
 השלמי יוחסין לספרמבוא
 זכות* אברהם ר' חייא*

 זקוטו זכותון או זכות בשם נודעה יוחסין ספר בעל שלמשפחתו
 יהודי גירוש וע"י צרפת בארץ לפנים ישבו זכות בני וזקודו1(.זאקוטו
 האלה הגולים מבני לספרד. אהלם העתיקו הששי לאלף סעו בשנתצרפת
 זכות אברהם ר' לנכדו הטוב שמו הנחיל אשר הזקן זכות אברהם ר'היה
 בעל של ורבו אביו הוא זכות' שמואל ר' האחרון' זה של בנוהשני.
 אכולם כי אבותיו על מעיד יוחסין ס' בעל זכות אברהם ר' יוחסין2(.ספר
 בימי 3(. ובתורתוי ית' השם בעבודת תלם על קשטיליא בשמדותעמדו

 הר' רבו אותו ששלח זקורו, משה ר' חי קנ"א' בשנת האלה,השמדות
 והיה ברבים השם את קדש אשר מטוליטולה הקדוש אשר ב"ריהודה
 ריב"ש4(. תשובות בעל ששת בר יצחק הר' אל ז"ל הראעש מצאצאיהאחרון
 תורה פסקה שלא מיוחסת יוחסין ס' בעל של משפחתו היתה אמומצד
 לגדול בלאנסי שמואל ר' נודע אמו מצד מקרוביו קדמוניותו5(. מימיםממנה
 הגירוש לפני שנים ה' נפטר אבוהב, יצחק הר' של מתלמידיו ובחכמהבתורה
 חייוש. לימי ושנים החמשיםבשנת

 ע' בפורטוגל ישראל ימי רברי קיטרלינג, ,1641. 706 ע' בורו ברשימת רמש'ש עי[(
 ב'. הערה 159 ע' חי"ג ליל"ג השנתי ספר א'- הערה 20 ע' ח"ט גר~טץ ב'. הערה120

 2238. ע' השלם יוחסין ספר!(
 שם.3(
 159. ע' חי"ג ליל"ג השגתי ס' עי' רפ"ה. סי' ריב"ש שו"ת4(
 2268. ,וחסין5(
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מבוא.י1ן
 בארז בסלמנקה נולד אירהם ב"ר שמואל בור זכות אברהםהר'
 הר' אביו אצל תורה למד בנעוריו הששי1(. לאלף ר' לשנת 'קרובקשטיליא
 אברהם ר' ז"ל. הזקנים מהחכמים קבלה לו והיתה חכם כנראה שהיהשמואל
 סיום לאהר פפא רב בני מזכירים למה ממנו שקפל מה אביו בשםמביא
 אותם כשיאמרו לשכחה שמועילים שמועתו פי על אביו לו ואמרמסכת
 בן אברהם ר' בה~ות שבת9(. במוצאי ז"ל אליהו זכירת כמו פעמיםשבע
 כל של רבן קנפנסון יצחק ר' הזקן את עיניו ראו שנים שבעה אוששה
 נהוג היה שלא מה *גאוןו בתואר דורו בני כינוהו אשר קשטיליאגלות
 עשה ביהו קדישין אלהין דרוח העניו *החסיד מראה אלה בימיםעדיין
 כמקבל פניו שרואה מי בזקנותו: עליו שכתב עד הנער על כביררושם
 אבוהב יצחק הר' היה אברהם ר' של המובהק רבו אכן שכינה3(.פני

 טורים הד' על ספר וחיבר רבים תלמידים שהעמיד והמחודדע*חחריף
 הספיקשלא

 להשלימו4~
 בתלמוד ידיעותיו את זכות אברהם ר' קבל ממנו

 התלמוד חדרי בכל בקי היה זכות אברהם ר' הקבלה. בחכמת וגםופוסקים
 ממה נראה חריפותו וגודל יוחסין5(' מס' שנראה כמו וירושלמיבבלי
 הרמב"ם6(. דברי בביאור בתשובות בשמושמובא

 ר' החיצוניות. לחכמות מטרופולין בימיו היתה סלמנקה מולדתועיר
 והמספר' התכונה חכמת את שם ולמד שבעירו לאונהורסיטה נכנסאברהם

 חכם שהיה בסלמנקה ההגמון מפורסם. תוכן שנעשה עד בלימודיווהצליח
 ר' שבסלמנקהל(. באוניורסיטה למורה וישימהו בכשרונותיו הכירבתכונה
 הרבה תלמידים שהעמיד עד ידרושו רבים ואליו בקתדרא למדאברהם
 התוכן גם היה בסלמנקה אצלו שלמדו תלמידיו בין ונוצרים8(.יהודים

 את זכות אברהם ר' חיבר אלו בימים 921001(. ריקי אוגוסטיןהמפורסם

 בטוליטולה שנולד אומרים ויש 41. ע' קולומבוט ב'. הערה 121 ע' פורטוגל קתזר~נמ1(
 578. יוחטין מס' כנראה בידם הואוטעות

 1238. ,וחט,ן2(

 2266. שםי(

 ומש"כ 3 ע' תרס"ה פרסבורג אבוהב, משפחת על לשוונשטיין של במחברתו עי' שם."

 166. ע' 1893 במאגאציןרשינמאן
 ו'(. בפרק לקמן )נדפסה ע-א ג' דף קושטנטינא דפוט יוחסין לס' שולם שמואל ר' בהקדמת עי'5(

 סי'י חביב בן מהר"ל שו"ת"
 קולומבוס ק"זרלינגו עי' האלמנ"ק. הגדול לספרו בהקרמתו זכות אברהם ר' כתב כן7(

 ג/ הערה 41ען

)8
 כ-א. פרק ח"ג ישראל בן מנשה לר' חיים נשמת בס' ען,
 ע' קולומבוס ג'ו הערה 121 ע' פורטוגל קי,זרלינג, 2143. ע' בודל. ברשימת רמש-ש'(

 ד'. הערה41



111מבוא

 ר"א תקן אשר לוחותיו שבסלמנקה1(. ההגמון בצווי בתכונה הגדולספרו
 הקודמות הגוים כל שלוחות עליו: ואמרו דורו בני בעיני לנס היו רבבעיון
 אליהן הקודמות הלוחות כל ושברו פסלו בעצמם והאומות נגדם כאיןאליו

 את ישע ולא להתפאר ידיו מעשה עליהם וקבלו קיימו מגבירות'והסירום
 מנחושת לעשותו ויחל אברהם ר' תיקן האצטרולב כלי את גםתפקידם.עש

 והמצאותיו חקירותיו ידי על כך3(. כל מדויקים היו שלא העץ כליתחת
 כריסטוף עם ושיג שיח זכות אברהם לר' היה כנראה ברבים. שמו נודעאלה

 לו הראה אברהם ור' בסלמנקה אז ישב קלומבוס אמריקה. מגלהקולומבוס
 אברהם לר' המיוחס אחד ספר ובפרט התכונה בחכמת ספרים כמהלנראה
 בהצלחת שבטחו היחידים מהחוקרים היה זכות אביהם ר' עזרא4(.אבן

 בספרו מוסר דורי בן ששזזסם קוריא גספר  המלומר קולומבוס. שלנסיעותיו
 הודו ארץ לשונו: וזה זו נסיעה בדבר זכות אברהם ר' של דעתו חוותאת

 את שמכניס מי אבל וארצות ימים ידי על מאתנו ונפרדת מאד היארחוקה
 אברהם ר' של לוחותיו לשמש. שיגיע לו מובטח הנסיעה בסכנתעצמו
 בנסיעתו אחת ופעם נסיעותיו בכל קולומבוס של בידיו תמיד היוזכות

 וירגוה ארץ יושבי הקזיקים ידן. על ניצול רס"ד בשנת לאמריקההאחרונה
 וימציא ברעב. שנתעטפו עד לאכול להם נתנו ולא ולאנשיו לו שונאיםהיו
 זכות אברהם ר' של לוחותיו ידי על נפשו. על לעמוד תחבולה קולומבוסלו

 שרי את קרא קולומבוס הבאות. הלילות באחד לבנה לקוי שיהיה לונודע
 בעת הלבנהי אור את מהם בהעלימו עליהם קללה להביא ויאמרהקזיקים
 מעליהם להעביר קולומבוס אל ויתחננו גדולה חרדה הקזיקים חרדוהלקוי
 הלקוי  לאלהיה  עבורם במתפלל עצמו  עשה קולומבוס הרעה. הגזירהאת
 נמצא כן בחר. אשר בכל אותו וקדמו מאז אותו מכבדים היו והקזיקיםעבר
 קולומבוס6(. של נסיעותיובספר

 זכות אברהם ר' של הלוחות ספר גליון על הגהות עשהקולומבוס.
 בפורטוגל-ק קולומבינה בספרית עכשו ונמצא ידו תחתשהיה

 האצטגנינות בחכמת גם אברהם ר' עסק בתכונה חקירותיומלבד
 טפלות ואמונות הזיה עניני ושאר שדים מעשי אף  והאמין. בטה בהאשר
 שומעים שהיו אחד גוי בסלמנקה שראה בספרו מספר הוא לו. זרים היולא

 7. ה?רה 11 ?' לעיל ?,,ו(
 ע"א. ג' דף שולם שמואל ר' הקדמת!(

 85. ?' חי"ב ליל"ג השנתי בס' כהן 68. ?, 1901 מהמטיק רמש"ש,"

 45. וע' 13 ?' קולומבוס קייזרלינג,"
 ג" הערה 45 ע, שס ק,,,רלעג ע41 428ב8[. 44 2שש בספרו קוריאק
 והלאה. 43 ע' שם קייזרלינג 9" 9ב ע, סזש1[ ,4 *ח1(18סזעש

 11. ע' שם"



