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 1 שלטה בר' אברהם לל הקבלה ספרי

 אברהם רבי שהרב 6י טטרומייאל שלמה הר' החסיר השלם החנם בן אברהםאטר
 חושרים השחד טאות ומ' אלפים דן שנת הל"ל הקבלה ספר הנקרא זה ספר חיבר יגל דודבר

 דורו שהוא דורו עד הגדולה כנסת מאנשי שהיו החכמים דורות שם והביא עולםלבריאת
 1 טשנה להשלימו וראיתי הרמ,ב,ם. של רבו אלפם רב תלמיד מיגאש בן הלוי יהוסף רבשל

 אקים חמשת שגת שהיא זאת שנתינו עד bjhh א6ים ד' שנת שהיא ז"ל הרבשנפמר
 לתלטיד מהרב נקטנת הקבלה היא אחרינו הבאים לרורות להודיע ליצירה ושבעיםומאתים
 ועד טהיום מסיני נתינתה 9טשנת

 לשלטה לחלקו וראיתי צדק מורה יהיה עד יהיה וכן נאי
 :שערים

 : בספרו הזכיר שלא הרב לפני vnr החכמים בו אבקש הראשקותשערי
 הוחק הר' פמפית ער ז"ל הרב פטירת אחר שהז התכמש בו אזכיר השניהשער
 ! Dfn עד ישראל כל שוחים הם שמשיו הטלה טאור יגלקאנפאנטון

 פירנאננ~דו הסלד מלי עד ספרר בארץ שמלכו המלכים ט אזכיר בהשלישיוהשער
 הצרות ונל טספרד. נרשינו ועת גרנאמא. מלבות על נלחם אשר טלחטותיו ועלי,ט'ו,
 מפישעי הפרץ יד sy מאנויל המלד בימי ופורמוגאל פירננ~אנדו במלכות וששמדותשעברו
 והחכמים פאס. במלכות היום הנשארת הפלימח שארית עם האית שסטה והמובותאוראל.
 צדק טלכי מלוך עד פאס מלכי זכרך קצת שם %41כיר להל, קאפאנטק הנחק מהיןשקבלו

 המנורשים המזודים שקבל אן'ה מחסירי חסיד אלשיך טלאי הגדול המלך בן מתמדמולאי
 פאס. מלכות ע5 אלהט הקשו 6היח כי טותו יום עד עזראל עם סובה תעטהמספרד

ן
 ומאתים אלפש הנרשת כהגנת בעולם שהחץ טה ז"ל וטת אברהם הי מיש שם ואזכיר
 בבשת להיות שעתירק והנחמות הנטועות שם ואנתוב לפיק, ר'פ'ה שנת עדהגבעים
 : אנק בקרובמשהזיע

 יעקב הר' החכם בספרא הרב זכר שלא הרב לפני שהיו החכמים בזכרה דץראשטואשער
 הר' וריעל. אלמם ארבעת שנת נפמרו ר,ט,י ש5 רבותיו הלוי pnw רבי והחנם קרבן
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 בן שלטח והר/ הטלה מאור גרשום והר' העתים ספר שחיבר אלברצלוני ברזילי בריהודה
 נכמר הארוך הערוך ספר חיבר הבבלי יהונתן ר' שנה. באותה נפטרו גדול כתיוררגבירול
 בלוניל המאור ספר חיבר מגירונא הלוי זרחיה הר' ליצירה. ~ibh אלפים ארבעתשנת
 ספרים וכיד התורה שפירש עזרא בן אברהם הר' ליצירה, ת5ק*ף אלפים ארבעתשנת

 ותורתו . חבטתו על נוסף ועוד הכמות ובשאר התטנה בחכמת שעשה גדוליםוהיבורימ
 לקרות ישתיל שלא אברהם רבי לבנו ז"ל הרמ'ב'ם בצוואות וראיתי גדול פייסןשהיה
 תו'ב'ב ירושלים מיושבי שהיה בידם מסור שכך מיוחס שהיה ועוד הרא'ב'עי בספריזולת
 ריש" של בנו ]בן[ תם רבינו ליצירה. התקע" אלפים ארבעת שנת בקאלהוראונפטר
 לחכם נראה שלא מה ומחודד מפולפל והיה חכמה בכל גדול חכם והיה הישר ספרהיבר
 1 רימרן במדינת נפטר לישראל גדולות טובות ועשה אוהבו שהיה צרפת סלך בהיכלוהיה

 י'ל רשמי פירוט שהשלים ר"ת של אחיו רששים ליצירה. התלל אלפים ארבעתשנת
 הנדול הרב להייה. ההקל" אלפים דן שנת נפמר נדולט וחיבורים רבים ספריםועשה
 אלפים ארבעת שנת נפמר הירחי אבן של חתנו יואל רבינו של רבו מאשכנז אפריםרבי

אתקל"
 רבינו של אחותו בן והוא שמואל בר יצחק רבי ורבנא מרנא הגרוע הרב להגירה,

 הצרפתים רבנים עליו העידו כי בישיבה ולימד למר אשר התוספות בעל שהוא הירועתם
 היה גם מגיר שהיה ההלכה שומע היה מהם אחד שכל רבנים ששים לפניו לומדיםשהיו
 שמשון רבנו ליצירה. יתעקל" נפמר פה על אותו קורק והיו מסכתא לבר א' בללזמר
 ארבעת שנת נפטר הררבל יצחק ר' והרב הקנטורר שמואל בר הלוי יהודה הר'להזירה: התקן" אלפים ארבעת שנת נפמר התוספות בעל מהרי מובהק הלסיר חריתות ספרשעשה
 תתקל"אלפים

 תורה. משנה חנקרא הנדול חיבורו משה הר' חיבר שנה ובאותה לאוירה,
 רוד בן הלוי אברהם ר' החסיד הרב נפמר התוספות, בעל טרף קבל תסיר יהודההר'
 על ומת עצמו שקידש אלבאליה ן' ברוך בר/ יצחק רבי בר ברוך הר' של אחותובן

 ספר האמונה בעיקר חיבר ועוד שהזכרנו. הקבלה ספר וחיבר במולימולא השםקירצה
 שנת השם ייחור על ומת התכונה בחכמה שעשה הנכבר ספר ועוד אלרפהיהג*אלעקידה
 : ליצירה תתלע אלפיםארבעת

 אהד ספר חיבר שחק הלן ויל. הרב פמירת אחר החכמים בזכרון השניהשער
 דוד בר אברהם הר' המובהק הרב ונפמר "גק6*, אלפים ארבעת שנת העיטור בעלנקרא

 וראה הרמ,ב'ם לחיבור השנות nwv וודא ליצירה ,היקא אלפים ארבעת שנת 3בפשקיראס
 ן' יהושע רבי עליו והעיר אחת מלאכה בעל אלא נצחני לא מעולם ואמר ז"ל הרדאותם
 אליו* נראה אליהו שהיה ששסע פינחס בפ'שועיב

