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 4 הראובני דור ספורי.

 מלכותו כסא על ייטב והוגש מטני נדול יוסף הטלך ואחי 11ל שלמה המלך בן דויףאני
 נסעתי המנשח שבט וחצי ראובן ובני גר בני על רבוא שלשים על סולד והוא חטרבמדבר
 האפופיור לפני ברומא בתהלה ~ט~אלד לי וצוו זקנים, שבעים ויראיו אחי המלך פניסאת
 הסם בגירו השתי אשר עד ימים עשרה הרה בדרך חבור מדבר מן מאתם ףצאתי1 : "'4

 באש וגופי בשרי בל והכדי דם והקזתי שבועות חירטה חולה ועמדתי נרול חלי 2חלתי
 חלה ואני כווט: לארץ הולכת אחת שספינה שמעתי אשר עד בגידו להתרפאותכרי
 והיה אותי כנטרת והיה ואילם9, חרש זקן עבד לי ונט הספינה בעל וקראתי המטהעל

 ונכנסתי לי. הצריך בל על וממונה ופקיר הכלים על עומד והיה מזונתי נל ומכיןמבשל
 שלשה סוף בים והלכנו חולה סי בים ועמרתי סוף בים ההיא הספינה תוך והעםאני
 בית *חתי ואז כוש. בארץ צואקין במרינת נכנסנו הרביעי וביום לילות ושלשהימים

 יותר צואקק ובין גירו בין ההם בארצות רם והקזתי חדשים שנים ועמדתי ההיאבמרינה
 כן אחרי במסטרים. סכות ממאה יותר באש ובפני ובגופי בבשרי והכתי לימריןמחמשים
 שבהם. לנד4ל קראתי ואני שבא במלכות כהר בארץ עשה דרך הולכים תגרים הרבה 8שנים
 גרולים שנים ולקחתי אבוקאמל עומר היה הצמו ישמעאלימ של הנבט מבני היהוהוא
 כמולטת יותר רב עם ועם עמו והלכנו כיצואקין כלי כל עם ועבדי ונסעתי עמהםללכת
 וגט ויערים נדולות במדברות והלכתי יום* בכל מתעלה הייתי ואני מתגרים. גמליםאלפים
 אשר ער חדשים שנים טהלך ונהרות והרים טוב ומרעה הרבה ואילנות4 מגבים עשביםבהם
 והוא נילוס נהר על שונן הוא אשר עמרה היה המלך ושם כוש ארץ מלכות בראשהגעט
 נהר הוא עליו מלך הוא אשר ההוא והנהר הלבנים ועל השחורים על ומלכותו שחורמלך
 נהר בראש המלך במרינת ועמדתי מלכותו בכל הלכתי ואני . שבא מלכות והיאמצרים
 הזה והמלך לפני. עומד ואבוקאמיל חרשים עשרה עמו ועמדתי למאול המדינה ושםנילוס
 משרתים ולי המלך עם הולך הייתי ואני למסע טמסע וחדש חדש בכל בארצותהלך

 1 .315 .ויצאתם Indistinct 3 315. 80 1 מ1 .315 4 .315.ואילונת
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 * הראיבני דוד ספירפ134
 1 וגדול נדול כבוד אותי ומכברים סוסים על רוכבים אטט כנטשים יותר שלהם הנפשמבני

 : אבוקאמיל שמושבכולם
 ובקומי בשבתי ויום יום בכל מתענה הייהי המלך עם כוש בארץ שעטרתי זנקובכל
 לפני ]ולא[ D'SS מרטב בפני ]א[עמוד ולא וירא מפחד ואני ולילה יומם מתפללוהייתי
 בית לי יבינו ומסע מסע ובכל לביתי. המלד מבית הינטרה בדרך הולך הייתי אם כיצחה
 באלה ויש מרוב. יסופר לא רבים עבדים לו "ט הזה והמלך המלך. בית אל קרובמעצים
 אשר נטי שלהם הכמטפט על ושרים מלכותו מריטת על הטרים למלחמה שריםהעבדים
 רבים סוסים המלך לזה ופט ששפמי עושים ויום יום ובכל יהרג גדול או קטן חמא 2יחמיא
 ויש לו זהב ועפרות מרוב יספר לא וצאן ובקר יפש גמלים לו ויש עליהם רוכביםהטרים
 הבנין טקום אל ובאט ועבריו. שריו ולכל למלך מעצים בתים לבנות לפניו ילכו שריםלו

 טהבתימ שימש ואתר באחרונה יבא כן בראשונה יבא נאשר המנס[עות בכל מסודרוהכל
 והמלך והרים ומדברות ואילונות2 עשבים בה "ס ההיא והארץ באש: הבתים כלנטרפו
 והשפחות 9 והשריות והפלנשים והמלנה ערומים ורובם ועברים ]לו[שפחות עמו אני אשרהזה

 ושנים נדולים הזרח! על הירים על ארבע זהב מן צמירים שמה לובשות לההכמטרת]ו[ת
 סביב סביב הירנים על אמה הרוחב יר טלאכת זהב מן בשלשלת ערותן ומכסי! הרגליםעל
 : זהב מן נזם באפיהן הנשים וכל וערקה ערום הנוף וכל אחריהן ואל מלפניהם מסוגרוהוא
 המ ערומים הממר תחת יושבים הם מטר יבא כי ואף המלך עם והולכים טסעים הםונן

 עושים והנקבות הזכרים טהם אחר וכל בתים. להם ואין הארץ על ישנים הם וככהובהמתם
 8 נמרים והזאבים הפילים אוכלים והם , בשרם את לחמם כדי אש ולאחריהם אשלפניהם

 אותי קורא היה והמלך ארם. בני בשר ואוכלים נהשימ צפרדעים עכברים נמליםכלבים
 או נמלים עבדים תרצה אם הנביא, בן אדוננו ממני תרצה מה אלי ואמר לפניו יוםבכל
 לד והבאתי מלכותך כבור שמעתי רק דבר ממך ארצה לא לו השבתי ואני לד, קחסוסים
 של פרחים המ דוק4 מאות ושבע משי בגר לך את! והנני וברצון באהבה המנחהזאת
 אבותי וברכת ברכתי את לך ואתן אותך אוהב אני ואמרת. דבר. ממך ארצה ולאזהב

 ולבניך לך ערן בק ואחוזה חוקה לך ואתן וסליחה מחילה לך ואתן מחמר הנביאוברכת
 : העונות כפרותי מקום טיקא במדינת האחרת בשנה אלינו ותבא ביתיך אנשי ולכלולבנותיך
 לי ואמר ערומים כולם עברים וי בתולות שפהות ף המלך לביתי אלי שלח כןאחרי
 מנחה והשפחות העברים אלו מידו וקח שלומות אלף עליך פורש המלך אדונינו5השליח
 והשמנה בביתי עמרתי ואני לדרכו, והלך לביתי העבדים את והניח לארוני שלוחההיא

 עמר הזה בלילה : ערותן לכסות בגר מהם אחד לכל ונתתי ערומים כולם לפניעומדים

 י .315.וטדל 2 315,50 3 .%45.נמלים ' ".1.דוקאט 5 315.50
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133 4 דיאובני ךיד מטרוי

 כ! ואחרי מטתי על אותה והעלתי 1 מהשפחותיהן שה נערה עם לשמני ימ~טני על הרעשר
 אתה אשר המעשה זה וטה הולד אתה ולאן באת טאין ראה אלי ואמר מוב השר עלינבר
 תחמא השם פכרך והוא בוראך את זכור הזה. הרע בדבר הפץ אינו ית השם לעשותרונה
 המצוה. בזאת ללכת חובל ולא למטה 9 ויורירוך אויביר אליר "nSu האלהים הזהבלילה
 על הלילה כל לפניו ומהחנו ובוכה מתפלל והייתי העבירה טזאת הצלני אשר הבוראיא

 לפני עמהם והלכתי בידי בולם העברים לקחתי אור והבוקר הבקר עד ישנתי %אממתי
 באהבת אליך נותנם והנני למנחה העבדש אלו לי נתן הסלד לה יאטרתי הסלדאשת
 וכשמועי ערו. בגו סובה השחתה וסליחה מחילה אליך ואתן מאומה מסר ארצה ולאוברצץ
 ונתתעב קבלתיה ממד לו והשבחי המנחה את 4 קבלת לא למה לי ואמר קראני הזה הדברהטלד

 באשו השוכנש הנביא לבני וגם מאד גדול כבור לי קישה והמפר וברצץ באהבהלהמלכה
 נם טשיתיו %נל אהבהי בעבור נד% בבגד הטלך לו עשה אבוקאס% שבהם לגדול נםנגש
 ומתייראים אלהים כמלאך ויחשבוני אותי ומכברים אותי אוהבים כהירתע יבל והמלךנו,
 הע ואם לפניהם בדברים הרבתך %א ולילה יוטם וטתפלל יום בכל טתענה אםמטני

 לפני בררך ונשלך סוסי על ארכב וכאשר לבד פרקים ראשי להם טשיב הייתי עמימדברים
 אשר הדרך בכל אתי ילד במלכות ראשונה היושבים עבדיו על המלך צוההטלך

 : הולדאני
 אבוקאמיל אבוקאמיל שית ובא מיקא ממרינת אחד ישמעאל בא האלה הדבריםאחר

 ואני ממקא הנביא מבני שלישי חבר לנו בא השים זה בי תדע הלא השמר אלי בא 6חט
 מדבריך ממך נכחד שלא אנהט ונשבעים יחד כאחא ונהיה אחת בחבורה נהיה והואואתה
 הנבל זה לפני בא כן ואתרי כבנים. לד ונהיה ושמאל ימק נטה %א נעשה תצוהואישר

 דבר אמורז לבלתי אותי יכברו הם ני שלהם הספר על לי ונשבעו אבוקאמיל עםהישמעאלי
 טבקש אתה ומה הזאת לארץ באת למה הנבל לזה אני ונשמרתי ברשותי שלא המלד~ני
 אותו לתת וארצה הנביא מבית ספר בידי ויש ממקא באתי אני לי ואמר המלדמאת
 ממנו לבקש ובאתי עוטת וכפרת וסליחה מחילה ערו בק חזקה לו ולתת המלד אלסירת
 הש חרפה כי הזה דבר המלך מן תבקש אל המזיק הנבל לזה אמרתי ונטלים. ועבדיםזהב
 הספר אקרא ואני המלד לפני עמי ואבקאמיל אתה תבא ממך בבקשה הרשע ואמרלנו.
 והוא פרחים טאלף יותר יקר הספר שזה למלך ותאמרו עלי מובה תיברו ואתםלפניו
 והנני עונותיך: לכל ויסלח ימחול מלנותך וידליח עד! בק חזקה לד ית, הנכשסביה
 אני והלכתי האלה. בדברים לטובתי המלך עם לדבר חסד עמדי שתעשו מכםמבקש

 MS.50 1 ' .%15.וארידך MS. 8.וכשטועה ' .318.קבלתי

 ' .MS.הבנתי 6 .1.0.הנזכר MS. 7.אומר
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 * הראשוני רוה סהרי136
 שרע לפני המלך לפני ההו14 השקר הטפר השש הרשע תה המלך לפני עמוואבוקאמיל

 טכני קרובינו1 הוא לו אמרנו האיש זה תכירו ולאבוקאמיל המלך לי ואמר המפרוקרא
 י ותשמרינו לד הוא גרולה ומצוה קברו השומרים מן הנביא טבית הוא הספר תההנביא
 דינרי מאלף יקר והוא עונותיך לכל וכפרה וסליתה מחילה לד ויהיה טלכותך ויצליחבביתך
 עשו וכך אחר וסוס גמלים שלשש הספר לבעל תתנו עבריו אל הטלך אמר בן ואחריזהב,
 לסלד אותי והלשין המלך לפני בהחבא המקולל זה הלך הדברים אלה כל אתר לו נתנוכי

 : הבור ממדבר יהודי הוא רק הנביא טבני אינט בו טאטין ]אתה[ אשר האיש זהואמר
 ואטר הטלשין דברי את לו והגיד אבוקאמיל בער שלה הזה הדבר המלך כשמועיומהי
 הספר לי שנתן ~גי הבאת אשר החרש קרובך לך שהגיר הזה ברבר תאמר מה הסלךאליו
 הראשון זה ראיתי אך זה, ולא זה לא מכיר לא אינני אבוקאמיל השיב שניהם, טכיראתה
 הנשים ואחר 8 טצחוק אחר הולך ואינו אלקים ירא והוא יום בכל וטתענה וענו נכברהוא
 בדברים ומרבה רבות רעות ועושה וכסף זהב אוהב הוא האחרון תה טמון. אוהבואינו
 בן אחרי ]ה[הם. הדברים לי וספר המלך סלפני טא ואבוקאמיל רבריך כנש המלךואמר
 אלי ואמרה אותי לקרא ושלחה המלשין דברי העבדים לה נתתי אשר המלך אשתשמעה
 המלך אל אותך הלשק ממיקא בא אשר החרש קרובך זה כי הזאת בארץ עור תשבלא

 אליה ונשמרתי אותך להרוג המלך מלפני לבקש רבים אנשים ]עם[ ועעץ כהוגן שלארבבם
 ואני לביתי הלילה יבא הטלך המלכה אלי השיבה המעד הטות בלא ללכת אוכלואיך
 והמלך בעזרך אהיה ואני המלך מאת רשות ותשאל המלך ולפני לפני וחבא בערךאשלח
 : חייך ימי בל למגב 9 ותפקדיני לשלום לררבך למחר ותלך רשות לך'חן

 איש ואין המלך לפני והלכת* בערי המלכה שלחה שעות שלש אחר ההוא בלילהוטוי
 לפניך באתי הלא לד חמאתי ומה פשעי טה למלד ואמרתי ואשתו הוא אם כי הסלדלפני

 שפחות ולא עברים ולא זהב ולא כסף לא סמך לקבל רציתי ולא וברצון באהבהבמנחה
 זהב אוהב הוא אליך אותי הלשין אשר הנבל וזה ארם בני מכל וכהשכיל חכם מלךואתה
 שקר או אמת ההוא הספר אם יורעימ אנחנו אין אחד ספר אם כי אליך נתן ולאוכסף
 למה אליו ורברתי אותו וקריאתי בביתי עוטרים ואנוקאמיל ואני בתחלה אלי בא הנבלתה
 מארם המלך לפני חשוב אתה כי שמעתי כי אלי והשיב טמנו תבקש ומה הטלך אל 4באת
 וסוסים עברימ אליך גת! הוא כי ושמעתי גדול כבור אותך וטכבר עמו נשמשמודבריך
 לי ותתנהו לד שית( מה כל מהמלך שתקבל ממך מבקש ואני אותם קבלת ולאוגמלים
 מלד אתה והנה בקולו ולשמוע הדבר זה לעשות רציתי ולא ומהטפחתך אליך קרובואני
 למלכותך תסרק הוא ותרטיעהו הצדיק אליך יבא ואם הנדול הים כסו דבר לד יחסרולא

 1 80 .%15 2 .%15 .כשמועה 3 80 .%18 4 .%15.באתי
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 המשפט כי מלכותך ינדיל האלהים כמשפט ותענ"טהו הרשע אליך יבא ואםולממונך
 כחורתיך לכל קרא חדשים עשרה עטך עמרתי אנכי והנה המלכים. ואל הוא]ל[אלהימ
 בחסדך כן על דבר, ערות או גדול או קמון חמא ני מצאו אם אליך נף[אמרודבריך
 עמו דברה כן אחרי ואברכך, בעדך ואתפלל לארכי ואלך רשות לי תתן הגדול האללמען

 עשרה עטנו תגמד ונאמן נכבד הוא כי לדרכו ילד האטט לזה רשות תתן לו ואמרההמלכה
 עבדים תרצה מה לי ואמר הסלד והשיב טובה שמועה אם כי מום בו מצאנו לאחדשים

 אם כי שאומה שמך ארצח לא לסלד ואמרתי לשלום. ולד לך חקת סוסים או גמליםאו
 כננרי עומדים רשעים אויבים לי שיש ידעתי כי השחר בעלות מחר לי שאלך רשות ליתתן
 על עומד הוא איטר השר 1 מקום אל ילך מעבריך נכבד אחד עמי לשלוח בעיניך ייטיבלכן
 לנו ונתן עמי שיבא אותו וצוה מעבדיו אחד המלד קרא אז אוצר]ו[תיד, כל ועל ממונך2כל
 אל ]ש[ידריכני האל המקום על העומד השר לעובדיה לאמר לשליח המלך יצוה סוסיםשנים

 :אבוקאמיל
 נילוס בראש המלך ממקום המלד והמשרת הזקן חברי עם טלפטהאול בבקר נסעתי כןאחרי
 אחד נהר ופט המקום בזה הרבה פילים ופט לפילים מרעה ושם הרבה נהרות עלועברנו
 בזה נטבעו וסוסים אנשים והרבה בסיט הבמן עד ויכנסו סוסים בו יטבעו ומיםטעפר
 : אמן שהצילנו השם וברוך סוסימ על רוכבים הנהר זה בתוך עברת ואנחנו ומתוהמקום
 המלד ושליח האל ' טהמקום השר עובריה מקום בסונאר שהגענו עד מהלך שטנהוהלכנו
 לאבוקאמיל זה אדונט תרריך לו ואמר המלך אותו צוה כאשר וצוהו אותו קרא עמיההולך
 תרצה טה לי ואמר האל השר עובדיה אותי קרא וא"ק : נילוס נהר על שבא מדיננת[ואל

 ארצה לא לו ואמרתי עניתי וברצון, באהבה אליך ואתן אעשה תציני אשר כלאדוננו

 ונתן הנמל, על המים לשאת בקר עורות ושנים יפים גמלים 5 משלי לי שתקנה אם ניממך
 ממסע סונאר מן והשליח ועבדי אני נסעתי ובבקר אבוקאמיל, אל עמי יבא אחר עברלי

 להם ונט ושממה חרבה והיא שבא למדינת שהגעתי ער נילוס בנהר ימים חכירהלמסע
 ירעתי עברים לד נתן ולא המלך מן באת4 איך לי ואמר אבוקאמיל אלי ובא מעציםבתים
 בביתי תשב ולכן דבר המלך מאת לקהת ולא ובאת אותך ומכבד אותך אוהב המלדכי
 : אעשה בן לאבוקומיל לו ואמרתי בעבורך 5 פניו את ואהלה המלך לפני אעלהואני

 אותו והכרתי לפני בא ע" אבי והנה בחלומי ואראה אבוקך בבית רטנתי ההואבלילה

 הזאת לארץ באת לטה לו אמרתני[ אביך אני כן לי ואמר אבי כדמות רמותך לוואמרתי
 בזה יושב אתה ולמה בעזרך ולהיות אותך אהבתי בעבור באתי אני לי אמרהרחוקה
 אלי ישוב ובי המלד לפני ללכת שרצונו לי אמר אבוקמיל אבי ארני לו אמרתיהמקום

 2 .%15 .ממוניך ' .315 .מהמקנה 4 .515 .ביאתי biS. 6.פניך

.המקי
%15. 1 

 .11[ נ.56
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 רעה אליך יבא %א בשלום תלך למחר תלד אם בחלום אבי לי אמר שישוב עד לוואמתין
 תלך ולכן תמות אתה כי דע אבוקמל ישוב אשר עד עור תעכב ואם השם במצותותלך
 אבוקאמיל אל והלכתי הלילה חצי אתר כבטנתי הקיצותי כן ואחרי : תעכב ולא 659למחר

 וניר המלך לפני שתלך רוצי ואים 659 למחר תשלחני לו ואמרתי משנתו אותווהקהיותי
 והלכתי אחיו לי ונתן אבוקאמיל מקום משבא נסעתי ובבקר : בבקר לשלחני אבוקמיללי

 אב~קרב שמו אלשל ונמלך עמרם מלכות ותחת שבא ממלכות והיא אלנעל למלכות ימיםעיטרה
 הנביא בן זה ארוננו להדרני[ך אותך צוה המלך אבוקאמיל של אחיו לו ואמר לפניווהנענו
 ועברי אני נסעתי כן אחרי 1 ימים שלשה ההוא המעד לפני ורטבתי לררך זה כל לוותתן
 שאלך ררצה והוא אלוהב עבר שמו גד% שר לפני ועמדתי אמאקקי להר שהשתי עדהזקן
 מן שלוחים באו הששי ביום ויהי המים, 1 בביתו ועמדתי רונטלה ארץ אל קצר מדברדרך
 במקום הנהר בשפת ואנחנו הנהר שפת מן אלוהב עבר אל מהם אחד וקרא עמרםהמלד
 לו שעשה הרעה על נחם המלך כי ילד שלא לאדוננו תאמר אמר והקורא נילוס הואאחד
 עד שימתק לו תאמר ולכן וגמלים עברים אליו שולח המלך והנה מחילה ממנו מבקשוהוא

 אליך לומר לי "ט לי ואמר אלוהב עבד אותי ויקרא המנחה עם הטלך שלוחישיבואו
 חסר לי תעשה לו אמרתי דבריו ובשמעי גדולה. מנחה אליך שולח המלך איך סובהבשורה
 ובגדים. דוקאם שהטרים לו1 ונתתי לזכרון וביניך ביני ותהיה הלילה בזה בררך עמי לבאגדול

 אלוהב ועבר ועבדי אני ונסעתי נמלים שלשה על מים עורות ששה לנו מלאו ההואוביטעה
 דוננולאה למדינת שהנעתי ער אחד עבד 1 עבדים שנט עמי והיו ימים עשרה הטדברררך
 בעל ותקרא תלך אלוהב עבר אל8 ואמרתי הרבה בסוסים אנשים ונמצאנו יום חצימהלך
 לקראתם וירץ הגמל על אלוהב עבד הלך כן ואחרי הזאת, הארץ איך אליך יניר וההרהסוסים
 עבר אל אמרו ההם הסוסים ובעלי עמרם מלכות סוף והיא מדברות ראש על הארץמאת
 אליהם שאל כן ואחרי : ראיט לא להם ואמר מאתנו שברחו עבדים מבקשים אנחנואלוהב
 באו שעברה שהלילה רק היא טובה הארע לו והשיבו רעה אם היא הטובה הזאתמארע

 רופא ומבקש גדול חולי המלד לבן שיש ושמענו איש מאתים עמם ויש עמרם המלךבני
 עמי תעשה אם לו ואמרתי האלה הדברים כל לי וספר אלוהב עבד לי ובא אותושירפא
 המלך בני בהיות הזאת בארץ שאעמוד לי מוב ואין הרבה ואלי האל לפני שכרך הנהחסד
 מאמה אל תדרינני בעיניך חן מצאתי אם ולכן אותם. לראות ברצוני אין כי הנהעמרם
 אויבים והם נילוס נהר על שבא מלכות בסוף והיא ימים חמשה הזאת הארץ מןרחוק
 לאלהי השתחויהי אז מצרים עד עמך אבא תרוצה ואם באבריך אעשה לי ואמרלמלר.
 ואנו גדול ח% בו ויש המדבר בראש והוא אני והלכתי האנט רברי ביטמעי והאמוהשמים

 1 .15ג .לי ? ;see Omission .ע ,142 .1 .4 ' .%15.את
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 במדינת שהגעתי עד רצופים ימים שלשה התעניתי ואני ההרים, על כמו החול עלהולכים
 הזקן חח מצרים מבעלי "טמעאל]י[ הזקן לפני והנה הנהר על באתי כז ואחרי המלךאוייבי
 ואסר ידי את ונשק לפני הזקן זה ויבא אלחביר שמה המדינה בזאת יושבים ובניוואשתו