מבואן
 שראה כתב וכן מדברי היה ולא בביתו ישב שהוא  אע*פ ביתו מגגקולו

 דברים ומשיבין שואלין שהיו עד הדמיון כח אצלן שהתחזק יהודיותמנשים
 נבואה1(.  ע*י בהקיץאמיתיים

 שם גם ולמד לסרקוסטה אהלו זכות אברהם ר העתיקכנדאה
 ותושיה2(י חכמה שם והרבהבקתדרא

 יהודי כל על גירוש הקסטילי פירננדו המלך כשגזד רנ"בבשנת
 וראה מולדתו ארץ את לעזוב זכות אברהם ר' גם הוכרח כנודעספרד
 מתורת כרחם על יוציאום שלא כדי ובניהם עצמם שהרגו צדיקיםבעיניו
 פורטוגל ארץ אל אבוהב יצחק הר' הזקן רבו עם אברהם וישאה'ש'

 עליו נפטד הגרוש אחר חדשים שבעה בעוד הבירה4(י בליסבונהויתישב
 מלאךש. שולח אנכי הנה בפסוק עליו ודרש הספידו אברהם והר'רבו

 השני יואן והמלך פורטוגל ארץ בכל הולך היה אברהם ר' שלשמעו
 בארצוי גט בקתדרא לישב רשות לו נתן והתכונה ההנדסה בחכמתשהתענין

 המלך בהיות המלך6%(י ל*תוכן אותו וישם יואן בעיני חן מצא אברהםר'
 חביבו האצטדולוג% *אברהם את כיבד רנוד בשנת טומבו די טוריבעיר
 אספדיןל(י. זהובים עשרת של הגונהבמתנה

 את לנסות ק יואן המלך בא אחת פעם כי ט חיים נשמת בספרמובא
 להגיד אותו ויצו איבורה לארץ ליסע שרצונו ממנו ושאל בחידות אברהםר'
 באחד, לך אומד אם אברהם: ר' לו אמר יכנסי פתח באיזה המזל פי עללו

 וצוה בחותמך, ותחתום תכתוב כ" לא המלך: לו אמר באחרי תכנסאתה
 דיאונה פאסאר די אה ריי *איל : כך ר*א עליו וכתב חלק ניירלהביא

 וכן המלךי בו ויבוא יפתח חדש שער ר*ל דינובאר% די אה קיפואירטה
 שער העיר בחומת ויפרוץ דבר וכזב ששקר לו להראות רצה המלך כיהיה
 פעם שוב לנסי ויהי האגרת זאת כל לעין וקרא פתח הכניסה ואחרחדש

 888. ימסין"
 סמברי ובליקוסי פכ"ג ח-ג חיים נשמת ובס' ע"א נ' רף הקבלה בשלשלת כתוב-כן2(

 הערה 41 ע' קולומבוס בספרו אבל 121. ע' פורסוגל ק=זרלינמ עי, 139. ע' נייבוירהוצ'
 מעולם. בסרקוססה הר"א נתיישב שלא כתבג'

 ,2256. 518 יוחסין"

 באופורטף שנתישב כתב 311 עו שמיני ה' גריטץ 99. ע' קולומבוס קייזרלינג,1
 2264. יוחסין5(
 יואן" המלך הוכן זכות אברהם "ר' 284: ע' ל-ב הצרפתית בריווי החתימה את ראהט

 120. ע' ל"ד חלק שם קויפמאן ר"ר שהוכיח כמו עצמו זכות ר"א של ירו מחתימת זהואין
 ע' פורטוגלקייזרלינג,7(

.121 
 99. ע' קולומבוס 1 ה' הערה

 לר' יוסף מדברי בליקוטים מובא כ"ג. פרק ח"ג ישראל בן מנשה לר' חייםנשמת8(
 139. ע' ח-ב לנייבויר חכמים סרר בס' שנרפסו סמברייוסף

 א'י הערה 122 ע' פורטוגל קייזרלינג, עי'9(



מבוא
 לו אמר לארץ, שמים מן רחוק כמה לו ושאל אחד בהדר אותו הכניסאחת
 נא אמור : לו ושאל וחצי אמה החדר תקרת הגביה שנה לאחר וכך.כך

 הנפלאה בחכמתו והוא שכחתי. כי לארץ השמים מן רחוק כמההתוכן
 ירדו. השמים או עלתה הארץ אוהש,ב:

 פורטוגל מלכי כסא על מנואל דון נכדו קם השני יואן מותאחרי
 נדפסו, רנ"ו בשנת המלך1(. ומזכיר לתוכן אברהם ר' את הוא גםוישם

 די שמואל מייאשטרו של הדפוס בבית בליריאה אברהם ר' שללוחותיו
 ארץ בכל "מפוזרים שהיו עד והמזרח המערב ארצות בכל ונתפשטואורטס
 "הייתי עצמו: על מעיד זכות אברהם ר' ישמעאל)ק. בארץ גםאדום

 שעשיתי הספרים כשיצאו הנוצרים של אחרות במלכיות וגם ספרדבמלכות
 רשות לי יש ואני שלאמנקה איש זכות אברהם רבי אומרים היובתכונה
 לעיני החכמים בה שנתחשבו חכמה היא איזו חז"ל שאמרו כמו בזהלהתפאר
 שהיו לשמים מעיד ואני ומזלות. תקופות חשבון זה אומר הויהעמים
 שעצתו זכות אברהם ר' על עליו אסרו 3( בזה.) מאד ישראל אתמשבחין
 "' בשעתו אחיתופל כעצת ומלכיהם לגוים נאמנה הככביםבחכמת

 הסערות התהוות בענין חדשה דעה זכות ר"א המציא בפורטוגלבשבת4
 סביב הדרומי הים דרך הודו לארץ לנסוע נקל כי חקירותיו ידי עלוהוכיח

 דא וסקה את וישם ספינות מנואל המלך העריך רנ"ז בשנתלאפריקה".
 וסקה התיעץ נסיעתו קודם הודו. ל"ךץ הדרך את לתור האניות עלגמה
 קרא טנואל המלך גם מלחיו6(. כל במעמד זכות אברהם ר' עם גמהדא
 קרוב שבזמן אברהם ר' לו ויבטיח 88,4 בייא ממלכתו עיר אל אליואותו
 כנודע. היה וכן ק. הנדיא ארץ רוב את רגליו תחתידבר

 אברהם ר' ויעזוב פורטוגל יהודי על גם הגירוש נגזר רנ"זבשנת
 : זו גלותו על בספרו כתב ר"א שמואל. ר' בנו עם ההיא הארץ אתזכות
 והיינו לאפריקה ובאנו בני שמואל עם שמו שאקדש זכני ב"ה השם אניגם

 ולזרעי לי ישלים הגדולים ורחמיו חסדיו למען השם פעמים שנישבויים
 8(. יתברך השם לעבודת אחריתנושיהיה

 122. ע' שם ק.טילינג 386. ע, שמינ. "לק גיאטץ1(
 2228. ייחטי,!(
 374 שםי(

 ב" ס"ג הקבלה שלשלתש
 99. ע' קולומבוט ק,,,רליגגן ע,, 88~ם8[, 8ש 8שפ1 בספרו קוריה גטפרק
 109. ע' קולומבוט , 162 ע' פורטוגל קיי,רלינג6(
 99. ע' קו*מבוט ג'ו הערה 122 ע' פורטוגל קיתרלינג,ץ

 2234; יוחטין"
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 שהיתה בתוניס ויתיישב לאפריקה גולים הרבה עם נסע אברהםר'

 אתו הגולים בין 1(. התורה* בקבלת מאמינים עשירים גדולה *קהלהאז
 ומצוקות טרדות ידי על אלאשקר,2(. משה הר' גם היה לתוניסמפורטוגל
 מרוב בעונותי כי : עצמו על שהעיד עד אברהם ר' של כחו תששהגלות

 בי טעמי עמד ולא חכמה ולא כח בי אין המזונות וצורך והשביההשמדות
 ש. נמרוריחי

 שם לו חסרים היו אבל יוחסין ספר את אברהם ר' השליםבתוניס
 ספרים. כנראה שם היו לא ש הגולים אתם שהביאו ממה חוץ כי 4(ספרים

 מנוח שם מצא לא כנראה אבל שנים כמה אברהם ר' ישבבתוניס
 לדמשק עלה ימיו ובסוף ט תרכיה ארץ אל הקדם ארצות אל הלאהויסע
 ק. רע"ה בשנת שםונפטר

 הלוי אברהם ר' השלם החכם היה זכות אברהם ר' שלמחביריו
 ב*ר אברהם ר' שהוא ונראה " בספרו אברהם ר' מזכירו אשרבוקרט

 מהם הקבלה, בחכמת ספרים שחיבר זכות אברהם ר' של גיסואליעזר..הלוי
 ויזינו יוסף ר' היה המפורסמים מתלמידיו הזכרוןט. וספר "%זא גליאספר

 היונטה בליסבונה. היונטה וחבר 0!( השלישי יואן המלך רופא0אח1ספזו
 של ויועציו ממכיריו היה ~וסף ר' וספנים. תוכנים חוקרים קבוצתהיתה

 ללטינית. זכות אברהם ר' רבו של הלוחות באור את העתיק הואקולומבוס.
 רופא היה .לוזיטנו המכונה האחרון אברהם ר' זכות, אברהם רי שלנכדו

 ה(. בחכמות ובקימומחה
 והלאה. 5 ע, שנית שנה הגורן במ"ע הורודצקי של מאמרו ע"'( להוני* סמוך רקה גבע על מיסב 2156, שט'(

 *1. יוחסין לס' המהבר הקדמת"

 *22. יוחסין ע""
 2206. שם ע"5(
 ש3. ע' אבוהב עמנואל לרי נזמזלזגיה עפ" ב' חערה 8י ע' ח"ט גר"ץץ6(
 הגדולה ברשימהו שכתב למה סוהר רמש"ש 101. ע' הי"ט במזכיר רטה*"ש משאכ ע"ו(