 תם רבינו תלטיך מגרמיןא ברוך הרן

 1 .115צימרו י .515 ארפעה.אלעקירא 3 .115.בפישקיראט
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 ה*ן15 אלבש אהבעת תצמר התרוטה ספר השר התוספות בעל שמואל בר ידחקורבי
 יותר בישראל חורה שהרבץ לאחר מימן בר משה הר' ורבנא סרנא הנרול המאורליצירה.
 כנד ffDP טכתרה פשמו וספריו בישראל גדולות מוכות ועשה לפניו שהיו הנאונשסכל
 כל וכעיני מצרים מלך בעימ מאד גד% מעוה האנט חויה הארצות בכל סומכים ועליוטבואו
 ובמלאכת ,ניח בחכמת געול הק' תורחו על מוסף ועומד העולם בכל הלך ושומעועבדיו

 ונפטר גד% עשיר הזיה החכטהז בבל שחיבר מספריו שנראה כמו גרול ואהומגניןהרפואה
 מלומל ת"ד אב הנקרא pnv בר אברהם רבי החכם למנירה. ת"ק*" אלפים ארבעת שנתבמצרים
 מלת%* אהק והר' טאורלינישש הם ורבעו טאזח בן אליעזר והרן י אלפלמ יוסףוהרן
 התורח פירש נחנק בר משה רבי הנד% הרב לעירה. ה,64" אלפים ארבעת בשנתנפמרו
 מלך בהיכל גד% והיה התנטות בכל גד% חכם דהיה לעשות הפליא להלמור חידושקועשה
 בוזקות גילוח בתשובות מצחו ודינרים המלך לפני פ% ' פראי עם גרול וינוח מטחאראמן
 קבלה טניטטא אלסטר טהר' קיבל והוא לשירה aj~hh אלחים ארבעת שנת זהוהיה
 S~hh אלקים ארבעת שנת גר% טצות ספר שקראו גרול חיבור עשה מקשימשה הי ות"*,, אלפים חטשת שנת שם ונפטר לירושלים הלך ואייך מעשית וקבלהעיונית
 מחיבורו הנראה לפי בתלטוד גדול חכם והקז D'YD~n לסיעת ה* ז"ל והואלשירה
 הרמ'בץ של רבו עזרת והרן מרמשפורק* אפרים הין תלמיר העזרי יואל רבנוהגדול,
 חלף מאיני הרן הלוי נששי גשש הגר% הרב לשירה, וחמשה אלפים חכורת שנתנפמרו
 גר% בדיה לתלטוד פירהש ~nwv נד% חכם והיה בטולימ%א הורה הרבץ בורגושמעיר
 טמרונרה* חנה הי להמרה. דשבע אלפים חמשת שנת המצות בחג במולים%אונפמר
 במוליטולא. נפמרו הרמ~ב, עם וקרא מנרבתה* הכהן כיאיר חלין הרמ'ב,תלמיד
 וארבע הנשרים אלפים חטשת בשנת נפמר השרי אבי הנקרא יואל רב בר אברהםהר'

 נפטר דואב, של תלטירו אלפאסי הרג על הרוהטיו ועשה הדרשות בעל נטים הר'לאוירה.
 ארגע הושרש אלפים חמשת שנת מרבו שקיבל מה כפי מהתלמוד הירהטין כתב יונההרן תלמתי סוריא' שמרינת עלי בר שלמה הרן לשירה. מורבע ולצרש אשש חמשתבשנת
 הצטחק אשר ב! והנשל חרי הקדדש החסיר נפמר יונה. רבינו תלמיד הנקרא והואליצירה
 כתוב ושצאתי כוה תהו פמליתו אחר מדרשו ולבית לכיחו ושבא העם כל לעיניבארק
 הטה%לה תעיה לט%ינט4 גבר טלטלה היית שמלמלם לפי אשר ב! יהודה רןבשם
 בשבל טארצט שגיהשט אדם לב על "~ה שטא טצרפת היהודים יתט-שו 'חיך א זכקובמעם
yDffיראו אשר וגם ארם בני סלת צח רבד להתףא לי השות כן ועל משם שאנו דבר 
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 ישתדלו באזרחותם לכו לא אם בנפיצותם טאד יבהנו אבותינו פעולת ינטרזרעינו
 השגתי ולא שנה י"ג כבן קטן שיצאתי לפי בידיהם אבותיהם מעשה להחזיק עניניהםבכל

 אשר ומאחותו וחל מארוני שמעתי אשר מזער מעט אם כי וצדקותיהם אבותי מעשהלשמוע
 ' פה כתבתי לא הראשונים אבותינו ממעשה קצת שמעתי ואני ז"ל, מאבוהיהם ליספרו
 שנים עשר בן וכשהיה תתקלע אלפים ארבעת שנת נולד אשר בר יחיאל הר'זק'ני
 במעשה חלק לו יהיה א' שכל יחד ברית וברתו הכהן שלמה רבי נאמן אח ריע לוהיה
 מעשים ואנשי הסידים והיו ימיהם כל בברית ועמרו אחרים במעשים הן במצות הןתבירו
 בן כי בבתקך לו שהיה ז"ל ?קיני של מערבי נר כבה הכפורים יום היום ויהיבדורם,
 ש"ט עיוה"ך בבכיך שעוה של נר בשבילו  טרליקק  וכר בן כל שבעבור אשכנוטנהנ
 עשו וכבור ז"ל זקיני נפמר סוכות של המוער ובחול ולילה. יום להדליק שיעורבו
 הקברות לבית שסמוך אשכנז בני ומנהג לקשרו הסמוכים המקומות טן ובאו בטותולו

מניחיי
 איבריו נידלרלו אם לראות אותו ופותחים לכך מונחת גדלה אחת אבן על הארון

 בקול ואמר אמות ארבע ער הכהן שמואל רבי קרב לו עשו וכאשר , הארון מלטולמחמת
 עד בארון לשחוק התחיל אז עמי. שכרת הברית שיזכור לפלוני אומר אני הקהל לפנירם

 אחר יום והנה אותו, שראו מעיד אני ז"ל וזקינתי ז"ל הר'א'ש אדוני ומפי הקהל רובשראו
 וישאל טאד ויתמה אצלו יושב ז"ל זקיני וראה ביום במדרשו לומד הכהן שמואל רביהיה
 שלמה הרן לו ואמר אצלו מוכן כסא לו והיה מאד בטוב לו.שהיה ואמר עניניו עללו

 לביתי לילד רשות לי יש ואמר ענה אדם לבני להראות ינטות לך יש איך אניחמיה
 לעיטה ויהי צדיקים. משאר יותר זה צדיק מתגאה כמה שיאמרו רוצה שאיני אלאכבתחילה
 ובנותיך בניך וקחי מהרי לה ואמר לאשתו בא הלילה בחצי שבת בליל פמירתו אחרחורטים
 הסביבות על ננזר וכן הזה במקום אשר היהודים יהרגו מחר כי הזח המקום מןוהוציאם
 אשר את להציל ותזרה כן ותעש ותקם הזה, ממקום מן חוץ תפילהינו ונהקבלהונתפללה

