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 אינדיאה נק אורמום מ, המלכים מורע וההר אחר נרוץ שר בא בו ואחרי ר", מאתיםלי

 ולקח אחיו הרגי "התפרט הקאפימאניי כי הונו המלך לפני בינותו חבור.וסיבת למדברקרוב
 Wh אם ואמר ממני אליו הראל המלך אותו וכבר ישמעאלי ההוא והשר שלו הממון כלאת

 ה5טירימ רבים יהורים "צ חבור במדבר וכי כן למלך והשיב חבור. במדבר יריעהלכם
 היהורימ וכי זקנים * לו ויש יוסף המלך הטסו הזמן בזה תלד להם ויש מקנהובעלי

 לספרם אפשר אי רברים למלך ודבר חבור במרבר געולים דברים לנו מספריםמארצינו
 ' ובאו המלך לפני האנוסים והע שריו כלבפני

 אלה כל אלי ודברו ההם האנוסים לפני
 כדי בביתי לתקוע עוגב מיני וכל חצהנרות בעלי המלך עבדי אלי יבואו יום ובכלהדברים
 באו רבם מנגנים ממאותה אחרי ורדפו ביתי אל המקומות מכל מאנש ויבואו מעותלקבל
 והיו שולחני על ואכלו ועמרו לפניו עמרתי אשר הזמן כל בביתי ועמרו המלך לפניעמרי
 נרולות בקולות ועטו.-רו לתקוע הבית לאחר השחר עמוד קודם ויבואו ובלילה ביוםמנגנים
 המלך מן ערב בלשון כתוב אחר כתב לי ונחן קורדיליאה יוסף אלי ובא מעות. לקבלכדי
 אם כי אחריו מלכות יש ולא העולם קצה הוא כי פקן מלנות אחר במערב הואאשר

 ישמעאלי ההוא והמלך המדבר. בזה משכנוה בעלי ישמעאלים ערבם שכנים להם וישמדברות
 את והרג האחרים על גדול הוא תחתל אשר והמלבות שריף ושמו שלהם הנביא מבניהונו

 יהודים מלכותו תחת יש וכי וחכם חוק מלד הוא תחתיו שריף זה וסלד הראשוניםהמלכים
 מלבותו תחח הם אשר ההם והיהורש העולם בקצה והוא אסום9 ההר שם גדול בהרשוכנים
 איננו הארי כלב ולבו נהי מהן אחד לפני ובא חוקים והם עניים ורובם וקוצרים זורעיםהם

 עליך שמעתי אני איך אמר ההוא והכתב ישמעאל: מלכות תחת עומדים הם אשרביהורש
 אשר במדבר קואו אשר העם מזה שמיעה לך יש אם השכמים מן פורמ31אל למלך באתכי

 ומקניהם ונשיהם הם במדבר השוכנים הערביים בל עלים לקחו הם בי רו~טחורים וביןביני
 מה או אותם הרה אם ייענו ולא שלקחו מאותם מהם אהד חזר ולא להם. אשר וכלומפם
 ילד יהודים הצלחתי הזה הדבר לי והגיד לפני בא ברח אשר טהם והפליט מהםשסו

 : זה כל איך וכתבתי העם מזה תמהים ואנחם חזרו ולאלראות
 מאומה אלי תסתר ולא בודאי יודע אתה אשר כל את בארצות ותכתוב לי תגידבחסדך
 בעל אל קראתי ההוא הנתב בידי שהגיע ואתר תודיעני. הכל השבטים ואכלוממקומך
 לו והשבתי בתוכה, איטר כל והבנתי לפני אותה וקוראה המלך ובין ביני המליץ ערבלשון
 כמו יהורימ יש וכי חבור ממדבר אני איך לו ואסרתי הנ1 ערב לשון נתב אשרכחב

 מנשה שבט וחצי גד ובני ראובן מבני והם פעסימ אלף נהם ג עליהם יי יוסף רבואשלשים
 הם וחצי אחרים שבמים וה6 המלחמה על צבא שר ואני עליהם מלך הוא אחי יוסףוהמלך

 1 .%15 הורג.התפ"ס 1 %15.50 ג .318.עליכם
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181 ל הראובני דוד ספורו-

 עומרים הם סמבמיון בנהר אחר במקום סשה ובני טקומות בף בוש בארץ השחוריםבארץ
 נילוס נהר בראש עומדש שהם בנימין ונובט שטעון שבט היינו שבמים שנים א6 אםבי

 השנים אלו יבוננו הם שבא למלכות ממעל והם הנהרים שנ* בין והם אחריהם הלבןוהנהר
 לנו ממדים והם השחוריים בארץ הם ני אליהם נשלח אנחנו וגם אלינו. וישלחושבמים
 בהעתר רחוקה ארצינו ואנחנו אלנקם קרובים שהם האחרים טהשבטים מודעים שמעוני

 השליה והלך ההוא הכתב ההוזו לסלד ושלחתי הרברים אלה כל לו וכתבתי הנתרת,בארע
 ויש נדול א"ש אברהם ף וזה בעדו שלח כי שריף הסלד לפני והלד זימורו אברהם רונם
 164 שעברה השנה ראש קודם אברהם ף לאושו וחזר הסברים אלה נל הנזכראברהם לי אמר ההוא והסלד . ומלכיהם הישמעאלים כל ולפני ומלכיהם נוצרים לפני גדול כבורלו

 אומרים והם המדבר מן היוצאים העם טן הטלד אליו דבר אשר כל סאיסאפי אליוכתב
 מלכות בגל אלי הוטעו המדבר בקצה מנירני[ם - ואינם הגדול הים כמו נדגל מדבר הואכי

 תלמיסאן מן אלי שלוחים - ושלחו בפורמונ5 אלי ונתנו תחתם אשר היהודיםהישמעאלים
 אלי באו רבים וממקומות ומבהארתן סביבותיה ומכל הרבה וממקומות ומשקוממסקם1
 והוא שר עליהם ונט ישמעאלים עברים לו "ט בפורטוגל והטלך פורמוגאל. ער רביםכתבים
 בכל בעירתי יהיו עבדיו וכל הדיין צוה והמלך עניניו כל יסדר המלך בית על עומדדיין
 בלילה הגנבים והם עברים ה כמו והיו בביתי ושותים אוכלים היו הס העברים והיורברי
 ראו הם כי לי ואסרו הגדולים מן אטמים אלי ובאו מלאכים כמו הולכים הם וביוםינגבו
 כהן ~שלמה לי והגירו ואנוסים ונלחים נתרים רבים אנשים ועמדו דגלש ארבעהבשמים

 בצניעות שני וחמישי שני מתענים האנוסים טן שנים ארבעה בני הקטנים והבנים הדבר,זה
 והנורא הגדול יי סם קרוב כי טוב העטו ביי במחו להם אמרתי ואני יי. ישועותוטקוים
 אנשים אנוסים מהם ויש לקולי. ושטעו בו הדרכתי אשר מקום בכל שלוס ביניהמועשיתי
 טבל וטובים חזקים יותר אותם וראיתי ואוטנים אש במזרקי וחכמים מלחטה בעליחזקים
 יש הטלד איך אלי ואמר ביתי אל ערב לשון בעל אלי ובא הנה, עד ראיתי אשרהיהודים

 בעיניך ייטיב ואם מחקו השולחן לו מסדרים והם בלבו נהולה שמחה ויום גדולה חנהלו
 והם המלך בבית הלכתי וכן לבו "טמח לפניו המלך 9 יראך ואם המלך לפני היום זה עמיתבא

 והבל* מבסף היו וקטטת גדולות הקערות וכל לדבר אדם אפשר אי וענינים השולחןמתקנים
 על ועמר שלהם מתפלות ואחיו הוא* הנא והמלך מזהב. היה' *מים בו נטתה אשרהגדול
 יאכל איך המלך לראות יבואו טלא ובחוץ מליאות חדרים ארבעה שרים מלאה והדירהשולתנו
 עשרה מבן והבחורים בירו הכובע מהם אחר כל המלך לפני עומרים הם אשר השרשוכל
 ומשתחוים אחת ארכובה6 על מהם אחד כל הטלך לפני עומדים השרים בני ומעלהשנים

 ! 50 .%18 1 .%15 .ייראך 3 .%18 היא .מצד .ע((5 .182,1.10 4 .%15.היא

 ' .%15.ארניבה
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 4 הראותני דוד ספור.182

 מכים והיו העץ עם מהם אחר כל ריינים ף המלך לפני ונט השולחן, על 6 סביבסביב
 להם יתן הסלד פורמוגאל המלך במלכות אשר הדיינים וכל המלך מפני האנשיםומגחטים

 בעת ההוא וביום טלכותו. כל על המלך ואימת המזב המלד מן הסימן והוא אחרעץ
 הטלך לפני הלכתי וכן לפניו אלד1 המלך אלי סימן חושה האנשים בין יוטב ואניהסעודה
 מן אחר טפורמוגאל המלך וקרא עמרי היה ערב לשון ובעל משרתים אנשים שנים לווהיו

 שהאינבשדור והעשה גדולים שרים היו והם החלון לפני אשר האנשים תגרש לו ואמרהדיינים
 יעמודיהורי

 בתלוי
 המלך לי שסדר מקום באותו וישבתי עשו. וכן ~ני וכחורתיו ההוא

 של אתים ושלשה השולחן על והמלך הרבה מינים עונב מיני ובכל בחצהנרות תוקעימוהיו
 מכסף והיתה הנרולה הקערה היינו ידיו בו ירחיץ אשר לו ונתנו השולחן באחורי היומלך

 והיו המלד לפני משתחוים והיו מאחיו שנים ועמדו מזהב היה המיס בתוכה אשרוהעליונה
 היה המלד ידי רוחץ היה אשר והאיש ידיו את המלד שרחץ ער הכסף קערות 1 עלמנשקים
 אתר ומנשק לפניו טשתחוה מהמלך אחיו והחשמן המלד שירחץ -קודם בתחילה המיםשותה
 שחימה בלא הרוג כבש בו "ט ההוא והשולחן הסעודה, על ועמרו אחיו אחר הכלירחיצתו
 קרני לו ושמו כרעיו ועד מראשו שלם היה והכבש ההוא מהכבש הבטן טסירק היווהם
 שלמיס שהיטה בלא חזירים ף בשולחן כן נם והיה השולחן על המלך לפגי ושמוחווהב

 ונותנים הראשונים טסירין והד הרבה עופות8 השולחן על כן נם והיה סופם. ועד 9מראשם
 טים למלך ונתנו אוכלימ הם השולחן אחורי כן נס ואחיו אוכל והמלך האחרונים ~אכוללו

 למלך חותכים היו והם לאכול וחזרו ושותה לשתות מים אחיו אל א"5 ונתנו נטותהלשתות
 משרתים מהם אתר לכל ויש לאחיו נותנים היו וכן מעם. מכל אוכל והיה הבשר מיןמכל
 כן גם לאחיו כן אחרי נתנו והמשרתים לשתות מים אחרת פעם לטלף ונתנו השולתןעל

 לברו לו שלימים פירות נתנו כן ואחרי פעמים, 5 טים שולחנם על ושתו המש מאתלשתות
 : לבדםולאחיו

 על הטלך ועטר והשולחן המפות הסירו וא"ק הרבה ענינים מתוקים מיני נתנו בוואחרי
 המלבה לפני המלך כנס וא"5 העם בל ומשתחוים אותו מברבים והנלחים בשולחןרנליו
 נכנסו הגרולים והשרים ערב לשון בעל ועם שלי המשרתים עם אחריו אני ונננסתיאשתו
 לפני אותו הביאו מאינדיאה ' תפוש שהיו הקאפימאנייה ואת המלבה לפני אחרי כןגם

 המלך אותו ושאל המלך בפני הקאפימנייא ועמד המלד לפני עומד ואני ההוא ביוםהמלד
 המלך אל הקאפיטנייה והשיב שם, יהורים יש אם וקאליקומ אינדיא ארץ לו ואמרבפני
 ודבר ימים עשרה מהלך מקאליקוט רחוק נשיננולי מרוב יספרו לא אשר רבים יהודים"ס

 המלד לו הכאל בשינגון. הם אשר היחורים מאת וגדולים נכבדים נוראים דבריםלמלך

 1 50 .%15 2 .%15 .מראשים 3 .%15 .עזמות ' .315.תפיט
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183 4 הראובני דוד ספור5.

 והמשרתים מלנים ולהם עליהם יש כי למלך והשיב מלכים ליהודים ש"ט שמעת אם בןגם
 בעל תם היתורים בפני היואשר

~1WS 
 הכל. לי דברו והם הדברים אלה כל שמעו ערב

 הייתי הוני שמו אשפתי "מלך מאת אחיו נקראים והמלכה! המלך טלפמ יצאתי כןואתרי
 יותר היה והוא עמי ודבר יהודים המשרתים בפני והיו ממנו עריק יצאתי ולאבחצר
 על עמי ודבר לבינו ביני התורגמן הוא והיה לפניו ובא ערב לשון וקרא אחיו מכלנכבר
 אעשה. ובן אלך כן הוא יחפץ אשר כל המלך אחיך לו והשבתי אחרים וענינים הדרךעניין
 שותים גמ ואהע מימ שתה המלך ראיהי אשר ומיום ולשלום לחיים לביתי הלבתיוא"5
 והסבה מים אם נ4 יק לשתות שלא בלבי והטכמהי נזרתי במלכותם הם ויושביםמים
 בגלותי ואני ישראל ארץ ואהבת עמו אהבת ובעבור יי לאהבת למערב ממורת באתישאני
 בסעודה אוכל בעצטי ראיתי המים שתיתי אשר ומיום יק לשתות שלא בלבי הסכמתיולבן
 בנאפולי אשר הסינורא ואת טובם. עתר בתעניתי ראיתי והמים בשולחני מבראשונהיותר
 מתענים הם שלה והבנים יום בכל מתענה והיא ובת בן לה ויש בריטבונה אחת בת להיש
 כמו חסדים גמילות ובעלת צדקה בעלת והיא 9 להאמר אפשר אי חשובה והיא וחמרנישני
 עוטד שהיה רופא טאחד חט יי מאמינים היה האנוסים וכל יי מאת ברוכה תהיהאמה
 מן אנוס אה קרבלי בירי וחזק אותו להכות עליו ועמרתי דתנו כנגד ודבר לפני באבסאגה
 : במעשיו נחם גן ואחריטאוילה

 ונכנסתי בפני והם לפניו והלכתי עמי עימרתי צית ובן ודור ומזביה בערי שלחוהמלך
 השלישי בחדר דגטדנו גדולים דברים אנשים טליאות החדרים וגל חררימ בשלשה המלךבבית

 תרצה לסלד ואמרתי כמכרתים " בסו ובפני במסרק ראשו נעשה והמלך לפניוונכנסתי
 הנשואה אחותי5 ספני רבים עסקים לי ונס טרוד אני לי והשיב שעה ואתה אנישנדבר
 מבקש שאתה שאלתך תכתוב תרצה ואם הענינים כל לסדר רוצה ואני הקיסר מלךאל
 שתרצה. מה וכל ובבקשתך שאלתך כל לי ותכתוב לפניך יעטרו שנים אצוה ואניממני
 אחרים ושנים סיקל דוו לפני ובא שעה חצי כמו ועמדתי החדר מזה המלך הלך כןואחרי
 תשיתי עלץ בחרר והם אני ועליתי שאלותיך כל את ואתה אנתם ונכתוב תבאואמרו
 ועמדתי לביתי וחזרתי ונסעתי דבר לפניו לכתוב רציתי ולא מיקיל דון עם ומריבהקטטה
 במקום אחרת ערלת ונכנסנו ציון ובן ודור ומזביה אני והלכתי בערי שלת והמלך ה5 יוםעד
 בחדר "ט ולא. המלך ראיתי ולא בו יושב המלד אשר החרר על אותי וקראו המלךדירת
 עומרים ציון ובן ורור ומוביה ערב לשון ובעל גדולים שרים 31 מיקיל רון אם כיההוא
 אין ערב לשת אל אמרתי המלך פני ראיתי ולא מיקיל דון ובראותי מהחררבחוץ
 לכתוב לנו שוה עמה וישן אשתו לפני נכנס הטלך איך ערב לשון אלי והשיב המלך,הוא
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 -:' הראובני דוד ספורי184

 ואם מיקיל דון אל או המלך אל באתי אני הנזכר הערב ן אל ואמרתי תבקש אשר בלאת
 לכתוב רציתי ולא נרולה קטמה עשיתי כך ואחר אותו אהרונ אני לפני מיקיל דוןיעמום
 הדלת לשבר ורציתי הפתח עליט וסנרו5 הסלד משרתי ורצו עטי ומשרתי בביתיוהלכתי
 המלך בעדי ושלח אחת רגע בבית ועמדתי לביתי והלכתי ומשרתי אני ויצאתי ליומתהו
 שני וחזרו והלכו היום בזה לבא רוצה אני אין המלד לכומרתי ואמרתי , כנכרתיםשנים

 תלכו להם והשבת' תבא כי אותך מצוה המלד ואמרו המלד מאת לפני אחריםהאנשים
 שנים עמי ורכבו סוסי על רכבתי ואני להם והלכו פנים בשום לבא רוצה איני בילשלום
 מאת בא והנה קשת כממחוי מהבית הרחקנו ואנחנו לפני הם ומשרתי לשוט והלכתיאנוסים
 ררנה אינני כי לשלום תלכו להם ואמרתי המלך לפני תבא ואמרו משרתים שלשההמלד
 אחר ועברנו חזרו המלד משרתי ואת נהר ועברתי בשדה והלכתי ורכבתי פנים בשוםלביא
 ושנים בבית השנו ואנחנו בבית וחזרנו והצי אחת שעה כמו ועמדנו מיליו * מהלךהנהר
 תבא לבא תרצה אם אלי ואמרו 3 לביתי אלי באו עמהם הערב לשון ובעל נדוליםשרים
 אל שלום תחזיר ערב לטון בעל אל ואמרתי שתרצה מה כל לעשות רוצה המלך בילפניו
 לעמור אוכל ולא לבא יכול אני אין היום זה באו אשר ההם לשרים אמרתי וגםהטלך
 למחר יקראני ירצה המלך ואם חלושים איברי וכל וקדחת צער לי יש יען היום המלךלפני
 השרים מפני והלכו אלי ואדבר ואבא המלכה עם עומר הוא אשר החרר אל אכילתואחר

 המלכה עם והוא בחררו ונכנסתי לפניו וחלבתי המלד בערי שלח השני ובבקר ההםהגדולים
 שלוחים בערך שלחת למה המלך לי אטר לפניו ובהגיעי לפני הם הערב לשון ובעל ציתובן
 בעבור למערב ממזרח באתי אני לו והשבתי : לפני לבא רצית לא ולעולם 4 אתמולרבים

 אשר ער ברומאה5 ובאתי איייבי בארץ ישמעאלים בארצות ועברתי אהבתך ובעבורעבודתך

 כי באתי ולא ומרנליות טובות אבנים ולא וזהב כסף לא מאתך בקשתי ולא לפניךהגעתי
 לבי עשתונות כל אליך ואדבר עמך שאשב אחר יום אלי גהת ולא מלכותך לגרעאם

 בעד אחד יום לבמל רצית לא ואתה לפניך שהגעתי עד רבים- שנים מארצי עצמיובמלתי
 : בקולי לשמועעסקי

 דבר עשות יכולתי ולא רבים עסקים לי יש בי השעה בזה לי תמחול לי השיבוהמלך
 ואשמע הללו השרים לפני תכתוב צויתי ואני הקיסר אל הנשאת המלכה אחותי מפניאחר
 ביי בפניך הוא אם ואף לפני מיקיל דון יעמוד אם אליך אמרתי אני למלך והשבתיהכל

 אותי לעכב ורצה לי ואויב לד ואויב יי אויב הוא כי אותו אהרונ אני כי ובחייךנשבעתי
 רציתי לא כי אתמול עלי עבר אשר והכעס רצונך מבטלי הוא אויביך רצון מפנ'ברומא
 תמול ביום אותו ולהרוג לבא וחשבתי הדעת מסלק הכעס כי מיקיל דון בעד היהלבא

 י .MS .אלי 2 .%15 .וסגור " .%18 .בביתי ' .MS .מתטול 5 %15.50

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



185 4 הראובני דוד ספורי

 תרצה אם המלך לי והשיב לפניך. הנני תרצה אם ועתה תמול, אליך באתי לא כןואחרי
 סודי. ובעל לפני נאמן והוא שלי כנטרת הוא בי מקיל רק ובין ביניך שלום אלטהכי

 יהיה תרצה מי המלך והשיב . לעולם מיקיל דון עם שלום רהטה 1 אני אין להמלךוהשבתי
 ונרול קמון משרתיך כל רוצה אני לו והשבתי תשאל אשר עניניך כל לך לסדר וביניךביני
 סופר ואחד גלח אחד הענש אלו בפני תכתות המלך לי השיב ואז מיקיל. מדוןחט
 שתהפכו מה בל להם ותאמר תכתוב המלך אלי ואמר בפניו אותם וקרא נכבריםוכולם
 הכל אראה אני כן ואחרי עסקים לי ש"מ בהיות לפניכם לעמוד אוכל לא אני כיממני
 היום מחצי והם אני ועמרת* המלך מאת רוצה אשר כל וכתבתי בחדר והם אניוהלכתי
 חקם שלהם בתפלות וקשקשו הנר בעד והלכו ולילות ימים ל5 מתענה ואני הלילהער

 ערבית תפלת שהשלמתי ער לפניהם גבראל שמע להתפלל עטרתי ואני לתפלותמשתחוים
 שמי וכתבתי ידיך כתיבת תחתום ואמרו מעם וכתבו ביניהם הכסא על ועמדתילפניהם
 המלך לפני והם אני והלכנו בידיהם הכתב ולקחו ישי, בן דוד המלך ער אבותייפטם

 ללכת לחזור רהטה והנני ימים 5 מתענה אני כי בהיות ויגע עיף אני איך למלךואמרתי
 המלדו ער המלכים ומספר המכתב הסלך וראה בשלום תלך המלד לי אמר ואזלביתי:

 והלכתי הם אבותי ואבות אבותי לו והשבתי אבותיך ל5 אלו כל המלך לי ואמר עטי בןדור
 חנם שנאה בידיהם ציון בן ודוד טוביה הייט של' המשרתים וא"ע : לביתי וחויתילשלום
 רצוני ובמלתי רצונם את להם עבטה האני כהן שלפה אל ונם לקולי. שמעו ולא הרעולשון
 מפיסה דניאל מף הצווי בעד המשרתים כל על כבוד לו עשיתי ציון בן ואל רצונם.מפני
 לבינו ביני לו ואמרתי לפני ציון לבן וקראתי בידך מופקר שתהיה רצוני אלי אמר הואכי

