ליסרא הגולים האה מאד
רבינו יעקב היה בדור הזה חכם גדול בעיר רומדוג סבכרפת וחבר חבזרים ותם
רבות  .כנדאה בפת רהרשבא ומביאו מהדריק סי' נב  .ונדאה בספר תטובות

דהדס בר צמח סי ו'פזה הוא בן בתו סל רסי וזה להיות עיר רומרוג רחוק
מטריזיס מקום רסי כמו ג'פרסאו והני אומר סיס טעות סופר בספ הדש בר כמח
הבז' זהראיה כי הראבד בעל ספר הקבלה מזכיר זה הרב ואינו מזכיר רסי זקנו

אשר גלה בכל היסוב כאסר קבלנו מאבותינו .וסנתפסטו חבוריו בכל העולם
ואדבר ממנו לפנינו גם כץ רבינו יהורה הלוי בר חמואל הספררי היה ברור הזה

חכם גדול ומרקדק ומסורר ובכל המוסכלות .והוא חבר ספר הכוזר .ובמאמר

א' קפיטולו מזנראה היה סנת דתתק לבריאה  .וראיתי בספר האמונות כי מעסה
מלך הכוזרי עם החבר היה אמת וסם החבר היה רבי יהודה אלמנגרי  .והמלך
הנזכר נתגייר על ידי החבר כמות' סנים קודם זמן ד יהודה הזה ,והחבר ההוא

כתב כל המאורע בלסון כוזרי ורבי יהודה העתיקם בלסון ערבי .ורבי סמואלץ
תבון העחיקו בלסון עברי  .וסמעתי סיס העתקה אחרת סעסאה רבי יהודה בץ

קרדניאל ואונה כל כך סלמה  .כתב ספר יוחסין סרבי יהזרה הלוי היה בץ כ' סנה
כסהלך לארץ יסראל כנדאה בפיוטיו וקבלתי מזקץ א' סבהגיעו אל סעדי ירוסלם

קרע את בגדיו והולך בקרסוליו על הארץ לקיים מה סנאמר כי רבו עבריך את
אבניה ואת עפרה יחוננו והיה אומר הקינה סהוא חבר האומרתכיון הלא תסאלי

וכו' ויסמעא א לבס קנאה עליו מרוב רבקותו והלך עליו בסוסו וירמסהו יימיתהו .
רבינו אברהם בר מאיר ן עזרא  .וכתב בעל ספר יוחסין כי רבי יהודה הכל

הר

טא

ות עזרא הזה היו בני סתו אחיות  .והוא היה אסם גדול בתורה ברקרוק וטירים
ואכטגנינות וערמות .ואומר בספר הכחות סהוא נמכא ברומה שנת רתתקו

וסוף ספר סמות מנת דתתקיג .ובפי' דניאל סהיה ברורים טנת רתתקיו ובפרס
ויסלח היה בלוקה  .ובפרס שמות ראה ר' בנים סנולדו בכרס א׳ .ובפרסת

תרומה אומר ראיתי ספרים סברקום חכמי טבריא ונסבעו לי טו מזקניהם סג'
פעמים הפתכלו כל מלה וכל נקורה וכל מלא והל חסר בפרסת ויכא פסוק אסץ

זם ת' נראה סהיה חכס גם בחבלה' ובפרסת תשא נראה כי מזל יסראל הוא מזל
דלי כי כן ספטו רבים וגם הוא דאה זה פעמים רבות  .ובפרסת תרומה נראה
סבימיז היה מדרס גדול בטובריה וכבר גלוי לכל הגלות רוב חכמותיו וחבוריו
ונמכא בחבור הכתבים טלהדמבם אסר כתב אל בנו סבחות ותהלות רבות על

חכמת החכם הזה וכוה לו ללמור בחבוריו בכל יכלתו ,וזה החכם הלך בגלות
בעולם רוב ימי חייו כנדאה בחתימת חבוריו  .ואני סמעתי מעסי' רבים מענייניו
ומעשיו וכחיותיו  .אשר בברחי האריכות הנחתים מלכתוב  .וסמעתי אומרים

סרבי יהודה הלוי בעל הכוזר היה עסיר גדול ולא היה לו זולתי בת א׳ יפה

והשהגדילה היתה אסתו לוחכתו להפיאה בחייו .עד ספעם א׳ כעס הזקץ אתה
וקפץ בשבועה להסיאהא היהודי ראסון סיבא לפניו .ויהי בבקר ויכנס ר' אברהם

חעזרא במקרה לבוש מלבוסי הסחבות .ובראו' האסה העני הלז נזכרה מסבועת
איסה ויפלו פניה  .עם כל זה התחילה לחקור אותו מה שמו ואם היה יודע תורה

ויתכבר האים לא הודיע ממנו האמת  .ותלך האסה אל בעלה למדרסו ותבכה
לפניו וכו'  .ויאמר אליה רבי יהודה אל תפחרי אני אלמרנו תורה ואגדיל סמזי׳
ויכא אליו רבי יהורה וידבר חתו  .ויגנובן עזרא את לבבו ויכס ממנו את סמו.

ואחרי רוב תחנוני רבי יהודה הערים ץ' עזרא להתחיל וללמר ממנו תורה והיה
מתמיד בערמה ומראה עצמו כעוסה פרי  .ויהי לילה א' ויתאחרד יהודה לכאת
מבית מדרסו וזה כי נתקשה מאד על חבור תיבת רבי סבפזמון אדון חסרך.

והיתה אסתו קוראה אותו לאכול לחם ולא בא ותלך האסה ותפכר בו עד כי בא
לאכול ויסאל ץ' עזרא אל רבי יהודה מה היה לו במדרם שנתאחר כב ‧ ויהתל בו
הזקן .ון' עזרא הפציר כב עד סהאסה החסובה ההיא הלכה אל מדרם איסה כי
גם היא היתה חכמה ותקח מחברת איסה ותראה אותה לן עזרא ווקם ץ' עזרא

ויקח הקולמוס והתחיל לתקץ בב או ג' מקומות בפזמון ,וכסהגיע לתיבת ריס

כתב כל הבית ההוא הראסון המתחיל רכה הא' לסמור כפלים וכו'  .וכדאות רבי
יהודה הדבר סמח מאד ויחבקהו ויכסקהו  .ויאמר לו עתה ידעתי כי ן' עזרא אחה
וחתן אתה לי' ואז העביר ן' עזרא המסוה מעל פניו והורה ולא בוס ויתן לו רבי

יהודה את בתו לאסה עם כל עשרו :ורבי יהודה לאט לו חבר הבית סלתיבת ריס
בפזמונו סמתחיל רחסה אסתר למלך וכו' ורכה סגם ריש סל חתנו תשאר סם
בכתובים לכבודו  .וראיתי בספר יסוד עלם כי ץ' עזרא מת בשנת דתתכה ויא

תתקנד יום ב'רח אדר והוא בן עה סנים ,ואמר בסעת מיתתו ואברם בץ חתס
קרוה

הריף

מנים וסבעים סנה בצאתו מחרון אף העולם " וראיתי חכמים מפוזרים אסר היו
קדומים מאד סנראה לי דאוי לכתבם ברור הסני הזה אשר הראבר לא הזכירם.

וספר יוחסין התבם אכל לא כסרר וחלוקת הדורות .ואני אסחרל להכיגם לפניך
כסדר כיד ה' הטובה עלי רבינו בחיי הזקץ היה בספרד ברור הזה וחבר ספר

חובת הלשבות בלסון ערבי' ורבי יהורה ן' תבון העתיקו בלסון הקדש והוא היה
קודם הרמבם דור א' להיות כי רבי סמואל ן תבון בנו היה בדור הרמבם הרי

צריך סיהיה זה החכם בדור הזה  .רבינו נתן בעל הערוך היה בימים האלה די
ברומי וסם מספחחו עבו והראיה סהיה בדור הזה הוא סאם תבינו בספרו אינו
מביא ראיה משום חכם אלא מהאחרונים אכלו סהיו רבינו חננאל ורבינו כסים

סהיו ברור ראסון מהרבנות וגם רשי מביאו בפי הגמרא וגם כי בא לידי ספר
הערוך כי יסץ נוסץ עם ב' סירים אחריו סחבר זה הגאוץ המגיד סהסלים זה

החבור בטו לירח ג' סנת דתחשה ליכירה סהיה אלף לג לחרבץ ואלף תיג למניץ
סטרות  .ובסיר הסני מודיע סנולד לו בץ וקראו יחיאל ומת בץ ל' יום .והסני

בנימן ומת בץ ח' סנים  .הג סבתאי ומת בץ ג סנים הר׳ לא זכה למולו ,ורחסון

לכלם היה ראובץ סאז היה חי .ואומר כי בשנת רתחסב הוח ואחיו ובית אביו עסו
בנסת בביתם עם מקוה מים חיים סהיו יכולים לנקות המים ובלילה א׳ סבים

ונותן תודה מהכל והסירים אינם סקולים יהם אכלי .ויוכל להיות כי רבי נתץ
סמביא רסי בפי דברי הימים בבנין הבית הוא זה ואם תביט בספרו בערך עד

תבין ונדאה כמעט בקרוב סהיה חז כמו שנת דתשצח  .ואומר ספר יוחכיץ סמת
סנת ד אלפים תתסו וראיתי בהגהה בספר המדרכי דטבת פי אומר נסאלה סשה
זו ברומי מן מר סלמה ומד דניאל ומד אברהם אתים בני מדנא ורבנא רב נתן

גאוץ סחבר ספר הערוך וסם אומר סהיו ממספחת יצחק  .והסיבו סכבר נסאלה

סאלה זו בבית מדרסו סל מר יחיאל גאון והסיב בסם רבינו יעקב גאון ריס
מתיבתא דמתא דרומה דמנהג כשר הוא להיות המילה סניף לקריאת התורה
ולתקיעת סופר וכו'  .וראיתי בספר האמונות כי זה רבי נתץ בעל הערוך היה
חכם בכל החכמות ובקבלה  .וראיתי בהגהה סאחרי הרמבם הלכות גרוסיץ
המזכיר רבי נתץ בעל הערוך ורבינו חברהם אחיו ורבינו יחיאל בנו .וראיתי

בקונטריס יסן נוסץ פזה הרב לקח לו לאסה בתו סל רבינו חננ] גאון .ולא ירעתי

אם היה בתו סל רבינו חננאל גאון סברור ראסוץ .או רבינו חננאל מרומי הנזכר
בהגאה הלכות חמץ ומצה בהרמבם פה ומקומות רבים אחרים .רבינו מסה
הדרסן מנרבונה רבו סל רסי ומביאו פעמים רבות וגם אומר בפי' דה'י וכן פי

לי רבינו סלמה בן אחיו סל רבי מסה הדרסץ  .ואומר ספר יוחסין סזה הגאון היה
רבו סל הערוך  :רבינו אפרים הזקץ היה מגרולי תלמידיו סל הריף וחבר חבורים
בנראה בבק פ הגוזל ומאכיל בתסובת הרמבןץ למאור הגדול .רבינו יהודה בר
ברזילי סחבר ספר העתים  .רבינו יהודה ן' תבון ראס המעתיקים היה בדור

הזה סכץ מכינו בנו רבי סמואל סהיה בדור הדמבם סאחר זה ,רבי אברהם

ברבי חייא התוכץ הגדול מת סנת דתתסה רבי יצחק ברבי אסר הלוי' רבי מסה
ענו תלמיד הדם הדרסץ  .רבינו יוסף טוב עלם היה ברור הזה ומזכירו רס

בכמה מקומות ובפרט פק רכתובות וחבר חבור על הרינים ונקרא בן פורתא.
וחבר סור תנאים ואמוראים כנראה בסמג לאוין סי קלח .והלכות גדולו כנראה

לאוון הכל סי' ק'  .וחבר פי התורה הנראה בספר סערי כיון ,ופם אביו סל רבו

יוסף היה רבינו סמואל כנראה במדרכי דסנההרין פר וחבר חבורים אחרים ופת
הרבה  .רבינו יעקב בר יקר היה רבו של רסי כנראה במרדכי דברכות פ'אלו

דברים ומקומות אחרים .וזהו סקראו לפעמי מורי הזקץ  .וזה היה תלמיר רבינו
גרסון מאיר הגולה  .רבינו יצחק ברבי יהודה אסכנזיהיה רבו סל רשי כן ראיתי
בקונטריס  .רבינו יצחק הליי גם הוא רבו סל רשי המובהק כנראה בפ' ראוהו

בד גבי התוקע לשיר  .רבינו גרסון הזקץ מאור הגולה כרפתי כנראה בספר
יוחסיץ והוא בעל התקנו'  .היה בדור הזה ויש לי קבתראיה למטה ברור ד' לרבנו

בסמרבר מרבי יהזרה החסיר ובהגהה דמררכי רשבת פ" נראה סהיה במגנכה.
וראיתי בקונטריס ישן נוסץ שמת סנת דתתכח ובקובטרים אחר ראיתי סהיה

רתשפח וספר יוחסין אזמ סנת דתתל ורבינו ליאון הגדול היה רבו וראיתי בסערי
דורא ברין אם ריחא מלתא היא  .אומר וכן פסק ריבש כהן צרק רבו סל רבינו
גרסון מאזר הגולה המכונה לויטו' .ורע בני כי לא נתפסטו גזרותיו אלא ער סוף

האלף החמשי כנראה במהרריק סי' קא בשם הרשבא רבינו שמעון בר' יכחק.
ורבינו יהורה הגדול ראס הנהרגים לקרוסת ה' ורבינו והודה הכהן בעל ספר

הרינין היו תלמידי רג כנדאה במדרכי רסבת פי ובמפא  .רבינו קולונימוס
ברבי יהודה היה אחי אמו סל רשי כנדאה בפי' לדה  :רבינו שלמה הספררי

סמזכיר ן' עזרא בפי' התורה פעמים רבות ובפרט בפרסת בראסית קוראו בעל
סיר הסקולים היה בדור הזה ואפילו סבפרס' תרומה מזכירו בססירס הוא טעות
הדפוס .ויוכל להיות כי זהו רבינו סלמה בן אחיו סל רבי משה הדרפץ ומזכירו

רשי בפי רה פעמים רבות .אמנם מורה אני שן עזרא בקכת מקומות מביאלסון
ממס של רשי עלסם רבינו שלמה ובאולי זהו ,ולא ידעתי בזה הכרע אלא סבדור

הבא נראה לי סרשי היה בדור הרמבם והאמת יעסה דרכו  .רבינו אברהם בן
דאור בן רב יצחק בן רבינו ברוך הכתוב לעיל חבר ספר הקבלה אשר ממנו אני
וספר יוחסיץ ורבים אחרים לקחו ולקחתי רוב סלשלת הקבלה אשר פרסתי לפניך
ער השתא וכן ראיתי בספר יסוד עולם כי זה הגאון היה נקרא הרחבר על סם

מספחתו סהיתה נקראץ ראור ‧ ובדור ראסון סל רבנן סבוראי אומר סכתב ספרו
סכת ר' אלפים תתקבח לבריאה  .אשר גם זו ראיה אכלי שרסי היה בדור סחחר

זה הואיל והרחבר המחבר הזה אשר שם כל לבו ונפסו וחקירתו ותלמודו וששותיו
לזקניו ולחכמי דורו כמו סעשיתי גם אני עתה לשים על ספר כל גדולי החכמים.

וזה רשי סהיה מאור הגולה לא הזכירו  .וראיתי בספר יוחסין סזה הגאון חבר

ספר אמונה רבה .וספר על חהמת התכונה שנת דתתקמ ושנהרג בטוליטלה על
קרוסת
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קרומת ה' וטהיה לוי  .וזהו הראבד סמזכיר הרמבם בכם טבח והלל בכתבו
סכתב לבנו ,והיה להראבר תלמיר חסוב וחכם גדול סהיה נקרא רבי מאיר
ובכתב סכתב הדמבםא ר' סמוא ן תבון סהיה משבח חכמת ר'יהורה אביו אמר

סהעיר לו מחכמת זה רבי מחיר תלמיד הראבר הרב הגדול סבפסקירה וגם

היה לומד אכל הראבע עב  .וזה הראבר אינו בעל ההסגות בסום פנים  .שלא
היה משבחו כל כך .כי הראבר לא הסיגו כאוהב ומבקס דעת  .זולתי כאויב

ומספר בגנות הרמבם כנראה ברוב הסגותיו  .כי בעל ההסגות היה בדור הבא
כאשר תראה ‧ רבי פריגורס חכם גדול מאד בא מכרפת אל קורטובה בימי הריא

ועשה לו טובה הרבה הריף הנז' וגם למד ממנו כנראה בספר יוחסין ,ד' חייא
אלראור בא מבבל לספרד ונפטר סנת דתתקיד  .רבינו יצחק ברבי יהודה היה
מופלג בחכמה ונראה בהגהה דהרמבם הלכות חמץ ומכה פח סזה הגאון הבל

מרבינו גרסון מאור הגולה  :הרב רבינו משה בן מימון הנקרא הרמבם
מעיר קוררובה בספרד  :הרב רבינו שלמה יבחקי הנקרא רשי מעיר

טריויס בכרפת קבלו מהרבנים סהיו קודם להם בשכת כמו ר' אלפום תתי
לבדיאה הרמבם לא מכינו סהיה לו רב מובהק אלא רבי יוסף ן מיגש .וראיתי

במגרל עוז הלכות פג וכץ נראה במרדכי דמסכת סבועות סרין גיאת וריף ון'
מיגאס היו רבותיו וקבלתי מחכמי הדור שנמכא כתוב סעמר עם רבו סגור
במערה יב סנים רצופים זסם קבל תורתו  .וראיתי בספר יסיר עולם סחבר ר'
יצחק ברבי יסראל ‧ ובחבור סל רבי סלמה ן יחיון סהרמבם נולד בסנת רתתכה

סהיה שנת אלף תמו לסטרו' ושנפטר סנת דתתקסה ‧ ובספר יוחסין אומר סנולד
טנת דתתכא יום סק סעה וסליס אחר חכי היום  .ובקונטריס יסן ראיתי סכולד
שבת רתתכב  .ונמכא בסוף פי מסכת רה להרמבם חתיחת יד רבי דור בן בנו

האומר ‧ הרמבם זקני נולד יום יד ניסן שנת אלף תמו לשטרות בעיר קוררובא
ובפנור סנת אתקיו לסטרות יום סני ב׳ טבת  .ואבא מרי בנו נולד סנת אתקסו

לסטרות .ואני דוד בן בנו כולדתי לאבי במכרים שנת אתקלד לסטרות .וראיתי
כתוב סהיה מזרע רבינו הקרוס .והתחיל לחבר פי' המסניו בהיותו בן יא סנים .
ויא בן הג סנים י וכן כתב הזא בסוף החבור ונכתב ברפוסים סבהלף גדול ושם
אומר והשלמתיו במצרים ואני בן ל' שנים שהיא סנת אלף חעט לסטרות וחבר

ספר מסנה תורה בסנת דתתקלו לבריאה היא סנת אלף קז לחרבן ואלף תפץ
לסטרות  .והיא שנת הסמיטה מוכאי סביעית והיא שנת כא ליובל ,ואומר ספר
יסוד עולם סעמר עליו ה' סנים רכופים  .ואומר ספר יוחסין סחבר חבור הגרול

יב סנים אחר פי' המסנה .וספר המורה בסנת כ' לחייו :ואגרת תחיית המתים
ה' סנים אחר כך  .וראיתי במגרל עוז הלכות סנהדרין פב סהרמבם עמר כמה

סנים על החבור ועסה העתקין הרבה עד שהיה מאיר הרינים בכח הגמרא או
אסמכתות כרכונו ,והראבר בעל ההסגות מעיר בהלכות כלאים עי בהסגה כי

מלאכה גדולה עסה באסיפתו דברי גמרת בבלי וירוסלמי ותוספתות .יא
כססמע

ממסמע הרמבם כב דברי' קנטוריץ ובזיונות בהמגות סמסה לו הראבר אמר

עליו  .אמרו לרב סבפסקיירה סאם התחיל לא יסלים ,ואומרים כי הראבר לא

הסלים סנתו .ואומר הדס בר כמח בתסובותיו סי' ו' סמעתי פהרמהם ראה

בהטגות סהסיג הראבר עליו  .ואמר מימי לא נכחני אלא בעל מלאכה א' כך

סמעתי חבל לא ראיתי כתוב כן בסום מקום עהל ,ואני הצעיר אומר כי סנים
דבריו סלא נמכא זה בסום מקום  .לפי סאם הרמבם היה רואה הסגותיו היה
משוב להם ,וגם על מה סאמר הדש בר כמח בתשובה ההיא .זל ובתסובה
להראבר מכאנו סאמד על הרמבם סהוא נער ואנחנו ישיסים  .עכל אומר אני כי

לא נמכא אכלנו תסובה כזאת כי יגעתי ולא מצאתי  .אבל אם אמת הדבר יוכל

להיות כי הראבר בן ראור הזקץ בעל ספר הקבלה היה כי באולי היה עדיין חי
בימי חבור הדמבם וראיתי בהלכות מעיר פח ומקומות אחרים כי הדאבר בעל
ההסגות מלעיג גם כן על דברי ץ' מיגש  .וראיתי בהקדמת פי' משניות לסדר

זרעים האומר סחבר פירוסים לקצת הגמרא .ועל זה מעיר גם סן רבי יעקב
בהקדמת העתקתו בפי' המשניות לסדר זרעים ואומר כי הרמבם פי' ג' סררי

גמרא כרין כל מפרס ולא בתפשטו בארץ אדום .אמנם ראינו מהם ב'אוג'
מסכתות ובלסון ערב כתבם והוא הרמבם בספר המכוות סלו מכוות עשה סי' מו
אומר מעסה פי' לקצת מסכתות .וגם אומר בפי משניות מסכת תמיד מחבר

הלכות מכל גמרת ירוסלמי ‧ והואיאומר בפי משניות פ'חלק סחבר ספר הדרטו

זספר הנבואה .וספד פי' היסורות ועקרי האמונה וראיתי באגרת חמורו' טחבר
רבי אליא חיים אומד בהקרמתו מעיר אני סראיתי כתב סמהרד מובריה האומר
סבאו בימיו בירושלם יהורי' סהיו באים ממקבוע דרומית מזרחות על ים אוקיינוס
זאמרו סאין להם פסק אחר זולתי ספר היר של הרמבם וגם אני הכעיד קבלתי

מזקני הדור סבסלוניקו  .ואומרים סיש קבלה בידם סזה החבור נתפסט מעבר

לחלח ונהר גתן ביר י' מבטים וראיתי בהתבו' לחכמי מדסיליאה  .האומר רעו
רבותי שחפסתי מאד בחהמה סקראזה גזרת מספטי הככבים .כלומר סירע
ממנה האדם מה סעתיד להיות למדינה או לאיס ,וגם עיינתי בענייני עא כלה

המדומה לי שלא נסאר לי בעולם ספר בענין זה בלשון ערבי עד אסר קראתי
והבנתי בוענייניו ויררתי עד סוף דעתו  .ומאותם הספרים נתברר לייטעם כל
המכוות וכו'  .וגם אומר וכבר יס לי חבור גדול בענין זה בלשוץ ערבי בראיות
ברורות על כל מצוה ומצוה וכו'  .וגם סם אומר סנית וסבר חברתי אני חבור

גדול בלסון ערבי בעניינים האלה וסם ביארתי הראיות הברורות והמופתים
החזקים על מכיאות הבורא יתברך ושברתי סל אותן הראיות סאומרי הפלוסופי

סהעולם לאכברא וסם פרקתי כל הקסיות סהקסו עלינו על סאנו אומרים בבברא
יש מאין והו' .וגם אומר שם .סעלה בדעתו לחבר עם המשנה תורה סלו חבור

ואחר אף על פי סיהיה טורח גדול סכל הלכה סאינה במקומה באותו ענין אודיע

מקומה כיכד כגון הלכות סבק מהחבור כל דבר סהוא בפי' במסהת סבת איני
בריך

כריך להודיע מקומו ‧ אך הלכה סהיא מהלהות סבת אבל היא בעאאו פסחים או
זבחים או בריתות אודיע מקומה ואומר הלכה פלכוי סהיא במקים פלוני מהחבור
היא במסכח פלוני וכו'  .מעיר מגדל עוז בהלכות יטפב כי הרמכם ראה נסחאו

סנכתבו בימי חכמי הגמרא  .וכן סת שהיו מגיהים ממנו בעזרה לבן אסר וכץ
תמכא זה שנית בהלכות סנהדריץ פד .וכן הוא מעיר בעכמו בספר המכוות סלו
עסאין סי' קב'ט .ורחיתי כתוב בקונטריס יסן האומר שבסנת דתתקסח הרמבם

ברח מפני המלשינים מספרר למכרים זהיה יורע בשלמות לס ן ערבי אכן לא היה

טודע לסון כסדי ומרי  .ובהיותו במכרים לקח לו תלמרים מחלכסנדריאה ורמסק

ותקץ יסיבה גרולה ושמעו הלך למרחוק וחכמתו היתה מפורסמת בין היהודים

ונסתרת מן החומות לחסרונו הלשונות ההם ‧ ובחר ללמר לסוץ כסדי והגרי עד כי

בז' סנים היה שלם בלשונות ההם וינא סמעי בכל החרץ  .ויקחהו מלך מצרים לו

לרופא והיה אז במברים מנהג כי הסלטן היה יוסב בימים ירועים על כסא
מלכותו והיה אכלוז מדרגות על כסאות אשר עליהם היו יושבים גדולי החכמים
סבשבע חכמות ככתוב למטה  .ולא ירע המלך באיזו ממררגו ההם היה מוסיב

הרמבם כי מצא את חכמתו גוברת על כל החכמים בכל החכמות  .והרב ברוב
ענותנותו לא רכה לעולם לשבת בשום ח' מהם:
דקחק הנקרח גרמטיקה

ואלו הם.

והיא חכמת הפעלה ודרכי הרקרוק

הגיון הנקרח דיחליטיקה

והיא לוייקה וחכמת ההגיון וכחות הלשוץ

הלכה הנקרא ריטוריקה

והיח חכמת הכירוף והחבור בהמוך הלסוץ

חסבון הנקרא אריסמיטיקה והיא חכמת המספר והחסבונות וסוד הלסוץ
תסבורת

:
3

הנקר'ייאומיטריאהוהיא חכמת גמטריאו ותקופות ותסבורת ומדות:

תכונה הנקר איסטרולוגיאה והיא חכמת השמי'ומהלך הגלגלים וסוכבי ומזלו:

שיר הנקרא מוסיקה

והיא חכמת הניגון ותנועו הקולות בירידה ועליה.

ושמעתי שרופאי המלך קנאו מאר בו וידברו אל המלך תועה ממנו עד כי באו

בויסוח בחכמת הרפוחה לפני המלך .ויקבלו הרופאים עליתם לשתות הסם
סיסדר עליהם הרמבם לפני המלך אך סהיהורי יקח בראסונה הסם סהם

יסדרו עליו .וכן קבל הרמבם לעשות ויהי היום הנועד .הרמבם הגיר הדבר

לתלמידיו  .וירע בעיניהם מאד ,ויהתל בהם ‧ ויצו להם כל הסגולות והתרופות
סינטרכו אליו קודם הפתייה ואחר כך .ותקנו הכל בהכנה גרולה ויפה ויקומו

התלמידים ויקראו כום ותפלה לה בעד רבם וילך הרב לפני המלך והרופאים
בתרו לו כוס התרעלה ויסת  .ותכף סב חל ביתו ויעסו לו תלמידיו כפי סדרו.
ויהי ה' אתו וירפא ויהי בים הסליסי וילך גם הוא לפני המלך וסם המות בידו

ויתמהו האנסים חיך נכול היהודי ‧ והוצרכו על אפם לשתות גם הם וימותו עשרה
מהם לפני המלך ויפרוץ הרב מאר לכבוד ולתפארת בעיני המלך הסרי ונהפכו
פני שנאיו כסולי קדרה ‧ אמנם סמעתיה באופן חחר .והוא סבהיות המלך חולי

והרמבם יחיד ברפואותיו הרועאי' מכאו מקום לסים חדם תוך התחבוסת סהיה

ראני

הרמבם ורשי

מר

ראוי למלך לפתות ביום פלוני והקדימו ללכת למלך וגלו לו בסור סהיו יודעים
בוראי סהיהודי הסים אדס בתחבוסת .ויהי כבא השתיה לפני המלך ביר הרמבם
ויאמר המלך ס כתץ מעט ממנו לכלב .ותכף מת הכלב .ויתמה המלך וחסב בלבו
בוראי שהיו הרופאים לסנאתם להרמבם עם כל זה נסתתמו טענותיו והרמבם

בשאר הגוף בלא נסמה  .עם כל זה אמר המלך להרמבם הנך רואה סאתה חייב

מיתה עם כל זה לפי סהרבית בעבודתי מתרכה אני סתבחר אתה אופץ המיתה
סתרכה  .והרמבם לקח זמן ג' ימים להסיב לו  .הלך וכוה לתלמיריו סהוא יבחר

סהרופאים יקיזו מכל ויני סלו כל דמו ובזה תכא כפסו .אולם יהיו מוכנים לעסות

תרופה פלוני לפי סיס עודק א' היוכחת מהלב סוראי אכלו סהרופאים לא ידעות

זלא יפתחוה ‧ וכן היה  .ותלמיריו נסאוהו לביתו ויעשו לו התרופה וחי ואז הלך
במעדה וחבר ספר היד ביב שנים ,ואם אמרתי בני להגיד אליך כל המעסום
הנוראים סראיתי בכתב ושקבלתי על פה מזה הרב יכלה הזמן והם לא יכלו כי

הפליג לחבר ספרים והלכות וסת ופירוסים  .כי הגלוים לנו אין כורך להזכירם

אמנם נעלמו ממנז הרבה  .בתורה בפלוסופיא בהגיון ורפואה ובלסונות הרבה
המו ערבי יוובי וכסרי  .ומעיר אני ססמעתי וראיתי חבורים סל רפואה שנעתקו

בלסון לטינו ונקראים על שמו וסמעתי בוראי היות עדין בלסוץ יוני וערבי סך
גדול ותסובו סעסה לחכמי לוניל ואחרי בחברי וגלילות אחרות אסר לא נתפסטו
אכלינו וגם סבעליהץ אינם רוכים לגלותם .וראיתי בחתימת פי' המסניות סל

הרמבם אומר ‧ אני הרמבם ברבי יוסף החכם בר׳ יצחק הדיין  .בר' יוסף הדיין.
בר' עבריה הרייץ  .ברבי שלמה הרב .ברבי עבריה הריין וכו' ואנו הבאתי
לפניך סלסלת זה הרב ויחוסו למעץ תראה גדולתו מכר עכמו ומכר אבותיו סהיו

בב חכמים וסלמים והוא יגע ומכא להרמות להם  .ואומר ספר היוחסין שהרמבם

היה בקרא הרב המאמין שהסמיד החולקים על הקבלה  .העיר הרמבן
באגרת החמדה אשר חבר סבכל ארכות תימן התקינו והיו אומרים בקרים

בחייבוץ וביומכוץ ובחיי דמרנא הרמבם ואומר כי גם היום בכל גלילות מזרח
ביום סמחת תורה אומרים פטירת מרעה בפיוטים .ואומרים גם כן ירחם ה' על

נפס כבור מזרינו זרבינו כבוד המזרח נד המערב הרמבם ועל כבוד קדושת
רבינו חברהם בנו זכל .ואומר בספר היוחכין כי במותו והלכה הסמועה
באלכסנרדיאה ומכרים וירושלם קראו כום ,וקרא החזן תזכחו סבפרם בחקתי'

זהמפטיר קרא ויהי דבר סמואל אל כל יסראל וסיים כי בלקח ארוץ האלקים.

ויסלחוהו לקבוד באי .ויהי בדרך ויקומו הלסטים על השלוחים ויבקשו לקחת
האדוץ ולא יכלו כי אפילו סהיו סלשים היתה המסא כבדה עליהם ובראותם זה

מרו איס קדוס הוא ויניחו השלוחי ללכת לדרכם וראיתי בספר אגרת חמורות
וחבר רבי אליא חיים סאומר בתקרמתו  .אני ראיתי אגרת הרמכם סכתב

מירוסלם למכרי׳ לתלמידו והיה אומר אחרי בואי בארץ הכבי מכאתי זקן סהאיר

את עיני בדרכי הקבלה ואלו ידעתי אז מה סהסגתי עתה ‧ דברים רבים כתבתי
א

הרמבם ורשי

מלא הייתי כותב עם וכן הריטבא בעל ספר מגרל עוז הלכות יסודי התורה סוף
פז אומר איך ירע וראה סהרמבם בסוף ימיו ירע בחהמת הקבלה .ויהי כי ארכו
לו סם הימים והיה בץ ע' סנה ויגוע ויאסף אל עמיו ונקבר בגליל העליון ונכתבו

סירות ותוסבחות על מכבתו ואחר כך בימי הרמבץ ורד"ק אסר קמו אנסי בליעל

לדבר נגד הרמבם כנראה בכתבים ההם אסר הסיתו חכמי כרמת נגד ספד
המורה .המסותים ההם תקנו המצבה סהיה כתוב עליו מבחר האנוסי וכתבו

רבי מסה מימון מוחרם ומיץ

אמנם אחר כך סבו בתסובה ותקנו המכבם

בבראסונה ,אשר נפטר בסנת דתתקסה והסימן בכד אבל מסה  .וראיתי באגרת
הרמבם אל רבי סמואל ץ חבון דברים בלמור החכוניות ובחרתי להכיגו לפניך
לתועלתך ,ובכלל אזמר לך סלא תתעסק במלאכת ההגיון אלא בחבור אבונכר

אלפרכי והץ בספר ההתחלות שלו הכל סולת נקוה ויתכץ סיסכיל ויבין האדם
מדבריו לפי מה סהיה מופלג בחכמה וכמו כץ אבונצר בן אל כאיג חבוריו נכותי'

למביץ  .וספרי אדסטו' הם העקרים לכל אלו החבורים ולא יובנו אלא עם הפי
יסהם אלכסנדר אדטמסטיאוס און רשד  .ודברי אפלטון רבו הם עמוקות ומסלי'
ודעת ארסטו' תלמידו הוא דעת האדם וסיספיקו על הל מה סחובר לפניו מלבד

סנספע עליהם הספע אלקי עד סיסוגו אל מעלת הנבואה .וספר עלי ן סנה אף על
פי סיס בהם עיון טוב אינם כספרי אבונכר אבל מזעילי וראזי להתבזנן בחבוריז,

אמנם ספר התפוח וספר בית הזהב סיחסום לארסטו ואינם לו ,וכץ ספר אל רזי

וספרי יצחק הישראלי כלם הבלים ואין בהם תועלת כי לא היו אלא רופאים .ואק

ספרי בברקלוס ופיתגורס וספרי הרמם ופורפיריאוס כל אלה הם פלוסופיא

קרומה אין ראזי לאבר זמץ עליהם  .אמנם ספר העזלם קטן סחבר ר' יוסף הצריק
לא ראיתיו אבל אני ידעתי את האיס ואת סיחו והכרתי ערך מעלתו ומעלת ספר:

כי בלא ספק הנהיג בו מנהג בעל תארי וכו' אני הרמבם ח'תשרי אתקיא למטרו'
וראיתי באגרתו לתימן סמלעיג על מי סאומתבי סיבת חסרון החכמה בימיו היה

בהמכא אז היהודים תחת מבט ג'מזלות עפריים סהם סור תאומים גדי ולא תחת
המסולם אסיי סהם טלה אריה קשת וזה כי מוכיח סגם בימי האבות ובימי דוד

ושלמה היו תחת הג'עפריים ככל  .וראיתי באגרתו לחכמי מרסילייאה סאומר.

ועל עניץ המסיח שאמרתם סהגיעו לכם דברים משמי לאכך היה המעסה ולא
במזרח היה אלא בארץ תימן עמד איס איזה כמו כב סנים ואמר סהוא סלוחו סל
מסיח המישר דרך לפני ביאתו ואמר להם כי מלך המסיח יתגלה שם ונתקבבו

אחריו יהורים וערביים רבים והיה מטעה אותם באמרו באו עמי ונכא לקראת
מסוח כי הוא סלחני אליהם לישר דרככם ‧ וכתבו אלי אחינו סבארץ תימן כתב

גדול והוריעו לי מספטו ודרכו וחרוסיו סמחדם להם בתפלות וסראו נפלאותה
תיכסהו ערוכמ ןלס היה ויתותואמ אס הדוהי טבס רפסב יתיאר רבחמה ינאו(

בריא) וסאלו לי על זה והבנתי כל הדברים ,והכרתי סאותו האיס היה חסד רעי"

אבל היה ידא סמים בלא חכמה וכל מה סאומרים סעסה או נראה על ידו הכלש

הרמבס ורשי

רמה

סקר וכזב ופחדתי על היהודים משם וחברתי להם כמוג'קונטרסים מענין מלך
המסיח וסימניו וסימני הזמן סיתראה בו והזהרתי אותם להזהיר האיס הזה
סמא יאבר הוא ויאבר הקהלות כללו סל דבר לאחר השנה נתפס וברחו ממנו כל

הכלוים אליו :ויאמר לו א׳ ממלכי הערביים שתוס אותו ‧ מה זאת עסית  :והסיב
כי שלוח המסיח הוא ‧ אמר לו המלך מה המופת שלך .השיב לו חתוך ראשי ואחר

כך אחיה הבראשונה‧ אמר לו המלך אין לך מזפת גדול מזה ואם הוא כך אכי וכל
העולם נאמין לדבריך‧ מיד כוה המלך וחתך ראסו ונהרג העני ההוא תהא מיתתו
ספרתו ונענסו היהודים ממון גדול ועד עתה יש חסרי דעת סאומרי עתה יחיה
כך היו הדברי'  .ואתם סמעתם סהגיע כתבי לפיס ‧ סמא אותן הדברי׳ ססלחתי

לארץ תימן הועתקו והגיעו סם וכו'  .אגב גררא בחרתי להודיעך מעסים אחרים
כאלה למען תראה שאין להאמין לכל דבר כפתאים .ראיתי בספר סבט יהודה
האומר שהיה במדינת פרס איש סעסה עכמו מסיח וגלגל כרות רבות ליסראל.

וקורם זה כמוי' סנים במדינת קורדובה היה איס כזה וכמעט גלגל כליה וכן
בכרפת עמר יהודי על זאת הסמועה ונהרגו כמה קהלות .וכן נראה בהרשבא
סאלת י' סקם איס אח' עם זה הסבוס ובשנת רתתק כר בעיר נקרא אמריה והוא

קרוב לנהר פיסון בקרב מלכות מדי רחוק ממלהות פרסיאה כמו מהלך ב' ימים
והיה שם כמו אלף בעלי בתים ובתוכם בחור נקרא דוד אלמוסר ונתחכם בקבלה

מעשית ומיני כסופי' עד סננכס בו רוח סטו ועסה עכמו מסוח והסית והריח יהורים
רבים ומדר במלכות וישלח לו המלך בטחון שיבא אליו .ובבואו הסימו בסוהר

והוא ברח משם וילך המלך אחריו והוא היה רואה ואינו נראה .ויגל עיני המלך
והראה לו סהיה בורח  .ויכו המלך ליהודים סיביאוהו אליו בקנסים גדולים,

ולבסוף נהרג וחמת המלך שככה ‧ אך השים מס גרול על היהורים  .וראיתי כי
כוה ליהודים שלא יביאו מלבוסים אלא ער חכי גופם  .וסיסאו אחריהם עץ גדול

וכבר תלוי על כואריהם בחבל באופן סתמיר היו עומרי' בבית ..ואם לאיזה כורך
גדול היו יוכאים היו אנשי העיר לועגים עליהם ומכים על העץ ומצערים אותם

מאד .אמת שלא נודע אם זאת הגזרה היתה עבור זה המעשה או אחר כמוהו
וכתב יוסיפון שכה סנים קודם חרבן בית סני בהיות קיספרו פארו פקיר קיסר

רומה על אדמת היהודים קם מכסף א'נקרא תורה ואמר סהיה נביא והסית המה

יהורים לחטוף ממון באשר ימכאו וילכו אחריו על ספת היררץ סיבקענו ויעברו

ברגליהם ‧ והפקיר סליח אחריהם ויהרגם והביאו ראש המסית אליו וכזה ראיתי
בקרוניקי .ומעט אחר כך קם יהודי סבא מארץ מכרים וגם הוא התפאר מנבואה

ורבים הלכו אחריו על הר הזותים והעלו חרס בידם עיין יוסיפון ספר כ פו'
ובזמננו זה סנת חמשת אלפים רס לבריאה קם יהורי בגליל איסטריאה וסמור

אסר לימלה אשכנזי סעסה עכמו נביא והיה אומר סיכומו ויסובו בתסובה כי
קרובה היסועה .וכן כל גלות איטליאה האמינו לדבריו ויסובו איס מדרכו הרעה

בכל כחם דבר פלמכמעט בתסובת כינוה  .וימת האיס ולא בא מסיח .וגלגל
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המרות

ד מכם ורשל

המרות גדולות  .כי בראות הפתאים סמסיח לא בא אז המירו ועדיץ השנה ההיא

בקרא שנת התסובה‧ וכן בשבת חמסת אלפים רבד לבדיאה שהיה שנת אלף תסו?
לחרבן הבית שני בא מארץ מרחקים איס יהודי ושמו רבי רור הראובני והגיע

לדומה ודבר עם אפיפיור קלימינטי וימכא חן בעיניו והיה אומר כי הוא סר כבא
מלך ישראל והיה קצר הקומה סחור ככוסי וכמו בץ מה סנים והלך ודבר אל מלך
פורטוגאל והוליך אתו מליכים כי לא היה יודע לדבר אלא בלסוץ קדש וערבי
ויאמר למלך איך מלכי ישראל העומרים מעבר לחלח וחבור ונהר גוזן היו סולחי

אותו לאמר לו אם יש את נפסו להיות עמם נגד סונאיהם ולתת להם אלים המנגחי
סיס לאל ידם לכבוס אותם ויאמר המלך סכן יעסה  .וזה רבי דור עמד סם ימים
רבים ,ובהיותו שם העיר ה' רוח בחור א' אשר היה מסופרי המלך והיוסבים

ראסונה לפניו והיה מזרע ישראל והדהר תשובה בלבו וידבר אל רבי דור ,ויכאו
מהמלכות ההוא ונתגייר והסי'שמו סלמה מלבו ואפילו סנולד ערל מסולל מתורת
מסה  .כאשר הגיע בין היהודים היה דורס ברבי בכל גלילות איטליאה ותוגרמה
דברים נוראים על התורה סבכתב וסבעפ עד הנסתר ופסטים יפים ומתמיהים

לא נשמע כמוהו ולא נורע איך הפליג בכל כך חכמה והיה אומר סהיה לו מלאך
מגיד וחבר ספרים והיה אומר היותו מסלוחי המסיח והיה יפה תואר מאד חסיד
וסוע .וזה רבי דוד היה מתענה ו ימים וו' לילות רכופים ואני שמעתי איס א'ראוי

להאמינו נקרא רבי יהודה רבלניש סהעיר בסבועה שבהיותו ברומה הוא היה א'
משומרי זה האיס שלא יאכל כל זה הזמן כדי לראות הפלא  .וזה רשי שלמי אלך

למנטווה לדבר אל קוסר קרלו ולא נורעו דבריו זולתי סהקימר נתמלא חימה נגדו
ויכו סישרפוהו זכץ עשו עם רסץ בפיו כי פחרו סמא יאמר איזו הסבעה ויברח

זעדייץ יס יהודים רבים סטועים אחרוו באמרם סהוא חי ושהולך בכל שבת לקדם
לארוסתו סבכפת ועא סל הבל ויא כי הוא התנבא מיתתו ואמר פסוק אבל אסמי'
אנחנו וכו' סיס בפסוק ה' תיבות שמתחיליץ מילת א שרומז אל שנת ומשת אלפי'.

אנחנו על אחינו עולה רץ .והיה אומר סבסנת הרץ נגזר דיו למות במותה
מטונה ועל האמת קדש ה'  .סלא רכה להמיר  :אפילו שנדרו לו החיים והקיסר

הוליך רבידוד לספרר וסם מת  .רבינו מימוץ אביו מהרמבם היה גם הוא חסם

גדול סהן הרמבם בנו קורא אותו הדיין  .והרמבם בפי' המסנה אומר קבכתי כל
הספרים אסר באו לירי מפרוסי אבא מרי וכו' .זיא סגם הוא יצק מים מרבי יוסף

ץטי סירטנוקב בותס האר השעמה הזס יל רמאו 'א ןקזמ יתלבקו  .שאגימ '
זהוא כו זה רבי מימון לא היה דוכה לקחת אסה ‧ ויהי כמו בחכי ימיו בא לו בחלום

איס א' וכוה לו סיקה לו לאסה בת קצב פלוני סהיה עומר בעיד אחרת קרובה
לקוררובה  .והרב היה מהתל מזה החלום .וידא לו זה החלום פעמים רבות עד

שבחר ללכת אל העור ההיא .וגם סם חלם פעמים רבות זה החלום עד שלקחה
חתהר לו והוליד ממנה הרמבם  .ותקשה בלרתה ותמת ,ואחר כך לקח לו הרב

אשה אחרת ויהי לו בנים אחרי'  .וזה הרמבם היה קשה ההבנה מאד ומעט רכות
היה

הרמכס ורשי

מו

היה לו בלמיר ואביו היה מכהו ער כי נואס ממנו וקוראו בן ההצבזיגרסהו
מביתו והדמכם הלך לו לבית הכנסת ויסץ .ויקץ זמכח עכמו נהפך לאס יאחר
וברח מפני חביו וילך אל עיר שהיה שם הרב רבי יוסף ז מיגאס והתחיל ללמוד

ממנו והפליג להתחכם ,אחרי הימים הרבים שב אל קוררובה ולא הלך אל בית
אביו אך ביום השכת התחיל לדרוס ברבים דבדים בוראים ,ואחר הדרשה קמו
אביו ואחיו ויסקוהו ויקבילוהו בסכר פנים יפוח עם .רבינו אברהם בן הרמבם
היה חכם גרול וחסיד .ורחיתי שאלה שסאל רבי יוסף בן הרב ר' גרסון אל הנגיד

הרב הגדול רבינו אברהם בן הרמבם ובתשובותיו נראה שהיה חסם גדול זולת
כי באגרות הרמבם אביו נראה שהיה יקר וחבוב מאד בעיניו בעבור חכמתו
רבינו עובדיה היה בן רבי אברהם  .וגם הוא חשם גדול והוא הוליד סני בנים:

סם הבכוד דור והסני לא נורע שמו ,ובעוון הדור הלכו סבי ולא נזרע מה היה
להם זה תמכא בחבר הדואיטי  .אמכם ראיתי בספר יוחסין האומר סהנגיר רבי
דור נכדוסל הרמבם היה בדור האמבן והיה חהם וחסיד גדול .והיה מתפלל

במערת קבורת הלל וסמאי ויבאו מים ,ואזהחרים למלסינים ובו ביום מתו תק
מלשינים בארץ מצרים  .ואחר ב' חרשים צעקרו נשיהם ובניהם מהעולם .והיו
לזה רבינו דור הנגיר ב' בנים  .וסמם ד אברהם ורבי שלמה סהיו בזמן הרשבא.
וראיתי בקונטריס שחבר רבי אברהם הלוי בירושלם שנת ה' אלפים רעו סהוא
פו נבואה פנמכאת בחרבות ירושלם  .ואלו דבריו רבים ונכברים מחכמי

ברשלונה כתבוט הרב הגדול רבינו דור בן בנו של הרמבם לחלות פניו להוריעם

אם נמכא אכלו איזה דבר בסור הקץ ויסא את פניהם וישלח להם המעשה מלירת
הבער הנעים ילד סעסועים והנבואות אשר כבא .ובסוף כל נבואה קצת פי''

ולפי מה שנראה הרב רבי רוד היה סקלל והחרים לכל מי סיגלה רז זה לנכרי

וראוי ליזהר מגחלתו טלא יכוה ולשמור סוד במה סיס בו כאשר היא קללת חכמה

מוסף אל רוב חסירותו וגודל יהרותו ותפארת גדולתו כאשר היה נגיד ומכווה
לאמים מזרע קדושים מבני בניו של אותו צדיק הרב המורה כדק אסר בשערים
מעסיו יהללו ולתורתו איים ייחלו והטעם סאסר לגלות לפי שיס בקצת העניינים
תהם סכנה הרבה  .ובקצתם הסתיקה יפה עב  .וראוי סתדע סזה המעסה

היה בקבור  .כי בשנת כמו דרמה ליכירה וכמזתה סנים לחרבן בית סני‧ היה

ר' פנחס חסיר גדול וקרוש ויהי לו רחל לאסה גם היא חסידה ותהי עקרה ויתפללו
להשם יתברך ונעתר לקולם ותהר ובחדש ז' להריונה בחמשי בסבת העלות
הסשחר סהיה עולה כדק ומאזנים לכר מזרח ביום רה סהיה פשי לשמטה בסנה
הכז כולד זה הנער ויקראוהו נחמץ  .ותכף שנולד התחיל לדבר פלאות ומעשה
מרסבה והעולם קראו הנער נחמן קטופא דמן ספר כרעם ומת בן "ב סנים,
ובסוף ימיו התנבא נבואות גדולות על היסועה והדברים ההם נסתבו והם דברי'

סתומים נסתרים ועמוקים בהרבה לסונות ירושלמי ובבלי ארמי והגרי מעורבים

נחלפים עמוקים מאד במליכה וחידה .ונלאו המפרסים להבין חלה קטן מהם.

הרמבם ורשי
וזה רבי אברהם המפרס אומר סבשנת ה' אלפים רפט היתה מחבות בין רלי
לרגים כאסר הוה השנכנסו ישר) לארץ בימי יהוסע וכן כסעלה עזראעם הגולה

לירוסלם( .ועייץ לעיל בדור יכיאת ישראל ממצרי סהארכתי באלה המחברות).

וזה המפרס אומר באורך דבריו סנסאל בחלום מתי קץ הפלאות והסיבו לו מסאל
אלכפן וסחרי .וגם הוא בבחרותו סאל בחלום זה והסיבו לו הלא הוא כמוס
עמדי ואומר סנבואות אלו נמכאו בחרבה א' בגליל התחתון בעיר טבריא כתובי׳

בגוילים ישנים ובלוים בתוך כלי עופרת עבי ויס בירי זאת הנבואה .וראיתי
כתוב מנשאלה זאת הסאלה בחלום והסיבו התאנה חנטה פגיה ,והואיל ואני
עמך על דברי זמן הקץ  .בחרתי להרחיב בקצת הדבור בו  .למען תסמע ממני

דברים רבים  .אמר רבי יונתן תיפח רוחן סל מחסבי קיכין סהיו אומרים כיון

סהגיע הקץ ולא בא סוב אינו בא אלא חכה לו סנא' אם יתמהמה חכה לו וכן אמר
יסעיה להן יחכה ה' לחננכם וכו' אסרי כל חוכי לו בפ' חלק תנא רבי אליהו חית

אלפי סנין הוו עלמא תני אלפים תוהו פי' בלי תורה וכן היה מבריאת העולם עד

נב שני לאברהם .סני אלפים תורה סמסלימי סנתקעב אחר חרבן בית סני סהיה
אזר אלפים סנים לבריאה  .סני אלפים מסיח פי' היה ראוי סיבא מסוח אבל

בסביל עוזנותינו עדיין מעוסב אמר ליה אליהו לרב יהודה אין העולם פחות מפה
מבלות שהם דרץ סנים וביובל אחרון בן דוד בא' אמר רב אסי הכי אמר ליה עד
הכא אל תכפה לו מכאן ואילך איסתכי ליה  .אמר רב חכץ מכאתי אדם א׳ ובידו

אגלה סמצחה בין גנזי רומה וכתיב בה לאמר דרכא שנה לבדיאת העולם .ותמו

מלחמות והסאר ימות המשיח  .ואין הקב"ה מחדס עולמו אלא לאחר ז'אלפי סכה.
רב אחא אמר לאחר ה' אלפים אתמר .אמר רבי נתץ מאי רכתיב בחבקוק עוד

חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא ולא יאחר ‧ מקרא
זה נוקב ויורד עד התהום  .לא כרבותי סהיו דורסים עדץ וערנים ופלג

עידן פי' גלות מצרים ת' וזהו עידץ ועירנים הוא תת ופלג עידן הואר הרי אלף
ת' סנים ,ולא כרבי סמלאי סהיה דורס האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות

סליס פי גפת' סהיה גלות מצרים וגשע' סהיה גלות בבל סהם יחר אלף תי.
ולא כרבי עקיבא סהיה דורס פסוק עוד א' מעט היא ואני מדעים את הסמים
ואת הארץ פי' כסיצאו ישראל מגלות בבל חגי הנביא אמר זה הפסוק ופירוסו הוא
סבבית ההוא יהיה מעט כבוד ,ואחר כך והבאתי חמדת כל הכותים לירושלם .

ובפק רעא אר חנונא אחר ת' סנה לחרבץ הזוהר פרס' תולדות אומר כסיסתלם
שכת ה' אלפים תח ליכירה יתי משיחא וסי׳ בסנת היובל הזאת תסובו איס אל
אחוזתו  .וסמעתי אחרים מביאים אסמכתח ויענו בני את את אברהם סדל

כסיסלימו ימי הענוי סנת את  .בזוהר פרסת שמות מגיד הרבה סימנים סיהיו
בביאת המשיח בזוהר פרס וארא ובשלח ובלק אומר סבסירת הים יש רמז לביאת

מסיח ‧ הרמבם באגרתו ליסראל סבתימן אומר .אמות העת ברקרוק אינו נורע .

אדיס בידי קבלה נפלאה קבלתי מאבי וזקני סקבלו מאבותם וזקניהם עד תחלת
יכן

הדמבם ודשי

מז

אבותינ הבירוסלם כמו סהעיד הנביא סאמר וגלות ירוסלם אסר בספרר .והוא

סבלעם אמר כעת יאמר ליעקב וליסראל מה פעל אל יס בו סור סמהזמן ההוא

ימנה כמה ים מססת ימי בראסית עד הזמן שתסוב הנבואה לישראל כי זה הזמץ
היה בסנת לח שיכאו ישראל ממצרים סהיום כבר יכאו ב' אלפים תפו סנים ועל
זה ההקס תסוב הנבואה לישרא בסנת דתתקעו סני'ליצירה ואין ספק סהנב אה

תהיה מוקדמת לביאת המסיח .והשם יתברך הוא היודע האמת  .סמעתי אזמרים
אסמכתת גמטראת פסוק אם יתמהמה חכה לו וכו' סעולה אלף סלה כנבואת

רכיאל האומר פסוק אסרי המחכה ויגיע וכו' סעולה כמוהו  .סמעתי אומרים
אסמכתת הנה אנכי ראשי תיבות ה'אלפים ‧ סולח לכם את אליהו הנביאדת עולה

סלז והוא רומז בקרוב אל פסוק עד כי יבא סילה  .סמעתי על סם רבי סלמת
מלכו אמר אויב ארדוף אסיג אחלק סלל סרת עולה ה' אלפי' סס׳ והרי זה קרוב
לדעתי סאכתוב למטה סעולה הסנח .הרב אא בפירוס רניאל מוכיח סזמן הקץ
יהיה שנת התש לבריאה  .וראיתי בספר הקנה אביו סל רבי נחונייא האומר בכח

חסבונותיו שיהיה בסנת הרנב וסי' ברץ יחד ככבי בוקר  :אברבניל בפי' יסעיה
וירמיה אומר סיהיה בסנת הרסג או הרכר  :יא ב' פסוקים אחרונים של רביאל

עולים סלה  :יא סמלות לקץ הימיץ תמימות ממס עולים סלה  :יא גמטריאה סל
הסתר אסתיר עולים סלה  :יא מוער מוערים רל מזער סלשני מוערים סונים

סהם תפ סנים מיכיאת מצרים עד בנין ראסון ותי סל משך זמנו סה יחד תתץ

הוסף עליהם מחכיתם יהיו אלף שלה :מוהרר מרדכי ראטו בספר מגדל דור סלו

מפרש מאמרכח מפרקי ר אליעזר האומר סימי ד'מלכיות פרס יון והרבימי'יסמעט
ימסכו יום א' סל הקבה פחות ב'ירות סעה  .ובפרק מח שם נראה דאלף שנים
הם לוית יב סעות .אם כן יום סלם יהיה ב' אלפים תוציא מהם ב' סליסי סעה

סהם כה סנים ו' חדסים ב'ימים ותמנה אלף תתקמד סנים ה' חרסים י ימים
מראשית מלכות פרס סהיה נב סנים אחר החרבץ ראסון סהם יח סנים קודם
בנין סני ,נמכא מלכות ר' מלכיות יכלה י' אדר שלה ובשנת ססה קבוץ גליות

ובשנת תח תחיית המתים  .רבינו סעריה רסי רלבג בפי' ספר דניאל ד' חברהם
הנסיא בספר מגלת המגילה והרמבן בספר הקץ  .ובספר הגאולה ורבינו בחיי

פרסת ויכלו  .כלם מקיימים סראוי להיות בשנת הקיח  .וזה עם זאת האסמכתא
סאמרו חזל סני אלפים ימות המסיח והם כי ד' אלפים ליכירה ישלימו קעב סנים

אחר חרבץ בית מני סים עליהם קוח סנים יעלו לסך רץ וזהו סרמז רכיאל ולתת

סקוץ טומם ימים אלף רץ ומה שכתו' אחריו אסרי המחכה ויגיע לימיאף סלה רומז
אל מש שנים אחר קיח סאז יהיו כל המלחמו באופץ שתהלית הזמני והמלחמות

יהיו קסג סנים ‧ ובזה הדרך יהיו ימי השלוה וימות המסיח תתלז סנים כי לסוף

האלף ססי יסוב העולם תהו ובהו וכלו יהיה סבת  .ולזה רומז ישעיה בפסוק
למרבה המשרה עם מ'סתומה סעולה תר והסאר עולה רלז :וכזה היוימי השלוה

ליסראל לסעבר ‧ סהם ז'שנים סעמרו על בניץ ותי סעמר הבית ראסון ותב לבית

הרמכם רשי

בוני שאם יחר תתלא שנים .וכן אם חבבף קעב מנים אחר חרבן בית שני טאז
נשלמור אלפים תזרה עם קאג מהאלף חמשי יהיו יחד אלף שלה  .ולזה רומזגם
בן עדן סרומז אל תפ סנים סיכאו מיביאת מצרים עד בנין בית רחסון  .ועדץ
סני רומז אל תי סעמר הבית .ופלג עדץ רומז אל חכי שני החסבובות הנזעסעולים

תמה שכלם יחד הם אשלה ‧ ורבי אברהם זכות בספר התכונה שלו אומר סיהיה

שנת רב .ורבי אברהם הלוי גיסו בספר מסרא קטרין מקיים סנת רכ' ואני
הכעיר אמרתי להגיר אליך על זה הענין מה סאירע לי והנני נשבע אליך כי כנים

דברי' וזה כי בסנת השטו בליל סביעי סל פסח על מסכבי בלילה ההיא נדדה סינה

מעיני ונכנסתי בהתבורדות עד מתי קץ הפלאות  .ואחרי הדברים רבים
נרדמתי  .ויהי בבקר והנה עלה זית בפי מפסוק אראנד ולא עתה וכו ונתתי

לבי עליו ומכאתי כי עולה כלה הפסוק ה׳ אלפים שצח ,בזה האופץ .כל הפסוק
בהויתו עולה השיב וסימניך השיב את חמתי מעל בני יסראל .ועור שוב ותמכה
תיבות דרך כוסב מיעקב זקם סבט מיסראל במספר קטן בהניח ו' סל כוכב

להיותה נחה ובלתי נשמעת בדבור סעולה מו וסימניך אליה הנביא שהלם יחד
עולי השכח ובהביטי אחר כך אל דברי התרגום סאומר ויתרבה משוחא שמחתי

מאד כי ראיתי המשיח עולה הן  .קרוב לזה מכאתי פסוק ויקרא יעקב לבניו

ויאמר האספו ואגירה לכם את אסר יקרא אתכם באחרית הימים  .סעולה השבח

בזה הדרך ה' רומז אל ה' אלפים  .אחר כך תספור י' יור .מי מם ייור ממם
סעולים ס' .תספור אחר כך פתח ההא וקמץ י' והרגש י' וחירק המ' סהם ב' ווון
וג' יוד סעולין מב  .אחר כך תמנה כל התיבה במספר קטץ ועם כל המלה יחד

יעלויו .סהכל יחד עולה סנ"ח  .וכץן אם תמנה פסוק אז כבהלו אלופי אדום וכו'
תמכא ה' אלפין נעים סרומזים אל חמסת אלפים ,אחר כך תמנה מלה ראסונה
ואחרונה סבכל אלו התיבות חוץ ממילות א' סכבר באו במספר  .וגם אל תמנה
מאות אלא אחדים ועסרות יעלו בידיך ספא' הסר מהפסוק כה מילות שאין כורך

מהם סלא יעזרו בחשבון ישאר בירך שנח .וכן על זה הדרך פסוק עזי תמרת יה

ובידיך רנח  .אחר סך
סיס ה' אלפון  .ואתר כך תמנה ראס וסוף התיבות ויענו

תתחיל הפסוק ותמנה במספר קטן עד אלי ואנוהו ויעלה ביריך ק'שהכל יחד הם
השנח ,והן בפרס הר סיני בשני פסוקים סהם אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחר
מאחיו יגאלנו אודרו או בן רדו יגאלנו או מסאר בשרו ממספחתו יגאנו או הסיגה

ידו ונגאל .כי יש ה' שמות סל גאולה יס אות א׳ עולה ה' אלפים  .ויס ג' יגאלנו
סמולים במספר מלא ס' .ואחר כך תמנה ג'יגאלנו במספר קטן עולים נז,

ושלשתם יחד הוא א' שבוץ כלם הם השנח  .וסמחתי כסרחיתי אפי רבינו יעקב
בעל הטורים האומר סדרו חסר רומז אל מסיח בץ דוד  .וכא' הסני פסוקים יפה

וקל לדרשו על גלות ישראל הנמכרים בין האומות ונודר הקבה לגאלם כי הוא

גואל קרוב ,אמנם הרמבן בסערו הכל אומר אין תכליתנו בימות המסיח רק

סמידת התורה והסכר המקווה עליה באיזה דרך וזמן סיבא מאת האלקי תמהר

הרמבם ורשי

מח

איפא גאולתינו או תאחר עד היסח הדעת לא נסור מכל דברי התורה כדבר
המסורר ואענה תורפו דבר כי בטחתי בדבריך ואל תכל מפי דבר אמת וכו'.
נלכן כריך לומר כמש סוקרטו אין לאדם לבקס מה ירכה האלקים לעסות בעולמו

עת זולת עת כי זו הסגה קשה וזרה מאר לטבע האדם גם רעה רבה במיני
תובית יסאר וירימלתל רמל  .הוטנמב ףרסנמ וכלמ המלס יבר ברה  .םיקלאהו"

חל ג' פסוקים על ביאת המסיח והם  :כי תחנה עבר עברי סם שנים יעבר
ובסביעי יצא לחפסי חנם כאסר יגיע תכלית קץ נבואת הנביא עמום בסוף דבריו

עם בטחון רמזי יסעיה סבתחלת סנת סין נסלמים ימי מועד יהיה עליון בית
רוד ואז באותה רביעה באחריתה יהיה על יסראל יסועתם צדקת אמת לעולמים

חסק פני סכינה יסרה חמדת נוגה ממשלתם :אם בגפו יבא בגפו יכא אם
בעל אסה הוא ויצאה אסתו עמו אז מערכות בני גוג פוסעי' וחטאים יאספו בתוך
ארץ בצרה גומר פוט ולור יבאו כיים אחריה אשר מחסבותם באה ערוכה להסליך

ארכה שוממה העיר הגדולה ויבאו אכלה ויתחברו יחד כבא ארץ הכביאך טכונת

תפארתו ועזו על מקדשו וביתו  :אס ארניו יתן לו אסה וילרה לו בנים או בנות

האסה וילדיה תהיה לארניה והואייצא בגפו י אחרי מלחמת הרביעי דודני נחרכה
ועסו ואז יתגלו תכלית נחמות ליסראל והיה אחרי סכת הסבאת והעיר ירוסלם

להגדיל דתי העא לכלות ולהתם בני כבר יתנו מסים אסכנז וריפת בעושר נספע

וההיכל תוסר המקדש אחרי סלפת הימים ואז יקבבו לאלפים דרך ים הגדול
חוקף האומות יחד המונים לרבבות אחריהם דרך נגב ים המלח ואז המלחמה
ואחרית אלילים יאבר כאבגלית פירוסו ותכליתו  :והמשכילים יבינו .כאב אל

סנת רצב לאלף הססי יהיה סוף הגלות פירוסו מלשון הלא פרוס גם כתץ סימנים
אחדים המו :אמר אויב אדדוף אסיג אחלק שלל שרת רומזים ה' אלפים סין
וכן איס אל אחיו אבל אסמים אנחנו  .וכן ארדפה אויבי ואסיגם ולא אסוב.
וכן אסובה אדעה כאנך אסמור אעבור :הרב רבינו שלמה יצחקי הנקרא רסי

מעור טריויס סבכרפת ראיתי ספריסור עולם סחבר ר' יצחק ברבי וסראל האומר

סרסי בר יבחה מעיר לימברו שבארץ כדפת נפטר בסנת דתתסה .ואחריו נמסך

בעל ספר יוחסין .ואומר טהיה מכונה פרסנדתה סרל מפרס הדת וסהוו ימי חייו

עה שכים .וגם ראיתי שת בר כמח סי ו' אומר סהרמבם היה נמכא בימי עזרה
וגם שתעתי חכמים רבים בדורנו זה האומרים סיס בידם קבלה פרסי היה קודם

הרמבם ,וגם ראיתי סן עזרא מזכיר רבינו סלמה פעמים רבות ולפעמים את

דבריו  .כי אני משום שבאולי הוא רבי סלמה ספרדי סמזכור גם כן או רבי
סלמה אחד  .ואני אמרתי בלבי שרשו הוה בדור הרמבם ולא קודם אליו
ואפילו סנוכל להאמין שרוח הקדש נושבת בדברי רשי להיותו מפרס כפי

הקבלה האממית כל תורה סבכתב וסבעפ עם כל זה להיות הרמבם מפרס יותר

ממנו בחבור היד הגדולה סלו אסר יגע וטרח ועמל בו מאד עט אספסוף

הגמרות והברותות ותוספתות וכל המחברים ופוסקים סקדמותו .זלת פל
המסניות

הדמגס ורשי

המשניות וספר המכוות בחרתי להקרימו לכל דבר כאפרים למנסה  .ואני איני
גוזר שרסי יהיה בזה הדור  .ושזאת האמונה תהיה מכות עסה מן התורה  .אבל
אני נוטה מאר אל זה בכח הראיות האלה  .ראסונה הראבר סכתב ספר הקבלה

סלו בשנת רתתקכא כנראה לעיל ברור סני ועיין עליו עכפ .יס להפלא מאר איך
לא זכר בקבלתו זה הגאון סהיה כל כך חכם ונודע בסערים סמו  .אסר עם

פירוסיו האיר עיני התלמידים בתורה סבכתב וסבעפ  .ובפרט אליבא דמאן
דאמר סזה הגאון גלה בעולם רוב ימיו והיה נכנס בכל המדרסו' ‧ לכן בריך לומר

סהיה אחרי הראבד  .ועור כי תמכא בפסקי רת בן בתו של רסי סהיה נמכא

בסנת ה' אלפים ל"ט כאסר תראה למטה במקומו  .והוא מהנמכע מרסי יתרחק
מנכרו יותר ממאה סנים .בפרטכי רסהם תחוו סל רת למר עם רש זקנו כאשר
תראה ועוד תמכא בהרמבם סוף סבת הגהה ב סדברו יחר רבינו סמחה דויטרו

תלמיד מובהק סל רשי הנראה בספר יוחסין .עם רת בן בתו סל רשו  .אם כן

רבינו שמחה דבר עם הזקץ ונסדו  .וברור רת אוכיח אליך שרת היה בסכת ה'

אלפים ל"ט .ועוד כי רואים אנו שרסי ונכרו הרשכם בפי' הגמדא מביאים בעל
הערוך ‧ אם כן בעל הערוך היה לפני רסי ‧ וכבר הוסחנו סבעל הערוך היה בדור
סכי ‧ אם כן כריך סרסי יהיה בדור שליסי סאחריו  .ועור סקבל תי על פה מזקני

וחכמי הדור סיש להם בקבלה מזקביהם סרסי בגלותו היה גם כן בספרר ואם
היה קודם הרמבם  .איך אפשר סלרוב חכמותיו לא יהיה נזכר במחברים רבים
סהיו אז ברורו בספרר וכרפח .ועוד תמכא לפירוסו בדברי הימים על מיתת
יאסיהו מלך יהודה סאומר רוגמא לט באב סמזכירים קינות על ההרוגים סאירעו
בימינו והנה תמצא כי כרות גדולות היו לישראל בכללות מסנת דתתק עד סנת

דתתקב כאשר תראה למטה במקומו ,ועוד סקבלתי מזקני הדור ובפרט בסלוניקו
כסהייתי שם סנת סכח סבלכת רסי בגלות העולם .עבר גם כן דרך מכרים

ונתארח בבית הרמבם  .אסר עסה לו כבור גדול בראותו תפארת חכמתו וכתן

לו במסתה סמן בלסימו שסוה מסקלו זהב ועמדו יחר ימים רבים ,ועוד סתמכא
ראבן היותו שנת רתתקה לפנינו בדור הזה ואומר ספר יוחסין שריבא בנו היה
תלמיד רסי כמו סאכתוב וסרבינו סמחה שהיה מגרו ו תלמירי רסי כחב מפי
ריבא .וכן ראם סבדור הזה נראה סהיה תלמיר רבינו יעקב ברבי יקר סירענו
היותו רבו דרסי  .ועוד שאם רסי היה קורם הרמבם  .כבר ירענו סחבורי רסי

הם קב ונקי מאירים עיני הגולה  .והרמבם יגע ומכא כל חבורי יסראל ומזכיר

החכמים גדולים בחב ריו ואגרותיו ותשובותיו  .ואיך אפשר שלא יזכיר זה הגאוץ
לעולם בסום מקום .אלא כריך לומר שהיה ברורו ובאולי בלי נודע סמו אכלו
וקבלתי מחכמי הדור סאביו סל דסי היה סמו רבינו יצחק והיה חכם גדול וירא

סמים  .ועם קראו לדשי יצחקי על סם אביו ובסוף מסכת עא ברס מכנה אותו
בחסמה  .וראיתי כתוב בקונטריס יסץ  .סזה רבי יצחק היה לו מרגלית יפה

סוה הוץ עתק ,והיו רוכים אותה בני עירו לקנותה כדי להסימה בעין פלו ואף

מט

הרמבם ורשי

כי הרבו לתת בעבורה מאר מהר ומתן לאאבה סמע אליהם׳ עד סגלגלו והביאו
ר' יכחק בערמה על ספינה בחכי הים׳ ואז התחילו להכריחו לתת להם המרגלית
ובראותו מוכרח לחתה להם הסליסה בים ויכילהו ה' מיהם .ובת קול נסמעת

בבית מדרטו לכל תלמידיו טאמר הנה לך בן מאיר אל כל ישראל .ותוך
סנה נולר לו בן ויקראהו סלמה בשם אביו ויגרל הכער בחכמות לא קם המוהו

במלכות כרפת י וכל החרוסים ופירוסים סהיה מוכא וסומע מאחרים או מסכלו
היה סותבם עלי קונטרסי' .ולכן בעל התוספות קראוהו הקונטריס ‧ וכץ התמיד

מיה

עד היותו בן ל״ג שנים  .סאז נדר ללכת בגלות ז' שכים לכפר עוון הצער שקבל

אביו על האבן סזרק  .וזה סאפי סאביו קדס ה' בזריקה עם כל זה היה לו כער

גרול על האבורה  .ואם כץ לא היתה מכוה סלמה .וגם לסיבה אחרת רכה ללכת
בגלות סלהיות סאז הסלים פי' התורה ורוב הגמרו'  .לא רכה לגלות קונטרסיו
ופירוסיו ליסיבות בחשבו סמא קדמהו אחר ביותר בהירות ויופי .ובזה הגלות

היה חוקר ודורש ביסיבות הפירוסים שיס להם .ולכן גלה באיטליאה ובארץ יון
וארץ הכבי ועבר בארץ מכרים וסם ראה הרמבם וסבב את ארץ פרס וחזר דרך
אסכנז והגיע אל ביתו בעיר טריויס סבכרפת ובסובו לביתו חתם פירוסו לתורה.

והסלים פי"כג מסכתות שלמות ורבות אחרות בלתי נשלמות ואז התחיל לפרסם
חבוריו עב ראיתי סם וראיתי סתו סבאו פירוסיו ביד הרמבם או סבהיות בביתו

הראה לו קבתם .ואומרים שהרמבם כתב באגרתו סהיה בנפסו לכתוב עריץ

פירוסים אחדים לולי סקדמני הכרפתי  .בהגהת הרמבם פג רשבת אומר סרסי
תקץ בעיר טרוייה ערובין בלא הסר כיר  .ונראה במסנת המקבל סרה מחבירו,

סרסי היה חכם גדול בתכונה ,וחבר פסקים ושת הרבה‧ וספר הפררס אשר לא

נמכא אכלנו אלא קבורו ,וקבלתי מתלמידי הרס מפרווה סבהיות רשי גולה

כתאססן בבית יהודי חכם גבור ועשיר ופרנס העיר בספרר ולבקשתו חבר לו ספר

א' וקראהו על סמו ספר הפרנס  .וראיתי בקונטריס סנפטר רשי בן סר סנים
אבל ספר יוחסיץ אומר סהיו עה שנים  .והעירו לפני יהודים סוחרים ממנטווה
סהלכו אל חכר הקיסר במלסות בואימיאה וראו בעיר פראגה קבורת רשי עם

מכבת אבן עליו וכתוב עליה דברים סלסיבת מחיקחם לא יכלו להבינם ועיין
בשרשים שרס טפס בהגהה סכראה היות רשי חכם ברפואה .וקבלתי מתלמידי
הרב רבי ליאון דמוריאל סהוא קבל מרבותיו סקבלה אכלם סנפס רב נתגלגל

ברסי ונפס סמואל בהרמבם .ונפסר יוחנץ ברבינו תם ,וכץ נתגלגלו הדברים
סהמו סנקבע הלכה כרב באיסורי פרל מאכלות אסורות  .כן נקבע להווה ברם
והמוסנקבע הלכה כסמואל בדיני וסימניך אריוך מלך אלסר היינו סמואל סהיה
מרווה התלמידים בהלכות והיה כמו מלך ודינא דמלכותאדינא ,ולכן נקרא גם
כן סבור מלכא .כן נקבע להווה בהרמבם .וכמוכאשר יש פלפול בין רב וסמוש
היו קובעים הלכה הרבי יוחנץ כן להווה במקום סלא נתכוונו רסי ורמבם כרבע

הלכת כרבינו תם ,וראיתי כתוב סהיה סר א' בכרפת נקרא גוטיפרידו בליוון
I

זור

הרמבם ורשי
גבור ואיס מלחמה אכזר ואיס מסחית  .ונסמע חכמת רסי אפילו בין העמים
כי אליו כל העמים ידדוסו .ויסלח בערו מעיר לורילה .וימאן רסי ללכת כי הכיר
האיס  .ויכעס השראירכב עם כל חילו ויבא אל בית רסי ועלה עד לבית מדרסו

זמכא כל הסערים פתוחים וכן הספרים פתוחים ולא רואה אדם  .ויקרח בקול
גדול סלמה סלמה ורסי משיב מה אדומבקס ויאמר השראנה אתה‧ ורשי מסיב

הנני וכץ עשו כמה פעמים .אז תמה השר ויכא מץ המדרם ויסאלהים פה יהודי

ויבא לפניו א׳ מהתלמידים .ויאמר לו השר אמור לרב שיבא אלי והנני מבטיחו על
ראסי סלא יקבל הזק וירד רס' אל השר ווכרע לפניו  .והשר הקימו ויאמר עתה
ראית חכמתך ‧ אכן רכוני סתיעכני על דבר גדול סיס לי לעשות והוא כי הכינותי

ק' חלף פרסים ור אניות גדולות ורכוני ללכוד ירוסלם וגם ים לי בעיר עקרון ז'
אלפים פרסי אחרים ואני בונוח בה׳ לנכוח היסמעאלים היוסבים שם להעררם

מחכמת המלחמה .ולכץ הודיעני דעתך ואל תפחד .חז הסיב רסי בדברים
מעטים אתה תלך ותלהור ירוסלים ותמלוך עליה ג' ימים וביום הר' יגרסיך
היסמעאלים ותברח ותסוב בעיר הזאת עם ג סוסים  .ויתמרמר הסר מאר.

ויאמר יוכל להיות כי כנים יהיו דבריך אך אם אחזור עם ר' סוסים אאכיל בסרך
לכלבים ואהרג כל היהודי' סבצרפת ויארע לו כל אסר החנבא הליו רסי .ויחזור

עם ג' סיסים אחדים יותר משלו חחרי רוב המלחמות סעסה כי נמסכו ר' סנים

ויזכור דברי רשי והיה דעת להרע לו וה' הפר עצתו כי בהכנסו בסער העיר נפל
אבץ ממסקוף השער והמית א׳ מחביריו עם סוסו הריכב עליו ויבהל השר מאד
והורה כי כנים דברי היהודי וילך לו אל רשי להסתחוות אליו קודם סובו אל ביתנ

וימכא כי הלך לעולמו ויתאבל מחר עליו  .עב מכאתי ואני כתבתי החכור.

וקבלתי שלח היו לרשי בנים זכרים  .זולתי ג' בכות אשר השיאם בחייו ,לרבינו
מאיר נתץ הגדולה .סהיה חכם גדול הנרחה במדרכי דקריסיץ פ'האומר ומקומות

רבים אחרים  .והוא היה אב לרסבם ורתוריבם  :לרבינו יהודה ברבי נחץ
הנקרא ר בץ נחץ הסריה  .וגם הוא חכם גדול ופי׳ קבת מסכתות לפני חמיווסת
הרבה כנראה במדדכי רחוליץ פ' כל הבשר  .ורחיתי בקונטריס יסץ כי נעשר
בחור  :לרבינו אפרים נתץ השלים תוגם הוא היה מכם גדול ובקי בגמרא:

רבינו סמריה ראיתי בקונטריס יסץ סהיה מגרולי תלמידיו .ודבר טת וסטות
בגמרה וכורע שמו בפוסקי רבינו סמעון היה מתלמידיו כנראה בהגאת הרמבם

הלשו תפלה פז ובאולי הוא רבינו שמעון משנץ סמביח הגהות מרדכי גטין פא

רבישו סמחה רויטרי חסר חבר מחזור ויטרי על פי רשי רבו כבראה במהרריק סי'
קעו ומקומות רבים אחרים ,ובהרחבם סוף שבת הגהה ב' נדאה סרברו יחד
זה החכם ורבינותם  .וגם זו ראיה שרשי היה בדור הזה .כי רבינו סמחה דבר
עם הזקץ וככדו  :רבי אליעזר ברבי נחץ מטול הנקרא ראבןץ היה השכנזי חכם
גדול וחבד חבורים ובתוכה ספר צפנת פענח  :רבי אלעזר ברבי מסולם.

ורבי אליעזר ברבי מאיר ברבי יצחק מאורליאינס היו זקנים בדור הזה ומזכירם
סי

ו מבם חרש

רשי בפי דה :רבי יוסף תלמיד חסוב רהרמבם ‧ סעשה פי' סיד הסירים בלשון
ערבי  :רבי אליקים ברבי יוסף חסם גדול ומורה הוראות  .וראיתי בקינטריס
יסן סהיה חמיו של דאבן זהיו יחד כנראה במדרכי במסהת רה פט סאומר אירע

מעסה במגנכה סנת דתתקה במני רבי ואליקים וראכן  .ונראה סרסבם אחיו
מרבינו תם בץ בתו של רשי היה בימיהם גדול זמורה הוראות כנראה בהגהה

בהרמבם הלהוח אסות פג האומרת וכבר היה מעסה והסכימו לרעת א' רבימ
אליקים ברבי יוסף וראבן וכו' ומאלו פי הרמבם והורה להם וכו' וכץ במררכי

דכתובות פ' האסה סאלו ראבן ורבינו אליקום את הרשבם וכו'  .רבינו יצחק
ברבי מרדכי הנקרא די ברבי מרדכי היה בדור הזה חכם גדיל ברינגסבורק

ומזכירו מדרכי דרה פט ומקומות אחרים  .רבינו סמעון ברבי טביה הנקרא
רשבט היה חכם גדול בדור הזה כי היה חתנו מראבן כנראה בגהה דמימון בסוף

דיני חמץ ומכה וכל הפוסקים מביאים דעתו  :רבינו יואל הלוי היה חתנו סל
ראבן והיה חכם גדול  .והיה לו בן סנקרא ראביה ואכתבנו בדור ר' הץ ראיתי
בקונטריסיסן  :רבינו יואל בנומראבץ הנקרא ריבא היה חכם גחעל וחבר
חבורים ואומר מרדכי רחולין פ' כל הבשר סחבר ספר נקרא אה ואומר ספר

יוחסון סריבא היה תלמיד רשי  .וכן רבי סמעיה :וריבא הלוי הבחור סנהרג

על קרוס ה' היה בדור הזה .וראיתי בהרמבם בכות הגהות סאחרי הלכו ביאות
חסורות סרבינו שמריה כתב מפי ריבא :רבינו חליעזר ממיץ האסכנזי הנקרא

ראם היה בימים האלה כנראה במדרכי בסוף בב המעיר על ג אלו הרבנים .דל
רח בן ריבא וראם שהיו יחד  .והיה חכם גדול גם בחהמת הקבלה וחבר ספר
היראים אסר מזכיר בו הרבה חכמים סהיו בדורו כמו בסימן כג רבי יצחק בר

מלכי כדק  .ומר רב הונא ראס כלה  .ורבינו יוסף בשם הרב רבינו סמואל.

ובסימן קיד רבינו אפרים ברבי יצחק .ובדין אתרוג מזכיר מורי הזקץ רבינו

יעקב ברבי יקר ורבינו יצחק הלוי  .וראותי בהג'הה רמבם פז דאסורי ביאה
סהיה תלמיד רת ומחק פסק א' מספר היסר סלר"ת רבו  .ונראה בספר יוחסיץ
פזה ראם מת שנת דתתקכח  .רבינו סמעיה נראה במדרכי רבב פב סהיה

תלמיד רבי יוסף טוב עלם וראיתי במררכי פ' כל הבסר סזה הגאון היה בץ בתו

סל רשי  .רבינו אברהם ברבי יצחק מעיר מנפליירו סבפרווינכה היה חותנו סל

הראבר סאכתוב בדור שאחר זה  .והיה אב בית ריץ חכם וחסיר וחבר ספר
האשכול זה ראיתי בספר סעדי כיון  .וראיתי בספר האמונות סל רבי סם טוב
האומר סיס קבלה ביד האחרוני סהיה זה הגאון מקובל גדול וסליהו היה מתגלה

בבית מדרסו  .ואני המחבר אומר סבאולי אל זה כיון הראבר בהסגה סעסה .
בהלכות סוכה פח האומר כבר הופיע רוח הקדש בבית מדרסינו מכמה סניוסו',

רבי סמואל ן תבון בן ר'יהודה ראס המעתיקים היה בדור הזה כנראה סהרמבם
כתב לו אגרו' סל אהבה על סהעתיק המורה .רבינו סמואל הלוי היה ראס יסיבה

בטוליטולה סכץ נראים אגרו' בינו ובין רמבם וכן תראה בהגהת הדאבם הלכות
תפלה
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אפלה פב' ואני הצעיר ראיתי בספר ס"ת רהראש כלל לב תשובה ה' סזה הגאון
חבר ספר הנקרא בסר על גבי גחלים  .אמנם סמעתי שרת חברו  .ורחיתי מהדיל

אומר סהמחבר הסי סמו כן לפי סיס בו ובריניו טעם וריח כמו סהוא בסר על גבי
גחלים ולמטה ברור רת נמכא מחבר אחר לו יובאולי חבור אחר היה ‧ רבי' חסראי
הלוי הספררי ממצרי' והיה סוכץ באלכסנדריאה הלכו אגרות בינו זבין הרמבם.