 הערה 100 ע' קולומבוס קיטרלייג, רע"ה. פט? קודט זכות אברהט ר' שנפטר 706ע,.
 לסמוך! מה על לו אין אבל באזמירו ר"א שנפטר כתבב'

 1744. יוחסין"
 שט ודוקעס 148 ע' ח"ב נחמר באוצר רמש"ש 153. ס" 61 ע' ההייט גאור רא"ט ע"8(

 ועוד. נ"ט. ס" אפריון טוליד%, 151. ע'ח"ג
 העבר. רפה*"יה 11. ע' קולומבוס קייזרליגג, בהערה. 379 ע' שמיני ח' גראטץ ע"עי'(

 א הערה 69 ע, 1901 מתמטיק 1984 ע'איבר.
 פורטוגל קיקרלינג, 48) ס" 33 ע' החייט אור רח-ט, .והלאפ 3 ע' האי הר*טץ ע"ע!!(

 ועור. ד29ע,
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 זכות* אברהם ר' ספריב*
 חבור לוחות, באור אלמגס"ט, אלמנ=ק, תמידים* לוחותא*
 הוא א80תשש111. 5טט1~לז~ע ומזלות. תקופות ספר או זכות תכונת"גדול,
 ההגמון של ולכבודו בציוויו חיברו בתכונה, זכות אברהם ר' של הגדולספרו,

 706. עמוד בודל. רשימת רמש"שי עיין רל"ג-רל"ח. שנות ביןדסלמנקה
 574. ת' יעקב לבן הספרים אוצר ה'. ס"ק 250 סימן החיים אורדח"ם,

 קובץ גמינכען 11, קובץ בליאון : יד כתבי כמה נמצאה זהמספר
 בבית עכשדו )מתה 12 קובץ פינסקר ובעקד 2400, קובץ באוקספורד109,

 בוינה4המדרש
 תרכ"ט וויען רשוף' לבני מזכיר פיגסקר' ברשימת נדפסהההקדמה

 גרמני תרגום עם מינכען יד כתב פי על נדפס הספר כל והלאה. 20עמוד
 ל"ב. חלק 1918 שטרסבורג האונערסיטהבכתבי

 וללוחות. הספר לגוף חלקים' לשני ונפרד פרקים י"ט כוללהספר
 בהקדמתו שכתב ממו שקדמוהו תכונה ספרי בכמה השתמש זכות אברהםד'

 : א"ב סדר על הםואלה
 רמש"ש' עיין 22. עמוד )פינסקר אלחדיב יצחק לר' סלולהאורח
 ד'(. הערה 155 עמוד חי"ג ליל"ג השנתי ספר והלאה. 2 עמוד 1899מתמטיק

 23(. 21, )עמוד פראפאסיו הנקרא תבון בן יעקב לה"ראלמנוק
 רמש*ש 56. ע' ח"ד המזכיר 21. )עמוד פועל יעקב לרן הדבוקיםספר

 616(. איבר.העבר.

 לילעג השנתי בספר עיין 22. )ע' אשר בן יהודה לר' השמיםחוקת
 155(. עמודחיאג

 22(. )עמוד ישראלי יצחק לר' עולםיסוד
 איבר. העבר. רמש"ש' עיין 25. )עמוד מבריבשקא חיים לה"רלוח

 271(.עמוד
 617(. שם רמש"ש עין 21. )ע' טוליטולה הזן סיד בן יצחק ר'לוחות

 22(. 21, )עמוד גרשום בן לוי לר' ה'מלחמות
 23(. )עמוד יהודה שבט בעל ווירגה בן יהודה לר' אחדספד
 הנזכר ויזינו יוסף ר' תלמידו ידי על ללטינית נעתק הלוחותספר

 קייזרלינמ )עיין זו בהעתקה המחבר בחיי פעמים כמה ונדפס הקודםבפרק
 שנדפס לספרדית גם זה יוסף ר' העתיקו ואולי ב'4 הערה 45 עמודשולומבוס

 שם ב"ר יוסף לה"ר יוסף שארית ספר בסוף עבריות באותיות ממנוקצתו
 בשאלוניקי הכהן פרחיה ב"ר דניאל לה"ר ביאור בתוספות חי יהושע בןטוב.
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 707. עמוד בודל. רשימת 69, עמוד 1901 מתמטיק ימש"ש' )עיין 80שנ"ח
 שם4 בהערה 250 סימן 118 החיים)עמוד אוררחעם,

 בחלק 68ט8%ח88 עוי מתוקנה בהוצאה הלטיני האלמנ*ק יצאעתה
 18ים0ח0ז81(עו[ 8ט119ט%ם ט% 81א"1יסק 4 פט01ק6י1 הגדול: לספרוהשני

 החברה ברבעון כהן ר"ב עליו שכתב מה עיין 888 888בפזש.188זפיט6600
 והלאה. 85 פ' חי"ב להיל*ג השנתי ובס' והלאה 102 ע' נ"ב חלקהאסטרונומית
 לספר ותיקונים הוספות כולל גדול ספר הערודן תשלוםב'
 רסעו. שנת אחר בתוניס זכות ר"א חברוהערוך

 נמצא ראשונה יוחסין ס' את לאור המוציא שולם שמואל ר'בימי
 אור הח*ם, וע" ו'. פרק לקמן )עף בהקדמתו שכתב כמו בדמשק ממנוכ"י-
 של בביתו של*ת בשנת הנכתב אחד כ"י סק*ו4 250 סי' 118 ע'החיים
 במ*ע באריכות עליו שכתב גייגר אברהם ר' במץ היה אשכנזי בצלאלהר'

 המתחיל אחד כ*י 270(. ע' ח"ג גייגר כתבי )=כל 145 ע' חי"ב3(אס2
 ע' ת*ג לטוו כתבי כל )עי' בסגדין לשוו ר"ע בידי נמצא קו"ף אותבאמצע

 18(. ע' בייטרטגע פערלעס' ב'. הערה3
 בראש זכות אברהם ר' שהשמיט רק הערוך דברי כל כוללהספר

 מקורות הערוך על הוסיף זכות אברהם ר' הלכה. של ומתן המשא כלהספר
 זפת הר"א בערוך. שנפקדו ערכים ששים הוסיף ובסופו בש"סמלים

 בריווי עי' ד'4 פרק לקמן )עי' גאון צמח לרב הערוך בספרהשתמש
 199. ע' ח"זהצרפתית
 חבור וסיטאט' אל זכות אברהם י' להתוכן כתב חיימן ארצרג*

 מונטפיורי לקובץ הירשפעלד רשימת עיין ברמסגט. יד בכתב הנמצאקטן
 4. סימן325

 זלה"ה זכות אברהם כמ"ה החכם הגדול האצטגנין  משפטיד*
 ע" 2. סימן 1562 קובץ באוקספורד יד בכתב נמצאים ורפ*ד רעוחלשנת
 101. ע' י"ט ובמזכיר 152 ע' ח"ב נחמד באוצר רמש"ש עליומש"כ

 הבאים. הפרקים עיין יוחטין ספר דברעל
 הם. ואלה ת ו ע ט ב זכות אברהם לר' נתייחסו ספריםשני
 רובו נובע חלקים בג' והנפש האדם בעניני ספר ' ש פ נ ל ק ת מא(

 1641 ע' בודל. ברשימת רמש"ש עיין מכיר' לר' רוכל אבקת מספרככלו

 לבן הספריםובאוצר
 211. %67, ע' שמיני חמד כרם ועיין 2611. מ יעקב.

 רח"מ, דעת נגד שם בהערה ב' ס"ק 250 סימן 119 ע' לרח"ם החייםאור

 ישנים. בשפתי מובא כ"י' בתכונה ספר ינה, לב ארבעים בןב(
 עיין שלה התכונה לספר ב-תיחתו לרלב"ג ייהסו עצמו זכות אברהםר'

 מ',י26. ושם 426 ב יעקב לבןן הטפריםבאוצר
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 כללית* סקירה יוהסין* ספרג*
 סופרי ורזה. היא דלה הבינים מימי העברית ההסתוריתהספרות

 שמות ורושמים אחדות ומעשיות מאורעות רק פורטים היו לא לרובהקורות
 קישור וגבוריהן המאורעות לאותן להמציא ידם לאל היה לא אגל שניםופרטי
 וירידתה' בעלייתה בהתפתחותה רוחנית תנועה לצייר ותרבותי'רוחני

 הם' מרוחם עליהם בהערותם חכם או גדול איזה תמונת עינינו נגדלהעביר
 זר היה זה כל בו. נשמתם אצילת ע"י ולהחיותו הפרטים חומר אתלטקד
 מדע למקצוע להם נחשבה לא עדיין ההיסטוריה כי הימים דברי כותביבעיני
 כותבי סופרים. אומנות בעיניהם היה לא הקורות כתיבת עצמיי ערךבעלת

 : פוריי בלתי באופן עבודתם תכלית ואת תפקידם את מגבילים היוהזכרונות
 יצאו קצתם והמאמינים' האמונה קרן להרים נפלאות סיפורי כתבוקצתם
 בשלשלת חיבורים ידי על הדת מהרסי מן ולה6נצל המינים עםלהתוכח
 כעין בעיניהם עבודתם נחשבה ורובם פה' שבעל תורה ובמסורתהקבלה
 מי זמניהם' וסדר החכמים תולדות לדעת נחוץ כי בהראותם הלכה"ידושי
 הוא מי הפוסקים דורות בסדר וכן למי קדם ומי אמורא או תנאהיה

 הידוע הכלל פי על כמיתו ההלכה לפסוק ממנו מאוחר ומימהראשונים
 כמין והפוסקים התלמוד כללי את גם בזה והתערבו כבתראיו*הלכתא
במינו.