 חיים הרן אחיו ואת ז"ל המאיש א"א את משם שהחייאה אחר הקהל בתוך ונהרגהלה
 להם והיה למד. חיים. הר' אחיו לפני ונם ז"ל אדוני של רבו מרוטנבורק ר"מ שלחברו
 בתורה גרול שהיה עליו ואמרן שנה ועשרים שבע ב! ונפטר אלעזר רבי ושמו אחעור
 ידי על שבת בליל ההוא המקום מן ויצאו צדקניות, כולם אחיות שש להם והיו חייםכרב
 וארבע ועשרים אלפים חורטת שנת היאיש של אביו יחיאל הק' זה ונפמר הנרמעשה
 קמן מצות ספר וחיבר גדול חסיד יחיאל הרן של חותנו החוטם בעל יצחק הר'להגירה,
 גדול חכם ליאון מעיר סשה הר/ ליצירה, ושלשים אלפים חמשת שנת גולה עמוריהנקרא
 צדק הגערי הרטון וספר זרוע ואור הערות ומשכן המשקל ספר ספרים כ"ד חיברומקובל
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 שעשת אררת ן' שלמח רן הגדול הרב לטירה, נ"א אלפים חמשת שנת אחריםומפרים
 ספר הארצות כל ממנו שואלים שהיו ותשובות ושאלות אחרים סמרימ ועשה הביתתורת
 שהיו קבצם צפוי-טוגאל השם שקירקש חביב בן לוי רבי הגד% והחכם מאר, עדגדול

 בר חיים רן החנם פעלו. לו ה' נטלם בתים להם ויעש הנה ואחת הנה אחתמפתרים
 חכורת שנת הכסף צרור החיים צרור חיבר הרש',בא תלמיר טורילה מעיר דור ברשמואל
 וחכוכים אלפים חכורת שנת טפרים יחיאל רבי הלסיד פרץ הר' נפטר ושלשים.אלפים
 המשת שנת הסוהר בבית ו'ע הראתה של רבו מרוטנבורק מאיר הר' נפטרוחמשה.
 אב בחדש לטירה ושש הישים אלפים חמשת שנת צרפת גירתי ואחת, וששיםאלפים
 אבקת ספר שעשה מניר הר' של אביו חסר שר בן יצחק רבי והרב וילד, ויגרשהווהסימן
 והיו וחפירש צדקם אבותיו שהיו לפי חסד שר בן ונקרא המגורשים מן היהרוכל
 ההן כי שאירע מעשה שם על כן ונקרא התאנה את שקילל נתנאל הר'אבותיו

 למלאך דומה בטלית ומתעמף ורגליו ידיו פניו רוחץ היה שבת ערג ובבל ובמעשיםבתורה נדי
 המלכים כנוון טבעת בירו היתה ולעולם בפעם כפעם עשה שבת ערב היום כהי צבאות,ה'

 את הטמ א' תאינה בביתו והיתה קרה אבן במבעת והיתה גדול עשיר שהקהוהשרים
 ויבקש מהטבעת נזכר ראשק ליום הטבעת. את ושכח ורגליו ידיו פניו ורחץ באילןהטבעת
 נתן %א האלן ויבש 1 שנמלו מי ואמר חימה ונתמלא באילן שהניחו נזכר לא כי מצאולא
 שאינו מאחר הדין הוא שכ! אותו לחתוך ציוח שלש שנים מקץ ויהי בפעם. בפעםפרי
 והניחוהו האילן אח שכתו השמתה ומרוב המבעת מצאו לקבצו התחלו וכאשר פריעושה
 הר' התאינה. מקלל נתנאל רבי כן שמו ויקראו בתחילה כאשר נקנו והפריח פריו נתןמיד

 בחרר נסגר כי ספקותיו לשאל לשמים נשמתו ועלתה שאלות שעשה המלאךמיכאל
 מושלך והנה השערים בין ביתו אנשי ויתהוו החדר שתחו לבלתי וציוה ימיםשלשה
 זע ולא מטתו על מוטל נמת מוסגר ומט שלשה כן וישכב דומם כאכןגופו
 מיכאל רבי ככה על אותו ויקראו רגליו על ויקם ויחי יסים שלשה ולאחר נדולא

 שבתלמור. כהנא רב מזרע ואמו דור מבית אבותיו שהיו עליו מעירים והיוהמלאך
 אברהם רבי של במדרשו במוליטולא ישיבה קבע חסד שר בן יצחק רבי הרבוזה
 אברהמ רבי והטפסר השר הגאול האשל הביאו צרפת בגירוש וכשבא שנים מקב 9 נאקותן'
 טות ואחרי הר,א'ש, של 1n?e~a והעז חייו ימי גל וכלכלו ופרנסו לט%ים%א שרפאן!'
 ספרים חיבר אשר שושאן 1' תור בר אברהם רבי להחכם חבר היה שושאן ן' אברהםרבי

 wrt ולהרן שחטאן 1' טאיר הרן ולהחכם אשר בן יהודה רבי ולהרב עליות, וקראםבתלמוד
 עד חיו ימי בל אוהו ומכלכלים אותו מקרבין היו הגרולה המשפחה זאת וגל שרפאןן'

 י wotds Some,188518ח1 5 ,515.באקוה
 [ .11נ.4



 .:. שלמה בו4 אברהכם לו4 הקבלה ספרל.106

 תלמיד בבי-ללונה אברהם בהר' שלמה הר' נפטר לגוע. תמנו האם שנת במנפהשנפטר
 בר' מאיר והר/ מקוציו הר"מ תלמיד המרדכי בעל נפטר ליצירה, הקע שנח יונההרן

 חמשת 'טנת הר'א'ש של ורבו אחיו חיים הר' נפמר וע"ב. אלפים חמשת שנתברוך
 הרן וע"ב. אלפים חמשת שנת היה מרומנבורק הר"מ תלמיד הח.ט5, וע"ר.אלפים

 ב; שמואל רבי נ/'א, אלפים חמשת שנת הר,ס"בא הלסיר התורה שפירש איסר בןבהיי
 ושרתה ישראל כל עיני ה' שהעיר עד בטולימולא תורה מרביצים היו הכהן דוד והר/עמיאל
 ישראל בל עיני והאיר יחיאל בר אשר רבינו ורבנא מרנא והטפסר השר הגדול באשלרוח

 ביסודות והשכיל הגדולה והפתיות הסכלות מחושך לאור והוציא מבואו עד שטשממזרח
 סדרי שיתא ופירט גדולים חסדים ועיטה ופרטיה וכלליה התורה טעמי ופישטהתורה
 פטלם הר'א/ש נקרא כן על הארץ בכל ההוא באיש נראה ולא לתלמוד פסקים ועשהמענה
 בר יוטכר הר' היו תלמידיו ומגדולי ופ"ח, אלפים חמשת שנת בטלימולא נפטר פעלוה'

 חמשת שנת ונפמר מימיו ולשאוב ממנו ללמוד מאשכנז אחריו שנמשך הלוייקותיאל
 עם ללמור שבא מפרובינצא ירוחם והר' מזב. התרומות לבעל קיצור ועיטה ע"באלפים
 אלפס חמשת שנת נפמר מאד ער נכבדים ספרים והם ומייצרים וחוה אדם חיברהמאיש
 המאיש. לכבור עולם יסוד שימד אוראל יצחק הר' היה המאיש תלמידי ומגדוליוציד.
 כ"ד ושאר התורה ופי במסרה רב לשון בדקדוק והפליא חכמה בכל שהשכיל ישראלוהר'