רבינו פנחס ברבי מסולם דיין אלכסנדריאה הרמבם כתב לו בכבוד גדול
רבינו יהונתן בן רבינו דוד הכהץ חסבתי סהיה דאס יסיבה מחכמי לוניל סעסו

כמה סאלות להרמבם  .רבינו יעקב מקובריל חסבתי סהיה בדור הזה ונזכר

בהלכות סחיטה פב בהגהות רמבם  .רבינו מסה מפיררה ברבי מאיר סמביאו
סם הלכות תפלה פיא בהגה בחולי' היה בדור הזה סכן רבי מחיר ברבי ברוך

מזכירו בפסקיו  .רבינו סמואל מבונברק סמביא מדרכי די"ט פב .ראיתי

בקונטריס יסן סהיה תלמיד רבינו שמחה מאספירה  .רבינו סמעון קרא היה

בדור הזה באסכנז סכן ראיתי בקונטריס  .רבינו ברוך ממגנכה בן רבינו סמוש
היה בדור הזה חכם גדול והוא חבר ספר החכמה .כנראה במדרכי פ' סבועת

הדיינים ססאל רבינו שמחה דויטרי את רבינו ברוך ממגנכה .וכן במדרכי סם
תראה סהלכו אגרו' בין זה הרב ורבינו סמריה תלמיד ר שי ‧ וכן בתרומת הרסץ

סי' סט .וכן במדרסי פ' העור והרוטב הקסה רבינו משולם לרבינו ברוך בספר
החכמה  .ורבינו ברוך הזה האריך ימים עד שראה ראביה כנראה במררכי

דכתובות פ' הכותב שאל ראביה את רבינו ברוך ממגנכה .רבינו יקיר היה רבו
סל רבי ברוך ממגנצה כנראה במדרכי רחולין פ' כל הבסר  .ורבינו יהודה

ממגנכה היה גם כן רבו במררכי רב"ב  .רבינו סמואל אביו סל רבי ברוך הכז'
ורבינו סמואל בנו היו חכמים גדולים בנראה בתרומת הרסץ סי׳ סכא ומהרריק
סי ל ועג' רבינו יעקב מאורליאינס סבגליל אינגלטירה היה בדור הזה חכם

מופלג ונהרג שנת רתתקב .והוא נקרא בתוספות רת כאסר קוראים רבינו יעקב

בן בתו דרשי .כן קבלתי מחכמי הדור ולא ים סימן לרעת מי הוא דרשי או
דאורליאינס  .וראיתי בסמק בריני גיטיץ הרד יצחק מאורלואינס המכונה בכור

שור  .וראיתי בהגהת הרמבם הלכות שבת סהוא התיר לכותי לתקץ האס ביום

השבת מסום רהכל חולים אכל האס וכו' .ואומר ספר יוחסין סבסנת תתקנו
היה גזרה גדולה במלכות ליאון סבספרר ופעם אחרת סם סנת דתתקכא .רבינו

יצחק בר אבא ממרסיליאה היה בדור הזה וחבר ספר העטור .ואומר ספר יוחסיץ
סחברו מנה רמרב .וחבר ספר עטור סופרים וחבור על ריף הנקרא מאה
סערים וחבור פסריף דברות כל זה ראיתי בספר סערי כיון  .וכבר היה תלמיד

אחר לרבי יכחק ץ' גיאת סחבר ספר וקראו עסרת דברות כאסר ראית במקומו.
זראיתי בהגה רהלכות אסות פד להרמבם האומר ותסובה זו מכאתי כתוב יד

רבינו פרץ בספר העטור שלו ‧ וכן בהגה הלכות תפלה פג ומקומות אחרי בראה

שרבינו סמחה חבר ספר העטור .ובסת להרמבן סי עטאומר רבינו חננאל בעל
ר

הדשר

העטור ולכל זה לא ידעתי הכרעה .רבינו יצחק ברבי ראובן היה ברור הזה
וחבר ספר הסערים כנראה בהגה דמררכי דכתובות פ הכותב האומר סבעל
הסערים הזה היה בן בנו סל הריף  .וגם הוא נקרא רבינו יצחק מפיס ומביאו
מהדריק סי קיר סאומר רבי יצחק בן מרץ ראובץ  .וכבר נכתב רבי יצחק בר

אבא סגם הוא חבר ספר מאה סערים  .רבינו אפרים ברבי יעקב גם הוא ברור
הזה סנדאה במדרכי רעא פ' כל הכלמים הסיב רבינו אפרים לרבינו יואל וסו

וזה הרב הואאת אשר נזכר בסם רבינו אפרים מבונה  .ובאולי זהו סאומר ספר
יוחסין סרבי יואל העזרי היה תלמיר רבי אפרים מריגיסבורק חתנו של ץ ירח
והוא ור' אלעזר בר' סמעון נפטרו שנת ה' אלפים ר'  .רבינו יהודה בר קולונימוס
הנקרא ריבק ורבינו מנתם ורבינו אליעזר בניו כנראה בהרמבם הלסות סופר

פא בהגה ורבינו סלמה הכהץ גיסו סל הריבק .ורבי יצחק ברבי מאיר היו ברור
הזה כנראה במדרכי רבמ פ' איזהו נסך  .ותמכא במדרכי דכתובות פ׳ האסה

סנפלו כי רבי אליעזר ברבי יהודה והריבק ורבינו מאיר ורבי ברוך ברבי סמואל
וראביה כתבוזה לזה וכג' .רבינו יקותיאל ברבי מסה סמזכיר הגה רמרדכי
בבמהיה בדור הזה לד' רבינו מסה הכהן הנקרא הרמך אומר ספריוחסין סעסה
הסגות נגד הרמבם  .והרמבם הסיב לו  .רבינו יעקב גיקטילייא היה בדור

הזה חסם גדול בקבלה .רבינו יקר ברבי סמואל הלוי ורבינו סאלתיאל ורבינו הלתק

מסה ברבי מדרכי שמזכיר המררכי בבמ פ' המקבל חסבתי סהיו ברור הזה
רבינו יבחק ברבי מדרכי רבינו מסה ברבי יואל .רבינו מסלם רבינו מאיר בר
משה הלם היו ברענגספורק בדור הזה וברינוס כנראה בתסובה שהסיבו

לראב'ן במררכי רבב פ'חזקת הבתים  .רבי יוסף ן פלט אשר הסיב לר' אברהם
אבב'ר כנראה בהקדמת חבודרהם  .רבינו אליעזר מפיהם .ורבינו מסה

מרגנסבורק ורבינו יעבץ היו בדור הזה כנראה בבב פחזקת הבתים אמר

דאביה וכו' וכן נראה לרביבו יעבץ .רבינו יצחק הלבן היה ברור הזה כנראה
במדרכי דמכיעא פ' איזהו נסך והאריך ימים עד סהספיע להרמבן כן ראיתי
בקונטריסיסן .רבינו יעקב בנו חבר ספר דינים כנראה בטור ארח חיים סי
תקפו .רבינו אליעזר מגרמיזא היה בזמנים האלה בנראה בספר התמונות דר

סם טוב והיה חכם גדול וחבר ספר הרוקח סלכן קרא שם הספר רקח סעולה סת

כמנין אליעזר  .ונראה מסם שרבי אליעזר הזה קבל תורתו מהקדום רבינו
יהורה והוא קבל מרב קסיסא גאון מזרע הגאונים דמתא מחסיא אשר נסע מסם

ובא בפולייא וסם הרביץ תורה וכתב סורם חכמתו בקובץ קטן לכבור תלמידו
רבינו יהודה הנז' אשר בא ללמר אכלנ מארץ קורביל עם ,ורחיתי בכלבו שזה

רבי אליעזר מחבר הרוקח היה ממספחת זודרון סבאשכנז י זראיתי בהגה הלהו

מילה פגבהרמכם כי רחביה חבר ספר הרוקח ,ולא ידעתי להכדיע ,וראיתי

במדרכי רחולין סוף פ' כל הבשר סהריבק הרמה היו רבותיו של בעל הרוקח.
רבי בנימן בעל המסעות סב לספרד אחרי שובו מהמשעות שנת רתתקלג המו

סראיתי

סראיתי בספר מחסין .רבינו ישעיה הדאשוץ הוה באיטליאה בעיר טרני שבמלכד
כפולי ברור הזה  .וקבלתי כי בעת פטירתו אמר והנה בן בתי יורש אותי והן היה

כי רבינו יסעיה האחרוץ סהיה בן בתו ירס את חכמתו כן מכאתי במחברת
הריאיטי  .ורבינו ישעיה בן בתו היה חכם כמול שני אחר מיתת זקנו ‧ וכץ כמכא
רבי מאיד בר ברוך האומר שקבל מרבי יסעוה ואז היה כמו סנת לא לאלף הסשי"

וראיתוהו נזכר על סם ריחז שרל רבי יסעיה אחרון זל וחבר ספרי׳ רבי מאיר בר
טוררוס הלוי מעיר בורגוס ובאלטוליטולה והרביץ תורה וחבר חבורים וכפטר סם
סנת ה' אלפים ר' זה ראיתי בחבור רבי סלמה ץ יחיוץ .ואומר ספר יוחסין סבסוף
ימיו היה חבר להרמבן .וכתב נגד המזרה .רבונו פורת סמזכיר הגה הרמבם
הלכות קש  .ורבינו סמואל בכרפת שמביא הגהת הרמבם הלכות סבת פה.

ורבי סמואל ברבי סלמה שמביא הגה הרמבם הלכות אישות פ״ג  .ורבינו נתן
המכירי סנזהר במהרדיק סי"ל ששא מרבינו יצחק בר יהורה כלם היו בדור הזה!

רבינו שמואל ורבינו יעקב ורבינו יצחק שלשתם אחים ובני רבינו מאיר בן

רבינו שמואל מעיר דומרוג חתנו סל רסי  .ורבינו שמואל בן ר׳ מאיר הוא מכוכה

דשבם  .ורבונו יעקב הוא מכונה רבינו תם על שם ויעקב איס תם יוטב אהלים .
ורבינו יצחק ברבי מאור נקרא ריבם .סלהיות סלשתם חכמים גרולי' וכל א'מהם
בר אריין ובראבהן אסר האירו התורה לכל ישראל לכן שמתי דאסי הדור הזה:

והם קבלו מאבותיהם וזקניהם וחסמי הדור שלפניהם סכת כמו ד' אלפים תתקם)

והיו מעיר טריויס שבכרפת כנראה בחרם סשמו על המוכיא לעז על הגט ומביאו
המדרכי בסוף מסה'גיטין  .רשבם היה הבכור ונולר בימי בחרותו סל אביו עד
סראה ולמד מזקני הדור והכיק מים מרסי זקנז .וקבלתי סחבר פי כליהגמרא

בחיי זקנו רשי ובראותו סהיה מאריך מאר בפירוסו חרה אפו וסרפהו לפניו.
ויא סלא סרפו  .אבל אמר כי היו כבדים על יריו וכוה סלא ילמרו הגמרא עמו
זראיתי בהגהת מימון על תפלות הסנה שרשבם כתב על אלפם ,וראותי בחבור

אריח טי ומקומות אחרים פרשבם השלים לפרס קצת מסכתו סהניח רשי מלפרם
לסיבת פטירתו והם רוב מסכת בתרא ופסח סני ואחרים .וראיתי בגהה מררכי
פק דערובין במעסה שהיה בהליכה על הקרונות בשבת סהיה קכר הראיה מאד'

וב אולי זהו רבינו שמואל סמביא סתם כל כך פעמי המדרכי ונפטר סשנת רתתקלח

כן ראיתי בספר יוחסין  .ראיתי בהגה שסביב המררכי רכתובות סוף פ' הכותב
החומר השיב דת להר' יצחק בץ רשבם וכן ראיתי בספר יוחסין שלרשבם היה
בן חכם גדול נקרא רבי יצחק ונפטר סנת דתתקלה וגם לרבי היה בן חכם גדול

נקרא בן פורת חריף מאד  .רבינו יעקב הנקרא רבינו תם היה חכם גדול
ומופלג ביושר ההבנה לא קם המוהו מפלפל ומודה על האמת וחבר חבורים
ובתוכם ספר הישר ,וספר הפיסקה כנראה בהגה רהרמבם סוף פט רהלכות

סת וחבר תוספות ופלפולים על הגמרא והוא הוא את סמביאים התוספות תמיד

וראיתי בראסות הגה סאחרי המדרכי רגיטין אומר את ששנת הסמיטה היא סכת

ה' אלפים

רשבם רת וריבם

ה' אלפים ל"ט ,וחמהתי כסראיתי בשת סל הרס בר צמח סי' ו' האומר טרבינו
יעקב בן בתו סל רסי היה נמצא בימיץ עזרא .אבל חסבתי סטעות סופר הוא
זדל ר יעקב מעיר דומרוג הנזכר בדור ב'וקבלתי ממהרם מפרווה סיס לו בקבלה
מרבו תיו סרת חבר ספר הנקרא בשר על גבי גחלים הנל על סם רבי סמוחל הלוי

ונראה במקומו' הרבה במררכי סהיה מלחכתו להלוות ברבית וראיתי בקונטריס
יסקשהיה עסיר גדול ונאהב בחכר המלך ואומר ספר יוחסיץ סנפטר בעיר דימינו

קרוב לטריויס כמו ג' פרסאות שנת דתתקל  .והעמיר תלמידים הרבה  .ראיתי
במדרס הגאון רבי עזריאל טרבוטו  .ספר גדול קסור בו הרבה סורות וענייני של
קבלה  .ובתוהם היה כתוב בו זה המעסה .וזה לסונו .העתקה זו באה מכריסי,

ממדרס הרר סמואל בדר אליהו מאיברה ירעו כל הקהלות הקדש כי יום ר״ט באב

היה הנביח אמת דודם בעלית הרר מנחם הורדייאסי אסרי יולדתו  .והרבנים ל
יוסבים לפניו .הרד יעקב מפרואנסי' והרד יכחק מגשר מורמייר והדר מנחם.

והרד אברהם ברבי סמואל והרר אהרן ברבו יצחק .והרדם מקוסביאה ורבני'
אחרים ‧ ודורס להם שירת הים  .ולסוף דריסתו סאל הדר יעקב הכל אל הנביא
זאמר לו ארו'תסט אלמהרר אליהו מפריס ואל רת היאך קושרים קשר סל תפלין אם
כריך לקסרו בכל יום או די בהדוק  .או אם כריך הדוק וקשירה  .והנביא קרא מיד
לפניה חת חטטרון וכך אמילו מטטרון מטטרוץ רד בכאן לפנינו והסיב לו מטטרון

מה תרצה לח ארר כי מסה לפניך ויראתי לילך אבל סאל לי מה שתרכה ואסיב
והשבגם בעס ואמר לו פעם סנית רד ותביא עמך הרר אליה מפריסי זרת'
חמר ליה רבי אליה אינו יכול לירד כי הוא מקריב קרבנו לפני הקב'ה אמר ליה

הנביא מכל מקום ידד כי אנו כריכים לתלמודו  .אמר ליה מטטרון  .אם ידד
סכינה תרר עמו  .אמרו כל הרבנים אינו מן הראוי לטרוח הסכינה  .הסיב הרד

יעקב הכ"ל תסחל את מרעה סהוא בכאן  .וכן עשה הנביא ושאל ממנו היאך
קוסרים קשר של תפלין אמר לו מרעה אין אתם קושרים כדת כי הקשירה לא
כסל יד היח אלא בסל ראש .ובריך לקשור בכל יום ,וירד דת כאדי ואמר משה
טפות כי הקסר אינה צריסה בכל יום אלא הידוק .ולא בסל ראש היא אלח בשל יד
רכתיב וקשרתם לאות על ידך ענה יסה בדוב ענותנותו .אני אומר למכוה כריך
קסירה בכל יום חבל לח לעכב רשיב דר וכי חיזו מכוה הוא לא לעכב ולא למכוה

לך שטעית כי תובה הוא לקסרו בכל
השוב מסה ואמר  .הוחיל והמרתה
יום‧ והקסירה צר כה להיות בשל רארות וראיה חביא לך מתורתיסנתתי לך

זמץ הפסוק סהבחת וקסרתם לאות עלידך הרי שסמך אות אכל וקשרתם לומר לך

סכריך אתה לקסור אותם שהם לאות והיינו אותם סל דאס .חמר לורת והא
כתיב אחריו והיו לט טפות בין עיניך טהם של רחס מכלל דאינו מדבר למ עלה

בסל דאס .אמר לו מסה הפרם לך מדרם הפסוק וקשרחם לאות אותם סל ראס
סהם לאות צריכים קסירה  .והת רסיך על ידך אחריו לומר מתי וקשרתם בזמץ

טהוא על ידך  .והדד כתיב והיו לטוטפת בין עיניך לגזרה סוה מקימה .ועוד
לדבריך
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לדבריך שאתה אומר שהקשירה בפל יד ביור לא כויתי לעולם ולא למדתיה ,אכץ
חכמים תקנו אותה בסברתם להסלים סם סדי ובשביל כך לא רכו לעטותה

בראס סלא יטעו לומר סכויתים כך מאחר סאינה מכורפת עם הס' וד' .ואחר כן
בא רבינו אליא מפריסי לסייע למרעה והיו מסדרים בהלכות זה לזה ומביאים

ראיות  .ורת היה מסיב והרב רבי יעקב מפורייאנסי אמרא הנביא סיסאל על מי
נסמוך  .השיב מרעה לא מכאנו בכל התורה סיכטרך לעסות יור ,ואם יעשוה

הראי הוארת לסמוך עליו בסעת הדחק אכן מכוה מן המובחר לקסור כל הקסר
בראס .ולמחר סאל מהרד סאול הנביא למרעה היור מסרי מפני מה לא נכתבה
עם הסיץ  .הסיב מרעה לא ראיתי הקבה כי אם מאחוריו וראיתי סיץ ודלת

סבראסו סל הקבה  .והיוד סבזרועו לא ראיתי עד כאן  .ויס בזה ספקות רבות
ולא אאריך  .ואני בראותי זה המעסה דברתי וסאלתי עם רבים מחכמי הדור

וקבלתי מתלמידי הגאון רבי ליאון דמוביאל והץ מג זקני הדור כל אחר לבדו:
ואמרו לי סקבלה אכלם מזקניהם שכך היה המעסה .סבהיות רתורבינו אפרים
הגרול בר יכחק ברגספורק כרפתי' אשר נפטר אחב בשנת רתתקלה מלמרים

ביסיבה יחד ויהי היום היו מפלפלים על קשר התפלין סי רבו אפרים היה אזמר
סחייב לקסדם בכל יום סב'וקשרתם לאות על ידך .ורת אומ שלא יש חוב לעסותו

בכל יום .וכן פלפלו הרבה עד סחרה אפו סל דת ייעמד על רגליו .ויקרא בקול
גדול ויאמר מרעה רד וכן צעק גש'' עד סירר מרעה ביסיבה .ויאמר לורת אני
אומר סאין לקשור קשר סל תפלין בכל יום וסלא כוית זה בתורה סקכלת מהבה

והודה מרעה לדבריו וילך לו עב ומדרכי בהלכות קטנות רומז הדבר הזה .רבינו

יצחק ברבו מאיר סנקרא הריבם האח השליסי היה גם הוא חכם גדול וחבר סת
וסטות ותוספות לא נפל מאחיו .רבינו יצחק ברבי מדרכי ,רבי יעקב יסראל

רבינו יוסף מאוריליאנס .ורבינו מסה ‧ ורבינו יוסף בכור סור׳ ורבינו חיים כהץ
טהיה אבי אמו של סמג .ואבי אמו סל רב נחמץ סחבר ספר הנחמני כבראה בסמג

עסאין סי' דל  .ורבינו סמואל מזורדום .ורבינו יצחק ברבי מנחם ,ורבינו יוסף
ברבי יהחק ,ורבינו יעקב מקינון ורבינו שמסון מפלאי רבי יהורה ברבי נתץ

רבי יצחק ברבי מדדכי ‧ רבי מתתיה מקרטראס  .רבי מדרכי טורמשה ר' מסה
מלוניל .רבי יואל מבונה :רבי ברי-יור
אליא מפריסי .רבינו נתנאל מכוון

ברק רבי יוסף מקרטרס ,רבינו

א יוסף רביניריטו ,ורבי מנחם

מיוני .ורבי דוד ממינכבורק .כל אי רים רבים היו תלמידים וסואבים מים
ממררסו הסלסה אחים הנ"ל והרי הם צזכרים מפוזרים במוסקים והגהו' בהרמבם
ומדרכי  .רבינו יוסף ברבי משה המכודה דון בנדיטו היה בדור הזה ונזכר בסמג

לאזון סוף דיני סבת  .רבי אליקים חותנו של רבי אבדהם בר נתץ הירחי זקנו סל
מדרכי חבר ספר המנהיג וספר מחזיק הברק והעיר בספרו סבסנת דתת קכו

ראה בטוליטולה יותר מיב אלף יהודים  .רבינו יצחק גיאת הנקרא הריץ גיאת
היה ב) אחותם סל ג' אחים‧ והיה עם דודיו על פלפולי התוספות .באולי סם אביו
זיה

היה רבינו שמסון כנראה בהגה פה דהלכות סוכה בהרמבם ומעשה שהרב

רבי*4

שמטון גיסו של רת סיכך בנסרים וכו' ופסלה דת .אבל מכאתי בסמג לאוין סי'
קלז פעם א'מזביר הריץ ברבי סמואל ופעם א' הריץ ברבי אברהם רבינו אברהם

ברבי דוד הנקרא הראבר היה חתנו ותלמירו של רבינו אברהם הכז' לעיל בדור ג'
והיה חכם גדול כנראה בהשגותיו על הרמבם  .ובראה בספר האמונות סהיה
חכם בחכמת הקבלה וכן תראה במגרל עוז הלכות תפלין פג  .ונראה במהרריק
סי' קנו ומקומות אחרים סחבר ספר בעלי הנפש וחבר גם כן חבור גדול ברינים

הנראה במגדל עוז דסכה והלכות גרושיץ פא ונראה בהלכו כלים פב בהגהות
סעשה פי' לתורת כהנים  .וראיתי ספר יוחסין האומר סזה בעל ההסגות נפטר
בפסקיירה בחרכה שנת דתתקנט ושהרמבם אמר עליו לעולם לא נכחני אלא

בעל מלאכה א' וסעסה השגות על רבי זרחיא הלוי ועל הריף ועל הרמבם וכבר
הוכחנו שיס טעות הדפוס  .כי אלה הדברים היו לרבי אברהם בן דאור מחבר
סדר עולם בדור הריף .וראיתי בספר מכלול יופי סא פא .סאומר ושמעתי סליהו
הנביא נראה להראבר  .וכן ראיתי בהגהתו על ג' ברי הדם וראיתי בקונטריס

יסן שחבר ספר א באסור והתר וקראו אסור מסהו וסהוא ובעל המאור למרו יחד.
וראה את  .רבי וכחק בן הראבר אומר מגדל עוז סוף פג מהלכות תפלין .וסא
אמרו מפי הרב החסיר די בן הראבד  .הריקנטי פרס' ויסב אומר כי החסיר די בן
הדאבר היה מכיר בפני האדם אם הוא נולד מן הנשמות חדשים או מן היסנים

הבאים בעולם דרך גלגול החייט בפי מערכת האלקות פיר אומר שהיה סגי נהור
הר קנט פרס' תכא אומר סאפי' טהיה סגי נהור מרגים באויר אם זה חי אז מת.

ושהוה גדול בחפלתו בענין החולים בחנינא בץ דוסא  .רבינו זרחיא הלוי מעיר

לוניל הספרדי חבר שני המאורות נגד הריף בסנת דתתקי כנראה בספר יוחסין.
וראיתי סהיה בחור מאד בסחבר ההסגות  .וסרבי אפרים תלמיד הריף הכילו

אמנם אומר הרמבם בהקדמת פי' המשניות לסדר זרעים .אין תפיסה לליף
בהלכות סלו אלא בהלכות מועטות לא יגיעו לעשר בסום פנים ,וראיתי ביד א׳

מחכמי הדור קונטריס יסן סהיה בי סאת רבי בונהסטרוק דסמסטרי סבאלמגרה
בשנת דתחקעא מהראבר ומרבינו זרחיתלוי  .וזו ראיה סהיו יחר ביסיבה

א' .וסהראבר המשיג היה זה האחרון א

הוו  .רבינו יצחק בר' סמואל

ברבי סמחה דויטרי בעל התוספות הנקרימובינו יבחק הזקץ כנראה במררכי

דמק פא הסיב רבי יצחק ברבי סמואל ראיתי במחזור זיטרי סיסר זקני הרב רבי

סמחה סהיה מתלמידי רשי וכו' והיה בץ אחותם סל ג' האחים כנראה בסמג
ומקומות רבים אחרים והעמירו תלמידי הרבה  .ואומר ספר יוחסין סנפטר שנת

דתתקלה .וראיתי בהקדמת ספר כירה לדרך ומקומות אחרי'  .כי נודע ומפורסם -

סהיו לומרים לפני גאון זה ססים רבני סכל אחר מהם היה סומע ההלכה טהיה ,2
מגיר' וגם היה לומר כל א' לברו מסכתא סלא היה לומר חבירו והיו חוזרים עלו

פה ,ולא היה מזכיר רבינו יצחר הלכה סלא היה בין כלם הגמרא עד מנתבררו

א
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אליהם

אליהם כל ספקות סבגמרא וכל הלכה סנראה הפך או סתירה במקום א' יוטב
ומתקן הנראה בתוספו ובהגהות סאחרי הרמבם להלכות הלואה תמצא פסקי

ממסכון סמסכן את לרבי יכחק הזה באמכעות כותי' וכן תמכא בהלכות ערות
ס 3בהגהה האזמרת די ססמע מרת  .במדרכי דמק פאסא רבינו יהודה מפדיטי

אל רבי יצחק הזקץ  ,וזאת ראיה סהאריך ימים  .רבינו אלחכץ בנו גם הזא חכם

גדול הנראה במהרריק סף סי' נב  .רבינו סלמה גם הוא בנו כנראה במררכי
החולין פ'גיד הנסה  .רבי יהודה ברבי יצחק היה תלמידו וחבר ספר הכבוד,
רבי סמסון מסאנץ ברבי אברהם  .כתב החזספות על פי רבינו יצחק וזה רבינז

סמסון התחיל לחבר פי' המסניות ולא יכול להסלימם כי מת ור' יכחק בץ מלכיאל
תלמידו הסלימם  .הגם סלהווה אינם כלם עמנו ,וזה רבי' סמסון שכתב סנית
בסוף זה הדור  .זה תמכא במחברת הריאיטי  .וראיתי בהגהה הרמבם הלכות
סבת פכא סאל רבי סמסון מסכץ לרבי חיים כהן ,ובהגהות מררכי דכתובות
סי סאל מר אבגרור .רבינו יצחק הבחור הנז' בהגה הלכות איסות פיח בהרמבם

היה בדור הזה מתלמידי רבינו תם  .והיה לרבינו סמסוץ הכז' אבי אביז גם הוא
נקרא רבינו סמסוץ כנראה במדרכי רגטין פ' האומר  .רבינו יעקב מקורסן היה
תלמיד רבינו שמסוץ .רבינו סמסון מקנון שנקרא מהרסק כתב תוספות על ידי
תלמידו רבי חציעזר מטוך ונקראו על סמו תוספות טוך .והוא חבר ספר כריתו

אבל ספר יוחסין אומר סהיה רבי סמסון ברבי יצחר ואומר סמת סכת ע′׳ רבינו

ברוך ברבי יצחק היה ברור הזה באשכנז כנראה בספר התרומה סחבר סי קלה
האומר היותו אז סנת דתתקסב והיה תלמיד רבינו יכחק הזקץ וכתב הספר מפי
רבו כנראה בהרמבם בהלכו' שבת פג בהגהה .ואזמר ספר יוחסיץ סהיה ר ברוך

מגרמיזא סחבר ספר התרומה שנת תתקבו והלך לספרר להוכיחן על מכוות
תפלין רבינו אליעזר ברבי יואל הלוי בן בתו של רמבץ הנקרא ראביה כנראה
במהדריק סי נ' ומקומות אחרים וכן ממרדכי דחולין פ'כל הבשר וסם אומר כתב
ראביה קבלתי בבירור יס בעוף סלם סשים כנגד דם סבלב אבל בכבר כסהוא

סלם אין ססים כנגרו ובמררכי רגטין פ' המגרס סאל ראביה מרבינו קולונימוס
וביץ זה ראביה ורבינו סמחה רויטרי הלכו'תס כנדאה במהרריק סיקב .וראיתי

בהגה רמבם הלכות סבת פכא פאל ראביה מרבינו חיים כהץ וכו' ,וראיתי

בקונטריס יסן סהיה תלמיד רבינו אליעזר ממיץ  .וזה ראביה חבר ספר גדול על
דינים וספר אבי העזרי .וספר אביאסף ונראה בספר יוחסין סהיה ממגנכה ומת
סנת ה' אלפים סד .רבינו יחזקאל היה אחיו סל ראביה כנראה במררכי דבק פ׳

אחרוץ רבינו מתתיה מקנון רבו דראביה כנראה במרדכי פ׳ אף על פי' רבינו
אהרץ  .ורבינו קולונימוס מלוקה ורבינו רוד בנו סאמר סבזמן הזה סאין אנו

בקואים בפתרון חלומות אסור להתענות בסבת כנראה במרדכי סבת פג:
ורבינו אבגדור תלמיר רבי סמחה דויטרי ורבי חיים חמיו  .ורבינו מאיר

מאינגילטירה  .ורבינו יצחק מפוריינס ,ורבינו יכחק ברבי פרץ .כל אלה היו
בדור

שם

דורובם

גו

בדור הזה חכמים גדולים ודי כנראה מפוזרים ונזכרים בהגהות ובמררכי
רבינו דוד קמחי הנקרא הרדק מגליל פרווינכה בנרבונה היה בסכת דתתקנב
הכראה בספרו והאריך ימים עד סראה הרמבץ כנראה באגרות מנכתבו נגד

המזרה  .וחבר חבורים ופירוסים על תורה נביאים וכתובים ושרסים ומכלול:

רבינו משה קמחי אחיו סחבר ספר מהלך סבילי הדעת ,רבינו יוסף קמחי אביה

לא היה חכם כבניו לכן יכא לפנו אחריהם ,אמנם חבר ספר האמונה והזכרוץ .

קחכי וניבר דימלת היה תואווכה הסעס ריסחה ארקנה יסירפמ הדוהי וניבר„
הזקץ בעל התוספות כנראה בסמג עסאין סי' ריא וסם אביו היה רבינו סמואל.

וסם אבי אביו היה נקרא רבינו קולונימוס הזקץ סהיה בימיו רבינו גרסוץ מאור
הגולה כל זה תמכא בהגה סביב המררכי רשבת פו  .ואני ראיתי חבור קטץ האומ׳ ?
בראסו זה ספר החסידים אסר יסרו רבינו סמואל הנביא אביו סל רבינו יהודה

החסיר ‧ ובאולי זהו הנביא סנזכר לעיל במעסה קשר התפילין .זזה הגאוץ העמיד

תלמידים הרבה ובתוכם בעל הסמג כנראה בספרו לאוין סימן עח סאומר אמר
מדי רבי יהודח על שם רבו רביכו יבחק וכו' .אמנם לאוין סי' סט אומר וקבלתי

ממודי רבינו יהורה ברבי יכחק .ויוכל להיות כי סני מלמדים היו לו וכץראיתי
בקונטריס יסץ סרבינו יצחק מויינה היה רבו  .וקבלתי מחכמי הדור כי בלכת,

רבינו יהורה החסיד לכנסת  .עברקרון א' מאחורי בה בהיותו סם והקרוץ היה

לוחכו מאד ונעסה לו נס ויפתח הקיר את פיו ויקבלהו בתוכו וככול ועדין כראה
הרושם ההוא  .ויס קבלה אכלם סבבית הכנסת ההוא נכתב סם המפורס בכותל
ואינם מרסי להסיר העסבים סיס סם סמא לרוב זקבותו לא ימחק הסם ‧ וראיתי
בקונטריס ישן סזה הגאון נפטר בריגנספורק סנת דתתקעז  .רבינו יכחת

מפריסי ‧ רבינו דור ממיץ רבינו סלמה הלוי ‧ רי בטוליטולה  .ורביבו אברהם
ברבי סמואל ן חסראי בברכלונה .רבינו יהודה הרופא ברבי יוסף אלפברי נסיא
ורופא בקשטילייא .ורבינו יוסף ץ פלט והשר החכם הגדול רבי אלמוסרינו ירום
הורו כץ מביאו הרמבן סי אפר .רבי אליעזר ממודונה  .והרב רבי אליה .ורבי

יהורה מספירה  .והרב רבי חזקיה .כלם היו בדור הזה .ונזכרים הםמפוזרים

בכל המוסקים והגהות .רבינו מאיר ברבי ברוך סהמררכי מזכירו בכל פסקיו.
וראיתי במדרכי דיבמות פ'מכוות חליכה בהגהות במעשה אסה א מזנתה תחת
בעלה כתב וחתם זה הרב סנת ה' אלפים לא .ובמרדכי רגטין פ' הנזקיץ חותם

סמו ואומר וכן הגיד לי רבי יסעיה דטרני ובמדרכי רבב פ' חזקת הבתים אומר
כן אמר לי מרי רבי יכחק מוייני ובמדרכי דמק כסהייתי תינוק בוירכבורק

בהכיקותי מים על ירי רבינו מם טוב מויין וכו'  .ובמררכי רבמפ' הסוכר אומר
אמר לי הרמבן מפי הרב רביאו יונה .והגהת רמבם הלכו' סבת פונראת מרבינו

סמואל ברבי מנחם היה רבו והוא קבל מרבי מגוץ סם הלכות אבל פג בחגה

אומר סשמע מרבי חיים כהץ  .סם פיאומר בהגה ומורי דורי הרבי יוסף ברבי

מאיר  .ומהרדיק סי"ט חשיב רבינו אבגדור לדמבד במדרכי רגטין פמי סאחזו
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נראה

שבם -ורתוריבם
נראה סזה רבינו מאיר חבר ספר התסבץ ‧ אמנם ראיתי סהרמנע חברו וגם הוא
בראסי תיבות אומר רבי מאיר נע ‧ חמנם ראיתי בקונטריס יסץ סאחרי מות הדם
מרוטנבורק סנזכיר לפנינו תלמידיו קבכו פסקיו וחברו זה הספר .ואומר ספר
יוחסין סחברו רבי סמסון בר צדוק תלמיד הדם מרוטנבורק וכן אומר ברת

תסובות סמסון ברבי צדור ומת שנת עב  .ולא ירעתי לזה מכריע .במדרכי

דקרוסי'יס תסובות הדם לרבינו ידיריה  .וכץ מרדכי פ' אלו טרפות רבינו יוסף

קולכוף היה רבו  .בהרמבם אחרי הלכות הלואה בהגהות רבי סמואל מבוכברק
קרובו בשם רבי סמעיה מטורנה  .וסוף הגהות לספר מספטים הסיב לרבינו
סמריה  .במודסי פ'הסובר רבינו ברוך אביו היה חכם  .רבי עמנואל ממשפחת
הצפרוני היה בדור הזה בעיר פירמו בלמרקה‧ וחבר פי על התורה וספר סירי':

הגם סיס אנסים סתפסוהו  .וראיחי סהיה לו אח סני סהיה סמו רבי יהודה

סהיה תלמיד רובירטו מנייו בחכמת הפלוסופייא והוא פי כל הכד לרובירטו הנז
כל זה תמצא בחבור הריאיטי .ואני הצעיר עמדתי על חסבון סכותיהם ומכאתי
בקרוניקי כי זה רובירטו היה כמו בשנת ה' אלפים .וזאת היא ערוגת החכמים

אסר מכאתי בספר סערי כיון אשר הוא מעיר סהיו כלם במסך כ' טנה קצתם
קודם האלף הססי וקכתם מעט אחד כך  .ואני בחרתי להכיגם לפניך על סמו
בדור הזה הגם שלדים מהם כבר נכתבים ‧ וקכתם סאכתבם אחרכך "ר יהודה

ברבי ברזילי אלברכלוני בפרווינכה סחבר ספר העתים  .רבי מסה ברבי יוסף
מנרבונה רבי מסלם ברבי יעקב מלוניל  .רבי משה ברבי יהודה מביסים ,רבו
מאיר מטרנקטאלייה סחבר ספר העזר .רבי יוכתץ הכהן סחבר פיסביב הליף .

רבי משלם ברבי מסה ברבי יהודה סחבר ספר ההסלמה ‧ רבינו אליה בר' יכחק

מקרקסונה סחבר ספר האסופות רבי שלמה בר אברהם .ורבי דור בר שמזאל
תלמידו ‧ רבי אשר סחבר ספר המתנות  .רבי שלמה ברבי יהורה ן' תבון סחבר

פי כל התירה וחבור יקוו המים ‧ ובמקום אחר אני המחבר ראיתי סהיה ר' סמוט
ץתבון ורבינו מסה ץ תבון שחבר ספרים רבים והם ספר לקט טכחות וספר
פאה וספר הקנינים וספר הכולל וספר המלך .וספר כשרה חברים והעתיק

ספר אוקלירים מערבי לעברי בעיר מונפליידי סנת ה'אלפים ל'ליכירה ר' שמפוץ

בן אבטליון סחבר ספר המלמד  .רבינו משה קמח סחבר ספר תענוג הנפס:
רבי גרסוץ ברבי שלמה מקטלונייה סחבר ספר סער השמי׳ ואני רחיתי בתסובת

בר ססת סי' קנז סמחבר זה הספר היה שמו רבי יכחק לטף רבי אליעזר ברבי
עמנואל ואחיו רבי יהוסע מער טרסקו .ורבי מררכי ברבי יהוספה סחבר ספר
מחזיק האמונה הרב רבי יכחק ברבילוי ,רבי משה ברבי יוסף בץ מרוץ הלוי'
רבי אליעזר ברבי זכריה  .רבי יצחק ברבי יהודה ,רבי אברהם ברבי חיים.

רבי שלמה היסים החם הגדול ד משה בץ הרב הגדול ר טודרוס .ובנו רבי לוי.

רבי יצחק הכהן סהיה מתלמידי הרחבר רבי ראובן בן היסוס רבי חיים ר'יוסף

הרבי גרסון הרב הנסיא רבי סמואל ברבי שלמה הרב הגדול רבי מסה בן בתו

רשבם ורת וריבם

נה

מל רבי גרשון טחבר ספר השלחן והוא כולל כל פסקי הגמרא ולא השלימו כי
כתבקס ביסיבה של מעלה והרב הגדול רבינו סמואל בנו השלימו עם .הסר דון
סלמה בן דוץ יוסף ץ יחייא היה בימים האלה בשנת המור' אלפים תחקב במלכות
פורטיגאל והואדור ד' למספחתינו .ויהי איס חכם גבור מלחמה ופלוסיף גדול

ויסימהו מלך פורטוגאל לראס על כל חילו מהפרסים ורוכבי הסוסים .ויהו בכל

דרכיו מסכיל ויאהבוהו כל השרי' הגם כי בקצתם היה קנאה עליו ויתעפרווסרש
בימיו מאד  .ויכו סלא סאו היהודי עליהם בגדי מסי ותכסיסי מלכות ושלא ירכבו
על סוסי בעיר כדי שלא יתרבה עליהם קנאה ויהי בלכתו על היסמעאלי למלחמה
ויסירוהו המורים וימיתוהו בחצים  .והניח ב"בנים  .סם האגרליה ויהי איס חולני
סחוריי ויחכם בכל החכמות ויהי רופא למלך קסטילייא .ויקראהו מלך פורטוגש

להיות לו לרופא עם ארוחא גדולה והפליג להטובא היסיבו .ושם בנו השנו הר

רבי יוסיף ן יחייא חכם גדול כאסר תראה  .רבינו יצחק ברבי חברהם הנקרת

ריכבא חכם גדול וגם הוא חבר תוספות כמו רבי יבחק הזקץ ואומר ספר יוחסין
סמת שנת רחתקלה :רבינו שמסון ברבי אברהם היה אחיו וגם הוא נקרא רטבא
בעיר פריס ואומר סמג לאוין סימן קמא הריכבא וגיסו רבינו שמסון  .ופסקים

וכתבים סל רבי יסראלי' סי א׳ אומר וכן בתשובת ריכבא לרבינו סמסון אתיו.
ובאולי סהוא מה סראיתי בקונטריס יסץ האומר רבי' שמסון ברבי אברהם מקוכי
הנקרא השר מקוכי והיה גיסו של סמג .רבינו סמואל הסררי בץ הרב רבי יכחק

חבר ספר החרומות הגדול סנת רתתקפה  .ואז נפטר ר' טוררוס הלוי בר' יהזרה
ואחר כך שנת רחתקכא היה גזרה גדולה במלכות ליאון בספרר ואני ראיתי
בקונטריס ישן שספר התרומות חברו רבינו ברוך אשכנזי ובמקומות רבים
בספרו נדאה ססחל מהרמבן  :הרב רבינו משה מקובי סחבר ספר הסמג
והרב רבינו מסה בן נחמץ שניהם ספרדים קבלו מהגאונים סבדור הקורם להם

כמו בשכת ר' אלפים תתקב  .הרב בעל הסמג סבאולי נקרא הרב מקובי היה
בתחלת האלף השסי כבראה בהקרמת חבורו ,ורבינו יהודה מפריסי היה רבו
הנראה במהרריק סי' קעג ורחיקי בספר סערי כיון סהשלים לחבר הספר בסנת
ה' אלפים מב בלאוין סימן קוב אומר והארכתי בדרסות בגלות ירושלם אסר

בספרר בשנת דתתקכו לפרט בלאוין בדיני תולדות אבות מלאכות אמר לי

רבי יהודה ברבי יכחק כי רבו רבי יצחק ברבי סמזואל בלאוין סימן עה  .אומר

כתב מורי כי מעסה בא לפני זקני הדר יהודה והרב רבי יוסף אחיו וכו' בעסאין
בהלכות בטילת ירים נראה כי זה הגאון עמד ימים רבים בצרפת  .לאוין סי עת

אומר אבי אמי רבי חיים ברבי חננאל הכהץ וכו'  .עשאין סי' כז כתב רבי שמחה

דויטרי זקנבו לאוין סי' קיא אומר וכן ראיתי גוסי רבי' סמסון ברבי סמסון סהיה

מנהיג לבתו לטבול אף בחורף בזמנה אף על פי סלא היה בעלה בעיר ‧ עסאין סי'
קעג אומר בשם רבי סלמה ברבי אשר הלוי  .עסאין סי' דלד אומר והרב ר' יעקב

אתין מרבי סלמה מדרויים וסי' דמה רבי מסה מפונטריקה .סוף הספר מזכיר

רסמר ורמבן

רבי מתתוה מקרטאש  .הרמבץ היה מעיר מרונה סבספרד והיה חכם מופלב
וחבר חבורים רבים ,והם פי' התורה ועל המה מסבתות בגמרא וספר תורת
האדם‧ וספר הזכות וסלחן ארבע .וספר הבטחון על הקבלה ומביאו החייט פיר
וספר המלחמות סבו הכיל הריף מהשבות רבי זרחיא בעל המאר ועשה הסגות

על ספר מניץ המכוות של הרמבם  .ובכל ארץ קסטיליא לסיבת הגרוסין וטלטולי
כמעט סנסתכחו התוספות ,והיו לומדים חרוסיו  .וראיתי בשת סל הרס בר

צמח סי' ו' סהרמבן היה מבני בניו סל רב יצחק ברבי ראובץ אלברכלוני הכתוב
ברור ב' לרבנו וראיתי בקונטריס סרבו ואסיה הבבלי הוה רבו ‧ וקבלתי סחכמת

הקבלה סהיה לו למרה מהרב רבי אליעזר מגרמיסא בעל ספר הרוקח .ואומר

ספר יוחסין סרבו בחכמת הקבלה היה ר' עזרא סנפטר שנת רתתכח  .וסהרמבן
האריך ימים בירוסלם ונפטר סנת ה' לאלף החמסי ואני ראיתי בקונטריס יסץ

סנפטר סנת תתקס .ואופץ למודו בחכמת הקבלה  :היה סלהיות רופא מובהק
ופלוסוף כמעט סלא אהב זאת החכמה  .עד סבא אליו זקץ חכם גדול בחכמת

הקבלה .ובראותו סהרמבן היה כל כך אוהב הלמור וחכם גדול .הסחדל ללמרו
הקבלה אבל הרמבן לאהטה אזנו בה ויהי היום זה החכם הערי ללכת בקובה

סל זונות ויבא החצר ויתפסוהו ורנוהו לשרפה ביום סק' ויורע הרבר להרמבן

ולא רכה להליץ בעדו  .והחכם התפוס סלח לקרא הרמבץ ביום הסבת ההוא
ויתרעם ממנו למה לא הליץ בעדו והרמבץ הוכיחו על מעסה הזנות והוא התנכל
באמר כי סקר הואוסבוטח בה' סיכילהו .ולכן יכין לו לאכול בשלס סעורות ויהי

ביום סו הוכיאו החכם בסוק להשרף ויזרקוהו על האם אמנם החכם בחכמת
הקבלה מעסית סהיה יודע החליף סהטילו חמור תחתיו והוא הלך לבית הרמבן
אחר המנחה וימכאהו מקדש עלהיין ויעץ אמץ ויתמה הרמבן .ואז השיב החכם

הלא ראית בעיניך החזאת החכמה ,ואז הרמבן נתלהב ללמדה והשכי׳ והעריב

עליה ער סיכא ראס החכמי בדורו על זאת החסמה  .וראיתי בסוף פירושו לתורת

חסיים לחברו בירוסלם בסנת ה' אלפים כח ט'אלול שאז חבר התפלה יפה דרך
קינה על חרבץ הבית .ויס אחריו אגרת סכתב לבנו רבי נחמץ .וזה אינו כתוב
בפי' הנרפס אבל ראיתיהו בספר כתוב יד' וסמעתיוגם ראיתי כתוב בקונטריס

סבהיות הרמבן בברכלונה על חוף הים עם תלמיריו לראות האומני שהיו מביאו

בים אניה חדשה סעסו ביבשה .והיה סם המלך ביץ הרואים ולא היו יכולי לגררה.
ויאמר הרמבץ כמתלהלה כי ברוח ספתיו יוליכה בים  .ויוגר הדבר למלך.
והבריחו להביאה בים כאשר התפאר .ובראות הרמבץ סאיץ לו מקום לברוח

ישיבטרך ללמד למלך איפן ההטבעה או פיעליל עליו כמכסף כוה והכין לו
ספונה קטנה בים עם מלת והוא נכנסבה ואחר כך הסביע הספינה ותבא אליו

בים ותכף כתב בפתק סם קפיבת הדרך וישימהו בקנה א׳ מספינתו הקטנה
וירדם המלח ותלך הספינה בסעה קטנה למרחוק מאד  .וכשהגיע למחוז תפכו

הקיץ המלח ויאמר לך לך לארכך ויתמה מאד המלח ויראוהבין היותו רחוק מאד
ברכלונה.

וברכונונה  .ווחחד בד חוך חלך

זכה קטבה כזחת בים הגרוכ הזה כי

יראתי מסאון גליו וירחם עליוהרב ונתץ לו פתק כתוב בוסם קדים ויאמר לו

סים פתק זה בסולי ספינתך ולך לדרכך ואל תפחד  .אמנם זכור לקחת הפתק
מן המקום בסתתקרב אל העיר ותסליכהו בים  .וילך לו האיס ויסכב וירדם
והספינה הגיע מאליה אל חוף ברכילונה ותלך עד סער העיר ותכנס גם ביבשה

ותהום כל העיר אחריה‧ ולכעקתם הקיץ הספץ ויקם ויקח הפתק בידי ויסברהו׳
ותנח הספינה בחכי העיר ושם עסו בני העיר מגרל א לזכרון עד היום הזה

וקבלתי סהיה להדמבן תלמיד א' סהיה סמו רבי אבנד ויסת אותו רוח עופים
ונעסה כדוקי ומזלו גדם סעלה במעלות ויהי נורא בכל הארץ אחרי הימים ביום

כם  .סלח והביא לפניו הרמבן רבו .ובפניו הוא בעכמו הרג חזיר א' וינתחהו
ויבסלהו ויאכלהו  .ואחרי אכלו סאל אל הרב על כמה כדיתות עבר והסיב הרב
סהיור והוא אמר סהיו ה' והיה רוצה לחלוק עם רבו  .וההב כתץ עיניו בודרך

בעס .ויאלם האיס כי עדין נסאר עליו מעטיראה מאת רבו ,ולבסוף שאל

הרב מי הביאו אל ההמרה  .זהוא הסיב כי פעם א' סמע סדרס בפרסת האזינו
סהיו בפרסה ההיא כלולים כל המכוות וכל הדברים סבעולם .ולהיות אכלו זה

מן הכמנע נהפך לאיס אחד  .ויעץ הרב וערין אני אומר זה וסאל מה סתרכה
שיתמה האיש מאר ויאמר לואם כן הזא הראני נאאם תמכא סמי כתוב סם ויאמר

הרמבן כן דברת מידי תבקשנו ,ותכף הלך לו בקרן זוית ויתפלל .ויבא בפיו

פסוק אמרתי אפאיהם אסביתה מאניס זכרם כי אות סלישי של כל תיבה ים סם

האיס סהיה רבי אבנד וכסמוע האיס הדבר הזה כפלו פניו .ויסאל לרבו אם יש
תרופה למכתו .ויאמר הרב אתה סמעת דברי הפסוק וילך הרב לדרכו‧ ותכף
האיס לקח לו ספינה בלי מלח ומסוט ויכנס בה וילך באסר הוליכו הרוח ולא נודע

ממנו מאומה  .וראיתי בקונטריס יסץ כי הרמבץ היתה דידתו קבועה בעיר
פרפיניין סבגליל קולוצייא ובוקנותו בחר ללכת אל ארץ ישראל למות סם ובלסתו

ותלמיריו מלוין אותו בקטו ממנו סיניח אליהם אות וסימן לדעת יום פטירתו מן

העולם  .ויאמר אליהם בזאת תרעון כי ביום פטידתי תבקע מכבת הורתי
הנקברת בעיר הזאת במחני ארנה ובתוך הבקע תראו כדמות מכורה מכזיירת
מילך לו הרב אל ארץ הצבי  .ויהי אחרי ג' סנים לנסיעת הרב מכא תלמיד א'מהם
המכבה נבקעת והמנודה מצמורת בה .ונתפסט הדבר לכל בני הגליל ויתאבלו

עליו .ונשמע אחר כך סנקבר הרב על דרך ביאת גאולים סיהיה לעתיר לבא
עב מכאתי  .רבינו יונה מעיר יירונדי היה בימים האלה די בטוליטולה-

וראיתי בקונטריס יסץ סנפטר שנח חמסת אפיםכר ויאסר ‧ והיה תלמיד מובהק
מהרמבן ובני סני אחיות .זהיה רבו סל הרסבא והיה ארם סמן והוא חבר פי על

הריף בכמה מסכתות  .ונמכא בימיו רבינו יונה אחד סכן נראה באגרת טכוה
מלך ארגון לרבי יונה סירין דין מוסר זהוא סלח לרבי יונה יירונדי לסאול מה

יעסה לו  .וזה רבינו יונה ורבי אהרץ היו מזרע בסיאים  .רבינו סמואל היה אביו
חכם

הלק דרו הר דר חובבים בר ככונה הרם תעכחור
הע יושם ברובי רבינדיסו ברבי
אבינו יונה והרמבץ  .והאריך ימים עד ססאל הראס מהרן ‧ וקבלתי סזה הגאון

במכא במדרם הרסבא .וראיתי בספר בר טסת סי ספח סהיה לזה הגאון בבנים

חהמים וסמם רון חסראי ורון ראובץ .ואומ'ספר יוחסין סהיה להרמבץ בץ נקרא
רבינו נסי' בעל הדרשות אשר נסטר סנת ה' אלפים כר' רבינו מאיר הכהן הבא

מעיר ברבונה והרביץ תורה בטוליטולה  .רבינו אהרץ הלוי מזרע הנטיאים סבא
מברכילונה לטוליטולה סנת ה'אלפים מה ליצירה כנראה בספר יסור עולם ואומר

ספר יוחסיץ סמת שנת ה' אלפים נג' ואני אומר סבאולי זהו סחבר ספר החנוך
רבינו אברהם ברבי יכחק הנרבוני מגליל קטלוניאה והיה תלמיר הרמבץ ורבינו
יונה כנראה בספר סערי כיון ועשה פי על הריף ועל המודה  .אמנה ראיתי סהיה

סמו מסה ולסימן היה הומר חמן פרל אמר מסה נרבוני זכן ראיתי בטור העצר

סימן לח וכן ראותי בספר מהלול יופי סא' פח  .האומר רבו מסה הנרבוני העיר
שראה בעיר סוריאה נוצרית א סהיתה בת קל סנים ורבר עמה בסנת ר"ח לפרט
והיו חוסיה קיימי' והולהת בקומה זקופה זה גמזונותיה בצמצום :וכעב מהמער

לצאול הנז' אומר סזה הרב היה נקרא הכנוי מסי' וידאל ד ברקיה ברבי אבזיהם הריפא
בעל סבולי הלקט היה באיטליאה ואומר בספרו סימן אסב הסמודיע טרפת סד

קרונות ספרי גמר בכרפת סהוה בימיו שנת ה'אלפיםד לבריאה .ואומר סבפרס
זאת חקת התורה הרבנים סאלו בחלום אם היתה גזרח סמים והסיבו לתם
דא גזירת אורותא רבי בנימץ היה באיטליחה והוא סרר כפר היראים על הסדר

הנראה אלינו כי רבי אליעזר ממיץ סחברו לא חססלערור הדונים וזה ר' בנימן

אומר בהקדמת ספר היראים סהוא חבר ספר ירידות על הדיניץ .ולזה הרב היה
בן חכם נקרא רבי יהודה  .מחבר ספר התניא היה בדור הזה ונעלם שם המחבר

אמנם הוא אומר בספרו סהיה תלמיד רבי יהודה ברבי בנימן וסחבר הספר
באיטלייאה סנת ה' אלפים עד וזה החבור הוא מודה כרק למנהגות איטלייאה.

ונעלם שם המחבר לרוב מנותנותו  .רבינו יצחק מזיאינה היה בדור הזה חכם

גדול וראיתי בקונטדיס ישן חאביו היה נקרא מסה .והוא חבר ספר אור זרוע
והוא נקרא דיאז  .והיה תלמיד רבינו יהודה מפריס כגראה במהרריק סי כ'י

והיה תלמיד דאביה כנראה במררכי רחולין פ' אלו טרפות  .והיה תלמוד רבינו

סמעון מקוצי כנדאה במרדכי דמכיעא פ' המפקיד  .והיה תלמיד רבי אפרים בר

נתן כנראה במדרכי דחולין פ'גוד הנסה  .וראיתי במרדכי רעא פא מעפה
בכתובה סטעה הסופר ולא כתב סנות האלפים ,והשוב רבי יצחק מויחינה

סהסתובה כפרה הואיל וליכא יותר מה אלפים .וראותי בפי מחזור טליאני מחבר

רבי יוחנץ טריויס האומר בתפלות רה הדברים החלה ממס  .זה הועתק

במחזור יסן הות באות מהעתק כתיבת ידו סל רבינו יצחק מויינה בעל האוד

זרוע המעיד סהוא מכא המעסה הזה מירו ממס סל ר' אפרים בר יעקב מויינה

ד אמנון ממגנצה סהוה גדול הדור ועסיר ומיוחס ויפה תואר  .והתחילו הארוץ
ממגנכה

ממגנצה והשרים לבקס ממנו המרה  .וימאן לשמוע  .ויהי ברברם אליו יום ים
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ולא סמע אליהם ויפכר בו האדון ויהי בחזקם אליו ויאמר להם רבי אמנון אנו

רוכה להועץ ולחס ב על הדבר עור ג' ימים וכדי לדחותם אמר כן .ויהי אך יכא
יכא מאת פני האדון שם הדבר על לבו אשר בכה יכא מפיו בלשון ספק וידאג
לבו .ויהי ביום הג' סלח האדון בעדו וימאן ללכת .ויביאהו המלך בעל כרחו

וידבר אתו מספטים  .והשיב רבי אמנון את מספטי אני אדין ‧ את לסוני סדברה

סקר רינה להחתך כי רכה לקדש ה' הואיל ויכא מפיו דברי ססק באלקות .ויען

המלך לא אקבץ הלסון כי אמת דברה אבל אקכץ הרגלים סלא באו אלי וכל הגוף
אייסר ויצו ויקוככו פרקי יריז ורגליו  .ועל כל פרק סואלים אם רוצה להמיר והוא

מסיב לאו .ויהי ככלותם כוה המלך להסכיבו במגץ א וכל פרקי אכבעותיו אכלו
ויסלחהו לביתו הכי נקרא אמנון לפי סהאמיץ באל חי  .אחר הדברים האלה רבי

אמנון כוה להזליסו ביום רה לכנסת אכל השליח כבור ובזמץ הקרוסה אמר לסליח
כבוד המחץ לי מעט ואקדש את השם .ויען בקול דם ואמר ובכן לך קרושה

תעלה כמו סקרשתי את שמך על מלכותך ועל יחירך  .ואחר כך אמזנתנה תוקף

קרושת היום וכו' ולכן נהגו הלועזים לומר הקרושה הזאת באה וכם וכשגמר כל ש
הקדושה ההוא נסתלק ונעלם מן העין ואינינו כי לקח אותו האלקים  .ויהי ביום

הסלישי בא במראות הלילה לרבנא קולונימיס בן רבינו משולם ולמר לו כל הפיוט
וישו לו לשלוח אותו בהל תפוכות ישראל עם .ויוהל להיות פזה רבינו קולונימוס
ד"א אביו מריבק הנכתב בדור ג' כי מכאתי סהיה לו בץ הנקרא רבינו משולם.

ובאולי עסה להקים סם אבוו והאמת יעשה דרכו  .וראיתי במחזור אסכנזי סיס
זה המעשה ואומרים שחבר גם הן פזמון מתחיל תא סמע והוא יפה מחד .רבינו

סמא בר חפני הכהן ורבינו סמואל המכונה מיסי ליאון .וגדולי אברה הנזכרום
בכוסקים הלם היו בימי ריאז כנראה פעמים רבות במרדכי ובמהרריק סי' קס
הרב הגדול רבינו אברהם מרעגנספורק  .ורבינו נתנאל מקינון ורבינו יצחר

ברבי טודרוס הנקרא ריכבט .היו כלם בדור הזה כנראה מפוזר ומפורר בכל
הפוסקים ובפרט במררכי ומהרר"ק  .רבינו יחיאל מפריסי היה מתלמירי רבינו

יהורה החסיר והריבא ובתופס הגט סעסה ומביאו סמג סהיה אז שנת ה' אלפים

זח ובסוף ימיו הלך לעכו וראיתי בקונטריס סזה הקדוס היה גם כן חכם בקבלה
מעשית' והיה בבית מדרסו נד של סמן והיה מרליקה בכל ערב שבת ודולקת כל

השבוע בלי סמן וזה הוה מפורסם אכל כל אנשי העיר עד סהגיע לאזן מלך
צרפת וישלח בעדו וישאלהו אם אמת הדבר .ויכפור אז מסום סלא יחזיק מהרה
לעכמו או מסום סמא יחזיקהו למכסף .והמלך חשב ללכת לראות בעיניו הרבר

ויועץ עם סריו ללכת בליל ד' והנה היה מנהג העיר סהפריכים היו רופקי בלילה
בבות היהודים כרי סיעניקו להם איזה הדבר .וזה החסיד למען לא יפסיקוהו
מהלמור היה לוקח מסמר ותוקמו בארץ וכשהפריכי היו תוקעי ברלת והוא מכה

המסמר בפטיס והפריץ היה נכלל בארץ  .ועתה בבא המלך והיה רופק בשער
טו א
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והרב

והרב מכה בפטים והמלך נכלל עד מתניו וכסדפקו מנית והרב הכה סנית חור
המסמר לאחוריו למרחוק ויפחד הרב ואמר אין זה כי אם המלך וילך ויפתח

הפתח והסתחוה לעניו .ויאמר תמחול לי כי לא ידעתיך  :וגם המלך בתחלחל כי
כמו סהמסמר יכא מן הארץ כץ גם הוא יכא מהקבד .והמלך וסריו יראו פץ

תבלעימו הארץ ויאמרו לרב עזרנו  .והוא העלם בבית אצל האס ונחץ להם מיני
מחיקה ויסובו לאיתנם הראסון .וישאל מהמלך מה ארו מבקם בסעות האלה.

הלא ירעת סיס רוח א' אכל פתחי המבליע בארץ כל הקרב אליו להזיקני ואלמלא

סידרתי להכילך היות נבלע מכל וכל אמ' המלך כבר בבלעתי ואסריך סהצלתני,
ואני באתי הליך כי שמעתי היותך חכם בחכמת הכסוף והראיה כי ים לך בר

דולק בלי סמץ  .הסיב הרב איני מכסף חו אבל אני חכם בחכמת הטבע ויורע
סגולות והראה לו הנר רולק בלי סמן אבל היה בו חומר מאיר כמו סמן .ויתמה
מחד המלך .והוסיבו בחכרו ויהי לו ליועץ ויגדל האים בעוסר וכבוד .ויקנאו

בו הסרים וילשינוהו באמרם סאם יגע המלך בכוס יין היהודי לא יסתה ממנו.
זיהי היום ויתן המלך כוס יין ליהורי לסתות והסיב הרב לא אוכל לסתות
ברגע הזה אך טרם נכעי מסלחנך אסתה .ובהגיע עת רחיכת הידים

למלך אחר האוכל רחץ ידיו על אגץ זהב ותסף לקח הרב הגץ רחיצת ידי המלך
ויסת המים ההם לפני המלך זהסרים .ויאמר הרב אליהם בסתיה הזאת אני חפץ

סמותדת לי ,אבל בסוס היין אינני יכול לסתות להיותו אסור לי מץ התורה.

והמלך סמר הדבר ויאהבהו כפלים  .וכדומה לזה סמעתי סאירע להרמבם

ואחרים ‧ הסר דון גדליה בץ השר דוץ סלמה ץ' יחייא סהוא דור ה' למספחתנו היה
ברור הזה זלרוב חכמתו ומרינותו לקחהו המלך לו ליועץ זיהי לו לרופא כי הביאו

מקסטילייא ככל ברור ר'  .ויהי היום ויבא מלך קסטילייא על מלך פורטוגאל
בחיל כבד ויקח את כל ארכו מירו זולתי ב׳ עיירות והם קואימברה וליסבונה

זבהיות כיימי הסתו הגיעו הסר דוץ גרליה וחבידיו יעכוא המלך סלאילחם עם
האזיבים ויביחם כך בימי הקור והם הלים מאליהם ולא הטה המלך אזנו לעכת

הזקנים וילך אל עצת הילדים שיעכוהו להלחם  .וכראות הזקנים סלא נסמע
עכתם ברחוש מלך הסטילייא ויכבדם וינסאם ואל רוץ גדליה נתן ארוחתו סהיה
לו טדם נסעומאכלו סהיתה מס אל המלך לתת הראס והרגלי' מהבהמות סיסחטו
בכי ימראל זהיה מזכרו חמסת אלפים זהב ‧ זכן כוה המלך סכל הסופרים ורייני

יסראל יוסמו על פי הסר הזה .אסר האדיך ימים ויגוע זקץ וסבעימים ויאסף אל
עמיו ונקבר בעיר טוליטולה  .והטובות סעסה אל היהודים בפורטוגאל ואחר כך

בקסטילייא הנם כתובי' בספר דברי הימים לתולדות בני יחייא והניח סני בנים
סם הח' החכם הגדול רון טודרוס סכמכא בסנת ה' אלפים קיג סהיה כמו אלף
דפד למכינם עם חבדיו לפלפל לפני מרטי] אפיפיור סני עם יהוסע הלורקי
סהמיר דת ונקרא מסי' יידולימו סנטה פי כנראה פאורך בספר סבט יהודה  .ומם

הבן הסני הגאון דון רודץ יחייא ונדבר ממנו ברור הבא  .רבינו סלמה בץ
אברהם

אברהם בץ אדרת הנקרא הרסבא סנהג נסיאותו בברכלונה סנת ה' אלפים מ'י
והרב רבינו פרץ הנקר הרף הכהץ בן הרב הגדול רבינו יצחק קבלו מרבותיהם

ודורות סלפניהם בשנת המו חמסת אלפים לבריאה ,הרסבא היה חכם גדול
בכל החכמות ונראה בחבור שת סלו סנהג נשיאותו בברכלונה סנת ה'אלפי מ'
ורבינו יונה היה רבו מובהק ,ולמד גם מהרמבץ  .והוא חבר ספר תורת הבית

הארוך והקבר‧ וספר עבודת הקדש כנראה בהקרמח מגיר מסנה להלכו סבת .
וקבלתי מזקני הדור סהרסבא האריך ימי עד סבלכת הראס מאסכנז לטוליטולה
נתאכסץ בבית הרסבא כאשר תראה בזכרון הראס .וכתב ספר יוחסיץ סנפטר

הרשבא בן ע'סני וסבסנת נז כוה להעתיק לו פי מסכיות הרמבם מערבי לעברי:

וראיתי סת דהרמבן סי קמח תסובה לרבינו יהודה בן הרסבא וראיתי בספר
קנאות סהיה להרסבא בן סני וסמור יצחר  .רבי ירעיה הפניני סחבר הלצותיו
היה ברור הזה  .רבינו פרץ הכהן הנקרח הר ף בן הרב הגדול רבינו יצחק חבד

תוספות על הגמרא הגה סלא נגלה לכו ועשה תוספות סביב הסמג רבו ‧ וחבר
ספר מערכת האלקות על הקבלה סאחר כך רבי יהודה החייט עטה פי' סביבו.

וכז חכמים אחרים וראיתי בגטין פ' המגרס הגה סביב הריף כתב הרף וכו'

בסכת ה' אלפים ואחת  .וראיתי בהרמבם הלכות אסות סוף פג הגה סהרף קבל
מרבינו וחיאל מפריסי והיו לו תלמירי' הרבה ובתוכם תלמיד סחבר ספר הנייר
כצראה במהדריק סי' קסב וקבלתי מחכמי הרור סחברו בר ששת סהיה תלמירו
מובהר ואומר בספר שת טלו סי' ססים סהרף היה חכם גדול ברפואה והיה לו

חכמים סונאים אותו וקבלתי מתלמירי רבי ליאון מוריאל כי ספר הנייר הוא
הכלבו וברורו נקרח ספר הנייר אבל האחרונים קראוהו כלבו .וסמעתי
סהמחבר הזה היה אסכנזי ויא סהיה פרוביככאלו .רבינו יוסף ברבי טוביה

הנקרא הריבט  .וקבלתי מתלמירי מהדם מפדווה סהיה סמו רבינו יוסף טוב
עלם היה ברור הזה והיה רבו סל מגדל עוז  .רבינו יום טוב קבלתי מתלמרי

מהרם מפרוות כי כן היה סם המחבד ספר מגיד מסנה סביב הרמבם ,ויא סאיה
סמו מסי'ויראל רטולוסה בקטלוניאה חבירו סל הרץ וכן נראה בתסובו הרסבא.
ואומר ספר יוחסין סמת בשנת קלה' רבינו יום טוב בר אברהם הנקרא הריטבא
סחבר ספר מגדל עוז סביב הרמבם והוגר לי מחכם א סטעות הוא מה סכתוב

בראסית הספר סם טוב  .ואומר בחבורו סהרסבא והרמבץ היו רבותיו י ובהלכו'
תפלין פג אומר סהרסבא והריבס היו רבותיו ‧ וחבר ספר כתר סם טוב כנראה
בספרו הלכות קס פב  .וקבלתי ממהדם מפרווה כי לרבי יום טוב בעל המגיד
משנה היה לו אסה וכשנחאלמנה באאליה בעל מגדל עוז ויסאלה לו לאסה והיא

הסיבה לו יום טוב אחרון לגבי ראסון כחול סויוהו רבנץ  .רבינו יכאק מקורביל
סחבר ספר מכוות הקטן הנקרא סמק וסם אביו רבינו יוסף כנראה בהגה
הרמבם הלכות סביתת עסור פב יוקבלתי סכמר יואל מפריסי ויא יאיאל מפריסי

היה רבו וחותנו ,ורוב תלמודו קבל מהריכבא .וזה רבי יצחק הית רבו של הרף
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תכהץ ,ואומר ספר יוחסין שהיה לו חוטם גדול .ונראה בסוף ספרו שנפטר שנת

ה' אלפים  .וספר יוחסין אומר שנת ל' .רבינו אהרץ הלוי הנקרא הראה היה

בדור הזה סכן הרשבא בתשובתו אומשהראה היה רבו .ויס הראה אחר בדורה'
רבינו בחיי ברבי אסר מעיר שרקוסטה אשר בספרר היה תלמיד הרסזנא וחבר

פי' החורה ואומר בפרס בראשית סהיה אז סכת נא לאלף הסשי וחבר ספר כר

הקמח ‧ וכבד נזכר רבינו בחיי אחר בדור ב' לרבנות .רבינו סלמה ברבי יוסף
בן עמיאל רי בטוליטולה ורבינו רוד כהן ורבינו חזקיה מוירכבורק היו תלמידי

הרסבא  .רבינו מדרכי מאוסטרייך אשהנזי סחבר ספרו הידוע סביב הריף היה
בדור הזה' כי כץ הוא קורא הרף סהיה רבו כנראה בכל חבורו .וראיתי בדיני

סחיטות ובריקות סחבר הוא בחרוז סקורא עכמו מדרכי ברבי הלל .וראיתי
בספרו ערובין פ' חלון סהיה חתן רבינו יחיאל מפדיסי וראיתי בקונטריס סהיה

גיסו סל בעל הסמק  .וראיתי בספר יוחסין שהיה תלמיר בעל הסמג ומר' מאיר
ברבי ברוך ונפטר שנת ע ויא סנהרג בקרוס ה'  .רבי מדרכי ברבי הלאי ורבי
יצחק ברבי אוסעיה נהרו של ר' מנחם דיוני הכתוב בדור ג' היו ברור הזה בעיר
טריויס כנראה בהרמבם הלכות אסות פכג בהגה .ואני אומר שבאולי זה המרדכי

סכתב על הריף רבינו משה מכורך חבר הגהות סביב הסמק הנראה במהרריק
סי קפז .וקבלתי מחכמי הדור סזהו ספר הצורך הנזכר בפוסקי ובפרט במהרריק
סי קכב  .רבינו מאיר הלוי הנקרא הרמה מעיר טוליטולה היה ברור זה כנראה

במהרדיק סי' קב ובר ססת סי׳ רעא אומר סנהג נסיאותו באשכנז ,וראיתי
בקונטריס סקבל מרבינו יחיאל מפריסי  .ובאגרות מנכתבו עב המורה נראה.

סהיה כמו בן אחותו סל הרמבץ ואומר ספר יוחסין שהיה בץ ר טודרוס אבולפיא
ושמת שכת ה' אלפים ר' .רבינו אהרץ הכהץ מלוניל הנקרא ראה היה ברור הזה
הנראה במגדל עוז הלכות תסובה פראה הסיב לרמה ונראה בספר יוחסיץ שזה

הרב שתה מים מהראס וסחבר ספר ארחות חיים הארוך .עם יזרה דיעה הארוך

סנת צד וכזה נראה בטח דבר סטת סי' קטו  .רבינו מאיד מרונטיבורק הנקרא
מהדם היה בדור הזה זקן מופלג .יכבר הזכרתיהו עם רבי מאיר ברבי ברוך
סהיה נמכא סכת ה' אלפים לא והכגתיו פה גם כן להיותו רבו מובהק מהראש
והוא קבל מרבינו יחיאל מפריסי ורחיתי בהלכות חמץ ומכה בהגהה בהרמבם

סהיה תלמיד ר יכחק מויינה .ואומ ספר יוחסין כי מת בסוהר שנת סה ושבסנת
סו היה גרוס בצרפת יום וי אב' ורלבג מזכיר זה הגרוש על פסוק ואברתם
בכותם וכו' ,רבינו סמסון בר' צדוק תלמיד הדם הכלוחבר ספר התשבץ סדל
ברת תשובות סמשון ברבי צדוק ונפטר שנת עב ניא סהיה הדש בר כמח סברור

הרחס .רבינו נחמץ סהיה בן בנו של רבינו חיים כהן סהיה זקנו פל סמג מכר

אמו הנזכר ברור רשבם היה ברור הזה וחבר ספר הנחמני היראה במהרריק סי'

קמט רבינו דוד ברבי יוסף אבוררהם הספרדי חבר פי' התפלות בשנתהאפים

רי'  .כנראה בחבורו בשער התקופות והאריך ימים עד סלמד עם רבי יעקב

*

בעל הטורים

ה

במל הטורי' .ואז היהודים מקסטילייא פרעו מס גדול ושה החכמי מכאתי כתובים
בערוגה א' בספר סערי ציון ומעיד שהיו כמו בדור הזה ואכתבם אליך על סמו.

הרב רבי מדדכי בפרווינכה סחבר ספר מן החי ססובב על דיני אסור והתר
וספר בית השערים על דיני כתובה וספר טער נדרי רבי מכוח סחבר ספר המנות'
על כאור דברים רבים מהרמבם ר' יהורה דלטיש רבי אברהם מההר סעשה פי

לגמרא .ד' יכחק הנשיא סחבר כמו מדרש לתורת רבי מנחם ברבי שלמה לבית
מאיר סחבר ספר הבחירה והוא חבור גדול על דרך הריף ובלשוץ הקדש ובימיו

מהיה סכת ה' אלפים ס'ו היה גרוס כרפת והסימן ויחר אף ה'בם וילך וגם אזמלך
מיזרקה גזר על ספרי הקדש ועל ממוץ יסראל  .רבי חיים בר' סמואל ברבי דור

מטודילה תלמיד הרשבא חבר כרור החיים וכדור הכסף טנתבא .רבי מתתיה

היצהרי שעשה חבורים ודרסות רבי ישראלו דלומבריקה  .רבי לוי ברבי אברהם
ברבי חיים סחבר ספר לוית חן ר' קלונימוס ברבי מאיר סחבר ספר מלכים על
הנדסה ‧ רבי יוסף ץ' כספי סחבר ספרים הרבה זיקראם בכלי כסף ,רבי רוד
ראיסטילייא סחבר ספר המגדל וספר קרית ספר שהוא הפרעת הרעות ברינין.

רביוקוחיאל המכונה אסטרוק עם הרב רבי יפחק ן לטוף ספררי וחבר חבורי׳׳

ח'קרא כורת העולם ושרור המורי רב עעלים  .פי קהלת  .שער השמים והוא
חבור גדול ויפה עד המזורה וישבו טעם קצת מצוות ועיין בתמוהות בר ססת

סומן קנא  .רבינו יצחק ברבי מנוח כרפתי רבי אברהם ברבי ישמעאל רבו סל

מבינו ירוחם רבי דוד הכהן כלם היו ברור הזה רבי יעקב הר משה בן עכסאי

הנקרא בדרס הספרדי בברכלוכה סהעתיק פי' המשניות מהרמבם מלסון ערבי
לעברי .ואומר בהקרמתו לשרר השים סהיה אזספת ה' אלפים נ"ח לבר אה ואלף
דל לחרבן וחלף תד לשטרות  .רבי יצחק פץ סיר היה בשנת ה אלפים "ב והמלך

דון אלפונטו כוה לו לחבר הלוחות מהתכונה וקראם אלפונסינס וכל חכמי האומו

הקנו לוחותם על דעת אלו הלוחות  .רבי יהודה ברבי משה היה אז בטוליטולה
והמלך הכז' כוה לו להעתיק ספר אביכינה מערביא לשון לשינו והוא ספר סחבר

על אלף ושב שכבים אשר נורעו ונהרים עד היום‧ והם נכללים במח כורו הגלגל
זהם יב מזלות פאמכע באפורת חגזרת הסמים וכא כורות לבד סמאל וטו לכר
מין מספר יוחסין רבי יעקב בץ גקטילייא חסם גדול בקבלה מת סנת ה' אלפו'
בסגוביאה .רבי יצחר ברבי שלמה בן סהולא מסורר ומליץ חבר משל הקרמוני

ומת שנת כח .רבירו שלמה בן בנו של רבי שמטון בעל התוספות היה בעכו  .ר׳
טודרוס בן אחיו של הרמה חבר עליות יבמות ומת שנת מג רבי סם טוב מליאוץן

חבר ספר המסקל וספר מסכן העדות ומתשנת פג' רבי מסה דליאון היה בדוו
הזה וכבר הזסרתיהו בחבור הזוהר של רסבי ועייץ סם רבי יצחק נתץ הפתיק
הקונקודרנכי סחבר פרא ארלוטו מלסון לטינו ללסוץ עברית סכת הקצח .הרב
הגדול דוץ יוסף] יחייא בנו השני סל דון שלמה .הוה בדור הזה ראס הגולה ואב

לחכמה בכל מלכות הסטילייא והים תלמוד חבר להרסבא ויקונן עליו ולהיותה

יפה

O

יפה אסדרנה לפניך ומביאה בעל סקל הקרסי וזה החכם חבר פסקי הגמרא על
סרר הנכתבים בסתא סדרי עם המורה מקום וחדוסים אחרים והיה יפה תואר
ויפה מראה מאד .ולהיותו חכם גדול בדקדוק ובסירים טב סנית וחבר כל
ה

הפסוקים ההם בקצרה דרך סיר מרובע .ובעמכותינו נשרף כל בית מדרשו
בגזרות ס׳ ויכינכו  .ומעיר אני אליך סבימי חרפי ראיתי ביד הגאוץ אא ב'קלפים
מהסירים ההם סרופים יותר מחכים  .והגאון הזה האריך ימים יותר מכ סנים

וזהו החכם סמזכיר בר ססת בסת סלו סי' סמה ‧ והניח בן וסמו החכם רוץ סלמה

יחייא אך נפטר בחור ובלי בנים וזאת היא הקינה .סלב תנועות ויתר וב'
תנעות ויתרוג תכזעות:

קרחה להרחיב כנסרים סרים

חוסו ותחת שיר אמרים מרים?

ומנגנים תנים מקום מינים תנו

יענה תסובב כי ערים ערים

כאסר באסמנים פגרים גרים

זמקום חלילים החללים נאקו

וכהי יהי אל העשירים סירים

לובס פרדיחרד ועוד רד לב ירו

מלך כחלך לך ונסא יאבל

התנגסו לבסו סחורים חורים

ככיף כפון וערי ערה וחרה בר

אפר בראס ספר כתרים תרים
הקוץ והדרדר לדרים דרים

אל הבהטים ססברהיטים רכוף

מרעננות סאננות אל נהי
תחת בסמים מק וסק תחת תענק .
בכי תעטו גוף תסרטו ראש תמרטו.

יכאו חתנים מחדרים דרים

בותנים ועל ראסי כזירים זרים

מתפלשים עפר ואפר על פאר

סלח ברגלי האסורים סורים

קבו בחייהם ונפסם מחנק

תבחר זמטירות קברים ברים

ארץ ערי כסו נהרי הרים
בחץ בחרבות היכורים כורים

האיר ככבי היאזרים אזרים

הוא רב סלמה הגביר ברית

עב טל ביום קכיר וכחעל אורועל

הפכו מרירי יום לסולי דור עלי

:

ראס עוללו בין עפרים פרים
עד תספכורם מל בסרים פרים:

זורמו דמי לבות בעד כבות מות
יד אל לחי הסלחי ותפלחי
כל כו ראסם ארח פאת מזרה ופח

קדרות הבא מרום לאידו לבסו
כל בעלי כיכים בכיכים אבלו

:

נפש עיפה מי מקורים קורים
:

פסו והביטו מעורים עורים

ער והרי אור למזרים זרים
יונה ענק תסיר ותורים תורים

:

עפים עיפים ביץ ענתום אמרי

סיחם אחזוס ביץ קבירים כירים

?

בפור דרור תמיד במרר הזמיר

כל ההרסים בככורים כורים

חובה במותו תחזה ברור חכה

תליץ באבוס חד סורים ורים

במס וימר החבר בורות ועור

כוסי יהפך וחמורים מורים

כגדו מתי חכמה ככטף מרלי

אומהמות ים מחמרים מרים

כגרו אריות סואגים כחלמים

סבו ויסבו פה סגורים גורים

נובו ספרו כי בחכמה ספרו

מתקו דבריו בם מזורים זורים

אל

תמים ולהולכים באורים אורים

אל יוטבי אהל כאהליהם כמו
מכסול מרימים מנתיב גולם כמו

*

0

מתוך כרמינו מסידים סירים

קפת בסמים או כאבקת רוכלים

סולחים לאף סונים ומורים מורים:

מה נעמם כי לא עממם רז וכל

סתום הכי כל הסתרים תרים
מכר יטו לגל וערים ערים

חומה וחיל היה זרע רע הזמץ

ארזי לבנוץ הקטורים טורים

בחוץ וגם סאו וקרקר קיריקר
ימה יעסה העם לסום זעם למי
מי יחזיק מגן וכנה לי ומי

ינום בהלחם סערים ערים
יכיל בהסיג בין מצרים כרים

לילה לעכמי לסחרים ארים

זאני באזני סף בעיני נקרו
במה אנעם את סאריתו זמה

אעיר זמה אסוה לכרים כרים

ירפא כאב נכח לדורים דורים

גדול סכר בכל עבר ומי
אב רחמץ נוחם ימן לבו ורב

אני אח לדורות אהי

3

יערב בזיוסרי ישרים סרים

זעסה גם כן ג' בתים אחרים:
מגדל סעריו ,סחור הלבומים
אב לברות

:

יהי אבלךל בקרים חרסים

3

זארד סאולה ,ביגון וסלה

*

סלשים לרעה .במחום לסעה

*

הרב רבינו אשר אטכנזי.