 זכות אברהם ר' של מגמתו עיקר הנזכר. מאופי הוא היוחסין ספרגם
 מודיע שהוא כמו התלמוד ללומדי לעזור היה יוחסין ספר אתבחברו

 המאמרים על ויגיעתו עיונו כל את זכות אברהם ר' הרכיז כן עלבהקדמתו.
 חז"ל במאמרי האריך גם התלמוד' חכמי על המדברים שבספרוהראשונים
 מלבד אבל והפוסקים. הש"ס כללי את שהם להוציא והשתדלוביאורם
 מספרו שנראה כמו הנוצרים נגד להלחם זכות ר"א של בדעתו היתה זומגמתו
 דף לדוגמא )עיין וכומריהם הנוצרים דעות בהם שמזכיר מקומותבהרבה
 1216, 426 ,42, 158, )דף הנוצרי ישו ואת ,214( 2058, 18886, 826,53%,
 הנוצרים. נגד הנערך הששי המאטר כל ובפרט 2266( 2008,2038,

 בשלמותו שקדמוהו תאריך ספרי שאר על עולה יוחסין ספראבל
 זכות ר"א שחברם והתלמוד המשנה חכמי אודות הראשונים בפרקיוושכלולו
 התלמודית. ההיסטוריה לבנין פנה יסוד להכין בידו ועלתה רבהבשקידה

 רצונך אם : יוחסין ספר על שכתב חאגיז משה ר' של משפטו צדקומה
 שלימות לקנות והתלמוד המשנה חכמי של יוחסין בשלשלת צמאונךלרוות
 זה נחמד ספר מעיניך ילוז אל ובמעלתם ובשמותיהם בהם בקיולהיות
 תרכ"ה(. סימן חכמים )משנת פה שבעל בתורה ידינולהחזיק
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 לקראו רצה בתחילה יוחסין*. *ספר בשם ספרו את כינההמחבר
 כתב: ספרו בסוף וגם 16( בהקדמתו ~יין הקדושים ספר או חסידיםספר
 חכמי בו להוי*ע שחברתי יוחסין ספר דושים ק ספר עם זה חברתי*לכן
 2328(. פוהסין הקדושים*ישראל

 שנים במשך 2166( )שם רבה* *ביגיעה ספרו את חבר זכות אברהםר'
 כותב צונץ ספרה את ר"א חבר שנה באיזה בדעה חלוקים החוקריםרבות.

 החוקרים רוב 178(. ע' ח"א צונץ כתבי )כל רס"ב בשנת הספר נתחברכי
 קייזרלינג, )גרשטץ, היוחסין ספר של יצירתו לשנת רס"ד שנת אתקבעו

 דוד )צמח רס"ג בשנת הספר שנכתב חשב דוד צמח בעל ועודןרמש"ש
 250 סימן 118 ע' החיים )אור רח"ם הח' אחריו ונמשך א'(מ"ג

 שלפניו והמאמרים רסעד בשנת נתחבר הששי שהמאמר דעתו חווה לטבהח' סק4א"
 עוד נמצא השלישי במאמר 271(. ע' חי"ז הצרפתית )ריווי שקדמובשנים
 "204 בדף והוא הנה עד עליו עיניהם החוקרים שמו לא אשר שנהפרט
 אחר שנים ע"ג והוא התלמוד _ו*נחתם שנים אלף היום *והוא : שםשכתב
 רנ4טי לשנת זה עולה זכות אברהם ר' של לחשבונו אשיו. רבפטירת
 נראה כי היוחסין ספר חבור שנת בתור ידוע פרט שום לברר איןבאמת
 כתב וקצתו הגירוש קודם בפורטוגל עוד בהיותו קצתו זכות ר"אשכתב

 בידיו היו לא כי 228 בדף שכתב ממה זה על חזקה הכי הראיהבתוני"ס.
 רבה ויקרא ומהמדרשים מהירושלמי נזיקין סדר כמו אחדים ספרים רקבתוניס
 ובכל הנודעים הירושלמי סדרי בכל משתמש הוא הראשונים ובמאמריווכה

 פרקימ פרקים זה ספרו את ר"א חיבר כי להוכיח נוכל מזה הרבות.מדרשי
 להקציב נוכל ספרו את כתב ביגותם אשר השנים קצוות את שוניםבזמנים

 לחבר ר4א הבטיח הלוחות לביאור בהקדמתו ספרים. שאר פי עלבאומדנות
 שספר נראה יוחסין לס' מהקדמתו וגם והתלמוד המשנה חכמי כל עלספר
 שם כותב שהוא התכונה בחכמת לחיבוריו הוספה כעין בעיניו נחשביוחסין
 גוררת ומצוה והתכונה המספר לחכמת בזה הדמות לו יש הספר זח : 18()דף

 ספרו את כתבו אחר ספרו את לכתוב זכות ד'א שהתחיל מוכח מזהמצוהי
 מטרוטייאל אברהם ר' כתב ר"ע בשנת רל"ח. בשנת היה וזה בתכונההגדול
 השתמש והוא חאא( לנייבויר החכמים בסדר )נדפס שלו הקבלה ספראת
 להקציב נוכל בזה 270(. חי"ז בריווי לטב )עיין יוחסין בספר הרבהכבר
 ר' אסף אלו שנים במשך ר"ע. לשנת ר"ם שנות בין יוחסין ספר חבוראת

 המאמרים בשלשת היטב מסודר הנמצא לספרו הרב החומר את זכותאברהם
 הגירוש אחר אותם כתב הבאים המאמרים האמוראים. ועל התנאיםעל

 מתוך אותם שהעתיק כמו ונשארו כראוי ולבררם לסדרם הספיק ולאבחפזון
 זהי את זה וסותרים וסתומים מעורבביםהמקורות



ןצמבוא

 שקדמוהו החכמים ושגיאות טעיות את לתקן השתדל זכותהרקא
 הרבה במשומות הרמב"ם דברי על השיג ובפרט ונושאיה הקבלהבעניני
 הדאב"ד דברי נגד נלחם הוא וכן יכו'( ,54 436, 296, 228, 214, ע' לדוגמא)עיין
 עבודתו על אומר הוא ובכלל ועוד(. 2008 816, דף )עיין הקבלה ספרבעל

 טוב יותר הוא הקטן הנר 4לפעמים : הגדולים נגד להשגותיו בנוגעהחרוצה
 228(. )יוחסין והאבוקה* הגדול מהמאור ובסדקין בחוריןלחפש

 חומר בתור גדול ערך להם יש יוחסין מספר האחרוניםהפרקים
 ונעתק יוחסין מספר רק לנו הנודע הזוהר ספר על הסיפור ובפרטהיסטורי
 חכמים אמונת ובס' א' כ"ב דף לחכמה במצרף לדוגמא רבות פעמיםממנו
 ובקנאת מ"ח עמוד נוהם ובארי פ"ה ח"א ספרים ובמטפחת כ"ו פרקסוף

 של ובספרו א' כ*ט דף המילזהג'י ראבי"ה ובספר בהערה קל"ו ע'האמת
 על הראשונים לפרקים בנוגע גם אבל 47. ע' ליאון די משה ד' עלילינק

 במה היום זכות'גם אברהם ר' עבודת היא חשובה התלמוד חכמיתולדות
 התנאים בשמות והמדרשים התלמוד נסחאות את ולזקק ללבןשהשתדל
 לעמוד דפוס ושל יד כתבי של שונים ספרים שהשוה ומאמריהםוהאמוראים

 בפרק )עיין הנכונה הגירסאעל
 הבא"

 ידי על הספר ערך יקר ונעלה
 כמה שהעתיק שולם שמואל ר' ובפרט האחרונים בו שהוסיפוההוספות
 ידי על רק זכרם נתקיים ולא מאתנו נאבדו אשר ישנים מספריםקטעים
 זכאי. ידי על זכות ומגלגלין היוחסיןספר

 בין והכי-חשוב המיוחד הספר שנים מאות במשך היה היוחסיןספר
 בימי אבותינו שתו ומימיו שקדמונו הדורות חיו מפיו בישראל. הקורותספרי
  הימים במשך הספר נדחה כי וגם העיפה. נפשם להשיב החשוכההגלות
 זאת בכל - מקומו  את ומלאו ממנו וטובים אחרים ספרים ובאו והממעמרו
 ההיסטורית הספרות את העשיר אשר על ולספרו זכות אברהם לר' טובהנחזיק
 הרחוקה בדרך נחוצה תחנה כעין המדעית בספרותנו היתה ספרו ותעודתשלנו
 המחקר של לאורה והסיפורים האגדות ערפל מן והברקנים הקוציםמלאת

 ההיסטורית.והבקרת

 הירחסין* 23קרררתד*
 מחיבורים לספרו ההיסטורי החומר את ולקט אסף זכות אברהםר'
 אותן מעלים הוא ולפעמים מקורותיו את מודיע הוא הרוב פי עלשונים'
 מהותם. על לעמוד אפשר שאי עד מאתנו נאבדווקצתם

 גם התלמודית' הספרות בכל אברהם הר' השתמש הראשוניםבפרקיו
 סדר עולמן וסדר תענית מגילת והמאוחר' הגדול גוריון בן ספר בידוהיה



מבואע%
 שאחרי הרבנים על המאמר וכדומה. גאון שרירא ר' אגרת ואמוראים'תנאים
 החמישי במאמר להראב"ד. הקבלה מספר באות אות כמעט נעתקהגאונים

 למקור היה אשר לנו ידוע בלתי אחד בספר השתמש האחרונים דורותעל
 החכמים סדר בס' נייבויר ידי על הנדפס צדיק זכר בס' צדיק בן יוסף לר'גם
 270(. עמוד חיוז הצרפתית בריווי לאב שכ' מה )עיין והלאה 85 עמודח"א