 כסאו על שישב אשר בן יהורה והר' שנים בקצרות שמת יחיאל הר' בניו נשלשהספרים.
 נוהנים וכך ספרר מלכות בכל נוהנים היו פיו ועל הטורים בעל שחיבר הנקב רבינווהר'
 רבינו תלמיר אבודרהם דוד הר' צדק. מורה יבא עד פאס במלכות הנשארת הפליטהיתר
 אשר בן יהורה רבי נפטר ומאה, אלפים חמשת שנת באשבילייא התפלות פיררתייעקב

 התורה שפירש ליאון מאשטרו הנקרא הרל'ב,ג וק"מ. אלפים חירטת שנתבטוליטולא
 שנת 9 בפרפיניא; נפמר חכמות ובשאר יונית בחכמה נדול חכם והיה ספרים כ"דרטאר
 חיבר צרפת מנירוש שבא אחק רבי הקדוש בן זרח בן מנחם הרן וק"נ, אלפיםחכמת
 יהודה רבי תלמיד 4 רישבילייא נוואן שמו שהוסד אברבנאל שמואל דון לכבוד לדרךצידה
 אלפים חירטת שנת בטוליטולא נפטר התורה שפישט שועיב ן' יהושע הר ותלמיד אשרבן

 דוראן שמעון והר' קר"טקאש חסדאי והר' נסים רבינו תלמיר ששת בר יצחק הר'ק'ל'ד.
 הני והריב,ש נסים רבינו תלמידיהיו

 ובא וחשובות שאלות חרטה בתלמוד גדול חכם היה 6
 שלמה רבי ונפטר הרבה חיבורים עשה דוראן ורבי הוא ממאיורקא ]א[לנזאתרלמדינת
 תכמש כלם היו אלו . צמח בר שמעון רבי ישב ואחסך ונפטר צמח רעי נסאו עלוקטב

 1 .%15.מקרצינו 2 50 .%15 פירש or פירוש.כתב ' .%15.בפאפינאות

indistinct,ע 981 .3.1 6 .15ג. above, See בשביליא. hIS. 4 



107 ל שלמה בי אברהכש לר' הקבלה ספר.:.

 ותלמידו ר',3 אלפים חמשת שנת שהש הר'ש'ב/ן נפטר השנה חאת באלנזאייריגדולים
 הטהרי מתתיה ורבי חסדאי ן'הר/

 ~DDIDIN[p וההן'ץ העיקרים. ספר שחיבר אלבו יוסף והרן
 קרא קאנפנטק הנחק רבי הנדול והרב במקומו. רב א' כל בספרר שהיו גרוליםוחכמים

 היה תלמידיו ומנדולי הרבה תלמידים והעמיד בישראל תורה רבץ והוא הנזכר אביועם
 ליאון די והרמץ בתלמוד. בקי והיה ויותר שנה ר הטיסשו לקל שלמה הר' מאריאבא
 הרב היה הלמידיו וטגדולי הרבה, תלמירים העמיד והוא חכמה בכל גדול חכםשהיה

 אבוהב והרומץ ז'/ל מימי שמעק רבי הרב הוא בפורטונאל השם את שקידש החסיד הקדושן
 שמואל הין שבחבורה ארי הגדול והרב טוב שם בן והרש/,מ אלפאראנני כנטהוהר'

 פלפלא החוק הפם"ט הוא תלמיריו וטגדולי הרבה. תלטידים העמיר והוא וקלאלבאלנסי
 יצחק הר' עם קראו אלו מלבר ואחרים פ חאליגואה כבטה והר' עוזיאל יוסף הר'חריפא
 ז"ל אלבאלנסי טסה רבי החסיד הקרתו הרב ימיו ובסוף ימיו. בתהילתקאפנטון
 מגדולי הוא לארמא טוב שם רבי החסיד הגדול והרב הנן'. אלו מלבד נדוליםוחכמים
 המגורשים היהודים שבאו לאתר פורטוגאל בעיר הסוהר בבית ונשאר אבוהב הריעץהלמירי

 ורבי טורי והחכם הוא לפאס:
 למדינת באו נ! ואחרי סבאע, אברהם והר/ לואל יעקב הי/

 נם להם שטה והקב"ה בים שיטבעו כדי היהה האויבים וכוונת שבורה בספינהא]ר[זילא
 ונפמר נהגם. אשר ה/ חסדי אלא אדם ובלא ספן בלא שבורה בספינה כנז' לארזילאויצאו

 צרוח נמה עליו שעברו אחר ר'נ'3 אלפים חמשת שנת בפינייאפיאל קאפנטק הר'4,ן
 נרדף כשהיה עליו הטמעתי המלכות. אימת מפני דחי אל מרחי הארצות בכל ונד נעוהיה

 מעל וכשקם גיקאמילייא יצחק הר' המקובל הגדול הרב קבר על שנשתטח השריםמפני
 הרב הלסידי הם הנז' הרבנים אלו וכל מת. אני שמנה וער טהיום לתלמידיו אמרקברו
 : כמשיית משם ששאנו הגרהם עת עד בספרד תורה מרביצי היוהמ

 הגרוש. שנת ער שעברו והצרות בספרד שמלכו מלכים קצת בזכרון וכשלישעמצטער
 לנד ויננת לנוצרים ומג'ו אלף ליצירה ום' אלפים חמשת שנת מלך פיראנדו דקהמלך

 והוליכם הגרול החכם נידרו של העצי'8 בעד סבילייא מלך חביב ן' למלך שלחלמלכותו
 שבזמנינו מפני הוא הבאי דברי שנראים דברים לכתוב שהארכנו וזה בליאון, ' אותםלקבור
 עתידים שהיו גדולים דברים המתנבא ~ידרו החכם שכתב סטה קצת בעיניט יאינוא

 טימוס כשהלך אמרו יהודי גדול  חכם עם למר החכם שוה ושטעהי שנים, כטהלאחר
 וכשנכבשה שבליטה. מלכות על טמונה שהיה קיררו של אביו עמו שהלך  ירושליםצל

 של אביו ונסקס בז לבת שלל לשלול התיילים ראשי כל נננסו מיטוס יר עלירושלים

 1 .315.פאלמאייר 9 50 ;.%18,חלואה 3 .העצמות 506 .ק ,92 .18.1

 4  .להוליבם.%18 ""8 .ע  ~92 .8.1נ
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 .:. שלמה ברן אברהכם לר' הקבלה ספרי108