ומנה בסבעה וער בסלסים עם:

והרב רבי לוי בן גרסחן ספרדי קבלו מרבותיהם
ודורות סל סניהם בסנת כמו ה׳ אלפים ] רבינו

אשר נקרא הראס בץ רבינו יחיאל נהג נסיאותו באסכנז סנת ה' אלפים פ'כנראה

בשת סלו ואביו היה גם כן חכם גדול כנראה בטוד יורה דעה סי' דעח  .וראיתי
בספר מצחת קנאות כי בגזרות סעסו קהלות ברכלונה שנת ה' אלפים סד סלא

ללמד בחכמה יוונית ער שיגיע הלומר אל כה שנים חתום תחתיו הרסבא
מברכלונה והראס סבטוליטולה .זהיו להראס כפי דברי הקרמח כירה לדרך ח'

בנים חכרים  .רבינו יחיחל היה הדאסון ומביאו הטור פעמים רבות ונסטר על
פני חביו רבונו סלמה החסיר וגם הוא מת בחור רבינו יעקב בעל הטורים הית

סליסי ואומר בפרק דאסון סל שבת סהיה עני זעם כל זה לא רצה ליהבות מיחיד

או רבים ‧ ובהלכות קרוש החרם סי' תכח נדאה סהיה אז כמו שנת ה' אלפים ק' .
רבינו יהודה היה רביעי והוא חבר ספר חקת התורה וספר חקות סמים כנראה

במהדריק סי קעח ודאיתי בספר יוחסיץ סזה הגאון בזמץ סהיו הגזירו בטוליטולה

הרג את עכמו ואסתו וחמותו סהיתה אסת רבי יעקב אחיו בקרוסה בסנת קנא
ובמקום אחר בספרו אומ סהיה סנתקט וים טעות הרפוס .והמירו יותר ממאתי'
אלף יהודים ויס קבלה סהיהודים היו פריכים בעדיות וכץ הכותים ובביהם ממס

הסחיתו אבותיהם‧ מספר יוחסיץ .וראיתי באגדת התובחת סכתב זה הרב והיא

כמו בוואה לחמסת בניו האומר  .בסנת ה' אלפים סה לבריאה הומם בבית

החסורים הרב הגדול רבי מאיר מדונטנבודק כי המלך העליל עליו על עסק א'

והיה שואל ממנוסך גדול והרב היה עני ואין לאל ידו והמלך לארכה סום ערב
יהודי

יהודי אלא הראש תלמידו ,והוא לחמלת רבו בכנס ערב‧ ואז הרחיבו הדם בסוהר
יותר טובה עד סיפרע  .תוך זה נפטר הרם בבית האסורים י (לאני המחבר

ראיתי בקונטריס אחדיסן האזמר בשנת ה' אלפים נז ר' תמוז מלך רומא המכונה

דיידולף תפש הרם מרונטנבורק ונפטר בתפיסה יט אייר ולא נתן לקבודה עד
ד' אדר שנת סז לפרט) והדחס ברח ושלח לפניו רבי יהודה בנו להכין לו בודה

בטוליטולה .ויסימוהו הקק ההוא עליהם לראס ולקצין עם ארוחה טובה בכל
שנה  .ושם הביא הראס כל בני ביתו וימת זקן וסבעימים .וראיתי בקונטרים
בשעבר הראס מעיר ברכילונה עמד ח' ימים בבית הרסבא ושם למרו יחר:

הרשבא כתב לחכמי ספרר סיעסו כבוד לזה האיסהי חכם הוא ובעל סברא

זראיתי בספר יוחסין סנפטר הראס בטוליטילה ט' ימים לחרם מרחסון סנת פח
לאלף הששי' ומיד תיך ה'חדשים נהרגו כל היהודים שבגלילות בבארה תחת
מלך כרפת .ויוסיבו קק טוליט לה רבינו יהזרה בנו על כסא אביו .ובסוף ימיז

עלה במחסבתו ללכת לעמור בסיבילאה ויקומו כל הערה ויתפשרו לתת לו פי
שנים מאת אסרהיו נותנים לו מלפני ונסתעברו לו בער עשרה שנים ושם מאריך
מא להוריע לבניו כמה היה לו מלפיים וכן מהספקת אביו ומאריך מאר בספור
עסקי ביתו ובית אביו ומצוה אותם ללסת בידאת שמי' ומעיר שלא קבל מאומה
מירוסת אביו וסאפי' עם ספרי אביו לא יוכלו לפרוע חובותיו‧ וסאחיו היו סומכים

על סלחן אחדים ומיעץ אותם לסוב לדור באסכנז ומאריף מאד בפירוסי וחרוסי'
ועניינים רבים יפים מאר' וגם מזביר לבניו מעס סאירעו לו ולאבותיו ובתזכם
אומר סרבינו יחי חל אבי אביו היה לו חכם וחבר ואוהבים מאד יחד ‧ ונשבעו יחד

סהראשון מהם סימות יבא בחלום לחבירו ויגיד לו דרכי הנפס אחר המיתה ויהי

היום נפטר חבירו סל רבי יחיאל ,ובהיותו בבתי חיים קורם הקבורה עמד רבי
יחיאל ויאמר אל הקהל רעו רבותי כי הן וכן נסבענו יחד אני וחברי המוטל לפני
מת' ולכן אני מזכיר לו בפניכם סיסלים נדרו ,ואז ראו שארון חברו המוטל בו

נזרעזע ממט ויפתחו הארון ויראו עפעפיו מתנורדים ,ויא סהיה כמו סוחק:
ויאמרו כי היה זה סימן כאילו יאמד לו סלא היה יכזל להגיד מאומה .וזה החבד

מת באשכנז שנת סד לחלף הססי וגם רבי יחיאל מת בשנה ההיא .וגם אומר
סבהיות אמו סל רבי יחיאל אלמנה וג' בנים קטנים אתה .בא לה איטה בחלום
ב'יל סבת וכוה לה שתכף תברח חוץ לעיר כי ה מהפך את העיר׳ ותקץ משנתה

ברערה ותחזור ליסן ותכף בא לה שנית איסה בכיווי ההוא .ותבחד ללכת תסף
בחכי הלילה ותלך עם בניה חוץ לשער העיר ותכנס בבית גזיה שהיתה כובסת
סלה העומרת חוץ לעור כמטחוי קשת ויהי באשמרת הבקר באו סוררים בעיר
ויהרגו רבי' מיוסביה וסללה לבוז וילכו והיא סבה לביתה אחר כך בלי פגערעי

והן מספר להם סבהיותו בחור בא לו חולי העינים באופן שלא היה יכול ללמוד
ויהי היום ותבא אשה כושית ותתפאר עם אביו לרפאותו ובתוך ח'ימי ראה תועלה
גדול אמנם מתה הבוסות והוא נסאר עלול באופץ שרוב למודו אחר כך היה

סאביו

חדור

סאביו מלמר בקול רם והוא סומע ומתבונץ .ולא יכלתי להעתיק עניינים אחרים
רבים ויפים שהיה בקונטריס הזה ‧ כי החכם סהראה לי לא רבה .וראיתי בספר
בר ססת סי' רעג ורפה סהוא כתב לגאון הזה וארבעה בנים אחרים היו להראס
וסמם אליקי'  .מסה‧ אלעזר .סמעון ‧ וכלם היו חכמי בטוליטולה וחברו פסקים

וסטות על הגמר .ולא נמכאו אכלינו כי אבר זכרם מהזרע הקדוס הזה וחבורהם
כאשר תראה באגרת סכתב רבי חסראי קריסקאס סאכתבנה בחלק סליסי
בסוף הספר הזה ולא נסאר אלא רבינו יעקב בעל הטורים סלא באעם אביו

בספרד ונשאר באשכנז ,רבינו חיים אחיו רבו סל הראס נפטר שנת עד לפק

המרדכי הכל בדור הרשבא ומחבר הגהות מיימוניות והראס היו סלסתם

תלמידי מהרם כץ מכאתי בסת הדל בן חביב רף רכ עג' רבינו לוי בץ גרסון
הנקרא הרלבב הספרדי ויא סהיה פרווינכאלו ונראה בחבורו סהיה בסכת ה'
אלפים בח והפליג להתחכם ועשה פי' על ארסטו' וסמעתי בודאי שנעתק בלסון

לטינו וחבר פי' התורה ופי אחרים ,וחבר ספר מלחמות ה' בשנת פה כנראה
סם  .ויש מרננים עליו על האמונה אמנם אין מסיבים על האדי אחרי מותו .וסם

בחב פז אומר שנמכא בימיו נער בן ז' שנים סהיה מגיד עתידות באמת לכל,
הסואלים אותרי ושם מפלפל איך אפסר זה כפי הטבע ובהקדמת פי התורה נורר

לחבר ספר המכוות ופי על הגמרות וראיתי בספר יוחסיץ שרבי גרסון אביו היה
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חשם גרול וחבר ספר סער הסמי' .ואבי אמו של הרלבג היה הרמבן .רבי יכחק
כרבי ישרא סחבר ספר יכוד עולם לכבוד הראש מת שנת עב וכבר דברתי ממנו

בסוף רור רב יהוסף הלוי רבי וסטכר ברבו יקותיאל חבר קצור ספר התרומות
והיה תלמיד הראס ומת שנת כב רבי סלמה בן נוזראת תלמיר הרסבא חבר ספר

חקות הריינים שנת כ' ויא סהיה רבי יום טוב אסבילי ‧ רבינו ירוחם ברבי משלםה
מארץ פרווינכה היה תלמיד הראס כנראה בספרו וחבר ספר אדם וחוה ומיסרי'

ואומר בריני שמטה סלרסי היא שנת ה' אלפים כד סאנו עומרים בו היום  .רבי
אברהם ברבי אסמעאל תלמיד הרשבא היה רבו מספר יוחסין .רבינו ישראל ק'

יחיון היה מתלמידיו  .רבי סמואל ברבי צדוק תלמיד הרם מרוטנבורק הנראה
במהרריק סי' קפג אבל סמעתי שהיו תלמידי הראס וחבר ספר האגורה סאספו

דברי הרב רבם וכתבום יחד וקראום אגורה  :רבינו יצחק מדורה סחבר

סברי דורא היה בדור הזה כנראה בספרוןרבינו עובדיה בר רוד סחבר פי' הלכו'

קרוס החדש מהרמבם היה בספרד בסבת'ה׳ אלפים פה׳ ובאולי הוא פי' גם כן
הלשות רעות  .רבי מכיר היה תלמיד רבי יהודה בן הדאס והוא חבר ספר אבקת
רוכל רבי מנחסן זרח צרפתי היה תלמיד רבי יהודה בן הראס והוא חבר ספרת
כירה לדרך ונפטר בטוליטולה שנת קלד ‧ר יצחק ספרוט חבר ספר אבן בוחן
ועיין בתש בר שסת סי' רעא פנראה סהיה סמו רבי מתתיה אבן בוחן רבי משה

הכהץ מטוריסילה עסה ספר עזר האמונה  .הרב רבי שמואל הלוו הקרוס נהרג
בקרוס ה' בסנת קל עם כח אלף יהודים בקסטילייא וטוליטולה בסבת מלחמות
יוא
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ב' אחים אינריקו ופידרו  .רבינו יצחק בר ששת הנקרא הריבס היה מעיר אליירו
ושם הוא קבור והיה ממספחת פרופינו‧ והרף הכהץ היה רבו כנראה בספרו סי׳

קנא ומשם נראה סרבינו נסי' היה רבו  .ובסי' דסט וסכא נראה סכתבו זה לזה

הוא ורבינו חסדאי קריסקם ובסי' ספב נראה סהיה אז סנת ה חלפים קלד.
ותעיין בסי' ה"ת ותראה דרוס יפה בידיעתו ית' העתידות  .רבינו סמעון בר
כמת הנקרא הדש בר כמח היה תלמיד חבר של הריבס באליירו וסם הוא דבור

והיה ממשפחת דוראן ולרוב חכמתו היו רזרים אותו רבינו סמעון הגדול וים

חבור מת שלו הנקרא תשבץ שרל תשובות סמעון בר כמח .וחבר ספר מגץ

אבות  .וספר אוהב מספט והוא פי איוב ופי' אזהרות ,וספר תקון סופרים:

ומלחמת מכוה וראיתי סהיה נקרא רבי סמעון ברבי כרוק משרת ותלמיד רבי
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מאיר הכהן סחבר הגהות מימוניות .והדלבג הוה אבי אמו רבי סמעון בן בנו
היה חכם גדול והוא היה מהגולים בגלות אחרון סבספרר סנת ה' אלפים ררב
והלך לתוגרמה וימת שם .החכם היסיס רוץ יוסף ץ שוסן מקובל ופלוסוף וחסיד

כנראה תסובת בר סשת סי' קנז  .רבי אשר ברבי סאול חבר ספר המנהיג ויס
מנהוג אחר בדור רסבם  .הרב רבי יוסף גקטילייא בעל הנסים נפטר סנת קי'

הרב רון מאיר אלגווריץ סהעתיק ספר המרות ללסון הקדש היה תלמיד ר' יהודה
בן הראס .רבינו חסראי קריסקס סחבר ספר אור ה' והוא נמכא בסנת הגזירו
ואומר ספר יוחסין שנפטר שנת קח בסרגוסה  .רבינו יוסף אלבו ספרדי חבר

ספר עקרים  .והפליג לפלפל עד האמונה וחבר ספר על זה ויא סהיה ק'רפים
ומת סכת קל ויא סנת קני ,רבי יצחק ברבי יעקב דלטים סחבר בסנת הקלב
ספר סערי כיון בפרוינכה  .רבינו יוסף ן חביב ספרדי סחבר ספר נמוקי יוסף

סביב הריף אמנם לא הגיע לירינו אלא קכתו ואומר בפ'גט פסוט סהדיטבא רבו
רבי פריפיטו דורנטי היה בסנת הקנר וחבר ספר האפר סאומר ברת אמר
שעהפריפטו דורנטי .ויס קבלה שהמיר וסב בתשובה  .רבי מסה ורבי אליהו אחים

ממשפחת הנערים יש קבלה על פה סהם א' מר מספחות מיוחסות שהגלה טיטוס
לרומה  .ובזה הדור יכאו מרומה אלו האחים ובאו לבולונייה והיו עסירים ולא זכו

לבנים ,ויקנו בית ויעסו בתוכו הכנסת הגדול סבבולונייה ויקנו הסדה סיש בו
הבתי חיים גדולים סם וימותו ושם נקברו ועריץ יס המצבו' עם זכר סנת מיתתם
והאותיות פולטון ואני ראיתים ‧ ובאולי זהו מחבר ספר מלמד התלמידי' סחותם

אחרי ספרו אני משה ברבי יהודה בן רבי מסה ממספחת הנערים .הרב רבי
מנחם דרקנאטי סחבר פי' התורה עד הקבלה וספר דינים וקבלתי ממורי רבי
יעקב דרקנאטי סהיה מיונאי חלכיו סיס לו בקבלה מאבותיו סזה הגאון היה

אוהב התורה אבל היה גם השכל מאר והיה מרבה בתענית ותפלה סמן השמים
ירחיבו סכלו ולבו ויוכל להביץ התורה‧ פעם א' בהיותו מתפלל בתענית בכנסת
וירדט  .זהנה איס ובידו כלי מלא מים והקיכו ויאמ' לו סתה זיקם וישת ולא הסלי

לשתות כל המים ותכף הלך האיס מלפניו .והוא הלך למדדש המנהגו וימכא
סכלו

סכלו בהיר ונבון כי נהפך לאיס אחר .ואז חבר פי' התזרה וספר דינים וספר
טעמי המכוות ולא השלים פרש' וזאת הברכה כי עלה אל האלקים בשנת כמוה

אלפים ץ'  .ערוגת חהמים מכאתי כתוב בגליון א אשר יכאו ממלסות כרפת
וסבויה ובאו באיטליאה כמו בדור הזה  .ואפי סיש קצתם כתובים במקום אחר
לא הסגחתי בזה ,אלא כתבתים כאסר מכאתים .רבי מתתיה קונכו סהלך

ירוסלםי רבי לוי טרבוט גם הוא  .רבי שלמה אמנרוט בטורין רבי אליעזר פיגון
בפויאה .רבי רפאל בלין בניכה רבי יעקב לוי בככבדי .רבי סלמה טרסבורג
סם׳ רבי סמסוץ הרמישם  .רבי ברכיאל כהץ בקמפנייה דרומה ,רבו מאיר

לואנס במלכות נפולי' רבי מרדכי ריכלון בניכה  .רבי גרסון טריויס בוולינכה

זפרמה 'רבי יוסף כהץ במונפירה ,רבי יחיאל דססואה בסלוכו ר' יחיאל פיגון
באליסנדדיאה  .רבי רפאל בנוטוט בטיוילייאנו .רבי מרדכי רטיכטייה סם
רבי מסה ברבי יוחנן טריויס מקובל  .רבי מתתיה ראויזן בפויאה .רבי יחיאל

פואה  .ר' סמסוץ בלין בפרמה ר' שמואל מרשין בקרימונה .רבי יצחק איגורה

בקזאל מזור .רבי יכחק אורגיז בלומברדיאה .רבי יהושע דוולינכה ר' רפאל
דאברוך בסויליאנו .רבי יוסף טרנבורק בבולונייה  .ר' אברהם טריויס בסיריאז'

רבי יהודה סיאון בלומברדיאה ,רבי חיים חבר תלמיד מהדריק בסלוכו .רבי

נתנא טרבוטו תלמיד הנז וכתב הסת מרבו הנז'  .רבי יכחק רומולי בפיאסינכה?

רבי מנחם מונין בסלוכו  .רבי מתתיה טריויס בסניגאלייה ,רבי מנחם אויסון
המסונה במנשירו בוולינכה .ר' סלמה טריויס .ר' גבריא דשבורק בקרימונה

רבי בץ כיון סם .רבי ידידיה רפאל ברימינו  .רבי אליה אלונס בסלירנו .ד' אהרץ
טרשבורק בפורלי שנת רמו  :דאוי סתרע בני היקר כי החכמים אשר ארשום
ואזכיר בדורות הבאים אין בידי סום ראיה להעמירך על האמת שיהיו בדורות
סאכתבם וזה לסיבת כי נתמעטו הלבבות והכרות תכופות ואין מחבר ספרים

סיחתמו סמם תחתיו כראשונים  .ואם קצתם כתבו לא נתפסטו בכל הגליות:
זולת יס לך לעשות המוני ולהאמין אל הקבלות על פה מחכמי הדור ,ולכן אל
תתמה אם באולי ימכא אי זה חכם כתוב אחד תלמידו או הפחות קודם לרב:

הרב הגדול רבי יצחק קנפנטון בן הרב הגדול ר' יעקב הנקרא גאון קסטילייא
ספרדי :והרב רבי ישראל אשכנזי קבלו מאבותיהם ורבותיהם ודורות

הקדמונים סנת כמוה אלפים קש׳ רי קנפנטון הרביץ תורה רבה והעמיד

תלמידים הרבה  .והאדיך ימים ער שנפטר סנת רכג  .והיה יפה תואר ויפה
מראה  .הרב רבי יכחק רליאון מלומר בניסי' היה מתלמידיו ומת בן ע' סנים
הרב רבי יבחק אבוהב חכם גדול ונפטר בפורטוגאל סנת רנג ז'חדשים אחד

הגרוס והיה לו ס׳ סנים והיה מתלמידי קנפנטץ הנז' והוא חבר ספר מכורת

המאור  .הרב רבי יסראלין אסכנזי מאוסטריך חבר ספר תרומת הרפץ וסת
וחבורים אחרים .ורבי יעקב מוליץ .ורבי אהרץ היו רבותיו כנראה בספרו.
הרב רבי יעקב לנדה אסכנזי חבר ספר האגור באיטליאה בעיר פויאה שכת ה'
יו ב
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אלפיס

/

אלפים אמ' הרב ר' יוסף קולון צרפתי הנק'מהדריק נהג נסיאותו בלומברדיאה
ותלמידיו שהיו אחריו קבבו ולקטו קצת תשובותיו ואגרו יחד ועסו ספר תט על

סמו  .זנפטר זה הגאון בפויאה סנת דמ ורבי סלמה אביו היה גדול כבראה
בתשובותיו  .רבי יהודה הנקרא מיסיר ליאון היה במנטווה וחבר ספר נופת

כופים .והיה בד פלוגתיה דמהדריק .ונחלקו הקהל ער סרוכוס מנטווה גרם
סניהם מהעיר ‧ הרב רבי יטרש מנרבונה מרמנסבורק אסכנזי היה בר פלוגתיה

דמהדריק  .רבי יוסף חיון  .דבי אברהם חיון ר' יוסף פרנכיס ר'יוסף דקסטרו

רבי יצחקן זייטה .רבי יעקבץ חביב הזקן .רבי אברהסן בנבסת ובנו רבי
יוסף  ,ולו ב' בנים רוץ ויראל ורון אברהם כל אלו היו חכמים גדולים בפורטוגאל

בדור הזה  .הרב רבי דוד הרופא ברבי סלמה המכוכה מסי׳ ויראל חבר ספר

מכתם לרוד וספר כתר חזרה  .הרב רבי מסה דרואיטי סחבר סלשלת הקבלה

בדרך סיר אבל בלי סדר  .וממנו לקחתי מעט דברים .הרב רבי יסועה היה
בטוליטולה סנת ה' אלפים רכז .והוא חבר ספר הליכות עולם .ובומאסף כל

דרכי הגמרא יפה מאד  .הרב רבי סם טוב הספררי סחבד ספר הדרשות על

התורה סנת ה' אלפים דמט ‧ ר'סם טובץ סם טוב היה רי בספרר ומת מנת קבי
ורבי יוסף בנו חבר פי ספר המדות לארסטו' ופי' המורה  .רבי אברהם סלום

בקטלוניאה סחבר ספר נוה סלום ומת סנת רנב' רבי אברהם ביבץ היה בארגון
וחבר ספר דרך אמונה  .רבי סמואל שרסאחבר ספר מכלול יופי על התורה'
ואומר ספר יוחסין סנשרף בקדוס ה' .רבי פנחס בפראגה ד' פתריאל בקרקה'

רבי נתן מאיגר  .רבי טעבלן הזקץ  .רבי יהודה אידנבורק  .רבי סמואל ספרה
כל אלה היו חכמים גדולים בארכות אסכנז ר' רפאל ידידיה מטרסבורק כרפתי
ורי בארימינו באיטליאה סנת רמה  .ר' סמואל זבדה כרפתי בפרווה סנת רסא

ד תסבץ מבורבערק  .ר מנחם ממיזבורק .ר' יוסף סטרבורק  .ר' יחיאלבר יוסף
טריויס ר'יוחנן טריויס ד יעקב בר מררכי ר' סמואל ברבי יוסף הנקרא חכם

ממיסטרי .רבי יעקב הלוי כל אלה היו חכמים כרפתים בדור הזה ‧ הדר מרדכי
קומיטינו יוני  .ר' מסה קפסלי יוני  .ד' אליהו אלפג ד' אברהם ירוסלמי ' הדר אליה
מזרחי סחבר פי' רסי הנק על סמו מזרחי וספר סת כלאלה היו חכמי בקוסטנטינה

ומלסון יוני בדור הזה  .בדור הזה צמחו אנסי ממספח סובכינו אסר התמידו כמה
וכמה סכי סהדפיסו הרבה ספרי עברי סהיו תועלת גדול ליסר וראיתי בהקדמת

המכלול טהרפיסו בקוסטנטינה סאומר אני גרסון איס סונכינו בן החר מסה בן
החכם המופלג רבי ישראל כתץ בץ סמואל בן הדר מסה והוא דור ה' להדר מסה
מספירה הנז' בתוספות טוך  .הרב רבי דור בן הסר דון גרליה ץ' יחייא סהיה

בקסטילייא סנת ה' אלפים פה לבריאה וסם נהג כסיאותו אחרי מות אביו והוא
דור ולמספחתינו ובסוף ימיוגלה עם המעטורה הזרתוש עיר ליסבונה כי ברחו
מגזרת ס'ויכינכו בשנת קל לבריאה ואסתו בטוב טעמה וסכלה הסיגה באמכעו

מלכת ליסבונה כל ההכנסות סהיו לזקניהם  .והגאון הזה חבר חבורים ובפרט
חבור

חבור דינים ומאמר על דיני טרפות .והרב קארו מזכירו בראשות ספר יורה רעה
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ויגוע ויאסף אל עמיו בן עה סנים לא כהחה עינו ולא נס ליחה והניח ר' בנים

הרב רוץ יהורה היה הראסוץ נעים זמירות ומלא רוח חכמה ודעת וחבר חבורים
והיה חותם בחסובותיו ניבי סרל נאם יהורה ן יחייא והוא חבר הקינה סבט'באב

במחזור .ויולד בנים ובנות .הרב רוץ סלמה היה בן רביעי לרב רון רור .והוא
דור סביעי הידוע אכלנו  .והוא הלך עם אביו ואמו לפורטוגאל ככל ויהיו לו סני
בנים והם דוץ דוד הראשון והוא דור שמיני לן יחייא והיה חכם ועסיר ולא רכה

סבניו יקנו בתים וקרקעות ולא יקרה להם כאבותיו בזמן הגזרות ונפטר זקץ
וסבע ימים סנת רכה בליסבונה והנוח ד' בנים ‧ והם הרב רוץ גדליה סהתחכם

מאר בתורה וברפואה  .ובסוף ימיו הלך קוסטנטינה וסם הרבי" תורה וחבר
חבורים .ונסאר אכלנו א'קטן הנקרא סבעה עינים ובקשו הקראי ממנו סיסתדל

להכסירם ולהביאם בדעת חכמי הגמרא והפליג לעשות אמנם לא עלה לירו כי
חכמי יסרש לא הסכימו ובסוף ימיו נדבה רוחו ללכת אל ארץ הכבי ולא נסתייעא
מלתאי כי ביום כום גדליה נפטר בררך ונקבר בצפת הסר רוץ יוסף היה השני חת)

זהאדור תשעי לן יחייא .והוא אב אבותינו והיה נמכא אז בליסבונה ויאהב

אותו המלך וישימהו לו ליועץ  .אחרי הימים מת דון אלפונסג המלך ויקם במקומו האת

דון מאן אסר אהבהו גם הוא ויניחהו במקומו מהיעצים  .ויהי היום ויקראהו
המלך ויאמר לו הנה מרוב אהבתי אוחך בחרתי להטיב אליך ולכל ישראל אחך

וזה בהכיל את נפשכם מדינה סל גהינם  .ולכן רוכה אני שתמיר אתה וכל בצי
ה
וידעתי שכל ישראל סבמלכותי יעסו כמותך כי אותך ראיתי סר וגרול
ביתוך

עליהם ‧ ויען השר לא כן יעשה וכו' ככתוב באורך בספר דברי הימים מתולדות

בני וחייא סיף רבר בראות השר כי כלתה אליו הרעה מאת המלך  .וגם להיות
כי לא לקחו עבתו קהלות פורטוגאל ער גרוש קסטילייא כאשר תראה במקומו
בחר לכאת הוא ובני ביתו מגלילות ספרר ולבא באיטליאה .זיקרא לו ג' בניו
הזכרים סהם הגאון דוץ דור זקני שלמטה במקומו נזכרהו עם המשכות זרעו .

וסם הסני החכם רוץ סלמה סנפטר בדורים סנת רבז יד סיון והא הניח בן
בסלוניקו .וסמו החכם רוץ יוסף אזייא  .והשליסי נקרא הכבון דוץ מאיר חכם
בסירים וברקדוק מאד והלך לאוילונה ומתסם בלי בנים מנתרכ‧ ויקח דון יוסף
הזקץ מן הבא בירו מעות מחוסבים במו ק' אלף קרוזרוס .ויכנס הוא ובניו בלט

לעת ערב על אניה  .ואחרי ימים רבים והוכאות וטרדות גדולות הגיע בחוף

פיסא סבטוסקנה באיטליאה  .ככתוב באורך בדברי הימים מתולרות בניייחייא.
ואחר כך הלכו פיורינכה ושם נולד הגאון אא  .ואחר כך באו פירדה אסר דוכוס

פיררה קבל אותו בסבר פנים יפות כי סמע את יופי מעלתו בפורטוגאל  .וימת
הזקן בן סבעים סנה בפיררה שנת רנח ,וסלחו בניו עכמותיו לכפת כאשר צוה
להם אביהם והנם קבורים אכל קבר הוסע בץ בארי ויתר הדברים הנם כתובים

בדברי תימים הנז'  :הרב רבי יוסף גיקטילייא

מיוצאי ספרר והרב
רבינו

יבובר יעקבן חוב

חוח יובחו מפרר הב-ו לרבותיתם ויתגחונים מתון

לפניהם בשנת כמוה אלפום רז  .רבינו יוסף נקטילויא הנקרא הריג היה חכם
בגמרא ומופלג בחכמת הקבלה  .וחבר ספר סערי אורה .וספר שער הסמים

ופי מרכבת יחזקאל .ורע סאינו הספר סחבר רבי יכחק לטף הכלי רבינו יעקב

ץ' חבוב חבר ספר עוץ יעקב ובית יעקב ורבי לוי בנו השלימו .הרב רבי יכחק
ערמה גם הוא מגולי ספרר חיש חכם מופלג בתורה ובכל החכמות .וחבר פי

התורה וחמש מגלות וחזות קשה וחבורים אחרים .הרב רבי יוסף ץ סרגא
המכונה מקובל רארגינטי גם הוא מיוכאי ספרד והיה מופלג בחכמת הקבלה

ובעל מעסים וסמעתי ממנו מעסי רבים בחסירות .כי בברחי האריכו הסמנתי'.
הרב רבו יעקב בירב ריס גלותא בארץ הכבי וגלה מספרד לפיס ומסם למכרים
ומשם לכפת הרב ר' יוסף טאיטכר ים הוא מיזכאי ספרר ונהג נשיאותו בסלוניקו

סנת רפג וסמעתי סים ספר סתסלו .רבי מאירן וירגא מיוכאי ספרר ועמד
ימים רבים בתוגרמא ואחר כך בא באיטליאה ונהרג מהליסטים‧ רבי אסף בר'
אברהם ץ' דית מחבר ספר סערי צרק היה בדור הזה .הרב הגדול רבונו יהודה
חיינו מיזכאי ספרד והיה חכם מופלג בקבלה ועשה פי על מערכת האלקו' וקראו
ספר מבחת יהודה ואומר בהקדמת ספרו כי בוראי לא נתגלה ספר הזוהר בימי

רב האי וכל הגאונים ורבינו אליעזר מגרמיסה והראבר והרמבן והרסבא לא
דאוהו  .הרב רבי אברהם ברבי סמואל זקוט מיוכאי ספרר זיהי חכם גדול בחכמת
האכטגנינות ולממוב זאת החכמה בקטדרה שלהם במרגוסה ואליו כל העמים

ידרוסו ויהי עצתו כפי ראות הככבים כעכת אחיחופל והוא חבר ספר היוחסיץ
סממנו העתקתי דברי הרבה בחבור הזה ‧ רבי אברהם רבלאס חבר ספר מקנה

אברם על חכמת הדקדוק והיה פלוסוף גדול קורא בקטדרה בפומבי לתלמירים
בוצדים בסטודיאו דפרווה  .ובהיותו שם הלכו כל תלמידיו נזכרים אחרי מטתוז

הרב ר'סם טוב סחבר ספר האמונות ומדבר תועה בספרו נגרן עזרא והרמבם

ורלכג'פל עקרי האמונה  .אבל רבי מסה אליסקר הסיג עליו והפיל טענותיו

וזה הגאון היה חכם כללי וחבר סאלות ותסובות ברינים  .הרב רבי אברהם
סבע סחבר פי החורה ונקראברור המור  .הרב רבי יוסף ן לב ' ר' בשלוניקי

זקוסטנטינה והרביץ תורה רבה וחבר ג'ספרישת  .הרב רבי יוחנץ אלמאן חבר
פי התזרה וקראו עיני העדה  .ופי' סיר הסירים וקראו חסק שלמה והיה מלמד
דון פיקו דלמירנדולה  .הרב רבי עבריה מבירטנורה התחיל לחבר פירוש

המסניות בארץ מולדתו באיטליאה ובסוף ימיו הלך לארץ כבי והסלים החבור
ומת סנת רצ הרב רב איא חיים מקייאנקיאנו חבר ספר אגרת חמורות הרב
בעל בנימין זאב' הרב ר'יוסף זרקה סחבר ספר רב פעלים על הרקדוק טליאנו,

ד' מררכי פינכי חבר ספר על חכמות התכונה מולדות ותקופות רבי יעקב וויל
אסכנזי חבד ספר שת  .רבי אליא אסכנזי חכם גדול ברקרוק וחבר חבורים על

זאת החכמה רבי דוד מקורמו סחבר סת' רבי יהודה ן הלאנה ,רבי יהודה

רסיאה

יש

יעין -בך

רסיאה ן' זקרי' רבי יהורהן סומן  .רבי רודן סוסן  .רבי סמואל ן' סירה  .רבי
מסה דקסטרו ‧ רבי מסה אלבילדה  .רבי סמואל פרנקו .כל אלה היו חכמים .
זרי מפחזרים בעולם  .רבי יוסף עוזיאל .רבי נתמץ ,רבי יעקב .רבי אם טוב

עוזיאל כל אלה היו תלמידי רבי יצחק אבוהב  .רבי יצחק ברבי סמואל חיים
ורבי יחיאל היומיונאי ספרר מופלגים בחכמת הקבלה .רבי אלעזר ץ כור ספררי

ונהג נסיאותו בלמרקה .ורבי יחיאל טרבוטו גם הואסם  .ורבי עזריאל דיינה

בלומבדדיאה סנת רכו ורבי יהוסע סאלתיאל .רבי ברוך ברבי יוסף  .ר' יכחק
קורקוסה י רבי אשר כיון  .רבי בפתלי טריזיש  .רבי דוד פניגיטון  .רבי מררכי

דמודינה  .רבי יהודה ליזו מפיררה רבי בנימן ממונטאלכינו ר' יהודה המכונה

רבי ליאון ממוריאל סנהרג מהליסטים ,רבי יהורה מינכי  .רי בפרווה סהיה רב
מובהק לחא  .רבי בינידיטו אכסילדר ‧ רי בויניכיאה .וכן רבי מסה בסאן .רבי
אכסיל הלוי ממספחת כיון רי בפרוה ‧ ר' ישראל ברומה .ר' משה יפה בבולוניה

רבי ליב אסכנזי ,כל אלה היו מכמה לסונות וחכמים גדולים מפוזרי באיטליאה
בסנת כמו ברור הזה .רבי יוסף סגי רבי יכחק כהץ רבי יצחק דמולינה  .רבי
סמואל עתיאה .רבי יצחק רונדון  .ורבידור ן זמירה  .רבי מסה הכהן  .ר' יעקב

ק'יקר  .רבי יהוסע קרקוס  .רבי יוסף קורקוס  .רבי אברהם קרקוס .רבי נסי
פוריסה ערבי' רבי חייא אחיו מאמו ערבי ‧ רבי סמואל חכים  .רבי אהרץ רטרני

תלמיד הרב פיסו  .רבי יהודה ן' זכריה  .רבי יהורה עוזיאל תלמירו רבי יכחק
בהון  .רבי נחמן סומבא .רבי יעקב .רבי יעקב אמיגו  .רבי אברהם ביטון  .רבי

אברקם אלמוסנינו ‧ רבי אברהם סגיז המכונה פניירו ‧ רבי יכחק ברכילון  .רבי

בחמן הרב רבי יוסף פיסו הרב רבי יעקב בירב ,והרב רבי ליי ן חביב ברבי

יעקב היה מחלוקת ביניהם כל ימי חייהם על הרבה דינים ובפרט בשנת הרבח

סחכמי כפת סמכו בירב מכח דין הרמבם וחביב סבירושלים והחהמים אסר שם

הראו להם שלא שמעו דברי הרמבם ואין סמיכה ויש פ'ת מהחביב ובירב סמך
עשר זקנים שם ‧ רבי משה ארוקיס .רבי יסראל קוריאל .רבי חייא בריקאס
רבי סמואל חכם  .רבי יהוסע סונבינו  .רבי יוסף קארו הזקן .רבי שמואל
אלמוסנינו כל אלו היו חכמים גדולים בארץ ישראל ומברים ופיץ ולפי סלא נמכא

אכלנו וגם לא נשמע סחברו חבורים לכן הוסמו יחד .הרב רבי שמואל כיראלייו
חתנו של הרב אבוהב יס קבלה אמתית כי כסתפש המלך סולטן סולימאן את
מכרים  .סנת אלף תנג לחרבן צוה א' מסריסיו להיות מפנה במלכות ההוא.

וימרוד המשגה במלך  .ויכו אל כל היהודים אשר סם סבזמן ח' ימים יביאו לו סך

גדול ממעות סהיה בלתי אפשר להם  .וזה בקנם חרב והרג ' והיהודים התחילו
בכום ותפלות .ויקם זה הגאון  .והביא אתו כמיס נערי מ"ב סכי ולמטה ויסגור

עכמו עמהם לכום ולהתפלל בקול דם בבית ההנסת הגדול שבמכרים והמסיך
תפלתו עד סעת המנחה .ויעתר ה' לקולו ,כי טרם סיכא משם הוגר לו שנהרג

המשנה וזה היה כז אדר  .ויא סהפליג כל כך בתפלה וכמענ שהטיח דברי כלפי

מעלה

ן

מעלה סלכן יצא משם סגי נהור  .ואומר סבט יהודה סמזה המעסה נעסה מגלה'
רבי יוסף המון הזקץ היה רופא סולטן סלים  ,ורבי משה המון בנו היה גם הוא

רופא סולטן סולימץ בנו  .ובסוף ימיו קנאז בו רופאי המלך היסמעאלים וידברו
תועה נגדו .והודידו המלך  .רבי יהודה אביגדור המכונה בונגי ‧ ר' יוסף קמחי'

רבי בונסטרוגאביגדור  .רבי רוסיאל קריסקס ארינאל  .רבי אברהם דלקוסטה'
רבי טודרוס .כל אלו היוחכמים גדולים בפרווינכה .רבי קלמץ .רבי מאיר
בקנסבורק .רבי יצחק מרגלית  .ר' יעקה ברגנשבורק' רבי מסה פיפילה רבי

מנחם המכונה מענדיאל פרנק  .רבי יצחק המכונה איזק סטיין סחבר פי' על
הסמג  .ורבי ליב כל אלה היו חכמים גדולים בארכות אשכנז .הרב דון יכחק
חברבניל היה מיוצאי ספרד סנת רנב וחבר חבורי'  .וראיתי בחבור קטן מדפוס
סמשיב אל יב סאלות מעניני פלוסופיא אל רבי סאול הכהן אשכנזי ,האומר אלו

הדברים אלו הם החבורים אסר חברתי עד הכה פי התורה יקרה היא מפנינים

והםיב ירות נייר וכל יריעותי בו פי' יהוסע סופטים ושמואל .והם כמו ה' ידות

נייר ‧ פי' ספר מלכים יפה אף נעים ‧ והוא כמו האחר  .פי יסעיה וירמיה והוא
כמו ו' ידות  .פי' יחזקאל ותרי עשר והם סמז ו'ידות .פי' דכיאל ונקרא מעיינו

יסועה אין ערך ליופייו  .ספר מסמיעיסועה והוא פי מזכרח לכל הנבואות סלא
נוכל לפרשם לא על בית שני ולא בדרך רוחני אלא עלהגאולה עתירה ספר יסועו

מסיחו והוא פי' הל מאמרי הגמרא ומדרסות סבאו על המסיח .ואלו הב' חבורים
הם כמו ח'ידות וסם כלם יחד נקראים מגדול יסועות .ספר עטרת זקנים והוא
חבור קטן על פי' פרשת הנה אנכי סולח מלאך במספטים  .אסר גם סם מאריך

יותר .והן בעקב  .ספר ראש אמנה זבח פסח .נחלת אבות .ספר סמים חדשים
והוא להכריח רעת חדוס העולם עם באור פיט ח"ב' מהמורה .ספר מפעלות

אלקים בחדוש העולם ותשובה על הטוענים ובאור עניינים מהמורה .ספר כרק
העולמים .והוא ג'מאמרים .א' מדבר מעניני העהז ומספטיו עם דיני רה וכם:

והב׳ על עולם הנשמות וגע וגהינם  .והג בתחיה ויום הריץ ועדין לא השלי מאמר

ג'' ספר להקת נביאים והוא בעניפי נבואה ונבואת מרעה ונתוכח עם המורה.
וזה יהיה תחת ספר מחזה סדי סהתחלתי לעסות על זה ונאבר .וכל הפירוסים

וחבורים האלה עשיתי אחר סיכאתי מארץ מולדתי .כי קודם זה הייתי טרוד
בחכרות המלכי ולא היה לי פנאי לעיין ולא ידעתי ספר וכליתי בהבל ימי וסנותי

בבהלה לעסות עושר וכבוד .וכן אבד העוסר בעניץ רע  .ואחרי היותי בע וקד

בארץ וחסרתי הממון אז דרשתי ספר ה'  .ואז אמרתי חסורי מחסרא והכי קתני
ואני רחיתי לו קונטריס מדפוס כמו קלף א' דורם על כורת היסורות .ופוסק

שכורתם היא חום לאס ולחות לאויר והקור למים .ויובס היא כורה לארץ.
וזה החכם מת ונקבר בפרווה סנת דסט .ויהי לו בן חכם ופלוסוף נפלא ,והזא

חבר ספר נצרי הנקרא ריאלוגי דליאון היהודי ובו נראה גדולת התפלספותו
רבי יעקב פולאק  .רי במלכות פולקיאה .והרב רבי אברהם מינכי רי בפרווה.

קבלתי

קבלתי סהיה מעשה בבולונייא סיהודי היה סומר חנם מיהודי אחר מכן זבאלף
זהב ויהי כי בא בעל הפקרון לקחת פקדונו .המופקד התל בו' ויבא התובע
אל הרב מיצץ הזה וסדר טענותיו  .וכץ חלקו המנגר הלך אל רבנים אחרים.

והתחילו הפסקי באטליאה בין כל הדברים מחולקי קצתם נגד המפקיר וקצתם

נגד המופקד  .ויגיע הדבר עד מלכות פולק ויכתוב  .הרב רבי יעקב הכל נגר
הרב מינץ .עד סנתפסט הנגע ביניהם וכתבו מרורו' זה נגר זה עם יותר ממאה
רבני לכל מערכה עד כי לפי הכסמע חרמו זה לזה  .ונתאמת אכל חכמו איטליאה
סמתו בשנה ההיא שניהם ביום ח'  .הרב רבי דור בן רון שלמה בן הרב ר׳ דוד

ץ יחייא היה ברור הזה חכם גדול והוא חבר ספר לשון למורי וסקל הקרס וספר
תהלה לדוד .ולא הספיק להסלימו  .ורבי יעקב בנו הסלימו  .הרב רבי יעקב

בנו המכונה רבינו תם היה גדול בהוסטנטינה ומרופאי המלך סולטן סולימן.

והיה חכם בתורה הקדוסה ובתורת הישמעאלים עד כי היו באים סופטיהם

להתיעץ בפסקי דיניהם עמו ,ויהי לו ולבניו ארוחת המלך וימת זקץ וסבעימים
והניח שני בנים חכמים בכל המושכלות שם הגדול החכם רבי יוסף רופא משכה

המלך והחבר ושם השני סמוהאר גרליח שנהג נסיאותו בסלוניקי בקק ליסבונה
וגם בקוסטנטינה בקק פורטוגיזיס והולידו סניהם בנים ובנות יא'ויאא:

הרב רבי יוסף קארו

הספרדי  .והרב רבי משה רטראני מפוליא סניהם

מרביצים תורה בכפת .קבלו מרבותיהם ומהגאונים שהיו לפניהם בשנת כמו
ה'אלפי' סין  .ד' יוסף קארו חכם גדול בתורה והעמיר תלמידי הרבה וחבר הבית

ווסף וסולחן ערוך וכסף משנה  .ועלה אל האלקי בכפת שצת סלה .הרבר' משה
דטרנו גם הוא חכם גדול ודיין בכפת וחבר ספר קרית ספר וספר בית אלהים,
הרב רבי משה לוי אלקביץ חכם גדול בקבלה וחבר ספר בית ה'  .הרב רבי מסה

קוררווירו חכם בחכמת הקבלה  .הרב רבי יכחק קארו בעל תולדות יצחק .רבי

אברהם ירוסלמי  .רבי שמואל קוריאל ,רבי לוי מוקרבי .רבי סמואל חקאן
סל אלה בקוסטנטינה .רבי חיים רבוכל סחבר ספר באד מים חיים על הקבלה.

רבי אברהם כראלוו .רבי סמואל דימדינה .רבי מסה אלמושנינו סחבר חבורים

רבים ,ר' יכחק אדרוי  .סחבר סת ודרוסים  .ר' מדרכי מאטאלון סל אלה הסרצ
זקנים בסלוניקי וחכמי גרולי' .והרב ר סמוש דמידינה הנז' העמיד תלמירי הרבה

ומתלמידיו חכמים ראסי יסיבות בסלוניקי והאריך ימים אחר כל הנזכרים
וחבר ספרי סאלות תסובות ה' יאריך ימיואמן .רבי יוסף קורקוס בירוסלם,
רבי חיים חבר בדמסק  .רבי סלמה אליסקר עסיר גדול ומחזוק ישיבות באי,

רבי יבחק כהן הנגיד עסיר וחסיד במכרים  .רבי סמואל סבעפם .רבייוסף
סגיס פורטוגיסו בצפת  .רבי אברהם שלום סה"ר נסים פוריקה ספררי במברי'
רבי יעקוב גלי ערבי בצפת .רבי יוסף חייט ערבי הדיין בדמשקו  .הרב ר' מסה
הריין ערבי בחלב היא אדם כובה .רבי יואל הליי בכפת  .הרב רב שלום ברבי

יוסף המכונה רבי סכנה גאון גדול בכל אסכנז רבי סמזאל בנו  .רבי יונה ברבי
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קלמץ ברוסיאה בר פלוגתיה דרבי סכנה  .רבי סלמה ברוסיאה .רבי יצחק כלל,
רבי יצחק כהן ‧ ר' ישראלין בקרקה .ד'יעקב וירמינץ  .ר אליעזר מפרנקפורט

רבי קלמץ כהן ועשיר ‧ רבי דור מזולכרפורק  .רבי יצחק בגינספורק * ר' קלמן

סור  .רבי בנימן סחבר מחזור לאסכנזי כל אלה היו מפוזרים בערי אסכנז
ואלה הם הרבנים המפוזרים באיטליאה מכל הלשונות  .הרב רבי אברהם כהץ

ספרדי די בבולונייה והדפיס ספר החסידים ועסה פילסאלתות דרבי אחא רבי
עבריה דספורנו סם וחבר ספר אור ה ופי התורה  .וסניהם ונתו סנת סו .הרב

מחיר קבנאילבוגן רי בפרווה חבר סת ומת סנת סיח .ד יהודה בנו בויניכיאה.
הרב רבי יוסף אוטולינגו אסכנזי די בקדמונה ומת סנת של ‧ רבי מסה בזולו די
בלמרקה והלך לאי ומת סם סנת סה בן פסנים‧ רבי יעקב מנטינו חכם ורופא.
והעחיק מורה הצבוכים ללסון לטינו ‧ רבי עזריאל טרבוטו רי באסקולי ונפטר

בפיסארו סנת סכט .רבי יוחנץ טריויס סעסה פי' מחזור טליאני ויס לו קבלה
סהיה מגזע רסי .רבי יצחק דלטיס .רבי יעקב פינכי מרקנאטי ויס לו קבלה
היותו מגזע חכם ריקנאטי' הרב ר' אברהם מרוויגו ורבי ישרש אחיו רי בפיררה׳

ואלו הג' גאונים היו רבותי וסמכוני באסיסות תורתם בידם ממס הטהורות
בברכתם על ראסי ,ר' יהודה אדרוטיל רי באנקונה .הרב ר' כמח דמילי והרם

רבי אלייא בנו במנטווה  .רבי ברוך אזקיטו בפיררה  .רבי מסה ורבי רוד ,ורבי
יהורה פרווינכאל  .אחים די במנטווה .רבי יצחק ממונכיליכי בבולונייא .רבי

יהודה דליפייאטילי  .ובנו רבי יכחק ברומה  .רבי אברהם בן החכם רבי יכחק

בץ החכם רבי יחיאל דפיסא מת בבולונייא שנת סיד  .רבי אלייא מכולה סם
וחבלתי מזקני הדור כי בהיות רבי יחיאל דפיסא הנזכר בפיסא אסר בטוסקנה
חוף הים הגדול בהיות גלות ספרר סנת רנב בורחים משם יהודים רבים ובאים

לאיטליאה כדי לעבורא תוגרמה היה זה זקץ מקבל כלם עביים ועשירים ומכלכלם

ומלוה אותו על יד על יר עם הספקות והזנות בכל המצטרך ואומרים סבזבז בזה
סך רב  .ויהי היום הגיעו בביתו ר זקנים הבאים מהגולה חהמים גדולי ובראותם
את עוסר כבוד תפארת ונפם החסירה והנדיבה סעסה להל הגלות הזה ‧ סאלו

ממנו מה בקסתו מהבורא והשיב חכמת הבנים .ויאמרו לו בטח בה׳ סיכא תוך
סנה בן מחלכיך אשר הוא יתחכם מאד ותקראהו אברהם לסימן סעסית חסד

עם זרע אברהם  .ויצא מבץ בנו זה הגאון ר אברהם דפיסא סהיה גבר בגוברין
בכל המוסכלות .וימת בחכי ימיו והניח בני ועושר וכביד וסמעתי סחבר חבורי

ועדיין לא נתגלו .הגאון רבי דור סמואל פיסקרולו התחיל לנהוג נסיאותו

בלומברדיאה שכת השל ‧ הרב רבי פנחס אליה ממילי  .הרב רבי יהודה מוסקטו
והרב ר' סמואל נורלינגין .והרב רבי משה מנורכי רי במנטווה הסר דוץ סמוש
אברבנא יכא מנפולי בסנת ה'אפי'ס בעוסר יותר ממאתי אף ציקיני בחסרה עליו

ובימיו נתעסר הסר רבי אלחנץ מפאנו בבולוניאה והסיג עד סך הנז' גם הוא.

הרב רבי דור בן הסר דוץ יוסף ן יחייא  .והואדור עשירי לשלשלת מספחתינו
היה

היה בראס גולי' מליסבונה עם אביו ואחיו  .ואחר פטירת אביו בפיררה‧ והליכת
רבי סלמה אחיו לתוגרמה  .גלה בעיר רוינה ,ואחר כך בעיר אימולה ושם נטע

אהלו עם בניו .ויהי חסם גדול בתזרה ופלוסופיא דקרוק ושירים לא קם כמוהו
ברורו וחבר חבורים וקכורי על חכמת הדקדוק ופלוסופייא והנם בידי‧ ובחצי

ימיו קהלות הקדש סבמלסו' נפולי בחרו בו וקראוהו להיות עליהם די סופט ורייץ
עליהם ,וסם עברסב שנים עד גלות ישראל מארכות ההם ויסב באימולה אל
ביתו סנת ה' אלפים סוץ ובשכת שג עלה אל האלקים ,ויהי לו ב' בנים ,יהורה

הוא הראשון ומת בחכי ימיו בלי זרע פל קיימה  .הרב רון יוסף בן הגאוץ רון דוד
ן' יחייא בכו השני ,והוא דור "א לסלשלת משפחתינו .והיה במעי אמו כסיכאו
הוריו מליסבונה כאשר תראה באורך בספר דברי הימים לתולדות בנ יחייא,
ובהיותו באימולה הרביץ תורה לקק שם הל ימיחייו והיה חכם כולל בכל החכמו'

וחבר ספר תורה אור ופי' כל כתובים אשר נדפסו בבולונייה .וחבר ספר דרך
חיים אשר היה מפרס סך רב ממדרסי הגמרא  .וספר נר מכוה סהיה מפרס בו
הל המכוות וטעמם ובעוונותינו נסרפו אלו הב חבורי בפרווה שנת סיר בסגגה?

לרוב לחץ הסוטרים עם ג' תלמודים סהיה לנו שם ועם ספרים אחרים ,ולא נותר
אכלינו מאלו הסני חבורים רק קצתם סמכאתי קונטרסי בבית מדרסו של הרב
אא הזה  .ולרוב למורו יומם ולילה .הסיגוהו חלאים רעים ונאמנים עד שנפטר

לעולמו בן מה סנים שנת ה' אלפים רבט .ואחרי פטירתו המו י' סנים סלחנו

עכמותיו אל כפת כאסר כוה לנו ונקברו עד הגאון ר' יוסף קארו ויס בידינו ראיה
מידו שוזה הרב רבי יוסף אבי זלהה הניח שלסה בנים ור' בנות .ואנחנו בניו עם

המעטירה מ' אביגילן יחייא הורתינו הסיאנו ארבעתן בכבוד ברוך ה'  .רון דור
הוא הגרול ומת בן חמשים סנה והניח בץ קטן ושמו אחיקם  .הרב רבי יהודה
היה השליסי אשר למר בפרווה בסטודיאי סלהם ,ובתורה הקרוסה יכק מים

מהגאון רבי מאיר רי שם ונכתר ברפואה סנת סיז בכבוד גדול לא נעסה כמוהו
לשום יהודי .ונסא אסה בבולונייה ומתשם בץ לא סנים סנת ה' אלפיםסב .ולא
הניח בנים זכרים אלא בת א'וסמה אביגיל ,אני גרליה בן הגאון רוץ יוסף
הייתי בן שכי לו ‧ אשר להפקת רכונך חברתי זה החבור  .זולת חבורים אחרים.
אשר חברתי על סם אחיך ויוכאי חלכי כלכם ברוכי ה'  .למען יהיה סמי נקרא

עליכם תמיד וכבר הארכתי כוונת כל א' מהם בספר דברי הימים לתולדות בני

יחייא  .ועתה פה לא אמכע מלהודיעך בקיבור כווכתם .למען לא ימוסו מפיך
ומפיזרעך עד עולם  :הראסון נקרא פי אבות לן יחייא .ויס בו כמה והמה

פסטים סקבלתי מאבותי והסית נתץ לי לשוץ למודים והתחלתיהו בבחרותי קורם
סנשאתי אסה באימולה  :הסני נקדא ספר יחייא והואזה .וכוונתי בו להודיע

6

סלשלת הקבלה מתורת משה ממרעה עד היום  .והתחלתיהו ברוינה על סמך
סנתפט  :הסליסי נקראספר הדרסות אשר דרשתי ברבים בכמה מקומות

באיטליאה והתחלתי לכתבם על ספר בשנת סיב על סם רבי משה בני וביום הזה
יז ב
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הם סך

הם סך קף  :הרביעי נהרא ספר דברי הימים לחולדות בני יחייא .וכוונתי
להודיע סלסלת זרענו מתחיל מרון יחייא הראסון בשנת ד' אלפים תרנו עד היום

אסר חדשתיהו ומלאתיהו יותר ממה סהיה כתוב ביד זקנינו ,וזה לפי סמכאתי
חרוסים ביד קרובינו העומרים בסלוניקו וקיסטנטינו וכתבתים בועם הקדמה
יפה לחבור סלא היה מאז  .והתחלתיהו על סם רבי יהורה בני סנת סיו ברוינה:

החמסי נקרא משלי סלמה וכוונתי בו לתת פתרון לכל מיני החלומות והתחלתיהו
באימולה על סם רבי סלמה בכי שנת סיז  :הססי הוא ספר סבו פירסתי כל
המלות זרות הנמכאות במחזיר ספרדי והתחלתיהו על סם רבי דור בני סנת

סכב בקודיניולה  :השביעי נקרא ספר חנוך וכוונתי לתת טעם ופתרוץ לכל

מיני סרטוטי הידים והפנים מבני אדם  .והתחלתיהו בפיסאדו על סם בני רבי
חנוך שנת של  :הסמיני נקרא ספר גרליה וכוונתי בו לדרוס פסוקים הרבה
סבתורה סבכתב ומאמרים שבחורה סעל פה עם פסטי' יפים וכחים והתחלתיהו

על סם רבי גדליה בנך .ועל סם כל יוכאי חלכי אשר בשמי יכונה .והתחלתיהו
בפיסארו שנת שלה  :התשיעי נקרא ספר בית אמונה .וכונתי בולהראות
מעלת התורה ומעלת מרעה והתחלתיהו סנת שלו באליסנדריאה על סם רבי

גדליה בן מ' קמילה בתי  :העשירי נקרא ספר הר סיני וכוונתי בו לפרס

חלוף הדברות סיס בפרש' יתרו וקרושים ואתחנץ .ולבסוף אני עוסה חלוק
המכוות הנהוגו להווה חוצה לארץ עם דרך נאות ויפה והתחלתיהו באליסנדריאה

ארר שלז על סם רבי מסה בץ מ קמילה בתי:החחר עסר נקרא עין המניץ
וכוזנחי בו לפרס טעם מכוי ישראל והכופר ועא על עיץ הרע והתחלתיהו על שם

רבי מסה גרליה בץ רבי יהורה בני בקסטיליטו שנת סלז  :השנים עסר נקרא
ספר המשכיל  .וכוונתי בו ויכות ופלפול בין יכר הטוב ויצר הרע על עסקי התסוב'
זרינים על מכוות דה וכם והתחלתיהו בקיירי סנת שלח על סם רבי מסה בכך:

השלסה עשר נקרא ספר הללויה י וכוונתי בו לפרס ברבור רחב מץ ברוך סאמר
עד סוף פמנה עשרה והתחלתיהו בקיירי על סם החר מנחם סיני סבת שלח:

הארבעה עשר נקרא ספר נח  .וטוונתי בו לפרס ברכת יעקב סנתן לבניו.
וחיתתו וחיתת יוסף .עם למוד ענייני הספר ובכיה ונחמה .והתחלתיהו
באליסנדריאה שנת שלח על סם רבי נח בן רבי יהודה בני  .החמשה עסר

נקדא ספר החוסרי' וכוונתי בו לפרס כל מזמור אסרי תמימי דרך .והתחלתיהו

סנת הטלט בקסטיליטו על ססד דור בן רבי יהודה בני  :הססה עשר נקרא
ספר תוכחות מוסר .וכוונתו בו להביא קבור רוב המחברים סדברו על דרכי
התשובה ואחריו חברתי וידוי יפה מאר ‧ והתחלתיהו על סמי סנת הסמא בבפר

פומה  .השבעה עשר נקרא ספר הלמורים  .וכוונתי בו לפרס הרבה אגרות
זמדרשים קשים ורחוקי מפשטם אשר מכאתים בספר עיץן יסראל ספרי אחרים
והתחלתיהו בפומה שנת שמא על סם הגאזנים אא וזקני זכל  .הסמנה עסר

נקרא ספר דרכי נועם  .וכוונתו בו ללמד הדרך הטוב שכריך לאדם להחזיק כל

ימי

ימי חייו למען יזכה אל האושר האחרוץ  .ונכנס בזה כד דרוחים על פרסיות
התורה‧ והתחלתיהו בפומה שנת סמב  :התטעה עסר נקרא ספר הפרסיות
וכוורתי בו לתת טעם אל כל הפרסיות מבתורה שהם תרסט  .למה זאת פתוחה

וזאת סתומה  .וכץ לתת טעם למה נסמכו זו לזו והתחלתיהו באליסנדריאה כסלו
סמג  :העשרים נקרא מוער קטן  .והוונתי בו לדרוס בכל מועד סבסנה איזה

דרוסים קטנים מתועלת הקהל מעביינא דיזמא התחלתיהו באליסנדריאה סנת

טמח על שם רור בן החר יוסף בבי אכו  .אשר כל אלה החבורים ביגיע כפי

חברתים לא שלותי ולא סקטתי יומם ולילה עד סקשרה נפסי באהבתם מאר:

העשרים ואחד נקרא עץ חיים וכוונתי בו להסיב אל כל מיני ספקות אסר יוכל
האיס לסאול על פסקי תחיית המתים והתחלתיהו שנת סמו על סם חננאל בזר
יהודה בני אכו  .ועתה הנבי עורך לפניך בני היקר מנין ושם וסדר כל הדורות
אשר היו בעולם מיום הבריאה עד דורינו זה  .וזה להקל אליך ידיעתם .וגם
סלהיותי עתה בחתימת עקר הספר טוב לראותם בחסבון צורק וקכר ,והם

אדם' סת ' אנוס  .קינן ,מהלל אל ידר' חנוך‧ מתושלח למך ,כח' סם'
ארפכסר ‧ סלח .עבר פלג' רעו פרוג' נחורי תרח אבר הם' יכחק .יעקב'

יהורה  .פרץ  .חכרון ‧ דם י עמינרב  .נחסוץ ‧ סלמון  .בועז  .עובר יסי .דור:
סלמה ‧ רחבעם .אסא יהוספט  .יודם ‧ אחזיה .יואס אמכיה עוזיה יותם.

אחז חזקיה ‧ מנסה ‧ אמון .יאסיה יהזיקים יהויכין .סאלתיאל זרובבל
משלם‧ חנניה  .ברכיא חסרא יסעיה ,עובדיה .שממיה סכניה צרקיהי

כתן .הונא .נחום ,יוחנץ ,ספט' ענץ‧ נתץ" נחמיא עקביא .הונא .הונא.
זוטרא  .זוטרא  .גוריה  .זוטרא יעקב מיקם ,נחמיא .אבדימי פנחס חכוב

וזה היה אחרון הנמכא בכתובים סיהיה באמת ובאמונה מזרע הקדס סל דוד
המלך  .וקסה בעיני כי ראיתי סני אחים נחשבים ב'דורות כמו יהויקים אחי

יהואחז וצרקיהו אחיו שהם כמנים ג' דורות זהיה ראוי לחסוב אותם דורא' .וכן
מר הונא ומר עוקבא ואבא סהיו אחים ונמנו גם הםג' דורות .וכן אחרים ,עם

כל זה כל אסר כתבתי הם דברי סרר עולם  .וכן בסדר עולם מסים סמעיה אחר

סכניה  .וכן מסים עריה אביו סל חזקיה .ובסדר עולם זוטא מביא סמעיא קודם

סכניא .ונק אומר סכניה בן סמעיא אביו סל חזקיה ובסדר עולם זוטא חינו מביא
בעריה  .ויא כי הלל הזקץ היה אחיו סל חזקיהו הזה  .ואני לא ידעתי להכריע.
ורהיות כי כאשר חמדתי בראסית החבור הזה סרדם הראסון להיותו יכיר כפיו
פל הקבה ראוי להחמין סהיה סלם בטבעיות ואלקיות המוסכלות בתורת מסה

אסר נבראת קודם העולם כאסר דרשו חזל על פסוק ואהיה אכלו אמון .אם כץ
אדם הראסון היה מסכיל בתורת מסה בגלוים ונסתרים בכל האפסר לבן ארם

ובמדרגת מדעה והוא מסרה אל שת הכולד בכלמו וכרמותו .ומהם נשתלסל
אל נח ואברהם וזרעם סבמצרים עד מתן תורה סאז הית מסרה בגלוי ובפומבי

גדול אל מסה ואל כל ישראל ומהם מרור אל דור עד דזרנו זה .באופן טתא
להכחישה

להכחישה אפילו בנקודת חירק או י' קטנה ואפ' סהרחבתי עד השתא הדבור
בזה בכמה אופנים ודרכים באורך ובקברה  .בחרתי עתה להכיג לפניך בקזבר

הקכורים כל סדר קבלת התורה למעץ יהיה ערוך לפניך במראות הכובאות זך
ובהיר כשמש .כבר הזכרתי אליך מאמר חזל סאמרו בפ'יס נוחלין .ז קפלו את
העולם .מתוסלחראה אדם  .סם ראה מתוסלח יעקב ראה סם  .עמרם ראה

יעקב י אחיה הסלוני ראה עמרם  .אליהו ראה אחיה ועדיץ אליהו קיים ואין ספת

סלהיותם כל א' ראס לדורו וקבלת התורה תלויה עליהם .כי למרו זה לזה כל
התורה שהיתה ביד אדם וביד מרעה .ועתה אכיג לפניך פרטי הדורו מסלשלת

הקבלה מתורת משה סבכתב וסבעש  :אדם חיה תתקל שנה ומת בשנת נז

ללמך  :סתחיה תתקיב סנה ומת שנת קסח ללמך  :אנוש חי תתקה שנה
ומת שכת דשו ללמך  :קיכץ חי תתקי שנה ומת שנת קעט לנח  :מהללאל
חי תתכה שכה ומת סנת דלד לנח  :ירד חי תתקסב שנה ומת שנת ססו לבח :

חכוך חי שפה סנה זיתהלך סנת קיג לכח  :והוא קבר אדם וחיה אחריו כז סנים:
מתוסלח חי תתסט סנה ומת שנת תר לנח  :למך חי תסעז שנה ומת שנת תקב

לנח  :כח חי תתקב שנה ומת סנתנז לאברהם  :שם חי חר שנה ומת סכת
כ' ליעקב  :ארפססר חי תלח שנה ומת שנת מח ליצחק  :סלח חי תלג שנה
ומת שנת נד ליעקב  :עבר חי תסר שנה ומת סנת עט ליעקב  :פלג חי

דלט שנה ומת שנת מח לאברהם  :רעו חי רלט שנה ומת סנת עה לאברהם:
סרוג חי דל שנה ומת סנת ק' לאברהם  :נחור חי קמח שנה ומת סנת קי

ליכחק  :תרח חי רה סנה ומת סכת לה ליצחק  :אברהם חי קעה שנה
ומת שנת טו ליעקב  :יכחק חי קפ סנה ומת שנת לז ללוי  :יעקב חי קמז
סנה ומת סנת נה ללוי  :לוי חיקלז סנה ומת שנת קיו קודם יכיאת מכרים:

קהת חי קלג סנה ומת שנת ק' קודם יכיאת מכרים  :עמרם חי קלז שנה
ומת שנת ל' למסה  :מסה חי קב סנה ובן פ' שנה היה כשקבל התזרה והיא
סכת ב׳ אלפים תמח לבריאת העולם  :יהוסע חי קי שנים ובן פב סנה קבל
התורה ממרעה שנת ב' אלפים תפח  .פנחס לא נורעוימי חייו כי האריך ימים
מאד .והוא קבל מיהוסע שנת ב' אלפים תקיז לבריאה סבסנה ההיא מת יהוסע

עלי הכהץ קבל מפנחס סנת ב' אלפים תתל  :סמואל הנביא קבל מעלי שנת ב'

אלפים תתעא  :אחיה הסלוני אפילו סהיה מיזכאי מכרים קבל מסמוחל שנק ב'
אלפים תתפב  :אליהו הנביא קבל מאחיהו סנת ב׳ אלפים תתקסב:

אליסע קבל מאליהו סכת ג' אלפים ומז לבריאה .ואז נסתלק אליהו ווא סהיה
סנת ב' אלפים תתקב  :ויא נסתלק סכת ג' אלפים טו :יהוידע הכהן קבל
מאליסע סנתג אלפים בה  :זהריה בנו קבל מאביו סנת ג' אלפים פזי ויא ע'ז
הושע הנביא קבל מזכריה שנת ג' אלפים כ'  :עמוס הנביא קבל מהוסע שנת
ג' אלפים קי  :יסעיה קבל מעמוס סנת קמ :מיכה קבל מיסעיה סנתקס.

יואל קבל ממיכה סנת קב  .נחום קבל מיואל שנת רמ חבקוק קבל מנחום

סנת

שנת דנד  :צפניה קבל מחבקוק סנת דפ ירמיה קבל מצפניה שנת סיו:

והחרבץ היה סנת שלח  :ברוך קבל מירמיה סנת ג' אלכים שנ :עזרא הסופר
קבל מברוך בבבל שנת ג' אלפים סע והיה הוא יחד עם קב חכמים ונביאים
ונקראים אנסי כנסת הגדולה סמעון הצריק היה מסירי כנסת הגדילה וקבל
מהם סנת ג' אלפים ת'  :אנטיגנוס קבל מסמעון הכדיר סנת ג' אלפים תדו:
יוסי בץ יועזר ויוסף בץ יוחנץ קבלו מאנטיגנוס סנת ג' אלפים ותר סהוה כב

לבנין בית שני .יהוסע בן פרחיא ונתאי הארבלי קבלו מהם סנת ג'אלפים תקס
סהוא סנת קכב לבניץ ,וכמוס קורם מלחמות יון יהורה בן טבאי ושמעון בץ
סטח קבלו מהם סכת ג' אלפים תרכא לבריאה ,ריג לבנין הבית .וראסית

מלכות חסמונחים  .סמעיה ואבטליון קבלו מהם שנת ג' אלפים תשכב סהוא

סנת שרי לבנין הבית .הלל וסמאי קבלומהם שנת כמו ג' אלפים חשכח סהוא
סב לבנין ונמשך קבלת זה הדור מאה סנה שהיה עד חרבץ בית סני מעט קורם.
וזאת הקבלה עמדה ביר זרע הלל אלו הק' סנים סבהם שמעון בן הלל .ורבן

גמליאל נסדו' ורסבג סנהרג בחרבן ועם הל זה הלל זקנם חיה קם סנים במסך
זרעו הזה  .עד סהוא ראה ריבז סגם הוא הזקיץ מאד עד סך קב סנה .באופץ
סהלכה הקבלה מיד הלל וזרעו ליד רבץ יוחנן בן זכאי פהאפה .ודורות תנאי'.

ריבז קבל מהלל וזרעו קורם תשלום החרבן  .והיה נסיא ג' סנים אחר החרבן
סהיה שכת ג' אלפים תתכח סהוא תיא לבנין .רבן גמליאל בן רשבג מנהרג

בחרבן קבל מריבז בסכת כמו ג' אלפים תתמ ויב סנים אחר החרבן  .ר' עקיבא
קבל מרג סנת כמו ג' אלפים תתס  .וכמונב לחרבן  .רשבג הסני קבל מרבי
עקיבא בסכת כמוג'אלפים תתכ לבריאה רבינו יהורה הנשיא סנקרא רבינו

הקרוס קבל מדסבג אביו סנת כמו ג'אלפים תתקם ליכירה וכב לחרבץ .ר' חנינא

בר חמא קבל מרבי הקדוס שנת תתקפ וקנ לחרבן ז'דורות אמוראי רב בסורא
וסמוש בנהדרעא קבלו שנת גאפים תתקצט לבריאה .ד יהודה בנהדרעא ורב

הונא בסורה קבלו סנת ר' אלפים אד  .רב חסדא בסורה ורבה בר נחמני קבלו

בשנת כמז ר' אלפים ב'  .אביי בנהררעא ורבא במחוזא קבלו שנת המוד אלפים
פה  .רב נחמץ בפומבריתא ורב פפא בסורא קבלו כמו בסנת ד' אלפים קיג.

רב אסי בסורא ור זביר בפומברית קבלו סנת המורשפים קכא .מרימר בסורא
ורב גביהה בפומבדיתא קבלו סנת המורקפה ה'דורו רבנן סבוראי  .רב יוסי

בפומברית קבל מהם סנת רשפי דלח  .רב אחאי בפומבריתא ורב עינא בסורא
קבלו סנת דשפים דע  .רב חנן בפומבדיתא קבל סנת ר אלפים סמט' רב יבחק
בפומבריתא קבל מרב חנן שנת ר'אפי'סס ר' הונאבס רא ומר רבא בפומברית

קבלו כמו בסנתר אלפים סע .ח'רורו גאונים  .רב חנינא בפומבריתא ורב הונא
במתא מחסיא קבלו כמו בסנתרתמ .רב יעקב בפומבדיתא ורב יהודה במתא
מחסיא קבלו כמו בסנת דתב  .רב מרי בפומבריתא ורבי יהורה במתא מחסיא

בסנת כמו ד' אלפים תה  .בר אבא בפומבדיתא קבל סנת ר' אלפים תקנו :
רבו וסף

רב יוסף בפומבדיתא ורב הילאי במתא מחסיא קבלו בשנת דתקב  .רב קימוי
בפומבריתא ורב יצחק במתא מחסיא קבלו המו שנת דתרמה  .רב אהרץ
בפומבריתא ורב נחסון במתא מחסיא קבלו כמו שנת דתש  .רב סדירא ורב

האי בנו בנהררעא ורב סעריא במתא מחסיא שנת דתשם  .רב יהוסף הלזי קבל
בשנת כמודתת  .בספרר ,רבי יצחק אלפסי קבל בשנת כמו ד' אלפים תתם
מפיס וספרד הרמבם בספרר ורסי בכרפת קבלו בשנת כמו ר' אלפים תתק

רשבם ורת וריבם אחים כרעתים קבלו בשכת כמו ד' אלפים תתקם  .סמג
והרמבן ספרדים קבלו בשנת כמור אלפים תתקנ  .הרשבא מפרוונכה ,והרף

מספרד קבלו בשנת כמוה אלפים .הדאס אשכנזי והרלבג ספרדי קבלו בסנת
המו ה' אלפים כ'י רב יצחק ספרדי ורב יסרחלין אסכנזי קבלו בסכת כמו השפים

קם רב יוסף ורב יעקב ספרדי קבלו בשנת כמו האפי רנ :הר"ת בכפת והרינל
בקוסטנטינה ושלוניקי והרשרם בסלוניקי קבלו בשנת כמורם .משה כתב
ספרו וסער איוב ופ' בלעם .יהוסע כתב ספרו וח פסוקים סבסוף החורה ויא

הית קוראם ומשה סותב ברמע  .סמואל כתב ספרו וספר סופטים וספר רות :
דור ויזקנים כתבו ספר תלים ,והזקנים היו אדם ,אברהם מסה' רוד סלמה.

אסף ‧ הימץ ידותון .ג' בני קרח  .ועזרא ויש דעת אחר במדרש סיר הסירים
ודע כי מתחיליץ המזמורים בעשר מיני התתלות והם אסרי מזמור שיר רכן.

מסכיל מכתב‧ תפלה .תהלה' הודו ‧ הללויה ‧ והיה מזמרם בעשרה מיני זמר
והם סמינית נחילות .גתית ינגיכות  .עלמו' כוסנים .סוסץ‧ אילת יונת אלם

מחלת  .והמזמורים הם קנ .ויא סהם קמט בהסי' למה רגשו עם אסרי .ויא

סהם קמז שמספר ימי יעקב וזה בהסים הב' מזמורים ראסונים סיהיו א' וחמסה
ברכי נפשי במזמור אחד  .יסעיה כתב ספרו ומסלי וסיר השירים וקהלת.

ידמיה כתב ספרו ומלכים וספר קינות  .אנסי כנסת הגדולה כתבו ספר יחזקאל
וחרי עשר ורניאל ומגלת אסתר  .עזרא כתב ספרו ויחוס דה ער ולו אחים פרס
סח  .נחמיא כתב משם עד תשלום ספר דברי הימים .כנראה כל זה באר הטב

בבב פק  .ויס שם חלוק רעות עייץ סם  .וראזי שתדע כי אומות העולם הרבו

לכתוב ספרים אחרים בקובץ ספרי הקרם אסר אינם בידינו .ואומרים כי מכאו

קכתם בלשון כשרי וערבי ויוני .ובחרתי להכיגם לפניך .למעץ תדעם
ספר טוביה אזמרים סהיה בימי גלות בכל וכוונתו לספר כרקותיו ונבואותיו
ומראת מלאך רפאל אליו ומשבח הזיווג והצדקה  .ספר החהמה הנקרא
ספייאינבואה ואומרים סחברו סלמה .זיא סהיה פילון היהודי בבית שני וכזונתו

סדור הנהגת השרים והדיינים ושנאת עובדי אלילים והרמבן בהקדמתו לפי'
התורה מזכירו .ספר איקליסיאסטיקו אומרים סחברו יהוסע בן סרוק וכווכתו

לדרוש להמוץ סיקסיבו לקול סופטיהם ושריהם .ופיפעלו מרות טובות ומשבח
החהמה והאנשים הכריקים  .ספר ברוך וכוונתו להתנבא לישראל הגולים

בבבל סיסובו לירוסלם ומה סיהיה באחרית הימום .ספר יהורית הנקרא

ל

יוריטה,

מדיטה  .וכוובתו לספר איך היה מעשיה והכלת ישראל מיד יוונים  .סני ספרים
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אחדונים מעזרא יחד מהסנים סהם אכלינו  .וכוונת ספר ראשון הוא ספור פסח

סעסה יאסיה בירוסלים .ומזרעו אחריו וגלותם בבבל‧ ומספר פלפול סהיה ביץ
ג' בחורים לדאות מי הוא יותר חזק  .אם היין אז האשה  .או האמת או המות.

ואחר כך מספר ענייני בנין הבית שני וגרוס הכשים נכריות .וכוונת ספר סני
הוא להגיד סנית כל הכתוב בכל הספרים ראשונים בלסון קכר׳ ומספר נבואות

עזרא  .ואומרים סיס ספק אם אלו הב ספרים חברם עזרא  .ספר מכביאי

בחלק לג' ספרים וכוונתם לספר מלחמותם עם היוונים .ספר אריסטיאה
והווכתו הואספור איך מלך מכרים הנקרא טולומיאו סלח לאלעזר כג סישלח

איז זקנים להעתיק התורה מעברי ללסוץ יווני  .ואיך היה כל הענין ההוא באורך
וכבר הארבתי בזה לעיל במקומו  .ספר סושנה .וכוונתו הוא לספר מעשה

ב' זקנים סופטי' בקשו לאונסה והיא לא רצתה ,והזקנים גזמו אותה להלשינה

סרכתה לזנות עם בחור ודני) הכילה ,והיא היתה בת חלקיה אשת יויקי' הכהץ'
ולפי סיש בין האזמות רינון ותרעומת נגד היהודים באמרם סקדמונינו זייפו
קבת דברים בנבואות והו'  .לכן אמרתי להוריעך דברי ראס החכמים והקרוסים

סבהם הנקרא ס' אגוסטין האומר בספרו הנקרא עיר אלקים ספר טו פיג' אלו
הדברים  .אין להאמין סהיהודים עם מפוזר ומפורד יכלו להסכי על זיוף הספרי'

אשר אכלם העולים כלם לסגנון א' ,ויונח גם כץ סיוכלו עשוהו הלא הוא רחוק

לחשוב כי בקנאתם בזרים זייפו לעכמם ספרים קדוסים כהמה .וכן אומר בס'
זחפ מג כי אחרי הנוסח העברי אסר כבודו לעולם נסמור העתקת הסבעים
מטובחת מכל זולתה .וכן בפי' מזמורמ מכנה אותנו ארגז הספרים ‧ וכזה כתב

החכם אקוינו בפירושו לאגרת הרומיים פט .וכץ אליסנדרו ראימולה חכם גדול
בתורו הקסרי כתב בעבתו חלק ו' מספריו סי' רלג מגין בעד היהודי אשר נמכאו
בספריהם דברים מלאיתכנו‧ מספר השנים מכל הספרים בראשית משכברא

העולם עד סמת יוסף אלפים וב'סנים ‧ סמות משמת יוסף עד סנה שנית מיכיאת
מצרי סהוקם המשכן קמ סני ויקרא סנק תורת כהני לפי סכל המכוות הסייכי)
לכהנים כגון קרבנות וטומאה וטהרה וכיוצא כתובים בו היה משהוקם המשכץ
עד החדש השני' נמסך א׳ חדש  .במדבר סנקרא חומש הפקודים לפי סיס בו
מספר בני ישראל ,נמסך מא לחדש הסני עד מ סנה סהיה לח שנים טחרסי אלה

הדברי' והוא ספר מסנה תורה לפי סבו מזכיר רוב עסקי היהודי' ורוב המכוות.
במסך מעשתי עטר חדש עד החדס הראסון בא' לחדש סהיו ע'יום .כא מהם
זמי אבל משה ול' יום סהכינו להם כירה לדרך הרי לג' יום ויתרם לז יום.

והוסע משבאו יסראל בארץ עד שמת יהושע הז שנים  .סופטים מעתכיאל בן
קנא עד סמת סמסון סכר סנים  .סמואל משכהן עלי בשילה עד מיתת דורכג
סנים  .מלכים מסמלך שלמה עד חרבץ בית ראסון תלג שנים ט' חדשים יימים

היזעמ היעשי  .םימי 'י םישדח'ו םינס אית אוה תמאתס ץסי רפסב יתאכמ(
וח א
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יותם

יותם אחז חזקיה ער שנה א' למנסה קיר מנים  .ירמיה מן יג סנה דיאסיהו עד

חרבן בית ראסון מא סנים ו' חדשים י'ימים  .יחזקאל מן סנה חמשית לחרבן

וגלות יהויכין כז סנים  .תרי עשר מן עזיה המלך עד סבא אלכסנדרוס מוקרון
סכז סנים  .דבדי הימים מסנברא העולם ער בורם מלך פרס סכוה בנין בית

סני ג' אלפים סכא סנים  .רביאל ועזרה מחרבן בית ראסון ובנין בית סני ע'
סנים  .מסנה מחרבץ בית סני עד חבור המסנה קה מנים .הסש הירוסלמי

מחבור המסנה עד ר' יוחנץ סחבר הסש ירוסלמי פ'סנים סהיה ר' סנים לחרבן.

ויא קפ סנים סיהיה ס' סנים לחרבן

.הבבלי מחבור המסנה עד חתימת

הבבלי סיא סנים  .דע כי תקנו חזל בבב ססדר כל הכר הוא בזה הדרך ‧ תורת
מסה ראסונה  .ואחר כך נביאים  .ואחר כך כתובים  .וסדר הנביאים היא.