 יין שותה והוא בקיגל אטט הוא כי ידעתי כי אחת במטה וטוביה אתה תיצא שלאהזהר
 בביתי כדין שלא דבר ותעשו עליכם החמא יגרום פן הרבה תשתה לא אתה וגםהרבה
 להבות רציתי אהת ובלילה לקולי שמע ולא פעמים 5 או 5 הזה הדבר את ציון לבןודברתי
 : עלי צחוק והיה מסני בחוץ 4 והלך וברח עלי וצעקאותו

 כל לי והנירו האנוסים לפני נבלים אלי ודבר רשותי נלי בטנמירין הלך השניוביום
 מפני רצונם את המטו אותם ותנחתי דבריהם וסבלתי המאים אנשים תרבות זה כידבריו
 הוא יחד אגורה עשה השפחה עם הרעים מעשיו את מגביה שעשה מעשה ואחר !כבודי
 רק דברתי לא אשר מאת אליו אותי והלשינו שלי שונא מיקיל לדון והלכו ציון ובןודוד

 ומרנל גמור רשע מיקיל ורת ממני. רעות אתו לדבר יום בכל אליו הולכים הם ותמידטוב
 וכן לבמת ללכת סכלו כי המלך במבעת ויחתום להם יכתוב מיקיל דון מאת ובקשואותם
 ושלמה להם הלבו בן ואחרי כה!. שלמה ידיעת ובלי ידיעתי לבלי מיקיל דון להםעשה

 נהי
 hIS. 1.אינני נ .%18.ואמרתי ן .%18ומהמלך ' .%15.והולד
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 י הראובמ דוד ספור*186
 שנים לו ונתן ציון בן אחרהלך

 דו"
 והייתי להם. שילטו חשק אין כי י ידיעתי בלי מכיסו

 אלי שטעו ]1[לא העם כל לעיני גדול בכבור ואשלחם עסקי כל שאראה עד עמי שיהיורונה
 ממש ובקש דוד אלי וחור בסנטירין והלכו לעולם. טוביה ולא ציון בן לא ראיתיולא

 את או יותר תרצה איזה לו ואמרתי שלי זהב החותם לו ונתתי " מאת וברכהמחילה
 אחר תנאי על בשבועה אליו אותו ונתתי זהב החותם בתחלה ורצה דו*, עשרה אוהחותם

 מכל אהבתי ואיתו אותו 2 ציויתי אשר כל ישמור הללו דברים אליו ודברתי אותושנשבעתי
 חייך ימי נל משרת לי שתהיה רוצה- אני כי ובימך ביני ולסמון לער זה ההיההכנכרתים

 לפני היו אשר המשרתים מכל יותר ארץ דרך לך וגט אלקים וירא עט אותך ראיתייען
 אליו נדול כבוד עושה הייתי עמי יושב והיה בפורמוגל לקולי שומע היה ואם ברומאבדרר
 סאתי ונסע אלו כל חבירך יורעו אל לו ואמרתי : בעצתם עמהם והלך ישראל כללעיני
 מהם: אחר כל דוק טל יותר סנטירין עד מטארלה כהן משלמה בידיהם והיה לווהלך
 אלו חשלת יי למען עמנו חסד תעשה לי ואמרו באלאמרין אלי באו הנרולים האנוסיםואת

 רע דבר איזה עלינו ילשינו פן גדולה יראה מהם מתיראים אנחש כי לדרכםהמשרהים
 פועל יעשו עלינו שכן כל עליך רחמו ולא חסו לא ואם אלקים יראת בהם ואין המלךאל
 ולא כבודך בעד והאנוסים הנוצרים כל אותם ומכבדים רצונם להם המשה סטיב נאתהרע
 ישבו כי בהם תאמק ואיך עמו והתייעצו טיקיל דון שלך לאורב הלבו וגם ארץ. דיך בהם"ט
 למען לדרך צדה להם ניתן ואנחנו אותם תעכב ולא ללכת הניחם ולנו לך והישר המובעמך.
 : מהם יותר תחפשן אשר כל לעישות מובנים אנחנו ויותר מהם שלמים ואנחנו להםילכו

 אלי דברתם אשר ואחר הסוהר בבית ולהחזירם אותם לעכב ברצוני היה להםוהשבתי
 אתן ולא ישבו, לשבת ירלו ואם ילכו ללכת ירבו אם אותם והנחתי אניהם השעהבזאת
 ]כבוד[ להם עשו הס והאנוסים כרצונם. יעשו אותם אניח ואני רשות ולא מחילה לאלהם

 נדל כבוד בלישבונה להם עשו וכן בלשבונאה, להם והלכו מעות להם ונתנומסאנטירק
 : רשותי מבלי בים להם והלכו ונסעו ומעות מחייתם להם ונתנוהאנוסים
 אשר וביום ומזימור מאיסאפי יהודים " לפני באו 16% ארר בחרש ממני נסעמואתרי

 רשעים שהם אותם רואה אני כי היהודים מאלו עצמך שמור כהן שלמה לי אמר אליהניעו
 חדשים בנדים להם ולקחתי דעתי גנבו והם לבי בתום בם והאמנתי לקולו. שמעתיולא

 מהבגדים מהארגזות המפתחות להם נתתי אחרים ושנים הההנאה על קורדיליאה יוסףושמתי
 מאיסאפי ואברהם מזימור יהודי ועומד רגלם. ועד מראשם חדשים מלבושים אותםוהלבשתי
 דברי ומבינים הקדש בלשון חכמים והם האנוסים ובין הנוצרים ובין המלך ובין בינימלהוים
 והיו הרבה אוכל]י[ם היו כי בעדם ונרולות רבות הוצאות ועשיתי המצות בחג עמיועמרו
 הראשונים ממשרתים יותר וקממות חנם יטנאת ביניהמ הרע בלשון והתחילו טוב רבררוצים

 1 .515.ידיעוהי 2 .%15.צוותי
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187. 4 הראובן דוד סהרוי

 הפ נאימור ואברהם יהודה בק היתה נדולה וקטטה ומריבה יותר ארץ דרך להם המקיעז
 שלמה ביד ומפתחותיהם המעות איך ריסים היו כ! הנחרי הטפתחות: ועל המאכלותעל
 ראיתי יען אותם קנלתי ולא בהן שלמה על והלאיט המפתחות את פמט לקחת ורשיםכה!
 שלא דברים להם ואטריה גרולים היותר האנוסים לפני באו כ! אחרי : אלהים כמלאךאותו
 שלטה תשלח ההם האטמים לי ואמרו בלילה סטתי על ואני האנוסים אלי ובאונהוק
 ואם היסב אותך ו"טרהו לד יספיקו היהודים ונולו בעזרתך נהיה ואנחנו לארצו ילךכהן
 הומן בזה לשלחו אוכל לא להם והשבתי בשרתך, נהיה לא כי תדע הדבר זה תעשהלא
 ולא זה בעבור הרחת דאנה אלי ובא ימים חדשים " זמן מהם ולקחתי אחשוב אשרער
  לשלמה ואטרהי לדרכם ההם האחסים הלט כ! אתרי : הדבר בזה כה, שלמה מאומהידע
 141מרתי בידי הכתב ולקחתי כתב וכן זמירו אבן אברהם ף אל איסאפי אל לי  שיכתובבהן
  ומפיו אבן אברהם 5 אל אהה כתב מהם אחד כל לי שיכתבו הם אברהם ואל יהורהאל

 נכונים ודברים מובים יותר יהיו הם ואם שלכם הכתבים אבדוק ואני מוב באופןעשוי
 את וראיתי כתבו וכן אותי ותשרתו אתכם ואקח הזק, אשלה אני מהזקן יוהר חכמיםדברי
 ה5 אלו כל תקרא הס לאברהם ואמרתי להם, הזקן הלשינו אשר האנוסים וקראתיכתבם
 מוב יותר הוא איזה וישפטו ישמעו למען האנוסים הנכבדים אלו לפני לעז בלחוןכתבים
 האחרים. כנטני טוב יותר כהן שלמה כתב כי האנוסים גל אפסו עשה, וק הכתביםמבע
 יוסף המלך מאת המצוה לזאת אני שליח כי ותבינו תדעו הס לאנוסים אמרתי כןואחרי
 סכל לקבצם ישראל ובעבור שמו יתברך עבורת בעבור למערב ממזרח ובאחי ומיועציאתי

 ויי האפיפיור ~ני ברומא ובאתי הקרש עיר בירושלים טשבת לארץ להביאםהמקומות
 כל לי וסרר נגשיר באימליא אשר היהודימ מכל מוב יותר מפיסא דניאל ף את אלישלת
 עם מרומא ושאתי פורמונאל וממלך מפימריגואן הן המכתבים וכל האפיפיור מאתעסקי
 נדולה. ספינה לי ראה אשר עד תרשים 1 עמו ועמדתי בפיסאה לביתו ובאתי דניאלף

 ויעמוד אותך נטרת הכהן הזקן זה אליך נותן אני אהבתך בעבור לי ואמר הזקן זה ליוטק
 בשלום אלי תשלחהו כן ואחרי אמיצך אל בשלום אותך ישלח המלך אשר ער בפורטוגלעמך

 מאת ומצתה אותי ישרת והוא שלי סופר הזקן וזה יחירי ואני אעשה איך לאנוסיםואמרתי
 ויגיר עמי יעשה המלך איך אראה בספינות אכנס אשר ער לו ילך לא הוא כי דניאלף

 שקרים ודבריהם שנה 9 בן זקן והוא אותו לשלוח אוכל לא הסיבה ולואת דניאל לףהכל
 לדרכם הלבו כן ואחרי הזקן ביד מהמעות המפתחות לקבל כדי נגרו שידברו מה וכלעליו

 לא המלך כי אמת ואינו בביתי אנוסים תפס המלך הרברים אלה נל ואחר ההם,האנוסים
 בשעה המלד אל כתבתי ואני הסוהר בבית אותם פטמו המלד שרי אם כי לתפשםשלח

 השני עם ער תמדו בחט האנוסים יוציאו צוה המלד וכשמוע הסלד אל ושלתתישנתפשו
 אמר הכתב המלד שקבל שעה ובאותה אחר שליח אחד בכתב המלך אל שלחתי כןאחרי

 1 נ2
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 לפני ובא אותם השיוו ואז בחק אותם תוציאו כי אתמול מיום לכם אמרתי לאלשריו
 ואמר לפניו והלכתי המלכה בחדר לפניו המלך קראני כן ואחרי ! ההם התפרניםהאנוסים

 שמעתי ואני יהודים. האנוסים להחזיר כדי באת אתה וכי לי לעזור באת כי שמחתי אנילי
 בית עשית ואת ובלילה ביום שלך בספרים וקוראים עמך מתפללים הם האנוסיםאיך

 למעיב ממזרח באתי אני לו ואמרתי עמו בעסתי הטלך דברי ששמעתי ואחר : להםהכנסת
 יפתחו לא והמלכים בשיתיך. ולהיות מלכותך לגדל אם כי באתי ולא הדבר זהבער

 אסתיים ואינם שקר דברי הם אתך שדברו מה וכל האטת מדברים שאינם למלשינים.אזנתם
 אם ולהבא מהיום יותר כן תעשה לא אמת הוא זה אם אלי אמר מפורמונאל והמלךכלל,
 ודבר כעוס אותי ראה יען מובים בדברים אתי נתרצה המלך כן ואחרי הסד עמי ליתעשה

 טחנים ף אלי יתן הוא בי לי הומר והקטנים הגדולים אש מזרה עניני ועל הדרך עניין עלעמי
 :  המלך מלפני בצאתי לביתי  הלכתי נן ואחרי . ארציט אל אותם נקחבספינות
 וסוסים אנשים מפורמוגאל המלך אחות אשתו בעד הקיסר שלח הדברים אלה כלואחר
 ביתי אל האנבאיישרור אותו ובא עמהם אינבא"טדור ובא מרוב יסופר לא רבותופרדות
 לראות ומתאחי הדבר בזה שמה הוא וגם טעניני הקיסר שמעני איך לי ואמר עמיודבר
 וטלה קרובו הוא ני המלד לפני אלטארין אל מארצו הדוקאט בא זנם לביט ביניטליצ'ם ה" ויהורה אברהם ואת שעות 5 כמו ההוא האינבאיישרור לפני ועמרנתי[ הקיסר פניךאת

 ובלילה עסקי בער עמו המלד דבר לפניו הניע אשר ואחרי רבים אנשים לקראתוהמלד
 שאכלתי ואחר השולחן על ואני טשרתים וף הוא נטתנכר ה" הדוקאט לפני באהשני
 אנוסים לפני באו בפנים שנכנסתי ואחר להם והלכו ממני הטות לקח והוא בפניםכנסתי
 אוכל: אני איך לראותי ובא טתנכר שהיה ו;דוקאט הוא איך ליוהגידו

 והדוקמ אותה מלוה אחיה והמלך הקיסר אל לנשואיה והלכה המלכה נסעה השניוביום

 ישמעאל בדת שכנס אחד כבגומד עמי ובא סוסי על רכבתי ואני רבים ועמים עמוהולד
 טאיסאפי והוא אלריה היה ושמו אלה כל בו יורע אני ואין הנוצרים בדת כנס כןואחרי
 רשות לקחתי כ; ואחרי פרסאות 3 המלך אחות המלכה ללות והלנתי הסוס לפני עמיובא
 ואלדיקא השני ביום חזר והמלך : בלילה והנעתי לביתי וחזרהי אחותו ומהנמ[לכה המלדמאת

 כבגומד הוא איך מאלריקא היהודים לי ואמרו ראוים ופניו ונכבד תזק איש הוא הםטשוטר

 אני אליו ואמרתי ממתי על ואני לפני ה" אלריקא בלילה קראת' כן ואחרי : הטע הואוכי
 ובדבריך כך אאמין ואני הנוצרים ברת חורת כן ואחרי ישמעאל בדת הלכת איך עליךקטעתי

 אם אלדיקא לי והשיב מביתי ותקא לדרכך בקר בכל הולך ואתה ותשרתני עמי תעמודכי
 יותר רעות ועשיתי פשעתי עויתי חטאתי אני כי למעני ולא יש אהבת למען חסדתעשה
 בתורת ואשבע בתשובה ולחזור ידיך על לשוב רוצה אני אבל אליך עלי דברו שאנשיםסמה
 אשר עד בפניך אעמוד ואני שבים מקבל ויי אותי תקבל אם לשוב רוצה אני כיכנטה
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 צוארו על החומש ולקח אששה כן חצוני אשר ולכל סוסיך ולכל לד לבי בכל ואעבושאמות
 ואני הטלך סומי מכל יותר וטוב יפה סוס לי ויש בביתי ועמר דאורייתא בשבועהונשבע
 היו לא חלשים היו והיהודים המוםרוכב

 שהשלים והם בפיהם אלא כחם ואין דבר לי עושיי
 אמ ני עמי באים היו לא המלך לפמ עסי הולכים היו ואם ובקשות שאלות היום כלטמני
 י לי אמר *ערב לשון ובעל ארץ ררך להם ואין בלבבם ומורך יראה להם יש יעןלאחור
 גאוה להם ויש לכבודך ראמים ואינם ארץ ררך להם אין באחרונה שבאו היהודים אלוכי
 rlff9 ובעל עליהם. מדברים והגרם הסלד בבית ולא בביתי לא מראשם הכובע יסירוולא
 לשאת מהם אחד שום יוכלו ולא השוה מפני בזויים הם איך יום בבל עמי מדברערב

 היו הם ני הראשונים הכלשרתים על ונחמתי לנו היא חרפה אמרו כי כתפו עלמחרבי
 והכובע יריבו על חרבו היה מהם אחד לכל אם כי המלך לפני אדרוך5 ולא בעבורי *נכבדים
 גריתי ני המלד מאת הדיינים אלי אמרו וכן ובשמאלי. בשיני תמיד והיו תמידבידם

 משומד אלריקא אלי נתנו והם ומאומים נבזים אלו ולקחתי מובים שהם הראשוניםהחברים
 neav היה יום ובבל בביתי ועמד מהם יותר לשון ובעל חזק איש הוא השלדיקאבביתי
 כל ועשה טתתתיו הסוס צואת את וישליך וירחצהו 1יאכילהו התחיו ויצליח בסוסמלאבה
 והיה המעות אותם עם אלדקא הלך בשוק דבר שום לקנות היהורים הלכו ואם בביתידבר
 ממנו הרע לשק 4 אלי ומביאים אלדיקא עם וטריבה בקטטה הם יום ובגל מהם הכפלטביא

 לו שהימרך מה כל לסוס ונמשה מצליח הוא יען מביתי אותו לגחת אוכל לא להםואמרתי
 והיהורש לי עהשה ההד אשר ומעשיו עסקיו למטות יכולים אתם ואין הבית צורך עושה הואוכן
 היו ומפק ומאיסאפי מזימור יביאו אשר והנוים האנוסים כל כי נדולות הפאות לינרמו
 שקבלתי טה זה 6 הברתם ובעד בעדם שלהם וסוסיהם הם ושותים אורלים והיו בביתבאים

 הבית עסקי כל עהשה והא 6 בביתי המשרת האנוס עם קטמה עשה וכן . ההםמהיחורים
 ער ממנו היהודש עתק לי ודברו עליו אלי פטפטו טהם יותר לשרתני סטאוילה עמיובא

 בבואם ונתפשו המלד מאת בטחק בלי מארצם באו הם והיהודים בעבורם מביתישההנאתיהו
 כתב ממאוילה והדיין המלך כתב "שלהו לא אם ד" מאוה 5 בעד ערבות ונתטבטאילה
 והיה לפניו והלכתי המלך קראני כן ואחרי בטחון, בלי יהורים באו איך המלך לפניבעבורם
 והשבתי בטחון בלי ארצי אל באו היהודים איך המלד לי השאל ערב לשון ובעל יהודהעמי
 תפארתך מרום רוצה ואני לשרתני בעבור ובאו אלי שיבואו אליהם כתבתי איך המלראל

 שיוכלו בטחון למעני להם ותעשה מהם קבל אשר הערבות שיבטל ממאוילה לדייןתכתיב
 שימחוק לפיק שיכתוב שלו הסופר אל צוה המלך וכן : בטאוילה נזק להם יהיה ולאללכת

 המלד מבית לביתי הלכתי היום ובזה המלך בחותם לבטח וילכו לו נתנו אשרהערבות

 י .318 לי אמר ערב לי.אמר י MS.80 ' .318 אדריך ולא,בעבודי
 ' .315.עלי ' .315.הכרתם ".בבית/~15ג
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 דבר על ימים בשני פעמים ארבעה קראני והסלד בקטטה, אלדיקא ועם עטי הםוהזהורים
 אני ני הדבר זה איד אלי אמר ועוד עמהם. תעשה מה חכם תהיה לי ואמרהאנוסים
 לא כי ושלום חס אמת זה אין לו והשבתי שלי הסופר אל טילה ברית שסית נישמעתי
 ואמרתי כעוס ואני המלך עם ודברתי לטלשינים. אזניך תפתח ולא הרברים אלו לעשותבאתי
 ל' חלילה הדבר זה עשית לי תאסר ני חכם פשל הוה להם ותאמץ שטקר ההשמעלו

 מזה המלך שתק בז ואחרי ולעבורתך. לעסוקי אם ני באתי לא כי הזה כדברמעשות
 לפיחי ובאתי הסלד מלפני וכאחי בן הצחרי והמפיטת. הדרך עניק על עטי ודברהדבר
 בך שמח אני המלך לי ואמר ערב ולשון יהורה ובפני לפניו המלך וקראני ימים ףועמדתי

 אתה כי עליך אומרים הנוצרים כל כי יען מלכותי תחריבו אתה אבל בעזרתי באתכי
 ואם יריך על מנשקים וטף ונשים אנשים ביתיך אל שיבא מי וכל יהודים האנוסיםהחזרת
 כנגס ואם לסלד והשבחי לפניך ומשתתים עומדים האנוסים בני כל שולחנך עלאתה

 ואנוסים נוצרים אדם לכל פתוחה מביתי והדלת לפניך למערב ממזרח באתי אני לוואמרהי
 אם ני אתר רבר שטות אוכל ולא האטסימ הם ומי הנפריס הם מי אותם מכיר אניואק
 דברים עליך ילשינו המלשינים לקול תשמע ואתה לשלום שתולינני ער לכל פתוחהביתי
 : בם מאמין ואתה ובזב שקר דבריהם וכל אמתשאינו

 שינשק אדם שום הניה לא התמר זה לי תעשה אלי ואמר ירו לי נתן המלך כןואחרי
 וקמנים גדולים אש מזרקי אלפים ף עם ניסן בחרש ספינות " לי נדר והמלך יריךאת

 אשר ההוא הסופר אלי ובש הלילה עד נגמדתי לביהי ובאהב ממנו ויצאתי לדבריווהאמנתי
 בזה עמי ודבר האנוסים ברירת המלך מפני מתחבא הוא וכי בהחבא מילה הבריתעשה
 המלד מפני ותצא לירושלים לד חלד עלינו גרמת מה תראה לו ואמרתי עמו וכעסתיהלילה
 המלך לפני החתי בתחילה אלי בא הסופר זה וכי מפני, והלך אותך יהרוג או יטרוףפן

 זה עטי תעשה לי ואמר מילה ברית עיטה היה הוא איך בלילה חלם הוא איך ליואמר
 תעשה לא לו ואמרתי עמו וכעסתי אלי יעשהו לשלמה תצוה או הברית אלי ותעשההחסד
 אני כי אלי יאמרו הזה הדבר יודע אם לנו וגם סכנה לך יהיה פן הזמן בזה הדברזה

 הפתח יפתח שה*5" ער המלך לפני משמרתיך על תעמור לו ואמרתי אותו ויעצתיעשיתי
 וכל ואני אתה יען הזמן בזה הזה הדבר תעשה שלא לך והשמר הארם מחשבות יורעוהוא

 סופר והוא מברית הפועל זה לבינו בינו 2 ועשה מפני והלך * גדולה בסכנה נהיההאנוסים
 יודעים והם והנוצרים האנוסימ וכל שרין וכל מפורמוגאל המלך וידע המלך לפניומכובר

 איך אמרו עבדיו וכל והשרים והמלך ההוא הסופר לו והלך וברח טילה ברית 8 עשה הואכי
 ; בעצמי אני ההוא הברית לו עשיתי לא אם אף הברית הסופר זה 4 שעשה גרמתי *אני