 כעין שכלו בעין וראה בכותל הסתנף הבית מן לצאת וכשרצה נרולה בית ומצאנידרו
 והוא אחד זקן שם ומצא ספרים. מלאה גדולה אכסדרה ומצא הקיר וסתר בקירפתח
 כמה לי זה החכם לו ויאמר הזה במקום מיפך מה לו ואמר גרולה תמיהא ותמהקורא
 עמי והכנסתי האכסררה זאת ועשיתי הזאת הבית ובניתי ירושלים שתחרב יודע שאנישנים
 משם והוציאו לשלל. נפשי לי תהיה אולי ואמרתי מחייתי עמי והכנסתי לקרות אלוספרים
 נדול בית ובנה הנז' החכם עם וקרא נידרו ושמו בן לו והיה ונשאו וכבדו לשבילייאוהורידו
 יבא כי עד בעולם להיות העתירים דברים כתב והוא היום עד בנוי והוא לשבילייאמחרן

 רבי היה המלך זה בימי בעינינו. ראינו דברים וקצת רבו מהחכם שקיבל כמוכמטיחינו
 הישמעאלים. מיד ומורמהטה נבארה נלכדה ,ש56 אלפים ארבעת שנת אדום. ,ד על 1חג", אלפים ארבעה שנת הישמעאלים מיד תו'ב'ב ירושלים נלכדה ובימני ז"ל הנגידשמואל
 ארבעת שנת אדום מיר אלמארייא ללכוד הישמעאלים חזרו החק, אלפים ארבעתשנת
 ib~h אלפים ארבעת שנת מלך קורמאדה מאנו דילא אלונשו דון המלך Hjfift,אלפים
 תבירו מימון המלך של נכדו הקיא המלך מיד טולירו ולכד לנוצרים וק"ב אלף שנתשהיא
 הרבה לכד וא'ח,ך שנים שבע עליה ויצר ibhh אלפים ארבעת שנת במאיו2 ד'יום

 הרב נפטר ובימיו קאשמילייה מלכות על קיסר נתמנה ואחייך ה"טמעלים מידמקומות

 קאשמרו מבצר נלכר תתש אלפים ארבעת שנת אב לירח בא' ה' ביום ז'/ל.אלפאסי
 עליהם ובאו ובמצוק במצור ועמדו היהודים כל ותפשו יהודים של העיר ונשרפה 'מליאק
 ער בש' בו אראנון מן 4 גאמוש דון והמלך קאשטילייא מן אלונשו דה המלך מלכיםשני
 והמלך וטף. ונשים אנשים בשבי שבת ביום אלול ברן'ח אוחם והוליכו אב לחטט ה'יום
 ונשא ת,ק6ג אלפים ארבעת שנת מלך אלונשו דון המלך ן' 6 וליאון בקאשטיליא היראנרודון
 פירונטארה' של הערים וכל קורמבה ולכר קוסמאנמי מן קיסר פולשי בת באימריסאת
 וך* אלפים חמשת שנת שם ויסח שבילייא לכר ו4וח'ך ,,ק19 אלפים ארבעתשנת
 שנת שהיא ועב אלפים חכנשת שנת סלד הנז' פיראנדו דוז המלד בן אלונשו דוזהמיד
רצץ

 לסניי
 שקבל אראגון מלך נאמי דון החכם המלך בת פאלאמי' ז דונא את ונשא שיזאר

 דילה אלונשו דון סיררא דילה הירנאנדו דת בנים שני טמנה והוליד ז"ל מהר/מ'ב'ןהחבטה
 לעז ללשק הנרי מלשת להעתיק החכם 8 מונטי בן לניראש ציוה למלכות ד' שנתסירדא.
 הכוכבים בענין שחיבר עומאר ן' רחמאן עבדאל בן חסאיני אבו החכם שייסד הנכבדהספר

 בחכמת המלד שיסד הלוחות כתש ועוד בשמים, חקוקים שהם נמו וצורתםוהמזלות

SeelaYme. 4 ק ,92 .1.ז2 2 .%15.בגמאי ' .315 ליאק.בו. See 1 

 .ע ,hIS. 6 20.1. 94 .~ואק See .ק ~See 6 11"0.last 94 -ק ,96 .3-1
 י .15) .בונא See .ק ,See ' 2.1. 95 .ק ,96 .22.1



109 ו- שלמה בר' אברהנם לר' הקבלה ספרל'

 מזהב 1 אותיות בו כחוב והיה הספר זה שראה בארצנו שהיה אחד חכם עליו והעירהתכונה
 המלך וזה מעולם ומהודר מעוטר חפץ ראה לא הספר זה ראה שלא מי שכל ואמרטוב
 לשפוט י,ש'ו שלהם הדתות בענין ומשפטים חוקים ותקן סידר חכמה בכל גרול חכםשהיה
 כל את ולעשות לשמור וצוה 9 פארטידאש שייטי לאש אותם וחלק מלכותו בכל הנויםבל

 הארצות בכל ונתפשטו אלה ספרני[ו והנאךו[ השופטים כל ישפטו פיהם ושעל האלההחוקים
 המלך היום. עד בהם לנהוג אחריו הבאים וכל והחכמים והיטרים המלכים כלוהסכימו

 שנים עשר ומלך ונ"ב אלפים חמשת שנת מלך הנז' אלונשו דון המלד בן שאנטדון
 אלפים חמשת שנת מלך שאנף דון הטלך בן הירנאנדו יח המלד מאריפה.ולכל
 גזר המלך זה כי אמרו זכרונות וכותבי צרפת. גרהם היה ובימוי שנים י/'א ומלךוס"ב
 ובעת הסלעים מראש ולהשליכם נזרה לארץ למרבר להוליכם מיוחסים אחים שנילהרונ

 ואפילו נדין הטלא משפם בלא להרננו נזר המלד כי כלם עמים שמעו ואמרו צעקוהמשפט
 אנו לכן לקבל מיה לאטענתינו

 מזמיניי
 והעיר יום שלשים בתוך עמנו ויתראה שילד אותו

 בעמו ה' אף חרה ע"ח אלפים חמשת שנת יום. שלשים תוך ב1אין המלך שמת 'ישראל
 היהודים בל את להרוג להשמיר הארץ עם וקמו נאברה על מולד שהיה צרפת המלךוימת
 יהודים אלפם עבטת כמו מקומות ובשאר וקאשטילייא בנבארה זהרנו בקאשטילייאאשר

 חותנו היראנרו רון המלך בן הטוב אלונשו דון המלך ויל. אשר הרן נפמר שנהובאותה
 דון בנים שמנה והוליד שנה מ"ב מלד ק'יז אלפים חמשת שנת * מנואיל נוואן דוןשל

 עצמותיהם ליאונור" אוניא הירנאדו דון גוואן רון ננלוו דון פידריקי דון סא"ל דוןפיררו
 בשיו אחרים. ומקומות ואלבירא ואלגזירא ואלקלעא ויבאלמאר לכר הסלד וזהלגיהנם
 חירטת שנת בונסייאנו6 אין ניירניש במגפה וימת עליה ושר סידו ללכוד הישמעאליםחזרו
 אותו. קברו ושמה לשבילייא המלד את ויוליכו המחנה כל נסע זמיר ליצירה, ר"לאלפים
 חיבורם ועשו ~יקטילייא ן' יוסף הר' המקובל וחרב 7 בואיסמא יוסף דון השר היהבימיו
 מירטיניס טנסאלו עמי קאשטילייא בטלנוה היהודים נלנדו ובימיו הקבלה בחכמתנדולים
 המלד ז"ל. אשר בן יהודה הר' נפטר בימיו וקיני אלפים חמשת שנת קשמילשש ' לאש*די
 לכל גדולה צרה ותהי אחיו פידרו דון המלך את הרנ אלונשו דון המלך בן 9 אנריקידון