יהוסע׳ סופטים סמואל מלכים ירמיה יסעיהי וחזקאל‧ תרי עסר :וסדר

כתובים הוארות תהלים ‧ איוב' מסלי‧ קהלת .סיר הסירים קינות .אסתר
דברי הימים  .וסם נותנים טעמים וסברות  .אמנם בעלי המסורת הקרימו

יסעיה לירמיה ויחזקאל לפי סהיה קודם ,והן נמכא בסדור הספרדים .אבל
האסכנזים זכרפתים מסדרים כדבדי הגמדא .ובעל המסורת סדרו כתובים בזה

הדרך ידה  .תלים ‧ איוב'מסלי דות .סיר הסירים ‧ קהלת קינות .אסתר
רביאל  .עזרה ,וכזה מסדרים הספרדים .אבל האסכנזים מסדרים תלים מסלי
איזב .ה' מגלות  .דניאל .עזרה  .דה  .וה' מגלות כפי סדר קריאתם בכנסת
דהיינו סיר בפסח ‧ רות בסבועו' קינות בט' באב  .קהלת בסכו' .ומגלת אסתר

לפורים  .ודע סבעלי המסורת הפליגו להסתדל בתורה מאד .והביאו במינוי
כל הפסוקים והתיבות ואותיות מכל הכר ער בי ידעו סו' מגחון חכי החורה

באותיות .ודרוס דרם מסה חכי התורה בתיבות  .ויסם עליו את החסץ חכי
התורה מהפסוקים ,ולהיות כי נמכאו בתורה מעסים ועניינים סהיו והפרסיות
והפסוקים המספרי' ענינם הם מוקדמים ומאוחריזה לזה .בחרתי להכיג לפניך

הדברים כפי זמנם בקבוד על דרך סדר עולם אשר לכל הפרטים מביא ראיה .
מלהיות סי אין ביד כל אדם הספר ההזא אמרתי כי טוב לכתוב אליך גם את הדבר
הזה .ביום טוניסן בתראה הסכינה בסנה ודבר עם מסה ז' ימים רכופי ובסוף

הסנה ההיאיום ה' יד ניסן סחטו יסראל את הפסח ובלילה הבאה היתה מכת
בכורר וביום ו' טו בו יכאו יסרא ממכרים .בג'ימים הלכו לסכות ולאיתם ולפני

פי החירות  .ברביעי ויוגר למלך מצרים כי ברח העם .בחמיסי וססי ררפו
מכרים .לילה נכנסו יסרש בים ואחריהם המצריים סנטבעו .יום ה' בבקר סהיה
יום ז' ליכיאת מכדים ואחרון לפסח יצאו יסראל מהים וראו המצריים נטבעים

ואמרו סירה והלכו למרה וסם קבלו עד י' מכות .וילכו לאלים ומסם למדבר סיץ
הואאוס וסם הגיעו ביום אטו אייר .ועד היום ההוא אכלו עוגות הבכק סהוכיאו
ממברים סהיו סא סעודות .ואז קבלו מץ ופלו ועמרו ז ימים וקבלו הסבת והבאד

ובלחמו עם עמלק ‧ מסם נסעו יום א' רח סיון ובאו למדבר סיני ומכאו עליו ענני

הכבוד

תכבורומסה עלה יום ב נחרם בהשמוות ,ובו ביום בת עם ידבאמהיון ומר

לחדס עלה להר להגיד דברי העם  .ואז כוהו לך אל העם וקדשתם והיו נכונים
ליום הסליסי סהיה יום ססי לחדס סהיה יום סבת והיה בו קול סופר ונגס משה

אל הערפל וקבל י' דברות .והעם סמעו אנכי ולא יהיה לך .ואחרי הדברו כקבבו
זקני העם ואמרו למסה דבר אתה עמכו וכו' ומשה נגס אל הערפל ויעמרו העם

מרחוק ‧ ונאמר להם אז אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם ופרס מספטי'

ופרסת הנה אנכי סולח מלאך ,ואחר סירד מסה ללמד אל העם בא לו דבור ואל
מסה אמר עלה אל ה' סדל סאחרי דרתו יעלה פעם אחרת  .וכן עשה והכהנים

וע' איס עמו .ויסתחוו מרחוק ונגש משה לבדו .והעם מצפה סובו וירר מסה

ויספר לעם כל י' דברות ויסראל הסיבו כל אסר דבר ה' נעסה ואז מסה כתב על
ספר כל אלו הדברים .וכל זה היה ביום ו סהיה יום מתץ תורה עד הערב .וביום

אהשכים ובנה מזבח תחת ההר ויב מכבות כדי להכניס יסרא בברית הרם ושלח
תנערים לעסות הזבחים :וקורם קבול הברית לקח משה הסת סכתב ביום,
סעבר ויקרא באזני העם לראות מה חסבו בלילה סעברה י והסיבו כל אסר דבר
א נעסה ונסמע .ואז לקח מסה הדם ויזרק על העם וחסף עלה כמו סנצטוה ,ויהי
מסה בהר מ'יום  .ביז תמוזירר וסבר הלוחות .וביום אח עלה לבקס רחמים

ועמר מ' יום אחרים ,והבה נתרכה לו וכוה לפסול הלוחות סניות ועשית המסכץ
ידד כח אב ופסל הב'לוחות ועלה הטאב ועמד סם מ'יום סליסיי ונתנה לו התורה

פעם ב' וירד יום י' תסרי סלזכרון נעסה כה וכוה עשיית המסכץ  .ואמרו חזל
במסכת תענית סהסכינה סהתה בהר ממתן לוחות ראסונות עד הסניות סהיה
ככם וגם סהחה ער יום סהוקם המשכן סהיה רח ניסן ואז זזה מסם ויסבה על
הכפרת ושם באהל נתנה תורה סבעפ .יום א' כג אדר התחילו ז' ימי המלואים

סהיה משה מעמיד המסכן בכל יום בבקר ומקריב עליו קרבנו ובערב מפרקו.
וביום ח' סהיה רחניסץ העמידו ולא פרקו ובו ביום נכנסו אהרץ ובניו לכהן ובו

ביום התחילו הנסיאים להקריב ומתו נרב ואביהו ‧ בסנה סנית ליכיאת מצרי׳ רח
אייר נאמר סאו את ראס והיא פרסת במדבר ונסוא יר אייר נעסה פסח שני הרי
סעמרו במדבר סיני יא חדשים וכיום ,ב'אייר נעלה העכץ ונסעו יסראל ממדבר

סיני ועלו לקברות התאוה ועמדו סם ל יום ,ואחב הלכו לחכרות וסם עמרו?
ימי להסגר מרים ביום כה סיון הגיעו למדבר פראן .וכט בו שלח מסה מרגלי'.
ויסובו מקץ מ'יום והיה ט' באב ואז נגזרה עליהם מיתה במדבר .ותכף היה

תלונת קרח  .והלכו "ט שנה נדים ונעים במסעות המדבר הנראה בפרסת מסעי
ויט סכה יסבו בקדס ברנע עד סהיו להם סם מבמסעות .יום רח ניסן שנת מ

ליכיאת מכרים באו מדבר כין היא קדש ותמת סם מרים ר בוותקבר סם  .ואז
סלח מסה מלאכי מקדש אל מלך אדום .ואחר ב'חדשים באו אל הר ההר ותם מת
אהרץ בא באב ויבא הכנעני ללחום וחזרו יסראל לאחוריהם ז' מסעות ‧ ובמסעו'

ההם כלחמו עם סיחון .ויהי בסנת מ' ליכיאת מכרים ברח סבט עד ו' אדר
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פורש וסת החדרי מיפד די בר רהוד בהמת הן קרבו ולור למותל בו

אמר משה לישראל בץ קם סנה אנכי היום וביום ההוא מת  .ומן המן סלקטו
ביום ההוא אכלו עריו ניסן .והעם עלו מן הירדץ עם יהוסע ביום יניס] :

חלק שני
מהספר מאמר על בריאת העולם

ולהיות

סבראסית חבורי זה נדרתי לערוך לפניך בקובר מליץ איזה
פרט על הכבראים בסמים וארץ .וכן בענייני הסרים וכץ

בתועלת אברי האדם ‧ עתה באתי לשלם נדרי ולמעץ תבחן ותראה גודל מעלת

הבורא וחכמתו בברואים ‧ תץ לחכם ויחכם עוד  :האכטגנינים חלקו הארץ אל

סס מדרגות .וכל מדרגה מסבבת בארץ פזמילין וחכי  .הרי כלם יחד מסכבים
הארץ לח אלפים ותק מילין .וכל מיל אלף פאסי וכל פאסו הוא ה' פירי :הית מלא

כל הארץ כבודו ,ועם כל זה כפי כח דמיונינו הוא למעלה מכל הכבראום במקום
בקרא ערבות  :ותחתיו הרקיע הראסון ואין בו סכב ומסבב הל מה שתחתיו

בכד סעות ונקרא נפס העולם .וסבובו ממזרח למערב  :הסני אין בוככב
זהוא מסבב כל מה שתחתיו ממערב למזרח ובכל ק' סנה מסבב מדרגה א׳

מהכל  :הסליסי נקרא פירממינטו ובו ככבים רבים ו"ב מזלות .וארסטו
לא הגיע לדעת אמיתות הליכת הגלגלים כלם ,אלא מהגלגל הזה ולמטה ,כי
זאת החכמה לא נסלמה להגלות בימיו  :הרביעי יס בו כוכב סטורנו ועושה

סבובו ב"ב סנים וגדול מהארץ צה פעמים  :החמשי יס בו כוכב יובי ועושה

סבובו ביב סנים וגדול מהארץ כא פעמי הססי יש בו כוכב מרטי ועוסה סבובו

בב'סנים וגדול מהארץ בש הסביעי ים בו ככב סמש ועוסה סבובו בסקה ימים
ורביע והוא גדול מהארץ קסו פעמים  :הסמיני יס בו כוסב וינירי .והוא קטן

מהארץ לז פעמים :והתשימי יש בו כוהב מרקוריאו והוא אמג אלפים וקמג

פעמים מהארץ זהו דעת טולומיאו .אבל אפלטון אומר סמרקיריאו קודם:
העשירי יש בו כוכב לבנה עוסה סבובו בכז ימים י'ושעות והוא קטן מהארץ ל״ט

פעמים :היא הוא גלגל יסור האש  :היב הוא גלגל יסוד האויר :היג הוא גלגל
יסור המים :היד הוא הארץ :האכטננינים אחרונים גמרו אומר שהארץ מסבבת
לא אלפים ותק מלין דאטליאה והמים סעליה מסבבתי פ'יותר מהארץ והאויר
יפיותר מהמי' וכן כלם ממטה למעלה .אבל פלטוני ופיטגורה וסיעתם אומרי

סיס סכוים ומרחקים אחרים  :ודע כייס כמז קזא תחוב באמכע כל הרקיעים
ד

והגלגלים

והגלגלים והולך מסוף קבה א' לקבה אחר מכל העונם ומעמיר עליו כל תברבנו

הצל ומסבבים בו לרמיון א' רוטה סהיה חחוב בה בארכה עץ א׳ ,ושני הקכוות
נקראי"א פול ארטיקו  .והאחר פול אנטרטיקו .וא מהם נראה לעינינו ולא הסני.
האכטגנינים הראשוני סהתחילו בזאת החכמה היו עוברי אלילים וכל החכמים

K

סהיו מחרסים איזה אומנות היועוברים אותו לאלוק ומכיירים כורתו לכבודו.
ואומרים שאחרי מותו הולך בסמים להיותו מכב האלקות .וקוראים סם כוכב א'
על שמו .באופץ סברקיע או גלגל שליסי הנקרא פירממינטו שיס בו ככבים אין
מספר היו רובם נכרים אכלם  .אבל האכטגנינים לא נתנו עיניהם אלא על סך

אלף כב להיותם יותר גדולים מהאחרים ,ואפילו הם העמידום על מח כורות
ובתוכם היב מזלות  .וקראו סמותם כפי מעשה האנסים סנהראו על סמם ככל
כנראה באורך בספרי הספירה  .ויא סנקראו באלו השמות לפי סמכב הכסבים
דומה אל הצורה ארכיית שקראו אותה על סמו .ויא לפי סמכב הככבים ההסיס

להם יכולת פרטי על מין הצור ההיא סבארץ .ויא סנקראו כן על שם האנסי' סגלו
אותם להמון ויא סנקראז כן כדי סעיזה הסי'מהסם-יודע ויתגלה זמץ מלכותם

ופעולתם .אסר אא לבני אדם ברעת באיזה אופן ודרך מטי האדם כפי תכונת"

וגם לא נורע סך והמות ואיהות נכוכות הספעתם עלינו ואיך הואזה  .אלא הכל
הוא ברכון הבורא .ורע כי ממשלתם אינו אלא על דבר מקרי  .ולא על הבחיריי'
וסלא יהיה דבר תמיריי  .וסלא יהיה דבר טבעי ,והמה סם ורמות המח כורות

אשר בגלגל שלישי הנקרא פירממינטו כתובים בספרי האכטגנינים והספירה

באורך  .אבל לא אגוך לך אלא היב מזלות שאנו כפופים תחת הליכותם ומבטט

יותר מזולתם  .סלה הנקרא אריאיס  .ולו פני טלה מכוייר ביג סכבים והוא
דאס מזלו ומיוחר על הראס ומושל בניסן והסמש עומר בו מחכי מרכו ער אפריל:
סור הנקרא טברו  .ולו פני פרה מצוייר בלג ככבים ‧ המכונים גלינילי או קייוצה

עם פולכיני ומביט על הכואר וגרון כתפי ומוסל באייר והשמס בו מחכי אפריל
ער חכי מייו  :תאומים הנקרא יימיני ולו כודת ב' אחים נחבקים יחר מכוייר

ביא סכבים ויא סיס לו פרכוף זכר ונקבה ‧ ומביט על זרועות ידים ורגלי' ומוסל
בסיון והסמש בו מחצי מייו ער חצי יונייו :שרצון הנקרא קנקרו והוא גרנכו
והוא פרכוף בריה הנגדלת במים מכוייר בט' ככבים הנקראים חמורי' .ומביט

על החזה והחלקים המדכיבים אזתו ומוסל בתמוז והשמש בו מחכי יוניו עד חכי
לוליז  :אריה הנקרא ליאטופרכופו מכוייד בס שכבים ומביט על הלב ואכטומכה
וריאה וכבד ומוסל באב והסמס בו מחכי לוליו עד חכי אגוס  :בתולה הנקרא

וירגו והואן פרצוף אסה מכויירת בסוכבים ומביט על המעיים ותחתוץ
האבטומכה ומוסל באלול והסמס בו מחכי אגוס עד חכי סיטימ'  :מאזני הנקרא

ליברה והוא פרכוף אדם שיש בידו מאזנים .ומכוייר בח׳ ככבים .ומביט על
הכליות ופי הטבעת ומוסל בתסריי והשמש בו מחכי סיטימ עד חכי אוטו ורע

כי אלו הככבים הםלפני עקרב  .אבל להיותו גדול מאד וממלא ב' מקומות
האנטננינים

)

החבסבלינים בקחוד הכשבים מלמנירופטד מקבו מול חחר זקן רחואו מאזנים ,וזי

לפי סבהיות הסמס בככבים ההם אז הלילה והיום סוים כמו מאזני' סהם מוים:

עקרב הנקרא סקורפיאון מכוייד בכא כסבי' ומביט על כלי ההולדה ומוסל בחסוץ
והשמש בו מחכי אוטו' עד חכי נובימ' :קאת הנקרא סייטרייאו והוא צורת איס
אסר מחכיו ולעיל הוא ממראת איס ומחכיו ולמטה בכורת סוס ובידו קסת וחכים

ומכוייר בלא ככבים  .והוא על הירכים ועכלים ומושל בכסלו והסמס בו מחכי

כובימ'עד חכי דיכימ' :גרי הנקרא קפריקורנו והוא כורה שמאמכעותו ולפנים

המיץ עז ומאחוריו המיץ רג מכוייר בכח סכבים .והוא על הברכים ומוסל בחדס
טבת והסמס בו מחכי דיכימער חכי יינארו  :דלי הנקרא אקורייאו והוא סכורת
איס פסופך מים מרלי לדלי ומכוייר במב סכבים והוא על השוקים ומוסל בסבט.
והסמס בו מחכי יינארו עד חכי פיברארו  :רגים הנקרא פיסוס והוא ככורת
רג גדול הנקרא בלינה  .ויא סהוא ככורת ב' רגים ראסו סל זה אכל זכב סלזה

ומכוייר בלד הכבים ומוסל באדר והוא על הרגלים והשמס בו מחכי פיברא עד
חכי מרכו  :ויש גם כץ יתר הצורות ככל סהם לו' זולת היב מזלות אשר כא מהם

תקועים בגלגל מכר ימין וטו' מכר סמאל  .ובתוכם אזכיר זאת והיא ככורת כלב
קטן הנקרא קניקולה מכוייר בב׳ ככבים והולך בו הסמס מחכי לוליו ער חכי
דחא לכ םיבוחת תולזמהו םיבככה ולא לכ יכ ערו  :דאמ לורג םוחה זאו סוגא)
בגלגלו ,ואינם מגלגלים בפני עכמם אלא הגלגל מגלגל והולך ,וגם הם כוסעי

עמהם בהכרח לדמיון הקשרים טכולדו בטבלה שבמקום סהולך הטבלה הולך
הקשר עמו ,והגלגלים ההם מפוזרים בגלגל הגדול ההוא ההקרא פירממינטו
דמיון לרוטה סבקרון ההולך ממזרח למערב ועליו יס המה נמלים ההולכי' עליו

קצתם הולכי ממערב למזרח ומכפוץ לדרום וכיוכא .ורע כי תמועת כל הכבראי
הכלהם בדרך עגול  .והארץ היא באמכע רומה לנקורה סבאמכע העגול ואינה
מתנועעת מאליה אלא מוכרחת  :ורע כי כל אלה הפרטי' האכטגניני הקרמונים
רובם ראו בעיניהם במופת חותך  .וזה לפי סכל אלה הרקיעים וגלגלים נבראו

מיסיר חמסי זך ובהיר מאר באופן שכראה אליהם .והראיה כי בכל לילה אנד

דואים הכסבי שהם ברקיע השליסי תקועי'  .ומראיתם בוקע כל הגלגלי שלמטה

מהם עד שנראה לעיכינו  .ומעוט אלו הענינים הכירו וירעו והבינו דבר מתוך
דבר ממה סנגלה אליהם .וכל אלה בראיות ברורות ומכריחות כנראה בספרי

זאת החכמה וחרטומי מכרי' הקדמוני סכל נפסם ומחשבתם הסימו על החכמת
הזאת הפליגו להתחכם בה יותר משאר האומות  .להיות המדיכה ההיא יבסה
מאד ולאירד מטר עליה אלא פעם לשנה והמעט לעולם באופץ סהסמי' והגלגלי'

אינם מכוסים מעיני האנסי עבור העבים אבל לעולם הם זכים ובהירי׳ .ויא

סהקרמוני כסהיו עובדים לשרי' הם למרו לבני אדם כל אלה העניינים ואופץ
עבורתם ולהסביעם  .ויא סבני בח כסנפתחו ארובות השמי נתגלה להם כל מכב

הבלגלים וכורותם ולמדוה לבניהם ? .ורע כי גדר המולד הוא רגע סהחמה
והלבנה

והלבנה נדבקים יחד בחלק א׳ מחלקי הרקיע והוא דאס לחדס הבא וסוף לחרם

סעבר  .וזה נקרא מולד אמתי  .וראוי היה לעסות הרגע ההוא רח .לולי סאין
סעת המזלד גלוי לבני העולם אלא מדרך חסבון וסברא וזה נקרא מולד סוה לפי

סהוא מסוה לכל אפי' סההתחלה אינה סוה לכל האקלמי לפי סאיסמוך למערבו
סל עולם ובבל נוטה למזרח ולזה יתראה חרוס הלבנה לבני אי קרוב לו' סעות

אחר המולד ולבני בבל כמוית סעות אחר המולד  .ומפני זה לא כוה הית לשמר

רח מסעת התחלתה ברקיע והרסה לקבעו על עצת חכמינו ותלה הכתו המועדי
בקריאה סנא' אלה מועדי ה' אסר תקראו וכו' ולכן סדרו סאם יהיה המזלד קודם

סעות סיכא הסמס על הארץ נקרא מולד בחור וקובעים אותו היום רח לפי

סבידוע סנראה סמוך לסקיעת החמה ויהיה סוף החדש היוכא ולמחר רח הנכנס
ואם יהיה בסס סעות ולמעלה יהיה מזלד זקץ ואינו ראוי לקביעה .ויס בזה
סימנים ועניינים רבים ואני מקבר  :והנגזר הוא הנקרא אופוסיכיאון .סלהיות
תבנית הסמס והירח סדורים  .וגוף הירח פחות מגוף הסמס חלק א' משסת

אלפים ותת .ולכן כפי חכמי התסבורת אין מאור הסמס מאיר כל הירח באזפץ
מתראה לעינינו אא בסתהיה הסמס כנגר הירח בסוה בליל יד או נוו ומחשם ולפניה
זכן לאחריה לא יתראה בעינינו אור הירח כי אם בקצתה אסר אז נראה ממנו

כמו קרבים או חכי עגולה .ולזה אין סדר  :והתקופה סל ניסן היא בסעת הכנס
השמס בתחלת מזל טלה והיום והלילה סוין ונקרא אקוינוכיאו  .ותקופת תמוז
בסעת הכנס בראס מזל סרטן והיום כפלים מהלילה .ותקופת תסרי בטעת
הסיסו בראס מזל מאזני והיום והלילה סוים .וחקופת טבת בשעת הכנסו בראס

מזל גרי והלילה כפלי מהיום .ולסוץ תקופה הוא מלסוץ הקפה סמחזרת ומסבבת

ורע סכל החוזים הסכימו סהמם יהיה לעולם מכד סעות דל יב סעות לילה ויב
סעות יום .וחלקו הסעה לאלף פ' חלקים והטעם מפני סיס בו חכי וסלים ורביע

וחומס וסתות וסמנית ותסיעית ועסירית מה סאין כן בסאר החסבונות ובפרט

במספר סשים סלקחו להם האכטגנינים סאין להסז ח' ט' ,ולפיסך זה תמנין
שלם בכל חלריו  :זרע כי המקום סעליו בתיטר חסבון המולדות והתקופות)

המתוקן לבולק בוערח ומוערי' מדור רבי הלל כנזכר ברורו עפ הקבלה ממדעה
להיותו סוף הנסמכים באי כי אין קובעים חוכה לארץ סנא' כי מכיון תכא תורת
הוא בנוי ומיוסר כפי מרוצת סני המאזרות במהלכם האמכעי והמקום שעליו
בתיסרזה החסבון יש ג'רעות  .רבי אברהם הנסיא אומר ואחרים מנתיסר על

קצה מזרח היסוב' הבוזר דאס מב ובעל המאור והדמבם סוף פיא ואחרי אזמרי
סנתיסר על אמכעות אי וקראוהו טבור הארץ .בעל ספר יסוד עזלם ואחרים

אומרים סטבור הארץ הוא הנקורה סעליה נחתכו קו האורך סהוא הקו המזה
זקו הרוחב סהוא קו חכי היום זה עם זה בחכאין וסם בתיסר  :ורע כי תקופת

סמואלבעסה לבקשת בני עירו ולא חס לדקרק החלקים והרגמים .ורב ארא

מסה הדקרוק הטב ,והאמתית עסו בד לההדיע בציסם ויא בי סמואל ורא היו
בסני
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בסני אקלמי' כשחברו אופן חשבונם והאמתית ההריע ביניהם .ואנו הולכי אחדי
אב ארא  .ורע כי מולד הסוה לא נעשה אלא לדעת ולמכא בנקל אימתי יהיה
יום דה  .כי אז נדע ימי קביעות כל ימי רח השנה ,אך המולד האמתי נעשה
למכא רגע המולד באמת  .ויא כי המולד האמתי הוא סלהיות הלבנה רבוקה

בקבה א'מהגלגל היומיי כזה
הלבנה תהיה באמכע הגלגל

המולד סעושה מכר החסבונו ההולכי כאילו

נקרא סוה  .כי בזה האופץ היה שוה לכל

העולם ורע סאין בכל עגולות הספירה עגולה סיהיה לה רוחב כלל זולתי אפורת

המזלו כי שאר העגולו כלם קיויות  .אמנם אפורת המזלוים לה רוחב יב מעלות .

זהשמס לעולם יתנועע באמבעו ויסאיר שם מעלות לכר כפוזוסס לכך דרום' וזה

הדרך לבר יקרא לקותיי :כי האשר השמס והלבנה פוגסי' זה בזה בקו נקודה א
בשעת המולד אז יהיה לקות השמס ופאשר יביטו זה את זה בנקורות קרובות
סזה יהיה בשעת הנגור  .אזיהיה לקות הלבנה  :ורע סהורת מסבב באמכע

גלגל קטן שאינו מקיף כל העולם ונקרא נחס בריח וחנועתו בכל יום ממזרח
למערב ,וזה הגלגל מסבב בגלגל גדול המקיף את העולם ונקרא גלגל נוטה
לפי שנוטה מכפון לדרום ובמהלך אמבעי מהקטון בגדול הוא הנקרא אמכעות

הירח  .וגם זה הגלגל הולך בגלגל אחר שנקרא גלגל נוסא לשו סהוא כוסא גלגל
גדול ממכו שנקרא גלגל מעגל ותמעתו בהל יום ממערב למזרת על סדר המזלו'
עיין הרמבם פוד :ולהיות כי יס קכת סינוי בחסבון זמץ המולדות סלפעמי'יהיו

חדשיה כסדרץ ולפעמי' סלא כסדרץ מכאו בעלי זאת החכמה סכל מחזור סל רמז
סנים ישובו להיות מכווני' כל המולדות זה הנגד זה ועיין בפירוס הרמבם פח:
ולהיות כי יס קצת סינוי בחשבון זמן התקופות  .לכן מכאו סכל מחזור סל כח
מנים אם תסליך כל ימיו ז' ז' לא ישאר ממנז כלום ותביט בפי' הרמבם פע:
ולהיות כי החרשי' כפי חשבונות בני ישראל הם כפי מהלך הלבנה לפי סנא עולת
חרש בחרסו סרל כשיתחדם לכם ראיה בירח אחר סנסתר באור הסמס זיראה

לעיני' אז תקריבו עולת רח סהרי נאמר בניסן החדש הזה לכם ראס חרסי׳ .וכץ
השני' הם כפי מהלך הסמש שנא שמור את חדש האביב סהוא זמן יכיאת מכרי'.
והן חג הסבועו בזמן הקביר .וסכות בזמן האסיף וכלם עי מהלך הסמנו .אמנם
מבאו שבכל מחזור סליט סנה עם תקון הכרחי שיכנס בהם ז' סני' מעוברות

סהם בסנתג'ו' ח' יאיריז יש ויב שני פסוטות אשר במשך אלו היט שני' הלסו
השמס והירח בסוה  :אבל מעדיף הסמס סעה א׳ וחפה חלקי'  :ואת הואיל
ובמחזור שליט שכי' הסמס הולך יותר מהירח סעה ותפה וכבר נכנסה התקופה
בניסץ משנת הבדיאה עד מתן תזרה כמו ח' ימי' יתחייב מזה סתהיה התקופה
נכנסת אחר סנים רבות באייר  .ובזה אין תסובה רק הסיבו חכמי' תיקו ועיין

בפי הרמבם פזופט ואומ'ספר הקנה סכל תקלב סנה חמה ולבנה סוי בנקודת
תלייתם ברקיע כי בסוף זה הזמן הוא סוף מחזור סל כח סני וסוף מחזור קטן

סל יט' ובשנת ה' אלפי סש הוא סוף סווי עסירי .ובכל התחלת סווי׳ אא בלא
סימנים

דדוש על הגלגלים

עב

סימנים מתמיהים בעולם :ורע שהסמס נברא בליל ד'כח אלול והתקופה היתה
ביום זה בעכמו בג' סעות ביום  .ולהיות סכלל גדול אכלינו סראס הסכה לתקוסו
הוא ניסן וזה לפי שלא נכטוינו במכוות אלא אחר ב' אלפי תמח ליכירה סאז היה
מתן תורה  .וגם לפי סאז הגיע התקופה קרוב לרח ניסץ עבור הסעה סמטריף
הסמס לירח בכל מחזור סל יט ככל וגם לפי סאין עוסי' התחלה אלא בזמן יפה

ונעי' והוא בהיות הסמס בראס טלה סהוא עת הסיווי חהו ברח ניסץ ,וגם לכי
סאז היה כמו בריאת עולם לפי סבו נגאלו יסראל ממכרי'  .וגם לפי סנכטוונו

לעשות חג הפסח בחרם האביב .לכן חזל עסו חסבוץ כפי מה סעולה לאומר

הרעת והחסבונות סתקופת ניסץ שהיה יכול להיות קודם בריאת העולם היתה
בתחלת ליל ד' כג אדר .ומולד כיסן ליל ר'נו סעות הרי הקדימה התקופה למולד
ז'ימים ט' סעות תרמב חלקי'  .ועל זה החסבון סומכי' אנו במזלרות ותקופות

שבכל סנה ושנה ועיין בפרק הצל  :זרע כי רבי אליעזר סובר שארם הראסון
בברא ביום ג' תשרי ורבי יהושע סובר סנברא ביום ג' ניסן ואחר זה הולך רב

ארא ואומר סהתקופה הראסונה סהוה בעולם בעת סכבראו הותה תקופת

ניסן והחמה בראש מזל טלה בתחלת ליל ד'  .והקדימה התקופה למולד ניסן ט'

סעות תרמב חלקי' והירח נברא אז בסוף מזל רגים והתחולו ללכת במזלות עד
סנתקבבו במעלה ראסונה של מזל טלה בכמו כד חלקים ממנו ט' סעות תרמב
חלקי' רח ניסן  .והסם סבתחלת הבריאה סהותה לפי זה בבט אדר ג'סעות קכא
חלקים הקדים למולד ניסץ ט' סעות תרמב חלקים כך לעזלם כל ראס מחזור

תחזור בזה הדרך  .ואף על פי סנחלקו רבי אליעזר ורבי יהוסע על בריאת אדם
הראסון עם כל זה מורי סניהם סמולד ראסון לאדם היה ביום ו"ב סעות‧ ומפני

סאנו חוסבי' אה מתשרי הוכרכו לדעת מולד תשרי סעולה על הלב סהיה קודם
הבריאה ו' חרשי ועלה לנו סמולד תסרי בשנה ראסונה שנברא העולם היה בהרר'

זרע כי מעה סתתקבץ הלבנה עם הסמש במדרגה א' סהוא המולד עד סתתקבץ
פעם סנית יסכ"ט יום ויב סעות ותסכג חלקי' זהו מדת חדש הלבנה וכשתכפול

המספר הזה וב פעמים במספר חרסי השנה פסוטה יהיה המקובץ מזה סצר
יום ח סעות תתעו חלקי'  .אבל מרת סנת החמה לפי דעת סמואל סאנו סומכי'

עליה הם שסה יום ו סעות  .ובזמן הזה הולך החמה בחלק א' מהרקיע עד

סתסוב ותחזור אל החלק ההוא בעכמו  .וסכת הלבנה אף על פי סאינה נוהגת
לשוב אל המקום סהתחילה  .ראזיה היתה להקרא סנה להיותה סונה להתחרס

במזל ההוא סהתחילה אפילו סאינו בחלק ההוא בעכמו וכסקבבו ימי שנת הלבנה
סהם סנד יום ח'שעות ותתעו חלקי וימי סנות החמה סהם ססה יום ו סעו' מכאנו

מנות החמה חוסיף על סנות הלבנה י' ימי'כא סעות דד חלקי ‧ וכסלקחנו יתרוץ
סנות החמה על סנות הלבנה וכפלנו המספר ההוא ב"ט שנה סהוא מספר שני
המחזור ,יהיה המקובץ מזה ז' חרשי הלבנה וסעה א' ותפה חלקי' והוספנו אלו

הסבעה חרסי' בכלל חדשי הסני ועסינו ב"ט סנים סבע סנים מיג חרסים וכו
כ"ל
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יבב"ל וכן נתקיים מיוליאו כיסאר הקיסר וכאשר תראה כתוב לפנינו וגם הנוצרים
כוהגי אותו וקראוהו נומירו אבריאו סדל חסבון סל זהב ' אין הפרס בינם לבינינו

יאלא סהם מתחילין המחזור ג' שנים מלפנינו סהוא זמן הלידה ובגלל זה יכא

להם כי בכל סנת ה'ויו למחזור יתעכב פסחם ימים רבים אחר פסחנו והסימן
היו וכו'  :ודע סלולי התסכג חלקי סבכל חדס מחרסי הסנה .היינו קובעי חדש
א' סל ל' יום והוא נקרא מלא .וחדש שבט אחריו שלכט ונקרא חסר .ולכן עבוד

אלו החלקי הנוספיםיס לנו להוסיף לפעמי' יום א' לשנה ונקראת שנה סלמה.
ולפעמים נחסר יום א'ונקדא שנה חסרה .ולפעמים לאיבטרך להוסיף או לגרוע

ויבאו החדשים כסדרץ א' מלא וא' חסר ונקראת סנה כסדרה ‧ וקבעו החסרוץ

והיתרון הזה בחדסי כסלו וטבת מפני סלא היו יכולין לקבעו לא בניסץ ולאן
בחסרי מפני המוערי סבהם .ולא יכלו לקבעו בחרסים שבין ניסן לתסרי מפני

סהימי' סבין מועד למועד לא יהיו פעם עודפי ופעם חסרים ,כי לעולם בין פסח
לעצרת ב׳ יום .וביץ עכדת לכם קהביום .היינו ממתץ תורה עד סבירת הלוחות

מא יום  .ומסם עד סנתכפר העווץ מ'יום ומ'יום סעמד בהר לקחת לוחות
אחרונות וירד בכם או בערבו  .ולכן אומר דת כי הראסוני ואמכעיים היו סלמי
מימים ולילות .אבל האחרוני חסרו לילה א' .והיה מקצת כב ככלו ,והאדאמר

ואתנפל לפני ה' בראסונה דל ברכון טוב .וכן לא היו יכולים לקבעו בסבט ואדד
מפני העבור סהוא באדר דאסון סלעולם הוא מלא לכורך העבור זכו' כנראם

באורך בסימנים ודינים הללו' כי לא באתי לזה  :ורע כי לפי דעת רב ארא סכת
החמה הוא שסה יום ה' סעות ותתקצו חלקי' ומח רגעים והרגע א' מעו בחלק.
ולפי חסבון זה יהיה תוספת שנות החמה על שנת הלבנהי ימים כא סעות קכא

חלקי ומח רגעי' .ובכל מחזור של יט סנה יהיו מכווני שנות הלבנה עם הפסוטות

והמעוברות סבהם יחד עם סנות החמה ,וטולומיאו ראס האנטגניני הולך
ברוב דבריו אחרי רב אדא ובפרט בסור העביר סרל עסייתז' עבורי בכל מחזור

סליט  :ורע שלפי חסבון סמואל סעוסה הסנה מססה ימים ורביע יהיה מרחק
בין תקופה לתקופה כא יום ז' סעות ומחכה  .והיא רחוקה מן תקופה אמתיתז'

ימים בקרוב  .ולרבאראיס בין תקופה לתקופה כא יום ז סעות תקיט חלקים

לא רגעים  .וכתב הרמבם בראין לי הדברי סעל חסבון תקופת רא היו סומכים /
לעניץ עבוד הסנה בעת סב"ר הגרול היו מעברי ולפי חסבון תקופה זו כתבאהו
הדברים באכטגנינות יותר מחסבוןיתקופת סמואל  .ורע כי חסבון תהופות

הללו הוא כפי מהלך הסמס באמכעות לא במקומו האמתי אלא בקרוב כי הזמן
האמתי הוא כמו ב'ימים קודם תקופות שמול ורא  :ורע ססבעה הוכבי לסת
בקראים ככבי הנבוכה לפי סהם תועי במהלכם בהקס אל גלגל הססבי הקיימים

כי אף על פי שמתמעעום בגלגלם תנועה מסודרת הנה בהקש אל ככבי קיימים
יתנועתם בלתי מסוררת וסמותם הם סבתאי הנקרא סטורנו ומוסל ביום סבת-
צרק הנקרא יפיטיר או יובי ומוסל ביום א׳ ימאדים הנקרא מרטי ומופל ביום ג.

חמה
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הד

חמה הנקרא סול ומושל ביום ה' נוגה הכקרא וינוסזמוסל ביום ו' כוכב הנקרא
מירקוריאו ומוסל ביום ד'  .לבנה הנקרא לונה ומוסל ביום ב'  :ודע כי מלת חדס
הוא מלסון חרוש ואינה ראזיה להאמר אלא על חדש הלבנה המתחרסת בו' ומה

סאומרים חדשי חמה הוא דרך הסאה וראוי היה להקרא חדוס הלבנה ,אלא
סמזל קראו לו מולד מפני סבכל חרש הלבנה נסתרת בכמו ב' ימי' או פחות מעט
קורם סתדבק בשמס .ואחר כך מתחלת להתילד ולקנות אור ואין באורה סח

לבני העולם לראותה והוא כענין הילוד סאין בו כח לנהוג מנהג בני אדם וללכת

ולכוע כשאר בעלי חיים  .ודע סחזל ברוב חכמתם על תיקון סדר החרסים
והשנים והמוערות הסקיפו בעין חכמתם סלא לטרוח אל הקהל ,ולא בא כום

כפור קרוב לשבת סכזה יוכרחו לעסות ב' סבתות יחר .וכץ להיות כי יום ערבה
לא באה אלא יום אחד ואם יבאיהיום ההוא בסבת תתבטל מכות ערבה בשנה ש
ההיא' לכן תקנו סלעולם .לא ברו ניסץופסח ואייר ולא בהז סיון .ולא גהז
עכרת ולא אלול ולא בדוזיז תמוזוט באב .ולא אגה אב׳ ולא אדו תסרי׳ ולא
בוזכג .ולא אגו כב וחסון .ולאז כסליו ולא בחנוכה ,ולא הו טבת׳ ולא בזי'

טבת י ולא או סבט ולא אגה אדר ראסוץו סכי' ולא אגוז תענית אסתר :ורע סעל
ו'חרסו היו סלוחי בד יוכא להוריע ליסראל יום קביעת רח  .על ניסן מפני הפסחי

ועל אב מפני התענית .ועל אלול מפני דה כדי סיכפו אל ל אלול סאם נודע להם
סקרשו ב'ר יום ל נוהגים אותו היום קדש בלבד .ואם לא נורע להם נוהגי' יום ל'
זלא קדש עד סיבאו להם שלוחי תשרי  .ועל תסרי מפני תקון המועדות .ועל

כסלו מפני חנוכה .ועל אדר מפני פורים .ובזמן שבית המקדש קיים יוכאי גם

על אייר מפני פסח קטן ועיין הרמבם הלסח קה פג :וטעם כל אלו החסבונות
ומפני מה מוסיפי'וגורעי' אותם והיאך בורעו והראיה על כל הדברי היא הנקרא:

חכמת גמטריות ותקופות אשר חברו עליהם חסמי יון ספרי הרבה והם הכמכאי
היום ביר חכמי העולם  .אבל הספרים סחברו חכמייסראל ומבני יססכר בימי
הכביאים על זה לא הגועו אליכו  .ומאחד סכל אלו הדברי' נראים במופת חותך

ובראיות בדורות סחא להרהר בהם אנו סומכי עליהם ובפרט על המולדות
ותקופות סיס בירינו חשבונם מדור אל דור קבלה ממדעה סנא כזה ראה וקרש
ורע כי כבד אמרנו על דרך סתם סהיום הואייב סעות .והלילה יב סעות ,סעת

ראסונה מהיום מכל ימי הסבוע מושלים בדרך א׳ וסעה ראשונה מהלולה מכל

לילות הסבוע מוסלים בדרך אחרת:
לול א' סהיא ליל מש טעה ראסונה
אל ב' סעה ראסונה מוסל כרק :א ליל ג' סעה ראושנה

מוסל כוכבו

מוסל כוגה :ש

לול ד' סעה ראסונה

מוסל סבתאי:

ליל  5סעה ראסונה

מוסל לבנה  :א לילז' סעה ראסונה מוסל מארי?

ליל ה' סעה ראסונה ,מוסל חמה!

והסימן ככנס חלם:

חם איסעה א'מוסל חמה .יום ב סעה א'מוסל לבנה .יום ג'סעה א מוסל מאדים.
יוס
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יום ד' סעה א' מוסל כוכב  .יום ה' סעה א׳ מוסל צרק  .יום ו פעה א׳ מוסל
נוגה  .יום ז' סעה א' מוסל סבתאי והסימן חלם ככנס  :ורע לך סאחרי עבור

סעה ראסונה ממסלת הכוכב סהתחיל למסול נכנס כוכב אחר למסזל עמו וכץ
בכל סעה נכנס כוכב חרש והסימן לדעת אותם הוא עד סימן סכם חנכל
במסל ליל א' סעהא התחיל למסול כוכב  .סעה סניה יכנס לבנה סהיא בסוף
חבכל אחרי כוסב  .ואחר כך בשעות הבאות תתחיל לספור סימן סבט חנכל.
וכן הריץ בסעות הימים  .אולם הכוכב המתחיל למסול בשעה ראסונה בין ביום

בין בלילה נמסכת כל היום ההוא וכל הלילה ההיא סהוא יהיה מושל על כלו
אמנם יתר הכוכבים הבכנסים למסול בסאר סעות הם כמוב חברים המוסלים

יחד ‧ אך המוסל בסעה ראסונה יותר חזק מהאחרי' ועם זה הדרך סאמרנו תוכל

למכא הסעה סמוסלת הלבנה בליל החתימה  :ורע כי היב מזלות הם בתים לז'
הכבי לכת ומסייעים זה לזה במאורעות המתילדות בעולם הזה .זלכן נקראו
כסמות הבריות לפי סנתן להם הבורא סח להטיב ולהרע ,אמנם אפילו סיס

להם הממסלה אינם עוסים מאומה אלא ברסות הבודא  .סנאמר עוסה מלאכיו
רוחות ומסרתיואז לוהט .וכן נאמר ומאותיות הסמי' אל תחתו והם בזה הדרך.

חמה ים לו בית א׳ והוא אריה והנולד בו ביום או בלילה מזלו אריה נוגהים לוב'

בתי סור ומאזנים  .הנולר בסעת נוגה ביום מזלו סור ובלילה מאזנים .כוכב ב'
בתים תאומי ובתולה הנולד בסעת סוכב ביום מזלו תאומי ובלילה בתולה לבנה
בית א׳ סרטן והנולד בוביום או בלילה מזלו סרטן  .סבתאי ב׳ בתים גרי ורלי

הכולד בשעת שבתאי ביום מזלו גדי ובלילה דלי כרק ב'בתים קסת ורגי' הכולד
בסעת צרק ביום מזלו קסת  .ובלילה רגים .מארי' ב׳ בתים טלה ועקרב הכולד
בסעת מארי' ביום מזלו טלה ובלילה עקרב  :ורע כי טלה סרטן מאזני' גרי
נקראים מזלות מתהפכין .ולכן בעת סהלבנה גאה מהם טוב להתחיל לעסות
כל דבר סיעסה מהרה  :ודע לעסות כל דבר סיהיה לוקיום ועמידה .סור אריה

עקרב דלי נקראי מזלות קיימי'  .ובעת סתבא הלבנה מהם טוב לכל דבר סיהיה

לו קיוס ועמידה :ורע לכל דבר סיגמר מהרה ‧ תאומי' בתולה קשת רגי בקראי
מזלות בינוניי' .ובעת סתבא הלבנה מהם טוב לכל דבר  :ורע טאק טבעם אס
וסמוסץ במזרח והם זהרי'  .תמר טבעם רוח סמוסן במערב והם זכרי' .סער

טבעם מים ושמוסץ בדרום והסנקבות .סבג טבעם עפר סמוסץ בכפון והם
בקבות מזלות זכרי פונאי הנקבות לפי סהזכרי משמסי ביום והנקבו בלילה.

ולכן מי סמזלו מהזכרי' קסה להזרווג או להסתתף עם מי סמזלו מהנקבות ולכן
לא יכא טוב אלא כסיזרווגו או יסתתפו סוה בסוה .וכמו סיס מזלות סולטי' אלו

באלו כך הוא זיווג איס באסה סאם מזל א' מהם מהנוכחי יחיה יותר .ואם סניה
מוים המזקרם בסימן הזה חזק על חבירו ,והסימן הואאטק תמר סבנ סער:

לארסי אלא חריה תייאר לע םהישדח יסוע ויה אל ינומדקה תומואה ימכחס ער(

כלבד  .אבל היה מהם מי שעוסה חרסי הלבנה מקבוץ לקבוץ הירח עם השמס
קי זים
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ועה

וקוראים לרח ההוא קלנדי לפי סכוהניהם היו קוראים אז בקול גדול ומכריזים
ומגידים יום ראס החדש וחגותם מבחרש ההוא ,והיה מהם מי סעוסה החרסי
חדשי חמה וזה סמחלקים חדשי החמה ליב חלקים ועושים מקצת החדסי מל יום
וקצתם מלא .והם הרומיים .ויס מהם מי ספושה כל חדם על ל' יום ומוסיפי' ה:

ימים והם הנוצרים והפרסיים  .אבל כסבאו ההגריים והיתה סברתם לעסות
החרשים על פי הראיה כסברת ישראל ‧ לפיכך היו מרקרקי' בידיעת זה החסבון
)

כפי יכלתם  .יסמהם מי סעלה בידו האמת  .ויס מי סכננ במים אדירים לפי
סבריני זה החסבוץ יס קוסי גדול מפני סנוי מהלך הסמש והירח באורך ורוחב
ועגולו וגבהו וסנוי מרחקו מהמולד ומכב המרינה סהמחבר יוסב בו ככתוב

באזרך בספרים ובהלסות קה להרמבם ופירוסו ואגב גררה אמרתי להכיג

לפניך דרוס שכתב אכטבניני גדול ער החרום סעשה גרגוריאו אפיפיור סנת

סמג להבליע י' ימים מחדש אוטוברו סאחרי יום ר בורכה לכתוב ירבו  .ואומר
הסנה יס לו ב'סמות א נקראשנה כיוילו דל סחלקוהו האנסי כפי אומר דעתם.

הב' נקרא סנה נטוראל  .ותוא סהכל מורי בה להיות אמת ונכון סהסמס מגלגל

ביב מזלות בססה ימים ה' סעות וסך סניים ‧ וכל העולם מורי' בזאת הסנה אפי

סהאומות מסנים יום ראשיתו  .ועתה ראוי לדעת כי רומולו סהיה ראסון לבנין
דומה ולמלוך עליה  .עשה תקונים רבים במלכותו  .ובתופם תקץ הלוך השנה

ועסה סהסנה תהיה מסך אר ימים וחלקם בי חלקי ולא עלה לירו לפי סלא נסתוה
עם טנת הירח סהוא סך שכר ימים ולא עם הסנה סמסית סהיא סל ססה ימים

ולכן היה מתחיל ראסיתו בזמני סונים באופן סהחדס סכוה בובראסונה עסיית
האסוף  .והבכיד  .והזריעה  .והחגות וכיוכא .היו באים חוץ מזמכם הראוי
ואומרי הקרוניקי סקודם בואו המצריי היו קוראי' הסנה מסני חרסי ובפיארקרי

מסלסה חדשי' וברחות נומה פונפיליאו סמלך אחריו גודל אלו הסנוי והחורבו
סיוכאי ממנו מכמה בדרים ‧ עסה תקבה והוסיף נ ימים ועשה הסנה דומה לשנת
הירח סל סכר ימים סמנהג היוובים וחלק הסכה לוב חלקי .ולכל חלק נתץ ימים

כמו שכראה לו וכתן לזה ל יום ולזה לא ולפיברארו כח ‧ ולמעץ תהיה סנתו סזה
לסנת הסמס סל ססה ימים ,כוה סבמסך ח' סנים יוסיפו עליהם ב' ימים והיה

מחלקם מדי שנה בשנהעל חרש פיברא' באופץ סלפעמי' היה לחרש פיברא נ'יום
ולפעמים נא וכו' .ולפי סאחרי ימים רבים נראה גם לו סאחרי זאת החלוקה היה

כמסך סנוים חוץ מן הדין הבל  .תקץ מחרש סבמסך יו סנים יעסו זה הסדר ואחר
כך במסך ח' סנים אחרים לא יוסיפו אלא יוימים בכל ב׳ סנים .באופן סבמסך

בר סנים יהיו סוים סנותיו עם שנות הסמס‧ והן בכל מחזור ובמסך סדרו הזה

עד ביאת כוסארו קיסר רומה .סבאורך הזמן האנסים סבחו הסדר הנז כהלכתו
באופץ סהחדסים סנצטוו מאז לעסות בהם כרכי בני האדם וכב"ל ,היה בא חרש

האסיף בימי החורף  .וכן כלם ועם סבומים גדולים ויקם כיסארוהקיסר ותקן

הדברים ,והוסיף בשנה ראסונה למלכו עט ימים ופסאז סל תמד ימים ויקראוהו
ת

הטל
ב
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סנת השגגות וצוה שלהבא השנים יהיוסל שסהיימיםו שעות .והסיר כל הימיל
הנותרים שכוה נומה פומפיליאו הכל .והשנה ראשונה סלו היתה תקופת ניסץ
ביוס סה מרכו ויום ק'יינאר היה יום מולד הלבנה‧ וחלק החרסי' .וכוה עליהם

ימו החגות והכחוקות והקרבנות וימי האסיף והבכיר והזריעה ועאכל א' מתוקן
ומסודר כל א כפו חרשו וכל זה היה מה סני' קודם לירתו אחר זה מלך פונפיאו

הקיסר' וראה סחלוק כיסארו היה מוליר טהתקופות יהיו חוץ מזמנם .באופץ
סאחרי עסותו הרבה למורים ופלפולים עם האכטגניני כוה וסדר סבמסך יב סני'

רכופי יניחז יום א' שכוה כיסארו להוסיף בחדש פיברארו בכל מחזור של ר' סכים)

באופן סהסיר ג' ימים במשך יב שנים .ואחר זה ימשכו השנים כפיסדר כיסארו
הב"ל ,ואז שינה סם ב' חרשי' .וקראם א' מהם בסם יוליאו כיסארו קיסר קודם לו

הכ"ל  .והוא חרס לוליו וקרא חדס אגוס' על שמו סהיה אוטויאנו אגוסטו .וזה
הסדר היה טוב .לפי שלאינכר בו סום סכוי אלא אחרי קו שנים סמעריף יום א':
עם תקון הביסיסטר של כל מחזור סל ר' סנים סמוסופום יום א' בחדש פברא
לפי סוס איזה רגעים מיותר סהיה כריך להוסיף ולהשימם יחד באופן שנולד יום

א מהביסיסטו בחרש פוברא סל מחזור הנז' אם כן בשנה הזאת של אלף תקפג
מהלירה נמכא סכבר עברו אלף תרכז סנים מזה התיקון של כיסא וכתוספו
כמו טו ימים  .ואסוכן התקופות אינם בזמכם הכראי לעין .וחדשי החורף והקיץ

לא היו במקומם ולא היו נעסים החגות בחרסים סנכטוינו ‧ ולהיות סהוהורים
עוסי פסחם ביום יד מהמולד הבא יותר קרוב] התקופה מהפרימוירה סהואחרס
האביב הנקרא חדם ניסץ ,והסנה ראשונ סנכטוו התחילה לילו ו'אחרי כאת יום

הו ולהיות סמית מסיחם היה ביום ומהחרס ההוא וביום א אחריו לדעתם חיה
והלך לשמים .הנוכרים היו עושים פסחם סהיה למזכרת זאת המיתה והתחיה

יחד עם היהורי ובהיות פפה פיאו קמ סנים אחרי מותת משיחם באו אליו יהורים
טה תנכרו ויאמרו סאינו מהראוי לעסות פסחם עם היהורים ,ולכן הפאפה הכז'
גזר וכוה שלא יעסו פסחם ביום יר מהמולד כמו היהודי׳  .אלא יעסו פסח התחיה

ביום א' הבא אחרי ה′ד ימים מהמולד  .הגם סבראסונה היו עוסום אותו באיזה

יום שוהיה מהסבוע אך שיהיה יד למולד .ובשכת קפח ללידתו פפה ויטורי קיים

זה הרת .וכן התמידו לעשות עד ביאת פפה סלויסטרו .כי בראותו סמהמיתה

ער סבתו עברו סנב סנים סבעבור המקוטעים ורגעים סחסרים בכל סנה מכא
ג' ימים חשרים באופץ סהיתה כמכאת אז התקופה ביום כא מרכו ,ולהיות זה

התוספת של ג' ימי' מעט דבר לא רכו לחדס מאומה על חרשו הסנה .אלא נמנו

וגמרו סהתקופה תהיה נקראת ועומרת כמו סהיתה אז ביום כא מרכו וספסחם
תעשה ביום א' הראסון סובא אחר יד ימי' מהמולד הקרוב אל החקופה הנזברת

סל כא מרכוהמו שנכטוו לעיל  .אך בתנאי סאם יום יד מהמולד יפול ביום א'

לא יעסו אז הפסח  .אבל ירחו אותו אל יום א' הבא אחריו  .וזה למען לא יעסו
פסחם עסתיהודים וככל  .ועתה בדוד הזה ובשנה הזאת לא רכה האפיפיזה

קייר

דוש על הגל גלים

צקיים ולקבל עליהם יום התקופה סהיא מעט יותר מעשרה מחדם מרכו כטו
האמתית אבל דעת רב אדא הוא ו'מרכו ולסמוחל כו מרכו‧ וזה לפי סנתוספו

יותר מיא ימם אחרי הכא מרכו סקבלו עליהם הקדמוני' כצל ואם גם אלה יקיימו

עתה סהתקופה תהיה במקומה סהיאי' מרכו כבל יתמוטטו כל החגו' וימי העכוו
מהזמן הראוי והנאות .ולכן פפה גרגוריאו הזה בסנת יג למלבו סהוא אלף
חקפג לליחתו  .קיים זכוה מחדש סהתקופה מחדם האביב מזאת הסנה תקרא

כאילו תהיה ביום כא מרכו כאסר קבלו עליהם מאז הקרמוני וככל ובזה הדרך
תעסה פסחם ככל ,וכל יתר חגם בזמב הראוי והנאות עם דבריו בקצורי וראיתי
בזוהר פרס תכא  .כי בבראוחמה ומארים ביום ב'כוסב ונוגה ביום ג סמס לבנה

סבתאי ביום ד כרק ביו״ז וסעא אינץ יורעי בבריאת אלא בסמוס וסיסרא ויסמעם
חסבונם על מהלך הלבנה וכסהיא לוקה במילואה סימן רע לישראל .ובחסרונה

וסימן רע ליסמעש ואינון לא ירעי אפי בסמוסה  .סנת החמה ססה ימים ורביע.
סבת הלבנ סנרימי"ח סעו תתעו חלקי' חדש הלבנהכט יום "ב סעו תשכג חלקי
המחזור של ינו סני' סיסתוו מהלך הסמס והלבנה הוא סל יב סני פסוטו וז' מעוברו

וא'סעה ותפה חלקי' סמערוף הסמס מחזור סל סיווי התקופות בהשליך כל ימיו

ז' ז' הוא סלבח סנים .מחזור המולדות סיהיו מכוונים זו כנגר זו הוא סל רמז
סנים ‧ מחזור סחמה ולבנה סוים בנקורת תלייתם ברקיע הוא פל תקלב מנים
מאזיהיה סוף מחזור סל כח וסל יט ובסנת ה' אלפים היה סיווי עסירי ,אסמורת

היא סליס לילה .עוגל הגלגל מחולק אל סס מעלות .סעה היא חלק א' מכר
חלקים מהמם והוא רביע סל שתות סל העוגליהנז' עונה אזמכר מסעה ‧ עתא'

מכר בעונה רגעא מכד בעת ואמרו חכמי רגע בממריה .וסמואל אמר סהוא
א' מחמשת רבא ו' אלפים תתמח לשעה  .סעה נחלקת אל אלף פ' חלקים ופסים
דרים  .וד א סל שעה היא סם חלקים י דק הוא נחלק לפסי סניים קוראי למזרח

אוריאינטי או לימנסי  .למערב אובידינטו או פונינטו .צפון סיטינטיריאון או
בוריאה  .דרום מירידיאונאלי או תבסטראלי  .וראוי לדעת סהעליונים מסגיחים

על התחתונים בב׳ פנים ,והם בהוראה סדל בתינת כח והכנה לדבר העתיה

והספעה סהוא תת כח והסלמה לאותו הדבר ‧ והנה הוראת הסמים ונתינת כחם
הוא על כל העולם בסוה להיות כלם בנוים בסוה מחומר סהוא התחלת הל
זכח ומגוף סהוא נוסאו .אבל להיות אומה היסרה מיוחרת להנהגה אלקות

מפאת תורתו כמו שנאמר והיותי לכם לאלקים ‧ ואתהם לקח' לכן נתיחר פועל
מקריה לטובאו לרע מההשגחה אלקית כמוסנאמר כי חלק ה' עמו וסגולה מכל

העמים ולכן יבאו עליהם ההזראות פעמים בתוספת ופעמים בחסרון ולפעמים

ימירהו הית טוב ברע או רע בטוב כפי הזכיות והחטאות מבני ישראל כמושנא
והסתרתי שני מהם  .ומכר אחר אומר ומאותות הסמי אל תחתו :ורעכי החוזים
בככביסוראו באורך נסיונם סז ככבי לכת פועלי בעולם הזה יותר ממה סעוסים

הססבים הקיימים .וזה לרוב ספויהם והתחלפות מכבם וקורבתם לעולם הזה
בעבור
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ובעבור סהיותר עליונים הם סבתאי וכדק ‧ וגם הם גדולים מכלם זולת השמש?
וגם הם יותר מאוחרי התנועה ומעטי השנוי .לכן הסכימו שרוב מאורעו העולם
הזה יבאו לסיבת מחברת ומכב הסכמי סל סבתאי וכדק עם קבת המזלות ‧ הלא

תראה מחברת הגדולה סל סבתאי וצדק ברגים  .סהיתה במנת ב' אלפים ססה

לבריאה ‧ היה ג'סנים קורם לידת מדעה סהורה הפלגת הספלות ליסראל ואחר
כך גאולתם ונבואתם ותורתם ,ואחרת כמוה היה סנת ה' אלפי' רכב .ובין זה

יתר המחברות הורו חרוסי בעולם .אבל היו מחברות קטנות ובאו אלו המחברו
זה אחר זה כסדר האפורה קרוב אל רלז סנום בין זה לזה  .אומרן עזרא פרש

כי תסא  .אמרו חכמי המזלות סהמחבדת גדולה של סבתאי וכרק במזל סור
היתה מיום קודם גאולת ישראל ממצדיים  .וזה סקר כי לא הותה אלא במזל דלו

סהוא מזל יסר' ורבי'נסו זה וגם אני ראיתייככה :והנם ערוכי לפניך עם חרוסיה).

כמו רלז סני אחר המחברת הגרולה הב'סהיה כמוב' אלפי תרג לבריאה כתחברו

סבחאי וכרק במזל טלה ובו נבנה עיר טרוייה ונתגדל מלכותם .ואחד דלז מנים 6
שהיה כמו ב' תחמא שנתחברו בסור התחיל מלכות איטליאה הנקרא לטוני ואחר

דלז סנים סהיה כמו געט לבריאה נתחברו בתאזמים ובו נתגרלה ממלכת בני
אסור ומלכיהם פול ותגלת פלאסר וסלמנסר וסנחריב ואחרים .ואחר רלדשנים

סהיה כמו ג' סיח נתחברו בסרטן ובו נתגרל מלכו' בבל ופרס ומרי והיו מלכית
בבוכרככר ואויל מדורך ואחרים ,ואחר דלז סנים סהיה המו ג'תקכו לבריאה

בתחברו באדיה ואז נתגדל מלכות יוונים והראסון היה אלכסנדר  .ואחר רלז
סנים סהיה כמו ג' תסכר לבריאה נתחברו בבתולה .ואז חתחילו המחברות
להיות מנגרות לישראל  .ונתגרל בה מלכות רומה ונתחרש מיתחו ,ואחר סנה
דלז שהיה כמו רלג לבריאה נתחברו במאזנים ונתגדל עי קוסטנטינו ונתגדל

אזמת גוטי  .ואחר רלז סנים סהיה כמו סנת דרעא נתחברו בעקרב ואז כולד
מחמר ונתגרל אזמת היסמעאלי' ואחד רלז סנים טהיה כמו שנת דתקט לבריאה
נתחברו בקסת ונתגדל בו קסרות הכרפתים  .ואחררלג סנים סהיה כמו שנת
דתשמז לבריאה נתחברו בגרי ונתגרל הקסרות באסכנז ועוד היום סם  .ואחד

דלז שנים סתיה המו סנת דתתקפה נתחברו ברלי סהוא מזל אחרון סבאפורה
ונתגרל בו אמונת התוגרמים .הרי ערוך לפניך שכל המחברות הגדילו אומות
אבל השנתחברו ברגים היתה מופלגת מכלם כי נתגרל בו אומת יסראל מן

ההפך אל ההסך מעניני הגוף סהיו עברים ונעסו כגנים וחורים ומלכי ומעניני
הנפס סקבלו תורה ומכוות בכל כך כבוד וגדולה .והורה התמרת זרע מקיימי
התורה .ואחר דלז סנים סהיה כמו ספת הרכב לבריאה שבה שנית מחברת
סבתאי וצרק ברגים כמו סהיה ביכיאת מצרים  .ולהיות זאת המחברת טבעה
לשנות ענין יסראל מן ההפך אל ההפך המו שעסה ביכיאת מכרים ,כן על זה

הדרך לפי טבע המחברות ראוי סתהיה סכוי הפלא ופלא יותר וכבר התחילו

סנויים ורדיפות בכל העולם  .ואחר זה כמו דלז סנום סיהיה כמו התס לבריאה
תת

ש ע

הול

ק

תהיה המחבר האחר סהיא חבור סבחאי וצרק בטלה והבן בה בס מעייני היסועה.
ארסטרוסיעתו וגלינו וסיעתו פלפלו מאד על חקירת זרע האסה כי יא סאונו זרע
אלא לחות .ויא סהואזרע' ויא סהוא דם ועדין נשאר בתיקו יהיה מה סיהיה אופץ
הוית הולד הוא בזה הדרך בבא זרע האים תוך סלית האסה .ידובק עם הלחות
ההוא מהאסה וכמו הסאור נותץ חמימו בפיסת זרע האיס‧ וכמו הקוואליו בחלב
ולכן כריך סהזרעי' סניהם יהיו טובי׳ ועם הכנה טובה ‧ וגם הסלסה תהיה נקיה

ומזוקקת כמכטרך ‧ ולא יהיה בסניה סום מעיר כי נמכאי רבי מצר פניה ‧ וכן

יהיה טוב מאר סיהיה כחדמיונם מוכן ומתגלגל על ברכי ההריון .ואליבא רמאן

דאמר סזרע האסה הוא דם נדותיי יהיה הדם ארכיי ומימיי וזרע האיס אויריי

ואסיי וכבר אמרו חזל במסכת נדה ג' סותפים באדם אביו מזריע לובן סבו
וממנו עצמות גידים וכפרכום ומוח ולובץ שבעינים  .אמו אודם סבו וממנו עור
ובשר ודם וסעור וסחור שבעיני הבה נופח בו נשמה והחוסי' וקלסת פנים .ודבור
וההילוך ודעת ובינה והשכל וגם יס מחלוקת ביניה עד היות הולד זכר או נקבה

כי יא סאם הזרע הולך בכר ימין מהסליא הוא זכר .ובשמאל נקבה ,ויא סאם

סך זרע האיס גדול מזרע האסה יהיה זכר ‧ ואם מהנקבה יותר גדול יהיה נקבה.

ויא שאם זרע האדם יוכא מהביכה ימנית וילך בכר ימין מסיליתה יהיה זכר ואם
מהשמאל נקבה .ולכן אם אחר המסגל תהפך עכמה לאט על כד א' כן יהיה
תולדת הולד  .זיא סאם הזרע יוכא מכר ימיז וילך אל כד שמאל מהאסה יוכל

להיות הולד זכר לרוב חום הכבד ויהיה לולד כל תנועות הודתו והמקרים סל
בסרה  .ואם מכד אחר יוכל להיות נקבה עם רמיון תנועות אביו ומקרים סעל

בשרו .ויא סאם משתמס אחר תסלום יכיאת הנרות עד ה' ימים יהיה זכר .ואם

תיום חמשי עד סמיני יהיה נקבה  .ואם מסם ער״ב יהיה זכר ואם אחר זה יוכל
להיות טומטום או אנדרגינוס  .וחכמי הטבע נותנים טעם כל א׳ כפי דעתו .ויא
סזהו כפי כח דמיון מהאסה בעת ההריון שהוא פועל מאד בזה  .כמו ספועל באסה

הרה סחוסקת איזה דבר ואין לה  .סבכל מקום סתגע בידה הולד נרשם ממנו
לרוב כח הרמיון  .והסבה הוא סאחרי הריונה כמו ב' חדשים כולד אליה אירים
חמוכים ונכנסים בשיליא ובהם מתאוה  .וזה מתרבה גם כן כשמתחיל לכמוח

השערו אל הולד .ויא סהולד יהיה ספי תגבורת הח הדמיון משניהם בעת המסגל
סאם כח רמיון האיס יותר חזק יהיה זכר ואם לאו יהיה נקבה ועל זה הדרך יהת
תכונות מעסיו מהולד רומה להוריו כמו סכרות  .בחוק .ועריות .וכיוכא ,וסן
בדברים המחרבקים וחולאים כמו חולי הנופל וכרעת וטחורים וכיוכא .וכן אם

בשעת ההריון נפל בדמיונה איזו כורה רעה הנקרא מוסטרי .אז כורה סחורה
אפילו סהם לבנים .וכיוצא לזה ,כץ יהיה הולד .הגם כי יא סתולרת המוסטרי

היא כפי הילוך הככבים בסעת הכנס הזרע בסיליא  .ויא סהוא לעונס עוונות
אהודי' .ויא סהוא כפי חסרון כל ההכבות המצטרכות בהוית הולד  .ויא סכולרים

לפעמים מבלי זרע האיס וזה כי מדמה בסכלה לפעמים התענוג מהמסגל בכב
כת
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סח וחמומות באופן סבולר בדמה הנדותיי ובפרט ברביע ראסון ממולד הלבנה
כמו בשר עגול סאחר כך יוכא ממנה עם כאבי גדולים ונראה סיהיה הדבר ההוא

כאילו הוא נפל הטצר מזרע איס ואסה וכץ אם יארע לאסה הרה איזה מקרה סל
פחד או סנפלה וכיוכא כח החוסים סלה ובפרט כח הדמיוני מניח מלאכתו סהוא
השתדלות הזנת הולד בכל פרטיו וחוסב על כער סלה  .ובזאת ההנחה הולד
מתחלש ויוכא .וזה כי כח הרמיוץ הוא פועל גדול כנדאה סלפעמים הרופאים

מתרכים לחולה מסוכן לאכול איזה דבר אפילו סמתנגר לו אחרי סרואי' בו רמיון
גדול בתאוותו באופן סלפעמים יסוב תועלח לחולה .זיא סהויית זכר או נקבה

הוא לפי סיס כח גדול למיני המאכלים סאוכלים ההורים ,וימי שנותם .וזמני
הסנה ‧ וכפי הילוך המזלות מהמקום סעומרי ומכבם בהר או בקעה  .או במקום
בינוני  .ויא סבוראי הדבר הולך אחד רמיון האסה  .וזה להיות בעת המסגל
הנאת האסה כפלי מהנאת האיס להיות לה הנאת הזכאת זרעה ‧ ומשמוש האבר

בפה שליתה  .והוכאת זרע האים בסליתה ואמרו חכמי הנוטומיאה סיס לאסה
כמו כנפים קרוב לערוותה ארוגים בסר וגירים סלרוב תאותה לתסמים נכבים
בקומה כמו הגיד לאדם  .ושפעמים רבות במכאו נסים סנבטערו מאד על רוב

תאותם עד סהרופאים חתכו הכנפים ההם וסקטו .ועם אלו התאזות ורמיון
התענוגים סח דמיונה רבה מאד יותר מהאיס ופועל בולד ,ולכן רוב הולרות

דומים לאמה ‧ זרוב הבולדים הם נקבות כפי דעת חכמי הטבע סהם ססה פעמי

יותר ממיץ האדם‧ ותכף סנכנס הזרע בה׳ כל השליה מתקבץ ומתכווץ ומקבלו,
ונסגר פיה למען הזרע לא יסוב אחור ויכא .ומחום הסליאזהוורירים סבה במסך
ז' ימים נברא אבעבוע א' סל בסר ודם עגולה בחלת לחם מכבע המו ליאונטו

סחוריי דומה לטחול והוא מלא וורידים ועומד אכל הטחול  .ומכסה כל הולד אסד
הוא אז כביצה ונקראת סגונדינה  .ובעת הלירה נסברי ורידיה ויוכא דם הרבה),

מלאסתו להעמיד יחד כל אברי הוולד .ויא סמכסה כל אורך כרס הוולד לבר
והיא נרבקת על פי הסליא  .אחר זה נברא מכסה אחר הנקרא מימבדנה אסר
מסבב כל הזרע ההוא .אחר זה יוכא מוורירי הסליה ורד א׳עב סבוקע המכסאות

חנז ונכנס בזרע ההוא בצד סיהיה הטבור הנקדא בליקו בלעז ומוליר אבעבוע
אחר סממנו כבדא הכבר  .ותוך זמן מועט נולד בכבר ורירים גרולים וקטנים.
אחר כך כולדים ורידים הרבה ובתוסם אבעבוע אחר סכולד מממו הלב  .ואחד

כך נולר אבעבוע אחר סממנו כולד המוח .ואחר כך נולרי יתר האברי לאס לאט
ובסר וגיד ועכם ‧ וכל זה במסך ט' ימים אחר הסשה ראסונים  .אחר זה נבראו
ג' כחות  .והם יינירטיבה והוא נותן לולד אורך ורוחב וגובה ועומק  .וכח ב' הנק'
אקריסיטיזה והוא מגריל הולד כפי כח הזרעים ‧ וכח ג' הנקרא נוטריטיוה והוא

מקיים ומחיה הולד בבטן אמו כפי האפסר  .אחר זה נולדים ר' כחות אחרות.
והם א'נקרא אפיטיטיוה והוא חם ויבס ומביא ההזנה לגוף כפי הכורך לכל אבר

כי לכבד מביא דם .ולמוח הלבנה  .ולמרה הסחורה ,וללב האדומה הסני נקרא

קונק וטריבי
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קובקוטריצי והוא חס וקר  .והוא מהפך המזונות .אפילו שהם מכמה מינים אל
היולי א' הנקרא קילו למעץ יתקרב ויהיה קל לתת הזנה לאברים  .הג' נקרא
ריטינטיוה והוא קר ויבס והוא מחזיק ההזנה המכטרכת לגוף .הר' נקרא

איספולסיבה והוא קר ולח ומגרם כל המותרות כפי מקומם וכמכטרך ,ואאא

לדעת מי מהם נברא תחלה  .אחר זה כברא ונולד כח הנקרא רוח חיוני אסר

נכנס בריאה הנקרא פולמון סעם האויר הנכנס בו ומרחף עליו תמיד מקדר
חומו הגדול סלא יסרוף הלב ,אחר זה כולד במוח ג'סחות א'נקרא אוררינטריכי

והיא נותנת הדברים לדמיון ולכרק הנקרא ריוני ,ולזכרון הנקרא מימוריאה.

ולמחסבה הנקרא פנטסיאה  .ולבחינה הנקרא ידיכיאו  .כח ב' הוא נקרא
מרגסת ובלעז סינסיטיוה הנולד מגידים רקים סיוכאי' מהמוח המבואים בחדריו
הח נפשיי ונולד ממנו כל אלה הכחות הנזכרי׳ וכח החמסה חושים חכוניים ,כח

ג' נקרא מוטיבה והוא הנענוע מהאברים  .אחר זה נולד רוח א' רק מאד הכולד
מחמימות הדם היוכא מהכבד ומהוורידים ועוזר נענוע הגידים והמוסקולי

ומחמימות זה הדם סבכבר כולד איר רק מאר וזך הרבה ונקרא רוח טבעי
סמרקרק הדם ומוליכו בכל האברים  .והכבד מחזיק זה הרוח טבעי ומזכתו
ומוליכו אל הלב  .והלב מזכהו שנית דקה מץ הדקה ואז נקרא שמו רוח חיוני

ומכר ימינו יס יותר סך דם ‧ ומכד סמאלוים יותר רוח חיוני  .וסולחו בכל אברי

הגוף והוא עוזר אל רוח טבעי ומגדלו כסמכטרך .וכשמגיע זה הדם אל המוח
מזהכו פעם אחרת דקה מן הרקה בתכלית האפשרו' ואז נקרא רוח נפסי .והולך
זמתפזר בכל האברים  .אחר כך זה הרוח מסנה סמו גפ כי בכבד נקרא טבעיי
בלב נקרא חיוני׳ ובמוח נקרא נפשיי והולד כיזון וחי עם לחות סרשי וחום טבעי

אחר כך מלד סבוב זה הולד סבסליה ,פרשה א׳ הנקרא מימברנה הכל המקיף
כל הזלד ומתגדל כפי גדולת הולד .ויא סהיא דמיית ופעולותיה הם לקבל הסתץ
סמסתיץ הולד׳ אחר זה נולד הסות אחר סמכסה כל הולד ונקרא מנטו והיא

ממיץ הפרסה ראסונה ופעזלותה היא להחזיק גם הוא השתן והזיע סיוכאת מהולד

להיותו עומר תמיד במקום כר וחם מאד  .ובאלה הפירסות הולד טס ורוחץ
ומקבל הזנה ויוכא מזה נחת רוח לאמו .ולמעץ לא יתרבה זה הסתן והזיעה ולא

יזיק לולד  .יס במכסה הראשון נקב שיוכא משם והולך אל מכסה השני .ומסם
מעט מעט יוכא במעי האסה ואלו המימות הם מה סיוכאים בעת התולדה .לפי

סקורם כל דבד נקרעים אלו המכסאות .וזה סימן מובהק למילדות סהולד רובה

לכאת מרחם אמו .הולד ניזון מהדם זך ובהיר סיוכא מאמו ובא אליו באמכעות
ויכה א׳ סנכנס בעבורו  .וזה נגד איסקרט וסיעתו האומרים שנזון דרך הפה,
זיא סאין להאמין סזה הדם יהיה כדות מכמה טעמים ועל כלם סהכדות הוא דבר

ארסיי כנר במופת חותך שמרקב ומפסיר היין ומחסיך הספיקייו אבל הנסי' סאינץ

דואות בימי ההריון .הדם ההוא מתפזר בוורירים ובמקומות סיס ביץ מכסאות
מולד  .ומקבתו נהפך למים ומקכחו נולד ממנו איזה קשרים בשליה סאומרות
הכסים

דרוש על יצירת הולד
הנשים סבעת הלידה נראים ומסם רואים כמה בנים תוליר ערין איולרת ההיא:

מיא סאלו הקסרי הם להחזיק הדם שבא לזוץ הולד למען לא ילך עליו הרם בסופע
רב ויזיקנו אלא ילך לאט לאט ויא סבודאי הגמור הולר כזון מדם כרות אמו .וגם

שה הדם עוזר להוכיא הולד מרחם אמו .ובאמכעות חמימות האסה בהריון הדם

מזרכך ושב טוב .ולכן האסה בהריונה אינה רואה׳ וגם בהניקה לפי סהכל הולך
וסב אל מזון טוב ולכן אינו עוסה מותרות ולהיות כי יס נסי' סיס בפתח הפליה
שלהם הרבה גידים וורירים סמחזיקים הפתח כר ‧ ויס אחרות סאין להם כל כך

ברות  .זאת היא הסיבה סמקכתץ יולדות במהרה ומקצחן בקוסי גדול  .והנה
מעמד הולד בבטן אמו הוא כביכה באורך מגולגל עקביו בעגבותיו וזרועותיו
בכלם ויא על אזניו ויא על עיניו ויא על ירכיו וכבר נורעו דברי חזל סאמרו

ב׳ עיניו כסני טיפיץ סל זבוב וכן באזניו וב'זרועותיו .פיורומה לסעורה גוייתו
בעדס וסרוי במעי אמו מקופל ראסו בין ברכיויריו על כלעיו עקביו על עגבותיו

פיו סתום וטבורו פתוח אוכל ושוחה ממה סאמו אובלת ואינו מוכיא רעי' מזרע
אביו נעסה עכמו וגירי כפורן ומוח הראש ולובן סבעיני" זרע האשה נעשה בסר
ועור ודם ושחור סבעין והבה נותן בו נסמה וקלסתר פני והחוסי' וכפי זמן תולדת
הולד מתארכי ימיו הטבעיים וגם מתגרל גופו אשר נמסך זה עד יט סכים ,ואם

בגבורוא כה סני' ויא סזהו כפי גדולת סך הזרע׳ וכפי גדולת הסליה׳ וכפי ההזנה
טובה סמקבל בבטן אמו וכפי גדולת מזלו סנכר בו או סנולר בו ומשם והלאהאם
יפלו סיניו אינם סבי׳ ועל זה הדרך הוא יופי וכעור גופו רוב הוולרו נסלם כורתצ

מכל וכל בחדש הסביעי ואז מבקסי לכאת ומתחילי לשבור הגירי סמחזיקי' אותם
סס׳ ואם אינו יכול לסברם ויוכרח לעמר ערין סם ולרוב עיפותו אם יסלי לסברם

בחרס ח'לא יוכל לחיות לרוב חליסותו ויא סהואלפי סבחדש ח'הוא תחת ממסלה
מבתאי הנקרא סטורנו סהוא רע  .ואם ימתיץ לחרס ט' יהיה בריא חזק וסלט
ויחיה .ועל דבר מעלות המרות .כבר אמרנו איך יוכל להדמות אל הוריו עם

כל זה "א שהוא כפי תולדתו תחת המזל תוככבי לסת  .ויא סהוא כפי מזונות

הולד אחרי כאתו בעולם  .ויא ספי חברתו עם בני גילו בימי נערותו ובחרותו .
ועל דרך הטבע פנקרא קומפליסיאוני ,אם נולד ברביע ראסוץ מהיום הרומה
לפרימוירה יהיה דמיי  .ואם בסני סרומה לקיץ יהיה קוליריקו ,ואם בסלסי
סדומה לאבטונו יהיה פלימטיקו  .ואם ברביעי סרומה לחורף יהיה מלינקוניקו.

ויא שכל זה יהיה הפי המאכל סיתהוה ממנו הזרע סיהיה נוכר בו' ויא כפיה זל

סיולד בו  .ורע סי ג סכוים יוכל להמכא בחלוף האדם מחבירו .א' נקרא סנוי

הרעת כי זה יהיה חכם וזה סכל וזה תלוי בכלי הנפס ב' נקרא סמי המקרה כי
זה יהיה ענו וזה גאה זה אכזר וזה רחמן  .וזה תלוי במזון התולדות  .ג'נקרא
סמי טבפים וזה תלוי בהתגברות היסורות  .אם כן כל אלו הסנוים אינם מכר
הנשמה  .וזה סי הנסמות קודם בואם בגוף הם שוות במעלתם כי אינה מכוית

מכר בחות הגוף  ,אמנם אלו הפנוים הם מכך החזמר .לרמיון האומן החכם
שאיב
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עט

סאינו יכול לפעול פעולתו אלא באמכעות כליו .ולרמיון ב' נרוח יפות מאד
אמונחת בעססית זכה  .והאחרת בעסשית גסה ועבורה וסו'  .אמרו הזל בפא
דאהלות רמח אברים יס בארם ולכלם בשר וגידים ועכמות ולאסה רכא ותחלת
ברייתו סל אדם כזות  6.ולפיכך גזרו בשפור טמאת בשר מת כזות והסו' בכל
אכגע מהרגל סהם ל מכד א ‧ עסרה בקורסל והוא הפרק סכל האצבעו תלוים

בו והוא סמוך לעקב  .סני' בסוק והזא הפרק שהסוק נתלה בו' חמסה בארסובה
הוא הפרק סהורך נתלה בו .א' בירך והוא עכם הירך ג' בקוטלית והוא הפרק
סהגוף והירך נתלין ומקפרים יחד והוא סף הירך .יא בכלעות ואפילו סנראה

לעין סהם "ב מכל פר‧ נוכל לומד סהכלע סלמעלה חאל חסבו אותו מעצם הגוף⸗

אילוחה אוהו תקרפמב םינס .הנקב םינמ .םישלס םהס םיריהמ עבכא לכב '
סאחורי הראש סקוסר הראס עם הגוף  .א׳ בזרוע והוא קנה הזרוע .ד' בכתף
והוא הפרק סקושר הזרוע עם הגוף .כל אלה מכר א' הם קא' וביץ ב' הכררים

יהיורב  .צח חליות סבסדרה ‧ טבראס חבבואר .ו במפתח הלב ה בנקוביו

ומכאתי על זה החלוק ושמותם סכוים עם חכמי הטבע .ואין דעתי עתה לפרס
ולהכריע ואומר הזוהר פרש ויסלח כי נצטוו ליסראל דמח מכוות לא תעסה כנגד
רמח אברי' סיס באהם ונצטוו בססה מצוות עסה כנגד ססה גורים סיס באדם
זראיתי בספרי תפואה סהמוסקולי סהם פרקים בנוים מבשר וגירים וורירי' אסר
באמכעותם האברים פנימיים וחגונים מנענעים מכל כד .ומצאו שהם תקלא.

ויא סהם תט .וכץ אמרו סכל העכמות הם רמח ,ואידפד .ויאירטו .ואלה זולת
קצת עצמות קטנים מאד כמו גרגיר חרדל וכיוכא הנמכאים בידים ורגלים וכן

אמרו סהחלזקות היותר גרולות פעוסה הוינה גדולה המוכאת מהכבד הם קעת
זולת חלוקות קטנות הרבה סעושה בכל האברי' כרי לחת הזנה לכלם‧ וכן אמרו
סהחלוקות יותר גדולות סעיסה הוינה ארטידיאה היוכאת מהכבד והלב המביא

דם נקי וזך מאד הם קמז' זולת ויני ארטיריאי רבים אחרי ההולכי בכל האברי
ובאלה מביא איר ורוח חיים להל האברים  .המחים בו ג' חדרים ראסיים .הא'
הוא על המצח ונקרא פנטסיאה והואיחם ובס  .הב' הוא קרוב לראסון באמכע

הראש ונקרא קומפרינסיבה סהוא מכיר מה טראה בראסונה וטבעו אמכמי
ובינוני  .והחדר ג שהוא אחורי הראס נקרא מימוריאל ססם סח הזכרון והוא
מקבל הדברום מהחדר האמכעי על ירי חור קטץ סיס ביניהם הנסגר עם בוטון

א' גדול דומה לדד האסה ונפתח ונסגר כמו קרסים בלולאות .וכשרוכה לזכור
איזה דבר נפתח החור ותכף נסגר למען לא יכא מחר הדברים הטמונים סם עד

סוהיה זמנם וטבעוקר וובס  .באובן סהזכירה פהוא מקום מסמרת כורות
החכמה עומר באחרית המוח  .הדעת מתחבר בנקבי המוח לפנים על המכה
אכל ההרגסות הבינה היא כורה העומדת ביץ כורת הדעת והחכמה כנגד נקב

אמכעי במוח .וכפי סיהיו אלו החדרים מסונים מטבעם היסר הזה יהיה האדם

חלם או חזק בטבע העניבים והחותם .וכל אלה הם בחות שנותן הנפס בתדרים
כל
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כל א' כפי טבפו באמבעות אידים רקים מאד מאד סאא לראותם בעין ,העינים
מורכבים מן קליפות ומכסאות הח' סמוכה אל האויר ‧ ב' נקרא לחמית והוא לו

בת העין ג' קרנית להיותה קשה סקרן  .ד' ענבית ומשתנית במראותיהם ה'
בכית ,ועכבים ד רומה לקרחופה יס הראות .חזסוכות .ט'דומה לסבכה ו

דומה לשליה בעלת גידים הרבה  .דאקסה כעכם ומותרותיו המימיים הם מלוחי'

למען לא יתיבם המעבר ולא יהיה קל לכאת  .האזנים עכב המכסה נקב האזן
הוא הכלי ראסון לשמע ,והושם נקב האזץ מעוקל למעץ לא יכנס בו האויר הקר

ויזיק  .וגם למען לא יכנסו בו הקולות החזקי בחזקה ‧ ומותרות הסחורה סיוכאי
מהאזני הם מרים לסיבה הנז' בעיץ .האף הוא כלי הריח הנכנס בעכבי הכראים

באף ורומה מותרות הראס מפסולת המזון הזץ את המוח .ועוזר לחתוך האותיות
מלהוכיאם בנקל ומותרות הקולורה סיוכא מהאף סרוח למען לא יעלה איר סרוח
ויזיק למוחי הפה שוחק המאכל .והסינים והמלתעות והטוחנות מוזרות ויש בפה
מעט בסול והפליגמה שיוכאת ממנה הוא מתוק למען סאם יוכיא מהפה מותרו

ימתיק החיך .הלסון נקרא כלי הטעימה ולחתוך האותיות .ובעקר הלטוץ ב׳
פיות שמורידים דיר והוא לרחוץ הדברים המוטעמי׳ עד סיראה טעם לפה ועוזר

לשינים ללעוס המאכל הקסה ולהניעז תנועה קלה .הוסט הוא סביל להעביר
המאכל בכח המוסך והרוחה לאכטומסה .הקנה הקבוע בריאה הוא עגול וממנו

נכנס ויוכא האויר  .והקולות ועליו הטבעת סעסוי להוכיא הקולות .והופם על
פי הקנה קרום והוא מחיכה ברי סלא יעבור בו ממה סעובר מץ הפה אל הושטי

פץ יחנק והחטים סעל גביו הוא למעץ יהיה מחיכה למנוע סלא יעבור בו אבק
ועתץ שלא יגיעו לטבעת ולהגין סלא יכנס הקור באברי הנסימה  .חזה כלו בסר
ורחב כאכטומכה ועומרת עליה .ועוברים באמכעותו קנה וושט סמוליכי האוכל
לאכטומכה והאויר לריאה וללב ,והמקום סנגר השרים הוא מלא כקבים ורומה

לספונגה  .ותועלתו הוא להחזיק העשנים סעולים מהאכטומכה אל המוח סלא
יעלו כמו סהם אבל ידקדהו ולא יזיקו למוח במרוכתם ועכירותם וכסיחלש כח

החזה אז יכאב הראס .וכפי טבע העסן כן יהיה טבע הכאבי השרים מתילד
סם החלב מרוב הלחות סנמכא ברחם אשר יסוב לחזה ומתעכל סם ויוכא מץ
הסרים  .האכטומסה הוא גוף בדורי דומה לדלעת עגולה ארוכת הכואר ,והיא

מורכבת מעכב ובסר וגידים ועורקים רופקים ובלתי רופקי' .והכבר חופף עליו

מכר ימיץ והטחול מסמאל וסם מתעכל המאכל יובתחתיתו ים נקב צר ‧ ובהיות
סם המאכל " הנקב נסגר ער סיתבשל ואחר כך נפתח המאכל יורד לבני מעים

הרבקי בו .וארכו כמו"ב אכבעו :הלבים לו חלל א' מכר ימין ויסבו דם הרבה
ומעט רוח .ואחר מכד סמאל סיס בו רוח הרבה ומעטדם ‧ והחללים עוברים זה
בזה והחלל ימיני להיותו קרוב לכבד טרור למכא הרם סממנו נמשך המזוץ אליו

ומהסמאלי כומחים הודידים הרופקים .והוא מתנועע תמיד .והוא התחלת כל
תנומה סבגוף ואם ינות מת' ועומד באמכע הגוף  .וסוף רקותו נוטה לכד סמאלי

ויט סמפונות ממנו לריאה להביא אליו המזונות ואויר הנסימה .הכבר מקומו,
לבר ימין  .והכד העליון מגיע למחיצת החזה וגבו רבק בכלעות סבאחורי הגוף
והואדם נקפה ותועלתו לסנות המאכל עד סיחזירהו דם וסולח אותו לכל אברי

חגוף .המרה מחוברת לכבר ולה ב' סבילים א׳ לאכט מכה לבסל המאכל והב'

למעים לנקות הפסולת  .ותועלתה למסוך הירוקה מץ הכבר ומחממת הכברי

והאכטומבה ,הטחול מקומו לכד סמא בית הכלעו סבאחורי הגוף והאכטומכה.
ויס לו ב' סבילים .הא׳ מחובר בכבר ובו מוסך אליו מותר הסחורה מן הכבר

והסני מחובר לאכטומטה משולח שם מץ הסחורה לחזק תאות המאכל  .מעים

העליוני הם ג'קטנים ובתוכם יבא המאכל מן האבטומכה והולכת בדרך עקלתון

למעץ יסהא המאכל בהם עד שהסבר ימסוך תמכית המאכל מהם באמכעות
עורקים הרבוקים בו' וכסישלים הסבר לקחת המכטרך לו נסאר המאכל הגם

זיבס והמעים קטנים האלה רוחים אותו למעים הגסים סלמטה מהם  .מעים

התחתובי' הם ג' גדולים‧ הא'הוא מעוות ויס לו פתח איסבו יבא פסולת המאכל
והכד סני סבבר ימין הוא סגור והוא רבק בראסי המעוות  .והג' הוא ישר ויש בו

חלל גדול ומאסף כל הפסולת .ויוכא מכר אחר .המתנים הם מסער לכד הגוף
ומסעץ לכלעות והזיעה הקרה והרעדה הבאים בקדחות מתילד מסם .הריאה
הא אבר חזק בפועלי הנסימה והסמתפשטת מוסכת האויר לפנים וכסמתקבכת
רוחה  .ונכפלו חלקי הריאה סאם יקרה בא' מהם דבר יעמוד אחר במקומו.

ובנסימה ב' תועלות  .א' להחליף האויר שבלב סהוא חם בחמיחות טבעי ולסי׳
תחתיו אוירקר .ולזה נקרא בשמת רוח חיים .והב' סהאויר הנכנס ועומד

בתמורת המותך יזון הרוח טבעי הכליות מקומם למטה מן הגב רבוקו בחליו

והם משרתים לכבד לפי סמוסכים המים מדם הכבר ונזונים בהם  .ואחר כך
דוחים המותר לכים  .הרחם בנשים הוא לקבל ההריון והוא שביל להוכיא מותח
הדם סאינו מבוסל והואדם כרות סלרוב לאותם ומעוט חום טבעי סבגופם לא
יספיק לבשל כל הדם שבאברים וירחה אותו בעתי' מוגבלים ואחרי זה הרחםים

ב'בכי האסה הכים הוא אבר סמושך מותר המים הנספכי בו מהכליות .הבכי
לבסל הדם תבא אליו ולהחזירו במראה לבן והוא הזרע .האמה יס בוב סבילו'.

א' לפלוט הזרע וא' לפלוט הסתן .ודע כי לא נמכא ערלה לסום נברא אלאלמין
האדם ,ואומרים חכמי הטבע סלכל אברים יס לגוף איזה תועלת בהם חוץ ,4
מהערלה ,ואם כן בהעדרה נמכא האיש יותר סלם  .ולכן אמר הית לאברהם
אחר כיווי המילה התהלך לפני והיה תמי' הידי תועלתם ידועה ונחלקו האכבעו

ונעסו מפרקי וחליות למעץ יוכל לכוף אותם ולהסלי' פעולותיו סרכונו .והכפרני
הם לחזק ראסי האבבעות כמו הברזל סנותנים בראס החנית  :הרגלים נבראו
גדולי ורחבי לתקוע כפם בארץ וסיוכל לעמד על רגליו בחזקה .וחלוק האכבעו
יהוא טאם יכזק חלק א' לא ינזק כלו וגם למעץ יתרחב הרגל יותר וגם סבעלותו

יסמוך בראס אכבעותיו  :הליחות מיוסדות  :ליסודות .ואל פרקי תסכה ,ואל

הרוחות

הרוחות הנוסבות ואל זמני סנות האדם  .ואל התקופות' ואל מיני הקרחות בזה
הדרך האדומה סנקרא קולירה והיא מכבע ירוק ונכבת במרה סבכבר ‧ דומת

לאס וטעמו מר והוא חם ויבס כמו הקיץ והם ימי תקופת תמוזער תקופ' תסרי'

פרוב החולאים סבזמן ההוא בקרחת סליסית ,ונוטה לזה רוח מזרחי ,ובימי
הבחרות סהוא מכ'ער מ סנים ויס ממנה טבעית ובלתי טבעות .דם מקורו נכב
בלב  .ורומה לאויר חם ולח .וטעמו מתוק ומוסל בימים סבין תקופת ניסץ עד

תקופת תמוז .ורוב החולאים הם קרחת תמידית ונוטה לזה רוח דרומי ,ובימי
הילדות סהוא עד סיגיע לה סנה ויס ממנה טבעית ובלתי טבעית  .לבנה נקראת

פלימה ונבבת בריאה ופרקי הגוף ובאסטומכה ואין לו טעם להיותו כמים והוא
קר ולח ודומה לקור הנקראסתיו ובימים סבין תקופת טבת ער תקופת ניסץ.
ורוב החולאים הם בקרחת יומיית ונוטה לזה רוח מערבי  :ולימי הסיבה סהם

מס' עד פ' סנים וים ממנה טבעית ובלתי טבעית  .סחורה נקראת מלינקוניאה

והיא בטחול וטעמה נוטה אל החומץ ובוסר והוא מותרות הרם והומה לארץ

סהוא קר ויבם .ולחורף .ובימי סבין תקופת תשרי לתקופת טבת ורוב החולאו
הם קרחת רביעית ,ונוטה לזה רוח כפוני ,וימי הזקנה סהוא ממ' שנימערם
ויס מחנה טבעית ובלתי טבעית וכלם ככתוב בספרי הרפואה .תועלת הרוחות
הם ג' מינים .א' נקרא רוח טבעי והוא גוף עשני יתילד מן האויר ומסכנו בכבד

וממנו יעבור לכל הגוף .הב'נקרא רוח חיוני ומסכנו בלב .ג' הוא רוח נפסיי
ומסכנו במוח ובו הדמיון והמחסבה והזכירה .תועלת העכמות להגין על הבוף
תועלת הצפרנים לחזק הבשר כסיאחוז בדבר תועלת העכבים לחוש ולתנועה'

תועלת המתרי' לתנועה הרכונית סבאדם להתפסט ולהתקבץ .תועלת הקרום

לכסות ולהגן האברים ,תועלת הגירים לקסור האברי' והחליות זה בזה' תועלת
העורקים והם הורידים סבלב להביא רוח החיוני בכל הגוף .תועלת העורקים
סבכבר לפזר הדם ולהסקו' האברי י תועלת מוח הראש להעמיד בו רוח החוסי'.

תועלת מוח העכמו לסים מכוע ליבסותם ‧ תועלת הבשר לחוס המסוס ולשמירת
הענייני פנימיים .תועלת הדם סיסכון בו הרוח וגם לתח מזוין לאברים תועלת

השומן לחמם הקרביים ולהגץ בעדם  .תועלת הסעד לסמור האברים וליפות

הגוף  .ואומר הזוהר פרס נסוא בגולגלתא דריסא תלייץ אלף אלפין רבוא וז
אלפי ותק קובי רשער .תועלת העור לפמירת הגוף וגם סמנקביו יכאו המותרו
ג' כחות ים לגוף ותחלתם מהלב לדעת ארסטו  .והם טבעית והוא בכבד .ולו ?'
בחות הא' מסנה הזרע ודם נדות .ב' נותץ כורה לולד והחברי' ג' מוסך המזון

ר' מעכל המזוץי ה' מחזיק עד סמתעכל  ,ו' רוחה המותרות ,ז' מרבק המזו]
לאבר ומרמה אותו לאבר סנזון בו  .הכח הסני נקרא כח חיוני והוא בלב  .ולו ב'

כחות א' התפסטות העורקים וקבוצם סבהם מתפסט פועל הדפק .ב' הוא כח
המתעורר סהם אהבה סנאה כעם רצון פחר גבורה וכיוכא .הכח הסליסי נקרא

בת נפסיי והוא במוח .ולוט כחות  .אחוס הטעם בלסון ישפתיםי ב'חוס המסוס

כל
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בכל הגוף ,ג'חוס הריח באף .ר' חוס הראות בעיץ .ה' חוש הסמע באזן .ו
הרבקות בגידים אשר בו יתנועע האדם אבריו  .ז' הרמיון סבו יצייר הדברים

אחר שכתרשמו במוח ויזכרם אחר העלמם מהעין וירכיבם ויפרידם המכטרך
וזה בחלום ובהקיץ ח' המחשבה והוא בכח השכלי סבו ישכיל הפעולות מעסיות
ועיוניות ט' הזכרון סבו יזכור הדבר מנסכח  :דע כי יס ויכוח בין הפלוסופים
ממקום מכב הנפס אם במוח או בלב ועם כל זה נתפסרו סנותנת כח בחלוקי

המוח לעסות כרכי הגוף .כי יס בו ג' חדרים ראסיים וכאשר הזכרנו לעיל,

הראסון על המכח הנקרא פנטסיאה והוא חם ויבס  :הב' והוא קרוב לראסון

באמכע הראס ונקרא קומפריסיבה  .הג' הזא אחורי הראס ונקרא מימוריאל.
ויס סביב המוח עניינים רבים ובתוכם רסת א' הנקרא ריטה מירבילי ומלאכתו

להדק האויר והאדים והריחות ובזה ניזון ומקבל הנאה הרוח הנפשיי  :וכחה
בחוס השמע הוא בזה הדרך .סהמרבר מכה בקולו האויר הקרוב לו וכן האוירי'
זה לזה עד סמגיע תוך אזן הסומע  .ובחוס הריח הוא סהאויר הנכנס בכל
הדברים ריחנים  .האיר הקרוב לו קולט הריח ההוא באופן סהאויר אשר תמיד

מתנועע ומתחרס מאליו נותץ ריח לאויד חדס סבא תחתיו  .וכן מזה לזה עד
סמגיע לאף האיס סמתקרב לו  .ונכנס במקום א' לפני' בין הפה והאף במקום
טיס בו חור עם א' קרס הנקרא בוטון בשר לשעור דר האסה ואז נפתח ונככם

האויר עם הריח ההוא עד סמגיע לחדר האמכעי סבמוח וסם מתפעל לטוב או

לדע מהמריח .ובחוס הריאות .הוא סהאויר סיוכא מהרואה המקבל הכורות
וכבעים מהדברים הנראים ממנו ‧ סב לעין ומראה לכח הנפסי הדבר ההוא ואם

בכנס על דבר חסוך אז סמאיר מאד אינו יכול לקבל סום צורה ושב לבעליו בחנם
הדעת פלטון ,ואומר סהרמיון יוכא מחוש הראות להיותו אמכעי בין הזכרון
והראו'כי אחרי סראה דבר א' נסאר ברמיון וזוכר ממנו סהוא מטבע הספונגה.