 לקמן )עיין היוחסין ספר מכלל אינו העמים ימי דברי על האחרוןהמאמר
 93(. ע' ליט. געש. רמש"ש' )עיין מקוריה את להמציא וקשה ו'(פרק

 הכניסם אם להחליט ואין שונים ליקוטים לפעמים נכנסו הפרקיםבין
 מעניינים היותר מהליקוטים המסדר. שולם שמואל ר' או זכות אברהםר'

 געש. רמשוש' עיין 846. )דף נרבונה נשיאי דבר על הסיפור את פהנזכיר
 נייבויר ידי על בשלמותו הנדפס 405( עמוד יוד. גאלל. וגראס' 91 .עמודליט'
 82, עמוד ח"א החכמים ובסדר והלאה 100 ע' עשירי חלק הצרפתיתבריווי

 אשר קטעים שלשה נמצאו ב' קל"ד עד א' קכ"ט דף קושטנטינאובהוצאת
 בן דוד עד הראשון מאדם בקיצור עולם דורות : בבירור מקורם נודעלא
 פומבדיתא על סורא ישיבת שנתעלתה המעלות המתחיל: יש"בות וסדרזכאי
 מספר הראשונים הקטעים נובעים רמש"ש דעת לפי הבבלי. נתן ר'וספור
 קונטרס כמו גדול חלק ממנו נאבד אשר הנגיד שמואל לר' התלמודמבוא

 נובע ואולי*הוא 21( ע' ליט. געש. )רמש"ש 2058 דף ביוחסין הנזכרהתנאים
 בהוספות שם מרכס )כדעת התלמוד דרכי על חפני בן שמואל ר' שלמספרו

 ליט. געשו רמש"ש עיין הבבלי נתן רן של סיפורו על 174(.ען
 עמוי

.23 
 שעלה מה כפי לנו הנודעות היוחסין ספר מקורות את אפרוטועתה

 : אותן לבררבידי
 ידיעה זכות אברהם ר' לנו מוסר עיניו שראו תנ"ך ספרי דברעל

 ליאון במלכות גדול שמד היה תתקנ"ו בשנת כי מספר הוא הערך.רבת
 שכתב שנה ת'ר כמו לכן קודם כתובים שהיו ספרים הכ"ד משם הוציאוואז

 ומהם מדויקות שהיו הלילי נקרא שמו ועל הלל בן משה ר'אותם
 ראשונים נביאים מקראות השני ראיתי אואני הספרים. כל מגיהיןהיו

 ומכרום פורטוגל מגירוש שהביאו ומדויקות גדולות אותיות מכתיבתואחרונים
 מוסר עוד שנכתבוע. שנה מאות תשע עתה שיש הם' ושם באפריקאבבוגיאה

 החומש נמצא שלו הדקדוק בחלק רד"ק דברי לפי כי שם זכות ר"אלנו
 הדפוסים מן תנ"ך יש הנודע כפי 2206(. )יוחסין בימיו. בטוליטולההלילי

 פארלעז. דמש"ש' )עיין בסופו. שנרשם כמו בהילליע "הוגה אשרהראשונים
 פראלעג. שטראקק' 11ץ. ע' בהוספות ועיי"ש 6 ע' האנדשר. העבר.איבער
 ואת )68( הירושלמי התרגום את מביא יוחסין בספר והלאוו'( 15עמוד

 )606(. כתובים שלהתרגום



מבוא
ת1~

 ני=ס ו ת ב האחרונים בשנים וכות ר"א בידי היה לא התלמודמספרי
 מתלמוד וספרי. ספרא ישמעאל, דר' מכילתא סדרים' לד' תוספתא משנה'רק

 מספרו כנראה אבל 228(. )יוחסין נויקין סדר רק בידו או נמצא לאירושלמי
 למאמר החומר את כשאסף ובפורטוגל בספרד בהיותו הירושלמי כל אתראה

 ירושלמי לתלמוד נמצאים כי כותב הוא שבספרו. והאמוראיםהתנאים
 אשר המקומות הם ואלה 1516(. )יוחסין ם י מ ל ש ם י ר ד ט ה ש מח

 1586, 136, 106, 76, 68, 386, 286, יוחסין: בספר הירושלמי דבריהובאו

,176,188 ,238 ,256 ,2686 ,2886 ,316 ,386 ,396 ,408 ,428" ,446 ,496 ,516 

 986, 978, 8686, 856, 818, 798, 776, 746, 708, 496 6786, 658, 28,576מ

,9986,1006 ,10186 ,1028 ,1076 ,1108 ,11186 ,11286 ,1138 ,1148 ,1158 

,1186,1198 ,1246 ,1276 ,1298 ,1336 ,1348 ,1356 ,1368 ,1388 ,14286 

',1446,14886 ,1496 ,15086 ,15186 ,1548 ,1566 ,1578 ,1588 ,1606 ,1618 

,1706,1728 ,17686 ,1798 ,1918 ,1938 .19686 

 הנמצאות המסכתות כל וכות אברהם ר' בידי היו הבבלי התלמודמן
 בבלי גם לפנים שהיה חולין בריש מתוספות נראה דעתו לפי בידינהעתה

 מחור והיה הגמרא בנסחאות מאד מדקדק וכות ר"א )228(; שקליםלמסכת
 בראשונה יצאו בימיו הנכונה. הגירסא על לעמוד כדי שונים ספריםאחר
 אותם שראו המודיעים מהראשונים הוא זכות ור=א דפוס של גמראספרי

 דפוסי של הגמרות אלה *בכל )1848(, דפוסי של *בגמרא בהם:והשתמשו
 הוא מקומות בכמה אבל 1014(. מדוייקתי מדפוס הגמרות *בגרסת)2236(,
 מדויק בספר מצאתי *כך ; 778 ע' כמו כ"י' מספר האמתית הנוסחאמוציא
 1848(. )ועיין דפוסע שלשאינו

 מדרש ובפרט הידועים' המדרשים כל ידו תחת היו האגדהמספרות
 מאמרי )228(. רבה ויקרא רק לר"א לו היה לא בתוני=ס וילקוט.רבה

 )ג"טטעסד. הדרשות על צונץ של בספרו נרשמים ביוחסין המובאיםהילקוט
 שנאבדו יקרים מדרשים כמה עוד נמצאים היו המחבר בידי 301(, ע'פארטר
 א ת י י ר ב 1578. 1548, 886, 856, 796, 628, 86, : ו נ י מ ל י ה כמומאתנו

 35 ל"ג סימן מק"נ  הוצאת חסידימ בטפר עליה )ע"ן 414דוטמואל:

 של להוצאתושעכטר י דש הקדמת )ע"ן 398 56ג בארוכה: נתז דר' אבות שם4בהערה
 אדר"נ"

 בוסתנאי מעשה עא 1756 אגדה: ר פ ס
 ח'(. סימן 9 עמוד ליט. געש. רמש=שי)עיין

 למקור היוחסין למחבר היו אשר הגאונים מתקופת והסופריםהספרים
%6נ_ 28~1, 1716, 1536, 1048, 326, אחאי: דר' שאלתות הם:נאמן

 8נ גדולות: הלכות
_ 

 716נ גאון: סעדיה רב
_ 

 "8מ 3% 31%  6ע,3%מ 6ה, 8מ גאון: צמה לרב הערוךספר
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 1758, 17486, 1716, 1658, 1346, 1286, 1258, 1246, 1%8, 1006, 36מ436
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,15*,486 ,986 .2038 -  ר' - 1998. 1986, 836, חפני בן שמואל רב 
 חננאל: 826נ__רב" 518ג 1338, 306מ 16נ 76מ 36מ 28ה גאוןנסים
 16, , 1396, 1386, 1196, 1176, 836, 436, ,08ג 336 328, 196, 78ג168,
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 1418. העזר: אבןס'

 2128. 1296, העיבור בס' 2508, 68, הנשיא: חייא ב=ר אברהםר'
 ההשגות(י בעל )הראב=ד דוד ב"ר אברהםר'
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 150(. ע' ליטי עראבי 92. ע'ליטי
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 1178. 336, ברוך:ר'
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 1148. 606, אבודרהם דודר'
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 16ג 708, 476 506, 476 356, 338, 318, 296, 258, עולם:דורות
 2166, 2046, 1986, החסיד: קבלת ספר הוא 2028י 2008, 1998, 1666,1986,
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 1846. : בספרו אלברגלוני יוסף בר' יהודהר'
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 2298. מא"י כתב שלח נחמן ב"ר הלוי יוסףר'

 107(. חט"ו )המזכיר 2288. סיקלי יעקב לרן היחסספר
 2216. 2188, 2048, 698, 68, ישראלי: יצחק לר' עולםיסוד
 92(* ע' ליט. געש. רמש"ש' )עיין 2288 : היחס בספר סיקלי יעקבר'
 2288. דוראן לר"ש כתב ששלח ממלקא אלפרא בן יצחקרן
 )רי*ף(. אלפסי יצחקר'
 968. 886, : עכו דמן יצחקר'

 2238. 1518, : ריב*ש שו*ת ששת' בן יצחקר'

 836. :כוזרי
 2016. 106, 388, 38, הכריתותספר

 796. הצדיקים מקברות ישראל מארץ ששלחוכתבים
 418. מלכותכתר
 498. החסיו( יהודה ב*ר דוד )לר' הספירלבנת

 )רלבוג(. גרשם בן לויר'
 148. אבות בפירוש טודרוס ב*ר הלוי מאירר'

 1468. 258 הנגיד שמואל לר' התלמודמבוא
 2008. 1506, 378 766, "טג 168, 138, 78, דוראן: שמעון לר' אבותמגן