 לי ויש ברכתך ואקח לביתי ותבא חסר עמי תעשה ארוננו ובן אדוננו אתה יי ברוך באלי
 לי הביה את ופנה עוססאן היה ששמו דיקן אותו עם והלנתי . ללק מקום גם סספא גם תב!גם

 זה הנה הזקן זה לי ואמר בקרוב לגדורים שתדריכני רצוני ההוא הזקן אל ואמרתיוולעברי
 בה ללכה רצונך אשר הדרך שזאת ידעתי ואני טובה דרך היא מלנמ[אול שבאתהדרך
 ולכן ההרגהו, עמך הנביא יהיה אם ונם תהרג בנהר תלד אם בטצרים ללכת סובהאיננה
 עבד את שלחתי כ! "ואחרי עטהם תלד ואז ישרה הררך שנראה עד בטוח בביתיתשב
 דוקאמ עשרה אלוהב עבד את נתתי הזקן רברי ששמעתי ואחר 2 לו והלך ארצו אלאלוהב
 : לביהווהלך

 ולקחתי קטנים אריות 5 לי ונתנו שבטים השנים מן בחורים ה לפני הגיעו ההיאובארץ
 ימים ההם עבדיי עם tPrn בבית עמדהי ואס לארצם הזרו והם למצרים להוליכםמהם"
 הזאת במרבר ללכת יונלו ולא מאר ער תלשים הם גמליך הנה הנכבר הזקן ליואמר
 המדבר בכל וזה ללכת יוכלו ואז כהטמנו עד חדשים שלשה או שנים להאכילם.ויצמרך
 ישתו אלא שיאכלו דבר ולא מרעה ולא עשב לא הנמלים ימצאו שלא יסים שלשהטהלך
 נילוס. נהר .על למצרים קרובה בנירגאה תניע אשר עד אבילה בלי ימצאו באשרהמים
ואמרתי

~p's 
 לטצרים שילכו אנשים לי תראה ואס דרכי תהיה איך היעצני אעשה איך

 אעשה אנכי הזקן לי והשיב ההוא בסרבר יוליכונו מובים גמלים לי ותקח עמהםתרריכני
 נטלים שנים  הוקן לי ולקח רוקאמ 5 בעד ויפה טובה אחת נמלה מהזקן ולקתהיבדבריך.
 כן ואחרי בחליפותם, הנמלים במסחר לו נחתים לי היו אשר והגמלים דו* * בעדחזקים
 בקר ]לבני הצא; ונדי וכוסמת שעורים קמח לי והביאו וסביבונך ההיא המרינה בעליבאו

 רק לקחתי לא לי נתט אשר ]למכל ביתו את וימלאו ההוא הזקן בבית למעשר ליוהביאו
 דע הזקן לי אמר כן ואחרי במתנה. עניים ואל הזקן אל נתתי והמותר הגמלים אכלואשר
 וגם מרחשת לחדש זו והוא המדבר דרך למתר ללכת רוצים ישמעאלים סוחריםשיש
 הדרך בעלי הגדולים לי תקרא לזקן ואמרתי בסליו חדש בראש שהולכים אחריםאנשים
 השיבו הנרול המדבר דרך במצרים עמכם ללכת רצוני להם ואמרתי לפני אותם קראוכן
 מוכן ותהיה בלילה עסקיך כל תשלם ולב, עמנו תבא אם זכאים ואנחנו לך עבדים הננולי

 הבקר עד הזאת בלילה וישנתי ללכת. מים עורות הגמלים על למלאות והסכימולמחר

 העבד ממתין אני אך הכל אעשה אני לי והשיב צרכי. בל לי תכין לו ואמרתי לזקןוקראתי

cancelledI 3 .%15.עמם be To 2 1 .%15.ואמרתיו 
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 ואמרתי מצאוהו ולא ויבקשוהו העבד בער תלכו אמרתי עדיין חזר ולא הבית מן שיביאשלך

 העבד בא ולא יום חצי עד והמתינו עבדי אמצא כי יום חצי עד לי המתינולהסוחרים
 ולא רבים ימים הזקן עם עמדתי ואני לדרכם. והלכו רשות להם נתתי היום חציאחר
 הסוחרים שנסעו השחר טמקומי אווז ולא לביתי ושרים מלכים יבואו אם אף מהביתיצאתי

 הזקן עבדי והנחתי והזקן אני והלכתי מחמד המלך אל עמי תבא לזקן אמרתימאלהביר
 תמרים יין שותה וההר הרבה משרתים ולפניו המלך לפני והלכנו הבית אל כלי כלעם

 אדונט לפניט שבא מבורך הוא היום זה ואמר המלד בי ושמח לחם בלי כבש בשר1141כל
 למלך ואמרתי וקר נבור לך י אשטה תחפוץ אם בביתי שתעמור ורצוני הנביא אדוננובן

 והנני עונותיך כל על וכפרה מהילה לך ואתן בערך אתפלל ואני 64 מפי מבורךתהיה
 החסד תה במלכותך שהוא וידעתי היום זה ממני שברח עבר לבקש שתשלח ממךמבקש
 הטלך יצא ונ; טהירתי כל עם איבא המלד לי השיב שכרך. נטלם והשם עמדי תעיטהאשר
 למדינה ומחוזן המדינה בכל משרתיו נל את ושלח העבר לבקש שריו גל עםבשימו
 ער בתפלה ועומר הזקן בבית חזרתי ואני עברי. את לבקש הם ורצים הנמלים עלרוכבים
 בזה העבד את תכה לא אהבתי בעבור המלך לי ואמר העבד עם לפני בא והמלךהערב.
 שישבתי ואחרי העבר. רגלי ועל צוארו על ברזל כלי שמתי לביתו המלך שהלך ואחרהפעם
 אשר  התגרים מאת רגלם וער טראשם מוכים ערומים אנשים באו rPn בבית ימםשבעת
 עלינו יצאו הרביעי וביום ימים שלשה והלכנו מהנה נסענו לי ואמרו במרחשון בץהלכו
 ברעים אנו ואין והעבדים והשלל הנמלים כל ובוזו גדול הרף בנו והרגו דמים אנשי רבעם
 שלשה ובערב שנים השני ביום באו כן אחרי : עמנו שהיו מהאנשים נהרג וכף נשארמי

 ערות; לנסות בגרימ DnS נתתי ואניע הנזכרת טהתבורה ערומימ באימ ויום יוםובכל
 על ואוכלים אותי טשרתים מהם הערומים והיו הזק, בבית ועמדתי דו* 3 עולהוצדקות
 בררך הרבה אנשים עם הזקן מבית עברי עם ונסעתי כסליו, לחדש .ף יום עדשולחני
 וקיימתי ובנסעי ובלכתי ובקומי בשבתי להשם ומתפלל מתענה אני ותמיד הגדולהמדבר
 המים ממקום אוכל ולא ולילות ימים לשלשת אם כי לשתות נטלא לאכול שלא עצמיעל
 ומים ולילות ימים שלשה מהלך הקרוב הסים ההוא המדבר כי האחרים המים מקוםעד

 נשתה לא ואנו ולילות ימים חמשה טהלד אחרים ומים ולילות ימימ ארבעה מהלךאחרים
 ונט ימים 6ה אחר 4 גירגאם במרינת *בריף הגענו אשר ער הנמלים שעל מהמים אםבו

 במדבר אותנו מדריך והוא בים הפישטו כמו במרבר אותנו מהלך לררך חכם אדםעמנו
 החכם לי ואמר הנדול הים כמו ההוא והמדבר בחכמתו וביום הכוכב עם בלילהההוא
 שלום ההוא האיש ושם למצרים ללכת ררך אליך אמצא אשר ער בביתי עמי תבאההוא

 1 .515.תעשה .%15.2.הרב 3 .%15.ואם 4 %15.50
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 לביתו עמו והלכתי אחד טיל המרינה בסוף שלו והבית סאלאם ערבי ובלשון עבריבלשון
 ההוא המקום וזה ולעבדיי. לי צרכי בל לי לעשות עלי טמשרתיו ואחר ומטה בית ליונתן

 ונכנסתי זהב פרחים * נטלי את וסכרתי יום עשרים היאיש זה עם ויטבתי נילוס נהרעל
 החוגרים אותי עכבו בשער ושמה מצרים בשערי הגעהי אשר עד נילוס בנהר קטנהבספינה

 ורצו מומטר ממני יקחו למעז בארגזים לי אשר וכל כלי בל את לחפש ורצוהישמעאלים

 עבדים עם סצרים בשערי ליכנס ארם שום י יוכל לא כי פרחים עשרים העבדים בעדממני
 אריות השני עמי התוצרים ונראות עבר כל על פרהימ שסרים מעשר יוק אם ביכבטיים
 טן המלסר ומן המכס מן אותי יפמרו והם בדורון אריות השני להם שאתן ממנישאלו
 אותי מכבדים והיו אחרת הריאה שום בלי אריות השני להם נתתי וב! הממונות ומןהעבדים
 : התונר הסלד אל אותם לשלח שרצונם לי אמרו כי נרולה שמחה להם והיה גדולכבור

 לו "ט אחר אטט עם והלכתי השמיטות בק 364 אדר בף" במצרים נכנסתי כ,ואחרי
 %" ולסחר הבקר עד ותלין הלילה בזאת לביתי תבא האירי זה לי ואמר במצריםחברים
 'הוא הבית חח כלי וכל ועבדי אני האיש זה עם והלכתי לד, ייסב אשר מקום לדאבקש
 אמרתי לאשל ונבינה לחם לפני ושמו אחר חרר לי ונתנו גדולים אילנות בו וישגדול2
 חתיכות השאתי ובבקר הבקר עד וישנתי ואכלתי בהנות לי תתנו רק גבינה אוכל אינילהם
 בסחורה יורעים הם כי היהורים לפני הזהב זה למכור עמי תבא האיש לזה ואמרתיוהב
 והיה חנות בפתח ועמדתי היהודים במסילת האיש זה עמי ובא הארץ אנשי מכליותר
 מבין היה ולא הקרש בלשון שבנם הנרול ]אקזהו אותם הגאלתי צורפים יהוריםבחנות

 וממתין בחנות עומד והישמעאלי והוא אני והלכנו עמך אבא אני היחורי אמרהישמעאלי
 יהודי אני לו אמרתי שבמצרים. נרגל היותר והוא המטבע בעל אברהם ף בביתונכנסנו
 תדריכני לירושלים ללכת הדרך וכשתראה סוד לד ואגלה י או ימים 3 עמך לשבת רשהואני
 אוכל לא אברהם ר לי והשיב הבית אם כי אכילה ולא זהב ולא כסף לא ממך רוצהואיני

 רעה עלי תגרום בביתי תשב ואם הישמעאלי כמו כמתנכר באתי כי בביתי לבאלהניחך
 השם לאהבת חסד עמי nwy לו ואמרתי פנים בשום בביתו להעמידני אברהם ף רצהולא

 היהובים ישראל ולכל לי הזפ גרולה המצוה לי והשיב מצוה מצוה ששכר הזקניםולאהבת
 עברי לפני בבית והישמעאלי אני והלכתי טביתו יצאתי ואז לביתי, תבא לא כיבמצרים
 לי תניד מצות עושה ותסיר חשוב ארם הזאת בעיר יורעים אתם אם לישמעאלימגאלתי
 ונלד' עמי תבא לו אמרתי שרפאדין שמו העיר בזה ומשובח ונכבד טוב שאדם ליוהשיב
 אשר האנשים מכל וחסיד נכבר היותך עליך שמעתי הנה לו וגומרתי לפניו הלכתי וכןלפניו
 אשר לפני ותדריך לירושלים 5 אלך אשר עד ' ביתך בתוך בית לי תן בחסדך במצריםבעיר

 1 .5ז% .אוכל MS. 2 ,הגרול 8 .%15 .ועלך 4 .%15 .כיתיך " .13ג.אליך

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 4 הראובנה דוד ספורי142

 העכף יהלה ן סרפאדי; לי והכין סדר אשר והבית ביתו בתוך בית לי מדר וב! בירושלים,ילך
 שומר היה העבר וזה הלילה, בחצי מת החמישי וביום במטה ימים חמשה ועמד שליהזקן
 לו ויש ואלם חרש והוא מהמרבר אותו והבאתי אלי מבשל והיה לי אשר בל עלונאמ;
 וקברו הלכו הם הזקן העבר מות ואחרי ננב היה קניתיהו אשר השני והעבר ובנים,אשה
 מה ירעתי ולא גדולות ומחשבות גרול צער לי והיה הכלים שומר לבדי בבית ואניאותו
 שרפאדין האיש וקראהי הממבע בעל אברהם ף לפני לחזור חשבתי בן ואחרילעשות
 אותו תשמור שלי והנית ביריך בפקדון אתנהג העבר )זה לעסקי הולך הנני לוואמרתי
 בתיבה אשר את לו הראיתי ולא טובות מרנליות ף לו והוצאתי אחת תיבה לפניוופתחתי
 והמפתחות התיבה וסגרתי רואה והוא בפניו התיבה תוך המרגליות ושמתי התיבהוסגרתי

 והעבר והארגז הבית לו ואמרתי החיבה תוך זהב פרחים אלף לו והראיתי בירו[]נתתי
 העבר שמת אחר ההוא ביום היהורים לראות והלכתי שובי עד ולמשמרת לפקרון לךיהיה

 בני בין ערום הולך אני איך בהלום וראיתי הבקר ער ההיא בבית וקטנתי הבית אלוחזרתי
 ועמרתי גדולות ומחשבות גדול צער החלום מזה לי והיה בידי ערותי טכסה והייתיאדם
 והעבד החרר מפתח והנחתי עמי המפחחות ולקחתי הארגזות סגרתי כן ואחרי 2 רגזבלב
 היה ולא והממון העבר בו עמד אשר טקום התדר אל וחזרתי בשוק וחלבתי סרפאדיןביד

 בלא נטף היית' בהחדר הארגז שאין שראיתי ובשעה הממון בו היה אשר הארםבהחדר
 : ורוחנשמה

 ממקומו הארת לקחתם לטה בנו אל ואמרתי בנו לפס נביא לסרפאדין קראתי כן וניחרי.
 ובלבול צער לי והיה בשוק אביו בי ואמר אלי וחזר הבן והלך לאביך תקרא לוואמרתי
 שלי הארת ולקחת נשאת למה לו ואמרתי לפניו והלכתי אלי שרפאדין שבא ערנרול

 תפחד ולא תני[רא ולא שלי בחדר לך שמורים יהיו שהם רציתי אני כי לי השיבממקומו
 לאכול הלכתי אני כי לי והשיב מהם דבר לקחת רוצה ואני הארמ]1[ת הוציאה לוואמרתי
 עמו לכעוס ורציתי עמי תחבולות הם כי ידעתי ואני שם, המפתחות ושכחתי אחדבבית
 בעצמי אלד אם ני השלית ירע לא ואמר המפתחות בעד תישלח לו ואמרתי בביתווהייתי
 הארנז לי תתן אליו שאלתי בשובו כן ואחרי הלילה, עד חזר ולא סרפארין והלךבערם
 תרצה אם כי דבר לר לתת רוצה אני אין לי והשיב דבר ואיזה אחת מרגליות רשה אניבי

 4ח אשר והממון חסר עמך ואעשה הכל לך ואחזיר4 אליך אתן ואני לאשה בתיילקהת
 בספר אכתב ולא יקר הוא כך כל שוים הם וכמה כמה שיאמר לזכרם אפשר איסרפאדק

 נ והמשפם הדין ויהיה השעה תנץ אשר ער ממני לקח אשראת
 ישמעאלי אתר תוגר לבית ובאתי לי הנשארת השארית עם הכושי עבדי עם מביתווהנאתי

 י .Om?ssion ב .15ג .רום 3 .15ג.ביתי ' .hIS.ואחזור

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



143 * הראובמ דור ספורנ.

 שעשה הדברים כל לו והנרתי אלהים עבד בן יחייא ערב ובלשון זכריה הקרש בלשהשמו
 ומראה הבריות רעת נונב שהוגש שיחו ואת האנט את ידעתי כבר לי ואמר סרפאריןעמי
 לדבר אלך ואני הבקר עד בביתי שב ולכ, נרד הסע והוא אלהים ירא צדיק אישעצמו
 שבא הזה הנביא לבן הרעות למה לו ואמר התוגר והלך שעשה הזה הרבר על ולהוכיחועמו

 תעשה ולמה ' להשיבם רוצה ואינך הרבה ענינים עם 1 בביהך הארגז הפקיר לי ואמרלביתי
 אם כי לביתי בא ולא בלום לי נתן לא לעולם3 *לא סרפארין השיב הנביא בן לארוננוככה
 עבדו *ה כן חותרי עטו לקה  אשר האחר  הכעטי והעבד עליו שטת וחקן עבריו ושניהוא
 בעל ואקרא אותו לקרוא אני רשה הללו. כדברים יאמר למה טמט מצמער ואני לווהלך

 בעל* והעטו עלי דבריו יהיו מה הדק בעלי ויראו והוא אני ריי נעשה וכן לביתיהכהטפמ
 יבייצו לא ואם ערים בפני מאומה לי נתן אם לבינו ביני זהב פרחים' מאלף קנסהדין
 האלה  פרברים בל לי וספר ההיש התוגר אלי  ותור פרחים אלף אלי הוא יוק עליראיה

 אמר ירכי יהיה ואיך עמו אעשה מה לי ותאסר טמנו מתיירא אני בי תיקרני לוואמרתי

 ואני גדולה רעה עצמך על תנרום בידו אשר הפקדון ממנו לבקש חלד שאם יודע אניאלי
 לא התלמידים וגם וככורתיו ועבדיו 4 להמיתך לד מבקש והוא עליך רעים פניוראיתי
 : דבר 6 מסארפדין תבקש ולא לררכך תלך לעצתי תשמע אם ואתה בננדו 6העידי

 ונסעתי רחבים פרחים מאתים ההוא התוגר אל שלי הכהטי העבר מברתי כ,ואחרי
 ושמו עזה נק תגר תסיר איש הישמעאלים בק וגט הרבה תגרים עם והלכתיממצרים
 על תרכב החסיד אותו לי ואסר מזב שאינו הנמל על רוכב ואני האחר כמו 6סארפדק
 והגעתי בחלונו', .בית כסו ומצוייר נאה מכסה עלע ויש משלד מוב יותר שהוא שליהגמל
 ואני העליונים מהתדרים אחר חדר לי ונתנו מחנה כמו שהוא נרול אחר בית תוךבעזה
 ההוא בחדר והמרחי דונאץ אברהם הנמו מברום תגר יהורי שוכו היה שלי ובחדריחיד
 ואחרי אדם שום עם מדבר ואיני מתפלל היום בל ואני דבר עמו דברתי ולא ימיםשניס
 מתפללים אתם מה לו ואמרתי אברהם שמי לי 141מר שמך מה לו ואמרתי אותו קראתיגן
 ראה הוא כי אלי אמר ועור הגשם. מוריד לי ואמר המל סוריר או הנשם מוריד הזמןבזה

 ]אני[ יורע אליו ואמרתי במוך חכם איש ראיתי ולא הנביא מבני וגם הרבהישמעאלים
  הורשך סי ממני ושאל דבריך אמת כן לי והשיב פורים ויום שמחה יום לכם היום כיבחשבון
 לביתי קרובים ובתיהם גדולים וחכמים הרבה יהודים בארצי איך אליו אמרתי אלהבל
 בשר בלי פירות מעניני שולחני על אוכלים וחם ' שולחני על אוכלים טהם חברים ליונט
 נוכל לא הארץ בזה היהודים אנחנו איך לי ואמר אותם אוהב אני ונם אותי אוהביםוהם

 י .%15 בכיתיך.הארזת 2 .%15.להושיבם 6 %15.50 ' .%15.המיתו
 6 50 .%15 6 .%15.שולחנם
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 הכלבים אוהבים הם ותתר אותנו שונאים הם כי הנביא מבני ולא ישמעאלי שום עםלדבר
 והלקה בקרוב אליכם הגהק הקע כי תפחדו ולא תיראו לא היהודי לזה ואמרתימהישראלים

 נדלים ענינים שתראו קרוב זמן ויגיע מרום עד השפלים ומגביה ארצה עד הרשעיםמשפיל
 לי תבקש ואמת חסד עמי תעשה אברהם ואתה המלכים בין וסכסוכים רביםובלבולים
 הכל אעשה אני אלי ואמר לחברון תחלה הררך ותהיה המקדש לבית שידריכ~ונ[יתגרים
 מסחר וביני בינו ועשה אחר חמר לי ונח; לפני ובא תגרים חמרים אנשים וראה ממניוהלך
 : דברים ראשית לו נתתי הדרך על בהיותי אם כי סודי אליו לגלות רציתיולא

 הזקן ואביהם טקב ושמו אח לו ויש חנות בעל יוסף שמו צורף הוא! אלי בא כןואחרי

 כי מהם דברי ממתנקר ואני שעות שנים כמו ההוא ביום לפני הצורף ויוסף הוא ועמד?חי
 בשר אברהם היהודי יד על בהחבא אלי שלחו והיהודים להם מסרתי פרקים ראשיאם

 הברה בדרך והלנת' ~56 אדר ב'6 טעזה נסעהי ואהב ימים חמשה בעזה ועמרתיולחם.
 בצהרים. אדר 53 המכפלה מערת מסום אל בחברון שנכנסתי ער ובלילה ביוםוהלכתי
 יי ברוך בא אלי ואמרו ורנלי ירי לנשק ובאו המערה ' שומרים שהם השומרים אליובאו
 חכמים הסתר והם אברהם ננסת מהשומרים זקנים שנים לפני ובאו אדוננו ובןארוננו
 בחברון דסופמים בכנסת והמביאים המוצני[אים והם 4 השומרינם[ כל על וממוניםמדולים
 והתפללתי אביס אברהם של קברו ;ה לי ואמרו אחד קבר על והעמידים בידי אותיולקחו
 קבר בו "ט קטן כנסת השמאל בצד לי הראו ואהל התפלה שהשלמתי עד ההואבמקום

 וממעל הישמעאלים תפלת כנסת היא שרה וקבר אברהמ קבר בין ובאכרכם אמנו.שרה
 קבר לראש ממעל רבקה קבר יצחק לקבר וסמוך הגדולה בכנסת יצחק קבר אברהם שללראש

 קבר לציור וסמוך אחרת גדולה בכנסת יעקב קבר ציור אברהם קבר ר% וכתחתשרה

 יקנו למען פרחים עשרה צדקה להם נתתי כן ואחרי שרה, קבר כננה לאה קבר ציוריעקב
 הם ויעקב שחק אברהם בי והאמת , אמת אינו הציור זה כי להשומרימ אמרתי ואהלהזית

 תראוני להם ואמרתי דבריך כניס אלי והשיבו הארץ על קבורים ואינם הארץ תחתבמערה
 ביום דולק אחד נר ונט הבאר בפי המערה רלת פתח לי והראו עמהם והלכתיהמערה
 בן כקומת רלת פתח הבאר מפי וראיתי בחבל הבאר תוך הנר והורידו ההיא בבאריובלילה
 והתפללתי מפני הישמעאלים ושלחתי בלבי ושמחתי בודאי האערה היא כי והאמנתיארם
 : התפילה שהשלמתי עד הבאר פיעל

 פתח בה "ט המערה פתח זה אי; להם ואמרתי שבהם הזקנים השומרים קראתי נ;ואתרי
 בה אשר הגדולה בנסת באמצע המערה פתח היה קדמון בזמן הוא כן לי והשיבואחרת
 הבגדים והסירו עמהם והלכתי ההוא הפתח מקום תראוני להם ואמרתי שחק קברציור