ובחוס הטעם הוא סיס גירים רקים קטנים תחת הלסוץ סיוררים מהמוח וכסמסי

הדבר אכל הלסוץ יוכא מהדבר הוא כמו מיץ רק מאד ונכנס בגידים ההם והם
סולחים הטעם לנפס סבמוח  .ובחוס המסוס וההרגס גם הוא בזה הדרך סיס
באברים גידים קטנים סמרגיסים הדבר המנוגע אם הוא קר או לח יבם או חם
וכל כיובא בזה ומביאים הדבר לכח הנפסיי סבחרד אמכעי  .ובבשול המאכלים
בותן כח בזה הדרך ד' כחות הם ונקראי'אפיטיטיבה ריטינטיבה דיגיסטיבה,
איספולסיבה' בזה הדרך עוד הכרס מחמת היגיעה וחום סמסי סמבחוץ מתייבם
וחוצץ ומביא אליו לחות שבבשר  .והוא מביא אליו לחות המעים ,והם מהכבד

והוא מהאכטומכה .ואז הוא מתאוה אכילה וסתיה באמכעות גידים יבסי׳ וחמי
סעומדים בפיה  .ואז האדם לוקח האכילה ושתיה ומהדקהו עם הסינים אסר

קבתם משברים הדברים הלחים וקבתם הם יותר חזקים וחרים ומסברי הדברים

היבסים וקצתם מהרקים האוכל והלסוץ מתקץ המאכל לפני הסינים ‧ ואחר כך

האוכל הולך אל פי האבטומכה סהוא מלא גידי' למען יוכל להחזיק סובר המאכל
זה
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זמשתה סיורר בו' ואז הנפס סולח סם כח ריטינטיבה ונותן בו קור ויובס׳ ותכף
סולח גם כץ בח דיגיסטיבה סמחליף כורת האוכל וזה עם עזר חום הכבר והלב

הסמוכים לו ומביא כל האוכל ככורת מי האורז סהוא דבר לבן וגם ,ואחר כך

יוכא זה המאכל ונכנס במעי סהוא ארוך כמויב אכבעות ואחר כך נכנס במעי
אחד סיס בו כמה ורידים ובאמכעותם נכנס האוכל יותר רק והולך לכבר והיותר
גם נכנס במעי אחר ארוך .והכבר מבשל את אשר נכנס בו' והחלק סהוא חם

ויבס סולח אל המרה ונקרא קולירה .והוא כזון והמותר סולח שנית לכבד והחלק
סהוא קר ויבס סולח אל המילכה ונזונת שם בסחורה והמותר שולח סנית לכבד
ולאכטומכה לחזק כח הרוחה והחלק סהוא קר ותם נסאר שם בכבר ונהפך לדם,

והחלק האחר סולח אל הפולמוץ וסם מתהוה הפליגמה .ויא שזה הלחות הולך
עם הדם בוורידים ועוזר להויית הדם  .והנסאר מכל אלה החלוקים הולך למטה

בסוף המתנים אל הכליות הרקר'ריני והנשאר ממחיתם סולחים לכים ונהפך

לסתן  .והנסאר בכבר סהוא טוב מאד סולח באמכעות הוורירים והגירים סבו
הזנה אל כל האברים איס איס כפי מדרגתו ומרתו ותכונתו וטבעו עכמות גידים

ומוחות והמותר סנולד באברים יוכא מן הגוף חוץ מהעור באמכעות הזיעה
וקצתו סב אל הכבד והוא מכסלו סנית ומוליהו אל כלי הסתן  .ודע כי נחס ורב
מסמסים פנים בפני האדם לפי סדבר הית עמהם ‧ כלב וגמל אחור הנגד אחור
בהמה גסה טהורה יולדת לט'חרשים כאדם גסה טמאה ליב חרסי' .בהמה רקה

טהורה ה'חדסים  .כלב ב'יום חתול נה יום חזיר ס׳ יום ‧ נמיה ע' יום ,כבי וסועל

וכל הטרכים לשסה חדשים ‧ עקרב מוליד ע' בכדם א׳ האדי הרוב הכמר הפיל

הקוף הקיפור סכתב רסי היותו טרטוגה כלם יולדים לג סכים ,נחס ז'סנים
אפעה פ' סנים  :אמרו חזל בן ה' סנים למקרא .בן יגלמכוות בן יח לחפה

בן ה' לדרוף  .אבל חכמי האכטגנינות חלקו חיי האדם לשבעה חלקים כסך ז
ככבי לכת ואמרו .כי התינוק הנקרא בלשונם אינפנכיאה הוא נגר הלבנה

הנקרא לונה ורמוהו חזל למלך לפי סהכל סואלי בסלמו ומחבקים ונוסקי אותו.
השני נקרא ילד והוא פואיריגיאה הוא נגד הוכב הבקר מירקוריאו ‧ ורמוהו לחזיר
סמלכלך עכמו והוא מבן ב׳ שנים ער ה' הג' הוא בער הנקרא ארוליסינכה והוא
נגר נוגה הנקרא וינירי וחומה לגרי שמרקד מפה ומפה והוא מן סנת ה'לח הד
הוא בחור סנקראיובינטו  .והואבגר סמש ורומה לסום סהוא רץ וסס ומסתבח
ביופיו וזה ער יח סני' ‧ החמסי הוא איס סנקרא ויריליטה והוא נגד מארי הנקרא

מרטי ודומה לחמור סנוסא המסא כן האיס בריך להסתדל בער אסתו ובניו

והוא בן מ'שני' ולעיל .הססי הוא זקן הנקרא וקייכה והוא נגר יובי הנקרא ברק
ורומה לכלב סחוטף מזה ומזה ומביא טרף לביתו בלי בוסה וזה ער ס' סנים

הסבמי והוא יסים הנקרא דיקריפיטה וזה נגר סבתאי הנקר' סטורנו ורומה לקוף
סהיא סימיאה כי בר סיתין כבר סית והבחורים מלעיגים עליו ועל תנועותיו.

עתה ראוי לדעת כי הנפס נסנס בולד מה ימים אחר יכירת הולד אם הוא זכר

כ' לנקבה.

דרוש על הנפש

פב

וב' לנקבה  .ואז הולר קונה הצורה והתנועה ,ואיפורקט אומר שאם יסתלם בל'
ים יתנועע ביום ס' ויולד בחרש ז'  .ואם ישתלם בלה יום יתנועע ביום ע׳ ויולד
בחרש ח'  .ואם ישתלם ביום מה יתנועע ביום כ ויולד בחדש ט'' ומביא ראיותיו

באורך  :ומקום מכבה בגוף  .הפלוס פים אומרים סהוא ברוח חיוני סבלב

והרופאים אומרים במוח ומתפסט כחותיה ראסונה בלב ואחר כך בכל פרטי
האברים  .ולהיות הנפס יוכאת מתחת כסא הכבוד בריך סיהיה דומה לבוראה

בקצת דברים וכאמרו בכלם אלקים ברא אותו ולכן אחזל סיס לה ה' רמיונות אל
בוראה והם רואה ואינה נראת זן כל הגוף .עומר באמבע .מלא כל הגוף.

סהור .יוסב בחררי חדרים  :ויס לה הרבה שמות וכלם כפי פעולותיה .וכן אמרו

הפליסופי סכאסר היא נותנת חיים לגוף נקראנפס .וכאסר האיס רוכה במעסיו

נקדא רכון .וכאסר האיסיהיה מלא חכמה ודעת נקרא סכל .וכסתזכור הדברי
נקרא זכרון וכסלומר ומחבר ספרים נקרא דייזני וכשמתבודד נקרא רוח .

וכשמסתמסת בחושי נק' סינסו .הפלוסופי והנוכרי אומרי סהית בורא אותה בכל
פעם סנוכר הולד .ואנו מאמינים סנבראו הלם בססת ימי בראסות שנא ונשמות

אני עשיתי .ואומרים סכל הכפסות נבראות בראסונה זכה וטובה מאד כלם
במדרגה סוה  .אמנם הות כותץ כפי רכונו מעלות לנפסות סבאו בגופות אסר

בהם מתעלה האדם ואין לסאול על מה נתן השכלה לפלו ולא לי ,ופעולותיה
יוכאות כפי חומר הגוף סנכנס בו לדמיון האדים ארביים מחומר גם שים להם כח

להסות אור הסמס  .כן הנפס אפי סהיא זכה  .נכסה בהירותה בימי נערות
ובחרות בעליה "וכץ כפי המקרים הכולדי באדם מחמת הילוך המזלות והככבי

סנולד תחתם  .או מחמת חטאותיו  .או מחמת הבחירות שלו טובים או רעים
וכיוכאי כן הנפס פועלת באברי בופו לרמיון מי סמנגן בכלי סבור סאפי סרוח

הנגון ותנועותיו טובים  .עם כל זה לסבת סברון הכנור לא נשמע יופי הברת
הניגון .וכץ אם חסים יין טוב בחבית סיס לו ריח רע  .היין טוב מקבל ריח רע
ההוא וכן מי סיס לו עינים יפים ובהירים ונכנס בחדר חשוך לא ווכל לראות.

והפלוסוף כיפריאן מאמין סהכל בא מהנפס ואין סום כח בגוף  .והכר השוה
סבהם הוא סהפעולות הנעסות עם השכל מבלי כורך אברי הגוף נקראי מעסה

הנפס ,ובסיכטרך פעולות גופניות יהיו מסניהם יחר ,ובזה הדרך יהיה סכרם
וענסם  :ויא סהנפשות לא נבראו שלמות ודומות זה לזה  .אלא כפי רכון הבורא

בראם במדרגות זו למעלה מזו .כמו סעשה במדרגות המלאכים וסרפי וכרובי'

וכץ בשאר מדרגות מהגלגלים ,אמנם ניתן לנפס כח להסתלם במדרגה יותר
מעולה ממה סכבראת
מה סלא ניתן זה הסח לכל יתר הנבראים כי כלם
נכבים במדרגה סכבראו ,ובזה הדרך לא מכל האדם להתרעם מהבורא אם ברא
נפסו במדרגה יותר ספלה מהאחרת לפי סהכל הולך אחר בחירת האיס ללכת
בדרך טובי ולעלות בסולם הסלימות .והרוכה להיות בטוח לזכך נפשו ולהעלותה

במדרגה יותר טובה  .ראוי לו להסתלם בלמודיות .כי הם ילמרו לו דרך טובה
כא
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זמעשים טובים ונאזתים  .ורע סאפילו סהנפס הוא דבר רוחני ואלקי .ולמפרמ
הגוף הוא דבר עכור וארכיי .עם כל זה הנפס אוהב מאד סיווי מזני הגוף

ומתפעלת כי כפי סח הרגסו הגוף ותולדותיו בהויתו ותולדתו .ומקבל כער וצרה
מכרת הגוף ונשמח בסמחותיו במדרגת האהובי :ומהות הנפס באמת יש רעות׳

כי בעל העקירה אזמר סהוא בח והכנה לקבל סלמיו במררגה ‧ כמו להתרחק מן
הרע ולהתקרב המועיל ביותר סלימו ממה סעוסי יתר הבעלי חיי׳ ואחב יככם

בבחירה סהוא רכון סכלי ואחב למצא מלאכת מחסבת להביא טרף לביתו ואחם
בעניני המסא וחתץ ביושר התכונה ועב הוא גדר ראסון ומוסכלו ראסונו לנסמה

והיא מסותפ למין האד אמב'יהיה פחואו יתר כפי הבנת מזגו הסמכר וכפי זריזו

הכנתו הא' כץ תהיה גדולה הכנתו במדרג שנית הבא אחריה סהיא הויה רוחנית
הנק מוסכלות סניות ויתאמכו יחד באופן סיוכל להגיעא מדרגות הכבואה וזאת
הנשמה סלמה לא תפסר בהפסר הגוף הרמבם הרלבג ן חסראי גוזרי' סהנפס
הוא עצם רוחני תקבל ההשכלה קצתה לאחר קצתה להיות קבתה שלמוח לקבת

ותתאחר ההשכלה ההיא עם עצם הנפס בהגיע שלמות האמסי בפועל ויהיה

הרבקות נפסיי במה סישכיל מסור הבורא מה סלא הסיגו הנפסות בעודם בגוף:
ארסטו וסיעתו הנקרא פיריפטיטיכי אומרים סהואכברא עם הגוף .ולאכסמע
מדבריו אם כפוף למיתה או לאו .ואומר סהוא דבר מוסץ להסכיל דברי מוסכלים

באמצעות אור אלקי סנולר בו  :יא סה"ת ברא כת מלאכים אשר אחרי הימים
לא היו יודעים אם ראוי לשרת הקבה או לאו ונסארו תחת הבחירה  .ולכן הות
סולח אותם בעולם הזה תוך הגופים וסם יחליטו דעתם ורצונם  .יא סהוא סיווי

המזגים :ומהות השכל אומר אלכסנדר מפרס דברי ארסטו סהוא בעכמו אונו
דבר אלא הכנה סתמכא בנוסאו  .ותמסטיאוס אומר סהוא סכל בלתי הוה ולא

בפסר יחול באדם בטעת הויתון רסדאומר סהוא סכל הפועל ומכר רבקותו בנו

הוא הכנה וימכא בז כח להסכיל המוסכלות ולא מכר עכמותו ואנו מאמיני סהוא
עבם רוחני מוכן להשכיל ובלתי משכיל בפעל מעכמו ומתחלף בכל אדם ,והנה
ירעתי גם ידעתי כי בער אבכי מאיס ואין לי להסים ראסי בין ההרים הגבוהי
האלה אמנם כמו סבבנין יסור החכרות וטורות גדולות וגבוהות מסימים גם כן
כדורות קטנים המסייעים גם הם למלא החורים סעושים האבנים הגדולים ,כן

גם אני במקום הזה באולי אמלא איזה חור קטץ סהניחו לי הראסונים .ולכן אני
אומר סמהות הנפס הוא איר דקה מץ הרקה כברא מסוג מלאכיי ונתץ בו ה' הכנה

להסכיל באמכעות חוסי הגוף  .מה סלא הסכילו בפועל זולת הגוף אלא בכח-
וגם נתץ לו הית כח לפעול בגוף בכנס בו כל החוסים פנימיים אמר במוח ולב
וכבר וכל כלי הגוף והרגסותיו ופעולותיו בבית ובחוץ  :והבה סך מהותו

משער אני שזה האיר הנקרא נסמה יהיה גדול כל כך ‧ סאם תכתוב בכתיבה
אסורית של מזוזה או תפילין חמשה פעמים תיבות ברכי נפסי את ה׳ .יסחטח

זה האיד על התיבות ההם! וזה הסיעור בררתיהו אלי להיותו דומה בקבת אל
בוראו
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פג

בוראה באמטה עניינים כנ"ל :ומכבה בגוף מסער אני סיהיה במוח .כדי
לדמותה אל בוראה גם בזה .על דרך יוסב בסמים יסחק אפילו שמלא כל הארץ
כבודו  :ואופץ עמידתה במוח .גם מזה משער אני סעומרת זקופה כמלאכים

כנראה בפרקי רבי אליעזר פטו  .ואין יכולת בחוס הראות לרחותה .להיותה
מסוג הנבראים שמימיים  .ואל יקסה בעיניך זה  .הלא מעשים בכל יום הרוח

אזיריי רופק על פניך בחזהה רבה ובהרגסת גופך ,ואין אתה רואה כזרת הרוח
וכמותו ואיסותו  .קו דבר אלקי כזה  1דרוש על הבשופים אר יוחנן המלאכים כבראו
ביום ב'  .ור' חנינא אומר בחמסי והטדים נבראו בין הממשות בהכנסת כלה.

וכן אמרו חזל ברא הבה את נסמתם ובא לברא את גופם וקדש השבת ולא בראם
נהם אמכעיים בין הגופיים רוחנים וארביים .ואין להם גוף בעצמם סיהיה

מיוחס להם וניהר מזולתם ,והרמבן בפי התורה אומר סי הם בריות מורכבות

מב'יסורות רל אס ואויר  .ואמרו חזל סהסדים אוכלים וסותים .ופרים ורבים
מאיס ואסה ‧ ומתים כאדם ‧ רואים ואינם נראים ופורחי מסוף העולם ועד סופו.
ויודעים עתירות המלאכים  .ופי' אוכלים וסותים דל מלחכים המים ונהנים מרית
האס והוא עניק הקטורת מעוסים להם בעלי הכסוף  .וסבתם היובס אשר האש

מיבס אותם  .ובריך להחזירה ולהתחדשה כמו האסילה באדם סמחליף מה
טהותך ממנו וחכמי זולתנו הסכימו בזה  .כנראה בחבורס טומסו בספר סני

מהשני ,אמנם על בריאת הסרים יס חלוקי דעות .כייא סארם הראשוץ מסך

ערלתו ומהזרע ההוא נולדו .ויא סאחרי סחנא עמד קל שנים ולא נזקק לאסיזו
והיתה באה לילית ומתחמחת עמז ושרים מתחממים עם חוה ומהם כולדו .ויא
סנתהוו מהמלאסים סיררו מן הסמים .ויא סמתילדים בכליום מהקדי טרואים
האנשים והנשים ,ויא כי הם כחות דמיוניות המסודדים המהות האנוסי ומזיקים

אליו וזה דעתץ רשר :חזל בפ'חלק ובפרקי רבי אליעזר אומרי דור המבול אינם
עומרים ביום הרין וכל נפסותיהם בעסות רוחות ומזיקים זוהר פרס אחרי מות
אומר סמרוח קין נולד רוח זכר סנקר אתובל קין .ואחרת נקבה הנקרא בעמה .
ומהם נולדו סרים אחרים והם תלוים באויר ועדין הם קיימים וזאת נעמה באה

לפעמים ומתחממת עם אנשים כשהם ישנים ומולירה מזיקים אחרי' והם מזיקי'
לבערים‧ ואומר בפרס פנחס סבורחים מהמזוזה ,וראיתי בספר פילון היהודי

האומר הלא מץ הההרח הוא סיהיו בכליחלקי העולם בעלי כפס .ועינינו רואות
יסור העפרים לו בעלי חיים ארכיי .וכן יסור המים  .גם יסור האס יס לו הנולדי'

מן האסאסר לפי המסופר ימכאורבים מהם בגלילות מוקדוניאה  .וכץ בסמים

ים בכלם הככבים אשר הם בלי ספק בעלי נפש נצחית אלקית .ימסך בהכרת
כי גם יסור האויר יהי מלא מן בעלי חיים אסר אליו יאותו אפילו סהם בלתי נגלי'
לבו' כי איך יעלה על הדעת סהאויר סהוא נפס לכל הבעלי חיי בכל יתר היסודו

יחסר הואיאת העכמיים אליו  .ולכן כריך לומר כי מסטח הארץ עד הירח מלא

בפסות ומלאכים מרובים :ורבות מאלו הנפסות היותר קרובות לארץ .אוהבים
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החומר ומתקסרי בגופים .ורבות מהן אחרי קץ המוגבל להם מהטבע נפרדות
מהגופים ושבי' אל מקום העליון .ולפעמי חסובבה אליהם מחדס .ויס סכאסר

יוכאות פעם א' לא יסובו עוד לרוב סנאתם אל מעשה תבל ויס אחרי סהם יותר
טהורו וזכות ועולות ער מקום אלקי וסם משרתות לאלוק ורואות וסומעו הגזרות

סמימיות ואלה נקראים מהפלוסופים גיניאי סרל יצרים וכתבי הקדם קוראים
אותם מלאכים עם ‧ אבל מדברי חזל פק דברכות ופ' ערבי פסחים ופ' כל הבסר

ומדברי הרמבן פסוק ולא יזבחו עוד וכו' נראה כי הסוכני באויר הם סרי ומזיקי
והם רבום ועכומים מבני אדם וסוכנים בחרבות ועל הנהרות  .וראיתי בחבור

הפריפרכיאוני סה סבימים הקדמונים בהיות כל העולם מזבחים לשרים‧ היו
לומדים לבני אדם אופץ ודרך עבודתם ומאיזה דבר ובאיזה זמץ ובאיזה מקום.

ועם איזה ענייני וצורות וקטורת ועשבים היה כריך להקריב לפניהם‧ הן לכורך
הכרוחם על אוזה דבר ‧ או להבדיחם  .והתורה הזכירם בלסונות סונות והם:

סואל אוב  .ואמרו בפר' מיתות ,ובספרי זה המעלה בזכורו דל סמעלה המת
ועומר על זכורו ואומר רסו סמזה המיץ אינו עולה בשבת ,ועולה ראשו למטה

ורגליו למעלה .ויס נסאל בגולגולת והוא סלוקחים גולגולת המת' ועי דבריו
סואלים ממנו את רכונם והוא מסיבם  .ועיין ספר המרע הלכות עא פו ואומר

הרלבג בפרס סופטי סנדמה למסביע .סהמת משיב בקול כמוך מץ הארץ ואינו

נסמע אלא לסואל  :ירעוני הוא סמסימים עבם חיה א' ססמה ירוע' ועם איזה
דברים סאומרים נדמה להם סהעכם מדבר אליו דברים עתירים להיות .והוא

נופל כמו נכפה על הארץ ועיין בסמג  :מנחס הוא על דרך מסל איס סאומר

אני הולך אל מקום פלונו ואם יקרה לי כך אעסה כך‧ וכן נפל פתי מפי ‧ או עבר
סועל לפני וכיזכא זהראבע אומר זה המביט בכנפי העופות או בכפכופם:

קוסם יס מכמה מינים יס מסמסים בחול .או באבנים או סגוהר לארץ וכועק,
ווס מי סמסתכל במראה סל ברזל אובעססית או סלוקח מקל בירו ומכה בועד

סתפנה מחסבתא מכל הדברים וחוסב על הדבר הפרטי סרוכה עד סנראה לו
סמתנבא הדברים העתידי להיות ועיין במדע הלכות עא פיא ומפרס הרלבג

סעוסים תמונות ומקריבים לפניו קטורים ומדמים סהתמונה ידבר אליהם:
מעונן זה הנותץ עתי באכטגנינות .המו יום פלו טוב ללכת או להעסות איזה
מעסה  .או הוא רע  .וכץ האוחז פני הרואים והוא מראה כאילו עוסה דבר גדול

ואינו עוסה מאומה  .והרלבג אומר סהוא המביט בעננים וסופט בהם:
חוזבר חבר הוא סמדבר דברים סאינם מלסוץ הנסמע ואין להם ענין ואוחז בידו

איזה דבר או סעוסה מעסה עם דבורו  .עד סמדמה סהאומר דבריו אליו על
נסיכת נחס ועקרב וכיוכא אינו מזיק .ויא סעם דבריו נדמה סחבר ואסף יחד

המה נחסים או עקרבים או איזה מיץ אחר  .והראבע כתב סיורע התחברות
השרים וענינם והרמבץ אומר סהוא מין ממיני הכסוף והנצרים אומרים סהוא

שעם כח הסרים יודע לחבר הדברי יחד סמו להביא אהובה אכל האהוב או האים
כל

על וום שוב

אכל אסתו וכיוכא  :דורם אל המתים הוא המרעיב עצמו ולן בבית הקברות
או סלובס מלבוסי ידועים ואומרי' ומקטירי קטור ידועה וישנם לבדם כדי סיבא
המת אליו ויודיע לו עתידות  :מכסף הוא סם כולל לכל מיני הססופים וכתב

הראבע סהוא המסנה דבר מהויתו לפי מראה עינים ופי רסי בסנהדדין סהוא

המכיץ עכמו לקבל רוסם התוורעות מלאכי חבלה .המורה חג' פלז אומר שכל
מעסה הכסוף וענפיה כלם פועל הרמיוץ ואין בהם סום ממסות ומכיאו החלטיי

והרמבן פרס סופטים אומר דרוש יפה על זה וחותם דבריו הם סאא להכחים
מה שנראה בחוס העין והענין הוא אמת ולכן אסור לעסותו לפי טמכחישים
סמילייא של מעלה .והסור הוא סכמו סהית נתן סח בככבי וטריהם שהם נפסות
לגלגלים לעסות סדרם הפסוט כפי סהסים בטבעם ‧ השים כחבהם סאם האיס

ידע למכא הלבנה במזל פלו ונגר מבט פלו עם איזו הקטרה ודברים ידועי' יכול
להכריח הסדר הפסוט ההוא סיהיה מורכב לזמן מה .וזאת ההרכבה סונא הית

ולכץ אסרה ועלשה הדרך הזא איסור כל מיני כלאים .ואומר כי הוא ראה ספר
הלבנה על מספטי הניגרומנכואה  .ובן אומר בעל סטר הבחיי שראה גם הוא

בספר ידיעת הככבי ורוחניות שלהם הנקראת אגרת גליאינוס המלמר לעסות

כורות ותמונות ואופץ להמסוך מחניות הככבי והמזלות למטה  .וגם אני המחבר
ראיתי ספר על זה בלסון נוצרי היו קורים אותות ספר של אדם הראסון והיה ביד

פלוסוף ורופא וראיתי בו דברי' מתמיהי מאד שלספרם אא .ובו הבנתי סמלאכת
המכספות היא חכמת הטבע ואנטגנינות בתכלית הבקיאות .וזה לפ סכריך

בקיאות גדול על מכב וסם כל כחות השמימיות וסריה׳ וחלופיהן וחלופי חלופיה]
ודרכט וכחותם וזמני שלטנותם דל סעות ימים שבועות וחרסי ותקופות ומולדות

וחכי סנה ושנה .ושמות מלאכי קדש ושמות מלאכי חבלה המכיעי"ה גלגלי' והמזלו
וכככי לכת  .לילותיהם וימותיהם והוא דבר פלי .והרן בדרשת פרסת סופטים

אומר סה"ת ברא סת מלאכי' כדי סיהיו כלי זעמו להוכיח בהם החוטאי'  .ולהיות
זה טבעם בקראים מלאכי חבלה  .והמכריח אותם לעסות דבר אחר עי כסוף
הוא נגר כוונת הבורא בבריאתם .ולזה נאמר על המכספים סמכחיסים פמיליא

סל מעלה  .ורע כי הזוהר פרס סמות אומר סדרך המכספים להזכיר דבר סאין
בוספק י ולכן אין מזכירי לעולם סם אביו של אדם אלא אמו סהוא דבר סאין בו
ספק .וזה לפי סהסרי' מעיינים בדבר ההוא  .ואם הוא דבר כזב גם הם אומרים

כזבים .וכן אם הוא אמת לפעמים אומרי קכת דברי' של אמת  .ועל קסם סאול

סהעלה סמואל  .יס דעות  .אמרו חזל סיש כח בבעלת אוב להסיב נפס המת
בגויתו סנא' ויסוב העפר על הארץ כסהיה והרוח תסוב אל האלקים וכו' .וכן

במסכת סבת סאל ההוא מינאה מרבי אבהו אמריתו נסמתץ סל כריקי גנוזה
תחת כסא הכבוד היכי אסוקיה לשמואל אמר ליה התם בתוך יב חדש  .ומפרס
הבחיי פרס סופטים כי אין הדבר תלוי בקיום הגוף או בבטולו כי אף אם הוא

ברקב בג' ימים או נחנט ומתקיים יותר מיב חדש הנסמה עומדת על זמבה ואב

בריך

דרש על הום שופם

כריך לפרס לדד סאינו רומז על בשר הגוף ממס אלא על כח הנפס סנברא עם
הרוח והנשמה ‧ כמו סתראה למטה בדרוס הזוהר .רב האי ורב סעריה הגאונום

וראבע אומרים סה"ת החיהו ברכונו ולא בהכרח האשה  .ולזה נטו קצת חכמי

הנוצרים  .יא סהאסה לא העלה סמואל .אבל היא הכירה סאול כסבא לפניה
והיא החביאה איס א'  .ובחכמתה וטוב הסערתה היתה עוסה סהנחבא הסוב
הדברי' ההם " הרלבג בספר מה אומר סהכל היה בדמיון סאול סנסתקע כל כן

ברמיונו סנראה לו כאילו היה סמואל בעכמו  .עקירת יצחק פרס' קרוסי' אומר
כי לא היה אפסר להעלות סמואל לרוב קרוסתו  .אמנם עם הקדמותיו מוכיח
סכשהתחילה האסה לקסום עלה סמואל מאליו ודבר מה סדבר והוא עד מעשה

בלעם שהקסם היה אכלו התחלה אל הנבואה כי מיזחלה היה קוסם ואחר כך
נביא וכן נסאר ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחסי מכלל רכבר אזל .אסהאסה
לא העלתה גוף סמזאל ממס .אבל סד נכנס בגוף ההוא והעלהו והסיב על מם
סמואל .ואומר סיס לסרי' תאוה לגופות אנוסיות ויתיחרו בהם אחרי מותו כאלו

הוא רוח ונפס אותו הגוף ומתראה אל הקוסם כאלו עולה מן התהום הגוף ההוא
בכורה ומלבוסי סהיו לו והקוסם בבח חכמתו יעשה סיגיר לו עתודות וס'אגוסטין
בוטה לדעת הזה  :וראיתי כתוב על שם רבינו יהודה החסיר כי כאשר הבעל אוב
מעלה המת אם יברקו בקבר האיס סהועלה לא ימכאו שם גופו עד אחרי
חזרתו  .וגם אני המחבר שמעתי בודאי .כי הנפי סהולכות בלילה אינסטריאכי

אם יבדקו במקומה כאשר הסביע והלכה באויר לא ימכאוה עד סובה .ועל
ל‧ בעוד חיים חייתם  .אומר אני סאם תביט בזוהר
דבר הרוחות הנכנסות באדם
פרשיות משפטי' ותרומה ותזריע ואחרי מות אמור כסא ופנחס ומקומות אחרים
תמכא רוב מבוקסך ,וגם תמכא סם דברי׳ גדולים וסורות עמוקים לא ידע אלא
מי שעלה ברזי התורה כמו עע הגלגול וכיוכא .וגם לא ארחיב הדיבור בעניינו
רבים סשמעתי על פה בדברים אלה .אבל עתה אערוך לפניך בסדר ובקוצד

מלין מה שראיתי מפוזר ומפורד בזוהר בפרסיות הנז' על הענינים האלה
הסברא הקבה את העולם .עלה ברכונו לברא כל הנסמות שבחר להביא בעולם

עוד כל ימי עולם .נזה באותו הכיור ממס סיתהוו בגופס הן סוהיו צריקי או רסעי

והלבים אותם בלבום וגוף ופרכוף כעין העולם הזה ‧ אמנם הם מדברים רקים
ובלתי חומרים במדרגת הנשמה .והראה כלם לאדם הראסון .ואומר בפרסת
ויחי סכוונת הקבה להביאם בעולם הזה הוא לגלות מלהותו וגם לטובת הנסמות

סיזכו ויעלו למדרגה יותר גדולה ממה סנבראו .והסימם בגע סל מטה אסר סם
הכרובים ולהט החרב המתהפכת ונהנים מזיו הסכינה כל א' כפי מררגתה ובני

אדם אינם יודעים דרכי ה' ' כי יס נשמות סעומרים בריץ לפניו ית קורם בואם
בעולם  .וכמה גלגולים וכמה מעשים סתומים עוסה בהם הית אשר לא ידענ
אהם מאומה  .וכסהבה רוכה להטיל איזו נסמה מהם בגוף פלו קורא הנסמה

ההיא ואומר לה לכי בגוף פלו והוא מסיבה אל תחליכני מלפניך ופה אעמודה

והקבה

דרוש על וומשופים וד יה

והקבא משיב לה כך עלה המחסבתי מיום הבראך .ולכן אל תרבי לדבר
והקבה לוקח אותה הנסמה העומדת על אילן גדול וחזק הנטוע על הנהר היוכא
מעדץ  .ומוליכה בגע ובגהינם ומראה לה הכל  .ואחר כך לוקח גם בן רוח א'
העומר על אילן אחר קען הנטוע תחת הראסון ומחברם יחד ומאירים יחד כבר
ועליהם נאמר כר ה' נסמת אדם ועל הרוח נאמר ורוח מלפני יעטוף ונסמות אני
עסיתי .ואני אומר כי זה הרוח הוא הכותץ בח המתעורר אשר הפלוסופי' קראוה

ויגיטטיבה וכח המרגיס סקראוה סינסיטיבה .ואז מתפסטת הנסמה מהמלבוסי'
רוחניים סהיו לה ומתלבשת מגוף אסר בא מטיפה סרוחה ותכף סנכנסת תוך

הגוף מיום אחר וכירת הולד במעי אמו  .הקבה בורא גם כן תחת ממסלת
תנשמה והרוח כח אחר הנקרא נפס והוא ממונה על כל כחות הגוף בעזרת

הרוח והנשמה סעליהם באופן סשלפתם כלולים יחד כמז הנר סיס בו השלהבת

המאירה והאור החסוך הקרוב לפתילה  .והפתילה בעכמה אסר כלם יחד
מאירים  .ואומרים חכמי הטבע סזה הנפס הוא כותץ בגוף סח הזן הנקרא
נוטריטיוה והיא מתפסטת אל סמה כחות כמו המושך הנקרא אטרטיוה המחזיק
הנקרא דיטינטיוה המעכל הנקר דיביסטיוה הדוחה למותרות סנק איספולסיוה

מגרל הנקר' אקריסיטיזה המוליר ברומה הנקרא גינירנט און ספיביאי המבריל
בליחות הנקרא סיפרנט אומורים  .וכן נותץ כח אל חמשה חוסים .ועוסה לגוף

הנאות אחרו' .ואחדי יכיאת האדם לאויר העולם אשרי האיס אסר לא הלך בעצת
רסעים והדרך חטאים לא עמד ובמוסב לכים לא ישב כי אם בתורת ה' חפצו וכו
ברחו וילגרל תומה ךאלמ דמופ .הזה םלועה ן רטפהל םדחה ןמז עיבמשכ(
חרה בידיו והאדם פוקח עיניו .ורזאה כותלי ביתו כאילו נשרפים באש ורואה

המלאך מלא עינים ומלבושיז אס וגופו סל אדם מתחלחל ורוחו מפוטם בכל הגוף

כאלו לוקח רסות מכל אבריו לכאת מאכליה והאיס רובה לסמור עכמו מהמלאך
ולברוח מלפניו ואינו יכול .ואזמסתכל בו ומוסר נפסו וגופו בידיו ,ואז הרוח
מסוטט סנית בגוף וכל האברים מתנועעים וכותנום זיעה .ורואה אדם הראסון

והנשמה סואלת אליו ואומרת אליו אוי לי כי בעבורך אני יוכא מהעולם .והוא
מסיב אני חטאתי חטאא' ונענסתי ואתה עברת חטאות הרבה  .ואומר כרור

המור פרסת ויגם סאז נזרמן לפניו מראת טומאה  .ולכן טוב לסגור עיניו למעץ

לא יראנה ויטמא הבית .ואז מתחיליץ ז' דינים על האיס והם  .א' כסווכא הנפס
מגוף ב'ססאד' יוכא לקבר ג'קודם קבורה כל מעסה אדם סעסה בחייו נאספי'

יחד ומעידים לפניו וג' כרוזות מכריזים עליו ,לפניו ,ולימינו ולשמאלו ואומרים

זהו פלו סעסה כך וכך וכל המתים הסומעים נוסעים ממקומם ומקדימי לפניו.
ואם הוא כריק אומרים ינוח בסלום .ואם הוא רסע אומריווי לאיס הבליעל הזה:
ר' כסהוא בקבר  .ה' כסהתולעים באים עליו .ו' דיץ גהינם .ז' כסרוחו נגרם
מסערי גן ערץ ואינו מוכא מקום עד סנסלם דינו ויכופרו עוונותיו .וכסהאיס

ורא ה' וסב בתסובה יוכא זכאי בכל הדינים האלה  .ואם הוא מת חוכה לארץ
רא.
חל

היררש על רוב שופים ח ובר האדם

ישראל מלאך המות מתעסק בו  .ואם מת בארץ ישראל מלאך המות סל רחמים
מתעסק בו' כי איז רשות למלאך אחר להתעסק בארץ ההיא .חוץ ממסה אהרץ
ומרים סלרוב זכותם לא נתעסקו בהם סום מלאך  .ואם היה מלאך יהיה של
רחמים  .וכן אמרו כי המת חובה לארץ אין רוחץ נכנסת למנוחתץ מיד מפני
סהחות הטמאה סבחובה לארץ מעכבים ,ובעת מיתת האדם מלאך המות

מפסיט הנסמה ממלבום זה הגוף  .וכל א׳ מסלסתם דל נפס רוח ונסמה הולך

אל המקום המיוחר לו ,כי הנפש נסאר תוך הקבר עם הגוף בעור סהגום קיים
ולפחות יב חרס אפילו סהגוף ברקב או כסרף  .ובמסך הזמן ההוא מתגלגל ביז
החיי בעולם הזה לסמוע ולדעת בצערם ובשיכטרך מתפלל בעדם .הרוח סב אל
הגע סלמטה ומחלבם שם ממלבום רוחני הניתן לו מכיור וקלסתר פני הגוף

סעמר בעולם ונהכה שם מזיו הסכינה כפי הסגתו וזכותו .ובשבתות ו"ט ורח
עולה לשמים והנפס מתגלגל עמו ונהנה סם .ומסבחים להית ועליהם באמר כל

עכמותי תאמרנה' ואילו היה רסות לבני אדם היו רואים בקברות כל זה .ואחר
הך כל א' שב למקומו .ועלזה נאמר והרוח חסוב אל האלקי אשר נתנה  .הנשמה
עולה תכף אל המקום אשר נחכבה מסם טרם בואה בעולם הזה .וגם עולה
במדרגה יותר נכברת אם זכתה ועליה נאמר והיתה נפס אדו כרורה בכרור
החיים וכסהעולם סרוי בצער והולכים להתפלל בבית הקברות הנפס מתעורר

והולך אל הרוח .והוא הולך ומתעורר אל הנסמה ומתפללי אל הית בעד החיים.
והית חס ומרחם עליהם .ובליל רה סבני העולם נכנסים בדיץ ,כל הנפסות
מתפללים בעד החיים ,וביכיאת דה עולים לדעת איך יצא דין בני העולם

מפעמים מודיעים בחלום הלילה אל בני אדם הדברים ססמעו .ולזה רמז פסוק

בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנסים וכו'  .אז יגלה און אנסים ובמסרם

יחתום .ובליל החתימה הממונים שבסמים לוקחים כל האיס סנגזר למיתה
ומפנים אותו ממקום למקום ומכיני מקום לנשמתו ורוחו ונפסו ואז אלו הנפסות
הרואות סבים למקומם אל קבריהם ומכריזים אל סאר המתים איך פלוני ימות

בסנה ההיא  .אם צריק הואישמחים הלם .ואם לאוכועקי וי ווי ואם לא תזכה

הנסמה אחרי מות הגוף לסוב למקומה .הולכת בחרפה גדולה אכל נשמות

אחרות סאין להם מלבוסי' עליונים ונדונת באס הגהינם היורר מץ הסמי" ואומר
הרמבן בשער הגמול שכמו שה"ת היה יכול לברא הנשמה סהוא דבר רק בלתי

גסמי ‧ בן היה יכול לברא אס רקה מץ הרקה סמכטרף בנסמה ומכלה אותם כמו
הסלהבת בפתילה  .זולת הי צער גדול מקבלת בהכירה תענוג אוסר האחרת
מראיות הסכינה ספי מדרגותיה ואינה יסולה ליהנות ממנה ‧ ואם זה האיס בקת

לעסות תסובה ולא היה לו זמן כי מת  .הית מקיימו בזה העונס וכיזכא ספי
מדרגת חטאיו .ואחר כך מעלהו ספי רכונו .ועליהם נאמר ה' ממית זמאיה
מוריר סאול ויעל  .חוץ מחטא עאסאם לא היה לו פנאי לשוב בתסובה אין מטיבי

לו טוב מחסבתו ויודר אל סאול עד לעולם ואינו מקבל מנוחה אפילו בסבתות זים

ורח ככל והן הדין אל מחלל סבת ושם שמי' בפרהסיא שלא שבו בתשובה סלמה
ורוחו מסוטט אנה ואנה ואין מסגיח בו ולפעמים הולך ועומר על פתח גע ואיץ
פותח לו והנפס גם היא מסוטטת בעולם ורואה גופו נרקב וכרמס מהתולעים

וברי' ההוא מתאבל מאד .זעל זה נא'אך בסרו עליו יכאב ונפסו עליו תאבל ,ורע
כי כפי גודל חטא הגוף כן הוא גודל כער הנפס ורוח ונשמה .לפי סיס נפס סאין

לו מנוחה אפילו בגוף אבל הולך ומסוטט ומתגלגל בעולם .ועליו נאמר ואת כפס
אויביך יקלענה בתוך כף הקלע' ויש סנכלה עם הגוף ועליו נאמ'והכרתי אותה
מקרב עמה ויש מי סגכרת ממקום אחר ועליו נאמיונהרתה הפפס ההיא מלפני,
מחי מלפני דלא סריא עליה רוחא .ואז אין לו סותפות כלל עם הנשמה ולא יודעת

מן העליונים מאומה ונדמה לנפס הבהמה  .וסם בזוהר בפרסיות הנז'  .מאריך

להר אות כמה ספטים ודינים נעסה לנשמה והגוף .הן נפרדים כמונאגרי יחד.
כי כפי מדרגת החטא כן הוא העונם  .ואומר בפרס בא סהסטן נאמץ להעיר

על מעסי יחיד אבל לא מהרבים וחותם ואומר כסהגוף נכלה בקבר כל הרינים
בשלמו .והנרון לסאול יורד והזוכה לנוח עולה כפי מדרגתו .ויש כרוני' להעסות
עפר ולהסימם תחת רגלי הצדיקים .ובפרסת ויקרא אומר שלפעמים נפס
הרסעים מתרבקת במזיקים ושב כמוהם .ואמרו חזל במסכת תענית וסן על

פסוק ספר על עמך ישראל ומביאו כרור המור פרסת ויחי' כי הקינות והספר

ודת והץ הקריס מועיל מאד למתים .והמתים נפרים בממוץ החיים .עד סאמרו
כשם שהקסת מעלה החן כץ ההספר מעלה המת .והבר נודע מעסה ר'עקיבא

אשר הוא סמו יסור אל מנהג קדיש יתום .וכן בעל הרוקח אומר סמן הסמים
יודעים אם הטובה סעושה החי לכפרת נפש המת .אם היה המת חי‧ היה עוסה
הטובה ההיא מעלים על המת כאילו עשה הוא הטובה ההיא וראיתי בתקוני.
הזוהר סי' מ' כי המתים קורם "ב סנהים להם חלק לעאב .ומיג' עדה סהם בני

עונשים בבד שלמטה הקבה מזהה אותם להמיתם זהאים ולא ימותו חייבי'  .ואם

חטאיו גדולים  .אפילו סאינו ברעונשין סלמעלה  .מלאך המות ממיתו בדרך
מקרה' ועליו נאמריס נספה בלא מספט וכן נאמ עיונותיו ילכדונו את הרשע
ובזה מקבל עכשו ואינו מן בד סלמטה ולא מבר סלמעלה  :ועל דבר הטובה
סתגיע לכסמה .וברעה שתמכא אותה כפי מעסיה אפי' סהרחבתי הדבור לעיל

אוסיף שנית להעירך עליו בקוכר דברים  .כי כבר הרמבם בפי המשניות בפ'
חלק הרחיב בלמורי' .יא סהסכר הוא .סי הנסמה הולכת אל גע והוא מקום מיס

בו כל תענוג בני אדם ,וגתינם הואמקום בוער באס סבו סורפים הגוויות בכל
מוני כער  .ומביאים בזה ראיות מפסטי פסוקים ומדברי חזל  .ויא סהתענוג
יהוה בימי המסיח ואזיהיו בני אדם כמלאכי'  .ותוכיא הארץ בגרים ארוגי ולחם

אפוי  .וגהינם הוא סלא יהיה האדם מכוי באותץ הימים .ועל זה מביאים ראיה
מפסוקי' ומדברי חזל ,ויא סהטובה היא מנוחת הגוף והשגת התאוות הגשמיות

בעולם הזה והדעה הפך זה' ומביאי ראיה מפסוקים ומדברי חזל ויא סהטובת

כב .ב
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היא כל אלה העניינים יחד דל סבביאת המסיח יחיו הצריקי ויכנסו לגע ויתערגו
שם כל ימי עולם ולרסעים למפרע ומביאים ראיות .והסמס יתקרב להם ויסרפם

סנא הבה יום בא בוער כתנור ,ויא כי הוא חמימות זר סיתחרם בגופם ויסרפם
מנאמר רוחכם אס תאכלם .וכבר הודעתיך רעת הרמבן ‧ והראוי לדרוס בדבר

הזה ,הוא .כי כמו סלא יסיג הסומא ענין הכבעים ולא החרש סמע הקולות ולא
הסרים תענוג המסגל  .כן לא יוכלו הגופות להסיג ידיעת תענוג הנשמה ,כי

אין יחס ורמיון בין זה לזה עם כל זה נוכל לומר סהעולם הבא הזא סנפסותיכו
מסכילות סם מידיעתו יתברך כמוסמסכילות הכבראים העליונים או יותר ואותו
התענוג לא יחלק לחלקי ולא יסופר‧ ולא ימכא משל למסול בו' אלא כמו סאמר

הכביא .כסנפלאו לפניו גדולת הטוב ההוא ומעלתו  .מה רב טובך אשר כפנת
ליראיך וכו' וכן למפרע הרעה לנסמה הוא סתאבר ותכרת .ועל זה יס מקראות
ומאמרי חזל נדרסים בדרך הטוב והאמת  .ובחבורי ספר גרליה בפרס באקתי
תארכתי מאד והבאתי רעות הרבה בטעם למה לא נזכר בתורה חיי העולם הבא

בלסון גלוי ומפורסם  :והנה אחרי הודיע לך אלקים את כל זאת באמכעות
יגיע כפי אסר אספתים ואגדתי יחד .יגדל נא כח ידי לכתוב אליך ולהכיג לפניך
תסובת סאלתך על הרוחות זרות הנכנסו בגופי בני אדם אסר בכח ההסבעות

מגלים את סמם ואומרים כי הם בני אדם אסר מתו במיתות מסונות  .וקסה
בכח שכלינו להביץ איך אפסר שרוח הזולת אסר מת יפעל בגוף אחר אמר חי
ויסתמס בכל אבריו וחוסיו .ועל האמת לפום ריהטא נראה מפלאי הזמץ-חר

מאד וברידי הזה עוברא כי בחדם טבת סנת שלה בהיותי בפיררה הלכתי לבקר
בחורה א' בת כה שנים בעולת בעל בחברת נכבדים רבים ,ומכאתי היותה
מוטלת על מטתה פרקרנית והיתה כגוף בלי נסמה ועיניה סגורות ופיה פתוחה
ולסונה עבה מאד מן הספה ולפנים .ויאמרו האנסים ונשים המצכלכלים אותה
כי אז היה נמנא הרוח בלסוכה אז אמרתי בלביזה היום קויתי לדעת חרוסים על
פטירת הנפס מהגוף :אחדי סחליחי לרוח והתחננתי מאד לפניו סיסיב לסאלותי.
הסיב בלסוץ טליאנו בחתוך אותיות נשמע הטב כי סמו היה בטיסטה רמורינת

אשר נתלה לעונס גנבותיו אשר עשה ,והתחיל לעסות קול בכיה ואנחות .ואני
בחמתיהו בדברים טובים ויתנחם  .התחלתי לשאול ממנו סאלות עע הנסמה כרי

לדעת מהותה ואופן יכיאתה מהגוף בעת המיתה  .ודרכיה אחכ ומהו הגהינם.
ולא סאלתי מהגע כי ידעתי היותו נערר ממכו וסאלות אחרות כאלה .ולכלם

הסיב דברים המוניי' וחותם דבריו היו איני יודע .באמרו סהיה איס סרה ורועה
בהמות .ובהילוך דבריו ראיתיהו נמסל לבהמה ‧ והיה לו כח להנהיג ולהכריח

הבחורה כרכונו .כמו סלא תאכל בשר יום ו'ויום ז' .ולעת ערב בתקיעת הפעמוז

לומר תפלותיהם ועניני כמנהגי הנוצרי ‧ סאתי ממנו מה לו אם הגוף ההוא אוכל
בסר ביום ו'  .הסיב כי היה לו חטא הואיל וגם הוא מתענג מאכילתה .סאלתי
מהות גופו והסיב איני יודעז סאלתי סמותו אם כבבק אזוז או תרנגול או יונה.

והסיב

על רודחתנר עות וריער האדס-

פ

םיכתמו ועלצה ןיב ביסהו .הסאה ףוגב ובצמ ןכיה יתלאס ‧ תלוגנרת לס ביסה(
שמכר ימין  .סאלתי מי הסימו סם ‧ והשיב איבי יורע׳ סאלתי סיכא מסם והסיב

איני יכול  .סאלתי למה נכנס בגוף יהודית השיב כי כר לו ולא הכירה בסניסתו
סם ‧ ואם היה ביכלתו לא היה נכנס סם ‧ סאלתי מאיזה מקום נכנס והסיב

בערותה ,וגם הודיעני היכי הוה וכאסר סמענו אחר כך מהבחורה .סאלתי
אליו בתחיבה גדולה סיניח הבחורה סוקטת ער אוכל לדבר לה ,ונתרכה ובלכתו

אל מקומו' דאינו גרון האסה סנתעבה מאר .והאשה מקבלת צער גדול גדול

בכל אבריה ומתנענעת ומתחלחלת בקושי וזרות נפלא ונותכת רחמנות גדול

לכל רואיה וכשהרוח נכנס במקומו כל גוף הבחורה ובפרט מהכר ההוא היתה

רועדת ורועסת תמיד כאסר נעסה בעת הסחפת הבא קודם הקרחת .ותכף
פתחה עיניה ותבט אלינו .וסאלתיממנה איך היה המעשה .והסיבה כי בבואה
מלטבול במקוה חוץ מביתה ירדה אל החכר בסעת ב' מהלילה עם נר דלוק

בידה לשאוב מים מהבאר כדי להכין אוכל לאיסה' ותנח הנר רלוק בחור איקרוב
אל הבאר  .ואיסה אסר היה עמה הלך לו  .והיא לקחה הדלי לסאוב מים .ותסף
בכבה הנד ותוקח מהרוח והורידה עד חכי הבאד  .ואחר כך העלה משם באויר

ולא ידעה מה הוא ועל מה ואיך ותכעק ותתעלף .ויסאוה בכי ביתה על מטתה.
ותסאל ממכז חרופה למכתה .ותסף הרוח ההוא שב למעלה לעינינו ,עם צער
וכרה רבה לבחורה ההיא ולא הניחה לדבר עוד עב היה המעסה ומעסים אחרי'

בסגנון הזה ומתמיהים יותר הוגדו לי וגם ראיתים חתומים הא' מהם מחכמי

כפת תובב סאירע סם ואחר מחסמי איטאליאה סאירע באבקונה מרוחות אנסי'
הרוגים ותלויים סנהנסו בגופות בנו אדם ועי הסבעו ועסונים מגופרית והדומה

הנחירי הגוף היו הרוחות מודיעות ומגלים שמותם ומספרים מענייניהם כל
מאזרעיהם ומקום מוסבות' ומומתיהם סעליהם היוינכנסים בגופות והולכי נעים

ובדים  .ואחרים היו מעירים שכל דבריהם אמת ועי השבעות היו מוכאין אותם

מהגופי' והמקום שהיה יוכאבו הרוח היה מתעבה׳ ובראותי ובשמעי כל הדברי'
האלה  .אמרתי אין ספק סחכמת יסראל גברה על הטבע וכאסר בראה בקכת
הדרוסי' סערכתי לפניך מהזוהר .אסר לתסובת סאלתך על הדבר הזה ‧ בחרתי

לסוב סנית לערוך אותם לפניך בקברה עם הקדמת הידיעה ממהות הנפט
והחותיה בקצרה ויקל מעליך הבנתם  :הנסמה היא בריה נבראת ממנוית'
סמין בריאת מלאכי מרום והיאכמו רוח אויריי כב רקה מן הרקה בכמות ואיכותה

ובהירותה סאין כח בחוש דחותינו לראותה ולא בססלנו לעלות ברמיונה .והנה
בעת בריאת הארם הוא ית' זורקה בגוף ההוא זכה זברה וכותץ איה כח להאכיל
ממנה כחות הרבה לתועלת הגוף הן בשכליות כמו בגופניות באופן כי יוכא

ממנה כח א' הנקרא רוח והוא המו משנה למלך .כי יש בו בח בהנהגת הגוף
והחוסי' הדקי כמו ראות וריח ושמע וחוסים פנימיי'  .כמו דמיון וכיוכא ובענעוע

פאברים והזנתם באמכעות הוורידים קטנים ברוח החיוני אשר ברמם הרק
כיוכא.

ובמצא .וגם יוכא ממנה כח אחד יותר גנז הנקרא נפש אשר נותן בו כח לפעול
פעולות חכוניו כמו חוש המסוס וטעם ‧ וכץ כחות פנימיות סמו בסול האכטומכה

ועא כאלה והדבר הזה נמשל אל להבת אש היוכאת מן הנר כי נראה בראסונה
אכל הפתילה אור בהיר כל כך שמתראה עמוק וחסוך והרי זה דומה לנסמה.
אחר סך עולה ויוכא ממנה להב בהיר המתראה אורה אל חושינו וזה דומה לרוח

ובסלישית יוכא כמיץ להב חסוך מעט ומרקדק ומתפרד ויוכא כאלו אינו והרי זה

דומה לנפס  .ואם כן נוכל לגזור אומר כפי סוכול דמיונינו להביץ .כי מכב
הנסמה תהיה בראס האדם ובחדרי המזח  .והוא מקום מכב השכל והבינה
והדמיון וכל הכחות אשר סם הדומים אל סחות הכבדלים ומכב הרוח יהיה בלב
האדם  .כי משם יוכא כל כחות חיוניות המעולות .ומכב הנפש יהיה בכבר כי
משם יוכאים כל כחות ופעולות הגוף הגסות .ואל יסיאך לבך לומר כי נמכא

מפוזר בתורה ונביאים וכתובים וגם בדברי חזל סהנשמה נקרא על סם רוח

ונפס כי ראזי סתדע סהוא סם מוסאל אל הנסמה לא סם ממס ,והנה בעת יכירת
האדם הוא ית' נותץ כח אל כוכבי מעלה ומזלות ההולכים בעגילי הסמי שיפעלו

כחותם כל א' כפו תכונתו ומעלתו ומלאכתו על הבריה סנבראת ספי השעות
והרגעים סהולד יוכא לאויד העולם וסנבראת בבטן אמו .ובפרט נפסק הדיץ
מהמזלות וכסבים ההם ברסותו ית כמה יהיו ימי חיי זה הולד הנברא אז בעולם

הגשמי כפי סעור הסנים סגזר הוא ית אל הנסמה לעמר בגוף ההוא נגר רכונה

להיותה מתענגת מאז כסנבראת בססת ימי בראסית במראות כבאי מרום
וזה נקרא אפיסת הכחות והנה אם לאיזו סיבה  .זה הולד ימות בלא עתו במיתה

משונה אם ברכונו  .או עי אויביו או דיינים  .לא תוכל הנשמה לעלות תסף אל
דייני מרום לתת חסבון מפעלותיה בעולם הזה אם טובים או רעים ,עד אם כלו
הימים סנגזרו עליה ממרום לחיות בעולם הזה :אבל באולי היא תעמר בגע סל
מטה או מקום אחר בינוני אסר אינה מתענגת מאומה  .ובאולי אינה מקבלת

כער עד סיסלימו הימים ההם .ועייץ מסכת חגיגא פא מעשה מלאך המות עם
מרים מגדלת סער נסיא י על פסוק יסינספה בלאמשפט וכו' יפה על זה הדרוס)

אולם יס להאמין כי לא נמנע ממנה צער בהמכאה מסוללת מהתענוג הקרמוץ
אשר זוכרת היות לה מני אזומני קדם מססת ימי בראסית סכבראת ‧ או לפחות
מהתענוג היה לה בגוף בעולם הזה אם היתה סוכנת בגוף זך ובעל מרות טובו

ואיס חמורות וירא אלקים .ותוך זה לא תחסר מלתת זיו כחה הנהוג אל הרוח כאו
היתה בגופה ממס וכץא הנפס כפי החותיה הנהוגו' והנה הנפשאסר פעולותיה

בסות הולך אל הגוף בקבר ומסתרל לפעול ואינו יכול ‧ כי נערר משם כח הנשמה
והרוח .ועם כל זה פועלת כפי כחה אף סם ומגדלת סערית הגוף ובפרני וכיוכא

לאלה ,ושם עומרת ובוכה את הגוף .ובכלות הגוף תכלה גם היא ונעדר זיו
הנשמה מעליה מכל וכל .אולם כח הרוח מקבל גם הוא מהנסמה כל מסך הימי'

תאלה סחו הנהוג סאילו יהיה הגוף חי וקיי .והולך אל הגוף לפעול בה' ובראותו
סאינו

רש על וחחו זענריה'

ת

סאינו קם ולא זע .חוסב סאינו גופו הקרום ובכח זכותו ובהירותו הולך ומסוטט
בעולם לבקסו ובמסך גלותו והסטוטתו לרוב עומתיו  .לפעמי יפגע בחבורות
סל מלאכי חבלה אשר גם הם מסוטטי' בעולם כנדאה באיוב בראותם הרוח הזה
לוקחים אותו ומכחקים בו ומסליכים אותו בתוך סף הקלע מחבורה לחבורה

ולבסוף מסימים אותו באיזה גוף של בני אדם אסור בבית האסורים מם לא ידע
בשכבוובקומו זולתי אחרי הבנסו .והנה בהיותה עלולה ממלאכי חבלה וגם
אחרי סנאסרה בגוף האדם ‧ לא תמנע הנסמה מלהסרו' זיוה סנהוג בכל האפסר

אל הרוח לקבל ‧ וזה למעץ תוכל לעמר ולהחיות כלימי הבער ההוא ובזה האופץ
יס לרוח ההוא בח לעמר בהיכל האסורים ההם ולפעול פעולותיה הרוחניות

כמנהגה ממסא הגוף הראסון סלה אם לרע אם לטוב כאסר נמכא וסופר ממגירי
אמת סמעסים בכל יום ברוחות הנכנסות בגופות מנמסך הרוח הנוכרי ברתו
והרוח היסראלי ברתו והרוח היסמעאלי בדתו .ואומר הזוהר פרס תכא כי המת

בלי בנים רוחו הולך כע ונד עד סימצא פרוק ומצוחה וחכמי זולתנו אומרים סזה

הרוח הבכנס בגוף ההוא הוא סר ולא בריה אחרת .ולכץ אומרים מה פנראה
להם באלקות תכלית הדברים על הדבר הזה תוכל לקחת ההילוך סהרחבתי

עד עתה  .או הילוך אחר שאומר הזוהר פרס ויחי וחדומה  .האומר בקובר רב

סהומי' אסר הצריק פועל איזו מצוה הולכים ומעירי' עליו ואזעוסים לו מץ הסמי
מלבוס טהור והולך לעמור בגע כפי מדרגתו  .וכן ימי הרסעים הולכים להעיר
ינגדו מל תטאוו ואז מוסים לו מלבוס של טומאה והם נטרדים והולכים נדים נעים

ואין להם מנוחה או סתוכל לקחת אליך הילוך אחר הרומז הרמבן בפרס בראסית
ואערכנו לפניך בקצרה  .ה"ח ברא מן האפס המוחלט יסור דק מאד אין בוממט
חבל היא כח מוכץ לקבל כורה הנקרא אכל היוונים היולי .ואחר ההיולי לא ברא

דבר אחר אבל יצר ממנו הצורות ובפרט כורת האדם באופן סכל חלק קטון או

גדול סבגוף האדם ותמונתו ועד סער ראסו יהיה בו מץ היסוד הרק ההוא ואפי
סימות ויסלו החחרים העבי׳ עם כל זה יסרר תמונת הגוף וכל אבריו מן היסוד

הרק ההואהפסוט אשר לא יפגסהו הראות וכל שכן המסוס והוא מעוטף בנפס

החיונית ואותה התמונה הוא חלק בגוף אסר יקבל סכר ועונס הנבתי וזהו סנק
רוח להיותו יסוד רק פסוט וכפי דרכינו י כל להיו זה הנכנס בגיפו זרות ועוס מה
סעוסה .דמש המטצוח ועתה אערוך לפניך מטבעו ומרות הנז בפסו וגם אביאם

כפי ערך מטבעו'ומדות איטליאה לפי יכלתי למעץ יקל לפניך הבנתם  .במסניות
דערויו פא אומר סלע של מעסר סני ר'טרפון אומר סהוא ד'אספרי כסף ומפרס
הרמבם םהאספרו הוארבהם בלשוץ יון ועד היום לא נחברר לנו כמה אספרי

לסלע .והברטנורה מפרס סהוא מטבע בארץ יון סעריהיום קורין לו אספרו.
נמכא סהסלע הוא כ' אספר רע כי ד׳ אספרי הם אדיאל דמילאן וא' יולאו מרומה.

קרוסין פא אמרו חזל פרוטה א' מסמנה בא יסר האיטלקי .ימעה ב' פנדיון .א'

ומעה כסף הוא דינר  .פנדיון ב'איסרין איסר ב'מסחסי * מסמס ב'קונטרונדקין
יקונטרי

הבכוב עורו וכרחרד

קונסרין ב'פרוטות  .רשבג אומר ג'הבדרסין למעה  .ב' הנכין להנדרם ב'סמנון
להנץ .ופי רש כל אלה הם מטבעות קטנות זו מזו במסכת סקלים .הסלע בזמץ

בית שני סקל ספר פעורות בינוניות  .הריף במסכת קדוסין פק .ו' מעה כסף
דינר  .מעה ו' פנדיונין פונדיון ב'אסרין  .איסר ב' מסמסים  .מסמס ב'

קונטריקין קונטריק ב'פרוטו'  .נמכא ספרוטה היא אמסמנה באיסר האיטלקי
והוא שיעור א' מקכב דסמרנג י והוא דינר זהב סל ערביים כמכאת פרוטה על
פי הסיעור הזה חכי חכה  .לפי סדינה סל זהב כב חכה  .וחכה פי' רשי סהוא

גרעין .והרץ פי שהוא משקל חכי סעורה ן עזרא פי'פרסת חיי סרה ופקורי בקט
הוא חכי סקל ככר ג' אלפים סקלים הרמבם בערובין פא אומר .ליטרא הואב

רביעיות  .עובלא חצי רביעית מנה ק' דיכרין .דינד וזוז הכלא' .וממטבע סל

אותן הימים היה ז' חלקים נחסת וא׳ סל כסף והוא ו' מעין  .מעת סהיה נקראת
בימי מדעה גדה היאא סעורות  .דרכון מסקלו ב' סלעים  .סלע ד' דינרין
סאה האמורה בכל מקום ו' קבין  .רסי בספר הפרדס אומר כסף הפריון סוה ל

זוז והוא ה' סלעי' סלער ריכרין  .דינר ו'מעות .מעה ב' פנריוני' .פנריון ב'אסרי

איסר ב'מוסימוסין מוסימוס ב'קונטרקון קונטרקון ב'פרוטו פרוטה חכי סעורה
בסף ‧ וזו היא הפרוטה סאמרו חזל סהיא א' משמנה לאיסר האיטלקי ,ובפי'דה

אומר שבבנין הבית זהוב הוא דינר .סמג עשאין סימן מדי אומר כסף האמור
בתורה הוא הסקל והוא ב' מעות וחזל הוסיפו שתות ועסאוהו במסקל מטבע
סנקרא סלע בזמץ בית סני ומסקלו כד מעות  .ויס קבלת הגאוני סכל מעה שוקל

יו פעזרות ובסי' מח אומריש לנו קבלה סהפרוטה מסקלו חכי סעורה כסף נקי
וכסי' קלא אומר סקל האמור בתורה הוא סלע בלסון חזל .וגרה האמורה בתורה
הוא מעה בלסוץ חזל והיסיפו על הסקל סתות ועסאוהו סלע .הסלער' דינריץ-

הדינר ו' מעות .המעה ב׳ פנדיון .ובכל שנה היו פורעים סלע ופנריון אף על
פי סאינו סוה אלא מח פונדיונים עם כל זה הסלחני לא היה מחליף הסלעאם לא
היו נותנים לו מט פונדיון  .הרלבג פרסת משפטים אומר .סקלים הם סלעים
בהסלע הוא ספר גרגירי סעזרה מכסף נקי׳ הבן סוף כתובות מאריך במסקלים
האלה ומביאם למטבע ספרד ‧ רבינו יסעיה אחרון הנקרא דיאז אומר בקרוסים
וזביאה הגה פ האסה נקנית הסלע מסקל חכי אונקיא סל כסף במסקל ססוקלי'

בו הזהב סהזא מסקל ט' גרעינים סל חטה' הדינר הוא א׳ מד' סבסלע׳ איסר א'
מכר בדינד ‧ הפרוטה א' מח באיסר מדרכי פ' יס בכור אומר ה' סלעים סנקר
עסרים גרה והן גרעינים סל חרובין  .ואני מכאתי כן בן עזרא פרשת כי תסא

ונקראים גרה על סהבהמות אוכלות אותם ,ומסקל כ' גרה סל כסף הוא הסקל
והוא דבר מועט .וראיתי בהגה דמדרכי סוף כתובות מה דוקטי ויניכואני ספר

החנוך במכות שץ אומר כל המסקלים האמורים בריני ערסים הם סקלי הקדם
וידענו בקבלה סהוא מסקל סב גרעינין סל סעורה מכסף כרוף וכבר הוסיפו

עליו חזל ועסו מסקלו כמסקל המטבע הנקרא סלע בזמן בית שני שהוא מסקל
זלר

ה

מכר סעורות בינוניות וסלע זה אמרו סהוא ד' דינרין  .הדינרו' מעיץ ,המעה
היא הנקר' בימי מרעה גרה .וכן תרגם אנקלום גרה מעה ומסקלה מ סעורות

ואלה מכאתי מפוזרים בקונטרסים ומקומות סונים בלי מורה מקום .כל כסף
האמור בתורה הואכסף כורי  .כל זוז או פלגא רזוזא הוא דינר כורי .כסף צורי
הוא הדינר והוא זוז והואמסקל כסף וחכי בקרוב והואבו גרעיני סעורים .סלע
כורי הואד' דינרים סהוא ו' כספים והוא סקל הקורש הנז' בתורה .סקל האמור

בתורה נקרא סלע במסנה .סלע סהוא סקל הקדש הוא ר' דיכרין והוא סמר
גרעינין כסף  .ה' סלעים סל בכור הם אלף תתקה גרעיני כסף  .מנה כורי

מסקלו ק'דינרין אם כן המנה כורי הוא כה סלע צורי' טרפעיקח ואיסתרא וסלע
מרינה ופלגא רזוזא כלם א' והם חכי כסף כורי .כל כסף הנז' במשנה או בריתא
הוא כסף מדינה .כסף מדינה הוא סמינית דינר סנקרא כסף כורי ומסקלו כה

גרעיני סעודים  .סלע מדינה הוא ד' מץ כסף מדינה  .אם כץ סלע מריכה הוא
ססף כורי והוא פלגא רזוזא והוא חכי מסקל דיכר .כל סקל האמור בתורה הוא

סלע' ובנביאים ליטרא ובכתובים קנטרין חוץ מסקל עפרון סהיו קנטריץ  .זה
תמכא במדרס רוח ובמדרס פרס' חייסרה  .סקל מרינה הוא חכי סלע מדינה
סהוא ב'דינרין  .מנה מדינה הוא כה סלע מדינה שהוא יב דינרין מסלע צורי
ובהתובות פ' מכיאת האסה יס מכה של מ' סלעים :כל דינר זהב הנזכר במשנה
או בריתא הוא כה זוז  .כל דינרין בנון אחרי יוד הם של כסף ,ובלי נון אחריי

הם של זהב עיין בפרק גט פסוט .גרה נקרא בגמדא דנקא ,וכן נקר בערבי

והוא מסקל ב' גרגירי חטה ביכונית ,טריסית היא ג' גרעיני סעורים .פרוטה

היא א מקכב בזוזא והוא דינר זהב סל ערביים זה תמכא בריף פק דקרוסין,
מנה ומאתים סל כתובה המנה הוא אלף ומאתי גרעיני סעורה סל כסף׳ ומאתים

הוא הכפל זה מכאתי על שם רבינו סעריה גאון  :ובהיותי בבית המדרש סלץ
הגאון ר' עובדיה דספורנו זל בבולונייה ראיתי במכתביו וחרוסיו אלה הדברים,

בהיותי ברומה .הייתי עם חבירי ועמדנו למכא האמת ממטבעו הגמר ולהביאם
כפי חסבון מטבע מרומה וכפי הסקורו לחסבון י יולאי הסקו ומכאתי כי פרוטה

סהיא חכי סעורה כסף סוה א׳ בגטינו .איסר סהיא ד' סעורות כסף סוה ב׳

קווטריני  .פונדיון סהוא ח' סעורות כסף סוה א׳ ביוקו  .מעה והוא דרכמון או

סעורות סוה ב' ביוקי  .דינר והוא זוז סהוא כו סעורות סוה יב ביוקי וחכי  .סקל

והוא מחכי סקל התורה קבב סעורות סוא כה ביוקי .סלע תורה והוא ספר
סעורות כסף סוה ה' יוליאי  .דרכוץ והוא סני סלעים סוה י' יוליאי .דינד זהב
והוא סה דינרי כסף שוה ג' דוקטי  .מנה והוא ר' דברי זהב אוכה סלעים כסף

סוה יב רוקטי  .הכר כסף והוא ג' אלפים סקל כסף סהם סקלי הקדש אלף תק
דוקטי ככר זהב סוה "ב אלפים דוקטי  :בפרק יס בכור הין הואיב לוגין .בפ'

כיכד מברכין נראה ססיעור כזית הוא עב גרעיץ .וכן נראה בהרן במסכת

יומא .ן עזרא פרס ויקרא אומר עסירית האיפה הוא מאכל איס אביום א'הרמבם
כג א
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בהלכות

בהלכו בכורים אומר שעור העיסה סחייבת בחלה מלא העומר קמח והיא מרה
המחזיק י' אצבעות על י' אכבעות ברום ג' אכבעות ותסיעית אכבע בקירוב
זהיא כמומג בכים וחומס ביצה בינונית והם משקל פו סלעים וב סליסי קמח
חטים סבמצרים והוא סעור ב' קבים פחות חומס .ואומר בפי המסכיות במסכת

עריות פא סמסקל מלא העמר הוא תקך דרהם והוא מטבע נקרא כן בלסוץ
ערבי ואומר סם הבירט נורה סמסקל הדרהם ידוע היום במכרים ובכל חי סהוא

מסקל סא גרגירי סעורות בקרוב .הקב ר' לוגין הלוגד רביעיות .הרביעית
היא אצבעיים על אכבעיים ברום אכבעיים וחכי אכבע וחומס אכבע  .ואכבע
הוא רוחב הגודל ואני הצעיר המחבר עמדתי על זה הסיעור מהרביעיות אסר

נמכא בכל סעור ומסקלות ויכא לי סהרביעית עולה אלף תדפ סעורי בינוניים
מגלילותינו וסוקלים במסקל בולונייה סהיא עיר מטרופוליץ סלנו ‧ ג אונקי פחות
מעט .ותמכאנו בנקל בהסימך לכל קראטו ד׳ גרעינים ויח קרטי לכל סקורווט

סקו לאונקי .ואומר הרמבם במקום הנז' זאני עשיתי מדה בתכלית מה סיכלתי
מהרקרוק ומצאתי הרביעית הנזהר בכל התורה תכיל מץ היין קרוב לכו כספי
הנקראים בלסון ערבי דרהם ומן המים קרוב לכז דרהם  .ומן החטה קרוב

לכא ומקמח חטה כמו"יט ואלה הדרהם כלם מכריות .ואומר בהלכות סביתת
מסור פב סהוא כמלא לוגמיו דל כדי סיסלקם מכר א' ויראה מלא באדם בינוני

והוא מעט פחות מרביעית לוג .ולא קאמר כמה פחות מיניה .תוספות דערובין
גרוגרן היאג ביבות בזית חצי ביצה  .סותבת הגסה הוא מעט פחות מכביכה.
ביכה היא מתרנגולת  .תוספות פ'חלון גרוגרת יותר גדול מכזית .ובפ'המכניע

בדוגרת כמו שלס ביכה ,והביצה ב' זיתים  .ובפ'אמרו לו אמרו הכותבת היא
ב'ביכו' הרן במסכת יומא אומר וכריך למעך חללה סבין האוכל אסר בכותבת
וגרעניחאי בר ססת סי' תי חכי לוג הוא ג' בצים  .רסי במעא פהסוכר אומר
אכילת פרס הוא סיעור סהיית אכילה פרס הוא חכי ככר סל ערובי תחומיץ
וסערו חזל ג' ככד לקב והוא ד' בכים  .רבי יסראלין סי כו אומר אכילת פרס

לרסי הוא ר בכים ולהרמבם ג'בבים  .טור יורה דיעה סי' בו וסי' קה בראה כי
בטבריך לקחת סדי קליפה אוכרי נטילה הוא כעובי רוחב אכבע וכן סם סי' ב"ח

בראה סכף חדסה או כף סאינה בת יומה אינה בולעת אלא כזית א' וכן סם סי
מח אווזר עגול או אורך הסלע הוא ברי סיכנס בו ג' גרעינים סל תמרה זו בכד

זו ברוחק .ואלה מכאתי מפוזרים בקונטרסי' בלי מורה מקום .סעור חלה עומר

והיא עסירית האיפה שהם תלב בכים וכל ביכה סוקלת מאתים גרעיני סעורי'.
אם כץ הקב הוא ר' אלפים תת גרעיני סעורים הלוג הוא רביעית קב .ורביעית

לוג הואז גרעינים סעור ב' סעורות א׳ ליט קמח במסקל בבלי והוא אלף תסכח
גרעינים גרוגרת והיא פרי תאנה  .סעורה חלק א׳ מסמכה מאלו הב' סעורים
כל סעור כזית או כביצה הוא בינונית .הין היא"ב לוגים ,לוג הואר רביעית.
רביעית הוא ביצה ומחכה ,קב הואד' לוגין קרטוב הוא א' מסמנה בסמנית דלוג
4

אם כן

דדוש על המטבעות ומדות

אם כן הוא א' מיו בלוג סאה הואו'קביץ שהם ב' הינים סהם סר לוגים טהם בו
רביעיות שהם קמר ביבות .הרמבם הלכות ערכין פד אומר החמר הוא הכור

והזא ב'לתכין הלתך טו סאים  .כמכא החזמר ל סאה סהן טו איסות כל ג'סאין היא

איפה  .כל איפה ג' סאים והוא שעור הבת  .וכל אחד מהן עסירית החומר אך

האיפה היא ליבס והבת היא ללח .וי' בכים הם א' חומר וכזר הוא ל' סאה‧ לתך
הזאטו סאין והוא חכי כור  .עומר הואעשירית האיפה .חומר הוא ל גרבים

בדברים הלחים במקום כור ביבס .גרב בלח הוא במקום סאה ביבש ור' קבים
הוא סעור מסוי' תרקב הוא חכי סאה והזא ג'קבין ואלה ב'מרות של גרב ותרקב
תמכאם בפ' המוכר את הספינה .איררב הזא חכי סאה ויש לו רובע וחכי רובע.

עוהלא א' מחמשה ברובע  .וכן תומן  .סאה מדברית קמר בצים סהם ו' קבין
סהם סד לוגין  .סאה ירוסלמית עורפת על סל מדברית שתות והיא כמו רז בכים

ספל סאה ופלגא .הקפל קבופלגא .במרת הלח עוסה אדם היץ וחכי ההיץ
ושלסית ההין לוג וחכי לוג וסמנית לוג  .וא בשמנה בסמנית ונקרא קרטוב.

אסמכתת שעור ספים׳ הוא כי התורה זכרה באיל נזיר ולקח הכהן הזרוע בסלה
מן האיל  .והנה נתבשל גם כץ חלק הכהץ סהוא אסור לישראל עם מה סיאכלו
הבעלי ‧ הנה כלמד מזה מזהו תכלית הסיעור אשר יותר אם יתבשל דבר המותר

עם האיסור וזה הסיעור א'מששים‧ כי כן יחס הזרוע אל כל האיל לפי מה שבחנו
חזל .וכץ על סעור כזית אומר לפי סאין בית הבליעה מחזיק יחד יותר מכזית.

וגם לא יורגל לבלוע מהמזון יחר בבית הבליעה פחות מכזית אם לא היה הדבר
הנאכל בריה סלמה כי אז יתכץ סיאכל האדם הדבר ההוא לבדו אפילו שלא יהום
ממלא בית הבליעה  .הרמבם הלכות סת האמה האמורה בכל הסעירים הוא ו'

טפחים  .וטפח האמור בכל מקום הואר' אכבעות בגודל .וגורל האמור בכל
מקום הוא בינוני באורך ב' סעורות בריוח וברוחב ז' סעורות בינוניות זו בכר זו
ברוחק .ורע כי אכבע הראסון סהוא עב וקטן נקר גורל ולו סגולת חוש הטעם.

השני הקרוב לו נקרא אכבע ולו סגולת חוס הריח י הג' ססמוך לו נקרא אמה ולו
סגלת חוס המסוס‧ הר' ססמוך לו נקרא זרת ילו סגלת חוס הראות ‧ הה' הסמוך
לו והוא הקטן סבכלם ולו סגלת חוש הסמענקרא קמיכה  .אלו הסגולות נראה

לפי סכל א׳ מהם נקל לו לעסות וללכת אל האבר הכתלה בו חוס סלו בלי סיכוין
האדם על זה .ואני הכעיר עמדתי על האמה זו ולהביאהא סעור אמה מבולונייה
אסר היא כבי לגלילות האלו .ומכאתי כי זאת האמה סבגמרא היא ז' שמיניות מץ

אמת בולונייה פחות אכבעא'  .ויר אכבעות הם חכי אמה בולונייה וג' אכבעות
וחכי הם סמנית אמה הכז' ,ה' אכבעות ברים מעט הם ססית אמה הכז' .וכלם

הם מהאכבע קטן וגם הנקרא גורל ככל י ואלו הם סעורי האמות סמכאתי
מפוזרים בקונטרסים בלי מורה מקום אמה ביכונית היא ו טפחים ,טפח ד'
גורלים ה' באכבע ו' בקטן  .זרת הנז' בתורה היא חכי אמה של ו' טפחים הסט

הוא השיעור סיס בין האכבע והגודל הסתפתח היד בכל האפשרות והוא ב׳
ויל

ות

סליסיות מזרת ,וים לרזל אמה בת ה' טפחים כנראה במעסה המשכן מחלוקת
דרבי מאיר ודרבי יהודה  .ואמרו במסכת כלים ב' אמות היו במסכץ חקוקות על
מער מזרחי על קרן מזרחית צפונית והיתה יתרה על סל מרעה חכי אכבע.
עדסה וגרים אשר יסוער בהן בענין נגעים .מקום הגרי' הוא ט' עדשות  .ומקום

ערסה ד'שעורות וראיתי בחולין גרים חכי פול והוא סעור טמאה לסחין ולמכוה
אגור סי' אלף ססז אומר סעור הגרי הוא כמו ט' עדסין וטעות סופר הוא מה

סכתוב במדרכי ט' סעורות .אלא ט ערסים על ט' ערסים סהם לו סעורות .והל
כיון פירס דברי הרמבם וסמג דהוו ט' ערסים כסהן ג' ערסין על ג' עדסין וכן
בראה בסמג הלכות נגעים  .והעדשה היא מקום ר' סעורות שהם סתים באורך

ושתים ברוחב  .נמכאז ל"ו סעורות כסהץ קבועות בראס רחוקות זו מזו פרסה

היא ד' מילין  .המיל ב'אלפים אמה ריס הוא חלק א'משבעה חלקים וחכי שבמיל:
בית סאה היא חתיכת קרקע סל ב' אמה על ב' אמה ותסבורת סלה אלפים ותק

אמה ונזרע בו סואה  ,קרפף הוא מקום מוקף מחיכות בלא קירוי כמו מכר
תחום סבת אלפים אמה  .הל מקום סיס בו רער אמות אורך על רעד אמות רוחב

בקרא בית כור וזרעים בו בית הור זרע  :אום זולת זולת מה שנדרתי ליך
בהקדמת הספר לרשום בחלק הג'הזה .בחרתי לה דיעך גב איזה חדוס מכוונו'
האומות והנוצרים על איזה פרטי אסר יועילו אליך .אומרים האומות שכל העולם
סמר יום הסבת מלעבוד בו עד ימי מתן תורה  .מרכתיב ויברך אלים את יום

הסביעי וגו'  .וכשכברא אדם נכנס בו הבנת כל התורה טבעית הנכללת בדבור
כל דלך סני לחברך לא תעביד  .ובכוח הדמיון החזק ואלקי סהיה בו .קרא
סמות אל ההרים וגבעות וימים ולדברים בלתי מתמוטטים כמו אילנות ועשבים
ולככבים ,כמו סעסה אל החיות ועופות ורגים וסרכים ולכל החיה שהביא הית

לפניו  .הית צוה התענית מהפרי בהיותו בגע להראות לו סהמתענה מהנאות
הגוף וסומר מכוות הבורא זוכה לג'עי אומרים סמלאכי מעלה נחלקים לג מדרגו

עליונים בינונים ותחתונים העליונים נחלקי לג' חלוקות .והם שרפי ויורעים

טובתוית ‧ כרובים והם מלאים חכמה ויורעים מעלתו ית טרוני ולד דל אזפנים
והם יודעים תפארתיית ‧ האמכעיים גם הם ג חלוקות הא' מכוים למלאכים
מלאכתם ‧ הב' הם על האומות .הג' מחזיקים הסטנים סלא יפעלו רעתם הכת

השלישית נחלקים גם הם אל ג' חלוקות  .והם א' החכמים ומלאכתם לעסות

הנוסים‧ הב' נקראים ארקנייולי ומלאכתם להגיד עתירות  .הג' נקראי מלאכו'
ומלאכתם שמירת התחתונים  .ואומרים כי הסטנים נתהוו בזה הדרך היינו כי
ביום סנראו המלחכים .כברא בתוכם מלאך ב' סהיה נקרא לוכיפרו ,והוה

מהכת הנקראים ארקנייולי והתברך בלבבו לאמר אסים כסאי בסמים בכד

סיטינטוריאון שהוא כפון ואמלוך על העולם כמוהו ית' .והית גרם אותו מהסמים
יסלתו בתהומות בגהינם סהוא אלף דמה מילין תחת הארץ .ווא סהוא באמכע

הארץי וסכריך להאמין סהזא תחת הארץ לפי ספתרון סם גהינם דל תחת הארץ
ואומרים

ואומרים סזה הגהינם הם ד' מדרגות .והם המחתוץ סבו מקום לעונם החוטאי'.
למעלה ממנו יש מקום נקרא לימבו ועומדים שם הנערים שמתו קודם טבילתם
במימיהם  .למעלה ממנו נקרא פורגטוריאו  .ושם מקום החייבים קצת עונם

ולבסוף זוכים לגע .ולמעלה מכלם מקום נקרא גם כץ לימבו והואמקום סעמרו
האבות הראסונים צריקים עד סנעסו חפשים ,ואנחנו בני יסראל ,אומרים

סמדרגות המלאכים הם עשרה זה למעלה מזה  .המדרגה ראסונה והיא תחת
כסא הכבזר נקרא חיות .ותחתיהם מדרגה נקרא אופנים  .ואחריהם אראלים
ואחריהם חסמלים ‧ שרפים‧ מלאכים אלקים בני אלקים כרובים .אנסים

ועל דבר הסטנים או סרים כזבר הרחבתי הדבור בהם בחלק סני‧ ועל דבר הג'ע

לא נמכא בת רה שבכתב וסבעל כה מי סיכול ליתץ בו סום מין גבול או תואר -
לפי סעל האמת גע הוא שם מקום או דבר סה"ת נותץ בו סכר לבשמות בני אדם.
וסמו שהנפש הוא דבר רוחני וכברל‧ כץ ראוי סיהיה השכר הניתן לו ‧ וכן למפרע
בריך לומר מהגהינם להיותו מקום מוכן לפורענות ועונס לרסעים כל אחד כפי

מדרגת פעולותיו  .עם כל זה להפקת רכונך אערוך לפריך  .קבת מה שנמכא
כתוב בדברים האלה  .זולת כי הארכתי הרבה מאד בחבור הפסטים סלי.