 396. 316,מכתם
 2246. דוראן שלמה לר' מצוהמלחמת
 "49. אבוהב יצחק לר' המאורמנורת
 168. 288, אלנקואה: ישראל לר' המאורמנורת

 1986. לדרך צדה בעל זרח בן מנחםר'
 *נ יש"ומעשה
 906. הסופרמקלאוס

 58. )רמ'ך( הכהן משהר'
 198. הרמב'ם תשובות - מיימןי ב"ר משהר'
 )דמב"ף. נחמן ב"ד משהר'
 )עיי,ל4 2296 2038, הכופר אשכול ספרו עזרא, בן משהר'

 1016.הסולמא
 המצות. בס' שמצאתי החכמים 23086: ע" )סמ'ג( גדול מצותספר
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 2128. 1296, חייא בר אברהם לר' העיבורס'

 148. הלוי מאיר לר' אבותפירוש

 1296. 1226, דוראן שמעון לר' האזהרותפירוש

 68. ההגדהפירוש
 508 מגנצ"אפירוש

 1746. המאור למנורתפירוש
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 1986. לדרךצדה
 1986. הרא"ש בן יהודה ר'צוואת

 2166.- 2046, 20086, 1986, 1036, 846, 236, 76' החסיד:קבלת
 הנקרא להראב"ד הקבלה ס' שהוא ברור נראה האחרונים המקומותמשלשה

 בקדמוניות עפשטיין ר"א כדעת ודלא בערכו( )עיי"ל עולם דורות ס' כןגם
 106. ע' לט"ג צונץ' עי' החסידי לר"י שהוא 123ע,

 2286. ישראל ארץ צדיקיקבלת
 2058. הנגיד שמואל לר' התנאיםקונטרס

 )רשב"א(. אדרת בן שלמהר'
 2246. מצוה מלחמת ספרו 2286. 2248, דוראן: שלמהר'
 268. מרש"י" פירושים "בקצת )רשוי(. יצחק ב"ר שלמהר'

 משפט, אוהב ההגדה' פי' האזהרות, פי' עיי"ל 68. דוראן: שמעוןר'

 חדשות. פנים אבות'מגן
 538. תו"ך תוס' -תוספות.

..

 יוחסין* בס' הגהותה*
 ר' שכ"ו שנת בקושטנטינא ראשונה היוחסין ספר לאורהמוציא

 "אמר בשמו אותן שציין הרבה הגהות עליו עשה הרופא שולםשמואל
 בין להבחין שקשה עד הלז הציון את לפעמים השמיטו המדפיסיםש"ש"י
 יוחסין לס' הקרמה- גם כתב שולם שמואל ר' המגיה. ודברי הספרדברי

 כי ויען השמיטוה הבאות בהוצאות אבל קושטנטינא בהוצאתהנדפסה
 ההקדמה את שנית פה אדפיס במציאות מאוד יקרה קושטנטינאמהדורת
הזאת:

 נ"ע שולם משה כה"ר פנים ונשוא יקן לאדוני בן שמואל אמר)16(
 תפארהי עטרת גבירתי רוח את להעיר קרובה וסבה נסבה היתה ה'מאת
 אליא כה"ר ונעלה נשא בעלה בשערים נודע מב"ת אסתר מ' חילאשת
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 צדקה שמש במעשיה' גדולה אשה חכמה אשה ה' יראת עשה נ"עחנדלי
 לשמע הנחשלים כל והאביונים העניים יבואו הארץ מכנף בכנפיהומרפא
 מקשיבים חבירים לשולחנה סביב ויום יום ובכל תלמיד עם מבין ישמעואזן
 לאיש לתת זרועותיה ותאמץ לבושה והדר בעוז חגרה מחוכמים חכמיםוהמה
 קולות. בקולי ולא בחרר חדד משכבו בחדר לאביון שלחה ויריה מהללוכפי

 הנשים בית אל לבוא הראויות והנערות להם חלקתה ידה ואלמנותיתומים
 ובזבזה עמרה ינשאו נשו"א ידיה מפרי תעגינה הן הלא ידיהן לאלואין
 איתי ולא שולטת היד שאין מקום עליותיה בשמים בנתה אוצרותיהכל

 מספר עצמו רבו כמו רבו נועם דרכי דרכיה קצות אלה הן יחוינה, דיאי~ש
 אשר הזה הספר כבוד ה' לפני אשר השלחן על מספרים היינו ליוםויום
 בשם אשר לכל הנמרץ ותועלתו גדולתו תפארת יקר ואת בקרבואנכי

 יחלו ורבים יענו כולם הזה הדבר כשמעם השלמים והחכמים יכנהישראל
 כאיש ישראל כל בו ונהנה כיון ותקבענו בדפוס שתעשנו אפשר אליויאמרו
 זוכה אדם כל ולא רבה כסף בימינו יקר נכתב אשר כתב כי חבריםאחד

 ליטול הרוצה כל במודפסים, כן שאין מה בדיו ספר על ולהכתיבולהעתיקו
 פיה לה והבן גבירתי שמעה דינר' ובשוה דינר כסף בשצף ויטוליבוא
 אהיה ואני עמדך על עמוד לתבונות קרא קום אלי ותאמר בחכמהפתחה
 את לזכות ומעשהו הזה הספר משפט לאור יצא עד הכסף בצללמחזיק
 מוצא שאתה עד עשה לבי אל אשיב זאת בך תלוי הרבים וזכותהרבים
 ישראל קהל לכן פניה על משוך חסד של וחוט מאוצרותיה כסףמוציא
 לאור להוציא הגברת בלב נתן אשר לה' הודו לבכם שיתו לבבכםשימו

 מויו והתענגתם תמוצו למען בעדה יגמור ה' הוה, היקר הספרתעלומי
 משלי: ואשאכבודה

 למקרא אם מצאנוכי שיר הרבו נגןהיטיבו
 התורה. מן אסתרדמז שכל אנשי וראוודעו
 גדלו תת אחל הזה חספר תהלת גדולת כבוד עשר את ספרולמען

 אמרי להבין והשכל מדע ספד בכל הכוללים דברים השמנה )28(בהקדים
 המתקדשים והמתאחרים הקודמים המפרשים כל בפי מוסכם הוא כאשרבינה

והמטהרים.
 פנים שמנה לה יקרו תמצא מאין החכמה ידיעות שמואלאמר
 שיהיה ספד זה אי ר"ל הספר כוונת א( שאתם תוכל ארבע ותחתמהבחינות

 הספד אותו חלקי כל וכוונת הראשונה כונתו ודעת במועצות לדעתנכוין
 תועלת באמת לדעת דאוי הכוונה שידענו אחר כי שנית בחינה תמשךומזה
 מבין ומעלתו הספר מדרגת לדעת ב( פרטיי או כולל הוא ואם הספראותו
 הספד יחס לדעת ד' בחינה נשיג ומזה חכמה באותה המונחים הספדיםשאר
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 אל בעצמו הספר ויחס החכמות בשאר המונחים הספרים שאר מביןהזה

 הכל או הכל אל החלק יחס הוא אם רול חכמה באותה הנעשיםהספרים
 הקש אם מההקשים מין זה מאי בו הנעשה הלמוד אופן לדעת ג( החלקאל

 הוא ואם ההדמות הקש או החלוף הקש או חקירה ואם חפוש ואםבמוחלט
 מזח במוחלט מופת או סבה מופת או ראיה מופת ר"ל המופתים ממינימין
 חלוקו אופן לדעת צריך למודו אופן שנדע אחר כי הששית החלוקהתולד
 דרך זה אי ולהדריכם המעיינים מעל להקל כדי יתחלק חלקים כמהאל
 תמשך ומזה עליו להשען ראוי אם הספר מחבר שם לבאר ד( אורישכן
 לנו מודיע הספר שם הרוב על כי המונח הספר שם מה לדעת ה(בחינה
 א' היטב באר לבארם אבוא ועתה ההוא בספר הכתובה החכמה אותהנושא

 עולם ימות ולזכור להודיע הזה הספר כונת כי ונאמר חשבון למצואלא'
 והוא נאות היותר באופן המחבר הרב של זמנו עד הראשון אדםמימות
 שיש לזה מצורף כגדול כקטון ישראל כל בו ויתענגו הימים דבריבספר
 ענינים בקריאת תתענג הנפש כי העולם אומות למלכי הימים דבריבו

 הפרושים הרבנים קבלת שנדע זה על מוסף השכל מוסר לקחתקדומים
 כן לא ע"ה רבינו משה ועד איש מפי איש האמיתית קבלתםושלשלת
 הנמשך התועלת אמנם סביבם וערפל ענ"ן שיסמוכו מה על להם איןהקראים

 שער פתה לדעת ונכבדים  רבים בללים  מביא  הוא  הגה ביהוד המעיניםאל
 ומשפטים דינים קצת מביא גם זולתם אליו בא ואין יוצא איןהתלמוד
 את בהזכירו תמצא כאשר הדין אותו חדשו אשר החכמים בהזכירוצדיקים

 לבוש איזה על או הכובע על התפילין לשים מותר אם שם זכר יוחנןר'
 וגם ולדרים לארץ המאיר בידו הרס והעלה אדירים במים צללשיהיה

 הקבלה חכמי דעת הזכיר רבים במקומות גם הרחיב העמיק אחריםבמקומות
 באמת אמיתית חכמה היא אשר ההיא החכמה שרשי כפי חדשו אשר דין זהבאי
 בזה דמה וכוללים רבים וכן שלמים ממנו הנמשכות )26( שהתועלותבאופן
 ואתננה סחרה יהיה ה' לפני ליושבים כי והתמימה הקדושה תורתנואל

 והיא הב' הבחינה והטף, והנשים האנשים העם המון אל ג*כ כוללתותועלתה
 חזאת בחכמה  המחוברים  אצל  הוה הספר שמדרגת אומר הוה הספרמדרגת
 וזמניהם החכמים בהתיחסות חבר אשר הראשון כי שבכולם אחרוןהוא
 פ" בתחילת ז"ל צדק מורה הרב ואחריו ז"ל גאון שרירה רבינוהיה