 י .513.תחרוב 2 .%15 ועושה מפני .והולך 3 .15ג.עושה 4 .%15נרמה
.שעושה
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 אחת דיחז אל הנהר אחר* הלכתי בי בבית הייהי לא ואני בערי המלך שלח בןחתרי
 נם היום זה אותך קרא המלך איך לי ואמר לפני ערב לשון בעל ובא הלילה ער באתיולא
 הוא המלך בעדי ישלח אשר פעם וכל אליו אלד בעדי שלח המלך השני וביום למובזה

 אוחי ללות כן גם סוסו על שלו הדיק שולח היה ונם אותי. וישמרו אותי ילוו עבדיושולח
 ינול אני ואין לעשות רבים עסקים לי יש אני איך עמי ורבר הסלד לפני הלכתי העםובזה
 ארצו אל ללכת תויה ואם הבאה בשנה ולא השנה בזאת לא לכורח עמך הספינותלשלוח
 לעבור טארצך י באת כי הימים כל אותך אברך ואני הטות אליך נותן אני כי בשלוםתלד
 במערב פה לעשות לי אשר עסקים מפני הספינות עמך לשלוח יכול ואיני ולעזרתיאותי
 או ברומא ולחזור ללכת תרצה אם או רצונך את לו ותגיד קיסר מלך אל תלך תרצהואם
 והשבתי הזה, הדבר את מות עד לי וחרה תחפוץ אשר את לך בחר בפיץ ללכת תרצהאם
 ~שלחק הספינות אלי לתת לי נדרת אתה לו ואסרתי גדול כעס לי ונט מפורמוגאללמלך
 ואמרתי הרבה במערב לעשות לו יש כי לי והשיב אחר לאיש נתת אתה ואיך ניס! בחרש%

 אוהבי שרים שנים המלד ובפני כועס החתי ואני קיסר סלד לפני ללכת רוצה אני איךלמלך
 נקשבתי עמו שהיו מהשרים אחד אל וחבים שחורים בעיני הסלד פני את וראיתיהמלד
 בפיץ ולא הקיסר אל לא ללכת ברצוני אין למלד ואסרתי היבר בזה כועס המלד כיבלבי
 ויצאתי ימים מ עד הדבר ותחשוב 9 ועישה המלך אלי ואמר האפיפיור לפני ברומא אםני

 : לביתי והלכתי הטלךמפני
 המלכה ודברה עמי ויהורה אלהג והלכתי בעדי השני ביום אלי שלחה אשתווחטלכה

 שיתן אלי נדר המלך איך אליה והשבתי אישי, המלד עם טוב רצונך איך אלי ומאלהעמי
 ואמר לפניו אתטול קראני הסבה היא טה ירעתי לא לאויב עלי נהפך תתה ממינות מלי

 אני איך אלי המלכה מיטיבה ספינות, אליך לתת וברצוני ברעתי אין כי בארצך תלדאלי
 טלומדי ואנשם אש כערקי מלאות הספינות אליך לסדר רוצה היה המלד איך בודאייודעת
 האנוסים והחזרת מילה ברית שלו הסופר אל עשית אתה כי עליך שמע והסלדמלחמה
 מדברים ועבדיו המלך שרי וכל המלך כננד האנוסים עם עצות עוטה אתה ונםיהורים
 גם למלכה והשבתי . הרברים אלו מפני כעס והמלד זה בעבור דבר אליך יתן שלאלמלד
 אני כי לי חלילה המלך כננד רבר לעשות מארצי באתי לא ואני ולכם לנו לטובזה

 המלכה ואמרה שיהיה. האפיפיור לפני ברומא לחווי ברצוני וכי ולתועלתו לעבודתוראיתי
 המלכה עשתה9 אשר והבן לביתי. והלכתי רשות המלכה מאת לקחתי במוב תעשהאלי
 ף היינו מפיץ אחרים יהודים אלי ובאו בביתי תמדתי מאד במאד חולה הו64 המלךמאת
 והם וסוסיהם הם שים חרש להוצאותי בביתי ועמדו כבשרתים ה לו ונט הסופריעקב

 ואני אותו כנשבחים היו והנוצרים ראוי אטט הוא הסופר שקב וף יין, אוהבישבורים

hIS.50 2 1 .515.באתי 
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 י הראובני דוד ספור"192
 אחד דגל ממני ויגאל גדול חכם וראיתיהו לשון בעל הוא כי אהבתי ואותו עליוהאמנתי
 רטנים Rbh סנאופילי הסיניורא אלי שלחה אשר אותו צדדני[1 משני הדברות 1 עשרת בוכתוב

 שמות בהם נתוב מבסף מלאזת זהב דוקאט ועשרים חובטה שלהם 3 כהיקל זהבחותמות
 אדר בחדש אלינו יחזור כי אלי נדר והוא ההם והחותמות הדנל אליו נתתי וכןהקרש,
 למען מהסוס הכסף בלי עם דו* מאתימ שוה וטוב יפה לבן סוס ג אותי להביא וגרר659

 לזכר בידי יהיו סביב להם וחומה טובים משכנות שנים אלי להביא ונם להאפיפיוראתנהו
 והשיב בביתי. יה"ב הוא אשר כהצטמד טאלדיקא שלי הסופר יעקב ף שאלתי ואנימהקהל,
 וכי הרעים משטיו על ומתחרם מתנחם הוא וכי מובים בן הוא איך הסופר יעקב ראלי

 כי לי רבר הוא וכי לדבריו האמנתי לא אני איך יעקב לף ואמרתי תשובה לעשותברצונו
 אלי ויגנוב החטא יגרום פן ממנו מתיירא והייתי התשובה ובחילוני פשעתי עויתיחטאתי
 יעקב ף אלי ואמר דבריו. כנים כל בדבריך מאמין זה כל לו" אמרתי בי ואחר דבראחה

 תדרוך אשר הררך בכל עמך וילד בעזרך ויהיה אותך ישרת הוא עמך ישב אםהסופר
 הוא כי עליו לד ערב ואני טובים מבני שהצו יורע אני כי יריך על התשובות ויחזורבה
 אותו והשביע תורה חומשי חמשה ולקה בפנינו עומד ואלדיקא יחמא. ולא רצונך כליעשה

 ארצו אל הסופר יעקב י שלחתי בן ואחרי נאמן, ולהיות זה כל את לעשות הנו יעקבכמי

 יצחק ף שטו מפיץ בחור * בתהלה באו אשר יהודים 5 בביהי ונשארו ייטרהי1הוא
 ר המלך לפני להלשין בא כי נמור ורשע זקן קורדילשוה יוסף י שמו והשני הדלת.שומר
 על אותו והשבעתי בביתי אותו ולקחתי נוצרים בת הורג הוא כי 424 זמור בןאברהם
 על אותו שמתי כי הבית ההנאות בידו ונתתי ועיקר כלל הדבר מזה ידבר לא ביהתורה
 כהן וכלמה הזק; ורצה עטו חסרנו4 אשר דוקאט. ט* יותר טמני ולקח הכמטמרהזאת

 עמי היה אשר וה5 תניחהו. לו אסרתי רק רציתי ולא החסרים הל המעות על עמוללחום
 באיסופי שלחתיהו כי מאיסאפ' פירנטי אברהם 4 ושמו נאמן וראיתיהו נכבר rPtהוא
 גדול הטופר הרבה ספרים כן גם אלי והביא שעוה נרות דוק עשרה אלי והביא אליוחזר
 עליו הבית צרכי וכל וכבשים והתרנגולות והיין העונים לקנות משרת בבית אתיועמר

 ומראים ואבירם דתן כמו הם ואברהם יהורה הם אשר אחרים והשנים הסוס, אלושעורים
 הבגרים לי אשר הארנזות ובירם האנוסים ובין המלך ובין ביני Q'~SD1 וענוים חכמימעצמם

 ולא אותם הנחתי לא אני וכי הלחם של והארגז והמטות השולחנות להם אשרוהארגזות
 לפעטים אם כי דברי ישמע ולא חטט היה כהן שלמה שהזקן בעבור אם כי עמריעכבתים
 לא המלך כי המלך לפני ידברו למען לפני אותם העמדתי ולב, אליו אדבר איטררבים
 אינם לפני יבואו אשר והאנוסים הנוצרים וכל דבריו שומע אינני אלי אמר כירצה

 רנלם ועד מראשם אותם והלבשתי בהם ובמחתי בם בחרתי ולכן הזקן. דברישומעים

 נ .%15 ,ע'טרות AIS. 2 .השקל 3 .%15 ,לי something 8ת"5[ם! ו 1vice 4'1 מ[.%15
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193 4 הראובני דור סהרי

 משי בגדי רבם ענינים מהם לי חסר והנה מהבגדים הארנזות את חוקרתי חרטיםבגרים
 ד" כ שוה שהיתה כמשי מצנפנחהלקחו

 וענינים דו* ה שוה היתה לבנה אחרת ומצנפת
 אמר זה הרע ובלשנן אלדיקא עם בקטמה הם ועמדו הם לקחו אשר אלי חסרורבים
 והופחד עשרים בן אחד עבד שחורים עבדים שנים וקניתי לקהת. אתה אמר וזה לקחתאתה
 בכל אותי לשרת וגבור ראוי היה העבד והנדול הקטן. הסוס בעד שנה עשרה חטטבן

 אלוייקא ילד ואם הכושיים העברש אל ומצוה הענינים בל מסדר היה המשומד ואלדיקאדבר
 שלח נו ואתרי בהם, וכשגהץ היה הוא כי נהפך הולכים היו עניני כל אהד יוםטהבית
 ללכת רשה אתה דרך ובאיזה לעשות בלבך 1 חשבת מה לי ואמר לפניו והלכתי המלךבערי
 והכתוב האפיפיור לפני ברומא לחזור רצוני אליו והשבתי נסנמע-ין, ללכת רוצה אניכי
 וכי מלנותך אל השתי אני איך אחי יסף המלד לפני וביניך ביני עדות יהיה מכתבםאלי

 : הנשרים לכל במחק אחר כתב אליתכתוב
 הנוה שלו הסופר קרניירי אנמוני אל וקרא אליך תרצה אשר נל אעשה המלד ליוהשיב

 דוק מאות 5 לי שיתנו כמאוילה לי יכתוב שלצצי וכתב כתבים שנים לי ינתוב לפניאותו
 עד אותך ילח אנעים עטך ואשלח הכתבים ותקבל בסנמיחן אחרי תבא המלך אליואמר

 סנטירין אל ההוא ביום הלך והמלך לביתי ובאתי המלך מלפני יצאתי כן ואחרימאוילה.
 את לראות בניהם מפני לסאנטירק הלכו והם חולה בנה את להם5 ויש אשתווהמלכה
 'סבאו לאנשים שלי בגרים 5 נתתי נאלמרין הבן זה יולר אשר וביום רפואה לו יתנובניהם
 שוה היה שלי זהב מורקי * שמלות חליפות נתתי ולכלם שליצה והיו זה אחר זהלבשריני

 ד"ל
 מעוי מלקא * נתתי ולשלישי ד" ל שוה חרש אדום משי ננאניב * נתתי לאחר

 עמדתי בסנמירין ובנו ואושתו הוא שהלכו ואחר דו,. מ5 יותר שוה היתה מארצישה5אתיה
 waa בסנמירין א90 והולכתי שלי הכלים כל עם נסעתי וא"5 ימים 5 באלמריןאחריו
 15:מירין החנו אשר ובסבת ובחקו הבית עסקי נל עושה ואלדיקא הנהר אל קרוביפה
 המטה מן עמדתי כן האחרי ממתי, gy ישן ואני אלדיקא עם גדולה קסמה יהודיםעשו

 ושמעתי הרע לשון ההם מהיהודים עמי טיבר והיה אלדיקא לפני ובא וקראתי הדלתופתחתי
 יהודה עם כעסתי וא"5 עציהם הדלת סונר אני כי מדברים הם איך אלי ואמרדבריו

 להכות ורציהי עלי קולם ומגדלים צועקים היו והם נפלא הרבה ההם היהודיםואברהם
 השבת ביום מביתי להם והואו טביתי אותם וגנבו להם אשר הכלים 1npS כן ואחריאותם,
 מלשין אלריקא בי אלי לומר ושלחו בלל בזה יודע הייתי ולא ממתי על בפנים בנסתיואת
 יותר משרתים ברצתי ואין הדרך על אני איך להם לומר ושלחתי אמת דבר מדברואינו
 הערבות יתבטל בטאוילה המלד כתב וכי המלך מאת במחק להם וקבלתי חיובי להםועשיתי

MS.50 2 1 .312..השבתי 
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 ל הראובני דוד ספורוי 941

~waעתה. לעת עסקים לי "ט כי בשלום לררככם תלכו השתם רוק ת בער בטאוילה נתתם 
 אמר כי כהב לו אכתוב ורוצה מחילה ממני ולקח אלי בא הדלת השומר שחק ףויק

 שם יבא שטר הדרך לכל בעזרתו יהיו הקהלות לכל בערו וכחבתי בירושלים ~כתשרצונו
 טהילה מטני בקשו לא ה" ה6ברהמ ויהודה בשלום, אותו ושלחתי ובנדים טעות לוונתתי
 עליהם ועטרו כנגרי מרבריס הס בה הלכו איטר הררך ובכל להם והלכו אתי רברוולא

 והלכו לארצם שבאו עד להם הכאות לתת רוצים היו עתק ידברו אשר מקום בכלהאנוסים
 16 מסאנמירין רחוק אחד לאטם אותו ושלחתי לפני בא קורריליאה ויהורה להם.וברחו

 כן ואחרי הלך שלא לי הגירו והאנוסים ממני בהחבא ימש 5 בסאנמע-ין עמר שמעקורם דו* 5 הקרריליאה ליוסף ונתתי רחוק בהיותי מאוילה עד ללחתי אלי יבא בעבורפיסאות
 בסנטירין ועמרנו זל הזקן פירנמי יהודה ף אתי ונשאר לעולם ראיתיהו ולא חפצו במקוםהלר
 הנוצרים איך מטנו קניתיהו אשר הסוס בעל ממקום שמועה אלי ובא חולה המלך בןכי

 : הציור זה על מלעיסם והם דמותיציהלו
 הצורה ואת מכות להם ונתנו הנשרש על ועמדו ההוא במקום האנוסים שמעו כןואחרי

 אלי מטפחו אנוסים שנים תפסו ההוא מהמקום הדיינים גן ואחרי כרחם על מידםלקחו
 לו ואמרתי המלך לפני הלכתי הכתב ראותי ותכף בעזרתם, אהיה בי ההוא מהטקוםכתב
הישב

 עליהם קמו האנוסים וכי ממני ומלעיגינם[ דמותי ציירו פל5 ממקום נוצרש כי בעיני
 חן ואקבל אראה תתה מהם שנים האנוסים את תפשו והדיינים ההוא הציור סירםולקחו
 צוחו השעה בזה והמלך ההם, התפושים ממאסור שיוציאוהו לדיינים תכתוב בעיניךוחסד

 הכתב ובחבו בירי ההוא הכתב שאקבל עד ממך אצא לא לו ואמרתי הבחב זהשיכתבו
 ררנה אני לו ואמרתי הסלך צוחק והיה ההוא הכהב בפני המלך ותחם המלך לפניההוא

 גת; המלך וב; אותם ויוציאו האנוסים לפני הכתב זה עם ילד כנטרת * לי שתתןסכבורך
 : אותם והרפאו והלכו המלך כתב ועם אנוסים שנים עד אותו ושלחתי טעבדיו *לי

 מהן לשטות תרצה מה כבטובחים רגלם לד יש לי ואמר הדגלים מאת אותי שאלוהמלך
 בפניהם אותם אקניא 1 בחייל אלד אם השבטים ובין ביני שלנו הסימן הם כי לווהשבתי
 אתן אם י בכיתיך אמרת אתה כי הדבר אמת אם שאלני ועור הדבר, מוב המלדואמר
 הם מי לי ואמר דברתי. אני כן לו והשבתי מארצי הננבט כל שתוציא שבוע המשפםלך
 ישרתוך ביום מדתם זה כי הישמעאלים עבדיך הם כי צ תכירמ אתה לו ואמרתי הננביםאלו

 נ! 641חרי בוראי. זה כל יורע והמלך שריו וכל שחק והמלך החניות גונבים הםובלילה
 לשק ובעל אני והלכתי מהמלך אחיו החשמן וקראני בביתי ימים שנים ועמדתי מלפניוהנאתי
 הררך עניין SP[s] הרגלים עניין על אותי ושאל נדול נבור אלי וע,טה החשוק בית אלערב

 י 115.50 9 .18ב.תכירנה
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195 ל הראובני דוד סהרי.

 עושה אם השר והדרו קלי הס"ק הם הדשים אי לו והשבתי תדריך דרךובאיזה
 לו והשבתי שר אותך ואעשה בדתי להזור תרצה החשמן לי ואמר . ברומא ב*" הולךהנני
 לפני ייטב הדבר חח לעולם החר ולא החיבה מן נח שלח אשר העורב נטו אותיהעשה

 טארצי באתי אני ואיך הדבר זה עשו אבותי ולא נטי בן דור נקרע סלד בו אני כיהטלאכם
 טוב שם והמתי השם לענודת באחי אם כי לי חלילה הוה הדבר לעשות כי למערבטכהרח

 הדבר. זה לי לאמר לבך מלאך ואיך בה באתי אשר המצוה על העולם בכלשישבחוני
 יותר לו הימרחי לא. ההשנק לי והשיב הרצה האתה בדתי תהמר לד אמר אניואמר
 הש דחי כי אוסר ואני אמת דתך תאמר אתה כי בדתי וזשני ברתך אתה שתשבמוב

 : עמו וכעסתי וישראל סשה דתהאמיתת
 ושאתי לבינו ביני הטהורגט! הוא ערב לטת ובעל טובים רברים אלי לי דבר בוואחרי

 : לביתי ובאתימסט
 ללכת ושהסכמתי ררו ובאמה הדגלים על ממני הצאלה הטלכה בערי שלח השניוביום
 המלכה ושסחה ב*4 רומא דרך אלד והנני שלי הסיגך הם הדגלש איך אליהוהשבתי
 ושמעתי עמך. טוב לבו אלי אמר המלך וכי בשלום לארצך והחוור לשלום תלךשמרה
 לביתי והלנתי ממנה רשות ולקחתי שיחיה האפשיור ואל לדרך מכתבים כתב הואאיך
 Dniw והבנם נסיעתי בעבור מצמערים והיו לביתי באים היו ובלילת ביום האטמים כלואת
 קבלו שלא נרמא היה 1הק45 מסאנמירק נסעתי אשר עד הנוצרים לפני ידי את לנשקבאונ
 והוא מזור טוב הוא והמלך . לאל תהלה פורמוגאל מלבות ובכל המלך לפני בעדי נזקשום
 . שיקצה מה הושה האינבשיידור מאת יותר ידברו שלא להם ואמר המלשינים עם קטמהעהטה
 וא54 בכך מקפיר5 שאיננו שריו שיראו מפני עליו אבלות שום עוטה ולא המלך בנו מת כ;ואחרי
 קרניירי אנטוני מיד טובה כתיבת בנייר כתובים והם המכתבים אלי ונתן הערב לשק אליבא
 כי בטאף5ה לט כתב וגם ההם, בכתבים נדול וכבור מובים דברים לבבו בתם כתבוהוא
 ונקח ואתה אני המלך אל שלום ונחזור נלך הערב 4טק לי ואמר דו*. סאות שלשנקבל
 אני הלבט וכן אליך בפניו אתנם ואז הסלך לפני שנלך ער בירי הם והמכתבים ממנורשות
 ואתה בקלף המכתבם לי כתב האפיפיור איך ונשמרתי הסלד על וכעסתי הסלד. לפניוהוא
 ואלו עבורתך ובעבור בעבורך למערב משרת באתי ואני בנייר המכתבים לי כתבתמלך

 באתי אן ישמעו אחרינו בנים ולבני בינינו וזכרון עדות נשארו בקלף הם אםהמכתבים
 בקלף לכתוב האפיפיור ומנהנ בקלף לכתוב שלנו המנהג אין המלך לי והשיבלמלכוהך.