 1 50 .%15 2 .%15 .ועומר 8 .%15 .שמורי 4 .%15 .השמורי " .%15.הבאר
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 יוכל ולא תופרת גלשות באבנש סטר והיה הדלת פתח מקום והראוני הכנסתמקרקע
 שיאלתי כבנדים ההוא הקרקע תכסו להם אמרתי ק ואתר ההא. הבניין להסיר אדםשום
 וא6 בפני אותו וקראו אחד ספר לי והוציאו המערה פתח בנה מי יריעה לכם "טאותם
 מן המקדש בית הישמעאלים שלקחו אחר המערה פחה בנה אחי מלך כי ההואבספר
הנהירים

 והמ*
 אחד וכל בסערה אנשים * nSw ההוא המלך וגם למחמד משנה ההוא

 טחם שלשה ומתו כן אתרי וואו אחת שעה כמו המערה בתוך ועמדו אחר נר בירומהם
 מה אליו שאל שלחו nwa והמלך השלישי עם עד אלם עמד והרביעי מהמערה צאתםתכף
 בסמה אביט אברהם הינו הציורים אלו ראיתי אני כי להם ואמר המערה תוךראית
 סביב סביב נירות אבינו אברהם לטסת וסביב עשו אשר העליון הקבר הציורבטקומ
 ורבקה ויצחק אמנו שרה אבינו לאברהם וסמוך נאים בבגדים ממחו וטכסה הרבהוספרים
 ויש אמנו ושרה אברהם לרגל טתחת אטנו ולאה אבינו ויעקב נטרה אברהם לרוזטטמעל
 אשה ודטות לאנט א"ע רמות הממות מן הסטה על וגט הממות על סבי סבונתת
 אלה כל שראינו ואחר השכהו בסו גרול אור ובסערה כבו ביציע הס אשר והנרותלאשה
 הלכנו ארבעהנו ואנחנו רבקה קבר לפני והלכנו קטורת כסו מוב ודח לה והיהיצאנו
 אשר עד ועמדנו גדול בקול יצחק במסת הוא אשר אדם דמות עלינו צעק כןואחרי
 עד ההוגש המלך שהסנירו המערה פתח ובניין הקברות ציור וזהו נשמה בלי סהמערחפראנו
 : אחד יום אלם עמד אשר הרבדי דברי הי אלה הזההים

 עד שבח בליל המערה דלת פתח וראיתי הבאר פתח על להתפלל עמדתי כןאתרי
 ולא המערה פי על ההפללתי * יום ונליל הערב ער להתפלל עמרתי ובבקר השתרעמור
 עמרהי ואני אחר משן אמצא השלשי ביום כי לי אמרו זקנים והשבעים הבקר עדרטנתי
 השומרם קראוני העצמו זריחת קורם % יום ובבקר אראה מה לרעת אחריטכשתאה
 שטחה אלינו בא ב* עמנו לשמוח הקום הנביא אדוננו וב! אדוננו לי ואמרו גדולהבשמחה
 ף זה רגשקום בזה המים באו שלא הזה הכנסת בית של הטקוה על מים שבאו והיאנדולה
 : 6רחק מארץ לטקוה באים חנים יפים והנה הטים לראות עמם והלכתישנים

 בין הררך על לסטש ובאו לירושלים והלכתי בארר ב5ף מחברון נסעתי כןאחרי
 הני[ראו אל להם 1 ואמרהי לפנינו האויבים הנה הנביא בן אדוננו לי ואמרו לירושליםתברק
 התוגר של המשפם בעל והנה עמם מרבר עורני9 בטוחים, ואתמ בפחד הם תחתוואל
 ונכנסתי לירושלים עטו ונסעתי כולם, וברחו הלשמים ראוהו הרבה משרתים DY מחברוןבא

 באו המקדש לבית ובבואי הקרשים קרש לבית נכנסתי היום ונוותו 514 בארר ב5הבתוכו
 אדוננו יי בתך בא לי ואסרו רגלי את ולנשק לפני להשתחוות הישמעאלים השומריםכל

 1 .15ג.ואמרתם : .MS.עורנו

 .11[].6י
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 4 הראובני דוד גיפורל.146

 השתהה אבן וטית אוטר המערה אל והבנש3י שבהם הגד%ש שנש ובאו אדוננובן
 מקום וזה המלך שלמה מקום חח המלך דוד מקום. וזה הנביא אליהו מקום זה ליואמרו
 מקוטות לי והראו וממעל השתיה לאבן טתחת במערה טחטד מקום וזה ]ו[הנחקאברהם
 תלכו המקומות אלו כל מכיר שאני מאתר לשומרים ואמרתי לאבן וממעל מתחתהנביאים
 שכל ידעתי וכבר לררכם והלכו צדקה לכם אתן ובבקר לההפלל ררתה אני כילדרבנם
 מתפלתם מהעזרה ויצאו להתפלל הישמעאלים כל שבאו עד והתפללתי והבל שקרדבריהם
 כן אחרי השתיה אבן תחת הלכתי ואני לבתידים הלכו הם מהלילה שעות שתיםאחר

 ויחפשו לראות באים הדלתות 2 שסנרו ומרם ארבעה מלבד העזרה 1 נרות כל כבוהשומרים
 אנחט כי הזה המקום מן צא לי ואסרו אותי ומצאו לנחשו במערה 3 י"א איש ינ11אואם

 אנו אין ולכן הסלד אל נשבענו וככה פה ארם שום לישן הניח ]יכולים[ אנו איןשומרים
 ובשמעי כרחך בעל ויהמאך המהטל אל נלך תצא לא ואם המקום בזה שתישןרבנים

 ומתענה הלילה כל התפללתי לעזרה סביב הדלתות וסנרו לעזרה חרו הנאתי הקשיםדבריהם
 וכשהשלימו עמהם נכנסתי בעורה להתפלל הישמעאלים כצובאו ובבקר רביעי יום ליל היהתה

 ארוניכם' אני להם ואמרתי לפני נולם ובאו השומרים איה גדול בקול קראתיתפלתם
 בתוכו לעמוד השקה ונפשי המקודש הזה הבית אל מרחקים מארץ באתי הנביא 3 ארונינםובן

 8 אדוניכם אני להם ואמרתי ויגרשוני מה'טומרים ארבעה באו כן ואחרי 8 ליישן ולאלהתפלל

 ואכתב מכם אנקם לאו ואם אתכם אברך ואם טוטב טמני השלום תרצו אם 3 אדוניכםובן
 לשרת רשש אנחנו כי הפעם בזאת לנו תמחול לי והשיבו הרעים מעשיכם אתלהתוגר
 להם נתתי אז רצונך ונעשה המקדש בבית שתעמור זטן כל כעבדים לד ולהיותאותך
 לחם שבועות חמשה הקדורים בקדש והתעניתי המקדש בבית ועמדהי לצרקה יו,עשרה
 אבן סתתת התפללתי ואני שבת לליל שבת סליל אם כי שתיתי לא ומש אנלתילא

 ועטרו מתנברש והם לפני וזקניו יוסף אחי מהמלך שלוחים עשרה ובאו וממעלהשתיה
 : אותו ראיתי ולא למצרים הראובני דוד את שנסע אחר 4 המקדש בביתלפני

 לצד נוטה לבנה כחצי הוא והציור העזרה קובת6 בראש ציור להם "טוה"טמעאלש
 בקול צעקו זה הישמעאלים וכראות מזרח לצד נמה י55 שבועות לחנ הראשון וביוםמערב
 ~ד נטה הלבנה טחצי הציור זה בעונוהינו השיבו צועקים אתם טה על להם ואמרתינדול
 והחזירו מהישמעאלים האומנים עלו כן ואחר הישמעאלים על רע ID~D והוא השכהומזרח
 טזרח לצד ההוא הציור שנית פעם חזר השני יביום הראשון סיום במקומו ההואהציור

 הזקנים לי אמרו וכבר יכלו. %א להחזירו ובקשו ובגפים צועקים והישמעאלים מתפללבהיותי
 תחת והלכתי תשובה ושערי רחמים שערי וראיתי לרוטא תלד הסימן זה תראהבאשר

 WIS. 1 .הנרות hIS. 2 .שסיגרו Omissions. * MS. 50 3 5 .315.קרבת
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147 * ד,ר*יבני דחק שר4

 בטקום הקנש צימ אשר אח הטקרש תחת ההרת* חשקה כבניץ נד5 בנ"ך הזואהמקדש
 תחת ושקנים ' שיף עשונם אחרי נהשה סחש?ור הנוכר והספק בו לנטע ארם יוכללא
 המקדש:ברז

 ע*ק להר אאיתפ[ שלהשלים השרוף מערות שתי שם וראיהי ותיוגים להר עליתו נ!ואחרי
 ההמשתלש ביר והתההונא העליתה הטצרים ביר הכנסת את ש חבירת בטקום בנסעת 5 שםףש

 מתפללה* 65 המלו דוד קבר הוא כי לי תשטרו קבר דמות לי חוטאו הרשכאמשלים 4ופתחו
 החמש שננסת בבית שננסח* דפתרים לי ופחות ועלענח בכנסת נהלכתי משם והמשתישם

~nSSanm'~ff גן חשרתי wSn חגר אבההם השטו משיי בבית הזלפת ליההשלש. מציק 
 הכנסת סטית חנקות רושמת וקטת משש שם והע הכנסת לבית מבעל שומד- צורףוהש
פ 6 רש1% . "שמעשש שמם 1DS* ההש העעדי בביתמס"ת*  bmla 4 משף שמן 
 הלכו וכ! מלאכה הציד שת עם לעשות 4 "ש להם השמרתי ההמשאלים שלחח* קהמס
 טוריד שDWn 9 טי-ד ושכת מח סהפ,ש אחם סח אליו ושאלחי ה"שטעאלשלדרכם
 שאני 6 הבדת* -5א הרבה דפסם עמו ורברבי נבהל שמר הטל נצריד 4 חומרהסל
 חציר 6 שמרתי וזמקרש מבית נסעי קורם בביהו שהלכתי אתמהמה בפעם אם ביכזהי
 לי שמר בחמש 5נה השח אנ* לו השמרות הכל ל* פיר ופחימונאל טזמא ינושה4
 ה"נ* לגלוחו יכ5 אני אק סוד והחש מוב לרבר חלד אם 6 שמרור חלך אחה מהעל
 : לדרכי אלו אז שחהמצנירוצח

 הכהב 4 וק 6 חרחור חס אבההם ביר המקרט לבית שנתבהר כתב נתרו כ!השתרי

 סמהטכהמשלים רב עם לליה* נאו אנ במק ב45 כורהשלש פסעתי ~pm י הננידליי
 עמדוו אשי במשם תמת בחרש לזוח והגעתי לדרכי והלכתי כדלק חושה סוסש עלרוכבים
 ל4 קרא לד לו שמרוו אפרים השמו סנאטים rne~ !קן וקווי לפני ובא ההאשקבפעם

 לפני בנלף ותדע וחבשו החותכות הצער ומכסף ותהב חטשק6ת עטו השישא הצורףיסף
 הקן אניו שלום על הכהקף ליוסף ישישת* שתהם לפני ובאו הקן עשה וכןהישמעאלים

 יעדי אמ להם השמרתי לפני וקנים ארבעה באו הש58 שלום לי ואמר וקב אחיוהשלום
 ואבלט המהש מלש"ש על חבור במדבר סמני נדול הסלד עסף ואחי שיטה סלד אביונס

 הפאוץ ההש nSSn ער "ו שתיחג לא חבור ממדבר שנסעתי ומיום שה בללה י!השתינו
 איך המטבע בעל אבויהם ף בבית קראני אנשר כל את להם אפרתי בכחשים הייתי אםלי
 : שהאפדץ ל* שלקח המטך כל כשבדתי ל4 טרםהוא

 תת! מחקות וקרש אווזיות כתובם עם אחד אבן ס"א אחד ישמעאל איך ליוהגידו
 שנח והלכו הקברות בבית מזנחו לי ישמת האבן על השאלתי דו, 4 בער ליהודיאותו
 2 למקומה האבן hW ההשבו איארש אשר את וראיתי לפני האב! את והביאומהם

 נ .318.צוו ' .518.הדירה
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 י. הראובני דוד ספורי.148
 והוא דניאל ף שמו אחד יהודי לבית ההוא בלילה הלכנו הזקן ואפרים אני כןואחרי

 וחסיד נכבד והוא טהתונר בשה שיבואו הטופלים מכל וסופר שבשה היהורים מכלעשיר
 היותו אומרים הם כי אותו שונאים והיהובים שלמה שמו תואר שה חיל גבור אחי בן לווגט
 ירושלים שנלכר קודם הרעים ממיטיך תשוב לו ואמרתי והוכחתיו לבינו ביני וקראתיופרק
 ישמעאל י לי שלה שבת בערב כן ואחרי : שרטוב לי ונדר בראשך דמך תשוב לאואם
 וכן ההוא לבלילה שבת סעודותי ]עמו[ לוהטות פני וחלה שלומות אלף הזקן אפרים יריעל

 והלכתי הכנסת בית לי הראו להם אמרתי כך אחר הלילה חצות עד עמו ויטבתיע,טיתי
 אם להם ואמרתי הנזכר, ישמעאל ף הרב לבית וחזרתי שעות 5 כמו והתפללתיבתוכה
 ספינה לי תמצאו גבראל בני ושארית הזקנים ואהבת השם אהבת למען חסר עמיתעשו
 ועט השבחנה בזאת לדמייאמ שהולכת ספינה יש לי ואמרו במהרה לאליסאנדריאהשתלד
 להם ואמרתי שכרו את נותן ואני עמך ילד אפרים ף הוה והזקן בתוכה מירושליםיהודים
 וגאולת נאולתינו יקרב למען השם אל ושובו מקרבכם חנם שנאת הסירו לשם תהיוברוכש
 כן ואחרי בביתי ועמדתי השבת יום בבקר לביתי והלכתי הזקנים אסרו כן ני ישראלבית

 לדמייאט הולד שאתה שמעתי לו ואמרתי אלי ובא הספינה בעל לקרא אחר ישמעאלשלחתי
 : היום 1 תשלימם עסקים לד יש ואם למחר השחר בעמוד ללכת רוצה אני אך כןואמר

 כן ואתרי בית לי ולקחתי לימייאם יסים בשני והלכתי ף56 תמת 16 סשהונסעתי
 השבת יום כל עמו ועמדתי במצרים הוא שמואל 4 ואחיו מרדני 4 שמו יהודי לביתהלכתי
 ונכנסתי הים שפת על מיל עשרים מהלך אחד גמל על ליבשה האריכני הראשנןוביום

 המקובל החכם לפני ובא המחנה אל והלכתי תמוז ב5ף באליסאנדריאה והגעתיבספינה
 בים שתרריבני ממך רוצה ואני חבור במדבר המלך אחי יהודי אני לו ואסרתי טרדני4

 נכבד הוא כי תעשה אשר את הנצך וההר הקושול אל תלד ה" מרדכי ף לי ואמרלרומא
 אני לו ואמרתי הקונצול אל והלכתי עשיתי וכן א4ך יאמר אשר את לי תניד כןואחרי
 ורצוני זקנים שבעים בעצת ונם יוסף המלך אחי בעצת ובאתי חבור ממדבר המעדאתי
 לי ותמצא אעשה שפטר את תיעצני ולכו מפורמוגאל מלך אל ואהל האפיפיור אלללכת
 יגרום שמא מתירא ואני בפולייא שהולכת ספינה יש הקונצול לי והשיב בה שאלדספינה
 וה"טמעאלש וינהניאה אל הגאליצה שתלך ער שתשב אוויך יועץ אני לכו בעבורך רעהעלי

 שסף ושמו אחד בתור ובא ה% מריכי ף לבית הלכתי בן ואחרי : למקומי וחזרתיידריכוך
 עם אלך מררבי % אני ואמר]תס התוגר בארץ אשה לו וגט מנאפולי הם ואמושאביו
 בלילה ועמדתי בררך למליץ לד חזיה הבחור זה בטוב מררכי ף לי ואמר ברומא האינוזה

 שומר אל הכאלתי ישמעאל של הבנסת 9 מבית שה בית ראיתי אה5 מרדכי י בביתההוא

 י .115.תשלומם 2 115.50
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149 * הראובמ דוד ספור.:.

 הננסת בית זה לי ואמר משטים ימים בו לשנת הבית זה לי שיתן ביראררין ושמוהבית
 בלתי רבר לעשות יכולה ואינה רשע הוא ובעלה מאביה יורשת אחת מאשה התו הביתוזה

 ועשה האשה בעל בער שלח והוא זה כל לו והנדתי פליפו הקונצול אל והלכתיהשותו.
 היושבים הרשעים וה"צטעאלים אותי. כהצרת היה המליץ ויוסף בביתו שנכנסתיבאופן
 לא שלהם הכנסת שבבית לפי טשרתני היה יהודי שיחף טצטערימ היה ההוא לביתקרוב
 גמור רשע והוא ישמעאלי קרוב שוב! אל הלכתו הללו הדברים ובשמעי בו יהודשיכנסו
 טבורכת הזאת הלילה אדוננו ובן אדוננו הבא ברוך אטר אותי כשרואה ותכף היהודיםשונא
 אלה כל תשסע ואיך לאהבתך אם כי הבית בזה באתי לא אני לו ואסרתי לביתינובבואך

 "ט הפשע זה השיב ואז לבוי. בכל וקצרתני נארע והוא עבדי היהודי על סרח הדובריםהמלשינם
 והשיבוהי שישרתוד, הראוי מן ואינו הנביא וארבי אויבינו והיהודים 9 ש"שרתוך הרבהישמעאלים

 רבות במדינות הלכתי הנביא בן ארוניכם אני מהישמעאלים אברה האמונה מצאתילו
 ואתה טמוני וכל דעתי גנבו כ, ואחרי לי הקרובים הנביא מבני ונם ה"סמעאלימושרתוני
 אני תרצה ואם לך אחן טוב כהשרת nran אם הנבל השיב לכם, רע ויהיה להכעיסנירשה
 כל את לו והנדתי טררכי י לבית הלכתי ובבקר בכעס טעמו יצאתי ואז אשרתיךבעצמי
 מתנכלים הישטעאלימ כי -לביתי תבא פן השטר ליוסף ואמרתי יוסף בעבור הישמעאליסברי
 להרגיך:אליך

 ואטרתי מרדכי ל4 וקראתי י46 השנה ראש ערב עד ועמדתי לביתי הלכתי כןואחרי
 התפללתי עשיתי וכן הקטנם בכנסת אשב ואם הגדולה בנסת בבית שישב ליהודי אמורלו

 בנימין 4 שמו אחד ויהודי בוכפוי יצחק הבית בעל ושם השנה ראש ליל הכנסתבבית
 כן ואחרי דהינה ראים ל% הבית הבעל עם לאכול הלכנו כן אחרי הכנסת בבית עמיהתפללו
 עמי להתפלל הם בנימין וף יצחק 4 באו ובבקר הבקר עד להתפלל הכנסת בביתהורתי
 לשום הדלת תפתח אל הבית לבעל ואמרתי הכנסת לבית וחזרתי לאכול הלכנו כןאחרי
 והכה יוסף ובא עשה וכן המהגד אחר עד הננסת בבית לעמור ורצוני מתיירא אני כיארם
 ציוונו הוא לו השיבו ברומא שנלך בעבור דוד 4 עם רוצה אני בי לי פתחו ואטרבדלת
 יוסף והלך והבוהו הדלת פתחו לשברו הדלת יאל ויגש לשמוע 8 רצה ולא הדלת נפתחלבל
 ממדבר השליח בו אשר הכנסת לבית הלכתי אני היהודים לכל וספר הניולה הבנסתלבית
 המקובל טרדכי י ובא המהטל אל ללנת רוצה ואני והכוני ואשתו יצחק ף ובאחבור

 ראש של ימים שני ועמדתי האלה הדברם כל לי והמרו באו והיהודימ זה, עלוהוכיחו
 הראשונים ימים שני לעמור מררכי ף לבית הלכתי הסוכות ובחג לביתי הלכתי ואהבהשנה
 אמר מררכי ה4 לו. וטוילתי הרעת מסלק הכעס כי לך חמאתי ואמר בוכה לפני באויוסף

 1 .115.לבי 1 .515.שירחך hIS. 3.רוצה
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 י הראיבני איד ספיר).150
 אחר יהודי בחנות בשוק והלכתי הננצרים לבק ביני מליץ להיות בדרך לי טוב יוסף שזהלי

 ותאכילהו לביתך1 קחנו לו ואמרתי הממה על חולה הוא *כהצרתך יוסף בי דע ליואמר
 למנשיאה הלך שהגאלריה ששמעהי עד לאליסאנדריאה עמדתי ואני מעות לו ונתתיותכלכלהו
 בוינהניאה ללנת רצוני לו ואמרתי גדולים שרים ולפניו מהחוגר הנדול המושל לפניוהלכתי
 אהבתי בעבור חסד עמי תעשו מכולכם מבקש אני לו אמרתי וכך בפניהם ממנו הטותלקחתי
 לקאפימאני שתאמרו עדן בנן חזקה לכם יתן לנביא בערכם ואתפלל הנביאואהבת

 שלהם כחורתים עמי מטלתו עשו וב; לויניניאה בספינה יכניסני אותו ותצווטהאגאליצה
 : "nwy כן ענה והאקאפימאני2 המכרים הרברים את לקאפאטני2 וצוו בגליאציה עמיתכנסו

 יום בכל מתענה ואני ר5ף נמליו בחצי מאליסאנדריאה יוסף ומשרהי אניונסעתי
 כי לי שוה ולא יוסף בער מאכל מיני מכל באליסאנדריאה ולקחתי ובלילה ביוםומתפלל
 שהשתי עד קבל ולא עליו וצעקתי מים של בכלים אוכל והיה הנשרים עם מעורב הכלהיה

 בעבור הקאפימני גם עלי צועקים היו והנוצרים הרבה מאכלים מיני שם וקניתיבקאנדיאה
 ממנו בושה לי שהיה ער הספינה לאנשי ויין לחם גנב יוסף בהה לי אמר והקאפיטנייוסף
 היינו הראש בבית והלכתי בוינהניאה שהנעתי ער רברי מקבל היה לא כי עמו ינולתיולא

 ומים אכלתי לא לחם לילות ועבטה ימים ששה בביתו והתעניתי מקום לי ונתןהקאפימניה
 ואמרתי לאחורי אטט ראיתי תפילתי שהשלמתי ואחר ובלילה ביום הייתי ומתפלל שתיתילא
 המקום בזה שאני לד הניד מי לו ואמרתי יהורי אני לי ואמר אתה מי הקרש בלשקלו

 אלחנן לי ואמר שמך מה לו ואמרתי מציה. שליח שאתה אמר כהטרתך8 יוסףוהשיב
 אחרת ופעם הזאת בעיר ואיננה היא חיכה[ והאם טת האב ואמר אמו ועל אביו עלושאלתי
 לי "ט nWD לי ואמרתי צייר * קאשטלץ משה 4 שמו עמו אחר ויהודי אלחנן זהחזר
 ובררך באליסאנדריאה בעדו הוצאתי ואני חולה עני כקטרתי יוסף שזה רוקאמ 1 נרולצורך
 הט כנטה י עם והלכתי הפרנסים ואקרא לביתי תבא הנ, כקטה ף לי והשיב הרבהטעות
 הההזאה דבר על עמו ודברתי מצליח ף שמו נכבד יהודי לפני ובא היהורים מקוםבגימא
 שלוה חבור ממדבר יהודי אני לו ואמרתי והלכנו חייא י בבית שנלך נצמרך ליואטר
 תדבר רו* שבעה אני צריך לו ואמרתי בעיניו כמצחק והייתי זקנים כמטבעים מצוהלרבר
 ואמרתי חלקי. אתן אני יתנו היהורים שאר אס ואמר אותם, לתת ירצו אם הפרנסיםעם
 לבית למקומי וחזרתי יין, מעם לי תשלח הלילה ער אוכל ואיני לתענית ששי יום זהלו