 ן' אברהם כהער החסיד הרב הוא הלא עולם דורות ס' בעל ואחריוהמשנה
 נחלת בעל אחעכ לדרך צדה בעל אחריו ה' קדושת על הנהרג זעלדאוד
 הזאת, לידיעה מספיק שיהיה ענין בכולם ואפילו מהם אחד בכל ואיןאבות

 ב"ה הרואות עיניכם כאשר הזאת החכמה אל הצורך מודיע הזה בספראבל
 נפלאות ידבר עולם דורות בעל ועל עליהם השיג אליו הקודמים לכלכי
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 המונחים הספרים שאר אל יחסו ואמנם ימלל ז"ל הרמב"ם לצדימליץ
 הספרים כל אל כולל הוא כי החלק אל הכל יחס הוא הנה הזאתבחכמה
 הוא מתלמודינו היוצאות החכמות בערך ואמנם הזאת בידיעההמונחים

 אל בערך מזער מעט חלק היא הידיעה זאת כי ר"ל הכל אל החלקיחס
 עכקז אבל מספר להם ואין מארבה רבו אשר מהתלמוד היוצאותהחכמות
 עד הקבלה שלשלת והיא האדם בגוף שלמה אמונה מקנה הידיעהזאת

 התלמוד שחכמות אומר בו הנעשה הלמוד אופן והוא הג' הבחינהמרע"ה.
 ההגיוניים ההקשים דרכי שערום לא מדות וי"ג אחרים שערים להםיש
 שוה ההמשל והקש הכי תימא לא דאי מאמר אל דומה החלוף הקש כייגם
 ההקש בחולשת שערו כאשר רז"ל כי הנרבוני אמר כאשר שוה גזירהאל
 אחרים דרכים לתלמוד יש עכעז לעצמו ודוה גזירה דן אדם אין אמרוהזה

 בספר זאת גם ואף אותם האדץ נשא לא ולדמותם להשוותם רצווכאשר
 הספר הלקי בידיעת רק ההקש לדרכי אליו צורך אין דידן בנדוןהזה
 אורך אל אליהם צורך ואין בו המעיינים אל יספיק מסלוליו והכרתהזה

 כי ואומר חלקיו ידיעת אל נבוא ומזה דרכיו יובנו קט במעט רקההצעות
 הראשון אדם מדורות ידבר בראשונה כי ונודעים מפורסמים חלקיוידיעת
 מזמן אשר התנאים מזכיר אחעכ שני בית בחרבן הנמצאים התנאיםעד

 אח"כ בית אלף דרך על התנאים כל מביא אה"כ הקדוש. רבינו עדההרבן
 דורות שבעה כולם האמוראים מביא אח"כ א"ב ערך על האמוראים כלסדר
 דורות חמשה זוכר אחוכ עליה ומשיג עולם דורות בעל אותם שסדר מהכפי
 הרבנים כל מביא אח"כ גאונים של דורות ח' כותב אחעכ סבוראי דבנןשל
 בכללות העולם דורות מביא אחעכ המחבר הרב של זמנו עד אלפס רבמזמן
 לחשבונם חשבוננו בין יש גדול הפרש כי האומות )38( חכמי שהאמינוע"ד
 ושלשים מאות וארבע אלף והם השמן לו"ג א"ת סימן נתן הזה הספרובעל
 כמו עליהם ולהשיב סכלותם לדעת היא הזאת הידיעה ותועלת שנים.ותשעה
 מחבר לדעת הד' הבחינה להשיב למד אתה אבל לעשות תלמול לאו~ארז'ל
 וירושלמי בבלי התלמוד בחדרי בקי גדול חכם היה המחבר שזה לך דע הזההספר
 מי שמועה יבין כאשד לשונו ציצית על כולם והמדרשים וספריספרא
 בעל נתן ר' שהשמיט מה בהשלמת א' ספר חבר ועוד הזה בספרשיעיין
 על מוסף זה מלבד בדמשק נמצא מאד עד גדול נפלא ספר והואהערוך
 בסלאמאנקא קתדרא למד בתכונה שלם בלמודים שלם חכם היהחכמתו
 והאומות נגדם . כאין אליו הקודמות הגוים כל ולוחות חדשות לוחותעשה

 קיימו מגבירות' והסירום אליהן הקודמות הלוחות כל ושברו פסלובעצמם
 ידיעת תמשך ומזה תפקידם את ישנו ולא להתפאר ידיו טעשה עליהםוקבלו
 אדם מימות העולם יחסי כל מספר הוא כי יוחסים ספר והוא הזה הספרום
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 אבוהב יצחק ר' הרב שבחבורה אריות זמן היה אשר זמנו עדהראשון
 טעם טוב נותן ג"כ בעצמו והחכם יעמ"ש ליאון די יצחק ר' והרבתנצב"ה
 לדרך אשים זה ועם בהקדמתו תראנו יוחסין ספר הזה הספר לקריאתודעת
 אברהם כמ,ן=ר ושלם חכם הספר בעל בהקדמת ואחל קולוסמי מרבבותפעמי
 שבעל לפי הספר מעלת בעיניכם תקטן לא זה כל עם ערבים כך כלאינם הספי ודברי צחות לדבר תמהר לא לשונו שאם כ"ת פני ואחלה נ"עזכות
 אומנותו תורתו היתה לא מלפנים כי בשנים רב ללמוד התחיל הזההספר
 וחכמה תורה לו והגיע וחכמה תורה ולמד צבאות ח, עיניו האיד כךאחר

 שמעו שכלכם בעין וראו אזנכם הטו וגבירי אלופי לכן אחד' במקוםוגדולה
 נפשכם.ותחי

 שולם. שמואל ר' הקדמת דברי כאןעד
 שנראה כמו ובספרים בחכמות בקי גדול חכם היה שולם שמואלר'
 המלכים חיי זכרון ובס' 66( )יוחסין המחמדים בתאריכי קרא הואמהגהותיו.

 יוסף ס' את מתוכו העתיק אשר 116( )426, הגדול גוריון בן ובספר)26א
 השלם יוחסין א', )קס"ה קושטנטינא הוצאת בסוף הנדפס אפיון נגדהכהן

 מגילת וס' )74( ראשון מדפוס התלמוד היה בידו והלאה(. 1 ע'בתשלומו
 1514(. גאון נסים לר'סתרים

 הכניס הוא בידינו. אשר יוחסין ס' את וערך סידר שולם שמואלר'
 רל אגרת כמו הספר ערך את הגדילו אשר אחרים חיבורים כמה תוכואל

 הגזרות כל על להאריך בדעתו היה גם הבבלי. נתן ר' וספור גאוןשרירא
 של הגדולה ברשימתו זה על ע" בידו עלתה לא כנראה אבלוהשמדות
 באריכות. 2479 ע'רמשוש
 הפרק את ב,( קנ*ו %ף בסופו המדפיסים הוסיפו קראקא בהוצאתב(

 מהער הגהות עם ישראלי יצחק לר' עולם יסוד מס' הרביעי ממאמרהיוח
 הנוספים ליקוטים ושאר אלו הגהות המפה. בעל )הרמ"א( ז'ל איסרליסמשה
 רב ערך להם יש חיבורים ושאר אחד קבלה ומס' אחר יוחסין מס'עליהם

 רמשוש שהוכיח כמו ז=ל להרמעא אינם קצתם אבל הפוסקיםלתולדות
 מובא ב' קנ=ז בדף כי 90 ע' ליט. געש* ובספרו 1832 ע' הגדולהברשימתו

 קראקא דפוס הקדש עבודת מס' מובא קל"ג ובדף להרמ"א העולה תורתספר
 שם4 רמש"ש )ע" שנים כמה הרמוא מות אחרי הנדפס של*ח()שנת

 אשר השלם יוחסין בס' נדפסו פעב"ץ( עמדן יעקב הר' הגהותג(
 קונשטנטינא דפוס יוחסין ס' מגליון פיליפאווסקי ר"צ המו"ל העתיקןלפנינו
 התנאים סדר על מוסבים אלה הגהות רוב בלונדון. המדרש בביתהמנוח

 הזהר ס' כי יעב"ץ הג' כתב הזהר ספר ע"ד הסיפור גליון עלוהאמוראים.
 כי מבעי ליה למיחש בישא לישנא האי *מ"מ רשב"י תלמידי מחבורתיצא
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 מר' הדושים איוה ההוא הקדוש בס' שנתערבו אמת זה גם לדעתיאמנם
 שאוכל כמו בכך בעולם ספק ואין ספרדי הכם מזולתו או ליאוןמשה

 קודם הגהותיו שכתב נראה מזה גמורו. בברור דשמיא בסיעתאלהוכיה
 ספרים. מטפהת ספרשחבר

 יוהסין* ספר תרצארתר*
 הרופא ע*י שכ*ו בשנת בקושטנטינא ראשונה נדפס יוחסין ספרא*

 נרשם. לא הדפים מספר 40, הוא הספר המונת אמוף מנוא שולם שמואלר'
 עברים במספרים מסומנים גליונים מ*ד מהזיק הספר קע*ד. הדפיםסכום
 זו תוצאה מ*ה. גליון מן דפים שני בסופו נוספו ועוד המנין מן השערודף
 רמש*ש בעולם. אהדים אקסמפלרים רק היום נמצאו ולא במציאות היאיקרה
 הזהר טפר זיוף על המאמר בה שכתוב מפני הזאת התוצאה את גנזו כיהושב
 ע' ליט. געש. ' )רמש"ש, הבאים המדפיסים השמיטוהו אשר  ע*ב( קמ*ג)דף
 : הספר שער לשון וזה89(.