 לי תכתים לפניך וחסד הן אקבל אני אם למלך ואמרתי שלנו. הטנהג כפי לך עשיתיואני
 בעבור עושים אנחנו לי השיב והמלך לזכרה. לי יהיו אותם רוצה אני כי בקלף אחרתפעם

 1 .315.בואו 2 .315.מפקיד
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 ל הראובני דוד ספור*196

 בקלף אותם שיכתוב במכתבים קורנירו אנמוני לפני במכתבים ליל ערב לשון וצוהאהבתך
 בקלף אותם שיכתוב במכתבים קורניירי אנטוני לפני הלך ערב ולשון בביתי הלכתיואני
 הוא מיקיל ורון ההם במכתבים המלך לפני ערב לשון וחזר שנית פעם לכתבם רוצהולא

 המכתבים כל טיקיל דון וקבל בקלף אתה תכתב מיקיל לדון המלך אמר כן ואחרי המלך.לפני
 שלי מכעס זה על הראשון, כמו מכובד ואינו בקלף אותם וכתב קורנירו אנטוני כתבאשר
 ר בבית בפיסא הגעתי נאשר אני וכן 2, מהכעס אותי צווי אחי יוסף והמלך הזקניםכי

 ער מרוכלת אמו אם  ,6א  שרה  מרת שמה  וחשובה חכמה  וקנה לו 1"ס מפיסאיחיאל
 דרכיך את תצליח ממך הכעס 1ה תסיר אם ימיך כל כועס אותך רואה אני אלי ואמרהמאד
 אל ההוא בכתב אותי וצותה הספר בראש וכתבה במתנה נרולים כתובים לי נתנהוהיא
 מהכעס הנרמא והיה מהכעס יצרי את לכבוש יכולתי ולא תשכיל. ואז תבהל ואלתכעס
 כל ערב לשון ובעל  הנקורה.  ואת אל אותי להביא לביט ביני מיקיל דון עם לי היהא'טר
 להניר מיקיל דון לפני כמרגל ילד הוא בביתי אתו שדברתי מה ]ו[על למלך שארברמה
 רון כחבם בי לו הגיד ולא בקלף המכתבים ערב לשון בעל לי נתן כן ואחרי : הכללו

 חתומים נתבים 5 לי ונח! במאוילה לקבל לנו שיש המעות מאת הכתב לו ושאלתימיקיל
 תקבל המלך אמר אשר הכתב זה הערב לשון לי אמר והאחר מטאוילה לדיקאחר
 דוקם הש מאת האמת הכתב ולקח טיקיל 'רז; עלי וכזב שקר ההוא והנתב דוקאם,הש
 ולקחתי לדבריו והאמנתי חתום בהיותו הכתב לבדוק יכולתי ולא מהשקר הכתב זה ליהגלח

 יר על וחצי רוק 1 לו ונתתי דוק עשרה זה בעבור ממני ורוצה חתום בעל ובקשהכתבים
 הדרך. רשות מאתו ולקחתי המלך לפני ערב ולשון אני הלכתי כן ואחרי ערב,לשון
 ינתנו אליך וכתבתי בדרך ללותך טאוילה עד 8 הערב לשון עמך שולח אני המלך אליואמר
 ורציתי לביתי והלכתי ממנו נסעתי ואהל אליי כתוב דבר זה אי אליך יצטרך ואם יוק שלך

 אותו לבקש רבימ אנשים ושלחתי קניתי אשר הקטן הכושי ממני וברח הלילה בזהלנסוע

 היה ני טחרס נדול כלי מתוך אחד טבית אותו שהוציאו עד לשלוחים רוק סו יותרונתתי
 מסנטירין ונסעתי גדולות, מכות אותו והבתי ברגלו הברזלים ושמו העבד לי ונתנו שם.נחבא
 שלי עבדים ושנים משומד ואלדיקא פירנטי ויהורה כה, ושלמה אני המנחה תפלתאחר
 לשון ובעל מהנהר, הנאנו אשר ער פרדות ף על כלי וכל אחרים שרים ף עם ערבולשון
 יבא בבקר וכי הלילה בזאת שם ולישן בסנטירין לחזור רוצה שהיה ממני רשות לקחערב
 בהם יש לא פתוחות הבתים וכל הלילה בזה באלמארין הלכנו וחביריי ואני באלטאריןאלי
 שלחתי ובבקר הלילה אותו כל הבית בפני ועמדנו שכנים בו "ט אחר בית לפני והלכנואיש,

 ערב לשון בא אלדיקא שהלך ואחר דוקאט 5 השפחה מבעל יקבל למען בסנטיריןאלריקא

 1 .%15.צווי י %15.50 " .%15.העורב
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 יבא אלדיקא אלי ואמר נמתין. שלחתי אשר אלריקא לו והשבתי נלך. אלי ואמרלפני
 עד המנחה עד מבקר המוב סוס על ורכבתי ונסענו הפרדות על הכלים כל פטמתיאחרינו
 ועשו אחד אנוס בבית והלכנו אנוסים מעם בה 1"ס טפוורת מרינת והיא בקרוצהשהחנו
 ומלאכה יפים הם בי אוחם נטבחו הדגלים ופרסו מהעיר הדיינים כל ובאו גדל כבודלנו

 ובאמצע ארכו על רחבו זרת זהב לרגל סביב וסביב לבן מטשי האחר מזהב אחדטובה
 והציור בלוחות יריהם דבקים גדולות אריות שנים הלוחות שנים ומצד לוחות שניםהדגל
 וסביב כתובים הם ומזה כחה צדרין כלסני הדברות עשרת בם כתובים ובלוחות מזהבכולו
 השני והרגל ומזמורים. סוף תד טראש תורה משנה בהם כתובים הצדרין משני הדגל 1סביב
 לבן ממשי אחרים דנלים וה מכסף זכו אבל ו מוזהב הדגל כמו ציורו וכל ירוק ממשיהוא

 כי עליו והאמנתי בו ושמחתי אלדיקא אלי ובא הלילה עד בקורוצה עמינו ואנחנוגדולים
 : טובים בןהוא

 עייפות והבהמות מים נהרי על ביער והגענו הצהרים ער ובאנו 9 עד מקרשה נסענוובבקר
 ואמר עשירים אנוסים nWw בחברותנו והיו שם ואכלו הארץ על מהבהמות הכליםוהורידו

 כתב בירו וקח מקואמירה. הדיינים אל ילך מטשרתיך ארם לך יש מי הערב לשוןאלי
 לי אין 6 ואמרתי הצריך. וכל התרנגולות ויזמינו סובה דירה לד יסדרו בעבורהמלר
 ואמר הכי לנו לסדר בקואימירה התלד לו ואמרתי אותו וקראתי אלדיקא במו מובארם

 והיה שלו מהחבר אחד סוס הערב לשון לו ונתן סוס ממני ושאל אלך, אניאלי
 16 שוה זהב חטרה א בידו היתה וגם דו* מל יותר שוה שהיתה שלי החרבבידו

 4 כן גםובידו דו"

 דו"
 ונתתי בעד", שם אותו כששלחתי השפחה מבעל בסנטירין קבל אשר

 אלדיקא ורכב נדול כבור אלי שיעשו הדיינים לכל כותב שהיה פורטונאל טהמלד כתבלו
 בקואימירה והגענו ונסענו אחת שעה כמו אתריו עמרנו ואנחנו מפני והלך ההוא סוסעל
 ולא אלדיקא הנה בא לא לט ואסרו מאלדיקא העיר שומרי מאת דטאלט יצטער פתתעל

 והיא ההיא מהמרינה חין הלכנו ואנחנו הדיינים לפני ערב לשון הלך כן ואחרי :ראינהו
 כי ראיתי ואהל ואנוסים רבים נוצרים אותי לראות המדינה אנשי כל ובאו מאר עדגרילה
 ף האנוסים ואת אני והלכתי סוסי על תכב ואני הריינים לפני לבא מעכב היה ערבלשון
 ואנאנ אנא הסוס על הולכים והיינו קואמירה מדינת מאת יצאנו עמי. באו אשרטאתמ

 אנחנו 1עמד1:1 אחרינו יצאו ואנוסים ונלחים ושרים ונוצרים ונשים מף המדינה אנשיוכל
 דיינים ושנים הערב לשון בעל ביס אשר עד שלנו הסוסים עללשוט

~WnD 
 והלכט עמו

 ובאו ומנח-ה וכסא ושולחן ומטה יפה גדול חרר שם לי וסררו אחד אנום בביתעמהם
 אטרתי הדיינים ואל אלדיקא מדרוש גדול צער מצטער ואני לפני. המרינה מאתהדיינים

%15.50 3 Lacuna?  י %15.50 .
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 לבקש הלי4 בזה בדרך מהם אחד כל %כו אנשים ף לי ותבקשו ותראו חסד עמיחלטו

 עשו הדיינים וכן להם ואפרע אעשה כן עלי תגזרו אשר שכרם את להם אתן ואניאלדיקא
 : לאכול שאלך קודם אלדיקא לבקש והלכו דוק " להם ונדרתי אנשים ף ליונתט

 ועמרתי הבקר עד גדול ביגון והנני לישן בסמה והלכתי השולחן על אכלתי כןואחרי
 לפני יחירו בא אלדיקא והנה תפילתי השלמתי אשר עד מתפלל והנני גופי ורחצתיוקמחי
 אחריך לבקש שבאו אנשים ראית אם באת מאין אותו הגאלתי העורב כמו שחוריםופניו
 מאין לו ואמרתי בעצמו בא הוא גי אותו לבקש שילך איש שום ראה לא כי ליוהשיב
 ונתתי מקויוימרה הדיינים לפני המדינה בזאת תבא ני אתמול אותך שלחתי ואניבאת
 המעשה, זה עשית אתה ואיך הכל מהמדינה הדיינים אלי יסדרו למען המלך מאת הכתבבידך

 והלכתי הסוס על ואני אותי ורנמו גנבים בליעל בני עלי והנאו בדרך באתי אני כי ליוהשיב
 בקורוצא שם והנעתי ישבנו אנחנו אשר מקום לקוררבא שחזרתי עד לאחור וברחתימהם

 בררך עמי יבא למען דוקאט ג לו ונתתי נוצרי אנט ופרעתי שכרתי ואהל הלילהבחצי
 עד הלילה וכל היום חצי אתמול הדרך על ואני הנה לבדי אני וכאתי רשות לו ונתתיהזה
 ואמרתי אותי. להרוג בקשו הם כי לבדו השם אלא הגנבים מאלו אותי הציל %א השעהואת
 לקחתי וגם השולחן על אותם והוציא עשה וכן המעות ואת בירך אשר החגורה ן הוצאלו

 תורה חוכמני בחורטה השבעת ואתה עלי עשית תחבולות לו ואמרתי ירינו מעל שליהחוג

 ובי להם שמעתי ולא פריץ אתה כי והנהירים היהודים כל לי ואמרו לשוב חפץ אתהאיר
 המצנפת ממנו ולקחתי למוכרו, רוצה היית כי בהחבא אותו ונחבאת העבד גנבתאתה
 ד" 5ואטוה

 1 קניתיה ואני ממטתי אותם לקחת לבנה עמרה ואת היהודים לי הגירו כאשר

 תדין לא להם ואמרתי מדבריהם אותם קבלתי ולא בידיך הם כי העידו הבית בעלי וכלד"
 דברו אשר בל כי בם והבנתי מעשיך את ראיתי השעה וזאת למקומו, שתגוע עד חבירךאת
 מהמדינה הדיינים ורצו בך, יותר חפץ איני כי לשלום לררכך תלך ואתה אמת הואעליך

 השלוחים ואת אותו2 מניחו למעני דבר *בה תעשו לא להם ואמרתי אותו ולייסרלתופסו
 נותן אתה למה אלי אמר ואלדיקא להם. נדרתי אשר את אלדיקא בפני להם ונתתיבאו
 מהמלך כתב ממנו ולקחתי לי גרמת אשר הגרמה זאת בעבורך לו ואמרתי המעות אלולהם

 רוכבים והאנוסים סוסו על רכב ערב ולשון הפרדות על החמרים הכלים נשארו כ!ואחרי
 אייבירה בררך מקואימרה ורואנו כהן ושלמה אני סוסי על רכבתי כן ואחרי סוסיהם,על

 עבדתיך אני אלי ואמר עטי מדבר והוא הסוס על רוכב ואני לפני ובא אחרינו רדףואלד'קא
 יהודי ולא נוצרי לא אתה לא כלב בן כלב לו ואמרתי נוצרי. ואני יהודי ואתה כחיבכל
 בורח כי עליו בסוסי ורדפתי להורגו רוצה והייתי עליו שלי החרב ושלחתי ישמעאלולא

 ' .MS.השיא 2 115.80
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 לא אם להם ואמרהי אוהו. תניה לי ואסרו פני ותלו ההם והאטטים ערב לשק ובאהוא.
 אותי וגנב נדולות ההנאות לי וגרם רעה אליו 1WfW רציתי ולא בו שיתפסו הדייניםהנחתי
 אתי ודבר לפני ערב לשק ועמד אוחו. אהרוג אני יבא ואם עמי לבא רוצה הוא יועתה
 ריצה והוא שמגפרו במקום ללכת ארם יוכל הררך וכל אותו לעכב יכולת לך אק הדרךאיך
 אשר האמס בבית ווהלכט נאיבירה שהנענו עד והלכנו ללכת. הניחהו באיביירהללכת
 האנוס קובלנתה אלי ובא הראשון וביום השבת ביום שם ועמרנו הראשק בפעם שםעמדנו
 מפורמונאל המלוג היותי עד בטאוילה שהנעתי מיום אותי שרת חטוא הקרש לשו; יודעשהוא
 : אש כזרקי בעל 1ה41ש היש זהער

 רהטה השתה, רעה דרך היא לירטה עי מפשליה הדרך זה כי ערב לשק אלי אמרואהב
 לי דגר ולא בדרך. הנמצאים הננבים מפני אתנו ללוות עמך יבאו בררך אותם לשבוראנשים

 הומר ירעתי. לא ואני ובלילה ביום עמו מדבר שהיה אלדיקא אם כי הערב לשון הרברזה
 'אנשים חצמרך ובדרך רגליו על. וידריך גבור אטט והוא עמנו שיבא טוב אלריקא כיאלי

 לראותי המדינה אנשי כל באו השני ביום באייבירה ונסענו ויבא. ידריך ערב ללשםוהשבתי
 בירטה בדרך ההש המרינה סאת ומנאנו נסיעתינו. על ובוכים גדול צער מצמעריםוהאנוסים

 כמו ואיננו אחד אנוס בבית ונכנסנו לביישא הגעט אשרער
 הרמטי

 ממות לט וסררו
 להמ ואמרהי ובוכים מתיראים והע רבים אנוסים הלילה בזה לפני ובאו והכל,ושולחן
 הסלד לפני באתי לא ואני תפחדו ואל ירושלים בניין ותראו תזכו אתם כי ער עדי לייבמחו
 ביויטלים נדולות טלחמות לנו "ט יען לירושלים ולהביאכם אתכם לקחת הפעםבזה

 להבט אליכם נבא כ! ואחרי הקרבן ונקריב ארצנו לנו שתהיה ער תבואו בטרםבתפילה
 : לבא קרובה הנטועה איך אתכם לבשר אם כי באתי לא הפעם וזאת נושבת ארץ אלאתכם

 ונכנסנו אנוסים בו ש"ט אחר בכפר בלילה והגענו טבי"טא ]יצאנו[ השלטטי ביום כןונוחרי
 מקום אל מדובר אל ובאנו נסענו ובבקר הצריך, וכל ממות לנו וסררו האנוס בביתבלילה
 איטר מקום ובכל העיר דייני לפני ובאו אחד אנוס בבית והלכנו רבים אנוסים בו וישיפה
 ומדינה יפה מקום בלולאה באט התמ]קשי וביום , אותם ותטבחו הרנלים פורשים היו שםהיינו
 לראות ורצו גדול נבור לנו חרטו הריינים כל לפני ובאו אנוט אחד בבית ובאנוגדולה
 שתרצו מה בכל אתכם נשרת אנחנו כי אותנו תצוו דבר תרצו אם לט ושאלוהדגלים

 לעשות חזר ואלדיקא ראשק, ויום שבת ויום שש* יום בכל שם ועמדנו אותנו. עזרווכן
 שלמה היינו טהימיר יהודים ובאו ממנו מתיירא ואני גדול ושרותהעסקים

 נהי
 ויצחק

 ושלחתי המלך. לפני הלך מסו ויצחק לוי שלמה היינו עמנו ובאו מאיסאפי שהיהניסו
 ממקום ונסענו ההוא. ממקום בית לי יסדר הטלך כתב עם מטאוילה הדיין לפניקרבלייאה

hlS.50 2 משתה.h~S. י 
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 ושאלתי קרבליאה לפנינו ובא הבית ובעל רבים אנשים עמנו ובאו השני ביום מלולאהההוא
 והגענו והלכנו הדירות. מכל יותר נאה דירה לכם סדרתי אני לנו ואמר הבית מאתאותו

 לפני הנדוץ הדיין ובא רבים והדרימ תואר יפת והיתה ההיא בדירה ונכנסנובטאוילה
 אעשה ואני אלי תשלח דבר אתה תצטרך אם הדיק לי ואמר הצריך וכל ממות לנווסדרו
 ממני רפאל ערב לשון לפני ובא הבקר עד בלילה וישננו עמי, ערב ולשון לביתו והלךהכל.
 דוק לס בעד באייבירה סוס א לו קניתי ואני המלך, לפני לחזור רוצה היה כיסטות

 כחהב, קמושת ושנים אלדיקא ביר שהיתה מזהב והנורת ד" ת אליו נתתיובאטוילהי

 לפני צרכי כל יסרר הוא בי אלי ונדר הסלד לפני וחזר לו והעד ממללה אותוויטלחתי
 מיקיל דון כי דוק מאות שלוש לנו שיתנו המלד צוה אשר המעות קבלנו לא ואנחנוהמלך
 טה וכל המלד לפני התורנמן הוא כי זה כל יורע ערב ולשון מהכתב ההיפך ועשהשיקר
 הדברים ואלו הכל למלך לך אמד אני ערב לשון אלי ואמר בו. מאמין הייתי אלישידבר
 : בבית ואלריקא בטאוילה ועמדתי מאתי הלך וכן היואשר

 לראותי באו ולא אותם ראיתי נטאוילה ובהגיעי יהודים ה ומזימור טפה יהודיםופט
 במאוילה ועמדו נדולה גאוה להם והיה בטאוילה הנעתי אשר השני ביום אלי באו רקבדרך
 ץ בירנוסו * מהם מאחד וקיניתי עמנו, ושותים ואוכלים בבית לפני ויבואו ימים יכמו
 בחור והוא לוי שלמה עמי ועמד קרניירי. ליאנטוני דורו; ממט לעשות רציתי אשרדוק

 נכבד אנוס מסנטירין אחרי ורדף אלי. ובא בטאוילה אנוסים רבים קרובים לו וישטאיסאפי
 בביתי. אנוסים ה נמו ועמדו זקן ואחד הבגדים לתפור אומן והוא בגדים אותי מלבישוהיה

 בה. אלך איטר בדרך תקניו יוסף מהסלד במכתבים הכהן סשה ף לפני הניע ההםובימים
 לררכמ הלכו ההם ויהודימ ונדנרימ, אנוסים אנשים טלא היא הבית ערב ער מבקר היוםוגל

 שלי הסוס המלך אל דורון לשלוה הוא מוב כי תשבתי מטאוילה שנסעו ואחר המלך,לפני
 וישא הפועל זה ויעשה לי ילך מי וחשבתי הבירנוסו2 קורניירי לאנמוני אשלה וכי כליווכל

 והסכמתי ופחות לבב רך הוא וכי נאמן והוא קרישטופלי שמו אנוס בחור בביתי וישהדורו;,
 המלד בעיני שייסב ארמ שום לעשות יוכל לא לי ואמר אלריקא לפני ובא אותולשלוה
 שיהיה אדמ רוצה המלד לפני תשלחהו אם הסוס ואמר הפעם. בזה אותי אם כיובעיניך
 יצמרך תשלח אשר והשליח בשדה ציד לצור בחוץ מביתו יצא שהמלך ויראה וחכם 8חזק

 את4 בירו ויקח יהודי מהאינבאשרור לך הדורו; זה ויאמר המלך אל 1.ביאהו חזקשיהיה

 ואמרתי דברתי, אשר כל ואעשה למצותיך הנני כי תרצת אם לך אמרתי אני ועתההכתב,
 ואמרתי עשית אשר הראשונים המעשים מאת מתיירא ואני אלי שיעזור מי רוצה אנילו
 ואם קרישטופלי ביר אתן הכל כי בירך משלי מאומה לד את; ולא קרישמופלי עם תלדלו

 1 %15.50 2 .%15 .הפרנוסי .. " .%15.החק 1 .%15.אז
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 הדבר זה תשטה ואם המלל לפני נררת אשר כל ותעשה ילך אשר בדרך אליו תעטרתלך

 ספינה שומ מצאתי לא איך כתב המלך אל כתבתי וכן הימים, בל בעזרתיך אהיהאני
 שלי הסים דורון זה אליך שולה והנם לעשות מה ידעתי לא באהבל עומד זאני בהללכת
 אמרת אשר דו* הש קבלתי לא כי ורע שלד מהספינות אתה לי ותמצא כליו כלעמ

 הבירטסי ואת כליו וכל המום קר"טטופלי ביד נתתי וכן לשמך אלי ינתנו במאוי4וכתבת
 לאלריקא אמרתי אה5 קוו-גיירי. לאנמוני כתבים שני וכתבתי הסלד אל כתוב אשרוהכתב
 4 לו ונתחי קר"טמופלי עםילך

 דו"
 שלא אותם וצויתי ולמום להם הדרך ההוצאות נער

  קורניירי  לאנטוני 1  האגירטסי ויזע  חוס שיהיה לבינו ביני לקר"טמופלי וציתי הסוס עלירכבו
 אותם הצלחתי והוא. הוא עמו יחד שיהיה המלך אל ילך 0141 באלריקא שמין לאוכי

 אחי וניצאר הכחטי הקמן העבד מביתי 1 אותם שמלחתי ואחר המלד לפני והלכוממאוילה
 הנוצרים לעברים nDD נוחן היה בשוק יוצא היה ואם נמור רשע והוא הטשי הגדולהענד
 הבנות הנשים בעבור קטטות עמהם ועשה לט חמא עבדך8 ויאמרו הנוצרים אליויבואו
 להרונ רוצה וההן בבית אתי אשר האטם אומן על הנדוץ הכגטי העבד עומד ואחם ,שלהם
 הקז העבד וראיתי הכל לרעת חרצה ויצאתי הקולות הטמעתי בפנים הזני השולחן עלאותו
 העבר את וקשרו בחבלים שיקשרוהו להם אמרתי כן ואחרי בבית, אתי אשר האנוסמכה
 העק שברתי אשר ער בראשו הכאות לו ונתתי בירי נדול אחד עע ולקחתי וברנליוביריו

 ששברתי אחר מכות מאה לו תן להאנוס אמרתי ואתל יותר. אותו והכיתי אחר עץולקחתי
 תמד סטר בבית אותו הטסתי ברזל נבלי לו ועשינו נפוח בשרו כל לו ששינו אניהעצים
 ו14והב חיל וגבור ושה ראוי עבד והוא והלבשתיהו אותו ההנאתי כן ואחר ימש עשרהבכה

 האומן ופק בינו העטיתי כבתחלה הבית עסקי כל לעשות ההוא העבר ועומר הרבהאותי
 המיוני לו ונתתי ערב לשון ובעל וחזק יפה בחור והוא לוי שלמה בביתי והיהשלזם.
 אותם שטיתי אשר רוק 16 שוים חדשים שחור ווילומ סביבותיהם והיה שלי סו~אהוהמשל
 מבית האנוסים בבית המלשינים וראוהו קרוביו האנוסים בבית בשוק ושא אותם ולבשבערי
 רשע מהעיר הדיין אל עליו והלשינו כעס עליו לקחו זה ובעבור הנשים לפני טצחקלבית
 יהודים ולא נוצרים לא משי בו ש"ט בגדים ילבישו לא פורטונאל מלכות בכל איךואמרו
 שהקז הלוי שלמה את ותפשו דו* 5 עליו קנס המלך עשה שילביש מי וכל אטמיםולא
 : כהני בהם שהיה בגדינהמא

 את ויחושו ואהוב שלי חבר הגדול לשר ילך כהן לשלמה ואמרתי שמעתי כךואחר
 המעשה וקורם האנוסימי קרובת לו עשו הערובות עם אותו והוציאו הלך וכן לוישלמה
 רצה ולא אליו טובים בנדים דורון בעד אהובי המוב הגדול לדיין שלחתי לוימשלמה