 מצליח ף והנכבר ומים ולחם בהנות אם כי אכלתי ולא דבר לי שלח ולאהקאפימני.
 מצווה 6 שליח שאתה שמעתי לי ואמר משולם" אשר בן שמעון ף לפני ובא במצותוהשתרל
 כל ואפרע טהורים שנים עמך ואשלח שלחוךי למה הופיעני ברומא ללכת וקניםמשבעים

Doubtful,' 1 .%15 לכיתיך , , ,.משרתיך 2 50 .%15 8 .%15 .משרתיך 

 perhaps .קאשטילין 5 50 .%15 6 .%15 .שלוח 7 .%15.שלוחך
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151 ל הראובני דוד ספור.(

 למוכת אליוי אם כי רבר לספר אוגל ולא האפשיור אל הולך אני לו ואמרתיההריאה
 שנים עמי תשלח ישראל וכל וולקנים השם אהבת למע, חסר עמי תעשה ואם ישראל.כל

 הלכתי כן ואחרי מזבה בשורה לך ישנו והם הזאת במצוה ותוכה רומא ער יבואואנשים
 והלכתי לי אשר כל ולקחתי רשות טמנו ולקחתי הקאפיטאני לבית המצייר משה 41אני

 ברומא ללכת ספינה לי תמצאו לו ואמרתי מצליח 4 לפני ובא המצייר נהנה י בביתיבקימא
 והלכתי קטנה בספיה נכנסתי ההש ובלילה צורות המצייר ניטה י בבית ועמדתי עשהוכן
 ליאות המוגסיפ בש ובבקר הבקר. עד בספינה וייטבתי טתענה ואני הנדולה, הספינהאל
 יוסף: 8 חלד אנה ' ירעתי לא גי ויראתי ופחיתי בתוכה "טמה

 בשבת יום הטבתי 567 אדר חדש ראש השיטי ביום לנסעתי לפני לסף . בא בןואחרי
 תדריכני חסד עמי תעשה 6 ואמרת* מפלינייו כנטה ר בבית בפיןרו שיכנעתי ערבספיגה
 אני ונסעתי סוסית לי ובקש והלך לי תראו ולכן הזה בלילה פה לינק ארצה לא כיברומא
 עם למסע טמסע וערב ערג בנל וכן יהודים בה שהיה אחרת בעירויוסף

 ימורט.
 עד הרגה

 -ף קטמו יהודי בבית בואה- קאשטיל שמו יום חצי לרומא קרוב נטקום פורימ' ערבשהשתי
 צוו_נ כאשר ספנו ששיווי הידוע השור קמתי ההוא וביוץ פורש יום . עמו ויטבתישמואל
 לאל: תהלה ברומא והשתי נסעתי ולסחרה הזקניםאומי

 בחמשה טומא מדינת בפתא השתי חבור ממרגם יצל הצלמה וקטולך בן דוידאני
 ערב גלשק עמי ודבר מחימציא אחד טי לפני ובא י6מ שנת הראשון ארר לחדש יומעשר

 וגם בפני ש4 והמש-רת ויק לבן סוס על רוכב ואני האפיפיור בחצר והלכתי עמווכעסתי
 לפני נכנסתי ואהל הסוט על רוכב ואני האפשיחי בבית הכנסתי ואני עמי באוהיהודים
 הה נוליאו החשמן ae5~ והתז אותי לראות והשרים החשמנש כל ובאו גוליאו6החשמן
 יוסף החכם נטהרר לפנינו ובא הה סהתשמן המלסד היון שהוא אשכנזי יוסף כמהרראת

 שוגעים ההיהודים עמי שבא החבר היה שלי והמליץ אליו מדבר החשמן בפני ואניצרפתי
 הדברים בקצור עמך אדבר אני איך הנזכר החשמן אל ואמרתי לההשמן. דברתי אשרכל

 והיהודים שבת גליל הלילה עד החשמן לפני ועמדתי האפיפיור. לפני דברי כלואשלים
 ללכת תרצה אם אלי אמר הם והחשמן השבת אחר עד עמהם אלד כי ההשמן אלשאלו
 ואשלח האפשיור לפני למחר אלד וני לד אתננה בביתי אחד הדר תרצה וזנם תלדעמהם
 4 ועם אשכנזי יוסף כמהרר עם הלכתי ונ! האפשיור אלי יאמר אשר את אליךלומר
 עמהם והלכתי הבקר ער וקטננו שבת בליל ואכלנו אחר בבית יושבים Dnr הזקןרפאל
 והלכנו תשלומיה ער בתפלה ועמרתי התורה בספר הגמל ברנת לברך כרי הכנסתבבית
 בבית נכנסנו אשר ער הררך בכל ונשים ואנשים סף לפני ובאו הנזכר הזקן רפאל ףבבית

 1 .%15 .אלו 2 .%18 .בביתו ' .%15 הולך .אנא 4 .%15 .צמי 5 %15.50

 for throughout ניריאו.
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 ל הראובני דוד ספור.:. 1 25

 אנשים לראותי בביתי באו השבת יום וכל השבת ביום טתענה הייתי ואני הס רפאלף
 וחזר אשכנזי שסף כמהצף בער שלח הס גוליאו והחשמן הלילה עד ונוצרים יהודיםונשים

 פסם כל על שעות ב4* * ביום לפניו אלד ני להחשמן צוה האפיפיור איך אלי ואמרלפני
 והלכתי סוס לי נתנו התפילה קודם בבקר וכן לראותי ומתאוה גדולה שמחה שמח האפיפיורוכי

 והתפללתי השחר תפלת קורם : צרפתי כמטה סף ניסו * אחד זקן בבית נילי שאנסבבורגים
 : פעמים אלף כמותם וירבה ישמרם ה*5* רבים יהורים לפני ובאושם

 יהודים 54 כמו ובפני גוליאו ההשם, נבית ונכנסתי האפיפיור בבית הלבתי שעותבם
 והוא אני והלכנו מכסאו עמד החשמן אותי כשראה ותכף הבחורים בלי ונכבדיםזקנים
 טא יי מאת ואטר יפות פנים בסבר דברי וקבל עמו ודברתי האפיפיור דירתבמקום
 הקני[סר בין שלום שתעשה אליך אדבר אותי ציוו וזקניו יוסף המלך איך לו ואמרתיהדבר
 כתב לי ותכחוב השלום זה בעשותך ולהם לך מזב הוא כי פנים כל על צרפתי המלךובי;
 שלד אל כן נם לי ותכתוב בעזרתם אנחה ונהיה בעזרתנו9 יהיו הנזכרים מלכים השניםאל

 אוכל לא שלום ביניהם אעשה אטרת אשר מלכים השנים האפיפיור אלי והשיב סאןפימרי
 הכל יעשה והוא אליו אנתוב ואני לך יספיק פורטנאל מלך לעוור הצטרך אתה ואםמתוהו
 מהשנים יותר שנה בבל בה ללכת רגילים הם הנרול ים ודרך ארצך אל קרובה יותרוארצו
 ושמאל ימי; אטה ולא חפץ אני תרצה אשר כל האפיפיור אל ורוטבתי אמרת, אשרמלכים
 להנאתך מוכן והנני אחר רבר בער ולא השמ עבודת בעבור באתי כי תצוגי אשרסכל

 עומר הוא אנה3 ]הגאל[ גוליאו לחשמן שלח האפיפיור ואהל חיי: ימי כלולמובתך
 הנכבדים היהודים כי השבת ביום עמהם שילך אותו שאלו היהודים איך לו והשיבהאינבאשיור,

 אנחנו כי עמנו האינבאשדור תניח האפיפיור לפני השיבו והיהודים האפיפיור לפניהיו
 כל לכם אפרע אני כבוד 4 לו תעשו אם להם אמר האפיפיור וב! כבודך בעבור אותונכבד

 אחת פעם יום שנים בכל לפניך לבא רשה אני לאפיפיור ואמרתי תע'טו אשרההוצאה
 שבכל גוליאו לחשמן טצוה הוא איך האפיפיור לי והשיב אלהים פני בראות פניך אתלראות
 ושאתי רשות ממנו לקחתי ובן ! עסקיך כל יעשה והוא עמך יבא שהוא לראותי שיבאפעם
 הזקן בבית גילי שאנם בררך בביתי והלכתי לב ומוב שמח ואני היהודים עם והלכתימפניו
 לפני הם הממונה אהרן וחלד הפ הזקן בבית שהלכתי בעבור כעס קבל 114 הממונהואהרן
 יוכל לאינבשדור בית ממררים הם הקהל וכל הממונים איך החשמן אל ואמר גוליאוהחשמן
 עמהם אלך כי אלי כתב והחשמן : משרתים אליו ונתן אליו הצריך כל עם 6 יחידילעמוד
 שלשה כמו ]הבית[ בתוך והר יפה בית לי וסררו עמהם הלכתי וכן ההוא הכתב ליונתנו
 היה מהגדול השם בנים שלשה לו ויש יוסף שמו הבית ובעל וטובים גדולים יפיםחררים

 ' 50 .315 2 .315 .בעזרותינו ' .315 .אנא 1 .315 .לי 5 .315.יחידו
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153 ל הראובני דוד ספורו-

 1 בביתם ועמדתי אותי כנחרתים היו וכולם יהודה והשלישי בנשיי. שמו והשניסשה.
 באים האחרים החשמנים כי יום, אחר יום ימים חמשה החשמן בבית והלכתישבשוה
 לילות 1 ימים 1 ההוא בבית והתעניתי לערב. מבקר ממני שואלים והם בביתו החשמןלפני

 מינים בטים ובשלו מים אלי בשלו שבת ובליל שתיתי לא ומים אכלתי לא לחםרצופים
 התענית אחר רפואה שהוא אומרים הם כי ויק אהבתי בעד אם גי כלום עשו ולאהרבה
 במגי מלא ממט הפתיתי הטבושלים המים לי נתנו והם מים רוצה והייתו עייפהונפשי
 כמו לשתות רגיל אני ואץ ועצום נרולנ החזה חולי גדול "חולה שתיתי אשר המים עליוגרם
 ובונהויאה ולילות ימים שבעה פעמים שיטה בירושלים התעניתי אני בי תעניתי אחר המיםזה

 עוטה ואינו טוב וסוקרי המים כי אתר דבר שותה איש התעניות ובכל ולילות ימיםשיטה
 יהיו וברוכים בטבעי יורעים אינם כי המים אלו לטובתי אם כי ! אלי עשו לא והם רע,לי

 : הממונים ונם הביתבעלי
 רוצה אס כי סמים טרחץ בית לי ותבקשו תיאו להם ואמרתי גדול חולי אליובא
 פרטה או תמשה עם והלכתי מרחק בית לי ומירר טוב יום שמו אחר בא וכן לשםללכת

 מרחץ באהדו לי וסררו והמשרתים אני הלילה חצי ער ועמדתי במרחץ ונכנסתיטשרתים
 היטני וביום השני. יום עד הרבה דם הקוהי ההוא ובלילה שם וישנתי טובה וסטהחדר

 אל עמי תבא תרצה אם לי ואמר הבית בעל אלי ובא איברי מכל מהכוסות הרםהוצאתי
 ולא החולי מפני שלכם הבית שנאתי אני כי יי מאת תהיו ברוכים אליו והשבתיהבית,
 והלכתי בית לי מירר הלוי טוב יום וכן אחרת. בית לי תכינו אשר ער בתוכו להננסאובל
 : השכנים לבל הוא ודרך שבנים מלא בית והוא סדר אשר החדר בתוך ונכנסתיעמו

 אני איך תראה אליו השמרתי לפני ובא צרפתי החכם יוסף ף בער שלחתי כןואחרי
 ער עמך אבא ואני בביתך2 חדר לי תסדר עצמך אל מזב שם לקנות תרצה אםע]למר
 לי ואמי אלי ובא רשות מהם ולקח ואחיותיו אמו לפני הלך וכן החולי זה ממני ילךאשר
 91 לי סידר אשר בהחדר ונכנסתי עמו והלכתי יפה וסמה בביתו אחד חרר לישסידר
 אלי חרטה חרשים 5 בביתו ועמרתי יפה וממה שה חדר אחותו דינה מאת ההואוהחדר
 הצריך טבל הזקינה 8 ותמהם אותי שרתו ואחיותיו וברצון באהבה הצריך וכל הההנאותבל
 פטמו עשבים לי וחממו הרבה מתחלפות רפואות לי ועשו אותי והאכילו : יכרכם השםלי
 טשיחות לי חטטו רגלי ורחצו פעמים יק לי וחממו הרבה לילות ההם העשבים רגליעל

 סהשטז ושאתי פעמים ף הכלי באותו חם זית שנק באותו ונכנסתי גדול וכלי זית ליולקחו
 4 מת כמו והייתי ופעם פעם בבל הסדינים מתחלפים והע סובה בממה בונם הייתיהחם

 המראה תראו אמרתי כי להם האמנתי ולא בשולים העפר נמו בה יש 6 שלו המראהוראו

 1 %18.50 2 .%13.בביתיך see ; Omission 4 %15.50 8 .ק ,64ז '6.1

6.1. ibidem, see ; 3 .%15 שלי 

 .11[].6ע
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 י. הראובני דוד ספורי.154
 להם השבתיב ואני אמת, ודבריהם אותו וראיתי רע הוא בתוכו הוא הסימן זה אםשלוי
 ושמחו הקרבן ואקריב המזבח ואבנה ירושלים אקבץ אשר ער החולי מזה אמות לאכי

 נבטאים שלי והמשרתים ועיקר בלל אלי תבא לא והשינה המוב וטבעי השם מאת ילבלבם9
 והייתי בסמה אותי טכניסים הם ואז השחר עמור עד כתפיהם על ואנה אנה הלילה בלאותי

 ועשיתי. המות על אני כי בי והאמינו בצער אותי וראו למות חיים בין גרך צערמצמער
 4 אותו וראו קמניםמים

 שלוי המראה ]לל והראו הפ צרפתי יוסף כ6ף ואחיה דינה .
 אם אלי ואמרו החולי כתה אמות שלא בודאי יודע אני כי עלי תפחדו אל להםואמרתי
 תלכו ואמרתי עמהם בעסתי ואני ירחיקנה ולא המות יקרג לא גי הוידוי לקרות 6תרצה
 בעבור הצילני והוא עטרי יהיה שהוא ביי בומח ואני הוידוי לקרות ברצוני איןלשלום
 ויעה אלי נתן וה*5" ברברי ושמחו תמהים והם תמיד עמרי יהיה כן עתה ערעבודתו
 ושם ומתתיה והחזן חיים לפני טשרמי DW~1 הנדול טהחולי ונתרפאתי היום בזהגדולה
 משה ואחיו nsnw שמו אחד ממערב יהודים ומן הנבאני ושלטה הנמחה פיראני ודורטוב

 עמי. וישט אותי ושרתו ולילה יומם צרפתי יוצף כ6ף בבית אלה בל ועמדו שבתי שמו1ה5
 חולי שהא יראים י היו בי יום 6 בביתו ונסנר בביתו והלך כמטרתי החזן אל גדול הוליובא
 אני איך להן ואמרתי ואמה דינה קראהי כן ואחרי בעזרתו: והיה אותו הציל והק"ממנגף
 בקעם לעמוד רוצה איני להן ואמרתי אחר בית רוצה ואני החולי מפני הבית זהשנאתי
 אני להם ואסרתי אחרי בבית שאלך רונים ואינם בכו8 ונם גדול צער ונצטערו הנהפנים
 לי תמצא לו ואמרתי צרפתי יוסף כ46 וקראתי רפואת. עבור אחרי עד אחרת במקוםאלך
 המים יפה מרחץ והוא מפררים של הכנסת בבית ס~חץ לי סידר וכן חטים טרחץבית

 צאתנו אתר נרולה סעורה לס סרר קומוניא ויהורה טמנו והנאתי המרחץ בתוךונכנסתי

 : שעה * כסומהמרחץ
 9 אבוררהין משה ף הרופא וקראתי הנזכר צרפתי יוסף ף בפי בבית חזרתי כךונוהר

 ולכל לך מוכן טוב וחרר שה בית לו "ט כי לי והשיב בית לי תריאה לו ואמרתי לפניובא
 5 לי "ט אלי ואמר יפה וסמה יפה בחדר אותי והכניס ביתו אל עמו הלכתי וכןהצריך
 אחי בני שני כן נם וכ; אותך אשרת אני ונם "סרתוך והם ויצחק הכמואל יוסף היינובנים
 בת לו ויש שבת המאת ער רביעי מיום בביתו עמו ועמרתי "טרתוך הם ואברהםיצחק
 י,ס השבת וביום וערבית שחרית יום בכל מתפללת והיא וארבע בלטרים הקוראהבחורה
 מתפלל הייתי ואני הנגף חולי אליה בא מהשבועה * וביום מרקדת והיא נדולה שמחהלה

 מלמדת והיא 9 רבית קטמה חכמה אשה אלי ובאנה[ התפילה השלמתי אשר עד שחריתתפלת

 ן .%15 .שלי 2 .%18.הושבתי 3 .%18 .כלכם . 4 .%18 .אותי ' .MS.שלי

 6 .315.תריבו 7 .318.היה 5 .%18 .בנה 9 315.50
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155 4 הראובנה דוד ספורו.

 כהנה ף בת בעד התפלל אלי ואמרה השרה אותה מלמדת היא ונם דיהרה והיאתינוקות
 סשה י קראתי האשה דבר כשטמעתי ותכף הלילה בזאת קדחת אליה בא כיאבוררהין

 שלחה. ונם הפרדס לי נתנו ובו בפרדם, ללנת רצוני ני פרדס אלי תומצא לו ואמרתיהס
 וגם אחד בפרדס והם אני והלכתי צרפתי יוסף כ6ף בבית אותי כהטרתני[ם שהיולהכהטרתים

 : בפרדס הלילה עד היום כל ועמדנו הפרדס אל ה" משה ף בני שלשת עטיבאו
 לבא אובל לא אליו ואמרתי אביו לפני הם משה ף בן יוסף את שלחתי כךואחר
 אלי והגר יוסף והלך! שבתך ההולי יהיה טה ונראה ימים " דברו אשר עד שלכסבבית
 עמו הלכתי וכן לי היצריך וכל דורו אבודרהין הנחק בבית בית אלי מירר איך אליואמר
 פירנא שטו השובה אשה דודו ליצחק ויש רע וריח רע בית והוא רודו יצחק ףבבית
 שלשת ועמרו טובה וממח חדר לי וסדרו עמהם ועמדתי וחכמה ערב בלשון טרברתוהיא
 כנכרתים היו ואשתו ויצחק מאחותם החולי עבור אחר עד שלט כבית אחיו שסה ףבני
 ובממונם בנופם אותי כנכרתים כולם אבוררהין אברהם ונם משה בנו וגם בבתיהםאותי

 אוחי הפקיר אברהמ ואחיו אבודרהק טסה סף ההונאה וכל ההמים 5 הבית בנהקסדתי
 ,ל כחם בכל עבדוני Rbh ואשתו הפ והוחק אחיו יצחק בית אל בררוטת שבועהבכל
 עד בביתי עמדו כעטה ף בני ואחיה אהד בשבועה מתה אבודרהין כנסה ף שלובתו
 הבית כי אהבתם בעכור אם כי עמדתי לא הבית נוה שעמדהי ומן וכל יסים 6שעברן
 כך ואחר הנון: שאינו בבית לראותי אלי יבואו הנוצרים והשרש מאר. במאד רעהיה

 מפני אחרת בית אל צרפתי יוסף מבית יצאתי אני איך לו והגרתי החשמן אלשלחתי
 נאשר ותכף הנון. ולא ראוי שאינו בבית עתה עומר ואני בביתו אלי בא אשרההולי
 יפה בית לוב תבקשו להם ואמר ממני אותמ ושאל הממונית אל שלח כתבי ראההחשמן
 : המשרתים ארבעה עם הצורך כל לו ותתנו אותו ותכבדו והגוןראוי

 וראנינ[ו בית אליך בקשנו אנחנו איך אלי ואמרו הבית אל הממונים אלי באו כ;ואחרי
 אני הטמונים אל והשבתי בערך ונקחנו טוב יותר איזה ויראו משרתיך תשלח בתיםשנים
 ונכנסתי גרול בבית והלכנו מצמערים הם ונושתו ויצחק עמהם הלכתי וכן ברנליאבא
 אינו המטונים אל ואמרתי שכנים מלא .בית ויש יפה חרר אלי והראו ההוא בביתעמהם
 בתוך ופט בתוכו ונכנסתי וטוב גדול אחר בבית עמהם8 אני והלכתי הבית זה בעדיטוב
 התחחת בבית אם ני שכנים בתוכו היה ולא אלי מוכנים וכולם חדרים 5 כמוהבית
 ולא הבית בזה לשבת רצוני לממונים ואמרתי הבית בעלת שומרת ובנותיה בניה עםזקנה
 שכרוחיה כל אליה ופרעו הנ, מהזקנה חדשים ששה הבית אלי שנרו וכן מהנה,אצא
 אלי וסדרו שלי המשרתים עם יל קוטוניאה ויהורה ומשה פירנא בן רור הבית אליוסררו

 ' .%15.זהזלד 2 .15ג.לי ג .%15.זעמהם
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 * הראובני דוד ספור-4 561
 חורה וספר הכנסת בית נרול בחדר ועשו יפה מסה אלי תקנו וכן היטב. החדריםכל

 שאלו ולא הכל עפץ מטם לאהבת שרתוני איטר והמטרמים דולקות. שהיו שלשיםונירות
 לא בניהם וספני בה שאלד הדרך בכל עמי לבא אלי נדרו הס וכי שבירות שוםממני
 המלמי אליהו ף שמו שלי סופר בפני חצוטד בניהם ועכבו להניחם שלא בדי שיבואורציתי
 המשרתים ונס ברומא שעמרתי זמן בכל אותי כחורתים בניסק אחיו וגם החזן ואחיו יואבבן

 הרשע יוסף היה שמו מקאנריאה עמי שבא והופטרת הזמן, כל ברוטא אותי עבדושלוו
 האחרים הכנסרחים עם ומריבות קטטות ששה היה היום שגל ספני בנאפלי לאביושלחתיו
 פורטונל מסלד מיקיל דון האינבאשדור לפני לשון לו היה וגם עליהם. לשפום רריהוהוא
 האנוסים רטמעו יהודים האנוסים את להחזיר אם ני באתי לא אני בי ואמר אותיוהלשין
 וחליתי ושלד הכנטרת להרוג רצני~נו ואמרו אלי ובאו עליהם הלשין אשר ברבריומרומא
 : רעה אליו קייטו שלאעליהם

 בנאפולי אביו אל אותו הגלחתי ומעות בנדים אליו ונתתי לפני אותו קראתי נךואחר
 איך והתזן ומתתיהו חיים היינו המשרתים לי ואמרו השנה ראש עד הבית בזתועמדתי
 מאת הכל להם השבתי ואני חרשים שני עד יחזור ולא בויטירבו9 ללכת רוצה היההחשמן

 הגלחתי הדבר זה על אלי nSw התשמן וכ, טוב. יותר אחר רלת3 יפתח הדלת יסנור אםיי
 לפניו הצלח  הרבר  וה האפיפיור של להסופר התשמן וצות ה" המשרתים כל אתלפניו
 ושמע לעזרי לו תהיה האפיפיור מאת דבר יהודי האינבאשדור ירצה אם ואמרחיים

 אני האפיפיור מאת דבר האינבאשרור ירצה אם משרתי היים עם הוא דבר וכן 6הראמיירי
 הלך גולשו והחשמן הרברים. אלו כל לי וסיפר טשרתי חיים אלי בא וכן הכל,אעשה

  lps~ לי יהיה מי והשבתיבוימירבו
 אחר איש וראיתי האפיפיור pa1 ביני תורגמן ויהיה 4

 עשיר והוא לאפיפיור סמוך בבית ועומד האפיפיור לפני שבא מפיסא דניאל ף היהושמו
 אל לפני ובא בערו הצלחתי אותו לקרא בלבי והסכמתי ומקובל וחכם טאר עדונכבר
 כל ולפני האפיפיור לפני מכובר שאתה רואה אני לו ואמרתי אתו ודברתי ההואהבית

 יליועץ לטלפן האפיפיור ובע ביני שתהיה רוצה ואני וחשוב נדול אדם ואתההתשמנימ
 ואהבת חבור ממדבר תקניו אתי יוסף המלך ואהבת יי אהבת למען הסובה הררךותראני
 באתי ואני עבודתו בעבור לד שהיה ממה יותר נדול כבוד לך ילאה והעלה ישראלעמו

mtDDואז וישמעאל אדום טלכות תחת שהמ ישראל ואהבת עבורתו בעבור למערב 
 לא אליו נליתי הכל ש5 אחי יוסף המלך לי אמר אשר והסודות לבי חדרי כל לואמרתי
 טוב אותו ראיתי כי יען עשיתי וזה וסודות רמיזות כל לו הגדתי שלא דבר אלינשאר
 ! ליריאיו יי סוד בן אחרי לו ואמרתי ואדם. אלקים בעיניוישר

 י .%15 וטלי ג .%75 .בוייטירבא 3 .%15 .הדלת 1 .%15 .לעזור 3 %15.50
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 715 * הראובני דוד ספורו.