 ובנותיהם בניהם בשר אכלו אשר ער כפלים לקו ממוליטולא וק"ק קאשטילייא.קהלת
 עליהם המלך וגטם מעם מתי ונשארו וגדולים קטנים יהודים אלף נתח במצורומתו
 מהרה. קל והסי' ק"ל אלפים חמשת שנת הארץ ליהובי לחם פת נותר לא אשר עדטס

 1 .315.או 9 .315.פארמיראנו indistinct.315. 6 * .315.טיאלייל

 See .ע ,ןSee corrupt. Passage 6 14.1.9 -ע ,יSee ' 16.1. 9 .ק  ,י9 .18.1
 .15י.אדריקי

 See 7 .ע,י9 .1 .ס2 ' .318 .גולאש See .ק ,י9 .1 .11 9



Iro.:.שלמה גר' אברהנם לר' הקבלה ספר .:- 

 המלך שציות גדולים ביסורים הסוהר בבית ממוליטולא הלוי שמואל דון נפטרבימיו
 כ"ט מלך פרריקי רון המלך בן נוואן דון והמלך הרל'ב'ג. היה ובימיו לו לעשותהיראנדו
 הנוצרי. לישו למנות וצוה הגוים כל מכונו סונים שהיו שיזאר חשבון 1 לבטל וצוהשנים
 למכור ומטיהם בניהם ויקחו ואבדן חרב מכת כרצונם בהם ויעשו היהודים אויבי קמובימיו

 הארץ נכר אלהי 1 ]ברת[ דתם והמירו הפקר בהן ויעשו הבנות ויוליכו ולשפחותלעבדים:
 אל והסי' ק'כ'א אלפים חמשת שנת נער שהיה המלך 7 בסבת יהודים אלף ממאתיםיותר
 המלך וזה מאיורקא בארצלונה לירידה באלינסייא באישבילייא שמר היה שנה באותהקנא.
 י"ר מלך גוואן דון המעד בן פידרו המלך וימת. ברגליו וירמסהו ממנו ויפול סוס עלרכב
 ביסנטי פראי הנלה ', אלגוארש מאיר דון הרב היה בזמנו ק'ס'ה אלפים חטשת שנת ומתשנים
 גדול שמד עשה אראגאן מלך היראנרו דון יר 6 ]ו[על המלכה ]קטלינא[ דונא יד על"ס"ו

 היה שנה ובאותה ק'ע'ב. אלפים חמיסת ענת יהודים אלף ממאתים יותר דתם והמירוביהודים
 הספינות בל ומשבר סלעים ומשבר הרים מפרק סערה רוח הש"ית והק.ם מאד ער גדולדבר
 והמלך ישראל. בעון עליהם האלה המכות שני השי"ת והביא שיבר השדה עצי וכלשבים
 למדינת המלד זה והלך עליו הנוצרים שהלשינו וא'ע'פ האנוסים כל קבל פורטוגאל מן גוואןדו;

 גדולה אבן שם ומצא אחת שעה תוך המערב ים שפת על היושבת הנדולה המדינהסיבמא
 פררקי6 דון המלך בן גוואן דון המלך נח. בן שם ידי על מיבטא מדינת נבנהה בהוכתוב

 הנדולה העיר קוסטנמינא נלכדה בימיו שנה, מ"ט ומלר ק'ם'ד שנת מלך קאשטילייאמלר

 נרול חכם שהיה בסאמורא הארוך מנחם רבי נפמר למאיו. כ"א דן יום תוגרמה מלךע"י
 בואלייאדולית. טוב שם בן טוב שם הי/ החסיד הרב נפמר ק/ע/א. אלפית חמשתשנת
 דון המלך ע"י בואלייאדולית שאנטייאגו" מאישטרו בולונא אלבארו דון נשחת ז ק'צ'בשנת
 אלפידירקי דון המלך ר,יד. אלפים חמשת גוואן דון המלך מת ר'יג, אלפים חמשת שנתנוואן
 9 דוארמה דון המלך בן אלפונשו דון המלך הלך בימיו שנים כ"ח מלד ~וואן דק המלךבן

 ומהם החיל גבורי נויים טאלפים יותר הישמעאלים בהם והרגו נדול בחיל מפורטונאלמלך
 יצחק רבי הנאו; ישראל אור נפטר שנה ובאותה ר'כ'ג19. אלפים חמשת שנת שריםשבע

 כ"ד שבת יום ומאנגר11 ארזילא גדול בחיל פורטונאל מלד הלך יקלח שנת ז,יל.קאנפנמק
 בשפולבידה יהודים ח' ה' את קידשו ר'ל'א שנת לסיון כ"ו wo~ ביום ר/ל'ח, שנתלאגהטמו
 וארבעה נשרפו רטנים נסחבו מהמ שנים בכפם חמס לא על המלך שופט במאמרויהרגום
 במלכות למלוך בלבו ועלה מפורמונאל מלך אלונשו דון המלך ר/ל'ח שנת עע. עלתלו

 חק לבלי תהב וכסף חרב שולף אלף במ' הפרתמים ועבדיו וטריו הוא ובאקאשטילייא

 1 .%15 .לבעל See 2 .98,1.12.ע 5 .%18 -במר See -ק -98,1 .13 %15.4

.אלניראש See 6 .ק ,98 -17.1 6 .%15.פירדקי ז .Omission .%15.נשחט
 6 .%15 .שאנטייאני 9 .%15 .רוארצה "1 .%15 'קכנ See 'ק ,98 .1.26 11 .%15.טאנגה



 1 11 -:. שלמה בר' אברהכם לר' הקבלה ספר.:.

 נקאשמליא אשר המדינות מטרי טורו ובק מאמורה מדינת ביןנ הירנאדו דק המלך עםונלחם
 וכל הוא פנים בבושת לארצו וישב בו בוניו עמלו שוא בית יבנה לא וי אם אמנםעזרוהו

 ערב לעת 1' יום היה וזה אנט אלפים מחמשת יותר מהם שהמיתו אחר עמוהנשארים
 והצליח במלכות הארורה אשתו עם התחןק מרום סלך ברע והמלך ר"ל'1, לארר ימיםב

 אחר לפליק ר'ם'ב שנת היא למלכותו 4"א שנת לפניו. היו אשר המלכים מכל חילועשה
 'לחקור למלך אשר השופטים התחילו בוקאליס מארקים רודריגו דון עסי אלהאמהשנלכדה

 כלם ונידונו ישראל אלהי ברת מאמינים שהם אותם ומצאו הרת בענין האנוסיםכננד
 שנאן מה לקיים למלך וממונםלשריפה

 ורבים נקמתם ינקום ה/ באש השלישית את והבאתי
 שנת במערבותם. לנוים ישראל בק להבדיל ציוח הסלד ההיא בשנה השם. קרושת עלמתו