 ן Lacuna.? hlS.50 " .15ג.עבדיך
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 לכברני תרצה אם אלי ואמר תחתיו סופר לו ונט לביתי אלי ובא אהובי הריקלקבלם
 ולא מבגדש לא אלי אמר ולא תחתי שהוא הסופר לזה טובה תעשה הנאה ליולעשות
 והוא ההוא הסופר אלי בא כ, הגהרי עבדיך. לנל משרת לד יהיה הוא לי ואמר אתר.מדבר
 ואמרתי תמיד. לזכרון לי ויהיה כבודך בעבור בגר לי תעשה תרצה אם לי ואמר נמורויטע

 ונתתי דו* יף בעד סמנו ולקחתי הולד וכן שחור שה בנד לי ותמצאנה תלך כהןלשלמה
 לי ואמר לביתי אלי ובא אהובי הגדל הדיין שמע וא"5 לו. והלך ההוא הסופר אלאותו
 לא אני לו והשבתי ממך שקבל הבנר מזה כך כל הסופר אל נתת כי ככה nenP אתהלמה
 אליך אמרתי לא אני ההוא הדיין אלי אמר הזז כבודך, בעבוי- אם כי הכבור זה לועשיתי
 והוא אהובי הדיין לביתו הלך נן ואחרי אליו. נתת נאשר כך כל בגדים אליו תעשהבי
 : דבר בכל גדול חסר לי ועשה הבן על האב נמו דבר בכל אותי ומישון אותי מסדרהיה

 מבני מלאה הייתה וביהו ביתו אל ובאתי פתאום הדיי; בית אל אני הלכתי כןואחרי
 ארם בני כל הגלח בפני ועמר אלי ובא הכל והניה משפס. ביניהם עושה היה והוזואדם
 אליו ואמרתי דו, עשרים בירי ולקחתי משכבו בחדר והוא אני אם כי בביהו ואיןהחוצה
 שתלד בערך שישלח המלך על שמעתי אני בי דורח דו* ה5 ממני תקבל אהוביבעבור
 תשבע פרומה ממך אקבל לא לי והשיב הדרךי הוצאות בעבור אלו ממני ותקחלפניו
 שלא ואחר לבינו ביני מל"ו והוא עמרי היה הלוי הכלמה פרוטה, ממני יקבל שלאבאלוהו
 אצבעות ועל הרנל ועד מראש מברגל גדול מלבהט לי יש לו ואמרתי מסני הטעותרצה

 רוקאט ל וקניתיהו בעינים אם כי נראה האדם ואין הצואר ועל הראש על וכובעוהרנלים

 רבר המלך עלי יטמע אם אלי ואמר אליה לשולחו רוצה ואני הדורון תקבל לוואסרתי
 : דורון שום מימי קבלתי לא ואני אותייהרוג

 תקבל אם בידי הם כ, לו ואמרתי יפות חרבות 5 עליך שיש שמעתי אני אליואמר
 לזכרון ויהיה אליך הכל אשלח אותך אהבתי בעבור מברזל הטלבהט ואת החרבות מןאחת
 על אלי ותשלחהו הכל אקבל אהבתך בעבור אלי 1 אמר וערתה. עזה ולאהבה וביניךביני
 אליו שלחתי ערב ולעת לשלום. לביתי וחזרתי בלילה אליך יבא שלי והחבר לוי שלמהיר
 את החרבות מן אחר שיקח לו תאמר לוי לשלמה ואמרתי כולו ברזל והמלבנת חרבות5

 46 אותו קניתי והחרב ברזל המלבוש ואת סובה היותר ולקח תביאנה, והאחרת יחפפואשר

 כן ואחרי האחרת, החרב עם אלי לוי שלמה וחזר דוק. מ* יותר בארצי שוה והיההד"
 לא הלוי שלמה ותפישת המלך לפני והלך אהובי הדיין ביר אותו ונתתי לסלד כתבכתבתי
 : מטאוילה אהובי הדיין נסוע אחרי אם כי,היתה

-  מאת לעצמו כבור לקנות ובא סאיסאפי רות אברהם ף 1DW זקן יהורי בא כןואחרי 

 י .13ג.אמרי
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 לו ונט במאוידה לפניט והטע כולם היהודים על המלד אותו גטים למען מפורטוגאלהמלך
 היהודים מכל ההו14 שבמלכות עניו היותר היה והוזו אתי ודבר בביתי לפני ובא הברים5
 ואחרי ימים " כמו צטאוילה ועמר הם. שיאכלו הבריו והניה שלנו בשולחן לאכול רצהולא
 אותו הניחו %א בפקו הלך לא כי מפיץ סופר יעקב ף בא כן ואחרי המלד. לפני חלדכן

 והוא הנגף גטם בל"טבונה בא היה שהוא קנן הננף מפני באיסאפי ולא בזימור לאלהכנס
 עמו ודברתי אליו והלכתי אחת פרדה על ורכבתי להכנס, אותו הניחו ולא טמאוילהקרוב
 אם הסופר יעקב י אל הומרתי המדינה אנשי כל אתרי ורדפו אחד פרדס בתוךמרחה
 ואמר והבהבים. נפק והחותמות הד% שלח הוא וכי הלד לא איך לי והשיב בפרןהלכת
 והוא לביתי וחזרתי לדרכו הלד כן ואחרי אחר, בחדש אליך ואחזור נפינו ללכת רשהאני
 במקומו אחר ויק בא ימים " תוך אהובי הנדול הדיין נסחג. ואחרי : לעולם אלי חזרלא
 ובער הלוי שלמה ובער קרבלשה בעי שלה הניע אשר וביום מיקיל מרת אהוב נמוררושע
 שיעמור רשות לו נתן לא והמלך הנה עומר יהודי אינבאשדור מה להם ואמר כהןשלמה
 ועמר חרשים 5 אם כיהנה

 האנוסים להחזיר אם ני הנה עומר ואינו הרשים ל* סמי
 עומד הוא ני הזה הדבר אמת אינו קרבליאה לו והשיב ולילה, יום בביתו הם כייהודים
 חכמים שיהיו האנוסים לחבירך תאמר לקרבלייאה ואמר המלד, תשובת לו יבא אשרעד
 האנוסים. על זה את יצוו לפניו אשר האנשם אל צוה ונם האינבשירור בבית יכנסווי"ל

 נואת קרוב לנו ונט זה. כל לי והנידו לוי הכלמה כהן הגלמה קרבלייאה לפני באו גןואחרי
 לכ-לך כותב שבוע בכל והו14 מיקיל מרון חבר והוא ולבריות לשם ורשע רע קרוב שכןהבית
 כן ואחרי בביתי. באים האנוסים איך מיקיל לדון והגיר וממעשינו מדרושנו מיקילולדון
 ואמר המלך אל הכתב כתבתי וכן נתב לו ואכתוב המלך ~ני שליח במרוצה לשלוחהשבתי

 מבעל כתב אם כי מהמלך כחב זולת קרישטופלי חוור כך ובין אלד, אני הלוי שלמהאלי
 אשר מאת משומר טא!ריקא לי וספרו בסנסירין. הוא אשר אחר מאנוס וכתב ערבלשת

 כל ממנו ולקח עצמו בער אותה ולבש הבירנוסי קרישטופלי סיר לקח ני ועשהפעל
 אלדיקא ובקשו ההלנו הערב לשון אל הלך וקרישטופלי מהסוס הכלים כל ולקחהכתבים

 היה כי הסוס מהביא והיה פרדס ביער וראוהו אחריו ורדפו הסוס ולא במדינה ראוהוולא
 בלא ערום הסוס ממנו ולקח ערב לשון בא בן ואחר אותו למכור בלישבונה ללכתרוצה
 הצמח המלד אל הוא כנמטר הסוס ונתט לו. והלך ברח ואלדיקא קרישמופלי ואת הואכלים
 ערב לשון אל אמר אלא תשובה כתב לא והמלך ההוא הסוס מקבלת גדולה שמחההמלך

 שהניע ובשעה ריקם. קרישטופלי אלי ובא עשה ולא שירצה מה כל אליו ואעשה אכתובאני

 רוצה אני אלי ואמר הההזאות בעבור דו* ' לו ונתתי הלוי שלמה שלחתיקר"טמופלי

 והלכו דו", ל שוה שהיה שלי היפה החרב את לו נתתי וגם עמי עוד יבאשקרישמופלי
 5 להם ונתתי במהרה תחורו עומר אני איך רואים אתמ להם ואמרתי המלך לפנייחדו
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 מאת הבירנוסי יקח דלף לשלמה וצויתי קורניירי לאגמוני אחר וכתב המלך אל כתבכתבים
 האנוסים על עלילות להתעולל האחר הדיץ' זה עמי ואהל המלךי לפני -יחריו והלכואלריקא
 היפשו אנשים צוה תם רגז בלב ועמדו יהודים להחזיר- רטנים אתם להם ואמר יוםבכל

 לאו אם 1 בביתי יבואו אםהאנוסים
 והחך"

 לעשות ינול היה שלא תפלי להם חסר עבטה
 בעבור רע אנוסלשום

 י~
 שמו:

 כי במטה רטן הייתי ואני בבקר משרתיו וכל הוא האחר הדתן ,בביתי אלי בא כןואחרי
 בחת הוא הארור הדיין ואמר כהן ושלמה אלי ונכנס בבקף נטן והייתי הלילה כלקראתי
 תאמר לו ואסרתי קרבלייאה. אלי בא וכן לקרבאליאה תקרא לשלמה ואמרתי הגדולבחדר
 הלבישני והאומן במים רחצתי ואני לפניו ואצא שאלבשנה עד בהחדר ההנסב שימתי;לדיין
 -הכתב ואמר ההיא הכתב אלי וקרא המלך מאת כתב ובירו הדיין לפני בחוץ והנאתיבגרי
 ואם בה ילך במאפלה ,ספינה תראה אם בי האינבאשנדור תשלח בידך זה כתבי שיגיעתכף
 ולא תעכבוו %א במהירות נלבנה ספינה לו ותבקש בראנה עמו תלך בטאוי4 תראהלא

 אלי אותו וקרא אלי נתנו וכן הכתב לי וק ואמרתי _ ההוא הכתב שיקרנא[ הדיין אלהאמנתי
 עיטה איני אני בי לרברי האמנתי הרשע הדיין לי אמר כן ואחרי הקרש, בלשוןקןבלייאה

 שאלך ער אותם ותעשה עסקים לד יש מה תראה ואתה המלך בציווי אם כי .מלבידבר
 עליו: תרבב אשר לד וסוס פרדות חמשה לד אשלח -ואני אחת שעה ביתיאל

 אני העבר והשיב נוצרי או ישמעאלי האתה אליו הכאל שלי הכושי העבר ראה כךואחר
 וסדרנו דבר לא דברתי ולא לו והלך בביתי הכרסי העבד לקח הדברים אלה ואחרינוצרי
 וגם לקרבלייאה אותו ונתנו אותו לשאת נוכל לא אשר את אלינו נותר ואם כלינוכל

 בזה היותי סיום אותי עבד הוא כי מפיסא יחיאל ף אלי נתנו אשר טשי הבנר לונתתי
 גדול כבוד לנו ועשה בביתו עמדתי אשר ואשתו לביראנטינה קראתי ונם עתה. ועדהבליל
 כל שוה זהב קיטורים דימאנמי וא זהב מבעות 1 נתתי אשתו ואל יפה חרב * אליוונתתי
 החסד בעבור דוקם 4 שוה וחרשה שה מרגוליות עם קמישה 4 כ; נם אליה ונתתי דוק 5אלו

 רבר ממנו שאלו לא הזם מאוילה הנה בבואינו הראשונה בפעם אלינו שטו .אשרוההוצאה
 : דוק 4 שוים היו חתימת הייט ממשי בנדים 5 אליה נתתי וגם אלו כל להםונתתי

 ולא מאד ער רע סוס אלי ונת; כלי כל את לשאת הפררות הדיין שלח כ;ואחרי
 על הולך אני כי שומע והדיין הדיין לבית קרוב במדינה ברנלי והלכתי עליו לרכוברציתי
 הפרדה. על ורכב עליו רכב הוא אשר סוס * לי ונתן לפני בא הסוס רציתי ולארנלי
 ממאוילה שסענו ומף ונשים אנשים ובוכים מצטערים האנוסים וכל ההוא ביום ענווגם
 בא העמי עמג' הוא ממני לקחו אשר שלי והעבר ככורתיו וכל הארור הדיץ ובא היוםבחצי

 בלילה ב"ארו2 והנענו כהן, ושלמה ילביטני אשר האנום והאומן הזקן האנוס עם-קרבלייאה

 .5וג.בביתו י .hIS.בפארו
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 לנו וסדר נכבד הוא והנהירי הנוצרים, בבית אם בי האטמים בבית נלד רצה ולאההוא
 תפילת על ואני אלי שלח ההוא והריק הבקר. עד הצמרנו ויטבנו הצריך וכל ומטה יפהחדר
 ו.5אגה שילד עד הבית בזה נעמוד אנחנו כי מצידו אלי ואמר השליח היה וקרבליאההשחר
 עמדנו ואנחנו עמו שלי הבהטי העבד ולקח ההוא הריין הלך וכן ושיחזור. ספינה לנושקש
 ו'שאלו הנוצרי בבית לראותי מטאוילה רבים אנוסם שאו ימים ת כמו ההוא הנוצריבבית
 עמי הלך ההש והשם במעשיכם וחכמש חזקים ותהיו אלי תפחדו אל להם ואמרתיממני
 ! טובה בררך לי ויבחר המצוה בזאת הדריכניוהוא

 ספינה יש שם כי כלאנה הלכו ואמר קרבלייאה בער הצלח מ5אגה הדיין בא כןואחרי
 אלי ובא אחריכם אבא ואני הכל לכם יסדרו הדיינים אל צויתי ואני בלינורנאשהולכת
 כל עם רבים טים גשם עם תכף ונסענו הדברים אלה כל לי ואמר הריין מאתקרבלייאה

 : אנוסים והאומן והזקן קרנלייאה עמי ובאבלי
 קרוב אחד במחנה ובאתי הגדול הים שפת על אחד בכפר בלילה והגענו י מפארוונסענו

 דיונים שנים שאו שעה הצי כמו תמדתי והסוסים במהנה הכלים והורירו העיר שעראל
 אנחנו הדיינים אלו לי ואסרו טאר עד ננבדים ההוגש הבפר אנשי 31ל נכבדים והםלפני
 והיא ברירה כאתי במחנה הנחתי כלי וכל עמהם והלכתי עמנו. תבא שה רירה אליךסדרנו
 יאחרי בשולחן וסער השולחן לי ומירר כהן שלמה ובא ההיא בדירה שולחן לנו וסדרויפה
 קרבלישוה ואת אני ההיא בדירה ורטנתי יפה מטה לי סדרו והם הכלים עם בטחנה הלךכן

 ורושתי ממטתי שמדתי הבקר ער במחנה כהן שלמה עם הוא האנוס והןקן האטמיםוהאומן
 באו בחט שמטר הנרול והחרר בפנים חרר בתוך ואני התפלה על ועמרתי בגדי ולבשהיבמים
 לפניהם יצאתי התפלה שהשלמתי ואחר : ונשים סף הדיינים ואת ההוא הכפר אנשיבל

 להם אותם תראו ו~רבלייאה הכהן שלמה אל ואמרתי הדנלים לראות רצוננו אותיהכאלו
 והנאתי ורבבתי הסוסים דגיאו נ! ואחרי מאד. מאר הטבחוהו אותם ופרסו הרגליםוהביאו
 בעלי אל ונתננו ויעצום גדול נהר אל והגענו אחרינו הכפר אניטי כל ושאו ההואטהכפר
 הלכנו וזונחנו להם. וינזרו הספינה אל מכלי המשאות את והכניסו שלהם השכרהפרדות
 והוציאו נדולה מדינה והיא נאווה ווילה ועמה הנהר אל סמוך המרינה אל ההיאבספינה
 והדיינים תשים טף הסדינה אנשי כל ובאו הנהר חוץ אל מהספינה אני נם ויצאתיהבלים
 שלא אותם וצוה ומלאנה טואה מווילא הריינים אל כהב הנמור הרשע הריין ואתלראותי,
 ותחפשו לפניו ילבו לא האנוסים על עיניכם ותפקחו נתרי בבית אם כי האנוסים בביתתכניסהו

 כחורתיו עמנו הצלח טהעיר הריין בא כן ואחרי אליהם, לדבר בסתר ילכו אם האנוסיםעל
 האנעיימ כל ובאו המרינה אל נכנסנו ולא מהמדינה ההן נטרי של אחר מחנה דירתאל

 י .15ג.מפאראה
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 ף כמו ובאו ההיא .המחנה בבית הכלים כל והבטנו הלז. ,טהמחנה הבית אל אחרינולרדוף
 עמדנו הרשע,טונחנו זה בעבוי לשלום לכם תלכו להם ואמרתי נוואה מווילה לפניאנוסים
 בו יישן אני -אשר בבית הדיינים ,וחפשו ובאו ישן ואני ההוא ובלילה ה. ליל המחנהבזה
 כהן ושלמה קרבלייאה לי אמרו אם כי מביאתם מאומה ירעתי ולא אנוסים בבית "ט,אם
 ,שמעתי ולא הכאות להם נותן הייתי לחפשני שבאו הייתי,,יודע אם כי להם שהלכואחרי
 ונסענו עליו ורכבתי סוס לי ונתנו פרדות לנו הדיינים הביאו ובבקר לטובה. יו וגםמאומה
 כן ואחרי :  ונשים  סף  'המרינה- אנשי וכל הריינימ לפני ובאו בלאגה והלכנו נראהמופלא
 לראות ורצו הבית על הדיינים 'את לפני ובאו כלינו כל עם הנוערים בבית אותנוהבניסו
 לראותם באו והשרים וכל,הנדולים מאד במאד אותם הזבחו אליהם אותם הראתי וכןהדגלים
 לפניך יבנסו 'שלא כראוה הוא ' כי הרשע הריק מאת הכתב זה תראה לי אמרווהדיינים
 בין -הפשט שום -לי נאק בנוצרים ולא, באטסימ לא הפץ לי אק אני להמ וה.טבתיאפסים.

 ולא אותם אקרא לא ישובו יש~ו~בו ואם יבואו יבואו וגשם לזהזה
 אמנעמ.

 הלכו כן ואחרי
 1 טכוסקאייגי הספינה תלך.בזאת ואמרו הדיינים לפני ובאו ימים מ כמו ועמרנו לדרכם.הדיינים

 אליכם, ואשיב2 היום חצי עד בדבר אחשוב אני להם ואמרתי מחר ביום הולכת היאבי
 הם כי הספינה בזאת תלך לא פנים כל לי ואמרו ואטמים נוצרים אלי באו כןואחרי
 י פנימ בשום הספינה ביאת ללכת ברצוני אין להמ ואמרתי הדיינימ אלי ובאו דמימשופכי
 והלכו פנים. בשום אלך לא להם אמרתי ואני הנסויה בזרועם עמהם תלך עמי מדבריםהם

 לקחתי אני ואמר אלי חזר כן ואחרי עמהם, קרבליאה והלך כעוסים והנמ טמניהדיינים
 כי הרשע הדיין לפני ואתה אני ונלך נ במהירות הסוס על תרבב אתה כי הריינים סאתרשות
 הסוס לי ונתנו מהבית סאתי וכן הדרך. באמצע הים בשפת בו ישבנו אשר בכפרהוא.

 ואני פרסאות 5 מלתגה רחוק והלבט במרוצה והלכנו סוסו על רבב וקרבלייאה עליוורבבתי
 חכינו שנחנו אנשים מק יותר אחרי, רודפים הדיינים כי אחרי וראיתי קרבלייאה עממדבר
 עמהם טדבר הוא וכיי בכעס קרבלייאה עם מדברים והם לפנינו הדיינים שבאו עראותם
 הדיין לפני ללכת רצון לי ואין השם דבר זה כי וחשבתי בלבי. מצחק ואני הארי כלבולבו
 רצונם. מפני רבוני ובמלתי כעטרתי ובריכון קרבליאה ברצק .הכל עשיתי אם כיהגדול
 אחרינו ררפו הם כי לי והשיב באו ולמה עמהם תדבר מה קרבליאה אל שאלת* כןואחרי
 ונלך הדבר מגב לקרבליאה והשבתי פנים כל על הספינה בזאת יהלכו עמנו תחזרוואמרו
 ומורך רעד לו וגט הדיינים מאת מפחד היה וקרבליאה בחזירתי. שמח ולבי עמהםוחזרתי
 הוא האינבשדור אל מדבר שאתה מה וכל הכל העושה הוא אתה לו אמרו הם ניבלבו
 הדברים אלה קרבליאה לי ואמר במאסר. אותך ולשים אותך להפנט רוצים ואנחנועושה

 עמהם הלכנו כן ואחרי לי, אשר בכל אותך אפרות4 כי תפחד ואל תירא אל לווהשבתי

 1 15.50ג 2 .%15.והשיב 3 .%15.המהירות 1 %15.50

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



207 .:. הראובני דוד ספור.:.