 המכתבים כל לי שיקבל ער מרוטא תה ולא שע לא הוא איך אלי הם רניאל ףונדר
 עמי ויבא סיטור באורח ירריכני הוגש כי אלי נדר וגם לבינו ביני לטליץ ויהיהמהאפיפיור

 בדרך אותך ואדריך הכל אשטה אני כי טוב בלב ותעמוד בתוכה כשאכנס הספינהעם
 ביום האפיפיור אל נתב לי כתב ואו אחיך יוסף המלך ואהבת יי אהבת למען ונטרהטובה
 ~פניו לפניו חיים כשנכנס ותכף כעטרתי היים ירי על הראטיייי אל הכתב הצלחתיההוא
 בעד אותך שלח האינבשדור אם אליו ואמר כעטרתי היים עם דבר ושרים רביםאנשים
 זה אליך הצולח אליך שלומות אלף נותן האינבשרור הנה אליו בעטרתי ואסר אחרדבר
 התשובה בעד אליך אבא שעה באפה ותודיעני תשובה לי ותתן האפיפיור אל תתניהוהכתב
 לפני חיים וחזר שעות ב'" התשובה בעד תחוור ואחר לשלום לך לחיים ואמר הכתבוקבל
 ותכף הראמיירי לפני חייט שלחתי השני וביום הכל! לו ורברתי דניאל לף קראתיונם

 האפיפיור לפני יבא במהירות האינבשדור אדוניך את לקרא תלך 1 צא אמר לפניושהכניס
 סף הסוס לי והביא יל ספיפא דניאל סף ועבר כעטרתי חיים לפני ובא אותו קורא הואכי

 החרר עד ונכנסתי החדרים בל לי ופתחו בקטרתי כל עם האפיפיור בבית והלכתידניאל
 איני טהאפשיור החדר שומרים שהם השרים אל ואמרתי האפיפיור אל קרוב הואאשר
 לבינו ביני המלט הוא כי מפרכא דניאל י יבא אשר ער האפיפיור בפני להנניסריצה
 לפני בתחלה הכנס לו ואמרתי בא דניאל ף והנה עמהם טרבר עודני בערו. שלחתיואני

 עטדתי אני איך עסו ורברתי האפשיור לפני והוגש אני ונכנסתי אלי וחזר כנס וכןהאפשיור
 מבבורך שאלתי ימטר הכתבים לי תכתב ומכבודך הקפא סאת ורצוני לשנה קרובלפניך
 עם מדבר דניאל ובמד וקמנים גדולים בארצם שאעבור הנוצרים לכל ונם גואן פיטריואל

 שרתה טה נל אעשה אני אליו ואמר טובים דברים אליו כהטיב והאפשיויהאפיפיור
 ?האינבשרור

 לביתי והלכתי לב וטובנק שמחים האפיפיור טלפני מפיסה דניאל ור אני קנאתי נןואחרי
 הל5" מלשינים וארבעים חמשה ברומא או והיהבשלום,

 אחור שקטובו התשובה בלבם נתץ
 ונבגרים לטלחמה ראמים אימלייא ובטלכות ברומא חוקים יהודים 63 והיה הרעמדעתם
 "ט ישמעאל מלכות ובכל ובמצרים בירושלים הם אשר והיהודים דבר לכל הארי כלבולבם
 מאימלייא היחורים כמו למלחמה ראויים ואינם ופחד וה-אח לב מורך]להם[

 הק5"
 יחזק

 אותם: ויברך פעמים אלף בהן וירבהאותם
 מלשין והיה נאון לרב אותו וסמה ראובן היה שמו ודאי מכהר יהודי * ברומא  אווהיה
 אם כי בשוק הלך ואינו רופא והוא יהורי שום על רחמטת שום לו היה ולא ועצוםנרול
 טארצי ימי בכל ראיתי ולא כן עהטה רשעתו מרוב הנוצרימ לכל וכשתחוה בידוהכובע

 ' .515.אצא 2 .5א.יתן
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 * ריאובני דוד ספור1584
 אסופרים ובפני החשמנש גל בפני נבלים דברש עלי ודבר כמחזו וישע ברומא הנעתי אשיעד

 נד% מלשק ההש וכי טכאר הוא כי יודעים הנשרים כל כי לק1% פשעו %אשהמפשיר
9 לסהר עטו הכום לא 4 השמרו ניוט אל הלפשק זה אלי בא bha ח"ההיםלבל  חשם 
 בפס בא כך השתר ! חאפשער ישמע אישר ור נדולות שמת לו ולתת אוהו לחפוש רצוחהיתי
 מטני %1ד מהם יותר קושח ש הוא וכי שעברו סישם6שעות nSnD המשידר טץ אתעשק
 ישראל %כל לי סה4שעות עהשה הקת יום בכל ני ההפך עשח חשה6 לטשות נרר חעבשיום
 האעבשרור א איך האפיפיור אל תשטרו מרומא ישראל םרשהר טלשינים שניםוהלט
 : טהאש הף14 חשם אם וההסה ותשרטט אש לו י עשח חשם ע%קז הש מ אמר אשךהיהוה
 כל אוהה ושית במפעה השלח אטע יהפס ההששת ד5שלשק על 6 הרז נר% כעסואפיפטר
 לפני ותהחננח pei~n אשת א4 ובא הדברש חלו בגל מאומה יודע אנו חשק התושי

 אז אלית והשגתי הספעח אל נשלחתי האפיפיור אל שאטרוף א4 אמרה הש כ*בהעת
 כננדי שמר התהי לאסק נחשת מהגט אחד יש סמני. חזלכה הדבר כטח מאומה ירעתילא
 כחוק שלח בדברים פה-מהטפל * האעבאשדור נועל דק ש היום בל טרברוההן
 ההשמן משחז שלוז לאמך כהשח זה אלי בא אחד נבטם המשל בל המצר השם ננדמדבר
 לרצוח ובא צהפהר *ופף נמף אחות דעה נבית והאח לפסו אליך אאי לירא 'תהףק
 היהשמנש לכל והלך בו השש יתהה %א na~S אוהה לקהת רהצח והיה' הפעם באאנתי
 גרילה שנאה "ש ח1111 דעת ובק צרפים יופף כ46 צנין ובעו לאושת אוחו לקחת בשרוהי
 ות בלבו ותשג ההכה ממח תשרו הדבר זה על צר,פתי יוסף ג6ף קוראו טש שבתובכל
 משהקש היחורים הכל ' קלאנח wm לאדא דינה את לי לקחת רהבה אני איך לאטקמהשה
 על רוכב 8שמ רבים יתושם עמי ובאו הצמיאן ההשמו לפני עסי והלכות חנר5רים תםעליו
 עד והטצרים לכל משתחוה וההן הפרדה על ורוכב שבר הסטאר ראותו בדרך וראהזיחסום
 רנעסק הישק בבית הכנסחי פנש בשות לפני תבר וששו על הטבע דשם אוחישרשה
 הכל לכבודך אה"ב חשני ~nda אם כי בפניך ישאר לא אליו שטרתי עש%א אליהשאל
 ממשרתמ[ואחד

 הם"
 שנש בפנע ונשאר מפניו והטצרש היהורים כל ההנא ה% פחקגק

 משה זה בחשו חש%ח היאשמו אל חשטרתי משרחש דשנים אני השלקתי לאטק ומשתטצרש
 ואני בחרן אוהו שלחתי אם כי בעבור גרול צער r~NS כרשה לאותו והזז אלחו וכןלאמץ
 סהשה קיטור שלא עצמך שממור הדרך על ואני אלי אמרה דינה אם בי אותו__שלחתי
 מבית שדלך שחה אלה בל עשיתי זה ובעבור פמם בשום ההשכן אל תדבר ט1שרלאמץ
 אי דברם עלי ורבר פורםוגאל סמלך אינבאשרור מקיל דון בבית הני כבשה הלךהחש"ק
 דץ 6 היה כי בהעת וכעס שער הע מסשה לקחים %א לאמרם.אפשר

~DWn 
 בעבהי

 1 .15ג.עשו ב 50 .15ג .MS, ' throughout .והיו 4 115.50
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159 י הראובני דוד ספורל.

 מלטיני וכל ומטובה לו ילקה והקלה טיוחם מזרע והוא tDWnn מבית אותו התואתיאשר
 יום בזה החשמן עם דברתי ואני לעולם, fiifin לו ימחול לא המטזר מראובן חוץישראל
 : דברים בטקצת עטו ודברתו שעה 4כסו

 בחור מרדכי ף היה שמו אשכנזי יוסף טף תלמיר אלי ובא לביתי הלכתי בןואחרי
 רשים והיו הננף בער אחת במדינה אותו 1wen כי אמו אחי לו "ט ני אלי ואמרטוב
 התפהט זה איך בכתב האפיפיור אל כתבתי ואני הסוהר. בבית אותו שמו ני דו* סאתיםממט
 1 והחויר האפיפיור אל יתנהו הראטיירני[ אל הכתב זה חוק בחור למרדכי ואמרתי משרהיהוא

 באגרתי ה% מררכי חלד וכן אגרתי לתשובת תחזור שעה באיזה לו ותאמר מצדי שלוסלו
 הס מררכי אלי %א התשובה בער בטהר תחוור לו ואמר בידו לו ונתנו הראטייריאל
 בעלי איך האפיפיור בחותם כתב אליו ונתן הראמיירי אל הלך השני וביום הכל אליודבר

 . הדואה שום בלי אותו והוציאו המדינה אל הלך וכן הדואה שום מבלי החיטט יניתוהמדינה
 דניאל ף וכסר דו* חדש בכל לי נותנים והיו הממונים לי *תו אשר ההוא בביתועמדתי
 צריך לי היה לא הממונים אלי נותנים היו אשר ואת הצריך כל לי עושה היהמפיסא
 פעם יום בכל אלי בא היה וכן ויום. יום בכל צרכי כל ממלא היה הוא כי דברלשאול
 חתן היה הוא כי בביתו גדולה סעורה הגושה בביתי היא אשר הכנסת בבית הנירות נלאת נהי הם דניאל כ46 בכבודו והוא הנל את ממלא והיה מחסורי את לדעת שתים אואחת
 היה מפיסא דנשל ף כי היהודים וראת ולסעוד לשמפו ביתי אל היהודים כל ובאותורה
 והלשין מרומא ומיוחס נכבר יותר מהודי אלי ובא ובממונו בפפו יי לאהבת אותיעובר
 והוא הנ, דניאל י את ממני והלך גדול בעט עסו כעסתי אני כי ער חט דניאל ף עלאלי
 כעטרתי כל את צויתי אני וכי עלי גדול צער לו ונט ימים שנים טמני חק ועמד מאדכעוס
 לי ואמר רשות ממני ושאל היים אלי בא כן ואחרי : עמו ידברו ולא ביתו אל ילבושלא
 הלך וכן עמו, דברים ארבה ולא הנו דניאל ף בבית ללכת רוצה אני כי עלי תכעוסלא

 כל בפניו והיה עמו שהיו האנשים כל 2 סעיא היה משרתו חיים ראה דניאל שףובשעה
 לו ואמר בשלומי לו דנאל משרתי חיים עם דבר כן ואחרי מביתו אותם והוציאהמלשינים

 ולא עלי היקטין אשר מהמלשין עלי שכעס מה בעבור יודע אני כי 3 אדוניך אל לדברתלך
 ה%: דניאל ף דברי כל אלי ואמר משרתי חיים אלי ובא לפניו לבא רוצה ואני מלבוהוא

 אני כי טאמינים המלשינים כי אלי ואמר עמי ודבר ה" דניאל י אלי בא כןואחרי
 זה בא לא כי וידעתי יי כנגד לי לועטות לי וחלילה כננרך. עמהם ואהיה אותך ואניחאלך
 מרברים הם באשרי עושה הייתי "4 לי והאמנת עלי כך דבר הסליק רק מלבך עליךהכעס

 החשמנים ולפני האפיפיור לפני המלשינים כנגר מדבר ואני יי לאהבת כתי בכל עברתיךכי

 ' .15ג .ותחזור ? .%15 .השיא ג COlltlllUCS %15. ' %15. 50.מדביים
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 י הראובמ דוד ספור1604
 והשבתי מבבורך אותך שואלים היו הזם השרים כל ולפני האינבשדור ולפני הסופריםולפני
 הגדולים כל בפני המלשינים מקלל הייתי וכי לכבודך מוכים הם אשר האברים כללהם

 אהבת ובעביר ועבודתו השם אהבת בעבור באתי אני הפ דניאל לר ואמרתי אניונחמתי
 ובאתי זה בעבור אם כי למערב ממזרח באתי ולא הקדש עיר ירושלים ובעבורישראל
 וראוי אלהים וירא וישר טוב אותך אם בי הזה בגליל מהיהודים אדם ראיתי ולאברומא
 : ישראל בל לפני ולבניך טוב שם לך ותקנה המצוה בזאת להיותלך

 לבעבור גי המלשינש אליך יאמרו אשר דבר תשסע לא הנזנר דניאל י אליואמר
 מהאפיפיור לך אקבל אשר עד בארצי אלך ולא אשתדל ואני דבריך לבטל באים הםנסותך
 ותוך בביתו הם דניאל ף הלך ובן הטרה בדרך אותך ואאריך טבקש שאתה המכתביםכל
 ף עם טשרתי ומתתיהו חיים את ושלחתי האפיפיור, מאת המנתבים קבל מועמיםימים
 : אלי אותם ונתנו הכתבים קבלו והסופרים האפיפיור לפנירניאל

 ובביתי הכתבים קבלתי כי טן עמי לשטות כרי בביתי רבים יהודים באו ההיאובלילה
 הרב מרומא קהל טראשי נכבדים ארבעה לפני ובאו בהם. יודע אני ואין מרגליםמלשינים

 אלי שעשה הבריוימ את לכתוב ורצו אחרים רטנים אסקלו הרופא יהודה ור 1 ממופרט עובדיהי
 גדול כעס עמהם וכעסתי בהם לשמוח ברי וכתן אותם יעשו בעבור ולהעתיקםהאפיפיור
 וילכו דבריך יפסידו למען מרגלים הם כי לי שאמרו אם ני עמהם כעסתי ולא ההואבלילה
 ראשים הי ממני והלכו רבות וטררות מחשבות לבי את ונתט הדברים באלו הסופריםלפני
 אשר עליהם ונצמערת' מפניהם, צער אני לקחתי אני וגם גדול צער מצמערים היווהם
 ובעם גרמת הכל אליו ואמרתי אלי אותם שהלשין המלשין עם כעסתי כן ואחרי ריקם.חזרו
 נשתמעתי ותכף מהאפיפיור. הסופרים את אלי באו אשר הארבעה האנשים את תפשוהשני
 תוציא לא אם עמו ודברתי ביהי אל אותם 9 שתפש הסופר בעד שלחתי הפיטים היושהם
 אהוב לי להיות תרצה ואם כרחך על אותם ואוציא האפיפיור לפני אלד הלילה בזאתאותם
 היהורים אותם וכל הסוהר מבית אותם והוציא ההוא הסופר הולך וכן עתה, להשיאםתלך
 רומא: ק* אנשי מכל אותי8 אוהבים יותר לי3 היו הם תפתיים היושהם

 ללכת רוצה אני אם ובעבור בעדי עמו ודבר מפיסא דניאל ף האפיפיור קרא בןואחרי
 הראשון. אדר לחרש שים ב5ף שעות ב"ח לפניו אלד כי אותו רווה רשות אלי נותן הואכי

 לד עשיתי אני איך אלי וכבר שעות 5 נמו עמו ועמרתי לפניו הס דניאל וף אניוהלכתי
 בהם שתלד הנוצרים כל אל ובתבתי פורמוגל למלך גם ובתבתי טאן פיטרי מלך אלכתב
 תהיה האפיפיור אלי ואמר ואהבתי השם אהבת בעבור אותך ויכבדו בעורך יהיו הםכי
 והנני ואתה fiifin אם ני בפגי אין אליו ואמרתי עמך אלהים כי תירא ולא ואמץחזק

nfs.50 3 AIS.l~anw.2 AIS*50 1 
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 האפיפיור טוה אליך, מוכנים עמינו בני וכל אחי יוסף המלך וגם חיי יטי בל למצותיךמובן
 בפני ואני אלי אותו נתנו וכן אחי יוסף המלד אל להראותו יוכל למען ומק סימ; לייתנו

 האפיפיור בפני לירי אותו נתנה הם רניאל וף דניאל ף ליר האפיפיור אותה ונתןהאפיפיור
 זהב דו* מאה אלי נתן וב! שלי המנן זה אחיך יוסף המלד אל תראה האפיפיור אליואמר
 משרתיך בעבור תקחם אלי ואמר בכא אם כי ההם המעות ולקבל לקחת רציתיולא

 : לבב ובטוב ובשמחה בשלום ביתי אל האפיפיור פני מאתויצאתי
 ממנו בטחון לקבל כדי ביתו אל פורמוגל מסלד אינבשדור מקיל דון אלוהלכתי

 ללכת תרצה אם אלי ואמר בדרך במחו! לי תכתוב דניאל וי אני לו ואמרתיבדרך
 אל פורמוגאל עד עמך יבואו הם כי בפיסא הבמחון אליך ואשלח אכתוב אניבפיסא
 הוא כי דניאל לי ואמרתי בתחבולה זה כל עשה כי אלי לכתוב רצה %א משםהמלד
 תחבולה אלי ועשה הראשון בשבוע הבטחון בעד אליו שבאתי גדולה רעה עמי עושהרשע
 האפיפיור בבית הוא איך לי המשרתים לי ואמרו ביתו אל והלכתי לביתו אלד1 אליויסלח
 איננו כי אלי והשיבו שם, הוא אם לראות האפיפיור בבית ושלחתי בפני ומשרתי דניאלוף
 הוא אם לראות הסלחתי הראטדיאו9 בפני הוא איך ככורתיו לי ואמרו האפשיור. בביתשם
 ואמר עסקים לו שהיה העכוב מפני בביתו ה5ל דניאל 4 הלך כ! ואחרי ראוהו ולאשם

 עמרתי ואני תכף אבא אני כי בעדי ותשלה שיבא עד אותו ותמתק הנה תעמודאלי
 סיקיל דון עם וכעסתי דניאל ף בעד ומלחתי את5 ובא הלילה עד יום חצי מןבביתו
 לעשות הנהקני ולא דנשל ף ובזרועותי בי וחזק שלו בחרב אליו לתת ורציתי גדולכעס
 : הכיתיהוולא

 האפשיור ושמע ההוא הלילה לניחי והלכתי במאד כעוס ואני מפניו טאתי3 כ,אחרי
 יהודי האינבשדור עליך כעס מה על יודע הוא איך מיקיל לרון ואמר הדברים אלהכל

 כתבתי בן כי פנים כל gy הבטחון אליו תבתוב לו ואמר אליו כתבת שלא הבטחוןבעבור
 שבוע ועמד לצור חולד מרומא והנא4 האפשיור לקול שמע ולא מפורמוגאל המלד אלאני
 : וחזראחד

 כמטרתי וכל מפיסא דניאל וף אני הלכתי שני ארר לחרש יטר בחמשה בלילה כןאחר
 לדבריו והאמנתי פנים כל gv בפיסא אהרי ישלחנו איך אלי ואמר הבמחו; ממטושאלתי
 למחר מרומא לצאת רצוני איך דניאל לף ואמרתי בביתי עמי בא דניאל וף לביתיוהלכתי
 בשום ברומא יותר אעמור ולא ממצרים אבותינו יצאו כאשר חדש בחצ* פנים כלעל
 לבא נררו אשר אותם לפני המשרתים וקריסתי *65 למחר ללכת בלבי הסכמתי כיפנים
 אחת שבט וטחילה רשות ממני שאל החזן וכי והחזן ושמחה ומתתיהו חיים ובפניעמי

 י .515 .אליך 2 50 .15ג " .15ג.יצאתיWIS. 4 1.ויוצא
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 ע. הראובני דוד ספור-(

 מחילה לא אלי שאלו לא משרתי וה5 הראשון. בשבוע ומחילה רשות אליו נתתי ובןקודם
 פנים כל על עמי לבא ברצונם היו כי עמי מדברים היו יום ובכל האחרים היינו רשותולא
 וכל בררך ן הגיעני אשר ער אהבה ביניהם ואין בסתר אל' חבירו על ילשין מהם אחדוגל
 בארר עשר בחמשה היום חצי עד ברומא ועמדתי לבא אוכל לא אלי אמרו מהםאחד
 שמו אחד כנחרתים שנים וגט עמי דניאל וף עמי שיבא מי ולבקש ולראות עניינילסדר
 והם מלחמה ואיים נבור והוא ברומא שהגעתי היום מן בביתי מנגן היה הוא כהן רפאלף

 מפני בביתי שיעמוד רציהי ולא הטע הוא כי אלי אותו ומלשינים נמטרתי אותושונאים
 ילך לא כי אליך אמרתי איך הכהן רפאל אלי ואמר ללכת לי היה אשר עדהמלשינים

 : עמי יבא הוא כי אלי ונרר אותי אם כי בה שתלך הדרך בכלעמך
 אותי כנטרת היה הוא וכי ויותר הכהן רפאל נמו חזק והוא הלוי יוסף שמווהשני

 שיעמוד ו-tfit~w לא מטע הוא כי אלי אותו שהלשינו המלשינים ומפני ברומא שהגעתימיום
 אחד לכל ונתתי עמרי יבא שהוא אלי ונדר הררך על הייתי אשר היום זה ערבביתי
 ששמו כנטרת השלטטי אלי ובא 9 שלהם עסקים כל יסירו לטען דוקט חמשה ברומאמהם
 היום ער צרפתי יוסף כ46 בית מן אותי משרת והיה ערב בלשון מדבר והוא ניסיםהמז
 אליך ופט עמי שתבא ראוי אינו לו ואסרתי קטנים ובנים אשה לו ופט נכבד אישוהיה
 אלי יתן הוא כי דניאל י אלי ונדר בניך ולפרנס לשרת נדולה והסצהז קטמםבנים