בפרקי רבי אליעזר פב אומר סמוך להר המוריה יש סער ג'ע והוא מקום בית
המקדש ונבדא ביום ג' .במסכת עא פא נדאה סריבל סלח לרבן גמליאל מדירת

גע ואומר סיס בו ז' בתים וכל בית רבוע ורחבויב רבוא מילין הבית א׳ סוכנים

בוגרי ועובדיה הנביא עליהם .ב עומרי בו בעלי תשובה ומנשה המלך עליהם.
ג'יס בו האבות ורוד המרבר וכל מלכי בית אזד ומסה ואהרץ ממונים .ר'יס בו

צריקים גמורים  .ה' יס בו מסה ואליהו .ו' יוסבים בו המתים בקדוס ה׳.
ז' יוסבים בו המתים בשביל עוונותיהם פל ישראל  .ואומר גם כן סיס סשה

בתים בגהינם ‧ והם מדורא' ק' אמות ארהו ונ רחבו ויס בוי' אזמות עא

ואבסלום בן דיר ,ב'יס בו י' אומות אחרות עא ורואג .ג'יס בו י' אומות
עא וקרח ועדתו ,ד' יש בו י' אומות עא וירבעם .ה"ים בוי אומות עא

ואחאב ,ו'יס בו י' אומות עא ומיסה עד כאן  .אמרו במסכת תמיר כשסב
אל כסנדרוס ממלכות הנסים והגיע לנחל והתחילו הרגי' להתמעע והמלך הלך
עד ראסית הנחל והגיע ללהט החרב המתהפכת  .ובקס ליכנס .ואמרו לו זה

הסער לה' כדיקים יכאובו  .וסאל מהם אות כדי שהפלוסופים יאמינו סהגיע
לאותו מקום .ונתנו לו מרגלית קטנה וכו' ולבסוף נתגלה פהיה עין אדם
אומר הזוהר פרס תרומה סיס מקום ביסוב סאין סולט בו מות באנסים היוסבי
סם  .האמכם לפי טאינם יכולים לעמר סם תמיד  .ססיוכאים משם מלאך המות

מולט עליהם ומתים .הרמבם פ' חלק אומר .ואולם גע הוא מקום רסץ וסמץ
מבחר הארץ יס בובהרות רבום ואילנות עוסים פירות יגלה אזתו הית לבני אדם

לעתיר לבא .ויורה הדרך להלוך אליו ויתענגו בו  .ואפסר סימכאו בו כמחום

מופלאים עד מאד מועילים תועלת גדולה ערבים זמתוקים הרבה מלבד אלו
המפורסמים

המפזרממים אכלנו וכל זה אינינו מהנמנע ולא רחוק  .אבל הוא קרוב להיות:
ואפולו לח היה כתוב בתורה ‧ כל שכץ סנתבאר ונתפרסם בתורה עב :יא סהוא
מכר אוריאינטו הנקרא מזרח  .והוא באמכע הים הגדול רחוק מץ היסוב על הר

גבוה סמגיע לגלגל הירח וגלגל האמכעו והאויר ממוזב וטוב וכל אילנות ומסדי
סובים שם יא סיס פסה גנות סל ערץ ,והס חי בכר אובורונטו הכק רא מערב ב

מכר אקוינוכיאו סהוא אמכע העולם .ג' מכר גלגל אנטרטיקור מכר אוריאינטו
הנקרא מזרח ה' מכר פולו ארטיקו ,ו' מכד אבסטרלי הנקרא דרום :ובספר
הרפואו ליווני הקדמוני' וכן נראה בספר אסא היהורי ומביאו ספר אבקת רוכל

אמרו כרחכם דמוקרון ומ' אנסים אחדים מן החרטומים .הלכו בארץ ויעברו
דרך הודו קדמת ערץ למכא קצת רפואות ועץ החיים כדי להגדיל תפארתם על

כל חכמי הארץ  .ובבאם סם ברק עליהם להט החרב המתהפכת ויתלהטו כלם
בסבילי הברק חכר מיל רחוק מגעולא נמלטמהם איס ואז נאבר חכמת היוונים

ורפזאה מהכותים ההם ימים רבים  .עד מלוך אדתחסשתא .ואחר כך נתחרשה

עי הנקובים במלאכה ההיא .כל אלה דבריאמת ידועים מפי חכמים עד היום
כי רבום מבאי ארכה בני קדם רואים מרחוק הלהט עב מכאתי  .ונהר יוכא

מערץ להסקות את הגץ ומסם יפרד והיה לר ראסים * סם הא' פיסון הנקרא גנגו
ססובב כל האינדיאי ומביא הזהב ונכנסים בוי' נהרות׳ ונכנס אחר כך בים.

במהירות גדול .והמקום יותר כר השנכנס בים הוא ח'מליץ .והיותר רחב הואק'
מילין וכורס מלך פרס להיות כי נטבע בוא' מגרולי יועציו חלק הנהר לת יחורי.

גיחון יא סהוא נילוס וסובב כל האיטואופיאה  .ואומרים סהוא הנהר יותר גדול

סבעולם ובהיות השמס בסרטן סהואחדש תמוז ואב מרבים המים מאד ומסקה
כל הארץ  .ואומרים כי המים האלה מרבים תאות המשגל .ויס על הנהר תש
איים ובתוכם אי הנקרא מרואיעיר מלכות מלכת סבא  .חדקל הנקרא טוגרי

והולך במרובה גדולה וסובב מלכות ארמיניאה  .פרת הנקרא איפרט וסובב
ארץ כסדים וחולק בבל ונכנס בים סוף ודע כי הפלוסופים בקסו למכא ראסית
אלו הנהרות זה אומר בכה וזה בכה  .אמנם אין להאמיץ אכא דברי תורה ראיתי

בזוהר פרש חיי שרה כי נהר מכרים הוא פיסוץ ץ עזרא על שם רבינו סעריה א'
גיחון הוא קרוב לארץ ישראל חסמי האומות בקסו לדעת מה היה לסון הראסוני.

ולבסוף הולו עלמא מורו כי מאדם עד דור הפלגה היה הגיונם לסוץ הקדש וכסאר

ביר אברהם אבינו וזרעו .וכזה תמכא בפי' התורה לרבינו יעקב בעל הטורים
והקדמת פי' התורה להרמבץ .ובאולי באורך הזמן נשתבס בידם להיות כי לא
היה בידם ספרים בסתב מררכי הרקדוק  .זולתי קבלה על פה הלא תראה אנו
סקבלנו התורה והל הדקדוקים הצריכים וגם יש לנו ספרים הרבה בחכמת
הדקרוק ועם כל זה נתמעט אכלינו כנראה בהקרמת המכלול וסרסים לרבי

דור קמחי ובכוזר מאמר ב' דבור סח .ואין ספק סאם אדם הראסון וזרעו אחריו

הז רומים מוובנו דבריהם מהשומעים אותם היו בריכים מהאותיות ונקורות פל
ות

עתוחי חותם  .דאי לאו הכי מוכא ספתיו לא נשמעו‧ ועל כל הדברי האלה הרחיבו

ק

הדברים חכמי האומות ,ואני לא אאריך  .דורסי ממתקים מהאומות אמרו
ישמבריאת העולם עד ימי המבול לא היו לדורות ההם אותיות להתוב זה לזה.

אבל היו מציירים כורות בהמות וחיות ועופות על הסם סקרא להם אדם והיה
בירם בקבלה  .זבזה הדרך היו סומעים ומבינים דבריהם זה לזה ‧ ובמסך הזמץ
ובאולי ברור הפלגה נתחרסו אותיות כפי סדר הרבורי' .ועדין כמצא באיטליאה
זכרו להרבה מיני תיבות .ויס חבור סעסה פרה טיסיאו דפויאה סנדפס
סנת תקלט לחסבונם ובו מביא בודת אותיות של יג לסונות .זכן תמכא בדומה

לזה בספר מקבה אברם  .זרע כי לדורות הראסונים  .לא היה להם בייר או קלף

לכתוב עליו .כי בראסונה נהגו לכתוב על עלי האילנות רחבים סהיו נקראים
ליברי וסמעתי סיס עדיין מקומות באיי הים הרחוקים שנוהגים זה  .ומקיימים

אותם בעד כל הסנה על העסץ וכותבים עליהם עם מחטים של ברזל ,ואחריהם
בהגו קליפת האילן אדקה סבין הגסה והעץ ומרבקי הרבה מהם יחר וכותבי
עליו עם החרט ואחדיהם נהגו לכתוב על האפר עם האכבעות .וסמעתי סים

מקומות באינדיאי סעדין נוהגים זה .ואחריהם נהגו חתיכות עופרת דקי' מאר
וכותבים עליהם עם הסכיץ  .ואחדיהם נה גו לכתוב על גמי הנחל והיו קוראים

אותם פפירי כי היו קוסרים הרבה מהם יחד ועם מסיחות וקמח היה בעסה דבד
מוסץ ונאות לכתוב עליו ‧ ובדור אלכסנדרום מוקרון נהגו לצור יחר קסמי הרבה

של מון עץ א ועם תחבוסת אחרי סנתיבם היו כותבים עליו .ובימי מלכות
קרטגיני התחילו לנהוג נייר סל קלף עודות  .ואין ספק סים בידינו אופן עסיית

קלף מהעורות היא לנו בקבלה מסיני בריבי סת מזוזה ותפילין ,ונהגו בימי
סררת רומה לעסית הנייר מבלואי בגדי פסתץ כאסר הוא בידינו היום .במסכת

סנהרדין פסגא רב חסדאאמר מר עוק בא בתחלה נתנה תורה ליסראל במפתב
עברי ולסוץ הקדש .כיון סגלו בימי עזרא היררו להם כתב אסורים ולשון הקרס
והניחו לכותי סתב עברי ולשוץ הקורם ועיין בעין יעקב בפ' הנז' ‧ אבל התורה
כתנה כתיבות סאנו כותבים היום בסת טנקרא אסורית  .וזאת הצורה היתה

בסמרת אכל גדולי יסרש כמז התורה סבעל פה ,וזה כי ההמוץ היו כותבי בצורת

אותיות עבדיות .וכסבא עזרא והחיר לכתוב תורה סבכתב למען לאיתסתכח
תורה מיסראל התיר גם כן לכתוב כורת האותיו סכתנה בהם התורה ויקראוה
אסורית לפי סהביאוה גדולי יסראל מארץ אסור סהיתה בידם בקבלה וגכזוה

להיותה כתיבה קדוסה  .וראיתי במחזור אסכנזים פיוט יום סני דסבועות

האומר סהתורה בתנה בלסון עברית בכתב אסורית וברבור מכרי ‧ והפי' מפרם
סמלת אנכי היא מכרית ואני איני מבין  .תוספות דסנהדרין אומרים סנקרא
אסורית לפי סהיא מאוסרת להיות סבה בתנה התורה .ועיין במסכת מגלה פא'
ובספר עקרים ח' א' פיו  .וראיתי בקונטריס יסן אומר סער חרבן ראסון דברו
שכתבו בלסון הקדס י שזבגלות התחילו לדבר ארמי זנסתכחו הנקורות והטעמים

עזרא

ועזרא החזירץ  .כתב האמבם בתסובה  .אסור לכתוב אסורית אלא כתבי הקדס
ובעבור זה נהגו הספרדי כזרות אחרות באגרו וספרי חזל למעץ יוכלו להסתמס
בהם ונוסללומר סבזה הדרך כהגו כל לסונו' היהודי כורות סונות לכתוב בהסי
ולא יכתבו בצזרה המאוסרת .האומות אומרים שארם הראסון היה בן קל סנים

בסהוליד סת  .והיה אז סגי נהור  .וסבסנת טו לבריאתו נולד לו קין וקלמנה
תאומתו  .וסכולד לו עם חזה אסתו שלשים בנים אחרים זולת קין הבל וסת ויא
סהיו מאה' ואומרי סארם וחוה עסו תשובה גדולה ‧ באופץ טזכו לחסר ה' ולכבואה

אומרים סבהיות קין זקן מאד ועייף  .נתיסב בין אילנות וקוצים והיה סגי נהזר ‧
והנער סהיה הולך עם למך לכור כיד ראהו מרחוק ונדמה לו סקין היה איזו חיה

רעה  .ותכף אמר אל למך סידרוך קסתו נגר החיה ההיא  .וכן עשה והמיתו:
ובשנתקרב אליו הכיר סהיה קין זקנו .וחמתו בערה בו והמית את נערו:

שת כוה לבניו סלא יתחברו עם זרעקיץ .וכן עסו ער דור סביעי ואז נתחברו
ונולדו מהם הענקים והפליגו בחטאות עד סמתו במבול  :אגוש היה ראסוץ
למכא כורו כרי להעיר רוח הבריות סיתפללו לאלוק באמצעותם  :חניך אומרים

סכברא וכתב איזה דברים אלקיים  .אבל לא נתקבלו באמונתם .והיה ראסון
לחבר ספדים על חכמת התכונה  .והיה לו מלחמות גרולות עם בני קיץ :

מתושלח אומרים שמת בשנת המבול .ויא סמת יד סנים אחר המבול ,ועמד
בגע עם אביו בימי המבול ואחר כך חזר בעולם  :למך אומרים סבימיז

נתפרסמו החטאות ומעסה כספים בכל העולם  :נח אומרים סהסחרל בכב

כחו לדרום להמון סיסובו בתסובה והוהיח אותם ולא סוה לו  .ויהי כי פחד סמא

יהרגו אותו וכל בני ביתו ברח מהגלילות ההם ואזה"ת כוה לו עסיית התיבה.
זאומרים שסטח האמות סנצטוה הם אמה ייאומיטריקה שרל סכל אמת התזרה
היא סעור ו'אמות  .וזאת המדה נקראת פירטיקה בלעז וכן נסמע כל אמות זאת

התיבה ‧ ויהי כי ראה זכר העזים סאכל ענבי' קיהות מהשרה הנקראי למברוסקי
בלעז ,באופץ סנחתכר והיה סמח לקח מרסה ורחץ אותם עם דם ארי וחזיר
וכבס וקוףארטע השרסי ההם ונולרו ענבים טובים ומחוקי ושתה מהם ונסתכר-

אמנם במדרם אבכיר ומביאו ילקוט אינו מזכיר אלא ארי רחלה חזיר ‧ אומרים כי

כח היה נקרא ייאנו סהוא לסון יין  .ואסתו היתה נקראת טיבואה ויא אריכיאה
מלסון ארץ להיותה אם כל חי .ואחרי מותה קראוה אסתה מגזרת אסלפי סעלתה

לסמים ויא סקראוה ארסי פריסקה .אומרים סנח ראה בעיניו סך יד אלפים ות'
אנסים כלם מיוכאי חלכיו  .ומסלסת בניו כולדו ע' אומות .בזה הדרך שם כז.

ופת טו' חם לב  .יפת היו קיראים אותו יאנו .סלהיותו כל כך שמן היה נראה
כאילו היה לו סני פנום  .חם היו קוראים אותו זורואסטרו .ויא סהוא נמרור?

אסר היה ראסון לחכמת ההסופים ולשבעה חכמות ליבראלי .ותכף סכולד סחק⸗
ואמרו סזה היה לסימן רוב חכמותיו  .אומרים סנולד לנח בן רביעי אחר המבול

דורמנל דמל אוהו ,םלכאמ ויחא והוסרגיו '.ונינגטכאב םכח היהו וקינוי ברקנ(
d
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חכמת המלחמה ,אומרים שאחר המבול נח יכא מגלילות ארמיניאת .והלך
באיטליאה ושם למר הרבה חכמות  :שם יס אומרים סהוא מלכי כדק והואי
היה ראסון להתחיל בנין חומות ירושלם  :תירם בן יפת היה ראסון לעסות

טלסמי ולהוכיא אס מהאבנים ולמנהג נסואת הטבעות באכבע' הגם סהרומיים
היו ראשונים לעשותם זהב  :ארפבשר ממנו יכאו כלדיים ואומרים סבימיו
התחילו לבנות עיר בבל מטרופולין לזאת האומה  :שלח ממנו יכאו בני

סרמריאה סהיום נקראי' טרטרי ורע סנמכא עיר סרמריאה אחרת מכר המערב
ואמרו פלונואו וטולומיאו סבסוף אלו המקומות יס הרים גבכונים אסר להיותם

כחתכים תכף נסגרו המיוסבים אכליהם עם עבים גדולים אסר אי אפסר לעבור

ובקראים מונטי כספי  :עבר

אומרים שממכו לקחו היהודים את סמם

עברי ועליו וזרעו נסאר לסון הקדש .ובראשונ'היה נקרא זה הלסוץ לסון אומנה :
פלג סבימיו נפלגה הארץ  .אומרים סבלירת פלג סהיה מעסה המגדל נתפרדו

הלשונות ולזה הסימן עבר אביו השים לו זה השם ויס מפרש נוכרי קדמוץ הנקר
אוריגנו האומר שיררו מלאכים מן השמים להודיע לכל אחד מראסי האומות ההם

לסון אחד  .אבל לסוץ הקורס אינו חלק סום מלאך אלא חלק האלוק .וכזה תמכא
בתרגום ירוסלמי פסוק ויפץ ה' אותם  .וכתב הבחזר בהקרמת המתורגמן כי

בזמן הפלגה נשארו כמה מילות מלסון הקדש מסובסות ברוב הלסונות החרסו' .
ויותר ברורות הם ביד מי סנשארו קרוב למקום ההוא כמוארם וערב  .אבל מי
סנתרחק כמו אסכנדודומיהם אין בהם כל עקר ‧ אומרים סאחר חלוק הלסונות
ה"ת ברא כמה מיני מונסטרי בלעז מפוזרות בכמה מקומות .ואזכיר לפניך
קצתם באפריקה יש בריות מסונו סהם אנדרוגינוס ומשתמסים זה בזה בגלילו

סיטיאה יס אנסי' סאין להם אלא עין א'במצח  .באינדיאה יס סאין להם פה לאכול

ולסתות ' בהרי אינדיאה יס מין אדם סיס לו זנב ואין להם מנהג אדם ויס מין
סיס לו גוף סוס וראס איל ויס במכחו קרץ סמאיר מאד ויס מין אדם סיס לו ג'סורו

סינים וראס אדם וגוף אריה ויס מין אדם סאין לו אלא רגל א' וסף רגלו רחבה
ורכים מאד ויס מי סאין לו גרון ועינוהם על הסדרה ויס מי סגופם מלא כמח
ושיניהם כמו סל כלב בסיטואה יס מי סיס להם כורת אדם ורגליהם כסוס ונקר

סטירי ויס מין בריות סבזמן הקיץ נהפכים בכורת זאב ובזמן הקור סבי׳ בכורת
אדם  .ועובדים מזל מאדים ומזבחם לפניואנסים  .בליביאה יש אכסים סונאים

ראיות האור ואינם אוכלים בעל חי ויס אנסים סאינם הולכים ברגליהם אלא

משימי הראס בין ירכיהם והולכים ,ברומניאה יס סאינם אוכלים אלא גלני בלעז
ולוגסים עור רג  .באיטיאופיאה יס מי סאין להם נחירים  .ויס מי סאין לו אזן ייס
מי סאין לו פה אלא נקב קטן סעם קנה סותים .בגלילות סמכר מערב ים מי

סאזניהם כל כך גדולים סמכסים כל גופם בגלילות ארביאה יס אנסים קטנים

מאדונסיהם מולידות בנות ה' סנים ובהיותן בני ח' סנים מזקינים .ויש להם
מצחמות גדולות עם מין הגרובה סמכלים מהם מאד ‧ באיטיאופיאה יסמין אדם

יי

ע„

יום

סעומרים במערות ואין אוכלים אלא נחסים  .ואין להם דבור אלא קול הברה.
אומרים חכמיהם סכל מי סיס לו כורת ארם יכאו מחלכי אדם הראסון  .ראיתי

בספר יוחסין האומר אלו הדברי' נאני אקבר בני יפת לקחו להם מתחלת מוסקוף

ער פורטוגאל סהיה נקר'לוסיתניאה .גומר ומגוג הם הגורי .מדי נקר סירבאן
יון הוא נורע עור היום  .תובל היא ספרד  .מסך הוא מלכות פירסיאה הגדולה

תירס היא מויניציאה עד אונגריאה ,גומר היא אסכנז וראס מלכותם היא

בואימיאה  .ריפת היא אינגלטירה וטרוייני  .תוגרמה היא תורקיאה  .אליסה היא

ארכיפילגו מקנדיאה עד שיאו  .תרסיס היא כיכיליאה כתים היא אי גיפרי :
דודנים הם רורי' כוס היא מלכות הסחורים  .סבא וסבא הוא מלכות ימן  .פוט
הוא ליביאה .נינוה קרוב לאסור  .פתרוס וכפתור הוא ברמיאט .פלסתים היא
מעזה עד מצרי כלח במלכות כלך כירון נקרא עור היום ציידה ‧ חתי ואמורי

קרוב לירוסלם  .יבוסי היאירושלם  .גרגסי הוא בגרגסטן  .חוי בהר אסר לפני

הלבנון ‧ ערקי יום א' קרוב לטריפולי סיני הוא טריפולי  .אדידי הוא אי קרוב

לטריפולי הכמרי הוא מקום נקרא חמץ  .התמתי היא חמה  .עילם היא פרס'
אסור נקרא היום מזכול  .ארפכסר הם כלדיים לוד נקרא לידוש  :ארם סירימה

זראס מלהותם דמסק .בני יקטן הלם סכנו בגלילות מסא הנקרא היום מיכא

בלסון ערבי חכר מות הוא מקום סעוד היום נקרא בזה השם ‧ ארם נהרי' הוא
חרץ הנקרא מסופוטמיאה והוא בין נהר חרקל ופרת  .מדין ועפר בני אברהם

במלכות אפדיקה והסאר לא נודע מקומם .ואני ראיתי ממעט כדברים האלה
בקרוניקי סהזכרתי בהקרמה ובחרתי להכיג דבריו בקוכר לפניך  .אומר מאין
ספק סע אומות סבעולם יצאו מסלסה בני נח נאסרדם ח' לא .סם יכאו ממנו

כו אומות והם עילם והוא אומת אילמיטי במלכות פירסיאה .אשור והוא סיריאה
ארפכסר קרוב אליו' לור הוא לודואי  .ארם הוא דמסקו  .עוץ הוא קרוב לארץ

בנען חול היא ארמיניאה  .גתר קרמניאה .מס הוא מיאוני .סלח .עבר פלג'
יקטן  .אלמודר .סלף  .חכר מות ירח הדורם ‧ אוזל י דקלה עובלי אבימאל.
טבא אופיר חוילה יובב  .כל אלה הם עומרי במרינות סבכר מזרח ויס ביניהם

כב לסונות .ועומדים בתוך תו גלילות  :חם יכאו ממנו סלשים אומות .והם
בוס היא איטיאופיאה מצרי הנורעת לנו  .פוט היא ליביאה  .כנעץ היא פליסטינה

קרוב לארץ ישראלו סבא היא ארביאה  .חוילה היא אומת ייטולי סבארביאה:

סבתה היא אומת אסטברי בליביאה רעמה ,סבתכה סבא׳ דדץ" נמרור.
לודים .עכמים ‧ להבים נפתוחים .פתרוסים ‧ כסלוחום סיצאו ממנו פלסתי:

בפתורים כידון .כל אלה הם מפוזרים בעיירות וגלילות סהם במלכיות ליריאת
חת היא אי פיאומבינו ,יבוסי היא ירוסלם  .אמורי .גרגסי ‧ חוי ערקי .סיני:
ארורי  .צמרי ‧ חמתי .כל אלה היו מפוזרים בקרב אי סנעקרו מן העולם ע׳ בני
יסראל  :יפת יצאו ממנויד אומות והם גומר היא אומת גלטי .מגוג סיטיאה.

מדי מידיאה  .וון היא גדיכיאה  .תובל ספנייה  .מסך היא קפרוכיאה תרוב
לארמיניתהת:

לארמיניאה  .תירס היא טרכיאה  .אסכנז היא טרטריאה .ריפת היא אומת
דיפיאי סלבסוף באו ובנו ויניכיאה .תוגרמה היא פריגיאה  .אלישה היא אי

איאוליאה קרוב לכיציליאה  .תרסיס היא כיליכיאה  .כתים היא כיפרי ,דודכים
היא רודי  :ואני ראיתי בדברי חזל והמפרסים אלו הדברים ‧ המדרס אומר הקני

והקנזי והקדמוני הלכו להם ולא רכו ללחום עם יהוסע .ואומר רסי בפרס לך לך
כי הם עמון ומואב ואדום  .ויס קבלה סיוסבי אסכנז הם הכנענים סברחו מלמני

יהוסע .ילקוט פרס' בא אומר סבסכר סכנעץ פנה מאליו כססמע ביאת יסראל

הקבה נתן לו אפריקה ובפרס׳ מכורע מזכיר סהיה הגרגסי אמנם אמרו חזל
והבחרתיו סבפרסת מספטים רומז אל הגרגסי סברח  .אמר רבו שמואל גויור

ומגוגי זו אפריקה וזרמניאה ומיריאה ויוקדוניאה איסניאה וטוניאה במדרם
בראסית פרס' לז אומר אסכנז ריפת ותוגרמה .הם אסיאה הסייף ויירמניאה.
אליסא תרסיס ודודנים הם אלסוטרוס איטליאה וסרדינייה  .תרגום ירוסלמי בת

ארום היושבת בארץ עוץ היא ארמיניאה יוסיפון אומר חרסיס היא טוסקנה  .ויא
סהיא טונוס  .ויא סהיח קרטגיני דאפריקה  .יפת היא פרנכיאה ובירטנייאי!

וכתים היא כיפרי .תובל היא פיסה  .תירם היא אינגלטירה ורוסיאה  .אסכנז

היא אלימנייה ‧ דורנים היא בואימיאה .ן' עזרא בפרס סמות הפריזי היא כירו].
ובפי רכיאל אומר כתים היא רומה ומלכות יון ורומי הכל א'וכן אומר העקרי מד

אליסא היא בורגונייה .זהב פריים הוא פרו ‧ רבינו סעריה גאון בפי רכיחל כיים
הם לונגובדדי  .במדרס בראסית  .פי' מטל הסמים יהיה מוסבך זו איטליאה

ראיתי מחבר נוברי האומר ירוסלם היא על טבור הארץ כי במזרחה יס כל גלילו
האסיאה ובמערבה האוברופה  .ובדרומה ליביאה ואפריקה ובצפונה ארכות

הסיטי' וארמיניאה ופרס וכל גלילות פונטו ואני אומר סכבר בא סנחריב ובלבל
העולם ולא נמכאו להווה סום אומה סיהיה נקרא סמה עליה באמתות ,ועייץ
בגליות אינגילטירה כרפת ואסכנז וספרר האחרוני' וכמעט בימינו המירו אלפי'
ורבבות מיסרש ואבר זכר היהודות מעליהם וזרעם ‧ כל סכן פאר האומות .עכן

אם קבלה נקבל  :רעו בימיו התחיל מלכות הנסים הנקר אמזוני והדבר היה
סלחמו בני מדינה א' נגר מדינה אחרת .ונהרגו בני מדינת אמזוני ויקחו שמנות

סלהם הרמחים והפליגו ללחום עם אויביהם והיתה ידם על העליונה והתמידו
במלכותם ,והיו סורפות סד ומיץ לנערות בקטנותן למעץ תוכלו ללבוס כלי זין
והגליחו במלחמות הרבה ובאו לעזרת אטיניחיזי נגר רומני ונמסך מלכותץ עד

אלכסנדרוס מוקרון בימי סמעון הצדיק סהוא הסחית המלכות ההוא .אמנם

ראיתי במסכת תמיד סבלכתו קרוב לגע הלך אל אלה הנסים ולא כבס אותם
לפי סנראה לו חרפה ללחום עם נסים  .וכן במדרם פרס אמור בדור הזה

התחיל מלכו' מצרי אסר נמסך עד ימי אוטויאן קיסר והתחיל מלכות בואימיאה:
תרח היה ראסון למכא אופץ להדפיס המטבעות ומעות להוכיא ובימיו התחילו

לעבוד הפסילים! והוא היה דאס לכומרים ההם .וכץ ראיתי בזוהר פרסת לך לג
וכתב
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הכתב סחרח עשה תשובה  :אבדהם אומר איבזיביאו דפרפרכיאון ספרט'
יפר סאברהם היה ראסון לחהמת האכטגנינות והוא למר אותה למצריי בקטדרה

גלויה ולמד להם גם כץ חכמת אריסמיטיקה סהיא חכמת המספר  .וכן איתא

במדרם בימיו היה נמרור ענק גדל הגוף ראסון למלכי אסור ויא סהתחיל זה

המלכות שנת סג לסרוג ‧ ונמדור בנה בבל עיר מלכותו ונקרא גבור כיר בעבור
סכל ימיו היה לוחם וחומף מרינות וטולל ממון אחרים .והיה דורס לכבאיו סהיה

בוכח המלחמות לרוב גבודתו וחשמתו ולא היה מכח אלוק שבסמים והיה מכר יח
סיעבדו הסמס והאס כפי טהיה עולה במחשבתו .ואומר איבזיביאו ספר ט' פד

סהיה נקרא סטורנו  .וסעשה פסל כרמותו והכריח סישתחוו לו וקראהו בל וכן

התמיד הפשל להיות אלוה עליהם עד ימי נבוכרנכר סרכיאל התחכם עליו וגלגל
ספרפוהו ,והחמיד זה המלבות על גלילות אסור עד אסר מלך סרדנפולי המלך

סנהרג ולא נסאר לו בנים והלך המלכות ביד מלכי פרס ומרי בימי עזיהו מלן
יהודה .ומלהו במלכות הזה לז מלכי' במסך אלףשה סנים ,ומלכות פרס נקראו
גם הם על שם מלהות אסור עד סמלך אטרחרון בן סנחריב סמת בלי בנים בימי
חזקיהו מלך יהודה ומסם והלאה לא נקרא עוד מלך על סם אסור עד אחרי מות

אלהסנדרוס מוקדון סעמר א' מארבעה יורסי מלכותו וסליקום סמוז יא סכסוף
דמוו סל כמרוד נחפסרו ח בניו וסרסו אותו ויגרסוהו ממלכותו והוליכוהו

באיטליאה ועשה עיר קטן במקום סאחכ נבנה עיר רומה .בדור הזה התחילו

הרבה מלכיות להסים עליהם מלך כמו ספרר ופולניאה וסיכאוני ,יא סנינובן

במרוד נתאבל מאר על מיתת אביו והוא עסה צורתו והבריח בני מלכותו לעברו
לאלוק עד סכתפסט זה המנהג סכל המיוחסי המתים היו מקימי' כורות ומכבות
וסטטובי על סמם ועזברים אותם :בימיו היה ליסניאה מלך ארקדיאה במדינת
מוריאה והוא היה ראסון לתת סדר עסיית נסואים בין איס לאסתו ולרוב חכמתו

באטיני קראוהו אחרי מותו יובי האלוק׳ ומסם התחילו העולם סכאסר היה נמכא
איס או אסה חכמים היו מכיגים מכבות לסמו והורעי ומסתחוים לפניו וקוראים

סם אלקותו על סם אוזה פועל חכם או מלאכת מחסבת סעסה וכן קראו אלזקות
לכל המזלות וכוהבים  .וזה באמרם סענייני זה העולם כזונים על פיהם וכפי
תנועתם אסר אלו הסמות נסארו להם עדיין אפילו סלהווה אינם נקראים בסם

אלקות  :והמצריים בחרו להם העגל לאלוק לפי סהיה מנהגם בלכתם למלחמה

לבייר על הסריון כורתי בהמות הרבה ובטובם מהמלחמה האיס סעסה נכוח
יותר גדול היו עובדים כורת סריונו ופעם א'יהיה איס סעסה נכחון גדול והיה

עליו כורת העגל וגם בחרוהו לראסון בעבור התועלת סמקבלי ממנו בעבודת
האדמה .ועל זה הדרך הוא בעבודת הרחלות .וכן הכלב לפי סטומר בעליו
בנאמנות וגם סהולך לכור .וכן עבודת פעוד סהוא להראות לכורה כלי המסגל

ילהיותם אברים נכברים סזורקום המותרות וגם סמולידים בדומה  .וכן זריקת

ואבן למרקוליס לפי סהיו  .עוברי האלוק עם הדבר הראסון הבא לפניהם בבקר
יןהוא

יסהוא האדמה ‧ וכטהיו זובחים בהמות וחיות היו מוכיאים ממנו המרה למעץ לא
ילך לפני האלוה דבר מר הואיל וסואלים ממנו מתיקות ,וגם היו מתחכמים
בזביחתם כסהיו האלוקות ארביים היו זובחים לשמם הולכי ארבע וסוחטי אותם
על המזבח .ואם למלאכי חבלה זובחים אותם תוך הגומה  .ואם לאלוק סבאויר

היו זובחים עופות לבנים וזובחי דמם סביב למזבח .ואם לאלוק הים היו זובחים
עופות סחורים וזורקים יין על גלי הים ‧ זאם לאלוקי השמים היו זובחים בהמות

לבנות ומגנזי אברים טמבחו) כמו רבלי ירים אזנים זנב ופה וחיה אסור לאכלם

לעולם והמוחד היו אוכלים ומנהגות ועא רבים כאלה היו עוטים .וכתפסטיזה

הסבוס בעולם עד ימי תולע הסופט סי בדור ההוא בחרו להם טו אלוקות אנסים

ועסרה נקבות .אסר אלה יהיוראסים ואלקי האלוקות .כי עד סם היו יותר
משלסי' אלף אלוקות .ואחרי העבורה הזאת הלכו כל העולם כמעט כל ימי הארץ
זולתי זרע אברהם .וכל ימי מלכות רומה וקשריהם עד סבא קוסטנטינו הקוסר

כמו בשנת ר' אלעים עד לבריאה וכמו סבת רמה לחרבץ בית מנו סהחריב כלאלה

הכלמים ואמזנות  .אמנםוס עדיין זה הסבוס מעבר לנהרי כוס באופץ סכמכא
בבית א' אנסים שמאמינים באלוקות סונים ,וכזה תמכא בספר המורה חג פט

ואומרץ עזרא פרס ויגם וארא בסלח  .סבני הודו אינם אוכלים דבר סיוכא מץ
תחי ואינם מודים בבריאה וכלם בני חם והם יותר מחכי העולם ,ותחלת ימי

הסבוע טלהם הוא יום ר' להיות מוסל בו כוכב חמה ,בימיו אנסי קנדיאה מכאו

חכמת עשיית הספינות ועשיית החכים ‧ וסדר המלחמות  .בימיו נעסו החומות
סביב עיר רוינה סהתחילו לבנות דור הפלגה אחרי סנפוצו בארץ  .בימירהיה
סמירמיס אלמנת נינו בן כמדור אסר לרוב חכמתה הפליגה במלחמות ונכחה

מדינות רבות והקיפה עיר בבל בחומות ככ עבום וגסים וגבוהים באופן סהיו
אומרים היות זה א׳ מסבעה מופתים סבעולם .ואומרי' ססבוב זאת העיר היתה

סד מילין ,בימיו התחילו מלכי מכרים לקרא שמותם פרעה  .וכץ נמסכו כל
מלכיהם בזה היום עד ביאת פונפיאו קיסר רומה כמו ק' מנים לבנין בית סני

כאסר ככול לוט מהמלכי בזכו אברהם היה ללוט חמסי' סנה ויהי לו שמחה גדולהי

ומכאן אמרו סנכטוו בני יסראל לעסות היובל פרל מחילת עוונות ואחריהם יתר

האומות נהגו זה לסיבה הנז'  .עבדי אברהם בנו עיר דמסקו והוא מלך עליה:
יצחק בימיו התחילו למלוך מלך על אי קנדיאה בימיו אסה א׳ הנקרא ויסטי
התחילה להנהוג בתי' סל נסים בתולות סכל ימי חייהץ לא תתנסאו אבל מסרתו

האלוק  .ואסה אחרת נקראת מינרבה היא פלס היתה דאסונה למכא מלאכות
הכריכות לכמר כדי ללבוס ‧ וכן איך מסתמסי מהסמן ואופץ עסייתו  .וכץ עסיית

מלבוסי סל ברזל ללכת למלחמה .ואיך ילחמו אנסי הכבא והנהגתם ומדרגותם׳
וגם למרה הדינים בין אדם לחבירו ‧ וגם למדה חכמת המספר ‧ וגם למרה איזה
שמירות עם כלים סעוסים הרועי אחרי הכאן  .באופץ סברוב חכמתה נתפרסמה

בכל העולם ונקראת אלוק החכמות ,בימיו התחיל מלכות ארגירי ססלוניחו

היא

היאעיר מלכותם בימיו נמצא אופץעשיית מלבוס מפיליכי רבהמות ואופץ לבוד

הרגים והעופות .וגם נמכא אזפן לקיחת הברזל ממקודו .ודרך פעולותיו .וגם
במכא אופץ בנין הבתים וחלוק חדריהם  .וגם אופץ עסיית המלח  .ומירקוריאו
מצא סגולות הרבה עסבים .בימיו נבנת עיר סיביליאה ונגרופונטו .בימא
התחילו לעבוד כוכב צרק הנקרא יופיטיר:

יעקב בימיו פורוניאו מלך

ארגיבי הגדיל מדרם החכמות באטיני סבארץ יוץ .ופיגיאו אחיו סרר חלוק
הזמנים דל סנים וימים וחדשים  .וגם מכא המקומות ואופץ המזבחות להקריב
עליהם לאלזקות איסיס היתה ראסונה ללמד בחרכות המזרח  .אופץ לחרוש
הקרקעות ולזרוע וכל המלאכות על החטה עד אפיית הלחם בסדר קל ונאות.
צירידי היתה ראסונה סלמרה בכיכיליאה לפים עזל הסוורים .אפי היה ראסק

ללמר תקוץ הכרמים על העצים ולחתוך העסבים עם הפלכה .בימיו כבנה עיד
דורי  .בדוד הזה היה אפולינו רופא גדול במלאכת צירוסיאה ואיסקולפיאו היה
תלמידו .בימיו היתה וינירי החלקית וזונה מופקרת וסדרה סהזונות תעמדו

במקום הפקד ‧ בדור הזה נבבתה עיר אספרטה היא לכדימוניא העיר רבתי עם
במדינת מוריאה ‧ בימיו היה ארגו סלהיותו חכם גדול ויודע עתירו בדרך חירה

אמרו סהיו לו ק' עינים זהוא היה ראסון לעסות אניות על הים .בימיו התחיל
פרימיטיאו הפלוסוף ברזמה לשים טבעת באצבע רביעי סטם וריר הלב

והמיוחסים יסאוהו של זהב והבעלי מלאכות טל כסף והעבדים סל ברזל:
משה

היה נקרא מץ בתיה בת פרעה סהגדילו  .בלסון מצרי תמור ואחרים

קראוהו מוניום  .ויא מוס סדל בלסון מכדי מים .בימיו היתה מייה חכמה אסד

לכבודה קראו חדש מייו על סמה  .בדזר הזה נמצא כלי הלירה לנגן עס ז חבלים
והיה מרקוריאו רופח גדול  .סטורנו למד אופץ מרירת הקרקעות  .איסקולפיאו
רופא גרול למר עשיית מראות הכובאות הנקרא ספיקייו .בימיו התחיל למלוך
מלך על אטיני בארץ יון  .והיו באטיני "ב מלכים  .ומת האחרון בשנת כמוכז

לנבואת סמוא ולא הניח בכים .ואז התחילו האיטיניאיזי לה תנהג עפ עכת הזקני
עד ביאת סולון הפילוסוף סנתץ להם תורתו והתמידו בהנהגה הזאת ובתורת
סולון עד ביאת סיפיאון אפריקאנו קונסולו הרומיים סכבם אותם והחריב עירם
בסנת כמו ב'אלפי' תח ליכירה  .סררת אטיני בנו עיר פירוסה ולוקה בדור הזה.

פרעה סקבל המכות אלקיות היה נקרא קינקרו ויא אמסיאו :ה' סנים אחר יכיחת
מצרים התחיל למלוך בכרפת צפו בן אליפז בן עסו ,כת סנים אחר יכיאת מכרים

היה אירטוניאו מלך ד' מאטיני והיה ראסון למכא מקור הכסף וזהב ,אזיבוס

מזרע אבימלך בנה חזמות ירוסלם ועסה בה מבכר חוק שאחר כך נקר כיוץ וזה
כי נפל פחד היהודים עליהם ואפילו שיסראל ידסו מיד ירוסלם לא יכלו לכבוס
המבצר עד ימי דוד  .דיאוניסו המצרי בראות מכות מכרים ברח מסם עם עמים

רבים והלך לאינדיאי .לז סנים אחר כאת יסראל ממכרים היה רנאו מלךי
1.

ממלכות הארגידי והיה ראסון לחפור בורות מים למתות ואני אומר כי באולי אל

לבנות

לבנות עם אבנים סביב לבורות כי כבר אמרה תורה סהאבות חפרו בארות
להסקו' בהמות  .בימיו היה אירקולו אי כטגניני ותוכן גדול .ונבנה אי סדרינייה

וקורסיקה  :אז התחיל ייאנו למלוך באיטליאה אשר זאת היא תחומה כדברי

הקרוניקי אורכה אלף ועשרים מלין ורחבה תמילין והרחב יותר קטץ היאקלו
מילין ואמצע היסוב היא עיר דיאיטי ויס במחוז הזה רעד עיירות וים אדריאנ
וים אוקיינום וטו לאגי  .אזנבנית עיר טיבי סהיתה במלכות מכרים ויכאו ממנה

אנסי' חכמי גרולי ומשם הוכיא כיסאר קיסר הגולייה גרולה סברומה ומעט קורם

חרבץ טרוייה נחרבה העיר הזאת לסיבת ב' אחים סכל א' מהם היה דוכה למלוך
עליה אז נבנית פיר טוריו אומרי סמסה היה ראסון ללמר תיבו היוני ואיבזיביאו

בספרה פרפרכיאוני מסחדל לרמו תיבו היווני לעבריו' .ואומ׳ סמרעה למר לעסו
כלי זין למלחמ' וסלרוב חכמתו קראוהו מירקוריאו .ואומ'סהיה מסורר גדול סכן
במכא בסיר סיר איסמיטרו ואירויקו סיס לו ו'תיבו סמו אמאויב וכו ויס טרימיטרו

והוא בן ג'תיבו כמו האזינו הסמים ואדברה .ויס טיטרמטרו והואבן ר' כמו נספת

ברוחך כסמוים ואומ' הזוהר פרס' יתרו סהיה חכם ג 3בסרטוטי ידים ופכי חיל
פרעה סהלך אחרי ישרא ונטבעו בים היו תר קרונות ומאתים אף סכירים ונאף

סוסים  .בימים קאלה נבנה עיר יינובה  .אזהיה מלך קנדיאה נקרא יובי והיה
חכם וענק ובעל זרוע והפלעג במלחמות והצליח באופן סכבס כל העולם והסתרל
מכל העולם קבלוהו לאלוק האלוקות ועסו לו מזבחות והטיב ברברי ומעסים לכל

הביריו ואוהביו ולמר ודרס דברים טובים ער סהלך סמעובכל הארץ .אומרים
סמרים נקברת בהר סיני .ואומרי סבימו מסה היה נמכא אטלנטי גדול התוכני'
ואכנגנינים ופרומיאו אחיווראס הטבעיים והיו מחרטומי פרעה  .ואני סערתי

בדברי הימים סלהם סנמכאו בדור מסה או קרוב אליו ,אלו החכמות חרסות כפי
סמכאתי בכתובים .חהמת הרפואה מצאוה בני מצרים ואיסקולפיאו הפליגבה

ודרך להסתמס בשמן תוך הכר  .וחלקו הסנה בצב חלקים  .וסדרו סלא יכנסו
שבית התפלה הנסים עם האנסים ,וסירחכו פניו ידיו ורגליו כסירכו להתפלל

ומכאו חשמת ההרסה היא ייאומיטריאה בני פריגיאה מצאודרך כירת עופות עם
עופו אחרי' ותקיעת הסנפונייה  .בני טוסקני התחילו בריקת הבהמות הנקרבי'

לאלוק אם יס בתוך מעיהם סרכות או מום אחר וה לפי סהמ לוקתים בהם בחס
הנקר אבגוריאי אם היו מסונים מהנהוג  .ויא סהיה בורק הכהץ בכבר לבר
ולוחס עליו דברים עד סהיה נגלה לו תסובת סאלתו ,ולד זה הוא מה סכתוב

ביחזקאל רוחים בכבר  .בני טלמיסאני מכאו פתרון חלומות  .בני טרביאי

התקיעה בחכוכרות .היהודים מקור הברזל ואופן תקונו  .בני טרכיאה חתוך
העסבים עם הברזל  .בני פלטה הסילה על הסום לרסוב עליו .בני סירוניאת

מנהג הספינות עם ג' רימי ,ובני קרכירוניאי עם ד' רימי' ווספזרו חכמת
האירקיטיטורה  .מידיאה כבע הסעורות מהראס  .אולימפיאו חכמת הסיר.

בני אסור המניחורדו בני טרוגלודיטו זמר הסמבוקה ‧ מרסיאה כלי זמר סל ג'
קורדי:

קורדי ,כיפילאני כלי זמר דומה לצייטרה הנקרא פורמיניי  .המצריים סררפו
אחרי ישראל היו ראסוני' לחלוק כל הכבא ההולכת נגר האויבים חבורו חבורות

הנקרא קומפנייאה שנאמר והנה מצרים כוסע אחריהם ואינו אומר נוסכים  .וזה
אונז סדברי המדרס  :ראיתי בספר היוחסין אלה הכתבים יפים ובחרתי

להכיגם לפניך למעץ תראה הסגחתו יתברך למאמינים ובוטחים בו' ואלה הם

דבריו  .אמר סמואל מכאתי ראיתו בספר זכרוני הכותיים וזכרו סראו אותו

במררש א' סל היהודים וזה סאחר סביסת יהוסע אי והריגת לא מלכי קרה סמלך
א מהם היה לו בן מלך על ארמינייה הקטנה וסמו סובך ועמד וקבץ מלכי פרס

ומדי מה מלכים ולקחו עמהם ימת הגבור אשר היה עורר חניתו על כמה אנסים
וקבבו חיל כחול אסר על ספת הים וישלחו מכתב אל יהוסע וזה כוסח האגרת :

מהקבוץ הנבחר המאוסר מלכי פרס ומרי אליך יהוסע בץ נון שלום

אתה

זאב ערבות ידענו מה סעסית בקרובינו החרבת טידותינו טבחת ולא חמלת

מנער ועד זקן הרגת בחרב וכל עריהם השמות  .ולהן סמענה ואתה דע לך כי
מהיום ועד ל'יום אנחנו נגיע אליך ונסיג עדיך בגבול נחלחך בהר אפרים אנחנו

מה מלכים עבומים ולכל ח וא'אלף גבורים מחזיקים בחכים ובקסת כלם אחוזו
חרב מלומרי מלחמה ובעזרתינו יפת הגבור אשר זכרנו ולזה חכוץ והכן לך כלי

מלחמתך ולא תאמר אחר כך כי באנו עליך בפתע פתאום .ומסרו הכתב ביד
סליח א'נבון וחכם .ובא הפליח ומכא יהוסע יוסב על כסא מלכותו וכל העם נכב

עליו ויכו יהוסע להביאו לפניו ולא הביט יהושע אליו ער השלימו לשפוט את בני

ישראל ואחר כך לקח המכתב מידו ויקראהו בית ה' בצום ובכי ובמספר ויסמור
אותה בביתו עד עבור חג הסבועות כי קרוב הוא ולא רכה להעכיב את העם
אבל הוא סמר את הדבר  .ואחר עבור חג הסבועות הקהיל את כל העם ויקרא

את הכתב באזניהם ,ויאמר אליהם הנה כמה מלחמות כלחמתי והמה מלכים

בכחתי ולא הבהיליני ועל זה המקרה פחר קראני ורעדה  .וכשמעם ויתעכבו

האנשי' ונתפקקו כל חוליותהם וארסובותיהם דא לדא נקשן הורירו לארץ ראסם
ויאמרו אל יהוסע כאסר סמענו למשה כן נסמע אליך הסר .קח לך גליון סלח

אכבע וכתוב עליו בחרט אנוס והשב לשכנינו הפוסעים והמוררים דברי קסים
כגידים .ויאמר אליהם יהוסע עמדו ואשמעה אופץ הכתב אסר סדרתי ואם יכסר
בעיניכם אסלחה אליהם ,ויאמרו כל העם פתח פיך ויאירו דבריך  :ויקרא

ויאמר .בסם ה' אלקי יסראל אשר הוא מחליס הגבורים הזרים וממית הרסעים

המורדים ומפריר חבורי החטאים הסורדים ומחבר פרורי הכריקים והחסידים
הוא אלקי האלקים וארוני הארונים אלקי אברהם יצחק ויעקב ה' איס מלחמה
ממני יהוסע עבר האל ומהקהלה הקרוסה הנבחרת והעדה המאוסרת קהל עדת
ישראל בני אברהם יצחק ויעקב אל האומה המרסעת והקהלה המנוגעת עובדי
תסילים ומסתחוים אל האלילים אין סלום אמר אלקי ‧ רעו לכם כי הרעותם אסר

עסיתם להקיץ האדי הברדם ולהעיר הלביא כי יתאדם לתת חרב בידם  .אנסטי
אנכי

ושע

צד

אנכי העירותי בצדק להשיב גמולכם בראשכם ומה לכם לבא במקום קרום
ותבאו ותטמאו את ארכי הכינו עכמיכם ואל תכאו ממקומיכם כי לשבעת הימים

אנכי אבא אליכם ואהרוג גבורכם ואבר מנוס מכם הנה אתם תתפארו כי אתם

מה מלכים ועם כל א'ס' אלף גבורים ואנכי לא אתפאר כי עמנו מלכי הארמה רק

מלאכי מרום אסר א׳ מהם הפך סרום ועמורה וא' הביא המבול וא' הפליג הארץ
לע' אומות  .ועמי אשר אתי תר אלף גבורי חיל עברו בים ביבשה  .וה' הולך
לשניהם לילה בעמור אס ויומם בעמור ענץ והמובחרים שבהם "ב אלף הרגו ה'
מלכי מדין ואת בלעם בן בעור ויהרגו כל זכר ולא נפקד מהם איס וכהץ א' שמו

פנחס וחכוכרות התרועה בידו כאסר ידיע אף יצריח כל אויבינו נופלים לפנינו
הלא סמעת פרעה וכל המונו טבעו בים ואנחנו עוברים ביבסה .הלא הוגר לכם
מה סעסינו לעמלק ועמו הלא ראיתם מה סעסינו לסיחיץ ולעוג ב'מלכי האמורי .

ואם עמכם יפת הגבור עמנו גבור הגבורי גבוה מעל גבוה‧ וכשמוע בני יסראל
הדברי' האלה עמדו על עמדם ושלח יהוסע השליח לארכו וילך אליהם ויספר להם
מה שראה מסידור העם וסיעור קומת יהוסע סהיתה ה' אמות ולבושיו תכלת

וארגמן וכתר מלכות בראסו וסם ה' כתוב עליו  .וכשממם נפלו ארכה ויאמרו
מה זאת עשינו אנחנו הסיבונו עליכו את כל הרעה  .אחר כך קם יהוסע עם יב

אלף גבורי חיל וילך בתוך ז'ימים אליהם וכראות סובך הדור החיל תמה עד מאד
ואמו המרסעת היתה מכספה ותאמר אליהם אל תראו כי אני אסגרם בתוך ז'

חומות סל ברזל ולא ירעו מקומם איה ותעס בלהטיה וכסופיה ותסגרם בתוך ז'
חומות .וכראות יהוסע זה צער לבו אל ה' ויתיעץ בנפסו ויכתוב כתב ליניח
ממשפחת ראובץ אשר היה מלך על ב' השבטי וחכי אסר בעבר היררץ סיבא הוא

עם חייליו ויביא את פנחס וחכוכרות התרועה בידו ותבא אל יהוסע יונה א' לעת
ערב ויקסור יהוסע את הכתב בכבפיה ותקם היונה ותלך אל יניח וכראותו

ממשסת בכנפיה ויקח הכתב ויקראהו ויקם על עמדו ויכעק צעקה וירכב

על סוסו ויכריז בכל מחנהו חרב לה' ויאספו אליו מכל כר וישלח ויקרא את פנחס
וילכו שניהם וכראות אמו של סובך החיל הזה אמרה לבנה ראיתי כוכב עולה

ממזרח ואין חכמה ואין עצה בחכמתי כי נבונותי לעבור כח ככגרו ,והסמוע
בנה סובך היטב חרה לו ויכו להפילה מעל החומה ויבא יביח ויערוך מלחמה עם

סובך ויהרגהו ויבא פנחס לתקוע בחכוכרות ובכל תרועה היתה נפתחת חומה

אער סנפתחו כלם ויכאו ויהרגו בסונאיה עד בלי השאיר להם שריר ופליט תם
יהושע

בשנת יח למלכו קרמו מלך טובי סבבואיכיאה חדס דרך כר אותיות

מהיוונים ואופן קריאתם .ואני ראיתי באיבזיביאו ספר פבסאותיות יוונים יכאו

ממרעה ומוכיח בראיותיו  .ואחר כך בימי יאיר ניקוסטרטה סבנתה כרך א'

סאחר כך נכנס בקרב חומות רומי חדסה יטאותיות לטיני  .ואחר כך סילויאו
הכחקני חדש אותיות קא וקו ואקה .ובזמן ואלינטינו הקיסר סהיה בסנת ר'

אלפיסקכט לבריאה לקחו חכמיו מתיבות היוונים ב' אותיות והם אוקסי פיאה
וזיטה.

יהושע אנחס

וזיטה .ויא סלוטן היה ראסון למצא אותיות לטיני .וראיתי במדרש ומביאו רסא
בפרסת אלה הדברים על פסוק הואיל משה באד וכו' כי מדעה באר התורה בע

לשונות  .ועכש בריך להאמין סאלו הלשונות נכללים בהם  .ולכן ראוי להאמין
סהתחיל סנוי אלה הלשונות מדור הפלגה סאמרה תורה הבה ונבלה שם ספתם

אסר לא יסמעו איס את ספת רעהו  .ואל זה נוטה דרוש הרלבג בספר מלחמות ה'

מאמר ופטו כשרוצה להביא ראיה סהעולם חדש אומר סהלשונות הם הסכמיים
לא טבעיים וסם מאריך בדרוסו ,ועל פידרסו נוכל לפרס שהיתה כן הגזרה
מהית סאלו האנסי יתחלקו חבורות חבורות וכל חבורה יסכי בלסון בפני עצמו

ולכן נראה לי לפי קוכר סכלי סבאולי אומות העולם סכחו אלו הב לסונות גדולות

ויפות  .ואלה האנסים חזרו ובנאום עם דקדוקים ודרך נאות כאסר נראה בלסון
הקדש סהיה בפי הקדמוני אדם ונח .ואחר כך בימי מדעה נתיסד מחרש וביותר

כחות לסון  .ובימי יאיר דיאוניסו רומנו חדש אופן הקריאה מלשון לטינו על ידי

סילבי והוא אאאאאו הכרמז בפתוחי חותם  :בימיו כמנא בכיכיליא עסיית
הקומידיאי  :בימיו אמפיאוני היה ראשון לחבר סירים עם בית וסוגר

בימיו נמכאו אמירת חידות ומסלים ופאוולי :בימיו פלמיריס מכא כחוק הטווליירו
עם טבלי  :פנחס בימיו היה עתניאל הסופט׳ נמכא באטיני נפת חכם

גדול סחדם חכמת המגירה היא הסיגה .ואומרים סכלב גם היה סופט ולהיות

מעט זמן לא נזכר  .בימי אהור מלך פריאמו בטרוייה המהוללה  .ובהיות טנת

כד לגרעון .היה אטריאו מלך מיצינה סחדס חכמת לקות הסמס והירח ‧ אמנם
לבני ישראל הם אכלנו קבלה למסה מסיני ובימי אבכץ .בהיות פלמידים המלך
עם היוונים על טרוייה חרש נחוק הקובייה  .ואזנבנו מהטרוייני סברחו מעירם
עיירות וירונה ויכינכה קרמונה וירכילי קולוניאה כלם באיטליאה .ובהיות שנת

ו' לעברון בן הלל השופט  .היה איס נקרא לטינו ויקרא סם המלכות של רומה

אסר מלך עליה לטינו כשמו  .ויא סזה לוטן מזרע עשו  .ומלהו בזה המלכות כ
מלכים במסך רכג סנים ומת נומיטורו המלך האחרון על ידי רומלו בן בנו מנת
ג' למלכות אחז ,בימיו פרנקו בן אטור הגבור מלך טרוייה אסר הגלה מסם עם

הרבה טרוייני הלך בכרפת ונעסה מלך עליהם לרוב גבורותירונקרא סם המלכו'

פרנקו כסמו  .ואז נבנת נפולי וגייטי  .ובהיות שמשון סופנ נבנה עיר כרבונה
בכרפת וטולירו בספרר ואז נסלם חרבן טרוייה עד היסוד בה כי היוונים כרו

עליה י' סנים ויא כי נחרבה בימי שמסוץ  .ויא סנחרבה בימי דור ובמסך המלחמה
גדולה ואתובה הזאת מתו במלחמות תרעו אלפים .ואחרי התפיסה דעח אלפים

אנסים ,ומתו מהיוונים תתעו אלפים אנשים ובתוך היוונים היה אוליסי הגבור
והחכם הגדול ובתוהם היהגם סן אקילו החכם וגבור אשר אהב מאד פוליסינה

בת מלך טרוייה ובערמה הביאוהו פנימה וימיתוהו  .בימיהם היה נמכא אירקולו

ענק גדול וגבור מאד והפליג לעסות דברים גדולים  .ואומרים סבימיו עשה אב

גבורות סהיו פלאות בעיני הדור  .ובסוף מלכות תפרר הקים ב' סלעים גדולים
בוהים

עדי שמואל אחיה

תח

וגבוהים לסומן גבודתו ונקראים עוד היום על סמו ב׳ עמודי אירקולו הגבור:
ואומרים הקרוניקי סהיה רץ ברגליו לוסטריאי בנסימה א'  .וא' סטריאו הוא

סמינות מיל ,וקבלתי מהחכם רבי עובריה רספורנו סיס מדרש האומר סעמלק

הוא אירקולו ואני לא רחיתיהו ‧ בימים ההם נבנת עיר פריסי סבכרפת .בדור

הזה היה דיאוניסו במלכות יון והיה חכם גדול ועסה באיי האינדיאי מלחמות

גדולו והכליח בכלם והוא היה ראסון ללמר בגלילו אשכנז אופץ עסיית הצירווסה
ולהץ קראוהו במקו' אלוק השכר  .וגם כן למר אופץ עסיית המלחמות ,אז היה

מרקוריאו השני חכם גדול שמכא חכמת ניגון הלירה ומירקוריאז אחרוץ סמכא
חכמת השיר סקול בימיהם נבנת עיר פייסיננה  :עלי .בימיו כבנו הרבה
ערים  .דיאומירו בנה נפולי אנסי טיסאלייה בנו עיר אנקונה ופדווה אנטינור

בנה טרויסו  .סך הרבה מיזונים הלכו לעמר באיי אנגלטירה ובירט ייה .ובנז
עיר פיסה  .אומרים סמעשה רות המואביה היה בימי עלי .בימים האלה פרו

ורבו כל הך האנסים סהיו בכרפת סנקראת פרנכה כיסלפינה עד כי באו
באיטליאה ושכנו בגלילותיה ונקראו על סמם כרפת והם פרנכה כינומיניסה
והם עיירות בריסה קרימונה .מנטווה וירונה ויכינכה פרווה ‧ פרנכה סינוניסה
ועיר מטריפוליץ סלהם היה סיניגאלייה  .פרנכה רבואי ובנו עיר בואי סלהווה

לא נמכא .פרנכה דליגוריאה וטורינו מטריפולין ועיירות אחרות סם' פרנכה
אינסובריאה והם וירכילי קומו בירגמו מילאן ואחרים .פרנכה דיינובה

והם יינובה טורטונה אליסנדריאה אסטיואחרים :שמואל אומרים סבימיו

החחיל למלוך מלך על קורינטי .וסהאנשים סהרג סאול במיר נוב היו סך תה.
ושארקדיאו הקיסר לקח עכמות סמואל מאינדיאה והביאם במלכות טרכיאה.

וכבנת עיר טורון בכרפת בימיו התחיל מלכו' על לכידימוניאה והתמיד מלכותם

ער ביאת סיפיאון אפריקנו קונסולו הרומיים סהחריב העיר כמו בשנת ג' אלפי)
תת ליכירה ואז זה סיפואון החריב העיר קורינטי והגלה יוסביה סמלכו

בה"ב מלכי במשך סכג שנים בימים האלה היה אומירו הפלוסוף ומסורר גדול

בארץ יון והיו ומיתמ קח סנים והיה סגי נהור סלכץ קראוהו אומירו סבלסון יון
דל סגי נהור  :אחיה הסלוני בימיו סהיה רוד המלך היתה אסה חכמה וסמה

דירוני ותקח עור בהמה ועשאה קלף וקנתה מהיווני כל כך קרקע כמו סתוכל

להקוף עם הקלף ההוא .ותחתוך הקלף בכל כך חתיכות דקות וארוכות עד
סהיתה כמו פתילה דקה באופץ סנמסך הפתילה ההיא עד סלקחה קרקע הרבה
עמהם והתחיל ליסר עיר א' סם וקראה קרטייני על שם הקלף ההוא  .ולבסוף

היו בה עשירים הרבה וחכמים רבים ויכלכלו את העיר עפ עצת הסופטים:

והתמיד מלכותם ער בא עליהם פאזלו אימיליאו קונסולו הרומיים בזמן שמעון
בן חסמובאי סנת דלה לבנין בית סני ויסימו את העיר לעיים  .במסכת מנחות

אמר רבאבר רב יצחק מכור ועור קרטייני מכירים את ישראל ואת אביהם

סבסמים  .וחכור כלפי מערב ומקרטייני כלפי מזרח אין מכירים את ישראל ולא
אביהם

דרו אליה ישעיה

אביהם סבסמים  .וראיתי בילקוט ספר שמואל אמר רב אדא קרטיגנאה גדולה
בקמה סנתנה בין ב' שמות  .באופץ כי לי הכעיר נראה סקרטייני אחרת היתה

אחרי הכ"ל בימי דור התחילו מלכות אטיני למנות עליהם סופטים ויועכי אומרי'
סרוד מסר סלמה בנו אל נתץ הנביא שיהיה רבו מובהק וסהיו ימי חייו כר סני .

ואומרים סזולת החבורים סעסה שלמה הכתובים בעשרים וארבע .חבר גם כן

ספרים על טבע האילכות והעסבים וחיות בהמות ועופות וחבר ספרי והסבעות
נגד הסטני' ונקרא מפתח סלמה מלכת סבא שבאה לראות חכמת שלמה היתה

מלכת אי א' נקר מירואי קרוב לאיטיאופיאה  .והיתה חכמה מאר וסאלה מסלמה

פי' הרבה חידות ומשלים .ולכלם הסיב כהוגן ונתנה לו דורונות הרבה ונטעים
העושים בלסמו אסר סלמה נטע אותם במלכותו ‧ אומר המדרם סזאת המלכה
נתעברה מסלמה ועסתה בת וממנה נולד נבוכרנכר סחרב הבית .וסמעתי

סעריין נוהגים במלכות ההוא לקרא סם מלכיהם דור או סלמה באמרם סהם

באום מהזרע ההוא .ליגורגו הפלוסוף הגדול היה בדור הזה בלכירימוניאה

והוא נתן התורות אליהם .ולהיות סהעשירי' לא היו רוכים בתורות ההם להיותו
מזלזל בתורותיו העושר  .הקהיל אליו כל העדה וסאל להם אם רכונם בתורותיו.
ויסיבו היץ .ולקחו סבועה לאהבתו סלא ימירו כבוד תורתו עריסובו והוא הלן

לכוס וסם המית עכמו ולא סב לעולם .ובני לכרימוניאה הלפו אחרי תורתו הרבה

מנים :אליהו הנביא ברורו התחילו מלכות היונים לסים עליהם חסבונות,
על דרך הסמטות ליהודים וקראו לחסבונות ההם אולימפי ונכנסות ר' מני סלמות

בכל אולימפיאה .ויא סהסימו זה החשבון בשנת ב למלך עוזיהו ,ויא בסנת
דאסון ליותם מלך יהורה  .ויא סהתחילו תנסנים קודם תפיסת טרוייה .ויא

סהתחילו בימי אחז מלך יהודה .ויא סהתחילו לסימן וזכרון תפיסת טרוייה סזה
היה להם כבוד ותפארת גדול ולכן התחילו בשנה ההיא .וראוי לדעת כי רבים
מחכמי אטיני ויוונים הלכו פלוסופיהם לירושלם לראות חכמי ישראל אשר היה

סמעם וחכמתם מפורסמת בכל העולם ‧ וזה בחירות ומסלים ויפלפלו יחד הרבה

והיוונים הודו ליסראל ויאמרו כי עם חכם הם וכזה תראה במדדם איסה .ואמרו
חזל במסכת נדה אמר רבי אלעזר ברבי כרוק סני דברים העלה אבא מאטיני

ליבנה  :ישעיה הנביא .בדורו סהיה יא סנים למלך חזקיה הוקפו חומות
עיר רומה על ידי רומולוס ורימוליס אחים אסר נתגדלו מחלב זאבית ויא מאסה
זונה סבלסונם היו נקראות זאבות ויסימו תוך חומותיה ז' כרכים קטנים סהיו
קרובים זה לזה על ז' הרים  .ואז התחיל למלוך עליהם רומולו אחרי סהרג את

אחיו  .ויוכל להיות סדברי המדרש האומר סכסלקח שלמה את בת פרעה עמד

מיכאל ותקעקנה א' סעליה נבנה רומה דל סאז נעסה קרקע קסה וטוב לבנות
עליו .וגם נבנו איזה כרכי קטנים ואחר כך בזה הזמן הוקפה חומות וזה רומולו
ימי דע םס תוכלמה ךסמנו .ויבא םש לע וכרמ הנסהמ ןוסאר שרח םס םימה„ח.

רביאל בראסית בית סני  .סאז סיסטו בן טרקויניאו מלך רומה אנס לוקריכיאה

ישעוה

רומנה מיוחסת בעולת בעל ממיוחסי רומה  .והיא קראה איסה ואחיה וכל בית
אביה  .ותספר להם זאת הנבלה  .והיה ככלותה לדבר כדברים האלה ותתקע

סכין בלבה ותמת  .ותכף קמו כל קרוביה ויצעקו בסביבות העיר וברחובותיה
והקימו כל העם מקצה על המלך ויגרסו אותו ואת בנו וכל בני ביתו מרומה.

ומץ היום ההוא והלאה לא רבו עוד מלך עליהם אסר עד היום ההוא מלכו ברומה
ז' מלכי במסך קסז סכי' ואז התחולו בני רומה להנהיג מכלכלו העיר דרך שררה

ועבת זקני׳ ואז תוך ימי מועטי היו אנסי ברומה סרכו להמליך עליה' מלך מחדם
ויבאו נגרם השרי' המיוחסי ומנהיגי הארץ וילחמואתם וינכחו הסרי'י ויקח ברוטו

סהיה א' מסרי העיר את סני בניו אסר היו עם הקוסרים ויבקע אותם נגד הסמס
למעץ כל העם יסמעו ויראו ולא יוסיפו לחטא עוד נגד אנסי העכה והכהיגו בזה
הדרך עם סדרי' ותקנו רבו כמו סנ סני ער אסר בא ציסארו אגוסטו בימי אלכסנדר'

המלב מבני חסמונאי מלך עליה בכח ונעסה קיסר ראסון ואני הצעיר תמהתי כי

לפי החסבונף האלה סמזכירי הקרוניקי היותר נאמני אכליה אסר ראיתי וחקרתי
בהם נראה סזאת ההבהגה נמשמה כמו שב סנים אבל לפי מה שנדאה ממקומות
אחרים מלכו כמותת סנים .ולא מכאתי בזה הברעה ‧ בדור הזה נבנתה עיר

קוסטנטינופלו סמקודם היתה נקראת ביזאנטי סאחר כך קוסטנטינו הקיסר

קראה כשמו .ויא סבימי מנסה מלך יהודה סהיה כמו ג' אלפים כז ליכירה נבנת'
בסנת יד למלכות חזקיהו עלה סנחריב מלך אסור על ירוסלם לכור עליה ויכא

מלאך ה' ויך במחנה ההוא קפה אלפים כלם אחזי חרב מלומדי מלחמה ,ואומר
המדרם סל סיר הסירי' על פסוק אתי מלבנון כלה סבא פרעה מלך מכרי ותרהקה
מלך כוס לעזרת חזקיה וסנחריב גבר עליהם וקשרץ ובכאת חזקיהו בסחרית

חוץ לעיר התירץ והלכולהם וספרו זה הנס במלכות  .בשנתיב למלכו סב סנחריב
והביא סותיים לשבת סומרון וסני יהודים ללמד אליהם תורת יסראל .וסמם היה
רבי רוסתאי בר ינאי ורבי סבייא כנראה בתנחומה פרס ויסב .ואחר כך הלך

על מלכיות רבות ותפס קץ מדינות והעבירם ממקום למקום וממדינה למדינה

ואז בלבל כל העולם  .והלך גם כן על מלכות יהודה ולכר קבת סבט יהודה וכל
סבט סמעון ובקס להוליכם אל ארץ לחלח וחבור כמו סעסה לגלות סומרון ולא

יכול כי בא נגדו מלך כוס וכלחם עמו והניח היהודים בדרך וגנזם הקבה בהרי
חסך ‧ וזה היה גלות רביעי לישראל  ‧.והג' גליות אחרי כבר נכתבו בחלק ראסו]

בדור הזה  .וראיתי כתוב כי המלך הנקר פריטי יואץ העיר אל האפיפיור ברומה
בסנת כמורם כי נהר פרת מעמיד היהורים נסגרים סאינם יכולים לבא עליו.

ואני אומר סבאולי דל נהר גוזן סהוא סבטיון  .בפרר חלק תנא מבני בניו סל

סנחריב למדו תורה ברבים ומאן נינהו סמעיה ואבטליון .ואומר ספר יוחסין
באמת אמרו נביאנו מצפון תפתח הרעה על כל יוסבי הארץ ‧ וזה סכל הממלכו
שהחריבו מלכיות אחרות באו מכפוץ .הלא תראה סנחריב ונבוכדנצר סהחריבו

ירוסלם אם לכל הארכו באו מצפון .וכן אמרו חזל בא סנחריב ובלבל את העולם
א

ישעיר דובקוק

זלא נורע יותרשם האומות .ואחב מלכי מדי ופרס סהם יוחר צפוניים החריבו כל
המלכיות ואחר כך באו הרומיים שמלכו כמעט על כל העולם ,ואחר כך הגוטי
סבאו מכפון הכניעו הרומיים  .ואחר כך הגיע ראשית מלכות היסמעאלים סהם

מזרע מלכי פרס ויסירו כבוד הכליפה  .ואחר כך באז התרתרים סהיו כפוניים
ויחריבו את כל העולם ‧ ואחר כך סבו התרחרי עם טמורלץ מלכם והחריבו רוב

העולם .ואחר כך בא הקזילבם שגם הוא כפוני ועדין הם כרים על כל הממלכות
ההם וכן באחרית הימים יבא גוג ומגוגסהם מירכתי כפון .ואזוהיתה לה

המלוכה  .אומרים הקרוניקי סבזמן הזה היה טוביה הנביא בנינוה וזה טובי בן
טוביאל הכתוב בינינו והם סמו ספרו בתוך כד  .וקוראים אותו טוביאה .ויא
סהיה אחר חרבן בית ראסון בימי גלות בבל .וראיתי בספר יוחסין סמעט אחר
זה היה מעשה סושנה בת חלקוה אסת יויקים סרכו ב' זקנים סופטים לאונסה

וגזמו אותה שאם לא תשמע אליהם סיעידו נגדה ססכבה עם בחור א'  .והיא לא
רבתה ורניאל בחכמתו הכילה  .ויא סאלו הזקנים היו אחאב בן קוליה וברקיה
בן מעסוה נביאי הסקר  .ובימי יאסיה אדסכי מלך פרס ומרי החדיב ארץ נינות
עד סלא נורע מקומה איה  .ובמדרש אמר רבי חנניא אנסי נינוה נבלעו בסאול

תחתית רכתיב מעיר מתים ינאקו ‧ וחשבתי כי נינוה סהיתה בימי רבינו הקדום

במסכת תענית אינה נונוה דיונה  .יאכי חרבן נינוה היהוט סנים קודם חרבן
בית ראסון .בימים האלה היו ז' פלוסופים חכמים גדולים בעולם והם טליטי
וביאנטי בארץ יון  .סולון באטיני וסם נתץ תורותיו קליאובולו מארץ לינדו
פריאנדרו מארץ קורינטו ואומרים הקרוניקי שמאלו החהמים לא נמכא תועלת
בחכמתם אלא חיזה דברים קטני כנראה באיזי ביאו ספר י' פב וכץ היה פריכיירז

אסורי פלוסיף גדול ותלמיד פישיקו הכל והוא היה ראש הפלוסופי סהאמינו היות

לנפסחיי העהב  .והוא היה מלמר פיטגורה הפלוסוף אשר אחר כך בימי כדקיה
ושאלתיאל נתגלה חכמתו‧ והוא היה ראסון לקרא זאת החכמה פלוסופייא ואומ
איבזיביאו ספר י' פבסזה למר גם כן אכל היהודים בבבלי ואז היה נמכא גם סן

אנסגירה הפלוסוף והוא היה ראסון להאמין סהשכל הזא סיבת כל המעשי׳ ונתץ
לבו כל כך אל הפלוסופיא עד סהניח כל עשרו הגדול וילך להתבורר במדברות
אומרים סהרג סהחזיק יונה היה נקרא כיטו  .ועוזיה מלך יהודה המית עמוס

הנביא עם ברזל סהסו בין מכחו  .אומ סיסעיה בן אמוץ דל בן עמוס ברור הזה

התחילו הכינגני לכאת מבבל וארכות הכלדיים ועומרים מפוזרים בכל העולם
עד היום הזה  :חבקוק אומרים סחבקוק נסא לאכול לרכיאל בהיותו בגוב
אריות ולא נורע אנה היה קבורתו אלא סבימי ארקדיאה קיסר כמכא ועסו לו

כבור גדול  :ירמיה אומרים סאחרי סבני יסראל סנסארו מץ גולת נבוכרנכר

בירוסלם הביאוהו למכרים נגר רכונו והוא היה מוכיחם במכרים  .קמו עליהם
בני ישראל ויסקלוהו ושם במצרי נקבר ולהיות כי בני מכרים היו מוכי' מהארבה

בבית ובסדה חלו פני ירמיה סיתפלל לה' ,וכן עסה וילך הארבה ולכן אחרי
מיתח

מחוך

מיתתו קראוהו אלוק ויזבחו אליו  .אומרים כי יהויקי עמד תפוס בבבללז שנים.
בימיו נבנה מרסיליאה בכרפת .בימיו גלה יחזקאל הנביא בבבל ועמר בבית
האסורי ה' סנים ובהיותו בן ל מנים כתב ספרו .ויא סהוא לא כתבו אלא חכמי

אחרי' והוא היה יפה תואר ויפה מראה מהרג מהיה ודי ונקבר בקבר שם בץנת:

ברוך סקבל מירמיה סנת ג' אלפים שנ' בימיו היה חרבן הבית ראסון פלידי
נבוכדנכר  .אשר מלך קודם החרבץ ואחריו בין הכל מה שנים  .ואסתו היתה

נקרא סמרעם וכן נראה במדדש פרס' אחרי מות .ואחריו מלך אויל מרודך בנו

כב סנים ,ואחריו בלסכר ג סני ונהרג .ומלך אחריו דדיוס מזרע מדי על מלכות

כשרים ומלך סנה א׳ ומת .ומלך אחריו הורס ג' סנים .וראיתי להגיר לך פהמה
סכתוב מענין לידת כודש ברברי הימים שלהם  .והוא כי אסטרגיס מלך פרס

לא הוה לו כי אם בת א' יורשת המלכות ויהי היום אהבה א׳ מסרי אביו ותהר לו:
וכסמוע אביה את הדבר המית הסר ההוא  .וגם סם בתה במאסר ויהי בעת

לדתה נתן המלך הנער היולד אל א׳ ממסרתיו לסלוח אזתו לעזאזאל המדברה.
ויסא האיס הנער אל יער א׳ ויניחהו סם ,וימן ה' כלבה א' אסר הנירתהו ויגדל
הילר ויהי רובה קסת ונעסה בן חיל  .ויאספו אלו אנשים רקים ויהי עליהם לסר.
והשמוע המלך הדבר קבץ אנשים רבים וישלח להרגו  .וזה השר סהיה נקרא

כורס סבלסון פרסי דל כלב וזה לפי סנתגדל מהכלבה נתאמץ על זקנו ויהרגהו
ויסבוס את העיר וימלוך עליה ותתפרסם גבורתו ויכנע כל הארץ לפניו ולפי

סחריוש מלך מדי לא היה לו כי אם בת א'נתרכה לתתה לו לאסה עם ירוסת מלכו'
מדי  .ואחרי סנתחתנו יחד אמר כורס אל דריוש הזקץ חותנו הנה אנחנו מלכים

ואנסי חיל למה נהיה מסועברים לבלסכאר בן אויל מדורך בן נבוכרנכר אשר
מלכותם גדול מאר הלא הם זרע מריעים בנים משחיתים נלכה נא ונלחמה בו כי
לנו נאה המלוכה ולא לו  .ויאמר לודריוס הזקץ בני כל אשר לי לך הוא כל אסר

תמכא ידך לעשות בהחך עשה ויהי אלקים עמך ‧ ויקבכו סניהם חיל גדול וילחמו
בבלסצר היוסב לבטח בבבל וכסנתקרבו א העיר יכאו כבאות בלשכר ומפריכי

ישראל נתחברו עמהם .ויוכו הפרסיים .והמלך בלסכר סמח בלבו ועבד לחם
רב לסמחת אותו נכחון והוביא כלי בית ה' ואז נראתה בכותל היכל המלך ידא די
כתבא מנא מנא תקל ופרסיץ ורכיאל פתר החירה  .וסריס א׳ סהיה יוסב בחכר

המלך והיה מכיר דניאל מימי נבוכרנכר וידע סלא נפל מכל דבריו ארצה נתץ
לבו אל פירוס דניאל אל החירה וכאשר ראה המלך יסץ ונרדם מסברותו כרת
את ראסו וימלט חזכה לעיר אל מחנה כרש ודריום ויגר להם אח כל אשר קרה

בלילה ההיא לבלסכר דל מהמסתה והבאת כלי בית ה' והפסיד ופתרון רניאל

ויתץ ביריהם ראס בלשכר  .ויתמהו המלכים ויאמרו איס אל אחיו אין זה אלא
עבור חטאם מחרבן בית ה'ונדרו נדר סאם יתץן ה בבל בידם להסיב את הגזלה

ולהרסות בני ישראל סיבנו הבית .ויהי בבקר ויעלו המלכים על בבל וילכרוה

זאז הומלך דריוס בבבל ,וסאר המלכיות תניחם לכדס חתנו וילך ויכבוס מל כיות

זחרו ת

תבדון

אחרות רבות ויכא סמעו בכל הארץ וכשחלה דריוש למות קרא אליו כורש חתנו
וימליכהו בחייו על בבל ויכוהו לקיים את הנדר אסר נדרו על ענין בית ה׳
סבירושלם .ואז העיר ה׳ את לבו ונתן רסות לגולה לעלות ולבנות ירושלם ונתץ
להם כלי בית המקדש ככתוב בספר עזרא ובאותה סנה סהיא ראסונה למלכות
כורס וסנת נב לחרבן יסרו ישראל סהלכו מבבל לירוסלם יסור בית המקדם וכרי

יהורה ובנימן הלשינו ישראל לבורס ונתבטלו מהבנין כל מלכו' כורס וכל מלכו'

אחסורוס סמלך אחריו עד סנת סתים לדריום בן אחסורוס ואסתר סהיא סנת
זח לתחלת היסורות בראסונה .והיא סבת ע לחרבן ואז השלימו כל בנין הבית
וראיתי כי זה המלך כורס היה לו כח הזברון גדול מאר באופן סבהיותו במלחמה
סהיה לו תר אלפים סכירים היה קורא כל אמהם בעת הפרעוץ בשמו והוא פלא,

ברור הזה נמכא בעיר קריטה איס א' נקרא איפימינידי סעשה סינה כז סנים
וכסהקיץ מכא סמכרו כל רכוסו ובכח הריץ חזרו לו הכל ואחר כך נתץ לבו

למוסכלות ונעשה פלוסוף גדול ויהידימי חייו קעט סנים ויא קבר סנים ,בימים

האלה היה איפוקרטו היוני הפלוסוף והרופא הגדול  .קסינופונטי שהיה בסוף
ימיו בר פלוגתיה דפלטוני והיה פלוסוף ורופא וגבור ואיש מלחמה .והיה תלמיד

איפוקרטו  .איבקלירו גם הוא תלמידו פלוסוף גדול והוא היה ראס האומרים
סאוסר אחרוץ הוא התענוג גסמי וסהנפס תמות עם הגוף ושהית אינו מסגיח
בפרטים ובתחתונים  .איסוקרטו באטיני פלוסוף ורופא גדול המעלה והוא

היה ראס הנהרגים באטיני על סהיה מקלל עבודת אליליהם וכן עשו להרבה
פלוסופים אחרים סהיו מלעיגים עליהם ‧ וכתב בעל ספר תורת העולה כי זה

איסוקרטו קבל חכמה מאחיתופל ובני קרח וראיתי בהוזר כתוב ידמר כי זה
הפלוסוף היה אומר לחכמי ישראל חכמתכם הזאת האלקית אינני מכחיסה .אך

אני אומר סאינני יודעה  .אמנם אני חכם בחכמה אנושית  .איסופו פלוסיף יווני

סחבר משלי וחרות מן החיות ועופות וחכורים אחרי' אנטסטיני פלוסוף בחטיני.