 ונננסתי אשמע ולא צדע אני ואק בביתי יפנם שלא קרבליאה אל ואסרו בלאגה שהענועד
 בעדו השלחתי אחר בבית הוא ואמרו קרבליי14ה אק הואלתי ריינים שנים ובפני ביתיבתוך
 : בא ולא שליח אחרשליח

 בבית תראפי ואמרתי מהבית ויצאתי עמהם והלכתי דיינים ה5 בידי חזקתי כןואחרי
 אחר. בבית הלך והנה ההוא בבית עמהם והלכתי אותי והראו בו יוסב קרבלייאהאשר
 איך להם ואמרתי הדיינים ובק בינו שלום ועשיתי אלי בא לראותו באתי כי כששמעותכף
 בלשונו שומעש אתם ואין הרש הוא בהן שלמה והזקן שלכם ]לשון[ יודע אני ואין יחידיאני

 פורמונאל מלך לפני אותי שרת והוא לבם ידבר אשר את ותשסעו לשוני יכירוקרבליאה
 ואינו בחהס חרש סדי שכרו לו אשלם ואני הזה היום עד בפורמונאל השתי 41שרמיום
 היום בזה לו ולקחתי ובביתי קרבלייאה עמי בא כ! ואחרי בשכר. אם כי בחנם אותיעובד
 א כן גם לו ונתתי ר" 55 בהם והוצאתי חרשות וקלשאש חדש ומאיון וחהס נדולמעיל
 זה: את הדיינים כל וראוי דוק 4 שוה שהטו נדולה חדשהחרב

 ההוא ובליליו 631. מבוסקאייגי הספינה בזאת סחר ביום אלך כי מסכימים הם כןואתרי
 לך נתתי אני כן אמר ההוא והכתב המלך נתב עם המלך פני מאת קרישטופלי אליבא

 יהודים האנוסים להחזיר בהם נסבת אתה ובי חתמים 5 ועמדת חרקתם ל5 שתלךרשות
 הכל יודע אני האנוסים עם טרשיך וכל סטאוילה טהריינימ מכתבים אלי באים שבועובכל
 אמרת אתה כי רעה לך לעשות רציתי ולא לאחורי שכן כל בפני שעשית בזה ראיתיבי
 כנגדך רעה שידבר אנס עליך שמעתי לא זה ובעבור ותתלתי אהבתי בעבור אלא באתלא

 ולא בשלום תלך לפניך כתבי יניע תכף ואתה לארצך תחזור בשלום תלך אליךואמרתי
 ונתן מאיסאפי פרינמי יהורה עמו בא לפני קר"סמופלי הגיע כאשר ההוא ובלילהתעכב.
 4אלי

 הכתב ואטר ערב לשון מבעל אחר כתב קר"סטופלי אלי נתן גם שעוה. מנרות ד"
 שכתוב מה ידע ולא ידו חתם הוא כי בדבר יודע המלך ואין הכל שסה סיקיל דון כיההוא
 המוציא והוא סיקיל דת ביר הוא המלך שביר מה וכל פורמונאל המלך טנהג תהובו,

 כי גדול חסד לך עשה והמלך בעבורך אם כי שלחו ולא הפשע הדיין שלח והואוהמביא
 וכלילה ביום המלך עם מדבר הוא מיקיל ודח רעים דברים עליך קבל ולא רעה לך עשהלא
 מפורמוגאל. המלך לפני תסיד הוא כי מיקיל דון בעבור אחר דבר אליך עשות יכולתי ולאנגדך

 עם ודברתי קבלת שלא דוק מאות ה5 בעבור אחד כתב לכתוב רצה לא קורנירוואגמוני
 הפך כן ואחרי עליך מוכים דברים לי אמר הסוס שקבל ובשעה דבר לי השיב ולאהמלך
 יש כי תעכב ואל לשלום לררכך לך תלד ואתה דבר עשות יכולת]י[ ולא מיקיל דוןאותו

 כתבים יבואו שבוע ובבל ננדך מיקיל דון ואל הטלך אל נותנים והם נגדך הרבהמלשינים

 : %15.20 י .%12.וראה
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 תעכב %א שתלך עצתי הש הו עמך כעוס המלד וראיתי ננדך מדברים ממאוילה המלךאל

 חלטה: אשר את ותרע חכםהשתה
 ונשאר הסלד לפני עמד והוא קר"טטופלי הביאו אשר לוי משלטה שלנטי בחב אליובא
 האנוסים דוק 3 בקנס ערבות עליו נכנסו ממאוילה ממני שנסע ואחרי בירו שליהחרב
 %א הדין אל לשלח מוב ואמרו האנוסים קרוביו אלי ובאו הריק עם פשרה ועשוקרוביו
 הנוכר. לוי נצטלמה הקנם בעבור אליהם אותם ונתתי דוק 4 ממני ורצו מאומה המלדעם

 עם ודבר כחו בכל שטה הוא כי אוטר היה קבלתי אשר הלוי שלטה לי שלה איטרוהכתב
 דבר אליו השיב %א קורניירי אנטוני עם דבר וכי מאומה לו השיב ולא רבות פעמיםהמלד
 להוציא יכול ולא כבטומר אלדיקא בקש הוא וכי מיקיל דון עם ומריבה קטטה עשהונם
 כבגומד אלריקא רבר שומע הוא וכי הבירנוסי ומעות שמכרם הסוס כלי מאת פרומהמידו

 בקואימרה אותו ששלחת ביום הראשונה בפעם רצה אלריקא כי האנוסים אליו אמרו כ4בקורבנה
 החזירוהו בקרחיה אשר האנוסים לולי הכל ולקחת הסוס למכור בל"טבונה ללכת רוצההיה

 הבלהתי דבר מידו להוציא יכולתי ולא לאחור שחזר סיבה היה והם בקאימורה.לאהור
 תשובתו. לחכות המלד לפני עומד ואני תעשה אשר את תרע למען במרוצה קרישמופליאליך
 והלכתי הבקר עד ורטנתי לפני האנוס וקרבלייאה ההוא בלילה מכתבים ה5 אלווראיתי
 הספינה זאת ופי ללכת רצוני ואמרתי שבהמ הנדול הדיק בבית כה; ושלמה וקרבלייאהאני
 עליה תלד ולא תדרוך לא אלי אומרים הנוצרים וכל דמים שופכי הם בה נלד אמרתאשר
 הימים. כל הם לנו האוייבים ומרמה דמים אנשי ביד תחנני אתה כי המלד בעיני יימבולא
 יותר אחרת ספינה לי תבקש מפורמונאל המלד ולאהבת השם לאהבת גדול חסד תשטהואם
 בעל אחר קראו יכן לבמח. ללכת נוכל למען העיר מזאת ההיא הספינה אנשי ויהיוטובה

 ההש הספינה ובעל בלינורנה להוליכנו זהב דוקאט מאחים בער מסחר עמו ועשוהספינה
 לי משמרו אחר דבר עשות יכולתי ולא סובה ומכחטפחת ונכבד וישר מוב אנט והואמסאגה
 : שאד טוב אדם הוא האטט צחה איש אחר האיש זה מאת נבקש ולא נראה לאהדיינים

 שאתים תתן לי ואמרו לביתי מהעיר הדיינים ובאו היום בחצי לביתי הלכתי כ;ואחרי

דו"
 ק לנמ אתן אני להם והשבתי המפינה שכר בער

 דו"
 הנה

 וה"
 נ5יגורנה אתנם האחרים

 בכל אותה לתקן רוצה הספינה בעל כי הנה דוקאם מאתים תתן ואמרו הדיינים רצוולא
 אחד אמס כי ואמר קרבליאה אלי בא ואחר מנחה לעת ותחזרו תלכו להם ואמרהיהצריך,
 באו כן ואחרי : דוק ק3 ויקח אש מזרקי בה ועט הספינה מזאת טובה יותר ספינה לויש

 נתתי וכן אחרת בספינה ולא ההיא בספינה ללכת אם כי עטהם דבר יכולתי ולאהדיינים
 לבטח ביגורנא ידריכני הוא כי וערבות מכתב הספינה בעל אל וכתבו ר" מאתיםאליהם
 קנס עליו מאתנו בהב יבא לא ואם בלינורנא הגעתי שבשלום נמו ערות כתבי עםושיחזור

 שיתקנו ורציתי חרוב והחדר ההיא הספינה לראות והלכתי לימיין. אלפים עשרת למלךלפרוע
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 יתקנו לנתח שים ה נגמרנו ומטמרים ולוחות נסרים בעבור אחרש דוק 1 "שאתיאותו
 הדברים אלה כל לו ולספר המלך לפני במרתה פירנמי יהודה לשלוח וחשבתי , והספינההחדר
 ולבשתי טעות לז נתתי וק הרשע הדיק מטני . לקח אשר הכושי העבר את לו להמרוגם
 מה וסרוסו סוס עם המלד אל במהרה א(תו דולחתי חדשים מלבחנים 1 אחרים פעםאוחו
 הם בי היום בחצי ההיא הספינה בתוך בנסתי והחדר הספינה שתקנו ואחר בדרך.שנאכל
 שהוא קודם בספינה הלכתי זה בל שמעתי וכאשר הגיע הנמור הרשע שהדיין ליאמרו
 אשר האטמים אל נתחו הספינה אל שכנסתי וקודם כלי כל לי והכניסו הלך אלייאסר

 ו אנא ירעתי ולא רשות נתתי קר"צמופלי ד14ל בוכים והם להם ילכו רשות בבית"צרתוני

 בעדו גד% חדר כהן לשלמה הקטה הכלים כל לי וסדר בספינה עמי הלך וקרבלייאההולד
 השדינה. אל קרבלייאה חזר כן ואחרי הימב. שלי החדר חיצה בתוכה. וסמה הכליםובעד
 הים ישפת על עמהם שלו אתרים ומשרתים כמשרהיו 4 עם הספינה אל בא נמור הרשעוהדיץ
 הנוסים "ש אם לדעת וכל סכל הספינה וחפשו עמו קרבלחאה ונם המדינה אנשי כלוכן
 לי "ש אם הספינה אנשי נל וראו כלי כל את וכהתשו וחפשו שלי הארגזות כל ופתחועמי
 מכל ביד" היתה אשר אחד חרב אם כי אתי מצאו לא וקל אש מזרקי היינו כהנחיתכלי

 : כן גם אנוס שום טצאו ולא לי שהיוהחרבות
 דנאל עטו קרבלישה ואת הספינה הדר פתח אל הגמור הרשע הדיין אלי בא כןואחרי

 שבא אחד כתב והרסני המלך. בכהב אם בי זה כל אליך אעשה לא ואמרי מחילהממני
 אם צרה טנל אותי פדה אשר יי חח לדיין תאסר לקרבלייא ואמרתי מיקיל דון כתבולידו
 עמי אותו אני לוקח כי הספינה מזאת הדיק זה יהוא היה אם טשרתים ף ועמי בפנייהדק
 ואנחנו הספינה כנאת לררכו הדיין הלך כן ואחרי אחי. יוסף המלך אל חבור מדברעד

 אותו ושלחתי לדרך צדה בעבור דוק 5 לקרבלייאה ונתתי הדרך, על שלנו והספינהנוסעים
 אחר במקום הספינה ועמרה מהים המדינה מאת והרחקנו ההוא ביום טיאגה נטענוואנחנו
 שכרו הזקן האנוס אל ירו על ושלחתי בלפנה ההוא בלילה הספינה בעל עם כהן שלמהוחזר

 כהשם ענינים כהן שלמה וקנה לדרך צדה שיעשה כדי מעות ראיתיהו %א מנגהמהבית
 : ההוא בלילה אליוחזר

 ובכל לילות פ ימים 5 מתענה ואני ימים 5 הספינה וררכה הלילה בחצי מלאבהונסענו
 בלילה, ואכלתי התעניתי אם כי אחד יום אבלתי לא ובפורמוגאל טפיסא שנסעתי ויוםיום

 נם וששיתי מאומה. שתיתי ולא אכלתי שלא %ילוח יסים 1 בפורמוגאל תעניות 1המסיתי
 וכן שתיתי לא ומים אכלתי לא לחם ולילות ימים 5 רצופים יום 6 תעניות בפורמוגאלכן

 מווענה הייתי הנמים שאר ובכל שתיתי ולא אכלתי שלא ולילוה ימים 5 עם 6 בספינהעשיתי
 הייתי ואני טאומה. ממני מבקשת נפשי ולא % וטוב חזק עומר ואני ערב וערמערב

 2 .515.ואמרתי
 י %15.50.

11.6.5[ מ6
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 ף למאולה קרוב בספינה והנעתי בה הלכתי אשר הררך ימי כל לערב מבקרמתפלל
 לזה סמוך בים הספינה ועמדה מרינה לקאשטה סמוך קיסר מלך מלכות בראשפרסאות
 לשכירות. בבלינצה אותו להוליך כדי בספינה אחד לתנר אהד דנ להכניס ימים (5הטקום
 ואחיו. הוא בא השני ופעם יחידי אלי בא האחד הפעם פעמים 5 קרבלייאה אליובא
 אותנו שרת אשר עמנואל שמו בחור נהירי אלי בא השנית בפעם קרבליאה שבאוקודם
 רוחץ והיה אותי כנטרת והיה הרבה כהן משלמה חבר והוא שיריות הרבה לאנהבמדינה
 היה כהן ולשלמה . כהן שלמה למטת קרוב 4ט; והיה השולח, על ומסדר הטים וגת,הבלים
 ב5 שלו המעות ותפר רצה ולא שלי המעות בין מעותיך תשים לו ואמרתי רו* 5 כמולו

 המעות וראה בהן כהפלטה הקלצא עמנואל זה הסיר אחד ובלילה שלו בקאלשאמקומות
 מקום באותו כסף מטבע נטם אותם ולקת ד" "5 בתוכו היו אשר אחד טקוםופתח

 : הרמש ולאן מאומה כהן שלמה ירע ולא לשרת שסדטהקאלצה
 של בחדר הבקר ער ההוא בלילה אתנו ולן אחרונה בפעם שחיו קרבלייאה בא כןואחרי
 5 ~דקה לתת בה! שלמה רוצה והיה בספינה כהןשלטה

 רו"
 המעות ובקש מקרבלייאה לאחיו

 בלילה בסמה אותי בנבח אתה מקרבלייאה אחיו אל ואמר אותם. מצא ולא שלובקאלצה
 ושאלתי לקרבלישה שהאתי ואחיו וקרבלייאה כהן שלמה נדולה קטטה תשו אתי. עמדתכי
 אחיו על השד כהן שלמה איך לי והשיב הם. מי שמעהי אשר הזעקות הקולות טהלו

 כי לך אמרתי הלא לו ואמרתי לפני כהן לשלמה וקראתי המעות שלו מהקאלצא ננבשהוא
 : זה כל אליך בא כן על לקולי שמוע אבית ולא במעותי ותשימם מהקאלצושהטירם

 הוא כי אותו תחפיש עמנואל ביר הם המעות לו ואמרתי הספינה בעל קראתי נ,ואחרי
 אם כי הרע הפועל זה עוטה שלא יורע ואני שלך בספינה הזאת הגניבה שיעשה לךהרפה
 וכי לקחם הוא כי עמנואל והורה קרבלייאה חגם עמנואל עם דבר הספינה בעל וכןהוא.
 רוק 5 הספינה בעל ולקח רוק 1 אליו ונת! המרינה אל הספינה בעל עמו והלך במדינה.הם

 והגנב נדר כאשר הצרקה בער דו* 5 מקרבלייאה לאחיו רוק ה5 מאלו נתן כהןושלמה
 אל קר"טמופלי אלי ובא ביתם. אל בשלום שלחנו ואחיו וקרבליאה לררכן הלךעמנואל
 יכנס שלא אותו צוה הרע הריין איך מתאונן הספינה ובעל קרבלייאה שנסע אחרהספינה
 הנפז הספינה בעל מכבר הייתי שאני ובעבור אנוס %א נוצרי לא אחד אדם שוםעמו

 ימים ג ף ביום סובה ברוח בים טרינה לקאשטה סמוך נסענו וב! עמי, שיבאקר"טטופלי
 לה היתה בתוכה היינו אשר הספינה ואת הלילה בחצי ששי יום ליל עד טוב רוח לנוהיה
 ולא שלנו בספינה לא אנט מזרקי שום בהם היה לא ולנקם מחברותהנ קטנות ספינות5

 ספינות מן ספינה באו ששי ליל ובחצי התרנגולות כמו בספינה היו אשר והאנשים :אליהם
 גרוע בצער והם לזה זה הספינות וקשרן נדגלות בצעקות ועמרו נגבים שהם וחשבופורטונאל

 י %15.50
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 שיבואו עד שלי בתדר אעמוד אני ואמרתי ישמעאלים. "ם כי לי ואמר הספינה בעל אליובא
 אירא %א ישעי באלהי בוטח אני כי מתיירא אני 111ץ המוכה הררך לי יבהר והקקהלפני
 ולטובת לםובתי שלחם הק5מ כי אומר אני מקומי אל יבואו ואם מנגבים %א אדםמבני
 והספינות הבקר ער הללה מחצי חומדו ביי. בומח אני הולך שאני טקום ובכל עזראלכל
 ער תפלתי עם שלי החרר בתוך עומדי ואני מהספינות הוילק והסירו יחד טתקבצותכולם
 ער רעה ברחק נסענו כן ואחיי : פורטונאל מלך מהמפיטת הם וכי הספינה וראוהבקר
 על הרוח אותנו והחזיר 0אד עד רע והרוח השבת יום נל עד בצער תמרט 1 ביוםמאר
 בזם ההוא למרינה סמוך ועמדנו מהקיסר והיא לה סמוך הים בחוף יאלמריאהברחנו
 בי היום חצי עד ועמדט באלמרינה הים חוף אל באנו א ביום בו ואחרי לישראל:השבת
 הייתי ואני לפני הריק ובא שלנו בספינה ומשרתח ההיא מהעיר הדיץ ובא בים רעההרוה
 שלמה וקראתיבוחב

 נהי
 שום יובל לא כי אתכם להפנט באחי אני איך עטו מדבר והריק

 ספורטושל מהמלך לי אשר והבהב הבוקא והתנאתי רשותו. זולת הקיסר בגליל לבאיהורי
 ורועמיו תבואו ואתם הגאולות אתכם יעטרו לנו ואמר אלי אותם והחזיר בפני הדחןקראם
 והשבתי נעשה. כן לעשות לנו "טלח אשר ואת באורך הכל הקיסר אל נכתב ואנחנואתנו
 והנהנו ופחד יראה לי "ט ולא שמח ואני עמי ושלמה אני והלכנו הדבר יצא יי מאתלו
 הלילה. באותה הכלים % בספינה יחוור כה, שלטה כי ההנב הייתי וושמ בספינה, נליטנל

 אותנו תפש אשר הדיק בבית בא5מרשה והלכנו שלהם קטנה בספינה שלנו מהספינהויצאנו
 הדיין לנו ונתן בדלתות כולם חדרים ף החדר ובתוך הדירה. בראש שלו בחדרונכנסנו
 הוא שלנו הספינה ובעל ובלילה ביום בו יושבים שאנו מהחדר הדלת ישמור אחדהההד
 בחק הספינה בעל הוצשו בביתו עומר הייתי אשר הדיק אל ואסרתי הסוהר בביתהפגש
 שוכבי 'היה אשר הדיין של המטה ההוא בלילה לי וסדרו ותקנו עשה וכן לפנינוויעמוד
 הספינה תוך שהם שלי הכלים לשמור חברי כהן שלמה לשלח רכוני אליו ואמרתיעליה
 והבגדים והכלים הדיץ בבית ועמדט וישנט לשולחו הדיין רצה ולא אלי אותם יננבו לאלמען
 : הספינה תוך הםשלנו

 תגולח לי הנטר בבקר. אלי בא והדין עמס ושוחה אוכל בבית עמהם שלנו הספינהובעל
 הדיי! אל והשבתי הנה. הביא לא אשר דבר לך תשאר ולא בספינה לך "ם אשר הכליםבעד
 רצוני כי ותרע הרבר בזה באת ואתה בעדם בספינה לשלוח זה נל את בלבי הסכמתאיך

 שלי הנלים כל אליו יתנו למע, בספינה תבירי כהן שלמה עם מחביריך אנשים 5ההדלח
 והם הכלים בער כהן שלמה עם חבריו אנשם שנים שלח ההוא הדיין וכן בירם, הםאשר
 מנושי טוקא היינו עמרה * ההוא בלילה בתוכה היינו אשר הספינה בעלי היינו אליננבו
 שלמה אל בידם נשארו אשר האחרים מותר את ונתט רוקאם ו5השחור

 נהי
: 

 hIS. 1.עמור hIS. 2 עונבת.היתה
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 ולתהלה לשם שטיתי אשר דגלים החמקה ואת שלנו הבנדים : וטכוס תשבע כןואתרי
 הם חדשים לבן מכהני שהם רגלש וה3 תטימה יי תורת אלהים באצבע כתובים מהם5

 שבטי וסכל וטזקניו יוסף הסלד אחי מן רואיהם כל לפס לעדות לזכרון שיהיו בהעשיתי
 כמי הנשיא בשם מהם אהד ועשיתיישראל

 בשם עשיתי וה5 ""א אלופי מפיסא דניאל ף
 ששיתי ה5 והדץ לו: השני אחיו ההוא תשטים 1 בביתו עמדתי אשר 114 טפיסא יחיאל4

 לאחי יהע וגדולים יפים לבן טמשי שלשתם והם מאיסאפי זימור אבן אברהם ר בשםאותו
 עשיתי ולאהבתם השמ לאהבת בי. ויראו ישמעו אשר היהודים ולכל וליועציו יוסףהמלד
 אותי לפדות עמי עשו אשר , ישראל בל ובעיני השבמים בעיני לזכרון דורים לדור אלוכל

 ישנים דנלים ה5 ואת : סלה עמהם ויהיה שכרם ינדיל השש בעזרת והיו ובנופםבממונם
 אני אשר, מקום בכל הספינה בחדרי אותם פטמתי מאימלייא אותם קבלתי הנוצריםמאת
 מקומו הוא הבסף כי יוסף המלך אחי גשם אותו עשיתי אשר מכסף הדנל ואת עליה.שוכב
 ~דו: לו יום בכל הכסף בל מקבל והוא במלכותו חבורבמאבר

 מלכות מקבל אני איך .~ל שלמה המלד בן דויד לשמי אותו עשיתי _מזהב השניוהדנל
 כאשר בתקינם אותם המשיתי השם בעזרת המקדש בית לבניין הזהב מקום היא כישבא
 יוסף מהמלך מלכותו ראש אגיע אשר בזמן אתכם אוציא לטען וזקניו יוסף המלך אותיצוה
 לא שלנו והטעות 'הכסף קערות ואת בידי אשר הוהב' חותמות את ההוא הדיין וכתבאחי,
 השני ביום חקיסר אל שליח ושלחו חביריו עם ההוא. הדיין כתב לא אשר דבר לנונשאר

 חשבתי 3 יום ובליל גדול, כבור אותנו והוג..מכבדים בידינו שלנו הכלים ועמדושנתפשתי
 הקיסר אל לעצמי שלהק לשלוח רצוני לו ואמרתי הדיין וקראתי הקיסר אל שליחלשלוח
 בלילה כתבתי וכן נאמן, א"ש אליך אמצא ואני טוב דבר הוא כי זה דבר תעשה אליואמר
 ואמר הדיין אלי בא ובבקר המלכה. אשתו ואל הקיסר אל כהן ושלטה אני כתבההוא

 לפנינו בא אחד חזק בעד הגלח אחריו תבקש כן לו ואמרתי שליח לך שאבקש רצונךלי
 אלי אמר והדיין 2, ימים בה תשובתם אליך ואחזור הקיסר לפני אלד אני השליח ליואמר
 כי הדיק אל אמרתי' יען אשתו המלכה אל ואחד הקיסר אל אחר כחבים 5 שתכתובטוב
 פרסאות. 3 הנה באה כאשר לויתיה אני בי אחיה מפורטוגאל המלך לפני אותי מביתייהיא
 סאת באתי אני איך בשמי ירו מכתיבת הקיסר אשת המלכה אל בחב לי כתב הדייןובן