 : הרשע מוביה בית והוא שלפט ברומא לי נתן ונםכשרתים
 היום בחצי שנכנסתי במו באדר עשר בחמשה היום בחצי מרומא נסעתי כןואחרי
 היום חצי עד היום מחצי תמימה שנה ברומא שעמרתי ונמצא באדר עיטר בחמשהברומא
 ומצאתי מילי;. חמשה סוסים בשלשים אותי ללוות ברומא היחורים ובאו אדר לחדשב16

 שהגעתי עד גל גדול כבוד לנו ועשו סוסים ה* כמו צרפת המלך מאת חילברושלק
 דניאל ף וגם 1מוביה הלוי ויוסף הכהן רפאל בפני וכעטרתי כהן יוסף י בביתבוימירבו
 בפימא עמי שילד הנזכר יואב הנוה שם ועכב אחרי ברומא עמר דניאל וף יואב עמישלח
 הכהן יוסף י בבית בויטירבו ועמדנו אחרית לבא אמר כך ואחר מפיסא יחיאל ףבבית
 היהובים אלי ובאו הצריך כל אלי ועשו יל ואמו קטנימ בניס לו ויש נכבר יהוריוהוא

 בדברי ביניהם שלום עשיתי אשר עי חנם ושנאת וקסמות מחלוקות ביניהם ופטבויטירבו
 ובא מרודאס מנטמרי הגראן בעדי שלח ואתרי יחד, שלום ועשו להם אמרתי אשרהמוכים

 נסעתי כ, ואחרי ונכבד וקן איש והוא מאד במאוי הרבה עמו ודברתי nWD ור יחיאל י לפניועסי
 4 בבית השבת ביום בבולסינאה ועמדנו סוסים לטרה כמו אותי ללוות ובאומוימירבו
 אלמנה אשה ונשא ונכבר גרול בן ממנה לו ויש עליו מתה הראשונה ואשתו יל ה"יוסף

 י .315.הישני 2 .%15.שבהם
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 מן יותר גד% כבור לט קמטה ראשון יום עד בביתו ועמדנו עשיר וההם ממנה בן לוונם
 414 מריאימה ישמעאל הנכבד בבית והגענו במיינה יהלכנו ראשת ביום נסענו וכןהראוי

 וסידר בביתו גדול חרר בתוך אותנו והכניס בא ואהל בעיר היה כי בבית אינטוישמעאל
 ירושלם תרצה מה לו ואסרתי גדול סטיר והוא גדולה רירה לו וגט אחר וחרר סמהלי
 אם ני חשק ולא ריצון לא לי ואין בירושלים חפץ לי אין והשיב במקומך לעמוד תחפוץאו

 יובל לא אלקים לו נתן אשר העוטר ומאת דברת מן גדולה תמיה]ה[ עליו ותמהתיבסיינא
 כסף יטבע לא כסף ואוהב מהעוטר ישבע לא איש הוא כי יי את לעבוד מצוהלעשות
 שם לקנות רצה ולא כ! אחרי ונחם המשרתים בעבור חסד אלי יעשה הוא בי אליונדר
 : נדר אשר מכל דבר שום עשה ולא גבראל כל לפניטוב

 ברכות אלפי לאלף זכרונו יחיאל ף בבית בפיסא והנעתי השני בים י מסייניאהונסעתי
 תניו ובתלמוד בתורה חכם אלהים כמלאך הוא כי ~Rb שרה מרת תקינתו השמוהוא

 ולכל ישראל עניי לבל פתוחה וביתו הקהת עיר בירושלים דבקה ונפשו צדקה ובעלותסיר
 בידו יתן הוא לעניים יום בכל יחן שדקות שולחט על אוגלים אובלי ביתו אלהבאים
 שרה מרת החשובה הזקינה ונם בידה תתןואמה

~bh 
 בל את בעיני וראיתי בירה תתן

 שראיתי מה מכל יותר במעשיהם יותר וראיתי ואמת הסר אנשי הם כי הטוביםמעש]י[הם
 הלוי ויוסף הבהן רפאל הי]ינ[ו ומשרתי אני חדשים שבעה בביתם ועמדתי האיטליאבליל

[rllb1Jוחצי חהט כמו מפיסא יחיאל ף בבית עמי ועמדו : 
 ומריבה קטטה שעשה טוביה ומפני הרע לשון בעבור לאהור ברוטא אותם שלחתי בךואחר
 מקבלים והיו אותי אוהבים והם עליהם וכעסתי הם יחיאל י בבית אותם להרוג ורצועמהם
 ומפני רצונם ספני רצוני ובטלתי אותי ומכבדים לקולי שומעים והיו אליהם דברתי אישרכל
 אמת וזהו בה אלך אשר הדרך בכל עמי לבא רוצים היו והם אותם ושלחתי אחרים,רצון

 היה והוא אלי אותו נתן הוא כי טפשא רניאל * אהבת ובעבור מבשלי היה הסומוביה
 פורמוגאל עד אותך נטרת מזביה זה כי הנזכר דניאל י אלי ואמר בביתי אותימשרת
 זקן א ברומא ושלהתז לשלחו5 אלי נדר כאשר הבמחון אלי שלח לא הינטע מקילודון
 וקרובים אחים לו יש כי פורמוגאל אל עמי לבא רשה והיה מרומא עמי שבא אהרןשמו

 לפני בפיסא שהגיע אחר דניאל וף הבמחון לי יתן מיקיל דון אל אותו ושלחתיבמארלה3
 לי הביא %א אחר בחדש וחזר אותו שלחתי וכן ברומא אהרן ושלח אמר אשר הוא,ל

 בפורטוגאל שתלך רוצה אינו המלך איך בהם לי אמר בחבים אם כי מיקיל מרוןהבמחון
 זה בעבור נדול צער ולקחתי מזה מאומה לו כתב לא המלך כי וכזב שקר והוא השנהזאת

 חדרים ויש הדירה בראש יפה וסמה חדר לי וסדרו מפיסא יחיאל י בבית ביגוןועמרתי

throughout.%15. 50 3 1 %15.50 2 .%25.לשולחו 
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 .מ הראובני דוד ספור.:.164

 בבית לראותי גלשים שרים אלי ויבואו מאר ליי גרולה רירה והיא הרירה בראשהרבה
 וגם שתיתי לא ומים אכלתי לא לחם %ילוח ימים 1 פעמים עוטה והתעניתי יחיאל4

 ושרטנים ובשמים מאכל מיני מכל אלי נותנים והם לילות % נמים 5 ימים 6התעניתי
 המפוארה אמה את וגם רבר בכל אותי משרחת היתה ~Rb לאווזה מף ושמה הנזכריחיאל י ואם להאמר איפשר אי הרבה ומינים עולם מעדני בכל אותי ומפרנסים מדודאיםומים
 יחיאל ף ונם ובתה היא גדולות ד~1~רועת אלי ונתנה ואמת חסד עמי עשתה Rbh שרה'מרת
 : שלי משרתים לבל מעות ונתנו טשי ובנדי רורונות אלי נתןהנזכר

 דיאמנם ושמה ואשתו יחיאל ר בבית בכבור לפני באים היו גונדולות התעניותוביום
Rb~ובחורות לאמראה סף ובתה שרה מר לפני ותבא מויניציאה משלם אשר סף 2 גברתה 
 ותהיה הינק ממד ילד ובעבור כבודד בעבור לי ואמרו בו וניטר בחדר מרקדות והיואחרות
 אשר והרקוד הכנור בקול תענונ לד יש אותי שאלו והן באות, אנחנו התעניות מפנישמח
 בהקפא דבק לבי כי לבי במחשבות יורע והקנה עמי תעשו בסיב י להת והשבתיבפניך,
 בפיסא בחצהנרות אלי ובאו ושמהות ועוגב כנור קול לשסוע רוצה אני ואיו ובלילהביום
 שירים עהטי והיו בחצוצרות תוקעים והם מפיסא יחיאל ר בבית רבים נוים ונקבצוהגוים
 מהאפיפיור בחצוצרות רבים פעמים אלי באו ברומא כשעמרתי ונם מעות לקבל כדיגדולים
 עד טרוכ,א הדרך ובכל חצהנרות בעלי אלי באו ובבולסינא בויטירבו וגם מעות לקבלכדי
 מפיסא הפ יחיאל ף בבית חומדתי בחצוצרות תוקע היה וטוביה אלי באים היופיסא
 הלוי יוסף ועם רפאל עם מרומא עמי שבא הרומאני דור לי ויש יפה חדר העלכןבחדר

 וכל מרומא רגליו על בא הרומאני ודוד מרומא, עמי שבאו ף הם כי ומוביהבחבורתם
 הבגרים משמרת אליו נחתי ואני בגדים ולא מעות לא ממני שאל %א מוסים עלהאחרים
 מכל יותר גרולה אהבה אותו ואהבתי אלקים. וירא נאמן היה והיש המעות וכמטמרתשלי

 הייתי אני אשר הספינה נסעה אשר עד בפיסא עמי ועמר אותי טרחו אשרהמשרתים
 והוא אנוס אחר גלח יד אל מפורמונאל המלך אל כתב כתבתי וגמ בפורמונאל ללבתררצה
 שיתנהו אותו וצויתי הל האנוס ביד ונתחיו מפיסא יחיאל ף ההוא הכהב וכתב אהוביהיה
 עמדתי ואני ההיא בספינה הלך והוא נחו בכל יעשה הוא כ! כי אלי ונרר המלדביד

 הייתי שלא העכוב זה. ראה הרומאני ודוד אינבאשדור מיקיל דון אותי עכב כיבפיסא
 אשוב ואחר אמי לראות ברומא שאלד רטית אלי תתן אלי ואמר הזאת בשנה ללכת ביכול
 לפני והלך וטסות לו ונתתי אלי יחזור שתכף בה הולד שאני בספינה ישמע אם אליונרר
 נתן וכן הררך התאות בעבור רוק ף המכי רניאל י לו ונתן בפלוריינצה מפימא דניאלף
 בפיסא עמרתי ואני זהב. דו* 'נ מרומא עמי שבאו רפאל ואל הסף אל הס דניאלף

 י 15.50ת AIS. 2.יוכל
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 חזיאל ל4 1"ט מוזיה אם כי אחר משרת לי היה ולא טפשא יחיאל ף בבית לבתםאחרי
 אנתנו. וגם אותך ישרתו משרתי שכל תחת ואל תני[רא אל אלי השמר הרבה.ככורתים
 שונו התהי אשר העלית החדר אל פעמים ף או 5 הנזכר יחשל ף לראותי בא יוםובבל
 האחרים היחודש וערבית טנחה שחרית להתפלל הכנסת בבית עטהם הולך הייתי ואניבו,
 ו עליהם וירחם יחנם אלהים עניים היו כולם בפיסא היואיטר

 התוגר מארו ובא 114 שבתאי ף היה. שמו א5א הזקנה שרה ממרת 1 אח בא כןואחרי
 בבית בפיסא עטנו חצמד ונכבד חבם רופא היה והוא טעות ממנה ולקבל אחותולראות

 ערב בלשון פרבר ]יורע[ והיה התונר מארץ עמו שבא שקב פטמו אחד כנטרת לו והיה יחיאלי
 אותך לשרת יבא אחי של הכנטרת זה תרצה אס הזקנה שרה מר אלי ואמרה tysובלשון
 כל לי אמר קניאל ף ונם שלך. המשרתים מן יותר בטוב אותך ישרת שהוא אניידעתי
 1למ ומעות בגרים ממני ויקבלו רעתי יננבו הם בי בטבעם יורע אני איך להם ואמרתיזה

 אני בו תושה אם מוב וכנטרת נכבד זה כי אלי ואטר הנזנר שבתאי ף אלי ובאלדרכם,
 אני כי בו שאלד בדרך עמי שיבא רוצה אני בו תרצה לא ואם אותך הגרת אליךאניחט
 הדרך בכל עטי ותלך אוחי תשרת אליו ואמרתי אותו קראתי כך ואתר : כחורתיםבלא
 בלשק יורע היה והוא אותי נטרת חדשים בנדים לו לקחתי ואז . הן לי והשיב בה אלדאשר
 היה הוא כי טוביה מפני הבית בעלי רטנאוהו ומורה וסורר 2 פחוז והוגש הקדש ובלשוןערב
 רוצה היה ולא נדולה קטטה בפיסא עטי עשה וטוביה אמתיים. בדברים עליומלשין
 הפז הגיאל ף ובא יחיאל ר של בפררם הלכס ואהל דלתו, אחר חבר עמי שיבאמוביה
ואשתו

~bfi 
 בו היה חדר ובכל הרבה חדרים בה וגט גדולה בדירה בפררס והנענו ואסו

 מן גדול נהר ויש לדירה קרוב גתים מלא מהפרדס למעלה גרוע הר ונט ושולחנותמטות
 עצים להוליך יחיאל ף דירת אל קרוב הולכת והספינה הנרול ים ער בפיסא שילד ההרראש
 על באט אחרת ופעם הפרדס עד טפיסא בספינה באנו ואנחנו הפרדס. מן בביתובפיסא
 היתה יחיאל י ואשת אותו. להרוג ורצה בפרדס משרתי יעקב על עמר ומוביההסוסים
 וחזרנו ימים שנים עמדט ההיא ובדירה ההוא. הפרדס אל רבים שרים ובאו בבגורמנגנת
 וקממות בטענות והיה עטי עמד שלו החבר ויעקב בתוגרמה לדרכו הלך שבתאי וףבפיסא
 והוציא יחיאל ף ואם הוא שבא עד רע דבר מטוביה עליו קבלתי ולא יו00 *בכל טוביהעם

 nSD אין אלי השמת הדבר זה לי והראה בו. גטן היה אשר הממה מתחת טפסחהמצה
 חרפה הוא וכי אותך גיטרת ראוי איננו כי הכמטרת זה תשלח זקינתו שרה ונםיחיאל י לי ואמר זה בעבור הבית בני כל אותו ושנאו מסטין הוא כי לאכול שיוכלבשולחן
 ר" " בעד בנדים אליו נתתי ואני אוהו ושלחתי . לרבריהם שמעתי וכן בביתך4 לשבתלך

 1 .%18 .אחי ט .%15 .פחות 8 תו .after %15 ,עסי .1 .26 4 .%15.בביתיך
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 דניאל ף בבית ועמר בפלורינצה דניאל 4 1 לפני רטלהתיהו חרב לו וקניתי לתפלהוסדור
 דניאל י בבית השולחן מסדרים והם 2 הארע ומבע מוסר יודעים מ,טרתים דניאל לי ויש'

 הנזכר דניאל וי לפניו בשולתן לסעוד דניאל ף בבית עומר היה משרתי יעקב בי ליואמרו
 אני כי ימים " כמו הם יעקב בביתו ועומד ארץ דרך לו ואין רעים מעשיו ביראה

 אליו ובתבתי טוביה ובין בינו היתה אשר הקסמה מפני בבית עמו יעמוד דניאל ליכתבתי
 דניאל לי ושאל לדרכו יעקב זה אשלח אני לשרתני אלי יבא אחד מעורת שם ישאם

 במחנה, לאכל כן אחרי הולד והיה שולחט על אוכל היה יום ובכל במחנה ללכתהוצאות

 דוד ף שתשרת רוצה איני כי לדרכך תלך לו ואומר יוקם 5 דניאל ף לו נתן בןואחרי
 א"ר שום בפני אין כי צער לקחתי ואני לו והולד רו" " שוה היה דניאל מי בגר גנבונם

 עמו עומד והיה עמנואל שמו בחנטר מפימא יחיאל ף עם והיה טובחי אם כישיהירתני
 אחד במגדל והלכנו ונטר. תם והיה אותי ושרת אלהים וירא ונאמן נכבד בחור והואבחנות
 תועבות שלש וראיתי המגדל בראש ועלינו נדול מגדל שם ויש אחת בתועבה יחיאל וףאני
 והלכנו מועמים ימים ועמדנו בבית חזרנו כ; ואחרי לרבר. ארם אפשר אי צורות בהםש

 : ההיא הרירה אל הפררם אל אלי מפלורינצה דניאל י ובא הסוסים עלבפרדס
 עמרנו ואנחנו עסקים להם שהיה בהיות מפיסא יחיאל וף דניאל ר חור כןואחרי
 ימים עמר יחיאל וף בפלורינצה ה% דניאל ף וחזר בפיסא וחזרנו השני יום ערבפררם
 ף ממנו ~בל לו היה כי בפלורינצה דניאל ר לפני ללכת רוצה היה איך ואמרמעמים
 ספר כתב הנזכר יחיאל וף בפיסא וחזר חדשים 5 ועמר בשלום הלך וכן רוקאמאלפים
 הרבה שבתות בידו כתב אשר ההוא תורה בספר וברכתי בפיסא הייתי ואני בידותורה
 מאר: שה בתיבהוהיה

 עשרת בו כתוב יפה משי דגל א פיסא בעיר ~Rb מנאפוליט "הסיטרא אליהצלחה
 א הנזבר~ה[ הסינף-יא אלי שלחה וגם זק! הוא אבל זהב בו ויש ומזה מזההרברות
 מעות פעמים 5 ברומא בהיותי אלי ששלחה מלבר יל לשמה עצמי ללבנט מזהבמורקא

 באליכסאנררי בהיותי 4 שמעה את שמעתי וגם היום כל מתענה היא איך עליההטמעתי
 לבל צדקה ותעשה שבויים מאלף יותר פדתה וכי שבויים פורה היתה איךובירושלים

 וראיתי יל מאד חשובה ~b& מפיסא שרה ומרת ליי. תהיה ברוכה טמנה שתגאלמי
 אלי ואמרה זהב חותם אלי נתנה היא נם והיא לספר אפשר אי המובים מעשיה אתבעיני
 מגילות וחמש משלי איוב מתהילים5 גדול ספר כן נם אלי ונתנה וביניך ביני לעד זהתהיה
 ואמרה מעשיה את ואזכיר אעשנה למען עצה ההוא הספר בראש בידיה היא ובתבהקלף

 ן .%15.לפניו ט תafter %15. 1 ,לפניו .3.1 3 .%15 מינאפלי.הסימראם

 ' .%15.שומעה ' %15.50
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 ונשמרה מתפלות סדור כן גם אלי ונתנה תבהל. ואל תכעס אל כחבה אשר ההיא בכתבאלי

 ונוותה בירושלים הוא אשר אחיה בת בתולה נערה לה והיה לאהבתי בו תתפלל בזהאלי
 לה ונט מוסר לה ונט ומתפללת וארבע בעשרים קוראה והיא ומשגלת הכמה היאהנערה
 אותה מלמדח היא והזקנה גדול וחכם ובח]1[ר חרט. מעם והוא כהן שלמה שמומלטד
 : מוב ובתרבות חכמה ובכלובמוסר

 מאת מלמר אליעזר י שמו אחר איש היה מפיסא יחיאל י בבית עמדתי אשרובזמן
 דבורה ושמה לאשה לו הנערה ואת לקחת אליעזר 4 זה ורצה הנזכר דניאל י אחותבן

8bfiאותה תנשא לא למה שאלתיה ואני אליו אותה לתת הזקנה שרה סרת רצתה ולא 
 שבעולם אדם לשום אותה לתת ברצונה אין לי והשיבה וחכם נכבר והוא הבחור זהעם
 וימלא המוב נפשה כאות אליה יתן והאלהים להשיאה רצונה ולשם בירושלים שתלדעד

 : אס; לבהכהגאלות
 מיקיל דון הכלח מרומא מיקיל רון בער פורמוגאל המלך שלח מעמים לימם כןואחרי

 המלך איך בפיסא אלי כתב ברומא שהגיע תכף הס מרמין ורון אינבאשרור. מרסיןדון
 עצמך התקן לכן לב ומזב שמח והוא לעבורהו באת אתה איך עליך שמעמפורטונאל

 מהספינה 5 והאקאפיטנייה בפורמונל הולכת בליגורנה נדולה ספינה וגט הספינה בזאתותלך
 הקאפימניי יבא אשר עד המתנתי ואני האפיפיור עם עסקים לו והיה ברומא מתעכבההיא
 אלי ואמר עמו ונתקוצתי בפיסא אלי ובא בפלורינצה מפיסא דניאל י בעד הגלחתיההוא
 אחד שליח נשלח אם כי מארמי; רון שלח אשר הכתבים אלו עם שתלך רוצה אניאין

 וכן אחרים. כתבים האפיפיור את כן גם ויכתוב מרמין דון אחרים מכתבים ויתןברומא
 הן הסוסים בער הן מכיסו עושה היה ההוצאות וכל אחר ברומא טפיסא דניאל ףשלח
 י בא ואן בפלורינצה, הנזכר דניאל ף וחזר משרתי ואל לי נתן אשר מה וכל השלוחיםבעד
 ופלא הפלא מאד ותמהתי פיסא ער אלי לבא רצה ולא בפלורנצה מרומא הצרפתייוסף
 שהייתי דברי את מניח היה והוא אחד פעם מל"ו היה האפיפיור ובין ביני הוא כייען

 3נ אתו ודבר החשמן אל והוא אני והלכתי האפיפיור עם מעסקיו מדבר והיה עמומדבר
 ואני אותי אוהב היה כי אלי אמר והיה עסקיו מאת החשמן אל לדבר וחזר מעטמדברי
 יוסף בא אשר וביום מאר בדברים מרבה והיה בביתו עמדתי יען אהבתי אותו לבביבתם
 הסופר 14י אליהו ף איך בכתב ואמר מרומא הובא בפיסא כתב אלי נתנו בפלורינצהצרפתי

 : גדול צער עליו ונצטערתי מתו ובניו ואשתו המנפה בביתו יען ברומא בביתו נסגרשלי
 בבית בפיסא אלי ובא בבירור הכל לי והניר מרומא משרתי הרומאני דוד בא כןואחרי

 שלי והמעות הבגרים כנטמרת לו נתתי ואז מאר במאד גדולה שמחה בו ושמחתי יחיאלף

 י .318.ובעל 2 %15.50
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 וראנצ"טקו פטמו אחד טשרת היה ועמו יחיאל י בבית מרומא הלוי יוסף בפיסא אלי באונם
 ף אל במרטה בפלורינצה משרתי טוביה את שלחתי ואני יחיאל ף בבית עמיועמדו
 ללכת ורשה מהספינה הראש בא טן כתבי ראותו תכף מהרה אלי יבא גי מפיסאדניאל
 ף בבית עמדתי אשר הזמן ואת , ימים ב3 מוביה ולא דניאל ף לא אלי בא ולאבמהרה
 הצריך כל עושה מכיסו יחיאל וף כמטרתי וכל אני מעם פחות חרשים י היה מפיסאיחיאל
 אשר וביום עמנו עשה אשר הטובים מעשיו את ולספר לחוריע אפשר אי לנו ההוצאותוכל

 מהספינה הראש בא כן ואתרי דוק. שמטרה יחיאל ף אלי נתן דרכי אל ללכת קרובהייתי
 ואנחנו 659 מחר ביום נוסעים אנחנו איך בבירור תדע עמנו לבא תרצה אם ואסראלי
 עד ב9ה טוב בלב נלטה אנחנו אליך הצריך וכל בספינה שה חדר אליך וסדרנותקננו
 וביום מהספינה הראש לדרכו הלך הרברים אלה כל ואחר למלך, בפורטוגל תנה!אשר
 41 אני ונסעתו בליגורנא אותם הפלחתי הפרדות gv אותם ושמתי כלי כל סדרתיהשני

 ורוד הלת הוסף ירפאה. השם מטתה על חולה היתה יחיאל ף וקם ובניו ראובן וףיחיאל
 אם ידעתי ולא י חולי לו בא הלוי יוסף עם בא אשר המשרת ופראנצינש~קו עמיהרומאני