והיה ראס האומרים סהאוסר אחרון הוא ידיעת המוסכלותאומרים הקרוניקי
כי בדור הזה היה אסה חכמה מאד .וכתבה ט' ספרי' מנביאות ושלחם לטרקוינו
המלך ברומה סיתץ לה כל כך מעות .ולא רכה ,ותשרוף לפני המלך ג' ספרים
מהם ‧ וכן עסה יום סני ויום סליסי ויהי ביום ר' סאלה ממנו מעות כנהוג .ואזנתץ

לה כל רצונה והיא מסרה בירו ג'ספרים אחרונים סנשארו וימכא כתוב בהם כל
העתיד להיות ברומה והיא הנקרא סיביליאה הכביאה  :זינונו וקריסיפו היו שניה
פלוסופים וסטוייקי ברור הזה והם האמינו סהאוסר אחרון הוא עשיית האמת

והראוי  .אנסמנדרו הפלוסוף הגדיל היה ראסון לעסות רילויי עם גלגל ברזל

סתוקעים הסעות והספירה מטריאל  .פיטגורה הפלוסוף הגדול היה בדור הזה
והפליג להתחכם בכל החכמות ובפרט בסיר ותסבורת ורפואה ועסה תלמידים

הרבה בארכות יון ‧ והוא מכא חכמת מסקל הפלס ומאזנים והיה ראס המאמיני'

מהנפס מתגלגלת מאיס לאיס ולפעמים בבהמות גם כן .ובזה האמינו גם כץ
טוץ

אפלטון ואיסוקרטו תלמיריו ובסוף ימיו בא בעיר קורטונה אשר בטוסקנהק
והתחיל לתת תורות באיטליאה  .וראיתי בספר הפרפרכיאוני סימן פב פלמר
מהפלוסופים יהודים הנקראים ברקומני סגלו מירוסלם ללכת לבבל ומכרים

ורע סו הפלוסופים קרמזנים מחאומות קראו היהודים בלסון ברקומני ולפעמים
בדברי כנראה מפוזר בהרבה מקומות בספר הכז'  :עזרא .סקבל מברוך

סנת גאפים סע׳ בדור הזה היה פלטוני בסנת כמוג'אלפים ספה ‧ והיה סמי

אריסטוקלו ורבותיו שנו סמו וקראוהו פלטוני  .והיה תלמיד פיטגורה והפליג

להתחסם בפלוסופיא ורפיאת ומבייר יותר ממי סקדמו .והיה יפה תואר ויפה
מראה משכמו ומעלה גבוה מם אדם והיה מזרע המלוכה מכך האב  .ומזרע
סולון הפלוסוף מצר האם וחבר חבורים הרבה בכל החכמות והראה בהם גורל

מעלת חשמתו‧ ומכאתי התוב שהיה אזמר סבסוף ססת אלפי׳ סנה העולם יחזור

תואוובוהו על ידו מבול או בסרפה ‧ והסוף אלף סנה העולם והאנשים ממש סהיו
מאדישובי בבראסונה  .אמנם לאיזהרו מאומה מהפעם האחרת מנמכאו בעולם,

וקבלתי ממורי הגאון זקני שכל כי הוא ראה בפי הכוזר סעסה ר' נתנאלן כספי,
האומר  .אזר אפלסון אני הייתי עם ירמיהו במכרים ובתחלה הייתי לועג עליו

ועל דבריו ,ולבסוף שאמר הרגלתי לדבר עמו ולפקפק במעשיו ראיתי כי דבריו
דברי אלקום חיים אז אמרתי כלבי וקיימתי סהוא חכם ונביא וכן כתב בעל ספר
תורת העולה תאפיא  .דימוסטיני וטיאופרטו חכמים גדולים היו תלמידי פלטוני

אמרו על פלס רי שבשיותו קטן תוך הקונה הלכה דבורה א' עם חבורה גדולה על

פיו ולא הזיקו לו  .ויתנחסו שיהיה חכם גדול .סטרבוני הפלוסוף הגדול היה
בדור הזה  .לוכיאו טרקיניאו היה בדור הזה המלך אחרון סברומה אשר נהרג
מעם הארץ עבור האונס מעטה סיסטו בנו ללוקריביאה רומנה כנראה לעיל בימי

חזקיה מלך יהודה .והוא היה ראס למכא תחבולת היסורים שמתנים לעברינים

ילמעץיודו פסעם בפיהם ימוקריטו הכסרי אירקליטו באסיאה  .טימיסטוקלו
באטיניס היו פלוס פי ברור הזה  .פירו מלך הפירוטי היה בדור הזה  .והיה ראסון
למכא חכמת הולכת אגרות על ידי הרכים אמנם ברה פרשת ל' נראה סחזקיהו
מלך יהודה היה ראשון  .ואני אומר שבאולי זהו פירו מלך ספרר סהגלה סם רוב

היהודים סיכאו בחרבן בית ראסון מירוסלם סעליהם רמז הנביא באמרו גלות
ידוסלם אשר בספרר  .ורוב המיוחסים הלכו אל עיר טוליטולה אשר סם העיר
היתה פירזולו והיהודי' הסימו סמה טוליטולה על סם טלטולם  .והמעסה היה כי

בבא נבוכרנכר לירוסלם באו לעזרתו אספיאון מלך ספרד ופירו חתנו והם תפסו

ירוסלם על שם נבוסרנכר ולהיות כי ירושלם היתה נחלקת לג' מחיכות זו לפנים
מזו  .כי בראסונה היו יושבים כל בעלי מלאסה ובסניה הסוחקים הסמנים לבית

המקדם וסריות אחרים .ובג' כל זרע המלוכה והכהנים ,ונבוברנכר נתץ לאלו
המלכים המחיכה סלשית לשכר טרחו  .והם הגלו אותם אל ספרד ונבוכרנכר

הגלה המותר לבבל ומדי ופרס׳ ונמכא כתוב בדברי הימים למלכי ספרר סהיה
כו א 1 26
ע:
קיסר

קיסרא' ברומה מסלח לספרד ב' אלפים בתי יהודים מאותם מהגלה טיטוס׳
בדור הזה הרומני סלחו לאטיני לקחת התורות סנתץ להם סולון הפלוסוף הגרול
ויקבלום בעסרה לוחות .והרומני הוסיפו עליהם ב לוחות אחרות ויקראום יב

לוחוח התורה  .אומרים הקרוניקי סעזרא היה הראסון סהתחיל לדרוס על

הפירגולו דל מקום גבוה  .פרמינידי הפלוסוף חסק מאר ההתבוררות והלך
לעמר במערה בגלילות אטיני עם איסקרטו הזקץ וסם חברו חכמת ההגיו]

וסוקרטו מכא חכמת האיסיקה  .בימים ההם פתחה הארץ את פיה ברומה"
והיה עד התהום ויאמרו החרטומים אל הזקנים סלא תסתם פיה אם הרומני לא
יפילו בתוכה איס היותר נכבד ומעולה סבעיר .וכסמוע זה מרקו קורביאו רומנו

סהיה היותר מיוחס וחכם סביביהם עלה על סוס גדול ויפה וירץ תוך פי הארץ

לרוב אהבתו לעירו ותכף נסתם פי הארץ כבראסונ" והוא פלי .אומרי הקרוניקי
כי בדור הזה בהיות כל העולם עובדי אלילים ובפרט רומני הג בורים ואטיריזי

החכמים  .התחיל חכם א' באטיני סבראותו הכהן עוסה עבורתו .אמרגל:ו

סאינו מהראוי להיות כל העם סויץ ועומרי' המו הכהן המשרת לאלוק ,ולכן דרס
והתחיל לנהוג סיסירו הכובע מעל הראס בעת העבודה .ויא כי המנהג הזה

התחילו הרומני בתחלת הנהגת הזקבים מטעם אחר .והוא סבהיות הראס אבר
יותר נכבד מכל אברי הגוף ראוי להסיר כובע מראסו בעת העבודה להראות

סהוא מוכנע ומסועבר אליוי וכן נחפסט המנהג גם בין האנסי סהפחו' מחבירו
מכביע עכמו אל הגריל ממנו בזה הדרך  .וראיתי בקונטריס יפץ כי בסוף ימי

עזרא נחרבה בבל מחיל פרס ,ובלילה א׳ נהפכה העיד ולא נסאר רק קצת חומת
מכד המלך והיה נחכע להחריבה בידי אדם אלא בדרך נס ואומר סבבל הנראת

היום אלינו היא כמוש' מילין רחוק מהיסנה ,כי היסנה כלה חרבה והלאה נחסי
וסרפים .ואומר רסי בקדוסין בהר חרקל ופרת מכיעים בבל באמצע זה מץ
המזרח וזה מן המערב  .וראיתי בארח חיים סי דכר בבית יוסף סיס מקום בכבל

סכל בהמה שתעבור עליו איבה יכולה לזוז משם אם לא יתנו עליה מעפר המקום
ההוא והעובר עליו מבחך בדוך אומר ועוסה ברוך גוזר ומקיים  .ברור הזה היה
טוורקווטו מיוחס וגדול ברומה והיה לו בץ יחיר חכם עבור והפליג לעסו מלחמות
בער הזקנים מרומה  .ועל סעבר מכוות אביו על דבר סהיה תועלת לסדרה
המיתו אביו למעץ כל העם יסמעו ויראו וראיתי כתוב בספר סבט יהורה סברור
הזה היה יהוסע בץ סרק הנקרא בן סירה בן בנו סל יהוסע בן יחזצרק הכג.

והוא חבר מסלים וחרות ונמכא מהם מוזהרים בגמרא  .הגם כי ראיתי מדרס

אומר סבן סירה היה בנו סל ירמיה ‧ והזכרתיהו ברוד ירמיה .ואומרים האומות

סהוא חבר ספר איקליסיאסטיקו סהסימו בחבור הביביאה והסימו סמו כן לפי
סמרבד מענייני הנפס ובמעלות המרות ומזהיר להמון סיקטירו לסרי' ולסופטי':

שמעון הצדיק סקבל סנת ג' אלפים ת' .ובסנת ג'אלפים תמח ליכירה ואלף
סנים למתן תודה זכמו מ'סנה לבנין הבית נכנס אלכסנדרוס מוקרון בירוסלם

ובראותו

ובראותו הכ"ג עם ח' מלבוסים לפניו ירד מהמרכבה ויסתחוו לכהן ואמר לעבדיו
סרמות דיוקנו מהכג היה נראה לפניו בכל הנכחונות וסו' כאסר כראה במדרסו.
נשאל המלך מהכהץ סיעסה דמות דיוקנו במקדם .והשיב לו סזהו נגר הרת'

אבל נדר לו סכל וולדו הכהני' סיולידו בסנה ההיא יקראו על סמו‧ וסזמן הסטרו'

יתחיל מהסנה ההיא .וישמח המלך מאד והדרין למקדם הרבה ואומר יוסיפון
פא פזסזה המלך יכא מאי כיפרי מעיר א' היתה נקראת בתים ולזה רמז בלעם

סאמר וצים מיד כתים וכו' ואז באו כנענים לפני המלך לסאול ארץ כנען סכבט
יהוסע והיסמעאלי באו לערער על הבכורה .ומצריי באו לסאול הסלל והמלקות
סהוכיאו יסראל ממכרי' .ולבלם הסיב להם גביהה בן פסיסא כהץ הדיוט ויברחו
האנסים מלפני המלך וכו' כנראה באורך במדרסי ואז ברסות המלך בנו הכותיים
והצרוקי מקדש בהר גריזים וכהן בן מנסה אחי סמעון הכדיק ונמשך הבית כמו

מאתי סנים וחניו בנו סל שמעון הצדיק בנה מקדם אחר באלכסנדריה סל מכרי'

ופליגי אם היה לסם עא או לשם סמים .כנראה במסכת עא פריסמעט ואומר
היוסיפון סלירת זה המלך היה כי מכסף אח' סהיה נקרא נקתינבור בא על אסת

פליפו המלך ותהר לו ונולד זה אלכסנדר בהיות פליפו על המלחמות .וראיתי
סהיה מזרע אירקולו הגבור מכר האב  .ומאקילו הגבור מכר האם  .וראיתי
בקרוניקי סזה אליסנדרו נולד ביום סנסרף היכל דיאנה ומעסה הסריפה היה

כי איס א' נקרא אירוסטרטו  .חסק סלא ימות סמו לעולם ,ולהיות זה ההיכל א'
מסבע פלאות סבכל העולם להיותו יפה תואר ויפה מראה בתכלית היופי הצית

בו האס ונשרף .ויבוקס הדבר ומכא כי היה אריסטרטו משרפו למעץ יקרא טם

הסרפה על סמו ובזה יחיה סמו לעולם  .ונעסה רת סלא נקרא סמו על זה הפך
כזונתו .אבל לא סוה להם כי עכז נקרא הסריפה על שמו ‧ ונמכא כתוב סמלכות
הנסים הנקרא אמזוני בנאוהו .אלכסנדריאה של מכרים נבנית מזה מלך אסנדרו

וקראהו כסמו ובהיותו בן לג סנים אחרי סמלך יב שנים הסקוהו משרתיו סם
המות .ובראותו כי לא היה לו תרופה חלק כל מלכותו סהיה כמעט כל העולם אל

זב סליסיו .וזה למען לא ימכא לעולם מלך גדול כמוהז  .אבל אחרי מותו כחלק
מלכותו לארבעה חלקים ,והם תלמי הנקרא טולמיאו על מצרים ומלכיות אחרו

אנטיגון מלך על אסיאה והורו הנקרא אינדיאי ומלכיות אחרות ולא היה לו אלא

עוץ א׳ .ויא סהיה אח המלך אליסנדרו מאסה אחרת  .סיליבקה הנקרא בלסונינו
סליקוס מלך על אסור ומלכיות אחרות ‧ פליפו מלך על יתר המלכיות .ויא סזה
פליפו היה בן אליסנדרו סנולד לו מבירשנה בת דריום מלך פרס .ולא רכה

אליסנדרו להוריס לבנו כל מלכותו לסיבה הנ"ל‧ בימיו נבנה מיר בירגמו ומנטווה
ואנטוכיה  :אריסטוטולו הפלוסוף וראש החכמים היה רבו סל אליסנדרו ותלמיד
סוקרטו ופלטונו .ונולד במצירוניאה וחיה ב' סנים אחרי מיתת אכסנדרו תלמידו

ויהיו ימי חייו סב סנים  .וראיתי כתוב כי נמכא באגרות ארסטו סכתב כי הוא

דבר עם סמעון הצדיק על חכמת האלקות ,והסתומס מאד ממעלת חכמת

כו ב.
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סמעון

סמעון בזה ,ובאיזה פרטות אזמר וזה ממה סהסיבני הסמעוני ,וראיתי לרבי

יוסף ן' סם טוב בהקדמת ביאורו לספר המרות טאומר איך הוא ראה במכרים
ספר כתוב בו  .איך ארסטו בסוף ימיו הודה על כל הנמכא כתוב בספר תורת
מסה ונעסה גד צדק  .וכזה ראיתי בספר מגן אברהם לחכם פריכולו  .וראיתי
בספר התפוח  .כי אפילו סארסטו היה מאמיץ הקדמות עם כל זה הסתדל בכל
כחו לבטל הרעות הכוזבות ביתר העקרים .וזה עשה בדרסותיו במקומו' הרבה

כמו סעסה אברהם אבינו ראס הפלוסופים אשר בטל כלם הירח בחרץ עכל
וראיתי לחכם א' סכתב חיי ארסטו ואומר סאריסטו' אהב מאד פלגס עמיתו

ולבזוי האלילים סהיו עוברים בני דורו  .וגם להראות אהבה עזה לאסה ההיא
הקריב לפניה הזבח המסוגל לגרול כהניהם לאלילים .ראיתי בבוזר כתוב יד

בראסית מב כי נסאל לפלוסופים מאין יכא אליהם חכמת הפלוסופיא .ואמרו
סבאה מהיהודים וכל החכמות הועחקו סרשיהם וכלליהם מהיהורי׳ אל הכסדי'

ואחר כך לפרס ולמדי  .ואחר כך ליון ,ואחר כך לרומה  .ובאורך הזמץ ורב
המכועים לא הוזכרו בחכמות מנעקתו מהעברים זולתי מן היוונים ורומיים עכ.

וראיתי בספר דרך אמונה חב סוף שער ג' האומר ומצאתי בשם חכם מופלג
מפלוסופי היוונים ,האומר פעםא נכנסתי להתוכח עם חכם מחכמי ישראל
והתחלנו לדבר בחכמת הטבע ולא היה בעיני הרבה  .ואחר נכנס נו בחכמת
האלקות והעלני אל אשר לא הייתי יכול לסבור ולהביץ עד סהתפללתי לאל יתץ

לי סכל להבינו‧ ואני המחבר מאמין סזה החכם  .היה ארסטו וספר אמונה הנת'
מתמיד סם ברבריו ואומר סנמכא בספר א בין הנוצרים עסאו איבסיביאו כתוב

אלו הדברים  .אמר אלירקוס לתלמיריו .ראוי סתרעו כי רוב חכמת הפלוסופים
באה אלינו מאריסטו' החכם אסר הוא היה איס יהודי מזרע ישראל ירושלמי מבני

קוליה מסבט בנימן בא לשמועתינו מהאיים הרחוקי' אסר באסיאה וירד מההרי'
חלינו וישב עמנו ימים רבים .פלוסופיא הוליר לנו ויותר הרבה מאר הניח אלינו

ולמרנו מפיו ממה סלמר הוא ממנו עם  .כתב בעל ספר סבילי אמונה סראה
כתוב סכאשר אלכסנדרוס הלך לירוסלם הסליט אריסטו רבו על ספרי סלמה

והעתיק מסם הפלוסופייה וקראה על סמו והיה כבר לסון ‧ הרב המורה חא פעא
אומר החכמות היו בראשונה בישראל  .אך בשלוט האומות עלינו באו לידם.

ואנחנו בלמדינו דבר מהם נראה היות ראסיתו מאתם ‧ ותהי להפך " ן' רשר הנק
אוירואי אומר בסוף ספרו הנקרא הפלת ההפלה סהחכמות היו נמכאות ביסר],

וראיתי בחבור יסץ אלו הדברים והעתקתים פהמלה במלה ‧ והם אני מעיד עדות
ברורה ססמעתי מפי החכם דון אברהםץ זרזר בהיותו בליסבונה והיה אומר

כי החכם היסמעאלי ץ' אלכטוב סהיה אומר עליו סלא היה כמוהו בדורו בחכמה
וחסידות וסמע סהיה בעיר אלקהרה ספר א' מאריסטו סחבר בסוף ימיו וסחזר
בומכל מה מכתב במחלה  .והחכם דון אברהם ץ' זרזר סלח בעד הספר וראה

בו בין בענין ההסגמה ביץ בענין הסארות הנפס,

וכץ בענין חדוס העולם
והיה
שיא*

נהיה אומר בכל דבר ודבר מאלו ובכמה דברים טבמיים ,והחזירני הסמעוני 7
מזאת הסברה במופת הך וכך ובטענות כך זכך ‧ והיה כחוב בסוף הספר כתב א׳
משלח ארסטו למלך אלכסנדרוס תלמידו .וזה נוסח הכתב  .ברוך האלקים
פוקח עורים מורה חטאי' בדרך יסתבח סבח הראוי לו אשר גמלני ברחמיו וברוב
חסריו והוכיאני מן הסכלות הגמור אשר הייתי בו כל ימי חיי ב התעסקי בחכמת

הפלוסופיא והייתי דץ כל הדברי על דעת הסכל ‧ וחברתי בזה ספרים כחול הים.
יתנודרו כל רואי בם  .עד אשר בסוף ימי נתוכחתי עם חכם מחכמי ישראל
והראני את ידו החזקה בתורה מורשה להם מסיני והמסיך לבי בדברי תורה
בהראותו לי אותות ומופתים בסמות הקודש אמתיים ונגלים לחוס ,ואני בער

בלתי יורע כי רוב אדברים הם למעלה מהסכל .וכאסר ראיתי זה נתתי לבי
לה תבונץ בכל כחי ברת היהודי' והנה הלה מיוסדת על אבנים סלמות לא החכמת
הפלוסופיא החסובה  .לכן תלמיד הנעים אלכסנדר המלך הגדול אל יטעוך

ספרי גם לך גם לחבריך הפלוסופים ,כי אלו הייתי יכול עתה לקבץ כל ספרי

אסר נתפסטו באפסי הארץ הייתי סורפם באס בל יסאר א' לעיני הסרים והסגני'

כדי סלא יסתבסו בהם הדעות  .כי ירעתי סאקבל עונס גדול מאת הא כי חטאתי
והחטאתי את הרבים  .לכן בני אלכסנדר אני מודיע לך ולכל באי העולם סרוב
הדברים הידועים עש השכל הם בראים כי גבוה מעל גבוה סומר  .ואחרי סמזלי
גדם וספרי נתפסטו בארכות המערב  .הנני מודיעם בדיעה נאמנה סאין ראוי

להשתכל בהם ולא להגותבהם .כי ההגיון עון והפלוסופיא בראית  .ועתה

תנני נקי מהסם כי חטאתי בלא יזרעים .ואוי להם למשתכלים בהם כי ילכו
בדרך נכוחה לאבדון  .ורע סי כמו סהראני אותו החכם על חכמתינו זאת ‧ גם

כן ניבא סלמה בן דור במשליו באמרו לשמרך מאשה זרה  .וכתיב אל ישט אל
דרכיה לבך ‧ וכתיב כל באיה לא יסובוץ .אוי לעינים סכך רואות ואוי לאזני סכך

סומעות  .אני לו אללי לו  .כי בכך בלותי גופי וכלותי ימי בדברים מזיקים ולא

מועילי מורידים ולא מעליץ  .ולמה סאמרת לי כי יכא לי שם בכל האומו סחברתי
ספרים רבים והיו לי לסם כל ימי עולם  .דע כי הייתי בוחר שיהיו לי כסת מה
מיהיה לי סם בספרי מינות  .והייתי בוחר מחנק לנפסי מסיתפסטו ספרי .כי
תופסי התורה ילכו לאור באור החיים .וחופשי הפלוסופייה ילכו לבאר סחת'
וגם אני עתיד להענס כנגד כלם ,ולא כתבתי זה לך קודם זה הזמן כדי סאם

תכעוס עלי והיית עוסה לי רע ידעתי סיקודם סיגיע אליך כתבי זה אהיה מת
מוסכב בארון עץ  .וסלום מאת מלמרך ארסטו ההולך לבית עולמו לאלכסנדר
המלך הגדול עם  .וראוי סתרע כי הפלוסופים נחלקו לג'כתות ,א' נקרא

אקדימיכי  .וזה על סם מקום סהיה רחוק מאטיני חכי מיל וסם נולד אפלטוץ והוא
ותלמידיו היו לומדים סם ועל סם זה המקום נקראו ההולכים אחר כזונותיו
ולמודיו  .הסני היו נקראים סטויכי על שם סהיו לומדים תחת אכסדרה הנקרא

בלסון יון סטואה ובלעז פורטיקו והיה ראס אל זה הסם וקריסיפו וזינוני.

הג'

הג' פריפטיטוקו סבלסון יוני דל מטייל או הולך וארסטו היה ראס לזה הכת לפי

סהיו למדים והולכים חון למרינה בהר ליכואו הנקרא הר ארקדיאה ובאותו
טוול היו לומדים וסומרים הבריאות כל זה מכאתי בקליפינו .ולד נקרא בלשוץ
יהודות משאיים מלסוץ ימסני ממים רבים סהואולסו המסכה‧ הד קריסיפו היה

דאס האומרים סאוסר האחרון היו תענוגי בני אדם וזאת האמונה נק איפיקורי:
בימו אנטיגנוס בסנת כמוג' אלפיתס לבריאה וכמונב לבנין שני מלך טולומיאו

הסני על מצרים ולקח אי מיד סלוקוס בערמה והיה כודר יסראל ובא על ירוסלם

והגלה מהם יותר מקב אלפים וימכרם לעברים ,ואחרי מיתת סליקוס הנז' מלך
תחתיו במלכות מוקדוניאה אנטיוכוס המלך .ובסוף ימיו ככפאי מיר תלמי מלך

מכרים׳ וגם הוא היה כורר גדול ליסראל .והרג ססים אלף יהודים ,והגלה
אלפים מהם לאנטוכיה ,ונקראואחריו כל המלכים טולומיאו השמו ,ונמסך

המלכות תחת זה השם על יז מלכו במסך רב סנים ‧ כי בא עליהם גבינוק נסולו
הרומנו והביאם תחת הרומיים בימיינאי מלך יסראל בסנת המורפ לבנין הבות"

בדור הזה היה אנובאלו פלוסוף וחכם גדול גבור ואיס מלחמה על הכבא מאנסי

קרטגיני והפליג להכליח בכל מלחמתיו ובפרטונגר הדומני עד סגא נגרו סיפיאו
אפריקנו גם הוא חכם גדול וקונסולו הרומני וילחם עמו וינכחהו ויגרסהו

מאיטליאה ויברח אניבאלו ויסת סם המות סהיה תמיד עמו כדור תוך טבעת א'

וימת למען לא יבא בוד אויביו .וגם סיפיאון הנז' כסחזר לרומה קנאו בו אנסים
ואכלו קורבוהי לפני שררת הזקנים באמרם סעסק החילות והגבילוהו בכפר א'
וימת בן נב סנים  .בדור הזה היו פלוספים הרבה בכל המדינות .וקכתם

אזכירם פה' טורינכיאז היה בראס גולים כאשר הרומיים תפשו עיר קרטיינוסו

פלביטו טיטו ליויאו  .אימפירוקלו היה ראס המאמינים סהנפס אינה מתה עם

הגוף ,ולכן הפליך עכמו באס ונסרף דיאוגיני הפלוסוף היה סונא כל תענוגי

העהז" זלא אוכל וסותה ויסן אלא כסהטבע היה מבקסהו .וכל עשתונותיו על
הלמוד .ואומרים ממנו הרבה מעסו סעסה על חרוף וגרוף המותרות אכל הגוף.

קטון הראסון הית חכם מופלג ומדיני גרזל .ולרוב חכמתו ויוסר עכותיו הוקם
על ראסי זקני העכה  .ופעם א' התקוטטו על בחירת עכה א'הוא וכוסרו סהיה

אחר כך קיסר סהיה מיוחס גדול  .ויאמר שיסאראליו סתוק אתה להיותך בוז
מספחה ,והוא הסוב לכיסארו סתוק אתה להיותך סוף מספחתך ,ואני אוכל
לדבר להיותי ראסות מספחתו  .מרקו ריגולו חכם גדול וסר כבא מרומני נגר

קרטייניסי ובחלחמותיו כתפס זה מרקו  .ואחרי הימים הקרטייניסי סלחוהו
בעכמו  .להסתדל עם הרומני סיסלימו יחד ‧ וטרם נסעו נסבע להם סאם הרומני

לא ירכו להסלים עמהם סהוא יסוב בבית אסורים שלהם ,וילך והתיעץ לרומיי'

סאין להסלום עמהם .כי ידם על התחתונה .ורכה לשוב אל הקרטייניסי כאסר
כרד כרי להסלים נדרו אפולו סהיה סובו נגד רכון הזקנים ומיודעיו וקרוביו.

מהקרטוינסו המיתוהו  .בימיו נתחרסו כיתות צדוקים וביתוסים ,וראיתי בספר
אפולוייטה

אנטיננוס יוסי בן יועד

קר

אסולוייטו סחבר פילון היהודי בספר פריפרכיאוני ראיזיביאו .וכן בספר אכילת
בסר סחבר פרופיריאו .סקרוב לדור הזה היה נמכא כת א' סל פרוסים אסר היו
יכמו סך ר' אלפים סיכאומערי יהודה והניחו נסיהם ובניהם ועסקיהם ונתנו כל

לבבם אל הפריסות סלכן בקראו פרוסים  .ובלסון יון איסיאי סרל קרוסים והיו
עוסים כל המלאכות ביניהם זמסרתים זה לזה וכל מיני ריוחות ואסיפו מהסדה

היו מפקידים ביד גזבר כללי נאמן אכליהם והכל היה הפקר אכליהם מאכב
ומסתה והזנת חולים וקבורת מתים וכלם כמו סבת אחים גם יחד .ולא היה

ביניהם כלי זין ותמיד היו לומרים תורה ודורסים בסבתות ויט  .והיה חסירים

גדולים וקרוסים בלי נסיאת אסה  .ואומר ספר יוחסין סיהודה הגלילי היה ראס
לזה הכת וסם מאריך  .ומדברי היוסיפון נראה סאז היהודים נחלקו לג' כתות

והם פרוסים ‧ צרוקים ‧ איסיאי  .ובקבת מקומות כתב סהיה נמכא כת ר סיסדה

יהודה הגבלוני מארץ הגליל סאחר כך בימי אלכסנדר פקיד דומה נכרתו וזסר
גם כן כת אחרת סהלכו לגור במדבר וגם זה הכת נכרת בקרב ימים מועטים
ואומרים הקרוניקי סכת הפרוסים התחילו בימי טיביראו הקיסר וטולומיאו מלך

מצרים סהכתיב התורה לע זקנים .וראיתי כי הכרוקים והביתוסים הם ב'
כתות והכרוקים יותר רעים ובלתי מאמינים  .והכוזר חג מזכיר כת הקראים
גם כן  .וראיתי בקרוניקי סנולרו כתות רבות בעולם והם ביקולוטי .אריאני.

ימניקיאי  .ארמיני  .סיסטוריאני  .טבודיטני  .בירינגריאו  .העניים רליאוני
סבאלדינסי .ורבים אחרים ,וספרו לי הבאים ממלחמות פיינדדה שנמכא סם
היום יותר מכב התות ואמונות .ובתוכם יס כתא סאינו מאמין אלא פסט דברי

יהתורה כאמונת כרוק וביתום ומעבר לנהרי כוס במלכות פריטי יואן יס מי

סמתגייר ומקבל האמונה עם האס‧ ויס עם המים ,ויס עם עא וביסמעאלים ים
גם כן הת מחמד וכת עאלי  :בימי יוסי בן יועזר ויוסי בץ יוחנץ על הקבלה

והיה כמו סנח ג' אלפים תק לבדיאה וכמוכב לבנין ימלך טולומיאו פילדילפו על
מכרים  .והכתיב התורה מעבדי ליווני על ירי הע'זקנים כמו סהארכתי בחלק
ראסון מזה החבור  .וזה המלך טולומיאו הוה הראסון בעולם סהתחיל לעסות
אסיפת ספרים רבים יחד מכל המינים ומכל הלסונות ומכל החכמות הנקראים

בלסונם ליבדריאה ואומרים כי זאת האסיפה לא היתה ולא תהיה לעולם אחרת
גדולה המוה וזה לפי סנאספו סם יחד יותר מתס אלף ספרים  .לפי סהפליג

בהוצאות כדי להביאם ולהעתיקם הון עתק וזמן הרבה מארבע כנפות הארץ

ואחדי הימים מלכי פרססללוה ויביאוה לפרס ונסרפו קצתם ‧ וקצתם הובאו
לבבל ‧ וקכתם לרומה  .ויא סנסרפו כלם במלחמות כיסר הקיסר נגר פומפיאו
ימהסכירים ואנשי הכבא על כיסאר נגד רכונו .ואחרי הימים כעסו ליבדריאי

אחרות הרבה ממלכים אחרים ,והיו נוהבי לכייר בודת החכמים סחברו הסערים
כל א׳ על ספרו ,וראיתי סבסנת המוג' אלפים תקיט לבד יאה יובהיות קטטות

גדולות ביץ היהודים והסמרונים ,הסיגו הסמרונים מטולומיאו הנז רסות לבנות

בית

שמע
בית המקרש על הר גריזים  .והתמיד מלכות מברים עלישם טולומיאז המלד
הראסון סהית אבי אביו סל זה תחת"ג מלבים במשך ש'פנים ובאולי כסהתחיל
זה הסם נפסק סם פרעה .הגם סאומרן עזרא פרס ויחי כי סם פרעה הוא שם
מצרי ואחר כך הגיעזה המלהות ביד הדומיים עי כיסאד קונסולו רומנוי בדור

הזה נבנית עיר סיינה  .בדור הזה היה אריסטובלו היהודי פלוסוף גדול ונורא
מאד בכל החכמות ,וחבר ספרים בלסון יווני ועדין שמעתי סנמכאום קכתם

בלסון יווני .והוא כתב לזה טול מיאו פילדילפו  .כי אפלטון כדבדים הרבה אחז
דרך תורתינו  .ואין ספק טהתבונן בה חרבה כי היו נעוווזים לפרי אלססנדרוס
ולפני מלכי פדס .ומהם הוכיאו דברים הרבה המו מעחה תושזורה שפ⸗ ועדין

נמכא לפי מה ססמעתי בליברדיאה סבפיורינכה היוהו חבוד את תמסה זה
אריסטובלוס על תורת מסה והוא ק' פרקים וחבדו על שם שה טולומיאו והלתו
איו במחנ ואומאיבזיביאו בספ'הפריפרכיאון אטפב שקורם אהבוה התורה

פעמים אחרות בלשו יון לפני המלך שסנדרו ומלהי אשור ואאר
ונומיניאו ופלטון המוסיפים הגדולים דאו אותהה ,אההידא ראריסאובלוס

פלוסוף יהודי' אמרתי להוריעך כי המזין שהה קום ארכ אגות לשה אורי אחד
חכם גדול ביהזריח פליסוף נפלא והיה נקרא פילון הוהו ממוטטי טהקנדר אה
ה
ומטרט שי התודה ומכר
סל מכרים וחבר התרים רבי על כל החכתות בלסוץ יון

נק לספיאינכה .ויא חחברי סלמה המלך וזהו סהסימותו האזמו בהלל הכי בואה
והיוסיפון מגיד מהפלגת חכמתו .ואומרי סלהיות סהקיסר קאיו בור על היהודי
להעמיד כלמו במקדש  .פלחוהו לרומה להסתדל על זאת הגזרה ובראוחו כרה
גדולה גזר כומות ותפלות על זה ונסמע תפלתם כי נהרג הקיכר בדו הזה היה
פאולו אימיליאו חכם גדול וסר כבא לרומיים והפליג להכליח במלחמות ובתוכם
תפסעיר מכודוניאה והחריב העיר והרומני משו לו טריאזמפו גדול ונפלא לא

היה כמוהו ,וראיתי בכתבי רון אנטו רגויוורה ספררי סתורת מסה הועתקה
פעמים רבות ואלה הם דבריו מלה במלה  .בשנת כמו קנ לבנין הבית סנו

טולומיאו העתיקה מעב זקנים מעברית ליווני' אשר בהעתקתם כאשר היו רואים
איזה דבר על ביאת המשיח ולא היו מבינים אותה מניחים אותה בלי פי' .או

משימים סם סימץ  .וכמו סמ שנה קודם לידת משיחם יונתן בן עוזיאל העתיה

הביביאה בבבל ללסון כלדיאו ובסנת ו לקיסר טריינו נאספו כל היהודים סם ‧
מרנו זאת ההעתרה לשריפה חכל הנוכרי ריימוה .בשנתר לקישר הנזסהיה קד
ושנים ללירתו היה הומר חלאלי סהיה נקרא אקוולה ולד זהו אנקלום הגר סאהב

מאר יהורית א'בעיר איסולה דפונטו ונתגייר ונסאה לו לאסה והעתיק ללסוץ יוונה
ולא כערבה מהיהודים ולא מהנוברים בשנת נב אחר מיתת אחוילה סהיה שנת
ח' לקיסר קומורו  .היה יהודי א' סהמיר ונקרא אחר כך טיאודוכיאז העתיקה

מיהורית ליוונית ותקץ הרבה טעיות מאקוילה  .בשנת לז אחרי מיתת טיאורוכיאו

והואשנת ט לקיסר סיבירו סימקו  .עסה העתק ד' מיהודית ליוונית ונתקבלה
אמנם

אמנם אחר כך ההגמונים לא קבלו אלו ההעתקות  .בשנת "ד אחרי מיתת סימקו

קה

סהיה סנת ה' לקיסר אילואיגבולו נמכא תוך קבר טיסטמינטו יסן וחדש נעתק
מיוונית ללטינו ולח נודע מי העתיקו  .כמוח סכים אחר זה סהיה סכת ח'לקיסר

אליסנדרו ,אוריגנו החהם השלים מה מחסרו הזקנים  .המות סנים אחר זה ס׳
יירונימו ממרינ סקיאבוניאה העתיק היסן והחדס מלסון יווני ללטינו ונתקיימה.
בסנת כמו סיר אתר לידתו קם מאיר היהורי חכם ומהשף סחבר המשניות ואמר

סהיא תורה סנתנה על פת מסיני ועליו חברו המפרסים את הגמרא עב דבריו.

והחכם עיניו בראסו ולא רביתי למנוע מלהוריעך זה לסיבו טובות :בימי יהודה

בן טבאי וחביריו על הקבלה בשנת כמוג' אלפים תקס לבריאה וכמו קנב לבנין
בית סני .היה מיטרידטו מלך אטיני שהיה חכם מופלג בחכמת הרפואה והוא
התקיץ תרופת המיטרירטו הנקראת על סמו' והפליג להכלי במלחמותיו ולבסוף

הלך עליו פילה פטרייאו סר כבא רומה ויגרשהו ממלכותו וברומה היו אלו
החכמים גדולים .מרקו טולירא כיכירון .מרקו פורכיאוקטון הסני סלוסטיאו
אורביאו  .טוליאו  .ואליריאו מסימו .פלכידיאו על דיני הקיסרים וירזיליאו חכם
ומסורר גרול  .והיה מעיר מנטווה  .אוביריאו סחבר ספרו על ענין האלילים
בסאלמונה .סטרבוני בקנדיאה .טיטו ליויאו בפדווה .ברור הזה התחילו
ברומה בחוק הסקקי והכדור  .ויסעיה הנביא מזכיר כחזק הסדור ‧ והיה פליבטו

הפלוסוף סחבר הרבה חידות  .זיבזיס צייר גדול זהוה ראסון לעסות כמיץ כל
לבורות  .וארקמידי פלוסוף סהיה ראסון לעסות אנטרולב  .ברור הזה היה
לוקולו א' משרי רומה כי אחרי היותו סר כבא הרומיים סנים הרבה סב לביתו
ובנה חכירות הרבה  .ופעם א' סאלו ממנו פונפיאו השר וכיכירוני החכם ‧ אם

רוכה סיסערו אתו בלילה ההיא .אך סלא יאמ בראסונה כלום לבני ביתו  .למעץ
לא ירבו בסבילו .ונתרצה מהכל אמנם תוך זה עבר מלפניו א' ממסרתי לוקולו

תכז .ויאמר לו הזהר סבלילה הזאת נאכל באפולינו סזה הסם היה סימן ביניה

לעסו הוכאה רבה׳ וילך המשרת והפליג בהסנה גדולה באופן סמעירי הקרוניקי
סהוכיא במשתה ההוא חמסי' אלף עטרות זהב ברור הזה היה כיסארו אביסטו
קונסולו ברומה מיוחס ומופלג בחכמות והסיג מעצת הזקנים לכתוב לכל מלכי
הארץ הץ מהמסועברים אליהם כמו מאוהבי סמם סיחזיקו ידי סלוחיהם אשר

סולחים למרור ארכו ורוחבו סל כל העולם  .האנסים סולחו ועמדו על המלאכה
סלשים סנה  .ואחרי שובם נתנו לעכת הזקנים מזכרת כל המדידה .וכך היא

בקצרה  .יס בעולם רימים גדולים ,וכז איים גדולים ,ומ'הרים גבוהים מאר.
ועח מרינות גדולות  .ושע עיירות  .ותתקד נהרות גדולות וקכה אזמות .וסבוב
כל העזלם הוא סט פעמים אלף פסי סהוא יותר מאמה וחכי הפסו .ואודך העולם

המיוסב ממזרח למערב היינו מהאינדאי עד עמורי אירקולו תתה פעמים קעה

מילי) .והעומק יותר גדול מהים הוא טוסטאדי למדת אירקולו הענק סכל סטרו

הוא כל אלה הם דברי הקרוניקי ופליאה דעת ממני מהמה צדרים  .וראיתי
כז א
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במדרם

כלהועודם

במדרם סיר הסירים  .האומר מצרים ת' פרסה על ת' פרסה והוא א' מס' מכום.
והוס א' מססים בעולם ,והעולם ארכו תקם שנה' ורחבו מהלך תק סנה והוא

א' מס'בגהינם ‧ נמכא סהלוכו סל גהינם ב'אלפים וק'סנה והעולם ככסוי קדרה
לגהינם .וא' מססים לערץ  .וראיתי כתוב כי החכמים חלקו היסוב לג בני נח
אל סם חלק אסיאה סכץ נקרא על סמו וישבה כה מחוזות ובתוכם פרס ומרי
ויס בה עמים מתר מהסני חלקים האחרים  .אל חם אפריקה ויס בה טו מחוזות

ורבוי הזהב  .אל יפת אישרופה ובתוסה ה'מחוזות .סהם יון .אלימנייה כרפת.
ספרד  .ואיטליאה  .ואלו הג' חלוקים נקראים אסיאה גדולה אפריקה העסירה

ואי ברופה הנכבדת  .בדור הזה סלחו הרומיים סר כבא על כרפת ואסכנז
כיסארו סהיה אחר כך קיסר  .ומכר אחר סלחו פונפיאו סר כבאם על מלכיו פרס
כוס ומכרי' ויסובו סניהם בכבוד גדול ,ויקנאו אלו הסרים זה בזה .עד שכלחמו

זה כנגר זה במלכות טיסאלייה .וינגף פונפיאו מלפני כיסאר ויברחא טולומיאו

מלך מכרים זומיתהו ויסלח ראסו אל כיסארו ויבך מאד עליו כיסארו כי כר לו
מיתת חברו אפילו סהיה אוובו .ותסף בחר למלוך על כל מלכות רומה כי היה
באהב מאד מרוב עכת הזקנים ואנסי הארץ .אפילו שרבים מהם לא קבלוהו

וברחו מהעיר ועלה לידו והסי כתר המלכות על ראסו .ולהיות סמאז היו הרומיי
סונאים סם המלך עבזר מעסה לוקריכיאה ככל הסים סמו כיסארו קיסר רומה.
אמכם אומר המדרם  .סאמו מתה בהיותובבטנה ותכף קרעוה ויוכיאו מקרבה

זה הולד ויקראוה יוליאוקיסר  .ומעידים הקרוניקי סהיה לו כח הזכרוץ נפלא
מאר באופן סהיה נותן סמיעה הללית לכל בעלי ריבין וסומע כל דברי ריבותם
ומשיב להם כהוגץ ומסדר יב כתבים לסופרים הכל בפעם א'ולא היה טועה בסום
דבר והוא פלא .ובסנת ה' למלכו קנאו בו פרי רומה ויקסרו עליוקשר ויהרגוהו

בן עה סנים וזה היה כמו סנת תשסו לבנין רומה .בימים האלה היתה
קליאופטרה היפה במצדי׳ וראיתי בפרק חלק סאלה קליאופטרה מלכתא את ר'
מאיר וכו' .ותמכא פק רעא ונדה פ' המפלת סמלכות רומה וקליאופטרה מלכת
מכרים עזרו יסראל נגד היוונים .ורעכי אינו רבי מאיר סהיה אחר החרבץן אלא

אחר  .ואומר סבט יהודה כי אוטויאן אגוסטו הקיסר הרג יהורי' רבים כחול הים
על אסר עזרו קליאופטרה מלכת מכרים נגד רומיים ורוב סרי היהורים הגלה
לרומה וסם מתו  .ברור הזה היה סיפיאון קונסולו רומאנו סתפס עיר קרטייני
והחריב אותה עד היסור בה וענין אלו המלחמות ארוך הרבה  .ואין לנו כורך
בהם  .ברור הזה היה עכין פאזולינה ברומה סמזכיר היוסיפון ומעסה יהודית

סהרג אוליפירנו סר כבא קמביסי מלך פרס ואומרים סהיהודים עסאוה מלכה
עליהם ומתה בת קה סכם וזאת היפת מבני חסמונאי הנזכרת בחלק א' בדור

יהוסע בץ פרחיא .ויהוסע בן יהוצרק כג כתב זאת המגלה ‧ והיא ביד הנוברי'
ולא אכלינו .וראיתי בקרוניקי סל עיר פיסארו מתא דיתבא על כיף ימא בחלכות
דוסוס ראורבינו איך בימי כיסרו קיסר הנל נחרבה פיר פיסאדו עד איסור שה

לא

כן טבאי וגמלכי

רושם כלהקסרט

ולא נשאריבה אלא קצת יהודים רועי כאן .ואחרי ימים מועטי עבר משם סר כבא
מרומהושאל להם מי אתם  .והשיבו עברים אנו .ויאמר הסר אם רכונם לעבוד

את הרומיים ולבנות את העיר כי הוא ישלחלהם מרומה עזר לבנות את העיר

ויאמרו נעשה ונשמע וכן עשה הסר ויבנו היהורי את העיר וימלוכו עליה קרוב
לס' סנים תחת מלכות בני רומה  .עד סבא ולריאנוס הקיסר ויסימם למס עובר
ולא הכוחו ליהורי סימץ מלוכה‧ רק סהיו עושים הגסרים שבסערי העיר ופנקסי

הדיינות היו קונים מכסם וזה המנהג והזכרוץ עריץ הואיסם ואכי ראית ו' בימי
יהוסע בן פרחיא וסמעון בן סטח סהיה סנת כמז ג' אלפים תרש לבריאה וכמו

ריג לבנין הבית הסני  .אוטויאן אגוסטו הוקם על מלכות הקסריות ברומה

במקום כיסרו הנהרג ובשנת ד למלכו הסימס על מלבותו להביא אליו נחסת רב
עד סרכף נהר טיברו מרומה עד חוף הים סהיה אז רחוק כמום מלין כנראה

במדרם ובימיו כבנה עיר אגוסטה סבאסכנז ונקראת על סמו  .רחיתי בדברי
הימים סלהם כי המלכים הגדולים סהיו בעולם ביץ האומות הראסונים היו מלסי

מברים והתמירו על מנהג יוסף הכריק שכל הארץ היה מהמלך עבור פרעון

המעשר באופן סנתעשרו בהפלגה רבה ובנו מגרלים וחכדות הרבה .ונסתלסל
גבורת המלוכה חל מלכי אסור יותר מאלף ומאתים שנים .ואחר כך א מלכי מדי
ופרס  .ואחר כך אל מלכי מכירוניאה הוא אלכסנדרוס מוקדון  .ואחר כך על
מלכות רומה .ואחר כך אל בית אוטומאן  .בפרקי רבי אליעזר פיא .י' מלכים
מלכו בכיפה .והם הות כמרור יוסף ‧ סלמה אחאב' נבוכרנכר כורס

אלכסנדרוס .מלך המסיח יחזיר המלוכה לבעלה הראשון‧ וזהו סלסלת הקסרים

עד היום הזה כפי מה סמכאתי בקרוניקי כיסרו הכל היה הראשון והתחיל למלוך
כמו תשה סנים אחרי סצבנתה עיר דומה .וחיה ה' סנים אוטויאנו נ"ו שכי וחכי.
טיביריאו נג סני' גייו קלילולה ג' שני וחכי .קלבריאו יג סני וחכי כירון יד וחכי

וראיתי בס'יוחסין שראה בקרוניקי שנירון ברח ולא נזרע אנה ,ואומר ס אגוסטיץ
סיהיה נגר אמונתם ובפ'הנזקין אומ סנחגיירי גלבה חכי סכה ‧ אוטון חכי סנה

ויטו ליאו חכי סנה' ויספיסיאנו י' סני' טיטוס סחרב הביח סני ב'זחכי רומיכיאוטו
וחכי ובימיו באו הגוטי בפעם ראסונה באיטליאה' נירבה תסכה וחכי טרוייאנו

זח וחכי והזא נק בלסוץ חזל טרקיאנו אדריאנו כא וחכי וחרב ביתר וקצתי הרוגי
מלכו' וראיתי בפרקי היכלו פה כי זה הקיסר הנק לופינו אנטו פיאו הנק אנטונינו

ואבריליאו ולוכיאו בניו מלכו בין כלם נ"ב מנים ,וכלם אהבו רבינו הקדום.

מרקנטו "ט סנים  .קומורו "ג שנים ואומרים הקרוניקי סזה היה ראסוץ להביא

מסקרי לפני הפנים איליאו חכי סנה .סיבירו יח קסיאנוז' מקרינו ח' שנה.
מרקו אבריליאו ר' סנים ואסתו זנתה וזה נזכר במסכת עא  .אלכסנדר יג סנים
וגם הוא עלה אחרי טרוקיאנו והרג יהודים רבים באלכסנדריאה סל מכרים.

מסימינו ג' גורריאנו ו' פ'יפוז' דיכיאו ג'  .גאלבוב' .ואליריאנו סנה א והוא

הרג ה' אלפים גוטי .ור' אלפים אחרים הביא עברים לרומה  .קוינטילאנו אחיו א'
2

וריאו

רסך ושם הקיסרים

סאלוידיאו טנה וחכי ‧ אבריליאו ה' וחכי טכיטוחכי סנה ‧ פרובוו' וחכי י ברוני

ב' * דיאוקליכיאנו ה'  .ואומרים הקרוניק סבהיותו בחור ואיס נבזה הלך לאכול
אכל בעל הבית י' ובשסאל ממנו פרעון האוכל השיב סכסיהיה קיסר יפרענו

זחאמר לו אסה זקנה סכסוהרג חזיר א' יהיה קיסר  .והלך והרג הרבה מהם.
ולבסוף הלך לרומה ונכנס בחלק א' מהלוחמים סהיו בתוכה ,והרגא' מהמרים

סהיה בחלק המנגר לו  .ובלסון רומה היה נקרא השר ההוא חזיר  .ועל הדבר

הזה הוקם על לבסוף נעשה קיסר .ואומר מדרש רבות פסוק ויכא הראסוץ
אדמוני סהיה רועה חזירים ולד רומז לזה  .גליאינו ב' סנים  .אחר כך התחילו
הקסרי' להניח מלכותם מעיר רומי וילכו לעמור בעיר קוסטנטינופולי‧ והסיבת

בודעת בדברי הימים פלהם  .קוסטנטינו מלך ל' סנים וחכי .קוסטנטינו בנו כד
וחכי .יוליאו ב' וחצי יוביניאנו חכי סנה ‧ ואליכאנו ו' וחכי  .וראיתי בספר יוחסין

סצוה לבנות ירוסלם להוצאותיו בשנת כמו סני לביאתו ומיתתו ואני אומר סבאולי

זהו מה סזכרתי בדור רג בן רסבג :ואלינטי ר' גריכאנו ו טיא דוסיאו יא
ארגריאו ג' * אונוריאוה סנים ובימיו הגוטי תפסו עיר רומה .וזאת היתה הפעם

הראסונה סנכנסו כוררים בה  .והמלך שלהם היה עומר ברוינה ,ואחר מ' סנה
בכנסו אומת הווגרולי ברומה ויסרפוה ואחר כז סנים נכנסו בה מספחות ואומות

אירולי וטורינגי עם חיל כבד והרעו בה מאד ‧ ובקרב ימים מופטי' נכנס ברומה

אטילה מלך גוטי אכזר מאר ויסחת כל חלקה טובה סנותרה .ואחריו באטוטילה

מלך גוטי וגם הוא הפליג להסחית .והן התמודו מלחמות ער ביאת יוסטיאנו
הקיסר סגרסם מאיטליאה  .טיאורוסיאוב'ו .מרכיאנו ז'  .ליאון מו' זינונו אז

אנסטסיאז כו .יוסטניאנו לח  .וראותי בספר יוחסין סבימיו לאזרחה הסמס על
הארץ סנה תמימה כי אם ימים מועטי' והוא גרס הגוטי מאיטליאה יוסטינויא .

טיביריאו ז' מבריכיאו כ'ובימיו בא מחמדי פוקה אג' אירקליאו כז ארקליאו ב'י

קוסטנטינו כזי מיזרנידיאו חכי סנה קוסטנטינו יז ' יוסטיניאנואו טיביריאו ז'
ליאונכיאנו גי פיליפיקו א' וחכי  .אנסטסיאו ג'  .טיאורוסיאה א' ליאון כד'
קוסטנטינו לג ליאון ה' .קוסטנטינוי  .ניכיפרונו בימיו לקח האפופיור מעלת
הקסרו' מעל קסרי קוסטנטינו ויתנהו ביד קרלו מנייו מלך כרפת ,ולפנינו נעשה
מזכרת ממנוי ועתה אתמיד לערוך לפניך סם יתר הקסרי סמלכו בקוסטנטינופלו

עד בלתי הסאיר להם שריר ונקראואכל הלועזים קסרי יון .מיקיל ב' סני לירון
חכי שנה מיקיל ט' .בסיליאויד .ליאון אז' קוסטנטינו מא' קוסטנטיניב

ביכיפרו י' סנים ובימיו לקח האפיפיור מעלת הקסרות מצל מלכי כרפת ויתנהו
ביר מלכי אשכנז אסר לפנינו נעשה מזכרת מהם כי לא נמוטו ער היום הזה .יואן

ל קוסטנטינו ואליסיאו ומנואל היו אחים ומלכו זה אחר זה ובניהם אחריהם

סנים רבות ולא נזרע המה  .וזה לפי שמלך בולגרי עשה כשפים נגר קוסטנטינו
נכלחם עליו וכמעט סנאבד הקסרות מידם אמנם נתפסרו וחלקו המלכות .ואחב

מלכו קסרים אחרים רבים ולא נודע ימי מלסותם ,ואלה הםי מיקיל אליסואו
טיאודורה

סך ושם הקיסרים-

ק"

טיאודורה חכמה ומסכלת .מיקיל נוביכיאו  .אינסנכיאו  .קוסטנטינו  .קוררו :
אימנואל  .אנדרוניקו  .איזק  .אימנואל אליסיאו ד' י אנדרוניקו באלדואינו.

אינדיקו פייטרו .באלדואינו ה'  .מיקיל פליפוגלו מה סנים ,אנדרוניקוטו
קלוייאנו קוסטנטינו חכי סנה ומאומיטו בן אמורט מלך סמעאל בא עליו סנת

אלף ססג לחרבן הבית סהיה סנת ה' אלפים קכב לבריאה וינכחהו ויקח עיר
קוסטנטינופולי מירו  .ובכן אוריע לך כל הקסרים שמלכו והתמירו מלכותם

בקוסטנטינופולי ממלכי ישמעאל אסר גרסו קסרי היוונים וגדלה מלכותם מאלו
היסמעאלים למעלה לרומם ער היום הזה .מחמר נביאם סנתפרסמה תורתו
בשנת תקלב לחרבן הבית סני ונתפסט אמונתו בגלילות רבות אמנם לא הלך
ירוסת מלכותו אל בניו כי מעבר לאסיאה ופרס נתבלבלו העמים ההם תחת יד

מלכים וסרים שונים אשר לא אאדיך בזכרונם אך התמירו סשמי המלכים זה קם
וזה רופל עד סנת אלף תדשו לחרבן סאז הקימו עליהם אוטומאן למלך סהיה חכם

ונבוץ ומוכלח והפליג בנכחון עד סהרחוב מלכותו‧ וימלוך כח סני ולא יכא ירומת
מלכותו מזרעו ער היום הזה .וימלוך אחריו אורקנה בנו כב סנים .אמורט בנו
בג' בייזיט בנדיר שנים והטמורלנו תפסו ויהי אוכל תחת סלחנו ככלב כל יתר

ימי חייו קליפינו בנוו סנים  .מחמר בנוד  .אמורט בכול סנים והוא התחיל
לתת סדר אל הייניכירו  .מאומיט בנו לב סנים  .וגם הוא הפליג להכליח

במלחמותיו .וכבס קוסטנטינופולי וב' קסריות ויב מלכיות והיה לו ולבניוער
המלוכה ער היום הזה  .בייזיטו בנו לא שנים וזיזימו אחיו ברח לו לרומה וימת

סם ובימיו קם הסופי מלך פרס לדרוש תורתם כרכונו ‧ סלים בנוח סנים והוא

הכריח אביו לתת לו המלוכה ויא כי השקהוסם המות והיה בץ מו סנים במותו.
סולימאן בבו התחיל למלוך סכת אלף תנב סנים לחרבן זמת סנת מסז  .ומלך

סלים בנו ,ואלו הם הקסרים סהתחילו למלוך עם מעלת הקסריות חוץ מעיר
קוסטנטי' בהיות קיסר על היוונים ניכיפרו הרחסון כאמור לעיל  .וזה היה כמו
סבת ר' אלפים תקס ליכירה סהוא תסלח לחרבן  .קרלו מנייו יד סנים  .לורויקו

פיאו ולוטריאו בנו כה סנים .לודויקו טו' לודויקו כא .קרלו וקרלו כב.

ארבולפורב  .לורויקו ו' .ל טריחוחפיפיור לקח כתר הקשריות מעל זה המלך
והכתיר ממנו ברינגריאו ואלבירטו בנו ומלכו יא סני ואחר כך בא ליאון אפיפיור

זישם כתר הקסריות על ראס מלכי האסכנזים ולא יצא מעליהם לעולם ‧ והראסון

היה אוטון יב סנים  .אוטון יז  .אוטון יח  .בימיו גירגור אפיפיור אסכנזי נתן

סדר ברירת הקסרים  .אי ריקו יט סנים  .גורדו ל' .אינדיקויז  .אינריקו מח .

אינדיקו כ' לוטריאוזא קוררו טו  .פידריקו ברבה רוסה לז  .אינריקו ח'סנים.
פלופו ט'י אוטון ג' .פיריריקול גואז סבת מעלת הקסריות יח סנים דידולפי"ט.
אלבירטו י'  .אינריקו ה' לורויקו לב קרלו סג' פירריננרו אחיו  .מסימילייאנו

בנו' בימיו היה אברכם החוכן הגדול סהסכים עם חזל במולדות הירח .ויא

פזה האיס היה סנת רה לבנין הבית ,איסקולי הפלוסוף בטרכיאה והיה ראסו]

לעסות

הלל ושמאר

לעסות טריידיאי  :בימי הלל וסמאי סהיו כמו בשנת ג' אלפים תטכח ליכירה
וכמו סב לבנין הבית היה במלכות מדי במקום הנקרא אריבנו מלך א' נקרא
מונבז  .ואסתו נקראת הלני וכולד להם בץ ויקראוהו מוכבז .ונתעוררו שניהם

אל אמונת היהודים ‧ וכן יהודיא למר תורה למונבז בנו וימת אביו וימלוך בנו
ורבה להמול  .וכססמעו זה אנסי מלכותו מדרו נגדו והתעוררו מלכי ערב

ללחום נגרו ויכילהו ה' מידם .ובראות הלנית המלכה כי תפלותיהם נשמעו
והרחיב ה' להם ‧ נדרה ללהת להנזר בירוסלם והוליכה עמו בנו הגדול

מוכבז .והניח יזטים בנו הקטן למלך על הארץ וכסהגיעו לירושלם מכאו סם רעם
גדול  .והיא ומוכבז בנו פתחו אזכרותיהם פהביאו עמהם עושר גרול וגם סלחו

אל מלכותם והביאו עוסר נפלא לעזרת בני ישראל ובזבזם לעניים כנזכר בבבו

*

ואמרו חזל סהלנית עמדה בנזירות ז' סנים .ואחר כך סבו למלכותם וימותו
ועכמותיהם קבורות אכל ירושלם ג' פרטאות והם נזכרים במדרם רבות פרס לך

לך וכל זה היה בימי קלאבדיאו הקיסר ברומה אגריפס מלך ישראל ויסמעאל בן
פאביסג וכה סכים קודם החרבץ כל זה מיוסיפון וסי'  :בימי רבן יוחנץ בץ

זכאי סהיה כמו סנת ג אלפים תתכח ותב לבניץ הבית וקע לראסות מלכות
הקסרים ברומה .והוא סנת החרבן על ידי טיטוס נמכאו פלוסופים רבים ברומה

ומקומות אחרים .ובתוכם יוסףן גריון חכם ופלוסוף סכתב דברי הימי הנגלים

לכל האומות ואומרים הקרוניקי סהיה נאהב מאד מזקני עבת רומה ומכתבוהו
בספרי המיוחסים זקנים סברומה וכתרוהו ממשפחת פלימיניאה וסם חיה טו

סנים  .סיניקה הפלוסוף הגדול שהיה רבו רכירון הקיסר  .לוקאנו נכרו,
דיאוסקורירו הרופא הגדול ונודע בפערים סמו ,יובינאלו פלוסוף ומפורר׳ אם
אמרתי להודיעך אופץ תפיסת ירוסלם ומקדם על ידי איספסיאנו וטיטו הייתי

מאריך מאד  .וכבר יס היוסיפון ומכתבי אחרים ולבץ לא אגיד לך אלא סהגלו

לרומה יהודה ובנימן עם כל סלי המקדם  .ועשו לו סם טריאומפו נפלא על גבורתו
הזה כי רבה היה בעיניהם בירעם במופת חותך סיפראל עז שבאומות .ובנו

ברומה כיון גרול של אבן משכית הנקרא ארקו לסימן ומזכרת עולמי מגבורתו
הזאת וכיירו על הכיון ההוא תבנית הלי המקדש ואנסים האסורים ואני ראיתיו

וגם ראיתי בסלוניקו בשנת השכח סהייתי שם כיון אחר כמוהו אכל אין בו כיזר
הכלים ויס קבלה אכלם סגם הוא נעסה לכבור טיטוס כסעבד מסם עם הגולה:
ואומר המדרם פסוק על אלה אני בוכיה ‧ כי ג' אניות גדולות מלאות יהודים סלח

לרומה ואומר בפסיק היו בריה לראס .כי ר' עסירים גרולים היו בירוסלם סכל
א' מהם היה יכול לספק מזונוח לכל בני ירוסלם י' פנים והיו נקראים בץ כיכת.

בן גריון בץ נקדימון בן כלבא סבוע׳ עוד אומר כי בן סלבא היה מזרע כלב.
בץ כיבת מזרע אבנדי ועוד אומר כי נבוכרנכר בבית ראסון וטיטוס בשני עמדו

על ירושלם ג' סנים וחכי .וכץ עמר אדריחנוס על ביתר אומרים הקרוביקי
שבמלחמות דוסלם מתז וא פעמים ק' אלף יהודים .זולת הסך הגדול סמתו

ש

מאליהר

ריבד רבי עקיבהו

קה

מאליהם וסגלו לרומה ומנמכרו לעברים  .וכן אמרו סאז הביאו ברומה ובעיר
פיסה עפר מירוסלם והשימוה במקום קבריהם שערין נקרא המדה ההוא קמפו
סנטו .ויס לעפר ההוא סגולה סהנקבר בו נתאכל בשר המת תוך ג' ימים ולא
נסאר אלא העכמות נקיות ולבנות .והני ראיתיהו ברומה  .ברור הזה היה קיסר
א' לד נקרא טרויינו ובלסון חזל טרגיאנו וציה סיבנה בית המקדש ושכי אנשים
מבני יסראל וסמם פפוס ולוליאנוס היו עורכים סלחנות בדרכים מלאים מזונות

לעולי הגולה‧ והכותי הלשינו ישר) למלכות ונתבטלה הבנין וכו'כנראה במדרס

ומביאו ילקוט פרס תולדות יצחק  .בימי רבי עקיבא שהיה סמו סנת ג'אלפים
תתס לבדיאה וכמו נב לחרבן בית שני  .היה חרבן ביתר ע' אדריאנוס הקיסר

זהפליג להרע ליסראל יותר מהשני חרבנות והרג מהם כפלים מיוכאי מכרים
ויתר הנשאר הגלה לספרר  .אומרים הקרוניקי סזה הקיסר בנה ירושלם מחדש

והגדיל אותה עד סהסים תוך החומות קבורת משיחם  .ואומרים סזה הקיסר
היה הראסון מהקסרים סהגריל זקבו  .וזה כי היה מנהג כל הקסרים סקרמוהו

לגלח כל זקכם ‧ בדור הזה היו חכמים ופלוסופים רבים בעולם‧ ובתוכם פליניאו

אשר חבר ספרים רבים ובפרט על ענייני הטבע כאופז שמזכיר סגולת מכל
הנבראים או רובם  .ולהיות זאת החכמה פל רפואה יקרה ומפוארה מאר לפי
סהיא סולם מזכב ארצה להגיע האדם אל ידיעת גדולתו יתב׳ ונפלאותיו בסמים

ובארץ" בחרתי להכיג לפניך הסתלשלות חכמיה ויורעיה כפי סמכאתי כתוב
בקרונוקי שלהם ‧ הראסון סביוונים שמכא חכמת הרפואה ונתן לבו עליה היה

אפולי והניח קבלת זאת החכמה לאסקולפיאו בנו  .ומעש אחר מיתת אביו נפל
עליו ברק מן השמים וימת .ולא הניח קבלתו לתלמידיו ולרוב חכמתם היוונים

קראום חלוקות  .ועמד ארץ יון וכל העולם בלי זאת החהמה תמ שנים .ותוך זה
בהגו היוובים כי כאסר היה איס חולה מאיזה חולי .ועם איזו רפואה היה מתרפא.

שותב החולי והרפואה על טבלה ותולה אותה בבית תפלתם פהיו קוראים אותה
בית דיאנה האלקית  .וזה למעץ יהיה מודעת זאת לכל הארץ .וגם היה מנהגם

לאסוף בזמכם פרחים וסוסנות וריח ניחוחים לרוב כרי להחזיק בידם כל הסנה.

והיו מקיזים פעם א' לסנה ורוחכים עכמם פא לסבוע .ולא אוכלים אלא פעסא'
בכל יום  .אחר כך בימי גלות בבל וארתסירסי מלך פרס נולד איפוקרטו בעיר
אטיני שביון  .ושם למר משנת יר ללידתו עד שנת לה ויכא משם וגלה כמעט בכל

העולם והיה סואל חוקר ודורס מכל אנשים ונסים סגולות מעבייני דומם וכומת

ובעלי חיים ותכף היה כותב על ספר .וגם חקר ודרש למצא ספרי רפואו סכתבו
אראסונים והתמיד בגלות הזה "ב סנים רכופים .ולבסוף העתיק כל הרפואות
סהיו כתובים בטבלאות שבבית דיאנה ,וסגולות ומרקחים והרכבות סחרס הוא,

וכתב הכל על הסדר כאשר כתובים היום לפכינו .ואחרי מותו התחילו תלמידיו

במלאכת הרפואה אבל לא היו בקיאים מאר עליה והורגים רוב החולים .ויקומו

עצת אטיני ויגרסו הרופאים מארבם ונגנזו ספרי הרפואות ועמר העולם בלעדם
קס

רהקדוש

קש שנים  .אחר זה כולר קריסיפו סנתחהם מאד על זאת החכמה והפליג לחבר
עליה  .ויקומו סופטי הארץ .וימכאו כי היה טועץ ומפלפל עם חבורי אפוקרט
וסהיה מביא מלאכת הרפואה כמעט על אומר הדעת ולא עד סגולת העניינים,
הסכימו לגנוז גם הספרי' האלה בדי להסיר קנאת וקטטת התלמירי לפי סקבתם

היו נוטים אל עצת אפוקרט וקצתם אחרי קריסיפו .ויעמדו העולם ק'סני אחרים

בלתי ספרי רפואה ויקם אחר זה אירסיסטרטו בן אחיו מארסטו' והתחכם מאד
בזאת החכמה וירפא המלך אנטיוכוס הראסון והלך שמעו בכל הארץ והוא היה

ראסוץ לקחת פרעון הרפואות ותלמיריו הלכו אחרי סברתו והראות עכת אטיני
המנהג הזה ‧ כיוו שלא ירפאו עוד ולא ילמרו המלאכה לשוים אדם ויעמוד העולם

בלי רופאים ק' סנים אחרים ,ויקם אחר כך בכיליליאה חכם הנקרא איבפריכי
ויהי בקי מאר במלאכת הרפזאה  .אמנם כזו לו אנשי המקום שלא ירפא החולים

אלא ברבר א׳ ולא בתחבושות והרכבות וכן עמדו המעט הל העולם סנים רבות
בלי חכמי רפואה ,ויקם אחרכך באי רורי חכם א׳ סנקרא אירופילו והעמיד
חלמידים הרבה ‧ ולא רכו בני רורי סיכאו ספרי החכם חוץ מארכם ועמד העולם
פ'סנים אחרו' בלי רופא .ויקם מחרש בארץ יון אסקליפיארי סהאיר מחרש זאת
החכמה והפליג להתחכם בה עד שנתפשט חכמתו בכל העולם ובמסך כל אלה
הסני לא נמכא ברומה ובכל איטליאה סום רופא עד סנחלה כיסרו קיסר הראסו]
מרגלו א'והביא מארץ יון אנטוניאו מוסה ורפא המלך והגריל לעשו בארץ והפליג

להתעשר‧ וכשהתחיל במלאכת הכיר סיאה והיה חותך ההכאו ומוכיא דם כנהוג
ויקומו בני רומה עליו והרגוהו כי לא ידעו סכן משפט הרפואה ויכו סלא יסתמסו

עור בכל איטליאה בסום רופא .וכן עמדו עד ביאת נירון הקיסר ססב ממלחמו
יון והביא אתו רופאים ושם הנהיג מלחכתם עד זמץ טיטו ואיספסיאנוס ססלחם
מכל מלכותו הם ועורכי הדיינים הנקראים מליצים .אמנם אחרי ימים מועטים

התחילו התלמירי ללמר בחכמת הרפואה וירבו ויעכמו‧ וכשהתת לו אזמת הגוטי
למלוך באיטליאה היה חק בנימוסיהם סהחולה והרופא היומתפשרי סאם החולה
ירפא מהח לי ההוא יפרע החולה לרופא התחבוסגת ושכר הרופא כפי פסרתם?

ואם ימות לא יקבל הרופא מאומה  .בימי רשבג היה פלוטרקו ונוירנכיא השני

ואורטינסיאו רומנו  :רבינו הקדוש בימיו היו בעולם הרבה חכמים על כל
המוסכלות ובתוכס אנטונינוס קיסר ברומה פלוסוף גדול ותלמיד רבינו הקדום

בעברית  .טולומיאו מלך משרים פלוסוף זאשטגניני גרול וחבר ספרים על זאת
החשמה והפליח לעסות יותר מכל אדם .גאלינו ראש הרופאים ומלך עליהם
וכל ימי חייו הלך בגלו לבקש סגולות ולמוריזת עע הרפואה כמו סעשה איפוקרט

וחשר והפליג לעשות .אבלוגוליאו אירקליטו  .פורפיריאז באטיני .לטנכיאו,
בדור הזה היה ויטור אפפיור סנת קיח לחורבן ,והוא כוה להעשות פסחם ביום

א אחר חרוס הלבנה מחרש מרכו וכו' ככתוב באורך בחלק סני מזה הספר .

ובשנת המו מאתים לחרבן היה פרובו קיסר בדומה סאחרי סובו ממלחמו גדולו
סהפליג

רב יהודא רב חסרא אמויורבא
סהפליג להכליח עסו לו טריאומפו נפלא  .וזה היה הטריאומפו א חרוץ סנעסה
לקסרי רומה אשר היוסם  :בימי רב יהודה ורב הונא ראיתי בספר סבטו

יהודה סנהפך לב הפרסיים נגד היהודים והפכו לב המלך נגד רכונו .והמית

ביסורים קשים הרבה עסירים וחכמים סביסראל והכבירו עולם נגר הסאר עד
סרבים המירו ,והעיר רבי משה המון רופא סולטן סולימאן סבהיותו בעיר
טאורוס עם המלך בגלילות פרס למלחמה בסנת כמו הרם לבריאה ראה הרבה
תושבי העיירות ההם סהיו סוגרים החניות ביום ו' בין הסמסות וסאל להם על

מה והסיבו כי לא ידעו רק סמנהג אבותיהם בידיהם לסגור החנויות בכל יום
השבת' אז אמר אין זה אלא כי בזמן גזירת האנוסי ההם נהגו זה כי אמונת תורת
מסה היה בקרבם  .ברור הזה היה אילבטידיאו אפיפיור וכוה סלא יהיה אסור

לאכול סום דבר ראוי והגון לאכילת אדם  .בדור הזה היה איבסיביאו חכם
ופלוסוף גדול וחבר חבזרים רבים ובפרט ספר הפריפרכיאוני ובתוכו הפליג

להודות ולהלל תורת מסה  :בימי רב חסדא סהוא כמו סנת ד׳ אלפים ]

לבריאה היה ברומה קוסטבטינו הקיסר והחזיק אמוכתם  .והדרין אל סלויסטרו
פפא כל אסר לו באיטליאה  .והלך ובנה מחדש עיר ביזנטי .ועל סמו קראה
קוסטנטינופולי  .ומסם והלאה היתה עיר מטרופולין מהקיסרים עד סנת ה'

חלפים דל היא אלף ת' לחרבן סתפסה מחמד מלך התוגרמים .בימיו סלזה
הקיסר התחילו ובאו באיטליאה אומה א' הנקרא גוטי ואחרי ימים מועטים באי

אומה אחרת הנקראת אוסטרוגוטי ואחדת נקרא זיסיגוטי וקכתם נקראים

ונדאלי ככתוב לעיל בסלסלת הקשרים .והפליגו להלחם עם תוסבי איטליאהי
וכרפת וספרר וארכות יון ואז חרבו רומה רפ והמליכו להם מלך ברוינה ומם

עמר ע' סנים  .ויסלח עליהם יוסטיניאנו קיסר קוסטנטינו באליסריאו סר כבאו
באיטליאה ,ואחר סך נדסיטו סר כבאו הסני ויגרסום מכל איטליאה סנת תפז

לחרבץ  .ואומרים הקרוניקי סעלה מספר הנהרגים במלחמות יותר מסך סני
פעמים אלף אלפים נוסאי חנית וכורון לבד המתים ברעב ומיתה טבעית זיס על
זה ספר בפני עכמו  :בימי אביי ורבא סהיה סנת כמור אלפים פה ליכירה

וכמורץ לחרבן היה סבור מלכא ופרסי סוף מכיעא סהיה מלך פרס ובקי מאד
בריני יסראל  .בימיו קם פלוסוף א' במלכות פרס אשר היה דורס ואומר סיס ב׳
אלוקות  .א' ממונה על הטוב וא' על הרע' וסמו היה מאני עד סהסות והריח רבים
סהלכו אחריו .וסבור המלך שלח לחלות פניו ילך עם אנסיו לעזרתו וכן הלך עם
ת תלמידיו זתלה כלם ‧ ועיין בעקירת יבחק פרסת ואתחנץ סמאריך בזה ‧ בדור

הזה היה פאולינו הגמון עיר נולה סבמלכות נפולי .והוא היה ראסון לנהוג את

הפעמונים לקרא האנסים ללכת להתפלל‧ ואחריו נתפשט המנהג בין הנוכרי' :

בימי רב נחמן ורב פפא סהיה סנת כמו ד' אלפים קיג ליצירה היה ס' ירונימו
מסקיאווניאה סהעתיק התורה ככתוב לעיל חב ,ואליסנדרו הפלוסוף ורופא

גדול המכונה סופיסטה  :בימי רב אסי וחביריו סהיה כמו בסנת ר' אלפים קהץ
לבריאה
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רב אשי רב אחאי רב חנן
לבריאה וממו דבר לחרבן  .הרבה אנסים מאיטליאה ברחו מפני חמת אטילה
מלך גוטי סהיה אכזרי מאר והודם העיירות וממית האנסים בחנם לא היה כמוהו

לרוע .וילכו במחוז ויניכיאה באמכע הים וסם התחילו לבנות עיר ויקראהו

ויניביאה ויא סמסביית כור סהיתה קרובה לירוסלם נבנתה ונתמלאה ויניכיאה
ובימי' ההם בבנתה גם כץ עיר פיררה רומנו הפלוסוף הגדול היה ראסון למכא

החבלים מהכנ ורות עסוים מגידים  .וראיתי בקרוניקי ססטן נחלבם כורת איס

וסמס עם אסה נוברית ותהר לו ותלד איס ויקראוהו מרלין ויהי חכם גדול.

בימי רב אחאי וחביריו סהיה בסנת כמו ד' אלפים רע ליכירה וכמו שב לחרבן
הבית  .היה יוסטיניאנו קיסר ברומה אהם ופלוסוף גדול ואסף כל דברי התורות
ומספטים ורינים סעסו וחברו כל הקסרים סקדמוהו .ואת אסר חברו עכות
הזקנים סהיו ברומה בימי הקדמונים וחברם יחר על סדרם הנאות אשר ביניהם
היום והיו תרץ ספרים ונקראים היום בכל מלכות אדום תורות אינפיריאלי' אסר
עליהם נעסופירוסי רבים מחכמיהם בכל דור ודור והוא סלח לויגינו סר כבאו

להסלים לגרוס הגוטי מאיטליאה .וזה מרר בו ועסה עכמו מלך בעיר רוינה
ויקרא סם מלכותו איסרקו והתמיר זה המלכות קסר סנים עד בא קרלו מנייו

ויגרשם ויתץ המלבות אל האפיפיור .ובשנת ד' אלפים פל .אלבואינו מלך
לונגובררי תפס גלול אינסובריאה והסים סמה לומבדריאה על שמו ויסם כסא

מלבותו בעיר וירונה ולפעמים בעיר פויאה ויתמידו כב מלכים עליה במסך דד

סנים עד בא קרלו מנייו ווערסם בדור הזה היו חכמי' גדולים בעולם ובתוכם
סימקו  .בואיניאו איג'יריאו היווני ופירסיאנו  :בימי רב חנץ וחביריו שהיו

סנת כמור' אלפים סמט ליכירה אומרים הקרוניקי סהיה רעם גדול בכל העולם
ונפל המקרם הגדול סעסו היהודים בירוסלם במכוות יוליאן אפוסטטו הקיסר
עם הוכאה רבה .וביום סאחריו בא מן הסמיאם גדול באופץ סנתכו כל הברזלי

סהיו בבנין ההוא ונשרפו יהודים רבים אין קץ  .ובראות הקיסר וולינטי כל זה
סלח מקוסטנטינו יהודים אחרים ובנה כל ההרוס ,וכתב רבי יוסף כהץ בדברי
הימים טלו  .סבדור קרוב לזה עומר בן קטף דור סליסי למחמר צוה לבנות בית

המקדם ויתן אליו הכנסות גדולות זראיתי בילקוט פרסת תולדות יצחק סבימי

רבייהוסע בץ חנניה גזרה המלכות שיבנה בית המקרם‧ והנוצרים הסתדלו עם
הקיסר ובטל הגזרה  .וקבלתי מזקץ א' סיס קבלה חכלו מזקני הרור סלפניו סי

ירוסלם הבנויה להווה אינה ירושלם הקדוסה שנבנו בה הב מקרמות .כי היא
בחרבה עד היסור בה אמנם זאת היא הבנויה באחרית הימים על ידי הקסרים
ונתץ בידי קבת ראיה והוא סהקרומה לא היה קבור בתוכה סום קבר .ברור

הזה אומת וסיגוטי סהיו בספרד ררפו בני יסראל מארזאירקילו קיסר קוסטנסינו

גם הוא רדף אחריהם הרבה  .וגם כתב לרגובירטו מלך כרפת סגם הוא

יגזור נגריהם זכן עשה ורבים המירו וידל יסראל :בימי רב חגינא ,באון
וחבידיו סהיה סנת כמור' אלפים תמליבירה זכמו תקב לחרבן  .החחולה עצת
פקני

זקני מניכיאה להקים עליהם מנהב הרוכסים .ובהיות מלך כרפת חלוט ועכל
ופיפירו שר כבאו גבור חילזאיס מלחמה וחסם טאל מזקדיאה אפיפיור סיפתרהו
ממלכותוהרפת ויעתר לקולו  .והוא המית בערמה למלך וימלוך תחתיו .וזה

המלך היה סוף מספחת מירוניקי סמלכו בכרפת סא מלכים בסץ סנים מאב אל
בן בירוסה  .בימי רב יעקב סהיה בשנת ד' אלפים ת״כ לבריאה חיה ראסית

מלכות אונגריאה  :בימי בר אבא וחביריו סהיה בשכת כמו ד אלפים

תקנו לבריאה וכמו סנת תרמלחרבן .בא באיטליאה קרלו מנייו וגרם מלך
לומברדיאה ואיסרקדודרוינה  .והאפיפיור לקח מעלת החסרות מעל המונים
ויתנה על זה קרלו כי התמידה זאת המעלה מכיסארו הראסון ער קוסטנטינו

סהלך לעמור בקוסטנטינופולו במסך טשח סנים בלח קסרים ואחר כך נמסך
קסרות היוונים בעיר קוסטנטינופולי  .מקוסטנטינו הראסון עד כיכיפרו היולו

קסרים במשך תלג סנים ‧ והוא הרפה ליינוביסי למנות עליהם דוכוס,
ולויניכיאני לנהוג דיניהם ולא יהיו ספופים לתורות הקסרי׳ וחדש שמות לרוחות
הנושבות וזה המלך היה יפה תואר ויפה מראה חכם גדול ואיס מכליח:

בימי רב יוסף וחביריו סהיה סנת כמו ד' אלפים תקב וכמו שנת תרע לחרבן.
היתה אסה ממחוז אינגלטירה סהתנכרה והלביסה בגדי אנסי ותלךא המדרסי
והפליגה לדעת המוסכלות ותלך לרומה ,ולרוב חכמותיה הוקמה על כסא

האפיפיורים ויקראו סמה יואן ,ותמלוך ב' סנים ה'חדשים ,ולהיותה הרה מא'
מיועציה בהליסתה פעם א' חוץ מביתה וכל עבריה אחריה אחזוה חבלי יולדה

חוץ מזמנה באמכע הדרך ותלד בץ ותמת תכף ויקברוה סם ‧ ברור הזה סיסבוק
מלך גוטי היה מולך על דומה וספרד .וכוה ליהורים סבמשך א'חדש ימירו בקנם
מיתה  .ורובם המירו וקצתם מתו בקדוטה .ותוך ט' ימים מת המלך וימלוך

ויטיזה והניח לאסיסי סיסובו לאמונתם ‧ בימים ההם בהיות אינריקו מלך כרפת .

העלילו על יהורי על דבר הרם וישרפו אותו וכל בני ביתו ויהורים רבים אחרים.

וכן בהיות רומריגו ממספחת גוטי מלך ספרר באו המורי במרמה ויקחו ממנו

עיר טולידו  .ויעלילו הגוטי על היהודים שהם מסרו העיר לאויביהם והיו רוכים
להרגם והמלך הכילם נ סנה אחר כך היה איסקוטו במלכות סקוכיאה:

בימי רב אהרץ וחביריו סהיה שנת כמו ר' אלפים תש לבריאה וכמו תשפ לחרהן
היה קמפנו פלוסוף ותוסץ גדול  .ולרוב חכמתו באכטגנינות תקץ איזה טעות

סמכא בחבורי התכונה שעשה פטולומואוהגדול  :בימירב שרירא וחביריו

סהוה שנת כמור' אלפים תשם לבריאה וכמותת לחרבץ .כולדו מריבות גדולות

בין המלכים על דבר בתר הקסריות תכלית הדברים בהיות ליאון אסכנזי
אפיפיור נתן התר הקסריות על ראס אוטון הראסוץ מלך אסכנז  .ויקחה מעל
לודויקו מלך כרפת אשר היה עליהם קי סנים על ח' מלכים .ותוך ימים מועטים

מת לודויקו מלך כרפת הנז בלי בנים .וכוה במותו סהמסנה פלו יקח לו לאסה

אלמנתו ויהיה מלך כרפת  .וכן נעסה ,ואז נפסקה מלכות כרפת מבני קרלו
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מנייו אשר מלכו ר' סנים תחת יר מלכים והאפיפיור הנז' עשה דת כי כחר

הקסריות לא יסלסל בירוסה מאב אל בן כי אם כאשר יבחרו הבוחרים .וגזר
מעכסיו סהבוחרים יהיו ארכי הגמון ממגנכה  .וארכי הגמון מריוירי .וארכי

הגמון מקולוניה ואלה סלשתם נקראים איטליאני .וגדול מעיר בונבורי סנק
פימיריאו לפי סמביא המוריאוני ברזל לפני הקיסרי קונטי פלטינו סנותן המאכלי

לפני הקיסר ושניהם כרפתים י דוכוס סנסוניאה סמביא החרב סלופה לפצי
הקיסר  .ומלך בואימיאה סנותן לשתות לקיסר  .וסני אלה אסכנזים:
בימי רב יהוסף הלוי בן גנקטילייה וחביריו סהיה כמו שנת ד' אלפים תת וכמו
תתפ לחרבן התוגרמים תפסו ירוסלם מיד הקיסר וימסלו עליה לד סנים .ואחר

כך לקחה קוסטנטינו מלך יוונים וימלוך עליה גוטיפרירו סר גלטיאה ויגרס כל
היהודים מירוסלם וחחומיה ומלך עליה הוא ובניו פח סנים .ובסנת כמו ד אלפים

חתנו ליכירה הלכו כל המאמינים למלחמה על ירוסלם נגד התוגרמים ויעברו

בגלילות אסכנז ויהרגו הרבה קהילות ישראל סבאיספירה ווירמיזא ומגנכה

וקולונייה ונוסה וכלכבו ואילנירה וזנטה ומירה וכפר כרפאנה וקילדה וטריויס
ומיץ ופיס בדרק ופרגה ועיירות אחרות מארץ אסכנז וכרפת והיו גזירות

והמרות והריגות גדולות מחדם אייר עד חרש אב .ואת אשר נסמע עלה מך
הנהרגים והנטבעים בקרוסה יותר מחמשת אלפים נפשות .והמומרים היו אין

מספר  .וכן לימים מועטים היו גזירות כאלה במלבות אונגריאה ,וכן בארכות

מערב נועדו יחדו עם רב ללכת ירושלם גם הם ויהרגו היהודים סמכאו בכל
המקומות סעברו עד מקום הנקרא אבוטריג כל זה תמכא באד הטב ובאורך
בדברי הימים סל רבי יוסף כהץ טהעתיקם מקונטריס רבי אליעזר אשכנזי  .ואני

הצעיר ראיתי טעות בצרוק הדין סנוהגים הלועזים האזמר כמה אלופנו אשר
בשנת קלו כלו יחד ‧ כי לא נמכאו גזירות גדולות אא בזה הזמן ‧ ובשנת כלו ראזי

להיות עם ה' ודל במספר קטן סנת נ"ו  .בימי הריף סהיה בשנת כמותתנ
לבריאה וכמו תתקל לחרבן גזר הקונסידינטי שכל היהודים ימירו תוך חרש ימי'

בקנס הרג ורבים נהרגו ורובם המירו  .ותוך ימים מועטים מת המלך אומרץ
עזרא בפי' רכיאל סהוער לפניו מאיס נאמן סראה באי סרדינייה איס סנסתטה‧
וברח אל היער  .והיה הולך ורץ על ידיו ורגליו ואוכל עסב החיות  .ושר א הלך

לבור ביער ותפס חיות הרבה .ובתוכם בא לירו האיש הזה והביאוהו העיר
ויכירוהו קרוביו והביאוהו הביתה  .והיו נותנים לו לחם ובשר  .ולא היה אוכל

אלא עסבים והיו מדברים לו דברים רבים ,ואינו מסיב ,תכלית הדברי' לילה

א' ברח וסב אל היער  .בדור הזה היה ץ ראזי פלוסוף וחכם גדול ברפואה
ואכטגנינות וארקימיאה  :בימי הרמבם ורסי שהיה בשנת כמו ד' אלפים תתק
לבריאה וכמו תתקפ לחרבן היו גזרות רבות על מין היסראלי בארבע כנפות
האדץ ואכיגם לפניך בקצרה  .בסנתר אלפים תתקו היו באשכנז גזירות רעות
ורבות והריגות גרולות מהמין ממס סהיו בדור שעבר ומהאנסים ההס הנ"ל,
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וכן בשנת תתקלט פליפו מלך כרפת בחיי לורויקו אביו ועסה ספטים גדולים על
ישראל עמו בשכת ר' אלפים תתכג  .בהיות עיר טולידו ביר המורי .נכנסו
סורדים ערביים בלילה ויגנבו הון עתק סהמורי היו מחזיקים בבית תפלתם

לכבוד נביאם .ויהי בבקר הקיצו השומרים משנתם ויראו סנגנבו ויפחדו ויאמרו

שרבי אברהם דלקפה העני בחברת יהודים אחרים גנבו האוכר ,ולזה הרגו
יהודים רבים והרסו מ כנסיות ,והנשאר מהיהודים המירו ,ואז ברח הרמבם

מספרד למצרים  .בימים ההם בפרישי אסר בכרפת טענו על י' יהורי עסירים
סהרגו את הנפס והמלך כוה ונסרפו  .בשנת ד' תתקמ נעסה הריגה גרולה
וקרוסה בעיר ביברנ סבאסכנז ,ובשנח דתתקמב נשללו כל ישראל שבמלכות
צרפת ‧ כי היה בהם עושר מופלג ורבים נגרשו מהמלכות ורובם המירו .בשנת

דתתקה בהיות ריקרדו מלך חדש בעיר לונדריס סבאינגילטירה נהרג בקידוס ה'
רבינו יעקב מאורליינס ויהודים רבים אחרים עמו .וכשמוע המלך הדבר עסה

בקמה גרולה ברוצחים ואומר סבט יהודה סבשנת ה' אלפים כ' היה בלונדריס
כמוב' אלפים בעלי בתים יהורים וטענו עליהם סזייפו המטבעות ועא ונהרגו
על זה יהודים רבים ‧ ולא יכול המלך להסיגם אחור ולטובת היהודים גרשם מכל

מלכותו .בשנה הנז' בא על רובירטו מלך נפולי מלחמה כברה עד סלא נותרה
לו ולשריו פרוטה לפרוע הכבא .והיהודים התנרבו למלך סך רב ועמהם ססר
כבאות ויגרס אויביו  .ובמיתתו צוה לבנו להטיב ליהורים בכל יכלתו ,והמלך
חדס הרא ליהורים כלם וספר להם מכוות אביו .והוא אינו יורע במה יכול להטיב

להם זולת בהוליך נפסותם בגע ושלכן הוא רוכה סימירו תסף ומיר ועל זה רבו
הפלפולים .עד סהיהודים בחדו לקחת זמן ג' ימים לחסוב על הדבר ,ואחרי
הדברים רבים נועכו נוערו יחדו להסיב למלך סימירו  .אבל רכונם סכל זכר

ונקבה פלהם יתחתץ תכף עם כל גדולי המלכות הרצונם  .וזה חסבו לסאול
בחסבם טהסרי' ומיוחסים לא ירכו להתחתץ עם היהודים ‧ אבל נכזבה תוחלתם

כי המלך הפכיר השרים להתחתן בם ‧ ומשם התחילו להיות אנוסים מם ‧ ובמסך
הימים באו במלכות ההוא אנוטים רבים ממלכות קטלוניאה וכרפת .ומכנסת

הגדולה סבנפולי עטו בית תפלתם הנקרא ס' קטלינה .בשנת דתתקב בעיר
בראשה סבכרפת נשרפו פ' יהודים בקדוס ה' חכמים גדולים ועשירים .בימים
האלה תפסו היסמעאלים ירוסלם ,והרשו ליהודים לעמור בהי אזנסרפו ביום

סבת הגדול רפסח בקדוס ה' יותר ממאתים נפסות בגלילות אסככז .ורבים
בשרפו מאליהם ובביזה סלחו יריהם בשנת דתתקנז בעיר נוסא סבאסכנז כל
היהודים נסרפו בקרוס ה'וראיתי בספר סבט יהודה כתוב גזרות קסות על המיץ

יסראלי בכמה מקומות .ולא הזכיר הזמן  .ואני אכיגם לפניך ברור הזה ,כי אין
כוונתי אלא להוריעך כי הות קיים בנו בכל זמן פסוק ואף גם זאת וכו׳ .בספרד

בעיר איגון קם נערא ויאמר כי נראה לו רמות יונה מדברת אליו ברוח הקרש

ויקומו כל דועה כאן אליו בגלילות ההם כי בני העיר לא האמינו לו ויאספו יחר
סר

סך המו ל אלף דועים ויהפכו פניתם נבר היהורים להרגם  .וישלחו היהודים אל
האפיפיור והוא גזר בקנס חרם סלא יזיקו ליהורים ולא סוה להם .כי נהרגו

קהלות סדדין וטולוסא ובגבוסונא ובתפסט הגזירה במלסו אינגילטירה ובורילים
וקסטיל סרכינו ואגינס ובלומיסי ורבי נהרגו ורובם המירו וואת הגזירה נקראת
גזירת הרועים .ואומר האוסקי סזה היה סנת ה' אלפים פ' לבריאה .בעיר

ויאינה סבמלכות אונגריאה .הלכו ג' נערים נוכרים לבחור על מים קרוסים
סבנחל ונטבעו סלסתם ואמרו על היהורי שהם הרגום הואיל ולא כמכאו .ויסרפו
ס' יהורים והסאר נכולו עם הוכאות גדולות  .ותוך טו ימים נהפך הקרש למים

ונמכאו הנערים  .בימי המלך רובירטו סבירוסלם נמכא אפופיור ברומה שהיה

אוהב יסראל  .אמכם אחות האפיפיור סהיתה נקראת סניקואה שנאה אותם מאד
והסית האפיפיור סיגרס היהודים ממלכותו .וכן עשה אמנם באמכעות מלף

י ירוסלם הנז כתבטלה הגזרה עם הוכאות גדולות בעיר מונטסוץ בחול המוער
מו

דפסח יכאויהודים מהעיר לבחוק ביניהם בחוק א' סמסימי סודר על עיני בחור.
והוא יולך סביבם ואת אסר יאחז בידיו יסכב במקומו וטענו הכוכרי נגרם וכהרג

כל הקק סם בקדום ה' באסככז בעיר א' גזרו על היהורי סימירו בקנס שריפה.ו
ונאספו כל היהורי להתפלל בכנסת והסכימו להרוג עכמם בקרוש ה׳ וכן עסו
זיס קבלה שכפה ה' עליה הכנס כמין גיגית ונסארוסם קבורי‧ בעיר כורון אסר
בכרפת הרליקו אבוקה וגזרו על היהורי סבעיר ההיא סבמסך הדלקת האבוקה
ימירו בקנס חרם  .וילך יהודי א׳ בעל זרוע זיאמר למלך עסה עצתי .כוה נא

להעסות מרורה גדולה ברחוב העיר והפחירני לשרוף אותי אם לא אמיר  .ויעם
כן המלך והסהיו שם  .היהודי לקח המלך וישליכהו על האש וגם הוא זרק עכמו

באס ונשרפו סניהם .באסהנזגזרו בני עיר א' שתוך ג' ימים ימירו כל הוהודים
עם קנסות .ויכאו היהורי' ויהרגו סך רב ממבקשי רעתם ,וגם נסיהם בחכמתם
הפיתו אס בארבע הנפות הארץ ונפרפו הנוכרים והיהודום יחד ,וכן בימים

ההם היתה גזירה בעיר פיס .מכרי א' סאל כדקה מיהורי ולא פתנה לו אדרבה
בתקוטטו יחר  .והוא טעץ על היהודים סקברו מומר א' הקברי ישראל וזה כי

מאתמול בלילה קברוהו סם והיהורים לא ידעו ויבוקש הדבר וומכא והמלך גזר
גלות על ישראל .וילך רבי יהורה ץ' וירגה אל המלך ויאמר לו קח לך נייר לבן
וסימהו בחקך  .אחר כך אמר הוכיאהו מחקך  .ועם הסבעתו הראה למלך

מכוייר בכייר כל המעשה איך היה וסם האנסי שקברו האיס ויבוקס הדבר וימכא
ונתבטלה הגזירה  .בעיר נומרדיאה סבכרפת מכסף האסיף בהסבעותיו
חזירים רבים והרגו זה בזה  .ויקומו חברת אויבי יסראל ויקחו לבם ויקברום
וטענו על היהודים סהיו רוכי להרוג הנוכרי ולקבור לבותם ולזה הביאו המכסף

לבא עליהם בחברתם  .אבל המכסף חמל על הבוצדים והביא ליהודים כל כך

חזירים תחתיהם‧ ויקומו בכי העיר זיהרגו היהודים וסללם לבוז‧ בעיר סבזורה
מבספרד נערי הנוכרי נאספו בסוק עם הלי מלחמה לכחוק כנהוג ביניהם בכל

סנה

סעברה לא יכלתי ליסן וקמתי מן המטה והוצאתי ראסי חוץ לחלון והירח מאירה
וראיתי אנסים נוסאים איס הרוג על כתפיהם וסלחתי עברי אחריהם וראז כי

הסליכו ההרוג בבית היהודי׳ ועתה מעללים עליהם .ואז המלך כוה ועסה ספטי
ברוצחים ההם וליהודים היתה הכלה ואורה  .במלכות כרפת טענו על היהודים
סהרגו את הנפס והביאו עדים פסולים לפני המלך וכמכא אז לפניו מורסה מלך
התוגרמים אשר הליץ גם הוא בעד היהודים  .ולבסוף הוכרך המלך נגד רכומ

לרון יסראל להריגה .ואופן מיתתם היתה לסי' היהודים תוך חביות עם מסמרי'
תקועים מבחוץ ונכנסים החורים בפנים ומגלגלים האנסים בתוכם ומתים סם
במיתה מסונה .וכפי דיניה היה חייב המלך להתחיל הוא בעכמו לגלגל החביו

וכסהתחיל המלך לגלגל הראסונה נפל על הארץ  .ואז גזר המלך טיוכיאום
מהחביות ולא יהרגו עוד  .והמלך בקס הרבה איך היה וימכא היהודים נקיים.