 אשתו ואל אליו ושלחתי נתפשנו והנה באלמריאה הביאנו הרוח וכי פורטוגאל ממלךאחיה
 דוק 4 לשליח ונתתי פורטוגאל, המלך ומאת האפיפיור מאת לי יש אשר הנמולותכל

 המכתבים כל אליו נתתי וכן ויחזור ילך שהוא אלי ואמר בערב הדיין ונכנס שיסעקודם
 עמרנו ואנחנו והמלכה הקיסר לפני בגראנמה והלך 5 ביום מאלאמריאה ונסע במספר. יוהם

 מאר עד .גדול נכבד ההוא והדיין הריין. בבית עמנו וקרישמופלי כהן ושלמה אניבאלמריאה

 bTS.50 2 .יומם.15ג , ג 1550ג
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 טובות לנו ששה מאומה ידעו לא הנוצרש בין וגם אלינו מתנכר והוא אוראל מזרעוהוא
 הייט מהספינה הוילון שנסיר תרצה הדיק לי ואטר עמנו, הספינה ובעל נדול וכבודהרבה
 גדול בקל אלי צועק הספינה ובעל שתרצה עד הנה מהספינה הבנד ויעמוד שלההבנד
 מהספינה. הבגדים תסירו ולא תשימו ברנלי ברזל כלי לשים תפצו אם פה עמכם ייטבואני
 שתתן רשה אני הספינה בעל אל ואמרתי במהירות ללכת רמים היו שהם יודע הייתיולא
 כי עמי באתי לא ואתה בליגורנה עד רהאט מאתים אליך אותם נתתי אשר מעותי בללי
 ושטרתי לדרכי ללנת והנתני דו* ק אליך אחזור אני הספינה בעל אלי 641מר באלמרשה.אם
 ז(דיין ריצה היה איך בשסעם טהספינה שלו המשרתים ואת השעה, בזאת אלי חתנםלו

 כלי הספינה בעלי על שמתי הנני טובה, ברוח להם וברחו נטעו מהספינה הבנדיםלקחת
 הקיסר לפני לעלות חושב הייתי ואני הסוהר בבית אותם דהמתי ברגליו אותם הטסתיברזל
 ונם יום בכל לראוהיט באים ההש דביר נדולי וכל נדף כבוד אותט טכבד היהוהדיין

 ודבר ישמעאלי נדול אחר שר כן גם אלי ובא לפני באו נזכרים חזרו אשר רביםישמעאלים

 חכם והוא הטצרים מאת מבקש אתה ומה מארצך באת טה על אלי ושאל באריכותלי
 הנוצרים ממלכות הקץ הניע איך אלי ואמר מתכונה. ותמונות חשבוטת אז לי והראהנדול

 בירושלים ישראל מלך ביד אדום מלכות נל יהיה שנים 3 תוך וכי הישמעאליםוממלכות
 רציהי לא ואני ונוראים ועצומים גדולים דברם אלי ואמר אחת דת אל נתובו האומותוכל

 אל הלכתי ואמל בביתי. דורק אלי שלח טהשר ההנמט ואת מאומה. רבריו על אליולהשיב
 מאת נכבד הזתר היה ההוא וההגמון אחר. דורת אלי נתן אחרת ופעם אותו לכבדביתו

 על יפה דורון ההוא ההגמון אל שלחתי אני מם הדיינים כל על שופם היה והואהמדינה
 : כהן שלמהידי

 היינו ההיאוהמדינה
k ~ r -  

 חשטירית נשאר ולא חרבים היו מהבתים כולה או רובה
 ומתו. אדם בני על הבתש נפלו היה אשר הגדול הרעש מאת חח נחרבו שלאמהעיר
 גדול קול שא ההוא הנרול הרשש בא וביום שבא שנים ה זה ההיא בעיר בא אשרוהרעש
 שומעים העם וכל המדינה בכל יצא והקול מירושלים הוא הרעש זה כי 1 שטעו אדם בניוכל
 ב,נ שלוחנו שחזר עד הקיסר תשובות וחבינו ועמדנו פרבר, שהוא מי ראו ולאהקול
 יניחוני מלבותו לכל יצוה ההיא בבולה וכתב חתומה וב41 הקיסר מאת כתב והביאימים
 במעות בתים לנו ויתנו אותט יכבדו רק רעה שום לט 'nwu ולא ביבשה או ביםללנת
 אמר שלחתי אשר והשליח שלנותו. אל בה שנלד הררך בכל לנו יתנו הצריך וכלשלט

 נדולה יראה עליה ומפחדים ביחדי כולם אשתו והמלכה הקיסר לפני הניע הוא כיאלי
 כשהלכתי הרבה רורונות אליה ונתתי ,ל בת ילדה כן ואחר הי, תמות היא פן בהוהאמינו
 נסעי טרם בסאגה לקחתי ואני במטה, יהובת והי64 אחר בבית יושבים היינו נילראותה

lacunagreat 21 1 .%15מטועמו ב 
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 ארמים 5 בליטרנה אותט שיוליכו כרי פק מכל וממעדנים טתוקים ממאכלימ דוק מליותר
 הייתי ואני מאלמאריאה. ההו14 הדיין בבית הלך והכל טוב כל מלאים אחרים כליםמבלי
 הקיסר אל במהירות אני ששלחהי השליח שחזר ער ויום לילה ימים 3 ההוא בביתמתענה
 אחרות פרדות 5 ולקחתי רוק 5ף בשבר מאלמריאה מהדיין ויפה נדולה פרדהוקניתי
 ונסענו : הסוהר מבית המפעה בעל והרצאתי שלי הכלים יוליכו למעןבמסחר

 מהעיר ההגמון לפני הלכתי ואני המנחה תפילת קודם בתחלה הכלים עם נסע כהןושלמה מאלטרי14"
 נכמרתי אותי עטרתו אנשים אלי לשלוח רוצה היה יען משנתו שייקץ עד אותו וחכיתי ישןוהיה
 ובאו ונסעתי לשמו, והודיתי עליהם צער לך לתת רצוני אין בי פנים בשום יתנם שלאלו

 מאלמריאה ושאתי יחירי הייתי ואני ללילה סמוך היה יען כחורתיו 4 עם מהעיר הדייןללוותי
 והוא לילה היה יען עמי אנשים 5 ההוא הדיין ושלח וחצי פרסה * וסיעתו הריין אותיולוו
 והחתי השנים אותם עם הלכתי ואני להם, חזרו ולכן עליהמ העיר דלתי יסגרו פן יראהיה
 בו ועמדנו וישבנו הדרך על הוא כי המחנה בזה רבים אנשים 1"ט בפרדס במחנהבלילה
 היה והוא וקרישמופלי הספינה ובעל והחמרים כהן ושלמה אני נסענו ובבקר הלילהבזאת
 והיא סורבה שמה אחת במדינה בלילה והנענו בה. הולכים שהיינו הדרך על ברזליוהולך
 קטן כילם ויודעים לנוצרים כן אחרי ונמענו ישמעאלים מדינתהיתה

 ונדויי
 בלשון לדבר

 מהנוצרים נדאלי היה השני וביום הבקר, עד ההוא בלילה במחנה ורטננו עניים והםישמעאל
 רצוני ובמלתי שלהם החגה ! המחנה יען ההוא במקום לשבת רצונם איך החמרים ליואמרו
 תצוו דבר תרצו אם אלי ואמר נכבד והוא לפני מהעיר הריין ובא שם. ועמדנו רצונםמפני
 ואנשי ותטבעו יאכלו למען הרבה ותרנגלות אחד כבש לחמרים ולקחתי הכל אעשה כיאותי
 : גדולה שמחה בי הכמחו ידי את לנשק באים היו ישמעאלים היינו ההיאהעיר

 ומתיירא מפחד הייתי כי הספינה בעל בעבור עמו ונתייעצתי מהעיר הדיין קראתי כןואחרי
 ולקחתי י ממני אותם ואמרתי ברזל בכלי העמרתיהו אני כי בעבור לו וילך יברח שלאמטנו
 5 במסחר עליה ירכב למען אחת פרדהבעדו

 דו"
 אם לי השיב ההוא והדיין קארמייגא ער

 שכרו. את לו אתן ואני תמצאהו כן הריין אל ואמרתי חזק שיהיה אותו שישמור אדםתרצה
 חייב אתה הספינה בעל ילד אם הריין אותו וצוה חזק טוב בחור ההוא הדיק אלי נתןוכן

 והבחור נראלי אחר השני בבקר מסורבה נסענו וכן מאה מאד תשמרהו ולכן דוקאטמאתים
 והגענו אחריו. הוא צרכיו לעשות הולך וכשהיה הספינה בעל ושומר הדרך בכל עמנוההוא
 והיה פורקא שמה ההיא במדינה ובאנו נוצרים וחזרו ישמעאלים והמ אחת במדינהבלילה
 ועמדנו גדולה מדינה והיא באורקא והנענו בבקר ונסענו שם. לילה באותו ורטננו נוצריםבהם
 אלכאמים שמה מדינה אל והנענו 5 יום בבקר ונסענו הספינה בעל השומר הבחור ואנחנושם
 : ה'טבת ביום במחנה שם ועמדנו חמים ומים מרחצאות מקוםוהוא

 י %15.50
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 וקודם לכו [ נ חמרים ושנים הבחור ושלחתי לקראמייגאה סמוך והשט נסענו הראשוןוביום
 שה. דירה טנאו איך והשיבו לנו להם וחזרו והלכו וסובה גדלה בית לנו ויבקשו קרמאנייהאל

 יפה היתה והרירה לט בקשו אשר בדירה ועמדנו קרמאנייה במדינה ונכנסנו עמהםוהלכנו
 הארגזים מן הענינים להוציא כהן שלמה ועמר השולחן לנו וסררו אחת מזונה היתהאבל
 תשמור כהן לשלמה אמרתי הארגזים. ולפני לפניו הבית בעלת והזונה השולחן לסררכדי

 רואה ואני נמורה טרשעת האשה זאת כי הברתי יען כליך מפני תלך ולא עיניך ופקחהכלים
 אל ורברתי דבר. איזה אליך תגנוב פן עצמה כהזכרת היא יום בכל כי רעה בדרךאותה
nDSUtלוקאסינא המכסה וננכה שם מטתי אשר בחרר נכנסה הרעה והאשה אלה כל כהן 
 והלכה שפחתה יר על בהחדר טהחלת ההוא ממטה הבגד והוציא דוק 15 שוה היהממטתי
 לבינה בינו טדבר והיה ההוא המכסה ראה ולא שלצאתה אחר בחרר נבגם כהן ושלמהלה.
 קראתי תפילתי שהשלמתי ואחר . התפילה על ואני המשרתים ועל הישמעאלי על צועקוהיה

 על חשד ואני אותו גנבו לוקיסינו המכסה איך והשיב לך יש מה לו ואמרתי לפנילשלמה
 לקחה היא הרעה האשח ני לקחו הוא לא לו ואמרתי הספינה בעל השומרהישמעאלי

 להם ואמרתי מהעיר דיינים 5 קראתי בז ואחרי יחד בקטמה והישמעאלי כהן דפלמהאותו
 עשו: וכן האשה זאת סיר שלי הבגדתבושו

 לתשותינו בבית נכבדים רבים אנשים ההיזו בלילה ובאו ואכלנו השולחן לנו סררו כןואחרי
 ה5 וביום לשוטרו. כהצמרתו על עומד היה הספינה בעל השומר והבתור הבקר ערויטבנו
 ובאו הסוהר בבית אותו שמתי ואז עליו הרגשתי כי לברוח רוצה היה הספינה שבעלראיתי
 ומסלד האפיפיור בידי אשר הבולה ונם הקיסר מאת ובולה כהב להם והראתי לפניהדיינים
 כבור לי שממטו אליהם המצווה הקיסר כחב ובראותם : בירי היו אחרים וכתביםפורמתאל

 וגרולים קמנים לראותי באים היו שבהם הראשים המרינה אנשי כל כי באופן ועצוםנדול
 ואטר לפני היו האחרים והדיינים אחד הריין אלי בא היום חצי ואחר אחד. ער נשארלא

 ט'הקיסר כתב והוצאתי בארצינו לבא יכולים שאינם בהיות הללו היהודים את לתפוש רוצהאני

 הכתב אני לקחהי מהקיסר הכתב אותו לתפוש ורצה הקיסר סופר וקרא הכל לווהראיתי
 : בו והחוקתי מירוההוא

 אליו כתב איך במורסיאה עומד והוא מהקיסר הגדול ההוקר מאת כתב הוציא כןואחרי
 דבר שום ההש הדיין קבל ולא בעזרתי היו מהמרינה הדיינים וכל 659 אותנו שיתפרטהחוקר

 אליו שליח ולשלוח ממורסיאה החוקר אל לכתוב רוצה הוא איך ולהם לי ואמרמרבריהם
 מהקיסר כתב בידי יש איך החוקר אל כתב וכן הללו. מהיהורימ שאעשה מה אתשיודיעני
 שיעמדו אנשים 5 עלינו ונתז הבית עלינו לסגור ורצה בחבו באורך הכל מהאפיפיורוכתב
 : יורע אני ואין סטרה והדלתבחיו

 סגורה הדלת והנה דבר איזה לקנות ביצוק בנוטותי ללכת כהן שלמה רצה כןואחרי
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 ואני הדלת לפתח והנאתי מות עד לי וחרה זה כל כהן שלמה לי ואמר מחוץ הדלתושונמ~רים
 לצאת שתוכל אחר דלת יש אלי אמר וקרישמופלי הדלת לשבור דבר איזה מבקשהייתי
 פתח על והשומרימ הדלת ויצאתי לצאת שאובל הדלת והראני הדלת תשבר ולאחתנה
 ואנשים לפני הדיין ובא בחוץ ושאתי ההיא, במדינה רבים ישמעאלים ויש עמהם והדייןהבית
 על חומא והוא והאפיפיור הקיסר מצות על עובר הדיק שזה תראו איך להם ואמרתירבים
 עלי סגר תה וביבשה בים כבור לי שיעשו טלכותו לכל צוה הוא כי יען הקיסרהמלך
 הקיסר אל שליח היום זה לשלוח רוצה ואני הקיסר. נתב ובירי לתפשני ורצההדלת
 דוקאמ מאתים בו אהיא אם אף הדיין זה עמי עשה אשר האלה הדברים כל אליוואכתוב
 לא אני מטורסיאה החוקר מבעל ההוא הדיק לי ואמר יפול. איך הדבר תכליתואראה
 שיבא עד בבית אתכם יעמרו ממשרתי 51 בבתינם תעמדו אבל מכם אחד שום עלאסטר
 בצווי אם כי נדולה או קטנה אליך עשות אוכל לא כי מהחוקר מחר ביום אליהתשובה
 הדיין אל ואמרתי בבית וחזרתי אחד דבר עשות ינולתי לא הזה הרבר בשמעי ואניהחוקר.
 יעמדו וטשרתיך בבית אעמור ואני הצריך לקנות בשוק שילך כהן שלמה את תניחההוא
 ולא ומשרתיו הוא ובבית בארץ נטן והיה ההווו הדיין בא ובלילה : שטה ובן בביתאתי
 הסלמה נטן ואני ועצום גדול בצער והם במוח ואני אותנו לשמור בדי הממות על לנטןרצה
 שלח אשר השליח וחזר הבקר עד מהם פחד ולא יראה לא לנו היה ולא הממות עלכהן
 . . . . . ולעמוד לשבת שנוכל בכתב החוקר אליו והשיב ממורסיא החוקר אל ההואהריין

 פירע נובל לא 59 חסרים דפים נמה יודע ואיני הוא י חסור בי יר בכתב כאן*עד
 : 9 הראוביני דוד י עם דברהסוף

 דוד: ף הצבא שר לאדוננו כהן שלמה ף שעשה ההוצאותאלו
 אשר ההוצאות בל את מפראטה 91ל כהן אברהם בבמף כהן שלמה אני אכתובפה

 לחטט 4" מיום חבור ממדבר 91ל שלמה המלך בן רוד י- הצבא שר אדוננו בעדעשיתי
 אשר כל מאת מקורייו ש1 ציון בן מיד מהמעות החשבון לקחתי ההוא ביום כי י16טבת
 עשיתי כ! ואחרי הוציא, אשר את דוק מ6 יותר ועולה אלמרינה עד מאוילה מן הואההניא

 מה בין י16 מבת 4" מיום עשיתי אשר ההשאות בל ועלו הל כהן שלמה אניההוצאות

 ובאלמרינה ובלאנס ובדרך בחזרתנו ובמאויתה פרדות ובשכר וצסנמירין באלמרינהשהשאתי
 נשברה ההוא ביום כי י16 אייר חדש חצי היום עד עלו הספינות הככירות וביםובאלמריאה
 אלפים 5 הזמן בזה עשיתי אשר ההוצאות בל עלו וחצי חדשים 54 כמו שהם שלנוהמפינה
 באי אותנו תפש אשר מקלאנהמונם השר ממנו לקח אשר אותם מלבר דוקטומאתים
 המלך משרתי אל בפורמונאל אותם שנתתי המעות סבלי דו* י אלפים 5 באדרי8הים
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 קוים : רוקאט ף אלפים 5 עולה דורק פפורמוגאל הטלך אל שלחתי אשר המוםוטבלי
 mm % שלסת המלך בן דור צבא השר בירי שהיו הענינים וכל הבגדים כל ביריהיו
 כהבתי חק חט אדונט צבא השר לי צוה אשר ככל עשיתי הע כרץ שלמה ואני אלינתנם
 שבא הסופר אל נתתי קודם עוד : דורים לרור לזכר יהיה למע! הל בהן שלמה אני הנהאותם
 השאות אליו ונתן מפורמוגאל המלך בצתי ממאוילה הדיק אלי ששלחו ממאוילהעמנו
 כל את דורון אליו .נתתי זה בעבור אשר להאמר אפשר אי נרול כבור לי חגשההררך
 הכותב מטאוי4 הסופר אל נתתי קודם נ אלו והמ מזה למטה הכתובים העניניםאלה
stysהבאתי אשר חונטה אזור ראסאה מיסה * : לסמה הכתובים הענינים א6 עמי שבא 
 : ספיסא שהבאתהזו חרש ירוק כפול שחור גאבנו * אליו נתתי עוד מפיסא: עמריאותה
 אחת ממנה היא תעשה למען ויפה מוב בגד כך כל הל הסופר אשת אל לתתיעוד

 נתתי עור : וטוב יפה שחור ראסו אמות ארבע הס הסופר אשת אל נתתי שדוויסמאה:
 * : הענינים אלו כל תמיד עמדי והיה מוב והוא אותי שרת אשר מטאוי~הלקרבליאה

 שהבאתיו לבנים פילי יויסמה * מפיסו: הבאתורו אשר ירוק כפול שחור ראסונבאנו
 מוב לונררו: בגד כך *כל קניתי אשר ומוב יפה נרול מאיוני הש גדול גבאנו * :מפיסא
 שלי ושה גרילה חרב * בערו: הבגדים אלו הס קרבלייאה שאעשה כדי בלאגהויפה
 האטמה אשתו ואל ממאוילה אנוס פיראנמינה אל נתתי עוד הנזכר: לקרבליאהנחתיה
 בביתם ויטבנו ואכלנו ועצום גדול כבוד לנו המטה נשבאנו הראשונה בפעם בביתםשעמרנו
 כדי זאת בעבור אשר מאומה סמנו רצו ולא דבר מכל ההוצאות לנו ועשו עםארבעים
 * : מזה למטה הכתובים הענינים אלו כל אשתו ואל אליו נתתי סובה נפויי אהיהשלא
 בנד אמות 54 הנזכרת: פיראנמינה אל ונחתיה יפה והיתה מרומא שהבאתיה שליחרב
 שבאתי הראשונה בפעם הט ממי פיראנמינה אשת אל נתתי שחור דמאסקק אסות ורמשי

 מפורמוגאל המלך אל ממאפלה עמי שבא הני פיראנמינה אל נתתי עור : בביתםבטאוילה
 ממני קבל מפנינים לאוה-מה שה קמ"טא * לאשתו. 2 שיתנם כרי באלסריאה אליוגתתים

 ממני קבל יפה בזהב קשור דימאנסי * : לאשתו ליחן כדי באלמרינה הפפיראנמינה
 פיראנמינה אשת אל נתתי זהב טבעות ה : לאשתו ליתנם כדי באלמרינה הספיראנטינה

 מלך כמטרתי אל באלסרינה נתתי עור : בטאוילה שחזרה האחרונה בפעם בביתי אשהבפני
 חדש ארום דמאסקו גבאנו * : לסלך בן שנולד לי להגיד שבאו שלשה היופורמוגאל

 שהביא הראשת המשרת אל נתתיהו האפשיור בשם מפיסו דניאל כמע אלי נתנואשר
 אל נתתיה עלי והיתה עמי שהבאתי מזהב מורקא * : למלך בן שנולד השמועהאלי

 שהבאתי כסטי מורקא * : למלך בן שניד השמועה אלי שהביא מהמלך השניהכנטרת
 בן שנשר השסועה לי שהניד מהמלך הm~Dn 5 אל אותה נחתי חבור ממדבראותה

 1 15.50ג hIS. 9.שביתנם
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 : הענינים אלה כל בעיני והישר הטוב מאיסאפי הזקן יהודי פירנטי למגוף נתתי עור :למלר
 ומנסאה חדשם וקאלצו יפים שחורים מאיונה 51 יפה בירנוסו וג יפה חה2 מעלא

 בא קורריליאה יוסף אל נתתי עוד : ה% 4*4 הצבא שר אדוני בצווי שלמה אני לונתתי
 אמר כי אף כברו תוכו אין בליעל איש היה והוא אלי מזב 1 היותו וחשבתי מאיסאפיאלי
 בדבריו והאמנתי עשה כן לא והוא בה אלך אשר הדרך בכל עמי לבא כחבים אליוכתב
 היותו עליו חשבתי כי 9 חרש מבגד ' חדשים מבגדים לסופו מראשו אותו והלבשתיהרעים
 יריעתי זולת ממני וגנב ולקח שלי ההוצאה על כהימרת אליו נתתי כי איננו והואטוב
 לעשות לו אשר ואת המשמרה מאיסאפי אברהמ אל נתתי עור הלבשתיהו: אשראחרי
 בה אלך אשר הדרך בכל עמי לבא הוא גם וחתם וכתב דעתי לנגוב בא הוא נםכי