 : אחר חולי או מננףהוא
 השנית הלילה זאת טתענה הייתי ואני אחד במחנה והלכנו בליגורנא כלינו בכלוהנענו

 יום 61 לילות 1 ימים 1 פעטים ששה היה בפיסא עשיתי שטר הנדולות והתעניות ימיםל5
 בעבור בלבי נרול וצער דאנה לי היה בליגורנא שהינענו המחנה ובזה ולילות ימים 3התעניתי

 הספינה וריהט טוביה כמטרתי ולא דניאל ר לא אלי חזר ולא דניאל ר אל הלך מובני~הכי
 ותקנו -מסני והלך בהשכמה למחר נוסעים הם איך אלי ואמר ההוא הלילה בזה אליבא

 וכעטרתי משרהיו וכל 114 יחיאל י הסעודה על והם ושנהי בליטרנה המהנה בזה סמהלי
 אחר והלכו בליערנה עמי ובא מקורייך ציון בן ושמו אחד בחור אלי שלת דניאל ףוכי

 בלעורנה אלי בא מפיסא רניאל ף והנה הלילה, חצי עד לנטן למטתו אחר כלאכילתם
 בלינורנה אחרינו ררף כך ואחר אותנו ראה ולא בפיסא ובא ההוא בבקר מפלורינצהונסע
 הלך כך ואחר : אותו בראותי גדולה שמחה ושמתתי עמי ודבר גטן הייתי ואני לפמוב-א
tynaרניאל ף אלי בא ובבקר הבקר עד ונתנתי בבית וחזר מהספינה ראש אל הלילה 
 והגאבנו שחור ווילוט קופאה ואת חדש אדום דמשקו גבאנו א האפשיור מאת ליונתן
 מפראמו בהן שלמה הנזכר רניאל ף לי זנת! יל ולשמו בעדו אלי נתנם ירוק כפולשחור
 דוקאמ ( נתן הרומאני ולרוד דו* 1 ציון לבן כ; גם ונת; דוקם 54 אליו ונתן עמייבא

 5 הלוי ליוסף נתקף ואני ברומא יחזור למען דו* 5 נחן הלוי וליוסף יו* 4 נתןולטוביה

 לא אני עמך יבא הלוי שיוסף תרצה אם אמר מוביה כי ברומא שיחזור כדי אחריםדוי

 י .%15.חולה 2 .15ג.מקוריין
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 הבית אל מהספינה הריהט ובא לרומא אותו שלחתי וכן מבשל היה וטוביה עמךאבא
 תניע אשר ער אליך אתנם אני דוקאם חמש או מאות שלש אליך יצטרד אם אליואמר
 : ומעופות ומבצים סלחם הצריך כל אליך קניתי ואני אלי 1 ותחזירם המלךלפני

 כל ולקחתי אהבתי בעבור אלו תקח אלי ואמר דו* "% ה% דניאל י לי נתן כןואחרי
 על יחיאל וף דניאל וף בחצוצרות תוקע היה ומוביה גדולה בספ.נה אותם והולכתיכלי
 עכב אלה כל לי נדר אשר מהספינה והראש יפה בחרר הגרולה בספינה ואנחנו היםשפת

 יחיאל וף דנשל ף הניולה בספינה אלי בא נך ואחר ביבשה אחרינו לבא ואטרבליגורנא
 : לדרכם והלכו שלום אלי וחורו אלי ורברו מעם עמי ועמרו לראותי שלי בחדרונכנסו
 יי ,ל מ% רוח עם טלינורנא נסענו צית ובן הרומאני ורוד ומוביה הכהן שלמה וףואני

 לקאלקף סמוך והחנו פורמונאל למלך המערב דרך הגדול בים טוב ברחה והלכנו סלה.נטמרנו
 מאתו הגאל אליו טוביה והלך האפיפיור בנהב הדיק לפס טוביה ובלהתי קיסר מלכותמן
 אלי ותזר הריק רצה ולא ונחזור אחד יום ונעמוד המדינה אל טהספינה נצא אנחנוכי

 הנהק אשר הראש וכן הריק, בפני רעים דברים אליו דברו המדינה אנשי בי השמרטסיה
 קורא הדיין כי ה% הראש אלי וזומר לפני וחזר ההיא במרינה הלך מהספינה שלטהראש
 יהודי המלך איך ואמרו עליכם אחת בעצה והם מהמדינה גדולש שרים ובפני בפניואותו
 לבא אמרו והם הקיסר נגד הולכים אנחט הרטבים והם הקמן והוא פורטוגאל לסלךהולך

 מה מכל בלבי שמח ואני הקיסר, לפני אותך ותגלחו סוסים לך ויבקשו אותךלתפורי
 למובתי אותם שולח הלבא כי בכח אותי יתפשו אנשים יבואו אם בלבי וחשבתי הקקהשעשה

 מתיראים שלי והמשרתים ובמצותיו יי עבורת בשליחות חזק ואני ישראל כל1למ1בת2
 אלי בא כן ושהרי תפחדו. ולא הנקראו לא להם ואמרתי לפניהם שמה ואניומתפהרים

 מהמלך אחרת בספינה הזאת מהספינה תצאו טוב אלי ואמר אחרת פעם מהספינההראש
 החדר ומגרס בחדר שלט הכלים כל והנחנו הלילה בחצי ההיא סהספינה הנאנו וב!פורמונאל
 והראש המלך בספינתי ונכנסנו פורמוגאל. סלך בספינתי שהנענו עד קמנה בספינהונכנסט
 מממתג עמד הספינה אל לפניו באנו שאנחט ששמע ואחר ממתו על גטן הספינהמאותה
 עם מדבר שלנו הספינה וראש פורמונאל. ממלך כתב לו והראנו החדר אל לפניוונכנסנו
 ואנחט קאלהוי. ההטו במדינה אשר והשרים הדיינים דברי מן באריכות המלך ' מספינתראש
 הראשים שניהם והלכו אלמריאה המרינה אל הלכנו כן ואחר הבקר אור עד בפניועמדנו
 לפני וחזרו ההיא למדינה והלכו עמהם כהררתי טוביה ושלחתי והשרים הדייניםלפני
 : אותנו יתפשו בעבור הראשים עם קסמה עשו והשרים הדיינים בי ליואסרו

 לנו ונתנו פורמוגאל מלכות ראש במאוילה 6 תלך מהספינה הראש לנו בקש כ1ואחרי

MS.50 6 מספינה. 
~YS. 

 .ולטוביה WIS. 3 .בספינה 4
~fs. 

 י .15ג .1תתוור' 2
 .11[נ.6צ
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 ונתתי פורמונאל למלך אשר האחרת הספינה אל הגדולה הספינה מן לנו והביאו שלנוהכלים

 המלך בספינתי עמדנו ואנחנו לו: והלך טרחו שכר בער הראשונה הספינה לבעל ר"*"
 על והגעט בים בטאוילה העבת חטה מלאה בספינה ונכנסט הראש לפני הלילה חציעד
 בעיר אשר הריין אל המלך וכתב האפיפיור נתב ושלחתי מאוילה לעיר סמוך היםשפת

 הדיין. אל הכתבים עם משרתי מוביה חילד מפורמוגאל המלך מאת דיין והואטאוילה
 הספינה אל אלי ובא ונכנסו מובה אחת ופרדה מהריין משרתים שנים עם אלי חזרותכף

 באו ומיר  הים שפת אל האתי בי המדינה אנשי כל ושמעו היבשה אל מהספינהוקנאתי

 אל הים בשפת והלכתי הפרדה על רכבתי ואני  ונשים  טף  ואנוסים  נורים  שריםאלי
 בבית טאוילה במדינת והגענו מרש. יספר ולא ונשים אנשים סלא הררך וכל ההיאהמדינה
 והריק מאר נכבדת ואשתו נכבד ההוא והאנוס והשלחן והממות הבית וסררו אחראנוס

 וכתומן מוכן הנני תבקש מה כל אלי  ואמר נרגלה שמחה עלינו ושמח אלי באמהמדינה
 נתב למלך כחב הנ1 והדיין בביתי לראותי פעמים ב אלי בא  יום ובבל  ולעבורתך.למצותיך

 הרומאני רוד שלחתי ונם אחד כתב פורטונאל למלד כהבתי ואני בטאוילא לפניו הנעטאיך
 הימיכו ואשתו ההוא האנוס ואת המלד, תשובת לחכות ההוא האנום בבית ועמדתילפניו
 הההנאות לנו לעשות רבנים הם כי מכיסנו פרומה שום שנשיא רצו ולא נרולות מגבותלנו
 אלי פורטוגאל ממלך השליח שהגיע עד יום 6 בביתם דגמדט ושתיה טהאכילה וכלמכל

 :בטאוילה
 הגלח עם כועס nDSW וי nDSW ף עם מדבר והיה ספרד מארץ גלח בא ההםובימים

 מלך "ם לא כי ואמר הרשע לי והשיב הזה הנלח עם לד יש מה שלמה לף השמרתיההוא
 אלחים קנאה  קנאתי ואני  גרול חלץ לפני עימר והיה המלוכה  מורע לט ולאבישראל
 הגלת על  מצחקים  היו  הגוים וכל  הבוים בל לפני 2 להאלץ  החלון מן  וזרקתיו לפניותמרתי

 : הזה ברבר נדולה שמחה ושמח הגדול הדיין הכמע נגדי 3 לירבר1ומתיראים
 האחד המלך מאת מכתבים שנים אלי נתן המלך אל שלחתי אשר השליח שהגיעואחרי

 הדיינים כל אל כותב והשני ועוני כל יעשה הוא ובי בכבוד לפניו שאלך הטלך ליכתב
 הנולחן בית לי ויסררו למדינה המרינה מן אותי וילוו אותי יכברו הם כי במלכותושטר
 מטאוילה הריין אל שלישי כתב נתן הנזכר השליח וכן בה. שאלך הדרך בכל ומנורהוכסא
 למתר חלך אלי ואמר המלך כתב בראות ה% הריין אלי בא ותכף המלך אליו כתבאשר

 ראשים ארבעה לך אתן ציוני המלך בי המלך ציוני אשר כל אליך סדרתי אני כי המלךלפני
 ואני ההוצאה על יעמור המלך סופרי מן אחר וסופר דו4 מאות " לך ואתן חזקיםמבינים
 סחר ביום לדרכך מוכן תהיה ואתה הסוסים כל ואסדר הררך בעבור למחר הכלאסדר

 י .%15 ,בספינה 2 50 .%15 י: .%15 ירבר'.לי
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 עשב. בלי לשחר ללכת טוכן תהיה למען היום תעשה במרינה עסקים לך "ט אםותראה
 : משרתי ונץ אם ורכבתי המוסים אלי נתש ובבקר ספת הדייןוהלך

 ויצאו מהמרינה המזו המלך וסופרי הנדולים המרינה שרי וכל והדיין ממאפלהונסעתי
 וחזרו פרסאות 5 מהמדינה רחוק עמת ובאו סרוב יספרו לא וקטנים גרולים רביםענה

 ומספר ההוצאות על הוא אשר המלך וסופר חשובים אנשים 5 עם הלכתי ואנילדרכם.
 מהמלך הסופר ילד הדרך ובכל הטלך לפני 1 בררני שלטים מאוילה מן עמי שבאואנשים
 צווי מאת ומטרה וכסא ושולחן בית לנו שיסררו הריינים אל ומרינה המרינה אלקודם
 מהמרינה רוטרים וכל הסוסים על הדיינים לפני ובאו בטטה ישמה אחת בטרינה והגענוהמלר.
 הגדלים עם הקמממ סרוב יספר ולא לקראתיט רב עם ונשרים אנוסים הגד~ימההיא
 ויותר יתר באו ההיא למדינה יותר וכשנקרב פרסאות שלשה מהלך לקראתי לפמובאו
 כל ובאו שה בית אחד אנוס בבית ונכנסט ההיא במרינה והנענו וטף, תשים אנשיםמאד

 בזאת ועמדט ונוצרים אנומש הלילה חצי עד אלי באו המדינה אנשי וגל לפמהדייכם
 הדיישם ללווחי עטי ובאו בנשא ממדינת ונסענו חשני ביום טכנסט ההמש בביתהלילה
 עימה גדולה במדינה ההגענו פרסאות, 5 סהלד אותי ולע רבים וכנשים המרינה שריוכל

 במדינה שאכנס קודם פרסאות 5 לפני הדיינים שאו שבת בערב העמשי ביוםאיבוראה2
 קהלות ונם המלד דירת בה וגש נדולה מדינה והיא במדינה 8 ונכנסנו רבים עמיםועמהם
 קמנים אנוסים יבאו בו השתי מרינה ובגל אחד. אנוס בבית ונכנסנו ונכבדים רביםאטמים
 נשיקת בעד האטמים על כעס ולוקחים הננצרים לפני ידי את וינשקו ואנשים נשיםונרולים
 הסלך יד אם כי ירו תנשקו ולא נרול כבור לו שטו ואמרו הדבר זה על דרוכות הוטוירי

 ישראל שהאמינו כמו שלמה אמונה בי מאטינים הם כי לבם את מחזק רוש לבדופורנמונאל[
 ולא שלמה המלך בן אני כי בו נטע אשר מקום בכל להם אומר ואני 9א. רבינוברהטה
 חצך מנעורי אני מלחמה בעל אם כי קבלה בדרך ולא במופת ולא באות לא] לכםבאתי
 ידריכני השם אשר הררך תהיה איך ונראה ולעזרתכם המלך 4 הקמרת לעזור ובאתיעתה
 השני בדם תכנסנה : ראשון ויום שבת יום ההוא בבית עמדתי ואני ישראל ארץ אלבה
 יספרו לא רבים ואנשים ונכבדים רבים הטרים ללוותי לפני הריינים ובאו איביירהמן

 טא ההיא מהמרינה שהנאתי וקודם למדינה. דרכם וחזרו פרסאות שנים עטנו ובאוטרוב
 ורצו בירו שלופה וחרבו הנטרים עם בשוק קממה ועשה שלי האופים שר משרתימזביה
 קטטות עשה ובטאוילה ביציהם. שלום ועשיתי לו מחלו כבודי ובעבור לפמ ובאו אותולהרוג
 המשרתים מן אתר וכל גדולות הוצאות לי ונרם נדול כעס עליו וכעסתי הטים עםרבות
 ולבד ספיסא דניאל י סיר קבלו אשר טלבר כהן שלמה סיד י" ל מהם אהד כלקבלו

 1 .%15 .בדרם ' .bIS .איביראה 8 .%15 בו .ונכנס 4 .515.ולעזרה
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 טריבה מזביה זה עוטה היה כקטרתי כל ועם להם. ברשותי האנוסים אלי נתנו אשראותם
 אלי יבואו האנוסים בה הדרכתי אשר הדרך ובכל להם שנתתי מה בל מהם הואולוקח
 קרוב שהשתי עד הנוצרים חסידי מן וגם דורונות לי ויתנו אותי וילוו פנה ומכל צדמכל
 היה אשר הננף ברח כי באלמארינה הסלד עומר והיה פרסאות 5 פורממאל הטלךאל

 הדרך שתודלקנו עד במקומי הנעמוד פלוני בטקום השתי אני איך לסלד וכתבתינל"טבונה
 אשר המלד סאת הסופר ונם הסלד לפני נכבד טצרי אחד זקן ושלחתי כבודך תדריךאשר
 המלד: לפני גם הלך ההרצאות על הו84 אשר טאוילה מן עמיבא

 על לפני ונתקצצו שלו העצה בעל לפנינו[ קרא המלד בי לי ואסרו אלי חזרו כןואחרי
 כל לפני ותשלח כבור לו תעשה אומרים מהם בכה, אומר תה בכה אומר זה הדברזה

 מיקיל ורק %עבודתך. לבקשותך1 מרחק מארץ בא הוא כי אותו וילוו נכבדיםהשרים
 לפני עומר ה"ה והחג בחרב ברומא אותו להרונ רציתי כי הנה עד מרומא שליהאוייב
 לפני כנגדי מדבר היה tam מהטלך הסור בעל היה הוא וכי למלך כבטנה היה וכיהסלך
 האנוסים אם ואומרים הסופר חוקרים הם וכי המלך לפני שלחחי אנטר השלובים ולפניהמלר
 ומנשקים גד% כבוד אותי5 מכבדים הם כי הסופר והשיב הנוצרים מן יותר כבור ליעשו
 דק אמר ואז בה וררכתי הלכתי איטר הדרך בכל ובנותיהם ובניהם ונשיהם כיריהםאותי
 יהודים האנוסים ולהחזיר מלכוחך להחרדי בא בי לך אמרתי הלא וליועציו למלךטקיל
 ובניהם ונשיהם הם לפניו האנוסים כל שאו אותו שילוו שלך שרים לפניו תשלחשם

 רבר הדברים אלה בל יהורס. ויחורו ביניהם הנוצרים על עצה ויעצו אותו וילתובנותיהם
 הסופר ובפני המלך לפני שלחתי אשר הזקן ובפני יקוציו ובפני המלך לפני מיקיל רוןההטע
 נשיב טה להם ושאל שלו עצה לבעלי הסלך nSan הדבר זה הזקן זה לי והגיד עמישבא
 תוכל ולא הזמן בזה אבל אתה וכי מתה שלד הזקנה איך תשיב לו ואמרו יהורילסלד
 כבור לו ואעשה למצותו מוכן הנני וכי שלנו המנהג מפני השנה בזאת כבוד לולעשות
 האינבאשדור היינו לפני יבא הוא וכי וכפרה מהילה ממט מבקש אני הומן ובזה , לפנילכשימע

 ודברי ויועציו הטלך דבר ששמעתי ואחר : מטאוילה עמו באו אשר והאנשים ומשרתי כחורתיועם
 באו אשר האנשים ועם טימרתי כל עם הטלך לפני והלכתי שלי הסוסימ על רכבתי אזשריו
 כלי: את טשאים .שהיו הפררות מלבד סוסים 161 איש חמשים כמו לפני והיו והואעמי

 יום ער ראשון יום מן מתענה הייתי ואני המלך וחצר בית לפני באלסריטוהגעתי
 לפני חימרתי שתיתי לא ומים אכלתי לא לחם רביעי יום ער רהיינו המלך לפנישנכנסתי
 איך בפניו הטלכה ולאשתו למלך ואמרתי יריבו. על חרבו מהם אחד וכל כעטרתי וכלהמלך
 אם היום זה אליך דבר אוכל %א רביעי יום היום מתענה אני וכי הירך מן ויגע עיףאני

 י %15.50 2 .%15.אותו
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 ולא ואתה אני יחד נדבר אחר יום ואהל ולט לי סררתי אשר לבית היום נלד בעיניךיימס
 מ! ולמלך לי גרם אשר בלבי אשר הכעס מן ביציאותי ולא בביאותי לא ירו לנשקרציתי
 אחד אטם בבית בסנטירין הבית אל והלנתי מהסלד רנטות לקחתי בך ואחר הרשע.סיקיל
 בבית והיה מאד ער נכבדת ואשתו נמור נוטע הבית ובעל גדול בית והיה לי סדרואשר
 הדלת זאת הבית בעל וסנר הכל בו ורואה בו אנחנו אשר מהחדר הנא אחרת דלתההוגש
 שרוק נוכל ולא עלינו הדלת סגר הרשע האנוס כי כהשרתי צית ובן טוביה לי אמרוואהל
 וסברתי נחן ולקחתי ונכנסתי סטר והוא הדלה לראות ממקוטי ועטרתי דבר. וטוםמים

 הוא איך אלי ואמר לפני וההחק הרשע האנוס בא כן ואחרי הדלת להם ופתחתיהמסגר
 אנוס לפני ובא החסירה. אשתו בער לו ומחלתי ממני מחילה ובקש הפעם ביהחמא
 שנים שתי בבל אותו שולח והמלך הטלך מהספינות בא והיה ערב בלשון מדברוהיה
 במקום הים איי אחר הלך הוא איך ההוא  האנוס אלי ואבר הליחורים ארץ אל אחתפעם
 הר שם וכי רבות פעמים שם ועמד ההוא. במקום אחת שעה הוא והיום היום חציאחד
 ההוא ובאי השמים. אל ועשן אש עוטה ההר וכל ולילה יום הההם בהר תוקד והאשנדול
 שם והניחם הקמנים האנוסים בני את הזקן פורמוגל המלך שלח ההר אותו אלקרוב
 אדם. בני אוכלים שהם הים באיי אחה משפחה אל וסומכים קרובים והם הזה היוםער

 לפני %א באיסמרולוגיאו תכמימ פורמונאל אנשי וגל באיסמרולוניאו תכמ ההואוהאנוס
 ונם פורמוס, מן מלכותנו בראש חלד הוא איך לי ואמר מהמלך ספינות ראשי מןאחד
 מלך יש איך ושמע א אבי אדוני בימי אחת שנה שם עמד הוא כי הסלד אל זה כלדבר
 נכבד והוא המקום בזה שהלך שנה עשרים כמו hp הסלד שלמה היה פטמו היהוריםעל

 בפורטוגל שלי חבר והיה אותו אוהב מפורמוגל והמלך נדולים דברים המלך אלואמר
 עד לבינו ביני זנרון יהיה למען שמי לו אכתוב משן ממני ושאל אותו אהבתי אניונם

 היה והוא לבינו. ביני הדבר זה סוד והיה אליו ונתתיהו כתב לו סטיתי וכן השעהשתניע
 ואנוסים הנוצרים וכל ולילות ימים ששה בתענית עמרתי ואני היהורים כל ואוהב נמורנוצרי
 בחצוצרות אלי באים ושריו המלך עברי וכל גדול ועד למקמן הבית בזה לראותיבאים

 אחר אנוס עם קסמה עושה הרשע משרתי וטוביה ובלילה, ביום עונב מיני ובכלובכינורות
 על עומרים והם ויותר ממשרת. אחר נמו אותו אוהב הייתי ואני ממאוילה עמנובא

 שם עומר אני אשר החדר אל האנוס לפני וברח להורס החרב מזביה הטלף לפניהשולתן
 בחדר. ונכנס הדלת את ושבר מוביה בא ואהל האנוס בפני ועמד אחריו הדלתוסגר
 אליו בקראי בקלי מוביה הרשע שמע ולא בפני האנוס להרונ ורעה בידו שלופהוחרבו

 שיקרא האנוס שלחתי ונם להרגו ורציתי מידו החרב ולקחתי עליו ועמדתי עליוובצעקתי
 בידו נרול עץ ולקח השוק אל מהבית חט מפני מוביה יצא כן ואחרי לפני. מהעירהדייתם
 קמן טוביה על כנשחקים אדם בני וכל השווקים ובכל הרחובות בכל ההוא האנוסומבקש
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 רוד עולי הכנטרת קרא והוא ביתי אל באים הריינים איך הנוטע מוריה ידע כ! ואחריוגדול
 הנהירים יבל לפני הדיינים באו כן ואחרי הנהר ועברו בסנטירק שניהם וברחורומאני

 הדק* בנגד עדנים הם כי ואומרים רעה שלשתם ועל טוביה על מדברים חיווהאנוסים
 לפני אותם ויחזרו ודוד טוביה אחרי וירדפו כחורתיו שנצלח הגדול לריין אמרתיואחרי
 ברזל כלי עליהם ישימו הריינים אל ואמרתי לפני אותמ והביאו והשיגום אחריהם רדפווכן