מעסה משפטים בטוענים .בדור הזה היו חכמים גדולים בעולם בכל המוסכלות.
ובתוכם אביכינה ובראסית חבורו מהרפואה נזכר כל מסך ימי חייו ומרותיו
וחכמתו וכי בן טו סנים היה חכם גדול ויא סהיה מלך פיניכיאה .מיסואי גם הוא

חכם גדול ובר פלוגתיה  .ויא סאויצינה הרגו .יואן בן מיסואי גם הוא חכם
ופלוסוף גדול .פיינרו לומברדו פלוסוף וחכם גדול באלהיות וחבר ספר עקרי
אכלם ונקרא אצלם מאיסטרו רליסינצוציאי .אזירואי הנקרא אבלנון רסר היה
תלמיר חבר לאויכונה והיה גם הוא פלוסוף וחכם גדול ,ץ' זוהר הנקרא אל
ספואינטי היה תלמיד חבר לאויכינה .אבוחמר אלגזי גם הוא פלוסיף וחכם
גדול ‧ וסמעתי סבחבוריו נוטה מאר לאמונת יסראל ואומר בחבורו א׳ .אלו הכב
חליות היו חסירי ישראל מסכימים עלהם וקורים אותם וכו' סם  :בימי רבירו
סמואל ברבי מאיר ואחיו סהיה סנת כמוד אלפים תתקב לבריאה וכמו אלף סני'

לחרבץ .התחיל למלוך על עיר פירדה איס א' ממספחת איסטו וסמו מרקיסו
אורלנדינו  .ויא סהיה מגזע בני טרוייה  .בימים האלה התחיל מלכות טרטירי.

במכח במיר פיסטוייה סבגליל טוסקנה ב' אחים מזרע אשכנזי' סם א' ייבל סהיה
מחזיק חלק הקיסר ‧ ושם הסני גילפי סהיה מחזיק חלק האפיפיור סאז היו סובאי'

זה לזה  .וכץ האחים היו סונאים זה לזה עבודם ,ולהיותם מיוחסים ואנסי סם:

היו אנסי העיר נחלקי קצתם אחרי זה וקכתם אחר זה' ומהם נפוכו אלה החלקים
בכל איטליאה אחרי שמות סני אלו האחים  .בסנת ה' אלפים כב בעיר טיבטוניאה
בארץ אסכנז העלילו היהודים סהרגו בת יורסת והמלך חקר הדבר הטב וימכא
הכל סקר ‧ בימים ההם טענו על יהורי סהכה הקרבץ ויצא ממנו דם רב ויקומו
בני העור ויהרגו כל היהודים ומעוטם המידו זה כתב האוסקי ,וכתב ספר סבט
יהורה סבסנת המז פליפו בן פילף מלך כרפת גרש כל היהודים ממלכותו והא
כפלים מיוכאי מכרים והרלבג סהיה טו סנים אחר זה מזכיר זאתהגזרה בפסזה

מי מנה עפר יעקב וקהל טולוסה המירו כלם .ובסנת ה' אלפים כ' כומר א'נימול
באינגילטרה כדי להנסא עם יהורית שנתלהב באהבתה׳ ויורע הדבר לבני העיר

והיו

שנה וילכו על היהודים ויהרגו כל הקק והמלך היה רוכה להנקם מהם ויקומוכל
העיר ויעירו כי נמכא יהודי א' סהיה רוכה להרוג אותם ולכן קמו הם בראסונה.

ברומה קמו פתאום בני העיר ויאמרו ליהורים סימירו ואם לאו יהרגו כלם והג'
ימים המידו טו אלפים נפסות  .ואומר ספר סבט יהודה סזה היה בסנתה אלפים

קעב  .בגרנטה היה רבי יכחק המון רופא המלך  .פעם א' הלך הרופא בעיר

לכרכיו .ואימהם הסביע חבירו בחיי המלך שיניח לו ולא אבה  .ויסב עוד

ויסביעהו בחיי הרופא ההוא ונתרכה לו ‧ זיקנאו הסומעים בדבר הזה ויקומו כל
העם מקצה ויהרגו כל היהודים  .ואומר האוסקי סזה היה בשנת המויה אלפים

רמח  .ובסנת ד' אלפים תתקסב אנסי כבא סהיו הולכים בגר התוגרמי' לירוסלם

גלגלו ברות רבות נגר היהודים בגלילות כרפת ואסכנז ואינגילטירה ובסכת
דתתקנח הרשה פליפו מלך כרפת ליהודים סיסובו לגור במלכות כרפת .אבל לא
ארכו הימים כי נגרסו מחרס  .קיסר א'בקוסטיטינופולו גזר על היהודים סימידו

ולא אבוויגרסם מהעיר וילכו אל הסרות ועמרו ג' ימים שלא אכלו ונכמרו רחמי
הקיסר עליהם .זוביאם אל עור קטנה הנק' פירה ונחרכה סיסבו סם אך בתנאי

סלא ועסו מלאכה אחדת אלא בורסקי  :בספרר היה איס סהסית את המלכה סיסא

מאת המלך סיגרס היהורים ממלכותו וכן עסה אך טרם סילכו היהורי נמכא
בו עוון זיתלוהו .ובתטלה הגזירה ‧ בימי אפינסו מלך ספרר הגדול והחכם סמלן
בשבת כמו ה' אלפים באו אנסים להלשיץ ליהורים והיה מלך חסיר ויסר ועשת

וי כוח על זה עם פרה טומשו חכם גדול בלסת יהודית .ולבסוף ביץ סניהם נכולו
היהודים ואני ראיתי הויכות ההוא  .ואומר סבט יהודה סהיה ויכוח על האמונה
בין זה המלך ודון יוסףן יחייא החכם  .וחסבתי באזלי סהיה בן בנו סל דון יחייא
ז' יעים הראסון סהן מתקרב להיות כפי חסבון השנים .בשנת ר למלכו באו
בוצרים מעיר איסונה וילסיבו ליהורי סהרגו הנפס בערב פסח והמלך בחכמתו
מכא היהודים בקיים ויעם נקמה במלסינים .בימידון מנואל בנו העלילו אנסי

אוקנייה על יהורית סהרגה את הנפס ובחריפות האטה זבחקירה טובה ככולו
היהודים  .בימי אלפונסו הנז דורס א' הזמין ליהודים סיבאו למחר לדרסתוי
ויתחננו היהודים אל המלך סלא יכריחם לפי סירעו כי דעה בגד פניו ,והבטיחם

המלך סלא יקבלו נזק ויהי תוך הרדסה התחול הרורס לדבר רעה נגד היהודים,

זיקם המלך בכעס וילך לו .והדורס ירד מדרשתו ויחל פני המלך סיסוב וכן
עסה  .ואז הדורם הפליג לדרוס לתועלת היהודים .בימי רוץ אלפונסו בן בנו

מאלפונסו הגרול הכז' קם גונזאלו מרטין ויקץ מהמלך ממוץ ר' יהודים עסירים
סהיו במלכותו  .וברוב ערמותיו גלגל סנחתם הדבר בטבעת המלך .והפליג

עם זה להרע מאר לוסראל ‧ ולבסוף נהפך הדבר ותלו אותו על עץ אחרי הימים
טענו על היהורים סהרגו את הנפס .ויסלח המלך לקרא ליהורים ויסאל מהם פי'

פסוק לא ינום ולא יסץ סומר ישרא .והסיבו לו פירוסו ,ויאמר להם המלך פירוסו
הראזי הוא כי ה' לא יניח אחרים לנוס  .ובפניהם ובעני כל סהיו אמר בלילת
סעברה

חמפפוואבש

והיו רוצים לשרפם ‧ אבל המלך בחר לעסות הנקמה בדרך אחרת וגזר כי תוך ם

ו

חרשים ימירו .ואשר מלו הכומר נסרפו .ורבים מהם המירו' ויקחו כל בניהם
מו' סנים ולמטה ויוליכום לסוף מלכותו למעץ יסכחו מנהג אבותיהם היהודים,

וימת המלך וימלך בנו תחתיו ותהף בא על מלכותו דבר ורעב ויאמרו יועכיו כי

לחטאת היהודים שאינם מאמינים הטב בא העונם לתם ,ויעם שני אהלים על

חוף הים ,על א'בייר בורת מרעה ושמו ועל אחר כייר משיחם .ויקר לכל האנוסי
בדברי טובי ויאמר אליה כי מרשה להם להתיהד ולא יכריח סום מהם לסום דבר׳
אמנם כרי להכיר מי יהיה יהודי ‧ רוכה סהמתיהדים יכנסו באהל מרעה .וקבלו

עליהם לעשותו ורבים נכנסו באהל מרעה ואחרי הכנסם היו סם מרכחים אותם
ומסליכים בים .וכץ ספו תמו כלם  .בדור הזה היה אכון סהיה חכם גדול והפליב

לכתוב בתורות הקסרים ‧ בימי סמג והרמבן סהיו כמו בשנת רחקב וכמו אלף ל
לחרבן היה בוניפאכיאו אפיפיור וכוה סהחסמנים יסאו כובע אדום לסי' מעלתם

ואחריו היה בוניפכיאו פפה וכוה לעסות חג היובל בכל ק'סנה אמנם פאולו פפא
ב'כוה לעשותו בכל נ'שנים  .בימי הרסבא סהיה כמו שנת ה'אלפים מ'לבריאה
וכמו אלף קב לחרבץ .קלימינטו אפיפיור יכא מרומה והלך לעמור בעיר אויניון
סבכרפת וסם התמירו האפיפיורי' כסא מלכותם ע'שנים  .וזה הפפה חבר דתות

ומספטים רבים פערין נקראים על שמו קלימינטינה ויס בהם פרטים רבים נגד
היהודים בדור הזה התחיל כת הרוכבים והמלבים נתנו להם עיר רורי ואחרי

סהמלך תוגר תפס העיר נתנו להם עיר מלטה ‧ בימים האלה בספר כינטוכילי
קרוב לרומה יכא מן הים רג הדמות אריה ויתפסוהו האנשים ותכף כעק בקול

גרול  .ברור הזה היה פרא ארלוטו סחבר הקונקורראנכי בלשון לאטין .והיה
פרא טומאשו סנעסה אחד כך קדוש  .ואלבירטו מאניו  .ובדור הזה היה ראסית

מלכות בית גונזאגה במנטווה  :בימי הראס סהיה בשנת כמוה אלפים ב סהוא

המו אלף ק"ל לחרבן נפלו מן השמים חגבים רבים ותבאס הארץ וגלגל מגפה
גדו לה באיטליאה ונתפסטה כמעט בכל העולם ויאמרו כי לא נשאר מכל הילודי

המעשר  .בדור הזה התחיל אמורט מלך התוגרמים מנחג הייניברי  .והוא
סשולח פקירים בקבת מלכותו ולוקחים נערים קטנים נוכרים מאצל אביהם
היותר נחמדים ויפים ומביאם בחכר המלך ביד אנשים חכמים שמלמרים להם

חכמות ואמניות ואחר כך עוסה אותם תוגרמים והם נאהבים למלך כאלו יהיו
בניו והםש מדי משמרתו ונאמנים אכלו ‧ בסנת ה'אלפים קח וכמואלף ר' לחרבץ

פיליפו מלך כרפת השר את ישראל מאד .וראיתי בקונטריס יסץ סהיהורים הלכו

להתחכן לפני סר אחר חסם ואהובם מאד וכתב למלך אגרת לתועלתם ,ובתוכה
היה אזמר סאין להזיק ליהורים על מיתת המשיח משל למלך שמסר פרדס לאוהבו
סיסמרהו וכוה סכל מי סיסנס בו בלי רשותו סיהרגהו ויהו היום בקש המלך לנסף

אוהבו אם סומרהו כראזי ויתנכר וילבש בגדים אחרים ויבאא סער הפררס לכנס

בחזקה והסומר לא רצה ‧ והמלך היה אומר הניחני כי אני המלך .ויאמר הסומר
כט א
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אקי אתה דובר ולך לך כי לא תכנס סכן הוא מכות המלך .ואז רכה המלך
להכנס בחזקה וילך עליו השומר ויהרגהו ‧ כך הוא הכמסל ביהודים הקבה כתב
בתורתו אנכי ה' אלריך  .לא יהיה לך אלדים אחרים על פני  .ונשמרתם מאד

לכפסותהם כי לא ראיתם כל תמזנה .כי לאיראני האדם וחי  .כי יקום בקרבך
בביא אז חולם חלום ונתץ אליך אות אז מופת לא תשמע אל דברי הנביא ההוא כי
מנסה ה'אלריכם אתשם וכו' ופסוקים אחרים כאלה וכשבא משיחנו לעולם בא

ברמיון אדם והיה אלוד ויהרגוהו היהודים כמכווה עליהם י ואין ספק שאם היו
יורעים בודאי סהיה אלור לא היו פוסטים בויד .ולכן תמכא שלעתיר יושיעם וכו'ז

בשנת כמו ה'אלפים קי הוו כרוה רבות הלליות נגד היהורים כמעט בכל העולם
בארגון קטלוניאה ברכלונה וטריקה סולטונה וסליקונה בפרווינכה ומונסו]

ובילדירס ובאואיסקה ואשכנז  .בסנת כמזה' אלפים פ'א הוה דבר גדול בכל

מלכות ספרד‧ ורבים היו עומרים חוץ לעיירות ויהי היזם בעיר אחת טענו על
היהורים סהוה ידם עם המכורעים סחוכה לארץ סתיו סונאיהם לפי סלא היו
סולחים להם חוכה די מחיתם הואיל ולא היו יכולים לסוב בארץ .באופן סכתפסו
היהודים ושם עמדו ט'חדשים ונתאמת אחר כך כי סקר דברו על היהורי' ולבסוף
טענו עא עד האמוכה תכלית הדברים נשרפו ונהרגו טו אלף נפשות בקרוס ה'

וזת נקרא גזרת המכורעים וזאת הגזרה נתפסטה גם כן באסכנזוקטלוניאה
ופרווינכה כן מכאתי בספר סבט יהורה .ובשנת קיג יהוסע הדולקי סנקרא מס

ידולימו רס פי הסיג מהאפיפיור להביא לפניו חכמי ישראל סהיה רוכה להראות

להם ביאת המשיח ,וכן האפיפיור הביא מספרד אנסים חכמים ובתוכם הדר

טודרוס ן יחייא ופלפלו ימים רבים לפני אפיפיור וסרים רבים כנראה בספר סבט

יהודה .וכן אחר כך נגזר על יהורים להשיב הרביתות סלקחו ובאו יהודים נגד

פרא פייר לפני הפפה על זה סהיה נקרא מרקו פיורינטינו ונפטרו היהורים,

ובשנת הקו פיליפו מלך כרפת הכריח היהודים להמיד  .בחדש אב רובם המירו
ובסוף תסע שנים מת המלך במיתה משונה כי נפל מההר וימלוך אלואיס בבו
תחתיו והרסה ליהורים לשוב .ובסוףז סנים לבק שת עמו נגרסו מחרש .וקרלו

המלך בן בנוהחזידם .ואחרי מותו קמו עמי הארץ וימיתו קכתם וקכתם גרסו
וסללם לבוז ‧ בסנת הקבת היו גזרו'נגר הוהורים בעיר בדרס ובסנת קלה בעיר

בילקיירו .בסנת ה אלפים קכט היה במלכות קסטילייאה וליאון מכרפת כרות
מסונות על היהודים וכל הקללות נתקיימו בהם  .ובפרט בעיר טוליטולה מתו

ברעב בסני חרשים יותר מעשרת אלפים נפשות והנשים רחמניות בשלו ילדיהן
מהשהבות הכמח ואזכלים אותה והרבה קהלות נשרגו בקרוש ה' בשות קץ

העלילו על קאל טודה ולוגריט וקירואן ובורגס ובמלכות ארגון וליככה מיזריקה
וברכילונה ורובם המירו וקכתם ברחו וקכתם נהרגו .ובומר סהיה מתורה

למלכת ספדר גלגל סהמלכה תגרס היהורי .וסבב אברת קהל יירונה וברכלונה

ורוב מלכות קטלוניאה ואדגון וולינכה ומיוריקה .ולבסוף נתפשרו היהודים

לפרוע

הראש וגזרות

קיר

לפרועוסך רב ממעות ונכולו ונמשא עון בטועץ והמלך תלה אותו .ובאמכעות
מומר א' נכולו הוהורי מתפרעון  .בסכת ה' אלפים קמט היו כרות רבות ליהודים
בעיר פרגה .ואומר ספר יוחסין סבשנת קנא היה גזירה גדול בקטלוניאה

וקסטיליא וארגון והמירו יותר ממאתים אלף נפשות ונתנו סיבה על ערוב

אנסו יסראל עם נכריות כי הבני הרגו אבותיהם וכבר הזכרתי זה ברור הראס
בשנת ה' אלפים קבה היה גרוס כללי בכל ארכות כרפת לא נסאר פרסה וקכתם
המירו עבור עשרם  .בשנת ה' אלפים קש היה מגפה חזקה בכל גלולות אסכנז

ופרווינכה וקטלוניאה ומישראל לא מת א' וטענו סהיהורים הטילוסם במימות

וגלגל עליהם כרות רבות  .וראיתי אגרת ארוכה מכתב רבינו חסראי קריסקם
המספר באורך ועם הזמן מהרבה ברות וגזירות והריגות סהיו בגלילות ספרר
בסנת קבב ובפרט הריגת כל זרע הראס ותלמידיהם כי בברחי האריכות לא

העתק תיה הלה רק בקובר בסנת קאט בהרגו בעיר פירק מאתי נפסות .ובשנת
קעו מלבת בון פורטו לקחה כל הנעדים והטבילם במים ‧ אם אמרתי אספרה

לכם רבי התלאו מכאונו ישתוממו רעיונהם האמנם אערוך לפניכם סלחן הדעה
מעוטרת ראס ולענה בקברה והדברים כהויתץ להסביעכם מדורות לענותנו

ולהסקותכם מיין עכבונינו .ואם אחסוב כבר הוגר לכם הדבר אכתוב אותו

בתכלית הקבור על הסדר' רח תמוז סבת הקנב היא סכת אלף סכא לחרבן דדד
ה' קשתות האויב על קהלת סיביליאה רבתי עם סהיו בה כמו ו' או ז' אלפי בעלי

בתי הכיתו אס בסעריה והרגו במעם רב אך רובם המירו ומהם מכרו ליסמעאו

מהטף ומהנשים והיו מסילות היהודים יוסבים בדר ורבים מתו על קרוסת ה'
ורבים חללו ברית קדש .מסם יכא אס ותאכל ארזי הלבבון העיר הקדושה קהלת

קורטובא גם סם המירו רבים ותהי לחרבה וביום צרה ותוכחה יום סהוכפלו בו
הכרות יז תמוז .חמת ה' נתנה על עיר הקדם אשר משם תכא תורה ודבר ה'
היא טוליטולה ויהרגו במקדם ה' סהן ונביא סמה קרשו ה' ברבים רבניה הם זרע
הבשר והכבחר זרע תראש זכל הם ובניהם ותלמיריהם ‧ גם לשם המידו רבי׳לא

יהלו לעמר על נפסם ‧ על שלס אלה רגזה ארץ מלבר קהלות אחרות סביבותיהם
בא מספרם כמו ע'עיר ובכל זאת אנחנו פה על משבר והיה לנו יומם ולילה למסמר
והי בסביעי לחדס אב בלעה ולא חמל בקהלות ולינבה כמו אלף בעלי בתים

ויהיו המתים בקרוס ה' כמו רב אכטים והנסארים הרה נסו ונמלטו מעטי' ורובם

המידו ‧ משם פסתה הנגע בקהלות מיוריקה העדינה לחוף ימים יסהון ביום רח
אלול באו פריכי וחללוה בזזוה סללוה ועזבוה כמצורה סאון בה רגי' ומתו בקרום

ה' המוס נפסות וכמותת כמלטו במגדל המלך והנשארים המירו ,ויום סבח
אחריו ספך ה' ראס חמחו נאד מקדשו וחלל בזר תורתו היא קהלת ברכלונה אשר

הובקעה ביום ההוא ובא מספר ההרוגים כמו קל נפשות וכל יתר הקהלות נסו
אל המגדל וסם כמלטו והאויבים בזזו כל מסילות היהורים והכיתואס בקבתם,

ויד מסהיג המדינה לא היה במעל אך התאוה להכילם בכל יכלתו ויכלכלו סם
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היהודים בלחם ובמים ויאזרו לעסות ספטים באנשים הפוסעים אזי קם סאוץ
דלת העם והמוץ רבה על נכבדי המדינה וילחמו עם היהורים סבמגדל עם

קשתות ובלסטראות ויכום ויכתום סמה במגדל ורבים קרסו את ה' ומהם רבים

ססחטו עכמם ולא הגיעו בחכי המגרל עד סנעסו אברים אברים וקשתם יכאו
ברחוב וסם קדסו את ה' וכל השאר המידו .רק היו מעטי' שנמלטו בערי הסגני'
בער יכתבם אך הם מהנכבדים וברוב עוונותינו אין היום בברכילונה אוס אשר

בסם יסראל יכונה וכן בעיר לידירה מתו רבים והסאר המירו רק היו מזעטים

מנמלטו  .בעיר גירונדה תורה וענוה במקום א' קרשו ה' ברבים הרבנים אסר
היושם סלא המירו בה כי אם מועטים ורוב הקהל נמלטו בבתי הערוכים והם
היום במגרול סוף דבר במלכות ולינכה לא נסאר יהורי זולתי במקום א' הנקרא

מורבירו ובמחוז קטלוניאה לא נסאר בלתי בערי הסגנים והפחות סלא טלחויר
בהם בכל המקומות אחרי ההסתרלות הנמרץ והפזור הרב מכל רכוסנו לא נסאר

לנו בלתי גוייתנו ובכל זאת לבם יהגה אימה ועינינו אל אבינו שבשמים בסואות

עד סיחוננו וירפאנן ממכאובנו ואל יתן למונו רגלינו עם

בשנת קעט בארץ

אטוב ופטיב ובירטנייה נהרגו בקדוש ה' יותר מג אלפים נפסות ויותר מתק
המידו  .בעיר לואיריס טענו על היהורים סטבעו אסה הדה ובכח יסורים הודו
ונהרגו רוב יושבי פרווינכה .וכתב רבי סם טובן סס טוב כי בהיות המלך דון
אינריקו נער נהרגו הרבה קהלות מעמי הארץ מכה רבה לא נשמע כמוה

בסיויליאה וקוררובה ואיזינה וכל קסטיליוא יסנה היא אנדילוזיאה ומגרי וטפקס
ואוקנייה וגואיטי וקסילמגמם ומונייוס וטוריקוס ואסקלונה ורבים המירו ובימי
דון יואן בץ אינריקו גזרו על הנותרים סלא יעסו רבית ולא סחורה מעניני אוכליץ

ולא ירפאו הרופאי וסלא יקנו בתים ונחלות וסיסאו סימן וראיתי בקרוניקי סלהם
סבעיר פרגה נהרג הל הקהל ההוא בקדוש ה'ויוכיאו המתי מקבריהם ויפרפוס?

בסנת הקעו נפל פחד היהודים שבאיטליאה פן יתחדש עליהם גזירות כמו יתר

אחיהם המפוזרים בעולם ויקהלו ויעמרו על נפשם בועד כללי בעיר בולונייה.
ובסנת קעח נוערו סנית בעיר פורלי ונעשו גזרות ותקנות הרבה ובחדו אנסים
וישלחו אל מרטין אפיפיור ברומה והשיגו בולה אינפיומבטה עם הרבה תנאים
טובים ליסראל ונחתמה מיד הפפה מרטיץ טהיה פפה ריח יד פיברא קפוסכת לב

למלכו סי טו שנה מלך  .ואומר תרומת הרסן סי׳ רמא כי מיום י' סיון עד ט' ניסץ

קפא היה גזרה כללית בגליל אסטרייך  .ובשנת קב בעיר אסישי סבפרווינכה
ובסיסן סמב אומר סבסנת קעו היהודים סבאסכנז פרעז תמשות רכוסם כרי

להעביר הגזירו  .בדזור הזה סא מלך פרס ליהורי למה אינם עוברי הארמה כיתר
האומות ולבסוף צוה אותם לעמד בכפרי'  .ויאמר א' מיועציו הסכלת עטה לפי
סהי הורי ירגו לרוב ויתעשרו ויותר טוב סתביאם בעיר ושלח כרוז סיוכלו להזרמג

ולאסול אתנו כעם א' וירעתי בוראי סבמסך ימי מועטי ימירו ונהיה לאמונה א'

ובן עשה  .ובעונות כאשר דמה סץ היה וידל ישראל מאדי וסן היו גזירות מטונות
בגליל

קטו
הראש וגזירות רבי יצחק קאפנטין
בגליל ברבריאה .בסנת ה' אלפי קנ ויא שנת קעב קם פרה ויכינו דולינכה מכת
דומינגו ויא סהיה מומר  .והיה נאהב ממלך רון פורנגרו רארגון להיותו א מהיב
דיינים סהעלוהו למלוכה ויסת נגד היהורים כל יושבי הארץ ויהרגו יהודים רבי'

ואין מספר וישללו את ממונם כי היה רב ונשרפו כל התבי הקדש והכנסיו ובפרט
בתי המדרסות סל הגאוני זקנינו זל .ונתפשטה זאת הגזרה בגלילות איטליאה,
זיסימו בספרד חקירה גדולה על האנסים עד היום הזה  .ובשנת קעה מלך

פורטוגאל שהיה בקרא רוץ יואן העם על תוסבי עיר סיבטה היסבת בים הקבר
המבריל בין קסטילייא ואפריקה  .באמרו סקבלו היהורים והאנוסים סגרס הוא

ממלכותו ויכר על העיר וילכדה ‧ בימים ההם אוייניאו הפפה גזר על ישראל א׳

בולה עם מב תנאים נגד היהודים .ובתוכם גזר סבקנס חסרון כל ממונם שום
יהודי לא ילמור בתורתם זולתי בתורת מסה  .ובראות היהורי׳ סאין רוב הכבור
יסולים לעמר עם הגזירות ההם עסו ועד כלל מכל היהודים שבאיטליאה בעיר
טיוולי  .ואחר כך בעיר רוינה והסתדלו על הדבר ועם הוכאות רבות נתבטלו.

בשנת ה' אלפים קמא הסירו הנוצרים חסבונם סהיה מקיסר אגוסטו והתחילו

ללידת מסיחם  .בדור הזה טמבורלאן מלך טרטריאה אסף כל כבאו סהיו תראף
אנסים ות' אלף רוכבי סוסים ובא למלחמה נגד המלך תוגר ביאזיטו וגם לו היה
כמו חק אלף סכירים ויערסו מלחמה גדולה וימותו יותר ממאתי' אלף ונתפס חי

ביאזוטו ויאסרהו בסלסלאות סל ברזל ויסימהו אוכל תחת סלחנו אכל רגליו כל
ימיו  .ברור הזה התחיל דוכוס ראורבינו למלוך עליה ובו היה הפלוסוף והחכם

הגרול קוסימו די מריכי והיה מריני גדול ועבתו בעצת אחיתופל .ומאן בוראכו

יפלוסוף וחכם גדול :בימי רבי יצחק קנפנטון וחביריו סהיה שנת המוה' אלפים
קה ליכירה וכמואלף ר לחרבן  .לורויקו דוסוס בויירה גרש כל היהודי ממלכותו.

ברור הזה לורויקו ספורכה המכונה מורו החוקרי שהיו במלכותו דמילאן העלילו
על ספרי היהודים והוכרחו לזקקם ואני ראיתי מהזקוקים ההסי בשנת רטו

בארץ סלמנקה נהרג בן סוחר א שהיה עליו נססים רבים ובקבר תחת א' הסיחי':
וה חזירים מכאוהו וטענו על היהודים ובאמכעות הכורף שקנה הנססים נתגלה
הדבר ונכולו .בעיר סיגוביאה טענו על היהודים ונהרג רון מאיר רופא המלך

עם כל היהודים ובביזה סלחו ידם ומהכנסיות עשו בתי תפלתם ראיתי בשבט

יהורה ומקומות אחרי' שמשנת רכד יום ט' באב ער שנת רב נמפכו גזירות רעות
על המין ישראלי בארכות סבוייה ופיאמונטו ולומברדיאה פרווינכה וכיכילי אה
ואשכנז ופורטוגאל וכבאדה ונפולי .בימים האלה המלך תוגר הדשה לזקני

ויניכיאה סיחזיקו בקוסטנטינה מורשה שלהם הנקרא ביילו  .בדור הזה ניקולה
יונוביסו  .ויא סהוה פרווינצאלי  .ויא סהיה אסכנזי מאריינטינה מצא בחכמתו

מעסה הרפוס יוסוחר א'מיינובה מכא לומה דרוקה במחוז אלטירה כי מבראס ונה
היו מביאים אותו מתוגרמה  .:בימי הרב רבי יוסף גיקטילייה וחביריו סה יה

שנת המו ה' אלפי דב ליכירה והמז אלף סל לחרבץ ‧ בסנת רכב המלך פירדי ננטי
איזבילה

די גיקטולייה וגזרות
ואיזבולה אסתו עשו מלחמה עם היסמעאלים שבגרנטה ויתפסוה .ובטובם כוו
ליהודים סבכל מלכותם סבמסך זמן קטץ ישאו מארבותם סהם קסטילייה ולברק

וקטלוניאה וארגון וגדנטה וכיכוליאה ,ותוסבי טוליטולה אמרו כי לא נמכאו
במיתת מסיחם כנראה כתוב על אבן גדולה סברחוב העיר אשר כתב הגמוץ

קרמון מאד והעיר סיהורים סבטוליטולה לא יכאו משם בבנין הבית סני ולא
נמכאו במיתת המשיח ולא סוה להם ולאאל יתר היהורים סום התנכלות .ויכאו

משם סס מאות אלף נפסות והיה סוה ממונם יותר מסלסים אלף אלפים דוקטי

המו סמעיר הרב הגדול אברבניל בהקדמת ספר מעייני הוסיעה סלו ,והכל הלך
לטמיון ולרוב לחכותם עבור עונס המיתה הלפו באוניות באשר מכאו קבחם
לאפריקה  .ואסיאה  .וארכות יון .וחוגרמה .ובתקיימו עליהם כל התוכחות
סבתורת מסה .ואגיר לך א' מכל סך מעסים רבים ורעים סאירעו להם כי רבו

מספר בעל הבית א׳ מוסלא מהרוח בא' מאיי הים היה לואביו זקן מופלג עטוף
ברעב סי זה ג'ימים סלאאכלו ויכמרו רחמי הבץ כי לא היה לחם וסמלה סנשארו

ערום ועריה ויקח בנו יחידו הקען וילךש העיר הקרוב לו .וימכור הנער לאופה

בלחם להסיב נפס הזקץ ויהי בשובו אל אביו עם הלחם וימכאהו מפל מת ויקרע
בגדיו ויסב אל האופה עם הלחם לקחת בכו  .ולא אבה הנחתום להחזיר הבער.

ויכעק היהודי צעקה גדולה על בנו ולא הוה לו מוסיע .ואירע לגולה מעשה אחד

כזה זקץ וזקנה ובתו יפה מאד בהעדר מהם מקום ללון עמרו בסדה בלילה
ההיא ויהי בחכי הלילה ויבא סודד ויענה הבחזרה ויבוז כל סללם ‧ ותוך סעה

סב הסורד והמית הבחורה באמרו סמא כתעברה ממנו ואין רכונו סזרעו יסאר

בין היהודים ,ורבים כאלה ארעו לבני הגלות הזה לאלפים ולרבבוח אסר קבתם
תמכאם בהקרמת החייט בפי׳ מערכת האלקות וקצתם בספר סבט יהודה.

ובהקרמת ספר מלסי' לאברבניל .ואז מלכת איזבילה הכבירה עזל החקירה על
החכוס האלה כי המירו מהם למעץ לא יניחו עשרם כמעט שלים היהודו ‧ ונמסכה

דריפת זאת החרירה בפעם הראסינה הזאת כמוארבעה פנים ,ודע כי החלק

שפנו ללהת אל פורטוגאל היו כמו סלש מאות אלף נפסות אסר על זה נועכו נועדו
רחדו כל היהורי סבמלכות פורטוגאל כדי לתח סדר אל בואתם כו כלם היו עניים

מדורים  .ואחרי הדברים הרבים סהיו ביניהם ‧ בחרו להשתדל עם המלך סלא
יכיחם להכנס פם למעץ לא יבאיסו ריחם עם המלך וזה כי קכר וקטן זה המלכו'

להסיל סך העניים כאלה ובשמוע השר רוץ יוסףן יחייא אכי אבוו סל הגאון אא
אל פעק כעקה גדולה על זה כי איך נבעול דלתי היסועה לעניים ולתת בודם חרב
על ההמרה ורבים דברים כאלה ויותר טוב להוכיא חכו ממונם ולמכא בירה

לדרכם סיכנסו וילכו משם אל פיס ומלכיות אחרות .ולא אבו היהורים לשמוע

לקולו  .באופן סהוכרחו הגולים להתפשר עם מלך פורטוגאל סיניחם לעמר על
מלכותו וסאם יכטרך להם ללכת חוצה קכתם או כלם יתחייב המלך לתת להם

אביות כפי כרכם והיהורים יפרעום .ומעתה הל הנכנסים במלכותו יפרעו ב׳

רוקטו

דיוקטו לכל נפס  .אחרי ימים מופטים לסבת מגמה סבאה מם ‧ בחרו רביםק
מהגולה ללכת להם ויסאו מהמלך אניות ויחכם המלך לחקור אם כל אנסי הגלות
פרעו מכסם כפי פסרתם  .וימכא רבים מהם סלא פרעו .וימלא עליהם חימה
ויקח לפרעון להיותם עביים את בניהם מג'סנים עד י ויוליכם אל אי אחר הנקרא

ס'טומי אסר היתה ציה בלי טוב לסיבת אלגררי שהם נחסים ומרפים ארסיים
הממיתים וזה כי היה רכונו להתיסב האו ההיא ולא סוה לו כי רובם מתומץ
הנחשים וקכתם ברעב ומעוטם ככולו ואחרי הימים נמכאו כמו מאתים נסים

מהגלות הזה שנכולו במעברות פיס וכלם היו עגונות כי קכתם זקוקות ליבם
וקצתם באלמנות חיות ונתיסבו כלן בבית אחד ומפרנסות עכמן ממעס' יריהץ

והמותר להן היו סותנות לבתי מדרסות  .וכראות השר זקנינו כי לא קבלו חבריו
את עצתו וגם ראה פני המלך רמ עם מין יסראל .וכאשר כתוב באורך בספר
הימים לתולדות בני יחייא הלך לו לאיסליאה עם בניו וכאסר חסב כן היה כי מלך

פורטוגאל רוץ מכואל כרוזא קרי בחיל סבמסך זמץ מועט כל היהודים ימירו ואם

לאו סילכו להם .והיהודים בחדו ללכת‧ וכסמוע המלך סי הולכים הם וירעסרוב
המוסר והחכמות היו בין היהודי'ואם ילכו יסאר מלכותו המכולה שאין בה בגים.

סלח לקרא כל הבעלי בתים ואמלהם כי רכונו לתת להם אניות ובידה לדרך עד
כי בדברים טובים הכניסם בחכרו הגדול סהיה נקרא איסטאיס ויביאום לפניו

והתחיל לדרוש להם בדברים טובים סימירו‧ וכראותו כי אין רכונם להמיד לקח
הל הבחורים ויביאם אל בית תפלתו ויזרוק מים עליהם ויסם סם כל אחד מהם

ברכונו ויחלקם בבתי הכוצרים ללמר להם תורתם ויבא אחר כך אל הזקנים ויעס
להם כזה  .ורבים הטילו עכמם בבורות סיחין ומערות וימותו במיתות מסונות

ויהרגו זה לזה למען לא ימירו ובשנת רסו אנשי ליסבונה היו סונאים האנוסים
ויאמרו למלך ססבות כל הרעות הבאים במלכות היה לפי סהאנוסים לא היו
סומרים התורה ויקומו סני אחים דס' רומיניגו ובידם כלם זיכעקו בפיר ויאמרו

בואו לנקום מסיחנו ויהרגו יותר מר' אלפים אנוסים עם אסזריות גדול עד סהיו
משליכים מהחלונות הנשים הרות על הרמחים ואלמלא שהמלך חמל עליהם לא

היה כסאר סום אנוס וזרע יסראל במלכות ההוא ומגלות פורטוגאל גם כן
כתפזרו בארבע כנפות הארץ ומהם באו באיטאליאה וקהל רומה נדרו לאפיפיור

אלף רוקטי למען לא ינוח ליהודים ספרדים לכנס בארכו ויכעס האפיפיור עמהם

באמרו איך אתם אכזרים על אחוהם  .וגזר שהם יכאו מארכו ויכנסו החכונים
ספרדים תחתיהם  .והוכרכו להוכיא ממוץ רב כרי לבטל הגזירה ותוך ימים

מזעטים בעסה גרוס במלכות ארגון ונבאדה ופרוויככה .וכלם אפי'סהיו גורמים

היהודים היו סוגרים מלפננהם הדרך למעץ לא יסאר מלכותם ריקם  .וזה כי היו
בני יסראל רבים ועסירים וחכמים .באופץ סהוברכו להמיר נגר רכונם ורבים

קדשו ה′בכמה מיני מיתות ובסנת ה'אלפים רכא רון יואן מלך פורטוגאל סלח

לקרא חוקרי על האנוסים שכמלהו תו ותכבר בח החקירה עליהם מאד עם סרפת
הגופים

הגופים ואברת ממונם כנודע  .וסמעתי כי במסך חמסים סנים ברחו משם יותר

משלסים אלף נפסות ונתפזרו בכל העולם  .בשנת ה'אלפים רנו בימי הפסח
הזכרחו היהודים מויניכיחה לשים כובע ירוק עליהם ,ובסכת רעז הוכרחו לדור

כלם יחד בסכונה אחת  .ויעמרו שם עד היום ‧ בשנת רסז פיררינאנדו מלך ספרר
לבד לו עיר טריפולי אשר באפריקה ויגל היהודי' אסר סם וקצתם נהרגו וקצתם

נטבעו ומעוטם הכילו נפסם ובסנת כמו רכ טויון פריגוסו רוכוס יינובה ועמז
גרסו היהודי' מארכם ,ובסנת ה'אלפים רב העמלקים סבמלכות מכיאה העלילז
על יהודי סהרג הנפש ובכחיסורים הורו היהורים את אשר לאעסו ותלו ר'יעקב

אביוב על עץ ויהורים אחרים ולבסוף נתגלה הדבר ויעסו ספטים בעמלקים
ובימים קדמונים טענו על היהורי סבעיר טרינטו סהרגו נער ונהרגו כל היהורו׳?

בן כתבו הקרוניקי  :ובכפר אחר קרוב לפורלי סבמדינת רומנייה ונסקלו כל
היהודים סם ‧ בשנת כמו ה'אלפים רב בהיות מלחמות גדולות באיטליאה נכנסו

כמו ר ספררים בכפר אחד נקרא קוריניולה ויחזקו בו והיו יוכאים בכל יום לסרוד

העוברים וסבים ,ויהי היום תפסו רבי משת כהץ אשכנזי והיו מפצידים בו להמיד
ולא רצה ויקשרוהו ברחוב על עץ ויסבבוהו עכים ואס תחתיו ותמיד סזאלים לו
אם דוכה להמיר ולא רצה לעולם אדרבה היה מחרף אותם וימת בקדוס ה''

בסנת רכג אנדריאה דוריאה להד ארצות קורון ומורון ופטדס ויסבו מהם יהודים
רבים וומכרם באיטליאה וארכות יוץ וכלם נפדו מאחיהם היהודים ושן אחר כן

לכד בחדש אב טוניס דברבדיאה ויגל כל הקהלות סהיוסם וימכרם ואחר כך
היהודים פראו אותם בעיר סקוטרו בני העיר טענו על היהודים ויהרגו מהם

פ'נפסות בימי פירדיננדו ואיזבילה אסתו סלחו קרסטופורו קול מבושר כבאם

ואיכטגניני גדול על האיים שמעבר לנהרי הוס וימכחו איים רבים הפקראי' עולם
חדס ויס סם יהודים רבים כנראה בספרים סנחברו עלאה הדרכים ,בשנת ה'
אלפים רסז מלך הסופי עסה פי' לאלקורעץ כפי דעתו וסמעתי סבתוך פירוסיו

יס סכל המאמיני בתורתו ההיא יהיו כל נכסיהם בשו תפות תחי מלאמה גדולה
בינו וזרעו ובין מלך היסמעאלים וזרעו .בשנת ה' אלפים רעא התחיל רביאל

בומבירגו להרפיס הגמרא וכל שאר ספרי הקרם בשנת אף תמט לחרבץ התחיל
מרטיץ לוטר באסכנז לטעון טענותיו  .ובשנת אלף תנח לחרבץ סולטן סולימץ

לכד ארץ מצרים מיד הסילראן ואי רורי מיד הרוכבים  .ובילגררו באונגריאה
ובדור הזה היה ניקסיאו אסכנזי שכולר סגי נהור ונתן לבו כל כך אל המושכלות

סהלך לבתי מדרסם  .וברוב כח הזכרון שלו הפליג להכליח במאד מאד עד
סהוא דרס ברבים בסטורי אי וחבר ספרים על התורות  .בימי רבי יוסף קארו

טהיה כמו סנת ה' אלפים ס'לבדיאה וכמו אלף שפלחרבן ,העיר ה′חת רוח
סולטן סולימן  .וכוה לבנות חומות ירוסלם ולהביא מעיינות מים תוך העיר

אז קרלו הקיסר כוה ליהורים שבמלשות נפילי שיסימו סימץ עליהם ואם לאו יבאו
משם ויהודים בחדו להגלות .והקיסר כוה שכל מי סהיה חייב להם יפרעום וכץ

וכאו

קיזן

די קאדו וגזרות

יכאו יסר) משם שלמים בגופם וממונם .ונתפזרו בארבע קכות הארץ אז קרלו
קיסר רבה ללכת זלהלחם על עיר אליירו ובהיותו עם כל כבאיו בים .באוסערו
הים עליהם באופץ סהל הצבא נאבדה וימלט הקיסר עם אנסים מועטים ,זתוך
ג' סנים יסמעאלי א'תפס העיר בעזרת ספררים ויסבו היהודים וימכרום לעבדי

וסללם לבוז בשנת סיא אנסי בואימיאה הגלו יסראל מעל אדמתם ותוך ימים
מועטים קיסר פורדיננדו החזירם .בימים האלה נסרף עיר א באסכנז במקרה

ויטענו על היהודים שהם היו ויענו את נפסם עד כי הודו מה סלא עסו ,ולא רכו

להמיד ונשרפו בקדוסתם  .בסנת ה אלפים שה התחיל המגפה בין יסראל

סבסלוניקו וביום ר' אב יצא אס מבית אברם קטלאנו הבסם ותאכל ה' אלפים
בתים מבני ישראל במשך ו' שעות כי מן הסמי נלחמו הרוחות הנוסבות ומביאים

האס על הבתים  .ונשרפו כמו מאתים נפסות וכנסיות ומדרסות הרבה וספרים
אין קץ לא נראתה צרה גדולה כזאת ואמרו לי בסלוניקו כי נמכאו אנסים

מבריחי רסוסם מהאס רחוק כמטחוי קמת בסדות  .ועם כל זה האס הלך עליהם

ויסרפם  .וגם ספרו לי זקנים בשבועה כי יום קודם השרפה ‧ איס יהודי בליעל

בתרעם עם החכם ר' יוסף ץ לב על פסק ריז סעשה נגרו והכהו על הלחי ברסות
הרבים ובהיות החכם לפני הבשם הכל קרע את בגדיו ואמר בקול גדול סומו

סמים על זאת  .ואחד כך נמשכה המגפה עד שהיו מתים בכל יום עמים רבים

הגיע לסך סדי ביום א׳ ואחר כך היו נמעטים בכל יום המתים  .בשנת ה אלפים

סי קם יסמעחלי א' ויאמר שהיה מזרע מחמד הנביא ויאספו אליו כל אנסי ריקים
וילכו בארכות הערב והיו קוראים אותו סריף סהוא שם סדרה וגדולה וילחם
במלכים רבים והפליג להכליח ,ולכד עיר פיס והיו בו יהורים רבים מיוחסים

סיצאו מספרד ויחמול הסריף עליהם ויט עליהם חסד ‧ בשנת ה' אלפים סיד

בהיות יוליאו מונטו פפה קצת מומרים טענו נגר קבת אגרות הגמרא ועא ורכו'
אותו לשריפה ונשרפו בדומה יום דה סיר  .ובבולוניה בחדש ההוא וברומניה

בחדס חסון ,ובאנקונה בחרש סבט' וכן בכל איטליאה בשנה ההיא .ובסנת
ה' אלפים סטו בהיות פאולו קרפה רנפולי פפה ברומה גזר א'בולה נגר היהורים

סבמלהותו סכל כנסת יפרעי דוקטי לבית דומה סעומרים סם היהורים סרזכים

להמיר ונקרא בית קטקומיני  .ובסנה ההיא יד תמוז גזר בולה אחרת עם וח

קפיטולי נגר היהודי והם .סאנסים ונסים וטף יסאו כובע ידוק על הראס והנשים
זילו ירוק ואפילו שהולכים בדרך חוץ לעיר  .סכל היהורים יעמדו בסכונה א׳,

ובכל לילה יסגרו הרלתות מהסכונה  .סלא יקבלו סום שרות מהנזכרים סלא
יוכלו להסתתף עם הנוכרים ולא יעשו סום דבר של אהבה יחד

סלא

יוכלו היהודים לרפות סום נוכרי .לא יזכלו היהודים לעשות שום סחורה אלא פל
בגדים ישנים ואם היה בידם אז סום סחורה ימכרוה תיך טימים שבזמן וחרשים
היהודים ימכרו כל בית ונחלות סהיה להם ונעשה חסבוץ שהיה סוה נחלות

היהודים אשר היו במלכותו אז יותר מתק אלף עטרות ונמכרו פחות מהחמסית.
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לא

יי

חדרקאו

לא יוכל להיות בעור א׳ אלא פנסת א'  .סהיהודי יסתדל פסום יקראנו ארון
מום סם סל מעלה .ויתר הקפיטולי היו תלואים נגר הרביתד ובתוכם סלא ילוו
חלא לחסבון יב וכו' זהיובגזירות האלו ענפים וסעיפים סקרוב לכסול היהודים

שבהם  .ואפילו בקלה שבהם היה קנס אברת הגוף והממון .ונתפרסמה זאת
ף הגזרה ליהורים סבכל מלכותו כמעט ביום א' סהיה ט' באב .וידל יסראל מאד.

בשנה ההיא הפפה הנז' סלח קומיסריאי בעיר אנקונה בחדש אלול וחבס סל
האנוסים סבאו מפורטוגאל אשר היו סוחרים סם ואפילו סהיה להם רשיות מג'
פפה סעברו לא סוה להם  .כי שלח קומיסריאו אחר נקרא כיסארו רלנבה אכזרי

ואחרי החקירות והדריסות פסק דינם בזה הדרך כי את אשר ימיר מחדש יסא
ברסה ויהיה נכול .ואת אשר לאימיר באס יסרף ויהיו כמו ס' אנסים סהמירו.

ועם כל זה לא סוה להם  .כי סלחום אל הגליאי לולי ה'סהיה להם .ובדרך סהלסו
להביאם אל הגאליאי ברחו וימלטו .ואת אשר לא רכו להמיר היוהג אנסי וזקנה
א' .אשר בימים סונים במעוט ימים נתלו ונשרפו .ואלה סמותם הקרוסים רבי
סמעוןן מנחס הזקץ רבי יוסף אוהב הזקץ רבי יוסף פפו הזקץ רבי אברהם

כהץ .הזקץ רבי סמואל גסקון .הזקץ רבי אברהם כרוליה  .הזקן רבי אברהם
פלקון  .הזקץ רבי אברהם דספנייה  .הסלם רבי סלמה ן' יחייא .הסלם רבי
יעקב מאכו .השלם רבי משה פאכו .הסלם רבי יצחק נחמיאס .השלם רבי יוסף
ודרח .הסלם רבי סלמה אגמריץ ‧ הסלם רבי רוד כמס .הסלם רבי יוסף מלסו.
השלם רבי שלמה פונטו .הסלם רבי יוסף ברזלאיןו השלם ר' יעקב מונטאלבאץ.

הסלם רבי אברהם לובו הסלם רבי יעקב כהן .הסלם רבי דוד ראובן .הסלם
רבי דוד צרקיירו ‧ הזקנה מרת מיורה  :ובסנת ה' אלפים סיט מת הפפה ההוא

רביעי דמילאן ואחרי
זח אגוס .וביום כה דיכימ' הוקם על האפיפיורות פיאו
חא
החקידות והדריסות ועשיית הפרוכיסי .התיז ראס מסאן קרפה ואחין רוקה

רפליאן כנראה בדברי הימים סלהם כי אני מקצר מאד והחלים גזרות האפיפיור
סעבר ונתץ מקום ליהורים להחיות את נפסם וגם העביר הרת מלחזור הרביתות
סכבר נאכלו סעל הדבר ההוא ברחנו כלנו מגלילות ההם  .אמנם כל זה לא סות

לנו כי בסנת סכה הוקם אחריו על מעלת האפיפיורות קרדינאל אליסנדרינו

סקראו סמו פיאו ה' וכוה סהכובע יהיה ייאלו אינפאליה בקט ,ואחר כך צוה
סבמסך ג' חרשי' כל ישראל כאו ממלכותו בקנס אבירת הגוף והממון וכץ בעסה
סלא נסאר פרסה ‧ זולת מעטי' סהמירו .ויהי כמו אלף בעל בתים סיכאו ונסאר
רוב נכסיהם שם כי לא יכלו להביאם וידל יסראל מאד מאד .כי נסארו סם

הלואותם ואני לברי נסאר לי באימולה ורוינה יותר מעשרת אלפים זהב סל

אמנות ועל הכל יתגרל סמוית :ברוך ה' שקי ישרא אסר עזרני וכתץ בי כח להביץ
ולהסכיל ויגעתי בספרי ובקבלות סבעל פה ומהקונטרסים הכתובי' יד ומכאתי

רוב כל אשר אותה נפסך וכאשר סאלת עד היכן סידי הגיע י אמנם ידעתי גם

אני כי מקום הנחתי למדברי עלי עתק להווה ולימים הבאים לעסות נגרי השגות
והגהות

הנ אור פל איבא מי סוסי לו ובור אה יהן לואמפריסי מקו לויא ברון וביקיטיה

מרגלי דורם ואהל סנותם וכיוכא לזה .אמנם כבר הקדמתי לפניך כי נמכא
טעיות הרבה בדפוסיםי וגם סגנון מחולף ביץ המחברים והסופרים והרפוסיי

באופץ כי האחרונים כמוני היום אין להם מקום להשריע וכריך אני להכריז בכל
מקום דברי הפלוסוף שאמר .רוכה אני להשיב לסואלים כרי לסמוע ולא לסואלים

לבבח וגם אמר פלוטרקו ‧ קבבתי נרחה מכתבי סונים אשר רבו עליהם הרעות
ולכן כריך לזה הספר קוראים שיהיו אנסי מרות האהבה ונחת ולא יהרסו בהמכא
עליו תואנות תחת היותו דורש לתת לנפשם עונג ועדון .אמנם אפילו סלא יעלה
לידי אלא להראות אל כל העמים חוט הסדרה מכוונת רכוני ,רייני .אסר
7הוא להראות לעינים פקוחות ולהחזיק בידים ממשסות ולהסמיעבאזנו'
פתוחות ולהטעים בחיך ואברי הדבור .ולהריח בריח קטרת מר

ולבונה .ולהאיר כסמש בתקופות תמוז סדר הקבלה האמתיות
מתורה סבסתב ושבעפ שנתן היתלמרעה על הר סיני .וממנו
ליהושע וכן מדור אל דור ער היום ,ולא נתחלפה ולא

נסזבה ,ולא נחסרה או יתירה אפילו נקודת חירק או
חולם או רגש ושום דבר ממה סבירינו היום בכתב

אז בעל פה׳ וכל המאמין בזה יזכה ויכחל
האושר האחרון אל הנפש בעולם הבא

הגוף והנפש יחר בתחיית המתי'
סיהיה ,בביאת הגואל
בעגלא ובזמן קריב

ברוך ה' לאו:
תם

לב
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מפתח

קרת

ההרמן ין מחד יד ותרומר ין מורמים שילים ידמון

לא הגיד לאביו מעסיו .סם עב

בן שלשלת הקבלה

לוי וסרח ועא' קהת .עמרם דף יא
מסה וענייניו .וחטאו בכור ואהרץ ר'וב

סירים לכבוד המחבר

רף ב טעמים על איחור מסה בהר סיני ג5

עשר תועלות בהקדמה וסהספר נחלק
לג חלקים וחלוק הדורות דף ג

אדם וחרוסים

דף ועב

סס עב

ורף יג

איוב בלעם יתרו וענייניהם ועא רבים
מם

מי היו המלאכים סיררו מהסמים ,סם יהוסע ועניניו ,ורחב

עב
רף יד

סס

פנחס .עתניא אהוד סמגר .דבורה

איך היה אורך הזמן סחיו הדורו ראסוני

וברק גרעון אבימלך תולע יאיר?

יד כולדו מהולים

והרבה דעות על זה

סם

סת' אנוס קינץ מהללאל ירד חנון
מתוסלח'ז קפלו העולם .למך נח

יפתח .אבכן וענייני בועז ורות

אילון עבדון סמסון וסם אמו סם
עלי סמול סאול ודור וענייניה סם עב

וסם אסתו .חרוסים על התיבה אחיה הסלוני ,סלמה וענייניו ואופן
דף

ז עא

עמרו

דף טו

ראסון לתקון כלים לעבודת האדמה תבנית המקדש וכסאו .וכתב קונסולו
סס

ה' אנסים ראו עולם חדס

עב

הרומני על עבודת המקרס

סם

טם עב

ותפארתו

ססי ארכפסר‧ סלח עבר פלג' רעו רחבעם אסא יהוספט׳ ירבעם נרב
סרוג' נחור תרח.

סם

אברהם ‧ סם אמו  .מיתת שרה
חדוסים עליו

סם

בעסה .אלה' זמרי עמריודף יז עב

אליהו וענייניו יהורם אחאב ,אחזיהו
יהורם

דף ית

אליעזר עברו מי היה וכץ הגר דף ח איסע וענייניו אחזיהו עתלה יהוסם
נביאי סנתנבאו קורם ביאת אברה סם
חדוסים על לוט ויסמעאל

סם

יהוידע' יואס ,יונה וענייניו .חדוס

במלכי יהודה

סם

ואנסי נקראו בסמות קורם לידתם שם זכריה יהוסעי עמום׳ ישעיה וענייניו
ט' נכנסו בגע חיים

סם

ז לא סלטה בהם רימה

סס

יהודים סהרפיסו מטבעות

סם

זריקת אברהם בכבטץ ותסובה למה

סם

עב

עוזיה ,יותם ,יואס ירבעם זכריה.
סלום מנחם פקחיהו .אחז פקח
בן רמליהו וענייניו וגלות ישרחל

הוסע בן אלה וגלות ישראל .סם

לא פרסמה התורה זה הנם .סם
יכחק ורבקה וחרוסים בהם ועסו רף"ט חזקיהו וענייניו .מנסה וענייניו
ותפלתו
מס
עב

יעקב ור' נסיו ויב בניו וחרושים על כלם
ולידתם

מס גב

ראסון לעסו ארמה על סם מספחתו ד״י

מיכה יול נחום חבקוק ועל מה כי
בזה הסם .צפניה .ירמיה אמון
יאסיה

ברוך‧ יהויקים .יהויכין .מי היה בן

סירה וחבורו וחבורי חכוני אחרים
סנמכאו

המחבר ועא

סם עב ונג

רב חנינא .רב וסמואל וחכמי' אחרים

גמר ירוסלמי .ועא

סם ודף כ
סם רב יהודה וחכמים אחרים

צרקיה ועא
בבבל
הנסיאי
בחירת
וסדר
סאלאתיאל
רב חסדא וחכמים

סם עב אביי ורבא' רב נחמץ

ועא

עזרה :זרובבל .ועא רבים ,וכנסח

סס עב
רף לד
סס עד

וחכמים סם

רב אסי ורבינא וחכמים

דף לה

הגדולה וכבוד סעסו מלכי האומות מדימר וחכמי' .רב יוסי וחכמי' סם עב

לבית סני

רף כא וכב חתימת גמרא בבלי .סך המסכתות

סמעון הכדיק וענייניו

סם וכב

ופרקיהם מסכתות סאינם בזה

אנטיגנוס יוסי בן יועזר וזמן העתק

סם ודף לו

הגמרא

תורה בלסון יוני ואיך היה מעסה

רב אחאו .רב חנץ ,רבי יצחק"

באורך וספרים רבים מתכונויות

סם עב

סנסרפו בבית מדרפם

מר הונא.

רף סר רב חנינא רב יעקב .הלכות גדולות.

יהודה בן טבאי ומי היה תנא רביאיהו
ומא
יהוסע בן פרחיא ועא .ומעסה

סם עב

חסמונאים ויהודית .והמסכות

חלכותם ומלכות הורודוס סם עב

רב מרי כהן׳ בר אבא .רב יוסף:
סדור רב עמרם ,רב קימוי ,רב

אהרץ.

אלדר הרבי וסחיטות

וחרוסיו.

רב סרירא רב סעריא

דף לז
דף לח

סמעיה ואבטליון .ועא דף כה מי היו בן אסר ונפתלי
הלל וסמאי ועא .ומזכרת כהנים מפלות יסיבות סורה ופומבריתא וסרר
סם
גדולים סהיו במקדם ראסון וסני
בחירתם
סם

סם

ודף כו רב האי וחבוריו וחכמים אחרי' סם עב

רבן יוחנץ בן זכאי ועא ,מם ודף כז ראסית מספחת בני יחייא דף לט
רבן גמליאל וחכמי'אחרי' ועא ותרגום רב יהוסף הלוי והרבה חכמים סברורו
סדר עולם רבה וזוטא .ערוגת
יונתן בץ עוזיאל ואנקלום ועקילם
ודבור על התרגומים ,מם ודף כח
הבוסם י ספר מקבועות ספר חפץ'
עולם
יסור
ספר
כט
ר' עקיב וחכמי' אחרי ועא סם ורף
סם עב ודף מ
דרוס וספקות על י' הרוגי מלכות חריף וחכמי רבים סברורו ספר קופת

ותסובתם

רף ל לא

רסבג הסני וחכמים אחרי וחבור הזהר
וסדר עולם

הרוכלי ספר עשרת הדברות .ספר
יחוס בשר‧ תקון סטרות כוזר

ססיצב לב ,עזרא וענייניו .ספר חובת הלבבו.

רבי יהודה הנסיא וחבור מסניות
וחכמים אחרים תוספתאי בריתות

מכילתא .פרקי היכלות .ספרא

בעל ערוך וענייניו ספר העתים.
ספר בן פורתא .דף מא ומב
תקנות רבינו גרסון .ספר הדינין
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ח ורועיי מופסהו ר וחבון" ורביכן

הרמבם וחכמותיו וענייניו וזרעו

יחיאל מפריסי

דף כז עא

כל זה באורך רב דרוס על זמי הרשבא והרף והרבה חכמים שהיו
ביאת מסיחנו הרבה רעות שם עב
בדורו
דף כח עא
דסי ופלפול על קרימתו להרמבם .תורת הבית .עבודת הקדש מערכת
עניינים עליו וזרעו ספר הפדרס

האלקות ספר הנייר כלבו .מגיד

וספר הפרנס ‧ מחזור ויטרו' כפנת

מסנה  .מגדל עוז׳ כתר סם טוב

פענח ספר היראים ספר האסכול

סמק בחיי כר הקמח' מדרכי.

ספר בשר על גבי גחלים .ספר

ספר הכורך ארחות חיי יורה דעה

החכמה .ספר העטור .עטור

אריך תסבץ נחמני אבודרהם.

סופרים  .מאה סערי עסרת דברו

ספר החי .בית יערי' .סער נדרי'

ספר הסערים ‧ רוקח ‧ רסבם ואחיו

ספר מנוח .הבחירה ‧ צרור חיים

וחכמי רבים סהיו בדורם רף נאעב

כרור הפסף .לוית חן ספר מלכים

ספר הישר פיסקה׳ מעשה גדול

סאירע בקסר תפליץ דף כב

ספר המגרל קריית ספר כזרת
העולם כרור המור .רב פעלים,

ספר הנאמנים .המנהיג וספר הברק

סער הסמים .העתק פי משניות

בעלי הצפס .ספר איסור מסהו

דהרמבם לוחות אלפונסו ,העתק

ספר המאור .תיספות ספר הכבור

סינה מסל הקרמוני .ספר עליות

ספר כריתות ספר התרומה ספר

יבמות המסקלי' מסכץ הערות.

אבי העזרי ספר אביאסף סרסים

הראם והרלבג ומעסים ממנו

ומכלול מהלך סבילי הדעת ספר

דף ס עא

ומזרעו

האמונה .והזכרון .תשבץ ספו טורים חקת הסמים ‧ חקת התורה.
הסירים ספר העתים העזר פי

קבור ספר תרומות חקות הריינים

הריף ספר ההשלמה׳ האסופות.

אדם זחוה ומסרים .אגורה סער

תמתנות יקוו המי לקט השכחו

דורה פי הלכוחרוש האדס רהרמבם

תנינים‧ הכולל המלך .עשרת

אבקח רוכל .בידה לדרך אבן בואן'

דברים איקלירי'  .המלמר  .תענוג

עזר האמונה .בר סשת .תשבץ,
מגן אבו אוהב משפט פיאזהרו.

ספר הפלחן "דור ר' לב יחייא ספר

תקון סופרי' מלחמת מכוה הגהו

התרומות סמג הרמבן ומששיהם

מימוניות .ספר המנהיג  .המתק

הכפס סער השמי'  .מחזיק אמונה

ואבורם

רף נה

הרבה אכמים שהיו ברורםי ספר תורת
האדם הפר הזבות שלחן ארבע

הבטאון המלחמות פי'ריף לרבינו
יונה דרשית לרן ספויהאנוך
שכולי הלקט ספר ידידות אניא

ספ'המדו אורה' עקרי׳ סערי כיון"
כמזקי יוסף .ספר האפור מלמד

התלמידים ריקנטי .רבי יצחק
קנפנטון .ור' ישראלין וחכמי רבים
שהיו ברורם

דף סב עא

ממורת המאור תתמת הרשץ ,אגור
מהרריין

חיוררי מהמת מר

כתר תורה ‧ הליכות עולם דרסות

סלנו בלסונם

סם

ץ סם טוב פי ספר המדות ,פי ערות קרוס שלהם סאין זיוף בספרים
דף סט עא
סלנו
המורה ,נוהשלום .דרך אמונה
מכלול יופי מזרחי .דור וזח ל מספר הסני סנחברו הספרים מלנוסם
יחייא .סבעה עינים רבינו יוסף מעלת הספרים סלנו זה על זה
סם עב

ומררגתם
גקטילייא וריעקבן חביב וחכמים
רבים מבדורםרף סג עב סדר נסון מהמעסים הנכתבים בתורה

איך נמססו
טעדי חורה  .סערי צדק .סער הסמי'.
חלק שני
מרכבת יחזקאל .עקרה .חזות
קסה‧ מנחת קנאות .ספר היוחסין דרוס ודבור קצר על הלוך הספירה
ובו ענייני יפי על התקופו'ומולדות
מקנה אברם ספר האמונו .צרור
ומוערו וסדרי האומו על זה והערות
המור ,עיני הערה ‧ חשק סלמה
סס

פי משכיות לבירטנורה  .אגרת

חמ דות .בנימן זאב׳ רב פעלים
ספר תכונה שת לריו ,רקרוקי' לר

יפים למסכיל

רף ע עב

דרוס על אופץ יכירת הולד ואבריו׳ ואיך
ותועלתם ובחותם ,דף עז עא

חלייא אסכנזי שת לרד רקורפו נס דרוס אימתי נכנסה הנפס בגוף הולד
ליהורים במכרים  .פי על סמג

חבורי אברבניל לסוץ למורים סקל
הקדש ‧ תהלה לחר .הרב ר' יוסף

ומקום מכבה ,וכחותיה ושמותיה

ומהותה ,ודעת הפלוסופים על
הכל

דף ריס פב עא

קארו והרבה חכמי בדורו רסה עא דדוס על הססופים ופי כל מדרגותיה.
וריעו על בעלת אוב רסאול ודרוס
חבוריו קרית ספר בית ה' תולדות
יצחק .באר מים חיים .ספר

על הרוחות הנכנסו באדם ובאיזה

החסידים .העתקת המורה בלשון

דרך מכריחים הג'ף לדבר בלשונו
פג עא

לטין .פירו מחזור לועזי תורה
דף
אור פי כתובי'לן יחייא ברמצוה דיני האדם לנפס אחר מיתה דף פה
דרך חיים עשרים חבורי חברזה כל מיני מטבעו ומרות לח ויבש ואמות
המחבר וכוונת כל א׳ מהם ואלה

וטפחים וכיוכא הצזכרים בגמרא

זולת קונטרסים אחרים מחבר.
סלסלת דורות הבריאה ער היום

ובפיסקין  .ומביאם המחבר לסיווי

בקובר רב

רף סז מא

סלסלת קבלת תורת מרעה ממנו עד
היום בקוכר רב

סם עב

ומדי בולונייה עיר גדולה באיטליאה

וממנה יהיה נקל להביאו לכל מרות
העולם
רף פח מא

חלק שלישי

סש מחברי התורה שבכתב וסבצפ ארם וחרוסים סאומרים האומות על
סח עב

הבריאה מהמלאכי ושרי ומדרגותם

מזכרת ספרים שמרבים האומות על

דף כ עא

דף

וגן ערץ וגהינם

וחנסים

המדירת גע וגהינם

רף כא

מה היה לסון הדורות הראסונים איזה

ראסון באומות לעטיית נסואים בין
איס לאסתו

סם

תיבות ומלות ונייר היו כותבי רף כב

התחלת ברירת אלוקות באומות

באיזה תיבות נתנה התורה איך היה

מם

והטעם

מיתת קין וחרוסים אחרים סם עב

ראסון לעסיית ספינות בים .והחכים .

בח אומרים האומות סהיה מוכוח בני

וסדר המלחמות גדולת בבל דף כה

דורו וידרפוהו והוא ברח ואז נכטוה ראסון לקריאת מלך מכרי פרעה סם
מהתיבה,

סם

אברהם בנה דמסקו ומלך עליה סל

איך נתחכם לנטיעת ענבים וסמו וסם בדור יכחק ראסון לאיסו נסים כומרו
בניו

סם

בלי בעל

סם

מבניו נולרו ע' אומות ומספרם ואומרי ראסון למכא מלאכות הצמר .ואופן
חדוסים אחרים מהם .וסם אסתו

עשיית הסמן ועשיית הקרונות.

סם

ומלבוסי ברזל למלחמות .וריני ממונות

דנח

תירם ראסון להוכיא אס מהאבנים

בין אדם לחבירו ,וזמירות על כלי

רף כג עא

זמר ראסון למלכות סלוניקו מם עב

ראסון לסאת טבעות  .סלח ומקום ראסון לעסות מלבוסים מעורות כמר
הנקראים מונטי קספי עבדי ממנו

לקחו וירסו היהודי לסוץ הקדם סם

פלג אומרים סבימיו נולדו הרבה מיני
בריות מסונות .אופץ חלור

הלסוכות

סם

סם

ראסון לברור הברזל ממקורו.
כירת הרגים ועופות

עב

ואופץ
סם

ראסון לבנין הבתים וחלוק חדריהם
ראסון לעסיית המלח

סם

אופן חלוק העולם אל ע'לסונו כפי דעת בדור יעקב ,מי היה ראסון לחכמות
חזל והאומות

סם

באטיני

מם

דעו .ותחלת מלכות הנחים .ומלכות ראסון לעסות חלוקת ימים וחרסים
מכרים

רף כר עא.

וסנים

סם

תרח ראשון להרפיס מעו להוכיא סם ראסון למזבחות וקרבנותיהם מם
מי היה ראסון לעבודת אלילים סם

בדור אברהם מי היה ראסון לחכמת

האכטגנוכות וללמרה בפרסום,

וחכמת המספר הנק' אריסמיטיקה
סם

עב

ראסון למלכות אשור .המה נמסך זה
המלכות

איך היה מותת נמרור

ראסון למכא כל מלאכות הקרקע כדי
לאסוף חטה

סם

ראשון לשים עול על הסוורים ותקוץ
הכרמים

סם

ראסון לסים טבעת באכבע רביעי
והטעם

סם מסה וסמו במכרים
מס למה נקרא חדס מייו

סם
סם

סם

ברור הזה התחילו מלכים הרבה ראסון לכלי נגון נקרא לידה .ולמרוד
תרקעות

ראסון למלכות אטיני

י ססאול הרג בנוב סך תה חכם
מס

ופלוסופים סהיו בדורו

מלכותם

סס

סם פרעה רמסה

סם

בדור אחיה השילוני

סס

בנין עיר קרטייני ומלכותה וכמה

סם

סם

כפו בן אליפזמלך כרפת
ראסון למכא מקור כסף וזהב

ראשון לבנות חומות ירוסלם

סס

נמסכה
ספרים סחבר סלמה יותר מהגלוים לכו
סם עב

מה היה טיבם

ראסון לחפור בורות

דף צו מי היתה מלכת סבא והולירה בת סם
ראסון למלכות איטליאה
סם
חכמות מסה וכמה היה סך חיל פרעה פלוסופים מהאומות בדורו
סרדף יסראל

בדור אליחו

סם

ראסון למלוך בקנדיאה

סם

אופן חשבונות סהסימו עליהם סרי

חרטומי פרעה

סס

סם

הרבה חכמות נתחדשו בדור הזה

מס

מאנשים סונים
בדור יהושע

אטיני

רבים מהפלוסופים הלכו לפלפל עם

חכמי יסראל

סם

בדור ישעיה

אגרת יפה שלחו מלכי האמורי ליהוסע ראשית מלכות רומולו על רומה וזמץ
ותשובתו

תפיסתו ובריחתו מסם

סם עב

המשכות מלכות רומה ,ומעסה

ונכחונו

לוקריכיאה  .ובנין קוסטנטינו

סם

וסנחריב בלבל העולם ואיך עסה

ראסון למצא אותיות יוניות ואותיות

סס וברף כט

כגדם

*

לאטיני

ו

דף כז כל הממלכות סבאו מצפון הרעו ליסרט

בדור פנחס

סט עב

בימיו היה ראסון למכא המגירה סיגה אומרי' סבזמן הזה היה מעסה טוביאה
בלעז

סם עב

ראסון ללמור ולהראו' לקות הסמס טם
לוטן מזרע עשו מלך על רומה ויקרא
המלכות לטינו על שמו וכמה נממך
זה המלכות

חרבן טרויה עיר גדולה
ומי הוא

סם

יהורה המית עמוס

ממלכות בבל ונתפשטו בכל סאר
מלכיות

מס

דף בת חבקוק  .אומרים סהוא הביא אכילות
לרגיאל בגוב אריות
סם
סם

בדור עלי

בדור ירמיה

הרבה אנסים באו מארכות כרפת.

ובנו עיירות באיטליאה

סהחזיק יונה במעיו .עוזיה מלך
סם

סם בדור הזה התחילו הכינגאני לכאת

אירקולו הגבור וענק גדול וגבורותיו

ראסן לעסות פכר

ושושנה סהסימו בספרי הקדם סם עב
פלוסופים סבדור הזה ,סם אותו הרג

סס

בהיותו במכרים עם הגולה ,הוכה עיר

מהארבה ובאו אליו סיתפלל אאם
סקלוהו

ררידיך החסך

הויקים עמר תפוס בבבנ כז סני רף

מר
רףקב
יחזקאל גלה לבבל ועמר אסור חמסאריסוטוטו ועניניו באורך וסנתיהה

סנים והיהורים הרגוהו

סם

בדור ברוך
אסת נבוכדנכר נקראת סמדעם סם

מגלת יהודית סהרגה אולופירנו

מי היה ראסוץ לחכמת הפלוסופיא סם
בדור אנטיגנוס

סם גלות יסראל ממלך מצריםדף קב

כבא נבוכד נכר סחבר יהוסע ב

יהוצרק אינה אבלינו

ואגרת כתב לאכסנדרוס על זה סם

סם

מלחמות גדולות בין האומות סם
פלוסופים רבים באומות

סם

נבוכדנכר היה בן בתו של מלכת סבא כתות הרבה ואמונות סנתחרסו בין
סס

איך היה לירת כורס מלך פרס .וגודל
1

כח זכרונו

סם עב

איס סנמסך בשינה נז סנום

סם
איפוקראטו ופילוסופים אחרי סנמכאו
ברור הזה

סם

היהודי ומעסיה וכן באומות דף קר
בדיר יוסיבן ועזר

מלך מכרים סהכתיב התורה בלסוץ
יווכי ראסון לעסות ליברדיאה.
והיתה היותר גדולה שבעולם סם
בות המקדש על הר גריזים

סם

אסה נביאה בין האומות וחברה ספרי

המשכות שם מלך מכרים טולומיאו

סם

סם עב

ראסון למכא פלס ומאזנים ואמונת
הגלגול נפסות

סם

בדור עזרא
פלטון ראה ירמיה במכרים

תחת פרעה

יהורים חכמים גדולי בפלוסופיאוכתבו
עליה

סט

כמה פעמים נעתק הכד מיהודית

פלוסופים ללשונות אחרים

סם

רבים בדור הזה
בדור יהודה בן טבאי
דף קא
ראסון למכא תחבולת היסורין
סם ראסון לבחוק הסקקי והכדור דף קה
ראסון לתחבולת הליכת הרכים ליסא ראסון לעסיית כורות הספירי הנקרא
האגרות במהרה

סס

אכטרולב

סם

מי עסה גלות ירוסלם לספרר
סם מדירת כל העולם ומספר הימים
הרומני סלחו לקחת התורות מעיר
סם
ונהרות ומדינות
אטיני
סם עב איך היה לידת כיסארו ועניניו
סם
גבזה
עמור
על
ברבי
לדרוס
ראסון
הרג רב ביהודים
סס עב

ברומה הארץ פתחה פיה ומעסה סהיה קליאופטרה.
סם
סם מעסה יהורית מהחסמונאים
ראסון לעסות כבוד לאחרים בפריעת
בדור יהושע בן פרחיה
ראס

סם

נהר טיבארו דרומה רצפו אותו נחסת

חרבן בבל

סם

ומלכים גדולים סהיו בעולם רף קו

בדור שמעון הצריק

סך וסם הקסרים סמלכו ברזמה
וסנותם

ושמתם .וכץ מאת סמלכו בקוסטנטינה
ומהקסרים סמלכו במקומות
אחרים

ונפל בית המקדם מנבנה :ואחר

כך נבנה פעם אחרת

סם

דף קו קז בימי כד אבא קרלו מנייו קיסר הדשה

בימי חלל ושמאי נתגיירו מלך אחר

ליינוביסי וויניכיאני למכות עליהם

סבמלכו מדי ורבי במלכותו סם עב

דוכוס ולספוט כפי דיניהם וחדס

רבן יוחנן בן זכאי בימיו היה יוסיפון

סמות לרוחות הנוסבות

סס

וחכמי רבים אחרי באומות דף קח בימי רב יוסף היה אפיפיור ברומה
חרבן הבית וסך היהודים סנהרגו
וחרוסים אחרים
סם

נקבה וגזירות על היהודים .סם
בימי רב סרירא נולדו מלחמות בין

רבי עקיבא בנין ירוסלם

מם

האזמות על דבר הקסרות ואזנמכא

ראסון להגריל זקנו

סם

סדר לבחירת הקיסר איך יהיה ר'קי

דרוס על חכמת הרפואה

טם בימי רב יהוסף התוגרמים תפסו את

ירוסלם .ויאברוה וכרות רבות
פלוסופים בדור הזהזאפוקרט וענייניו
ליהורים
מס עב
סם עב
רשבג השני ופלוסופים ברורו
סם בימי הריף היו כרות ליהודים סם
רבינו הקרוש ופלוסופים וטולומיאו נמכא איס סהלך לעמור ביערים והולך
אכטגניני וגלינו
על ידיו ורגליו ואוכל עסבים כמז
תם

טריאומפו אחרון סנעסה בעיר רומא
הבהמות מכל וכל
דף קט פלוסופים סהיו בדזר הזה

בימי רב יהודה גזירותעל היהודים מם

סס.
סם

בימי הרמכם היו גזירות ועלילו הרבה

בימי רב חסדא הלך קיסר קוסטנטינו

על היהורים ואגב גררא אני כותב

לקוסטנטינופולי ויכאו מאסכנז

גזרות הרבה אחרות סהיו בכל

אומה גדולה הנקראי גוטי ונתמלא
העולם בזמנים נפררים ,דף קיא
מהם רוב היסוב ומלחמותיהם וסן ברור הזה היו חכמי הרבה במוסכלות
מיתתם ובתגרסו הפלוסופים
באומות
סם רסבם ראשית מלכות פיארה ,וגזירות
חכוניות

אליי ראשית אמובת מאני
ראשון לכהוג פעמונים

של

נגר היהודים

מס פלוסופים סהיו ברזר הזה

סס וקיב

סס עב
סם

רב נחמן ופלוםופים
מס סמג ופלוסופים רבים
ויניכיאה
רב אטי ובנין
סם עב ברור הרשבא אפיפיור סדר ריני הרבה
חבלים
לעסות
ראסון
לשים בכנורות
נגר היהודי ראשית מלכו' הרוכבים

סם

לנגן

מם

ברורי ואחר כך במלטה ,פלוסופים

בימי רב אחאי היה קיסר סאסף כל

וחכמים סבדור הזה
דף קיג
תורות הקסרים מעברו וחברם יחר בדור הראס מגפה בכל העולם .ראסון
ופצוסופים באומות
שם
לבחור ייניכרי
סס עב

בימי רב חגן היה רעס גדול בכל העולם אגרת אפיפיר לתועלת היהודים.

גזירות

גזירות הרבה נגר היהודים מכמה ראסון ללכת אל האינדיאי .שם
זמנים ואופנים ,התחילו הנזכרים

חשבונם מיום הלידה והניחז יום

קיסרות כיסארו'

פלוסופים

ראסית מלהמות מלך הסופי עם מלך
התוגרמה

דף קיו

סל יהודים

סם

ראסית הדפסת רניש בומבירגו ספרים

דף קיר

בימיר' יצחק קמפנטון היו גזירות נגד ראסית אמונת לוטרו

סם

היהודים מלך תוגר הדשה לשרים בימי ר'יוסף קארו בנין חומות ירוסלם
ויכיכיאני להחזיק מודסה סלהם

וביאת מי מעיינות בתוכה שם עב

בקוסטנטינופולי
סס גרם נפולי .מגפה גרולה בסלוניקו
שם
וסרפה גדולה ועצומה
בימי רבי יוסף גיקטילייה היה גרוס

דף קטו פריפת החלמור באיטליאה וגזירות
ספרר
ברות סהיו ליהודים .וראשית החקירה אפיפיור נגר היהורי סבמלכותו ד' קיז
וגלות פורטוגאל וגזרה על אשר סריפת הג מנטים ואשה אחת בקריט
ה' .גרוס בני ישראל ממלכות
המירו באונס ועל ממלכו אחרו סם
אפיפיור
בע סס„
ראשית נשיאת סובע ירוק בויניכיאה
פם חתימת הספר
דג תית

תם
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