 עצירת היתה ר'מ,ז שנת יום. ששים הארץ על גשם היה לחשון 4'ח ר/מ'ה אלפיםחמשת
 אב לחרש ט/ שבת יום מאלקא מרינת המלך לכר שנה באותה , גשמים יררו לא כמעטנשמים
 פרו קאהטמילייא וקהלות מישראל נפש ת' ובתוכמ העיר אנשי בל יטבו חדשים ד' עליהויצר
 ]חרה[ יקב שנת שנה. לת"ת קרוב הישמעאלים ביר שהיתה גרנאמה לכר זה ואחראותם.
 ולא לנו nwY כחטאינו לא אלהינו 4/ צדיק כי עלינו ויביאיה הרעה על וישקוד בעמו ה'אף

 השב והוא לשמים עד נדלה ואשמתינו ראש לטעלה רבו עונותינו כי עלינו גמלכעונותינו
 הרעות לפי היינו נפרום כמעמ זכר אשר אבות וברית רחמיו לולא כי טעונינולמטה

 שבעת גאון מדום עון היה זה הנה ספרר מלכות בכל שהיתה הגדולה והגאוהוהפשעים
 שמינה בהטה כי החיצוניות בחכמת מישראל תורה נשתנהה כמעט מזאת ונרולהלחי
 דף אף דהר והאביונים, העניים אם בי שב(לפ בתורה מהזיקים היו ולא וכרחלקם
 היא הארורה נוטתו ועצה היראנרו דון המלד ל'" קאשטילייא טמרינת וגיחטובעמו
 להם נהפך אשר נימן חרש התש הראשון בחדש יועציה ומאמר הוקטעהאיובל

 קרי ונרוזא מלהטלתו החת אשר ספרד מלכות בכל הכרח טא ואנחה ליגוןמשמחה
 בחרש מארעי לסיפק ומינין  הוו טלכותי בכל דאיירק די יהוראי אטרין לכוןבחיל

 מקום וכל להמית. דחו אחת פי את  ימרה אשר בל  ביר ימחא לא אינש וכלהשלישי
 לרבן( ירצע  ואפר שק  ומספר ובכי  וצום  ליתורים גדול אבל מגט  זרחו המלך  רבראשר
 ויבנו וברורים מצות על וקפדה תמרור בכי ההנדה ובמקום פסח של ראשון  יוםבאותו
 ספרר טארץ הן צבאות כל יצאו עצרת ועד וטפסת נרולה, צרה והיתה ההוא בלילההעם
 פניהם מגמת רדמו אדמתם את נמשו נחלתם את עובו בלבם אלהים נגע אשרהחיל
 לארץ הלנו מהם חפצה ונפש שלם בלב וביבשה בים מלכם דור ואת ה' דבר אתלבקש
 דון הסלך ידי על פורמונאל למלכות נכנסו ורובם ותונרמה יון וארץ כתיה9 וארץהצבי
 האוש הוא והבנות הבנים וזהבם כספם חמרתם כל עזבו ושם אלונשו דון המלך בן4וואן

 1 .518.בן MS. 9.נריח



 ל. שלמה בר/ אברהכם לר/ הקבלה ספרל. 1 21

 קרוב ולקח המלכית בכל כמוה נהיתה לא אשר נדולה אכזריות עשה י/ע('ו קוא; דקהמלך
 אל הים איי אל אותם ושלח היהודים ורבו טפחו אשר ובנות בנים עדים מאותלשמונה
 שם אך יקרא רעהו את ויסעיר איים את ציים ופגשו ~נה ובנות תנים טקום גזרהאהד

 ליישב אחותו את אח שם נשאו והנשארים שם מתו ורובם מנוח לה ומצאה ליליתהרגיעה
 תחשה ה' תתאפק אלה העל כאלה ראה מי כזאת שמע מי היום. עד שם והםהארין
 נטלם כעל גמולות כעל ישעיה התנבא זו ועל חייטך והנה לאור נקוה מאד עדותעננו
 צרה אין באמת כי גואל לציץ ובא וכר צר כנהר יבא בי וכי לאויביו גמול לצריוהימה
 נקיתי לא דמם ונקיתי וכו' עלי משלמים אתם הגמול כן גם התנבא ועליהם מזאת,גדולה
 הזה והקשה המר הנלוח על הם כולם הנביאים שכתבו בהט וכיוצא הנחמות אלו וכלוכו',
 וגדוליהם היהורים ורוב לכתוב. עתיר שאני כמו עלינו שעברו והנירושק השמרותוכל

 מים מקור ויעזבו האריו נכר אלהי בדת דתם והמירו בביתם ישבו ושופמיהםואדיריהם
 יריעו לא ואבן עץ להם חלק ולא ירעום לא אשר אחרים אלהים ויעבדו עולם וסלדחיים
 קהלת רב שניאור אברהם דון הרב האפיקורסים המון ובראשם ייטבו, ולא ושחיתוולא

 והחמיאו שחטאו חיים מספר ימחו ולרבבות לאלפים וכאלה לו אשר וכל ובניו הואספרד
 מגדולי הואו ולא בהם תלוי הרבים חטא ולזה עליהם תלויים הרבים שעיני לפי הרביםאת

 עצמם ועשו השם קידוש על למות פניהם מגמת ששמו מעט מתי אלא ומנהיגיהםספרד
 הכולל החכם והטפסר השר הגדול האשל הוא שבכלם וגדול לעניש. הן למות הןהפקר
 והחכם הוא והשרים המלך לעיני בפרהסיא השם שקידום יתל אברבנאל -לחק דקהרב
 ותלמידיהם קטנם וער מגדולם כולם ספרד וחכמי הנז' הרב אחי הזקן שניאור שלמהדק
 שעבר מה בפרם לכהוב ואם בהם תלוי הרבים וזכות הרבים את וזינו זכו להם אשרוכל

 המגורשים על שעברו הצרות מקצת זולת אכתוב לא יבלו, לא והם יכלה הזמןעליהם
 את שקיבל שיך מולאי א"ה מחסידי חסיד הגדול המלך קריי פאס למדינת מקצתםשנכנסו
 המערב ים בקצה הייטבת לסאלי שנכנסו מהם ויש סובה. עמהם ועשה מלכותו בכלהיהודים
 והערל טומאש הערל ע"י רבות צרות עליהם עברורצם

 ?וליאי
 ישראל בבנות ידם ודולחו

 פאס. למרינת שבאו עד כמותם נהיה לא אשר ונאצות גרולות תועבות ועשו אותםועינו
 הוא אכזריים ועינויים גדולים ביסורים הוקטע נמרוד ע"י ארזילא למדינת שנכנסוומהם
 כל על בארבהנ דו קונד]י[ הנלי ארזילא על ממונה פורמונאל מלך שליש יץ:(עתים כנטןהטמא
 הערבים עליהם ט ושאו ]א[לנביר אלקצאר * למלך לבא מיד נעלם ואשר ליהודים לטה אשרהרעה
 ומהם גדול. קהל וסף ונשים אנשים ערומים והניחום להם אשר כל את ויקחו בםויתעללו
 לפאס שבאו עד לישראל גדולה טובה ועשה מנצור מולאי ע"י באדש למדיגתשנכנסו

 hIS. 1.בורבה 9 .115 שאו לכביר.אלקצאר



 1 31 * שלמה בי אברהכט לרן הקבלה ספרו.