 דקר הוא טוביה עשה אשר הזאת הקטמה וקודם עשו. וכן הסוהר בבית אותםויוליכו
 ביום הטלד לי nSw ק אחה הכל. הטלד וידע הבית באותו הסלד טרטרתי אחרניצר(
 כהצרהים ציץ ובן כהן שלמה והזקן אני לפניו והלנתי השתי אשר ימים שמנה אחרהרביעי
 הטלד ובין ביני תורגמן שהיתה זקן רופא אחד אנוס קרא והמלך המלדי לפני והנעתישלי
 מפתר היה לפני המלך עם מדבר וכשהיה מעט וחרש רופא היה ההוא והזקן הקדש.בלשון
 הינצלה לשוט כי לדבריו שומע המלך ואק הרש היה הזקן מפראטו כהן שלמה ומוטתירא
 שאל והמעד פתות, היה הוא אבל במוב המלד לפני מדבר הוא הבחור ציון %ןמשובשת
 והוגש שלי משרת שר לי יש וכי במוב ערב בלשון טדבר אתה כי עליך שמעתי אניאותי
 שלד והמשרתים לי ויגיד סוף וער מראש דבריך כל ויטמע במוב ערב בלשון לדבריודע
 אחר חלק הם אלי תרבר אשר מכל אלי ידברו ולא אבריהם שומע אני אין האנוסוגם

 המלך בפני היה מיקיל ורון ערב, לשון היודע השר זה אמ כי בעימ מזב ולא דבריםטעשר
 הוא כי לי הגירו לא שלי והמשרבט שומע אני וזנק רואה ואני המלד לפני כנגריוטרבר
 ואמר עמו וידבר מדייל רון אל המלך יבימ הקדש בלשון לסלד ארבר אשר וכל מיקילרון

 הוא אשר לשר קרא והטלך ערב, בלשו! אם כי הקליט בלשון אחר דבר תיטמע לאלטלד
 והתחיל ערב בלשם האינבשרור זה עם תדבר ההוא לשר המלך ואטר ערב לשוןצדע
 יען הישמעאלי זה עם לרבר רצוני אק הקדש בלשון למלך והשבתי ערב בלשון עמילדבר
 אביו הא ב( לשונו הכרתי ואני ישמעאלי הוא לפניך אשר השר זה וכי שלי אויבים הםכי

 אם כי ישמעאלים ואמי אבי ולא אני לא ואומר עמי מדבר ההוא והשר ישמעאליםואמו
 מפני המלך לפני ורער ופחד יראה לו בא ערב לשון מדבר שהיה ההוא והשרנהירים.
 לי ואמר אלי טביט והמלך כנגדי למלך מדבר טיקיל ורון המלך. בפני לו שדברתיהדבר
 ואשמע מבקש שאתה הדברים בל לך אעשה השר זה עם ערב בלשק תדבר אםהמלך
 כנטרת הוא השר תה מרומא והאפיפיור אחיך יוסף המלך אותך צוו אשר בל ואעשהואדע

 המהשבה זאת וכל וביניך. ביני תורגמן ויהיה ביתי בכל נאמן והוא דבריך יחליף ולאשלי
 מדבר והוא השר עם ערב בלשון דברתי בן ואחרי המלך לפני שהיה מיקיל מרוןהיתה

 המכהבים המלך וקרא המכתבים כל המלך ביד ונתתי אליו רובר אני אשר בכל המלךעם
 כל את לו ומפרתי לפניו השליחות בענק המלך עם ודברתי מיקיל דח ביר אותםונתן
 סרבי הנזכר והשר ערבי, בלשת הכל לפניו שהגעתי עד המדבר מן בה שהלכתיהררך
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 ענין על ממך g~ff מלכותו מן אחי יוסף הסלד י חבקשת לפלד אמרתי ונם כמובלמלך
 והטלך מדבריו דבר המלך קבל ולא בנגרי מדבר מיקיל ורון משחית כלי עלהאומנים
 מתרצה ואני הדבר טא יי מאת הסלד ואמר עמי טוב היה ולבו מדברי גדולת שמחהשמח
 : שריו כל ובעיני בעיניו הדבר 1 וימיב בקשתי תהיה וזאת הדברבזה

 אלי קרוב מקום שהוא אלמארק אל סנמירין מן תחזור אלי המלד אמר כןואחרי
 בית לי סדר הזקן עשה וכן המלד לבית קרוב בית לי יסרר הזקן השר אל המלדדווה
 דת תכיר אתה לי וזוטר אלי המלד שאל הסלד לפני טדבר אס אשר היום ובזהגדול
 תמימה. שנה האפיפיור לפני ברומא 4ני עומד והוא. מכיר אני ני אליו והשבתימיקיל
 הבסתי כן ואחרי מיקיל. דת הוא בפני שהוא שמי ותביט תראה אלי המלד אמר כןואחרי
 לא למלך והשבתי המלד. לפנ* קשים רברים לו ואמרתי אותו והכרתי וידעתי והרנשתיאליו
 והנטר המוב תעשה אם לסלד ואמרתי מתנכר היה חח עתה עד טיקיל דק הוא ניידעתי

 קק מיקיל רק ודיניך ביני עומד יהיה לא האפיפיור ובעיני אחי יוסף המלד ובעיני ייבעיני

 רוצה סקל דק וכי אהבתך בעבור למערב טסורח באחי אני וכי ולד ל" ארב הואכי
 שלו בחרב להרפ ורציתי ברומא עליו וכעסתי לפניך אבא לא למען ברוטא אותילעכב
 נרולה ברטה מיקיל רק נתביתו כן ואחרי אבא. שלא לעכבני ורצה לך עבד שהואספני
 רוצה אני כי זה על כעס לבך על הקח לא לי אמר והסלד השרים כל ולפני הסלךלפני
 ונדבר לפני אותך אקרא אשר עד 1 ביתיך אל זאת בפעם ותלך דברת אשר כל לךלעשות
 וטסוינק טמטום בניתי אשר גל דטלההי הטלך מנית יצאתי כ! ואחרי עסקיך. כלעל

 שלחתי וגם המלך. לבית קרוב בא5מרק לי סדרו שטר הבית אל י~אנמירק הבית כליומכל
 בפני לביתי ובאו הנא51 וכן נמטרתי הרוסאני גרור טוביה בתהו יוציא הסוהר ביה בעלאל

 מדרככם תשנו להם הומרתי המלך שם עמד אשר מקום אלמארע אל שלהם הבגדיםומכרו
 מארצכם עטי באתם ואתם לקולי ותשמעו נכבדים ותהיו אופי ותשרתו בפני ותשבוהרעים
 בני כל ויטמעו אתכם אכבד אם כי ורעה צער לכם לעשות רעיתי ולא רחוקה ארץאל
 הס ני למלך והשבתי הרעים במעשיהם אותי שאל והמלך אתכם. אכבר אשר הכבורעמנו

 או עמי לעמוד רצונכם מה להם אמרתי וגם אותם. אהב ואני טובה ומחשבתםבחורים
 לכם אתן ]לא[ 04 ההשבתי עמך נעמוד ולא לארצינו נלד רשות תתן אלי והשיבו תלכואם

 : פנים בשוםהטות
 ברשעתם עומרם והם יכרם עשרה כמו אתי ועמרו ובגרים מעות להם נתתי כןונוחרי
 מבקר ואנוסים טצרים אנשים סלא והבית המלד. לנו שסדר בבית ואנחנו ביניהםבקטטה
 ובעד בערב נדושת והוצאות ובערב וצהרים בבקר להם ערוך הטולאן יום בכל ערבוער

 י hIS. 9 %15.50.ישאו
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 אחר יום האופה טוביה אלי דבר בן ואחר הבית. אל מרחק מארץ ואלי לפני שיבא מיכל
 ותרחקי בתבשיליי לעזרתי תהיה שפחה לנו תקנהיום

 כלי כל כמטמרתי ותהיה הבגדים
 אשר המים ועל הזקן הכהן שלמה יוציא פרח הצי שבוע בכל הבנדים רחיצת לי וחשבוהבזת
 אחד אנוס לפני בא ואהל : הסוסים ישתו אשר המים מכלי אחד פרח חצי בביתנטתו
 תביאיה לאנוס ואמרתי למוכרה. רףצה ואני ישמעאלית אחת שפתה לי י,ש אלי ואמרזקן
 וראיתי השני ביום השפחה עם האטם בא וכן אותה לראותה ררנה אם כי מחרלפני

 בפני עמה ודברתי ערב לשק יודעת והיא מראה ויפת תואר ויפת בחורה והיאהשפחה
 ואהל אעשה כן אלי ואמרה יהודית ותחזירי אותך אקנה תרצי 2 להשפתה ואמרתיהאנוס
 הלילה. ער בביתי עמרה והשיפחה מסאנמירין האנוס 1יתו וחזר דוק ארבעים לאנוספרעהי
 לאנוסה ואמרתי ערבי לשון ותדע תכיר נכבדת אחת אנוסה לפניה וקראתי וחזרו הלכווכן

 הרומאני ולדוד למוביה לאנוסה קראתי ונם צפרניה. ואת שלה השער את rsPnההיא
 שלא והזהרו הבית עסקי לכל תהיה למען השפחה זאת לקחתי אני להם ואמרתימשרתי
 לתת רוצה אני לקולי שמע אשר מכם הוא ומי זנות לדבר הזאת בהשפחה מכם אחרי%
 וכן זנות. בביתי יהיה ולא אותה ניירתי אני כי יום שלשים אתר לאשה השפחה זאתלו

 דבר שום בעיני אראה ואם עליך ארם י% שלא והשמרי תראי לה ואמרתי השפחהצרתי
 אנט אליך אתן ואני בביתי נכברת תהיה ולכן אותך אהרוג אני בביתי שתעשהרע

 של והחדר באמצע שלי והחדר מבפנים התדר לה ונתתי הפיסית ותהיה שלימהמשרתים
 האופה למוביה עתית ימים ה ועמדה עשתה כן ואחרי : בחוץהמשרתם

 בתבשיליי
 ועושה

 לישע *לחדר הולך הייתי הסעודה אחרי ואני מים ושואבת בגדים ורוחצת הבית עסקיכל
 ואחר בלילה, שעות ששה עד בסעודה מארשים היו שלי והמשרתים העם רובמפני

 התרננלות למרט הלילה חצי ער והשפחה הוא התרנגולות וישחום טוביה יקוםהסעורה
 דבריהם כל4 במטתי שומע ואני לילה בבל גדול שבור טוביה הה עמה מצחק והיהמנוצתם
 לשפחה קראתי ונם בממחו לנטן שילד למוביה קראתי כן ואחרי יכברו, מה יודע איניאבל

 הייתי 141ני לישן הולך כשהיה שלי בחרר לפני טוביה ועבר לישן. תלכי לה ואמרתיוקללתיה
 ואני השפחה ובועל ממתוי על השפחה על מוביה חזר כן ואחרי ייש; הייתי כאלו להממראה
 והוא לטוביה וקריאתי הבית באמצע הכסא על ועמדתי ממטתי בלאט אני וקמתי 6שומע
 עלי שהוא מפני לקום מוביה הנחני לא אומרת והיא לשפחה קראתי וגם השפחה עלרוכב
 אותך, להרוג אלך אני תבא לא ואם לפני תבא לו ואמרתי גדול בקול לטוביה קראתיואני

 למוביה ואמרתי אחר חלוק והשפחה אהד הלוק אם כי עליו ואין לפני טוביה בא כןואחרי
 וזנות הרע הדבר לעשות עלי השמרו אתכם צוויתי ואני בביתי עשית אשר המעשיםמה

 ו .%18 .%טומרת 2 50 .%18 8 .%15 ליישן .לראות 4 .315 .על 6 .315.ממתי

 " .15ב.שמוע
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 לו אמרהי כן ואחרי מהיין. ושונג שכור ואני פשעתי ערתי חטאתי טוביה אלי והשיבבביתי
 לאשה השפחה זאת אליך אתן ואני תמשה שנה עמי תשב אתה כי בקנם מנתב ליתעשה
 אוכל לא אני טוביה לי והשיג שומרים. הבית על לי ותהיו הבנפים כל ואליה לךואתן
 באימלייא. לבני אשלחם למען רוקאט חמשים לפחות לי תתן לא אם הוה הדברעשות
 כמו בו "ט בו הנמטרתימ אשר שלי והבית והלה בממחך re~5 לך לו ואמרתי עליווכעסתי
 מפני רע ועד ממוב עמו לדבר יכולתי %א בארץ ובין במטות בין רטנים אנשיםעשרה
 יהודית והחזרתיך אותך טירתי אני לשפחה אמרתי. כן ואתרי בביתי, הם אשר האנשיםבקטת
 הלילה זה כי השפחה והיטיבה מצותי ועל יי מצות על ועברת ובעיני יי בעיני הרעועשית
 ולא כרחי על אלי %א צוארה. על החרב גטם ממתה על עלקה בא טוביה אשרשלנטית
 והלכה ותיונן לטטחך לכי לה אמרתי כ! ואחרי אותי קראתי לא לטה אליה ואמרתיברצוני.
 תלכי ואמרתי דוטפחה ואל צית לבן הראתי וקמתי השחר עמוד עד בססתי אני הסדתילה
 -ולא לקולה קבלתי ולא לפני בכתה היא והנה הראשון. ארוניך אל ב5נמירין שיון בןעם

 והזקן הראשק הזקן אדוניה .בית אל צית בו עם לה והלכה תלכי לה ויומרתי אליהשמעתי
 והטבתי עטי לעמוד ורצ]ת[ה יהודית חזרה והיא השפחה עזבת למה ואמר עמי ורבר אליבא
 אשר דברים בביתי נבלה ועשתה מצותי על עברה היא כי בהרת הנזכר האנוס הזקןאל
 ושהלך עליה לד נתתי אשר המעות לי שתחן מאתך שואל השני בה רוצה איני ולכן נגשולא
 הזקן והלך השפחה. בער לו נתתי אשר המעות אלי נתן %א ההוא האנוס מפני הלךוכן

 כדי ברומא שאחוור ופסות לי נדק המלך איך שמע הוט כי בעבור איביירא במדינתההוא
 החטרה אם כי טמנו קבלתי ולא חרש מא יותר באיביהיא שם ועמר המעות אלי לתתשלא
 גרם  וה וכל בליעל אטט הוא כי "ג, כולם ולא טעות ומעט ערב לשק בעל אל נתתיאשר
 אל ההיא השפחה שאחזיר קורם ביתי אל בא ערב לשט ובעל הרשע, האופה מוביהלי

 כי לו ואוזרחו בכיתיך השפתה זאת היא למה אלי אאל בביהי השפחה את וראהאדוניה
 וגם ערב בלשון הרבה דברים עמה ורבר השפחה אל שאל כך ואחר קניתיה שפחההיא
 שאל כך ואחר וקורית, והחזירני האינבאשרור אותי קונה איך השפחה אליו ואמרה לועזבלשון
 מפני והלד הוא כן אליו ואמרתי יהורית אותה החזרת כי האמת ואמר אלי ערב לשוןבעל
 רטואל הרבה רברבי אלי ונשמר לפני]ו[ והלכתי בעדי שלח והמלך הכל. פורטוגאל למלךוהגיד
 אל והשבתי יהודית אותה והחזרת השפחה קנית כי שמעתי אני אלי ואמר השפחה מןאותי
 יהורית והחזרתיה "טטעאלית היתה יען אותה קניתי אני בי דברת כאשר הוא כןהמלך
 סטנים הזקן בהן שלמה שלחתי אליו ואמרתי יהורית אותה חורת איך המלך אלי אמרואז

 ומבלה ושמפה במים השפחה עם ננס שלמה והזקן הנהר אל השפחה עם שלימשרתים
 ומעם עליה אשר הצפור! 2 תחתוך אותה צויתי הבית אל שבאו ואחרי כולה פעמים 5במים

 ' .hIS.קראתי 2 .315.תחתון
26.[]11. 
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 רעה תעשה לא היא כי והשבעתיה ההיא השפחה הנויתי בראשה לה אשר השערמאת
 אליה אתננו אני לאיש להיות רשה היא ואם בבית כשרה תהיה בעבור ירטתיבלתי
 טוב דבר עטת אלי ואמר דברי את שמע והמלך לקולי, נ תשמע אס חפשית אותהואשים
 בארץ נרולה ומגפה נרול רעב להם היה יען הרבה ישטעאלים יש פורטוגאל מלטתובכל

 נפיסם את להחיות פורמוגאל למלכות ובנותיהם בניהם ומכרו מהרעב רובם ומתוהמערב
 הדרך ובכל ובמערב בטזרח הישמעאלים על ההוא הרעב והיה שנים מ זה ההואוהרעב
 נם ומתו הנדול הרעב זה בישמעאלים ראיתי מערב עד מהמרבר ביתי מן בה הלבתיאשר
 אחת היתה קניתנק אשר השפחה וזאת בעיני ראיתי תה כל ומחוסר כהרעב בבניהפבכן

 לנו לרחקו הבגדים כהסית השפחה אל ונח, הלך הרשע וטוביה לביתי חזרתי כן ואחרמהנה,
 לשפתה אותה ונת, רוקאט סף יותר ששוה החדשה שלי ההלוק טוביה ולקח שתרחצםכדי

 שקבל ואחר לרחיץשחורה
 הסדיניי

 נפלה שלי החלוק איך אלי אמר טוביה שלי והבנדיט
 אליה ואסרתי אלי מחחנית והיא שחורה והשפחה הוא אלי בא ונם השחורה השפחהמאת
 שלי ההלוק שחורה השפחה אל נתן מוביה כי אלי ואמרו הנשים באו ואמל בשלום.תלכי
 המלך דיין והוא טהמלד ישמעאלי גדול שר לפני בא גן ואחרי עמה: נוהג שהואבעבור
 ושם היהודים ואוהב נכבד א"כ והוא מפורטונאל המלך אל אותו שלח פיטי סלד כיפיסי
 עלי שמע פיסי מלד כי משרתים עשרה לו ויש ביתי אל הדיין זה אלי ובא טעירהאדון
 נתן הוא וכי אותי לראות יבא בן ואחרי פורמונאל מלד אל בתחלה ילד הזה הא"ש~וה
 אוהבים היהורים כי מאיסאפי זימור בן אברהם 1 ומאת מפיסי היהודים מאת כתביםאלי
 הדיין אלי שאל כן ואחרי טמאננג~יר, הקאפיטנייה סאת הם הריק שלנסי כתב אלי ונתןאותו
 בארצי ופס חבור מדבר הוא כי והשבתי בארצי רבימ יהודים יש ואם ארצי מןהנזכר
 שרים לו ויש יועצים זקנים ע ולו עליהם מולך הוא אחי יוסף והמלך יהודים רבואשלשים
 תבקש אתה מה ההוא הדיין אלי ואמר המלחמה, ועל הכרכים על הצבא שר ואנירבים
 והמלחמה הטלחמה על טנעורינו אנחנו כי לו והשבתי למקרב ממזרח באת כי המלכותמזה
 ישראל ארץ כל ולקחת בירושלים %ה ללכת נרצה ואנחנו ובקשת וברומח בסייף היאשלנו
 כלי לשסות ירעו חכטים אומנים לבקש באתי ואני והישועה הקץ הנהג כי ה"סטעאליםמ.ד

 הריין מאד ותטה שלנו. המלחמה אנשי אל וילמדו לעשותם בארצי יבואו אש ומזרקימשחית
 תחזור Dm הזמ, בזה לכם תחזור המלכות בי טאמינים אנחנו אלי ואמר הדבר זה עלההוא
 עם חסד שילמה מי לכל חסד עמכם נעשה כן לו ואמרתי חסד עמנו תעשו מהאליכם
 טאטינים אתם כן גם לריין ואמרתי אדום. ומלכות ישמעאל מלבות תחת בגלות שהםישראל
 איך לו ואמרתי מאמינים. העולם בכל כן אלי והשיב ישמעאל ארץ מלכות אלינו תהדרגי

 1 מלכים ואנהט חבור בטרבר היום זה ער המקרש בית חורבן מן טלכים ואבותינו טלכימאנחנו

 1 .%12 .ישמע 2 50 .15ג 3 .15ג.1מלכ'
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 ומלכים כגט באוץ וחצי שבמים 6 1"ט חבור בטרבר מנשה ותצי וגר ראוק שבםעל
 נהר על והם בניסק הטבמ שמעון שבם והם שבמים שנים הם אלינו קרוב והיותרעליהם
 והוא השחור והנהר הלבן הנהר נהרים שני בין עומדים והם שבא למלכות ממעלנילוס
 בנים 4 לו ונט יפת מ% בן ברוך ודימו מלך להם ויש ורחבה סובה ארץ וארצםנילוס
 נמו והם כנטה שמו והרביעי חטי שטו והשליטי אברהם שמו והשני סעדיה שמוהגדול
 : אחת בעצה והם ואנחנו רגוא שלשים חבור במדבראנו

 לו ואמרתי פיסי הטלך אל כהב לי לבתא תרצה אם ההוא הדיין לי דבר כ!ואתרי
 ותאמר שלומות אלף מצדי לו ותחויר זה גל בלשונך לו תאמר רק מכתב צורך ליאי!
 השלום הלחלח וזה אותם ויכבד אליו מיפקרימ יהע טמשלתו תחת הם אשר שהיהודיםלו

 בכל במערב יהודים לנו יש איך ההוא הדיק שאלני גן ואחרי זרעו. ובין זרעני ובי! ובינובינט
 וחשבתי עליכם רבריכם יחיה איך או בעבירם במערב לבא 1 תרצו אתם בהם יהיה איךהמלניוח

 המערב על הצבא שרי שאו כן ואחרי וסביבותיה אוראל ארץ נקח בתחלה אנחנו גילו
 חהת שהם היהורים חטא ישמעאלים ממלני חכם שיהיה ומי ישראל נדהי לקבץ מזרחועל

 יק הסלמות וכל הישמעאלים טלכי כל על גדול כבור לו ויהיה לירושלים ויביאםמלכותו
 ונם וסביבותיה בפיון אישר היהודים כ* ההוא הריץ אלי הכאל ירושלים, למלךהשם

 הומא אני כי הצלום חס לו והשבתי משיח או נביא אתה איך אומרים הםהישמעאלים
 נפשות 6 מהאויבים הרגתי אחד וביום רבות נפשות הורג ואני מהם מאחר יותרלאלהים

 שלמה המלך ובן ריצבא שר אני רק נביא בן ולא נביא ולא מקובל ולא חנם לא 2ואיניני
 האנוסים Sa וגם חבור במדבר יבוא שלשש gv מולך יוסף המלך ואחי נטי בן דודטזרע
 בה שעברתי המקומות בכל באימלייאה שהם היהודים כל וגם פורממאל מלכות החתשהם
 ומ חומא אם מ ה5 4ם ואמרתי נביא בן או נביא או מקובל או חכם שאני עליחשבו
 : עתה ועד מנעורי מלתמה אישאני

 מאיסאפי זימור בן אבואם ולי t~DD ליהורים אכתוב ההוא הדיין פני הלה גןואחרי
 הקאפימאנייאה ובא : לשלום לררכן והלך ההם המכתבים אליו ונתתי אליהם נתבתיוכן

 ותקן עמטאל המלך tDID נאינדיאה ועמי מהמלך הספינות על נרול הוא אשרמאינריאה
 סדירות בדייה אותו ושם הספינות חשבון בעבוי המלד אותו ותפש עתה וערמפויטוגאל

 משרתי אל שואל והיה אותי לראות בחלון עומר היה המלד לפמ מביתי אלך ואםהמלך
 סאה אלי אותו קט וטוב יפה מום לי דש המלך עם ועסקי דבריי לו והמדו ממניהמלך

 ארצה אם לי לומר ושלת בסוס השק ההוא 8 התפוש והקאפיטנייה לו, אשר הכלים מבלירז*
 ית! אם אף אמכרנו לא כי אלי באו אשר לשלוחיו והשבתי דוקאט מאה בעד אותולמכור

 1 .%18.תרצה hIS. 3 %15.50 2.התפיט
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