 בעבור ולכן וביני המלך בין לשון בעל היה הוא כי המלך לפני לבא מכובד אהיהלמען
 עשיתי מפראמה כהן שלמה ואני חדשים מבגדים לסופו מראשו אותו הלבשתי וכבודיזאת
 שבא האחר היהורי יהורה אל נהווי עוד ה%: אדוננו צבא השר ובהסנטת ברשותהכל
 רעתי את לננוב אם בי בא לא הה1 ונם לעשות לו אשר המשמרה את מאיסאפיאלי
 לכו בו והאמנתי בחתימתו רמני והוא בה אלד אשר בדרך עמי לבא וחתם כחב כיאף
 חטטים מבגדים לסופו מרהיטו אותו ולבשתי המלד לפני עמי בא הוא כי כבודיבעד
 נתתי עור ה%: הצבא שר אדוננו ובהסכמת ברשות הכל עשיתי ה5ל נהי שלמהואני
 מתא הוא וגם אלי בא אשר לעשות לו אשר הכהנטרה מאיסאפי האחד היהורי יצחקאל

 ובעבור עשה כן לא והוא בו, והאמנתי עמי לבא וחתם כתב הוא נם כי שמר לאשפתיו
 בהסכמת הבל עשיתי ה% שלמה ואני חדשים. מבגדים לסופו מראשו אותו הלבשתיכבורי
 יחורים הף אלו אל שנתתי אחרים ומעות האחרות המתנות את בתוכם נכלל ולאאדוננו
 שלמה ואני אלי שגנבו אותם ב בכתובים שהיו רבים ענינים אלי גנבו אשר ואתאחרונים

 יהורי סופר יעקב י אל נתתי : ה% ר1בא שר ארוננו ובהסכמת ברשות הכל עשיתיכהן
 בכתיבת חקוקים ויפים נדולים זהב חותמות הענינים: אלו כל מפיץ אלי בא אשר'51

 כתובים בתוכו שהיו טכסף הלוחות מלבד זהב דוקט 5ף היה שלהם מזהב הנמ~שקלאלהים
 ונתתי באמצע. הדברות עשרת4 יי כתיבת באצבע כתוב משי ד% א : המפורש שםבהם
 ואחד 4*1 טפיץ ק* אל בשמי ההוא הרנל יתן לטען הס סופר יעקב 4 אל העניניםאלו

 כמם אל יתן זהב מהחותמות והאחר בשמי. ,א מפיץ הנניד אל יתניהו והבמהחותמות
 אלי ישלחו למען אליהם ושלחתי אליו נתתי הענינים ואלו בשכרי מפיץ 'י5 רושאליןיעקב
 יעקב י דברי כפי ההוא המשק את להם יש אשר סביב סביב הומה לו "ס כהדבק*

 שיחיה האפיפיור אל אתנהו למש וטוב יפה לבן סוס א אלי שנצלחו כדיי תם ה%סופר
 ובהסכמת ברשות כהן שלמה ממני ה% והדגל כצהב החותמות קבל ה% יעקב ףוכן

 1 .היותיו.%15 1 50 .315 ן .hIS .כתובום ' .עשרות,%15 5.בירי.%15
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 תוך בטאילה הענינים אוהל עם אלינו לחזור הנ1 יעקב ר ונשבע ונדר הצבא שרארוננו
 : לעולם אליט חזר לא כי עשה כן לא והוא ימיםחטט

 ששלחו פורמונאל הטלך ובין ביני שהיה ערב לשון בעל דליטולו פראנסיקו אלנתתי
 * הענינים. אלו לו ונתתי בא הוא וכן מאוילה עד עמי ובא בדרך אותי ללותהמלך
 שחור בגד ס~י וא מעיל * רוקם. ה שקניתיו ה% דלימולי פראנסיקו ממני קבלבירנוסו
 קניתי היינו שחירות קלצאש זח * : דוקט עשר שלשה 1 נעליל והתנאתי טוב בגר והיהחדשים
 והיו דלימולו פראנסיקו קבל קמיזאש 5 די*, שנים לסימולי לפראנסיקו יפה בגד כךכל
 קבל וכזהב מכסף . חגורות * דוק. ארבעה זהב זולת והאחרת מזהב * וחדשותשות
 אותם יגבה למזה בסנ%ירע שקמחי השפחה בעל מהאטם שהיתה דלימ1לו פראנסיקוממני
 בעד קניתי ומוב יפה סוס * עוד דוקם. עשר שמם השפחה בעל עליה אלי וחייבממץ

 וכל דוקט: המהטה D'WSff עליו הוצאתי אליו אותו ונתתי באיביירא דליטוליפראנסיקו
 שלחו מפורמוגאל המלך כי בהטת כבורי 5עד רלימולי לפראנסיקו אוחם נתתי העניניםאלו
ם לסופר נתתי עוד זאת: כל לו עשיתי המלך ולמען מאוילה עד בדרךעמי מ  

 השחור מבנר והתואתי סיסמה עיטתו ואל מעיל * לו יעשה למוגן בנד כך כלבחזירתי
 Sna מלבהט * אהובי הנדלל הדיין אל בטאילה בחזירתי נתתי עור דוקם: 54ההוא
 וחדש ףפה טוב הרב 1*. צוארו ועל פניו ועל הידים ואצבעות ר21% ועד טראשונדולה
 מאיסאפי לוי שלמה אל נחתי עוד : דוקם ששים בם והשאתי הנד% היייי ממני הכלקבל
 ועשיתי הדרך התאות בעד דו* עשרה לעולם הזר ולא פורטונאל לסלך שלההיואשר
 הערבות בער מטאולה קרובו האטם הצורף אל בערו נתתי אחרים דוק עשרהההיאה
 אל נתתי עוד : דוקט עשרים הכל בק שהם נחטא שהיה הכנטי בער נשנתפש לושעשה
 ולא למלך נששלחתיו אליו נתתי שלי מאד עד יפה חרב זה מאיסאפי הלוי שלמהה%
 מפורמתאל הטלך אל מטאועה אותו שלחתי אשר הישמעאלי אל נתתי עוד : לעולמהזר
 קודם אלו! כל ממני קבל והוא בטאוילה השתי איך להודיע5ו אליו הכתבים לשאתכדי
 למלי כשבלהתי מאתי בנסעו רוקמ ף ה% הישמעאלי אלנתתי

 הישמעאלי ממני קבל עור :
 כל אליו נתתי ולכן המלך סאת מוב כתב והביא אליו אלך כי המלך מאה בחזירתיה%
 אמות 4ף בו והיה ומלבגטים וושמה ממנו אחותו ואל אמו אל יעשה למען מוב בגדכך

 מפורטונאל המלך אל קרהטמופלי עם כששלחתיו כבגומד אלריקא אל נתתי עוד :ממאוילה
 ומוכה נרולה וחריטה יפה בירונס81 * הענינים, אלו קבל המלך אל אותו להדריך סוסעם
 אליו נתנו ולא אהובי קרניירי אנמוניאו אל ובעדי בשמי דורון שיתנהו נדי אלדיקאקבל
 טפורטוגאל המלך אל שלחתי עור : דוק עשר ששה בו והרצאתי אלדיקא לעצמו לקחוכי
 ב%מירין מטאולה המלך אל בדורון וגדול וטוב שח אדום סוס * כבטומר אלריקא ירעל

 1 ,315.אליו נ .%15.רגלם ' %15.50
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 על למלך שלחתי עוד : רוק מ* יותר שוה היתה הס המלך דירת מקום הוא אשרלשמי
 אותם שלחתי מהסוס כגטי תכשימי כל ואת כסף כלי עם יפה ורסן טוב אוכף אלדיקאיד
 הסוס נתן ' כי הסוס עם המעד אל נתנם לא משומד ואלדיקא הסלד אל הסוסעם
 חמשים הכסף עם בם והוצאתי הסוס בלי כל בעדי לקה ואלדיקאערום

 דו"
 נתתי עוד !

 ממאוי4 הלינתם אל ובערם הסוס אל הדרך בהוצאות מעות הה כבגומד אלדיקאאל
 נתתי עוד : דוקם עשר הלינתם ביום אליו נתתי חזרתם בעד הוצאות ובעד סנמיריןעד
 קניתי אשר וטת שחור בגר כך כל מאד טוב והוא אותי שרת אשר האנוס הזקןאל
 בהליכתו ממני שקבל המעות זולת מובים קלצי זוג וא מעיל א בערו ממנו יעשה למעןאותו
 בל תמיד אדוננו לבהט והיה טוב אדם היה והוא האנוס התופר אל נתתי עוד :מעלינו
 וכן בעדו טוב מאיוני א ממנו יעשה למען אליו ונתתיהו בעדו קניתי ומוב שחור בגדכך

 עוד בלאגה: מאתי כשנסע אליו שנתתי המעות זולת קלצו זונות 5 פעמים 5 בעדוקניתי
 ולבן יפה מיוני טפורמונאל הסלך אל עמנו בא אשר ממאוילדי הסופר משרת אלנתתי
 קר"טטופלי אל נתתי עור : בן נם לו עשיתי חדשים קלצ"ט זוג וא בערו קניתיהווחדש
 שקניתיהו הכושי לעבד אותו עשיתי וכפול וחדש מוב פרווינצה בנד מאיוני א עמנושבא
 והונאתי לקרישטופלי המאיוני אליו נתתי הרגוע ממאוילה הקוריימורי ממני לקחווכאשר

 המנק ה"טמעא* אל נתתי עוד : המכר קר"טסופלי ממני שקבל המעות בזלת הרבהבו
 אל נתתי עוד בעדו: וטובים יפים קלצי זינ וא סאיוני א ממנו שעשה טוב בנד כךכל

 נתוש עוד שלי: שהיה וטובה וגדולה יפה חרב א מפורמוגאל המלך לפני העומרהגלח
 מעיל א ממנו יעשה למען בערו קניתי מוב בגד נך כל המלך מאת חבר אחר הגלחאל
 אהובי הטוב הדיק נטוע אתרי בטאוילה שבא הינטע והדיין הקורייטורי עוד : בעדו יפהגדול

 כושי עבד א ראה והוא אלך למע! בלאגה להוליכני כדי ביתי אל בא הרשעוהקוריימורי
 נדול כושי עבד א כהה: למסה שכתוב ביד רק רשותי וזלת מעות זולת ממניולקחו
 לאפיפיור אותו לתת ברומא להוליכנו בדי קניתיה: אשר שנה עיטרים בן והואוטוב

 כשקניתי עליו הריאתי ואני מעות שום זולת ממני הכנטי העבד אותו לקה הסוהקורייטורי
 השמועה עמנו להביא שבא הדיין גיסו אל באלמריאה הוצאתי עוד : דו* חמשיםאותו

 כשהלכתי מאלמריאה הריין אשת אל נתתי עוד : דוקאמ ג אליו נתתי בת אחותושהמליטה
 פערל' 5 התנו זהב זי א בזהב, קשור יימאנמי א הענינים, אלו הבת נשהולירהלראותה
 נתחי זהב דו* 5 לראותה כשהלכתי טאלמריאה נסעי ביום אליה נתתי עוד : זהבגדולים
 : ממנה בנסעי במתנהאליה

 דוד הצבא שר אדוננו ביר דורים לדור ברורה ולראייה ושכרון לערות יהיהולמק
 מפראמה י1ל כהן אברהם בכמת כהן שלמה אני בתבתי חבור ממדבר 11ל שלמה המלדגן

 : .15ג.בין
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 שתת. עשיתי החכי הצבא שר אדונינו ובהסכמת ברשות גי ~fb אייר חדש בחצי אלהבל
 : וכרצונו בחפצו לכל לתת המנוי היתה בירי כיהכל

 אברהם בכמת כהן שלטה אני אנתובפה
 שלקח הענינים כל את מפראטו ,ל נהי

 דויד ישראל צבא השר ארוננו מאת י6י אייר לירח שלנטי ביום מקלארמונטיהשר
 : דורים לדור ולמטמרת לעדות לזכר יהיה למע! חבור טמדבר 11ל שלמה הסלדב!

 לבריאתה יד על 164 אייר לחונט 'ף שני ביום מקלארמונמי השר אל זהב רויעשרים
 ואותו שלנו הספינה נטבעה אשר אחרי הים. מאי אליו שהלך שלט ספינה טלב41

 המעשים כל את עליו שמעתי בי הבטחנן את לנו יביא למען הנו השר אל נאדרישלחתיו
 %1 הב4 נל את ה" בולה גבריאלה 41 הם השר אל שלחחי וב! עהטה. הואאשר

 קבל וכן ומקיסר פורמוגאל וממלך שיהיה מהאפיפיות הן בידי שהיו והגאולותהמכהבים
 ניום ה% המעות בולה גבריאלה יד על מקלארמונטי י משר ה% המנתבים וכל המעותבל

 5ההוא
 דו"
 כל עם אלינו ח% השר בא 64י אייר לחדש ימים 16 השליטי ביום כהי :

 שלט הספינה sva את בים לט ושלח מילק * ההיא מהעיר pi1Jm הש לאי מאדרישריו
 לנו שטר כל ולקחו משרתיו אותנו ותפשו הים חוף על נשאר והוא ושריו כחורתיווכל
 לקחו לא אשר מאומה לנו נשאר לא ממנו לקחו אשר כל מזה לממח כתוביםוהם
 לט היה אשר בברקיטי אותם שמתי- ואני נמבעה במרם  הספינה סאת אותם לקחתיואני
 אותם כתבתי רק לנו אשר כל ולקחו נתפשנו נטם שלנו הענינים עם הים אי אלובאנו
 צבא שר אל  ולוכרט לערה יההז לכהן הכל ה" בעם ה% מפראמה 114 כהן שלמהאני

 אלו: והם שלמה המלך בן רורארגנו
 : ראשונה משרתיו יד על טקלא]ר[טונט השר מטנו לקח שטר ר%נינים אלוקודם

 חכורים קניתיהו אשר ווילוט אמות ועשרים שנים בתוכו שהיה שחור וגלומי רובונו*
 הכל בני[ן שהם דו* עשרה בו והשאתי בפנים שמת' אוטר שחור המאפיש"ט ואתדוק

b'W~את קניתי כפולה יפה והוא פנינים פוטונש עם שחור דמאסקין מהקא * : רוקאמ 
 שלו הנפולה עם כפל יפה שחור ראסז מאיוני * דוקאמ. ל4 וד%ש.היה.הדאמסק
 והתנאתי כליו כל עם קניתיהו יפה ראסו נאבנו * דוקאט. שלשים בו הוצאתיחדשה
 שלשים בו הוצאתי אילו בל חירש בפול יפה  שחור דמאסקו מאיוני 4 : דוקט שלשיםבו
 דוקט, שלשים הסאעני מאותו הדאמסקו את קניתי אשר שחור רמאסקו באבנו *ד".

 : חרש בפול שחור צמבילומי גאבנו*
 שלשים בשניהם עשיתי אשר ההוצאה כל עם כפל חדש  שחור  צנבלוטי  סאיוניא
  עשרם בם שעשיתי ההונאה וכל ווילוט עם חרש ארום לוקיטינו בגר גאבאנו *דוקט.

 1 .%15.אשר
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 חכהטזג כהן שלמה שלי 1p~w חרש שחור בנד מאיוני ו* הבטים וצחורים קאפ' בדוק.
 אדום ממאפאטאש ו* שחור מטאפאשאש מהם * עמרות היינו מוקא 5 דוקאם.שהזר
 דוקאט. עשר שנים רשתו אמות 5 בה היה שחור ראסו סוקס * דוקם, עשרשנים

 ראסו עטרה היינו מוקא * רוק. שלשים שוים לבן מראמה געולה עמרה היינו מוקא*
 עשרה אותה קניתי לבן רא5ה מצנפת * דוקאמ, שהשר חכהטה אותה קניתי אחרתלבן
 דוקם. עשרים שוה זהב מפרחי מרוקם כולו פאונשי מראסו תורה ספר מטפחת *ד".

 סממה קורטינה 1 ושט. שטחם לפחות שוה באינדיאה עשוי טלו זהב מטפחת*
ץנ~ני  מאינריאה מילה חתיכת 5 דוק. עשר ששה שוים ארוכים מאינדיאה ארוםמהסאפאנסש

 5 דוק. מאות שלש שקניתי שוה וחצי אמות 5 שלהם והרוחב מאד במאדארוכים
 להינידי בגד * דוקם. שלשים משרתי אל קמישאש ממנו לעשות דק2 פשת! בנדחתיכת
 ששה הדשים ממטה לבנים בנדים 5 דוקט. 5מ קניתיהו ותירט יפה גדול סמטהאדום
 s~lets מכסה * רוקאט. 5ף שוין והם לווראמי ממטה ויפים ים מן סדינין *דוקם,

 ~וראטי רקה לבנה מילה גורנירו 5 דוק, עיטה אותה קניתי והסרינין הממותבתוכה
 ובינקים לאווראנטי נקדשים יפים אדונינו מאת קמיזאש * דו*. עיטה שוים מאד עדיפים
 יפים היו כהן שלמה ממני קמטאש '* דוק, חמוסים שוים גדולים זהב לאווראמהשנים

 ושים מאד עד ההטים מזהב ולאוורמי יפים פאצוליטי 4 דוק. עשר אחד שויםולאווראטי
 גדול פיומצא * דוק. יטר שנים שוים חדשים צמר מלאים מאמארהנה 5 דוק.שלשים
 חככנה שוה מוביש נהוה מלאים קטנים פיומאצי 5 דוק. חמשה לפחות שוה זהבמרוקם
 החנו פימיני 5 ד". עשיה שוים ויפים וארוכים חדושים לינצה שולחן מפות הד",
 כולו מלא שן קופטיני * דוקט, עשרה סרוקם מהראש הבנד עם מהראש שןמסרק
 שני שוה איספיראה היינו המראה ובתוכו כחטן קמן ארגז * דוק. מאה שניםמפנינים
 דוקט. חמשה קמן ארנז * בתוך היו חדשים מלינצאה השולחן על פצולימי הדוק.
 דנלים 3 דוקם. 5 שלי והאחת מאדוננו היא מהן * וחדשות נדולות שחורות בובעות5

 מפיסא דניאל י אלי נתנם רנלים 5 דוקם. שלשים אותם השטתי אשר לבןמרהטי
 מהסוס הכסא היינו האוכף על משי מבסה * דוקט. עשר חריטה שיחיה האפיפיורבצווי

 לעשות עשויין והם כחטי בתוכם eth1 מבעות בהם ונט כספים " דוק. חכותהלאווראמה
 המפתחות עם הענינים בתוכם לשים בדי עוד פוניי 4 דוקאם, שטרה שוים בשלחןהרוח
 סביב ברזל עם ארגז * דו*. שסרים שלו השקל היה זהב כוס * דוק, שנים הצריךוכל
 חריטים שוים לאווראנמי ומוזהבים ויפים גדולים כסף כאפי 5 . דוקט שנים שוהיפה
 וולום פייסה * רוק. לטרה להריח מוסק היה ובתוכם בולם מבסף הבדלות בדוק,
 שבעה שוים הן נטף קערות ף דוק. ששרים חמשה שוה זהב חגורה היינו זהב עםשחור

 ) %15.50 2 .318.רק hIS. 3.לטים
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 2 32 .:. הראובן דוד ספורו-

 דו". עשרים אותם קניתי וטובים וגדולים ועבים אדומים קוראלי וודוי דוקם:ושלשים
 קניתי מוסקאמי ואגוזי נרופ4 ד", מאה אחר מסוחר קניתיהו בפצוליטי היה מזבמוסק
 לפרוע בולה נבריאלה אלי חייב שהיה הראיות דוקאם. עשר אחר בעד אחר מסותהאותם
 יד על בפלאמוס ההם הראייות נעשו אשר אליו אותם הלויתי דוקט ק בסאבונהאליו
 נחושת יורה ו* לרחקו נדול נחושת 1 קמנה ו* נרולות בדיל חתיכות ז* : משםסופר

 במעות זהב רוי *11 דוקמ. חמשה שוים מבדיל ברונצינו ו* טבריל גדול בציליו*
 והיה בולה מגבריאלה שהיה זהב הותם * כהן. וכהגלמה ממני אותם לקחו אשרמנחיים2
 : דוק חונטה סך אלי חייב שהוא המעות בעלת רא חככנה עליו אליחייב

 באויניאן והוליכנו מוקאמצישרה הראש את עמנו בא 164 לחרש ימים ב3י כ!אחרי
 הכנטש היה שלהם הכמוקל גר61ת זהב חותמות ף דו*, עשר חמשה הואוקבל

 חרב * נערנו: ולא המפורש שם בהם חקוקים מכסף לוחות בתוכם היה אשרמלבד דו"
 אשר כסף פירקימא * מזהב: אדם טכוסה שלי היתום ספר * : שלי ומוכה ונרולהשה
 : הארבעה אלו כל נערכולא

 ושבעה אלף למעלה הכתובים ועבריו הוא מקלארמבם השר טמני שלקח מה כלסך
 ספר ומלבד שלי יפה החרב ומלבר נדולות זהב חותמות ה4 מלבד דו* הטמנהמאות
 בהם נבתט ולא שיט לא אשר הדף בזה הכתובים טנסף הפורקיטה ומלבד שליהיחס
 דוקאטי: ותקש אלף סך הכל עולה ערךשום

 הכל הואו ממני כי ירי מכתיבת הכתוב כל את כתבתי מפראטה הם כהן שלמהאני
 יקל שלמה המלך בן דויר הצבא שר ואדונינו אלופינוו מאת היה אשר כל את בירי היהיען

 : דורים לדור לזכר יהיה לטע! 164 אב לחפש ימים % ביום !ה גל ונתבתי הבורממדבר
 : חזק אמן עלם לאל תהלה ונשלםתם

 אדוננו בעד וסביבותיה וקרפינמראש איניון קק מבני הם מקלארמונמ השר קבלעוד
 מאות עיט סך 1*ל שלמה הסלד ב, דהר צבאהשר

 דו"
 מאות כנטש הה הסך אשר זהב

רו"
 ליד ונתנם לפניהם בהתחננו הנזכרים היחורים מיד הם דויר צבא השר קבלו זהב

 הכל בין שעולה לעיל ככתוב באדדי אליו שלקח מה מלבד תה הם מקלארמונמהשר
 ההנאות מלבד תה זהב: דוקמ 1Vp1 אלפים הם זהב רוקאט תולשה נטבעים ומאהאלפים
 עד גדולות שואל היה כי הפדיון מותר בטול בער ברומה לשלח היהורים שעשונדולות
 : ר" מאות תשע סך עור אליו לפרחי גופי להשתעבד והכריחני חקראין

 : חזק אמן עולם לאל תהלה ונשלםתם

 1 .%15.קטינה hIS. ' hIS.50 2.אלופינט
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