 עליהם קנאו לאלקצאר הזרתם ובזנק לאלעראי"ט שנכנסו ומהם להם. אשר וכלבטטונם
 התנבא הוזיהם האריות אכלו ומהם בצמא. מתו מהם נדולש שפטים בהם ועשוהערניש
 וע/ מים התש צמא לקראת דדנים אורחות תלינו בערב בהר בערב משא ע"הקטעיה
 וקטנים גדולים זהר העדרים נל שמה ונאספו י,ג,א לפאס באה הנשארת הפלטהסטארית
 תורה שהרבצן לאחר שנה שבעים בבן והוא ויל מארי אבא היה ובתוכם ונבוניםמכמיש
 זמן ובאותו ספרר, מארץ ישראל בני לצאת א' בשנה פסח של א' ביום ונפטרבגבראל
 בן הפילוסוף והחכם ז"ל אבוהב הנחק רבי הר' ורבנא מרנא פורטונאל במלכותנפטרו
 שהרבשו והרבנים הנדלם האריות נטני ז"ל. ש"ט בן ש"ט הר' קדם מלכי בןחכמים
 הנרפט קודם יוהר או שנים שתי כמו אחת בשנה בקאשטילייא נפטרו בגבראלתורה
 כמה באו הפסה שעבר ואחר ז"ל. באלנסי שמואל רבי והרב ליאק די הוחק רבי הרבהם

 לאחר וכהנה כהנה עליהן ומוסיף התורה בספר הכתובות האלות ונל ישראל עלצרות
 בשעה ונשרפו תמוז בחרש היהורים תוך אש .שאה חדשים ח' כמו פאס במדינתשרטבו
 שנה עשר אחד כבן ממנה נצולתי ואני דהומים מן הנאה האש כאלו אנשים נמהאחת
 השטש והבאתי הכבש שאמר וזהו היום בחצי מעולם נהיתה לא אשר נרולה צרהוהיתה
 שלרטית יחזקאל שהתנבא הוא וזה לשמועתינו. האמין מי אור ביום לארץ והחשכתיבצהרים
 סביבותיה בחרב תכה השלישית את ולקחת המצור זמי כמלאת העיר בתוך תבעירבאור

 רעב בא הנז' הנרולה השריפה אחר מיד כי אחריהם. אריק וחרב לרוח תזרהוהשלחנית
 אשר ובמרינות פאס במרינת מאוראל נפשות אלף מעשרם יותר ומתו גרולהנבר

 מתים כלנו אמרו כי ארום לארץ חזרו הזאת הגדולה הרעה ראו וכאשר וכהנה. נהנהסביבותיה
 גבראל ובנות וברחובות בשוקים ברעב מתו ומהם והגרם מואב ישמעאלים לאהלי נסוומהם

 ואחר קולי. שמען קמנה שאננות נשים הפסוקים באלו ע"ה ישעיה רמז ואליהןערומות
 הנה עד ישראל עון נשלם לא כי מרפא אי! ער בעמו ה' אף חרה ל'פ'ק ר/נ'ז שנתזה
 בן אלא למלוכה ראה בן הניח ולא חמופה מיתה פורטוגאל מלך ~וואן רון הם*ימת

 מאטייל מלך הערל הוקטע הוא מלכות הור עליו נתנו ולא נבזה כנו על ועמרהפילנש
 טכר ולא מטי שכהידם לכו ויאמרו גבראל זכר את למחות הפרתמים עבריו עםנתייעץ
 מרינה בכל דת ותנתן הספר עם אמר ירי מן "טזבנכון די אלה הוא וטן עוד ישראלשם

 אל ולבא צאת לנעתי נתעש ושח"כ הדש, י"ב עד מאג-1% לצאת עתידים להיותומדינה
 עליהן סגר באוץ נבוכים והיו רועה להם אין אשר כצאן ישראל עדת והיוהיהודים
 שם בן לוי הארמי לב! הארור וברוהטם והאפיקורוסים והמינים גבראל פרצף ובניהמדבר
 ובתי כנסיות בתי שיקח למלך יעץ הוא מירבעם יותר אוראל את ומחמש חטארעי

 1 .1 ! מוב.שם

 [ .11 .4]ע
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 שמייא אלה טן בעו יבעא די אינש וכלמדיוטות
 הדסיי

 ממנו זע ולא קם ולא יתעבד.
 תפלת להתפלל רוצה מי מיד קרא הכרוז אחר אלא לארסה טוב שם הרן הדואטהחכם
 עינויים מיני בכל רנלו בכבל ועינו ותפיטוהו למלך הדבר ונודע י ויתפלל לביתו יבא 'מנחה
 ןה ואחר הצ'לו, והב"ה מאמרו על לעברו שיהרגוהו אלא היהודים כל בדעת היהולא
 שפטים בו ועשו שנית פעם דתו על ועבר בצבור לפניו ולהתפלל אלהיו מלעבוד נמנעלא

 ישראל בני שיקח יעץ כנסיות בתי שקתו רע שם בן לוי שיע'ן ואחר הסוהר בביתונתנתזו
 מדינות בכל וגזר מלבא קרם שפר מלתא כע; ישו, ערת שיחזירם ולסמה שנה מי"גהקטנים
 מר בקול מאד גדולה הילרים צעקת והיתה ואמם אביהם מאת הילדים ותפיטומלכותו
 ולזה נעשה מה נדע ולא וקשה מר בקול צועקים ואביהם ערלים מיד יושיענו מילאמר
 ועשה בחכמים ידו ששלח ער דעהו נתקררה ולא בניה, על מבכה רחל ע"ה ירמיהרמז
 היהודים מן ורבים ברזל. בכבלי אותם ואסר עינויים מיני בכל אותם ועינה שפטיםבהם
 קדושת על עצמם מסרו ומהם עצמם תלו ומהם בנסיונם לעמור יכלו שלא דתם המירומהם
 הוא כנפים בעל באלישע נקי וגוף טהורה בנפש החסיד הקרתו הרב ובראיסם יתברךשטו
 ומת וטף ונשים אנשים לו אשר וכל וביתו הוא עצמו שמסר ז"ל מימי שמעון רב.הרב
 עליו שעברו לארסה מוב שם הר' הקדהט החסיד והחכם גדולים. בעינויים הסוהרבתוך
 נפשו הק'ב'ה 9 והציל הוציאוהו כך ואחר לסוהר שהכניסוהו קודם שאמרנו נמו עינוייםנמה
 סטיב הקת סבאע. אברהם והר/ לואל יעקב רבי והרב הוא פאס למלכות ובאממות

 עבדיך אל יראה עניתנו כמות שמחנו משיחינו בביאת מראשית/ אחריתנו וייטבשבותינו
 ללאי: בניהם, על והדרךפעליך

 * ותכלה סוף לו שאין ית' לאל הודאה הקבלה. ספר ונשלם תםי

 1 .13ג והתפלל לביתו.ובא 2 .15ג.והצילו
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