 ן י ס ח ו י ר פס
 / אברהם כמה*ר בלמודים שלם הפילוסוף ההכם והקר אזןאשר

 ע*ה רבינו , ממשה התורה קבלת שלשלת להורות ז"ל זאקוטו המכונהזכות
 ז"ל שרירה רבינו של , ותשובה שאלה זה אל יצורף גם ז"ל המהבר זמןעד

 וענין האומות ומלכי ישראל למלכי , הימים דברי וקצת הקבלהבשלשלת
 וישיבת סורה וישיבת העם מאת משפטו היה ומה , גולה ראש הנקראהנשיא

 נמצאו אבותינו את ארעו אשר ומעשים נפרדים וענינים ,~ומבדיתא
 , שהיו אהד ענין וספור הארוך גוריון בן בספר ובפרט מפוזרים ,בספרי'
 אשינוש , הנקראים והנזירים הפרושים כתות שלש להרבן קרובבישראל
 הקראים אינם הצדוקים , כי מתבאר ומשם מהם כת כל ודת ומנהגוהצדוקים

 הצדוקים כן שאין מה ותהיה ועונש , בשכר מודים אלו כי בזמנינואשר
 , שמואל כמה"ר המובהק הרופא השלם ההכם של נמרץ , בהשתדלותנדפס
 האהר המלך אדומו 1 רב מלך קרית דינא נ א קושט פה נר"ושולם
 אהבע 1 כל את תתן ובמישור בעלום אליה "שיבהו האל סיימאן 1עילטאן
 ד' יום מלאכתו , ראשית ותהי אכי"ר יצליה יעשה אשר וכל לפניונגפים
 קדשה ממעון / נעו"ר כי שנת סיון להדש תברכוכ"ה

 ר' לאור המוציא הקדמת נדפסה א' ג' דף עד הזה לשערמעבר
 עד א' ג' )מדף זכות אברהם ר' המהבר הקדמת באה אה"כ שולם.שמואל
 ולא למאמרים לא נהלק אינו ב' ה' דף מן המתהיל הספר גוף ב". ה'דף

 סוף צר היצירה מן העולם ימי דברי ב' ן' דף עד ב' ה' מדףלפרקים.
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 התנאים שמות גרשמו א' ע"א דף עד ב' ן' דף מן זמנים. סדר עלהתנאים

 על האמוראים ערכי נמצאים ב' קי"ג דף עד א' מדף.ע"א א"ב. סדרעל
 א'י קט"ו דף עד ב' קיוג מדף בקיצור האמוראים דורות סדר אח"כ א"ב'טדר
 ם ע פ ב ה פ ה ס פ ד נ ר ש א גאון שרירא ר' אגרת מתחלת א' קט"ו דףמן
 : שונים ליקוטים נדפסו והלאה א' קכ"ט מדף א'(י קכ"ט דף )עד ן 1 ש א רה

 המעלות ואלה א'( )קכ"ט זכאי בן דוד ר' ועד מאדם בקיצור העולםדורות
 ב'(. קל"ד דף עד א' קכ"ט )מדף פומבדיתא על סורא ישיבת בהםשנתעלתה

 להראב"ד* הקבלה מספר באות אות כמעט נעתק ב' קום דף עד אן קל"המדף
 בדף החותם האחרונים דורות על החשוב הפרק מתחיל א' קמ*א דףמן

 מלך הגדול התוגר ע"י קושטנטינה נלכדה שולם: שמואל ר' בהגהת ב'קנ"א
 ותנ"ג אלף שנת למאיו ג' יום הריג שנת נצב"ה מחמד סולטאןמלכים
 הערה עוד באה אח"כ תנ"ג. סימן אדו"ם בת ושמחי שישי והסימןלנוצרים
 ישראל ימי דברי על גדול מאמר נמצא ואילך קנ"א ומדף לרש"שקצרה
 הגדול המלך ראשינו עטרת אדוננו בא 4עד מהיצירה זמנים סדר עלוהעמים
 מלכותועי ותנשא ירוה סלים סולטאן העולם קצות בכל מושלוהאדיר
 נגד הכהן גוריון ן' הכהן יוסף ספר נמצא א'( קס"ה )דף מ"ג גליוןמתחילת
 כתב ונשלם. 4תם כתוב: בסופו ב'י קע"ג דף עד אכסנדרני המדקדקאפיון
 תורתו בזכות להפוך ברצותו הכהן יוסף על אני תמה איקליניץ רופינו זהעל

 והפנקיי' היונים מספרי ראיות כך כל הביא וחביריו אפיון נגד ועמוומולדתו
 הספרים אלה כל קרא ואיך יהודה בערי וגדל נולד יהודי היותו עםוהמצריים
 מחזיק קע"ד' דף האחרון' הדף הוכיחם). פניהם ועל ארצה דבריהם כלוהפיל
 וגאוני דבני 4תושלב"ע : כתוב הספר בסוף הכותיימע- 4זכרוניספר

 שנים י' משך עד יודפס לא הספר שזה נחש בגזרת אומר גזרוקושטאנטינא
 ועל לקנותו יהודי שום רשאי יהא לא הגוים בערי יודפס אם ואףרצופות
 טוביי ברכת תבא שהם מקום בכל רבנן ועלישראל

 שום בשנות בקראקא הדפוס מכבש מתחת שנית יצא יוחסין ספרב*
 נדפסה הספר לשער מעבר 40. בתמונת דפים קס"ח מחזיק הספר שמ"איעד

 שמואל ר' הקדמת פיהם* יצחק ר' הקדוש בן שמואל ר' המגיה מאתמליצה
 קושטנטינה. בדפוס כמו זכות אברהם ר' הקדמת מתחלת ב' מדף נשמטה,שולם
 לא אשר אבינו אברהם עד מאדם הדורות סדר נמצא א' ז' עד דף ה'מדף
 מדף זכות. אברהם מר' שאינה נראה 1גם הראשונה בתוצאה כמוהונמצא
 ענינים נשמטו שלפעמים רק קושטנטינה בתוצאת כמו הכל נדפס והלאה א'ח'
 מאימת הנוצרי יש*ו על המאמר נשמט פרחיה בן יהושע בערך ב' ט"ז דףכמו

 הזהר. ספר דבר על המאמר את לאור המוציא השמיט קל"ג ובדףהצנזור
 14אז : בזה"ל קנ"ד בדף חותם ומלחמותיהם העמים ימי דברי עלהמאמר



%%111מבוא

 אח=כ התוגרמיעי המלך סלים סולטאן בא עד יום למ' קרוב העניןהסתירו
 והלאה קנ"ה מדף א'(. קנ"ה עד א' קנ"ד )דף הכותיים) גזכרוני אתהדפיסו
 ושם אק קנ"ו דף עד פריצול אברהם לר' עולם ארחות מספר ליקוטיםבאו
 ז"לי איסרליס משה מהר"ר הגאון דברי אלה : הלשון בזה מתחילע"ב
 נוסף אח"כ א'. קסאד דף עד וכו' עולם יסוד מספר שהעתקתי הקבלהסדר
 שכנא מהר"ר עד *שעי מימות הרבנים שמות הכולל יוחסיןי מ*ספר אחדקטע
 זוטא עולם *סדר נדפס הספר בסוף א'(. קסעה דף )ער הרמאא של רבוז"ל
 ב'. קסאח עד ב' קסעה מדף עולמע שנות פרטי תוספותעם

 אחריה נמשכו קראקא תוצאת אחרי הבאות יוחסין ספר תוצאותכל
 קיניגסברג תקס"ה. שם תקנ"ט. זולקווא תע"ז. אמשערדם הם:ואלה
 לבוב בכרך. יעקב ד' מאת עולם יסוד בעל לדברי הערות קצת עםתרי"ח
 תרנ"ח. שם תרלוו. ווארשא תרכ"א. זיטאמירתרי"ח.

 פיליפאווסקי צבי ר' ע"י נדפס לפנינו אשר השלם יוחסין ספרג*
 קובץ באוקספורד המונח יר כתב עפ"י תרי"ז בשנת ועדינבורגבלונדון
 אלחנן הח' בספרית ממנו העתקה נמצאה אשר .1פעא( 504 )מקודם2202
 44(. ע' רשימתו )עין 2792 2598, קובץ אדלרהכהן

 שולם שמואל הר' ידי מתחת 1'כ יצאה יוחסין ספר של זומהדורה
 מתחלת היא קושטנטינא. מהדורת עם מסכים שלה הראשון החלקורוב

 ער העולם דורות את כולל הראשון המאמר 36( עד )18 המחברבהקדמת
 התנאים מרשימת קצת משונה אוב ע"ס התנאים וסדר התנאיםסוף

 ליקוטים נכנסו הזה המאמר אחר 806(. עד 48 )מדף קושטנטינאשבהוצאת
 ע"ד גאון שרירא לר' מקירואן נסים בור יעקב ר' שאלת ובפרטשונים
 החסיר קבלת מספר העתק )836( הערוך מס' נעתק ורבי ר%התואר

 לרעש אבות מגן מס' ליקוטים )866( תוספות על השגות )846(שבנרבונה
 מאמר אח"כ 886( עד )878 והנבואה החוש בענין ליקוטים ועוד )878(דוראן
 904( גוריון בן יוסף מס' כללים )886( עכו דמן יצהק לר' אהדמספר

 לר' הפייטנים שבח על ומאמר 948( ער 924 זוטא עולם מסדרליקוטים
 זיוף על הספור המו"ל הדפיס אחעכ )948(. תהכמוני מס' אלהריזייהודה
 את כולל השני המאמר 966(. עד )958 קושטנטינא מהוצאת הזוהרספר
 האהרות שבהוצאות המתאים מהפרק הרבה משונה אוב ע"ס האמוראיםשמות
 האמוראים סדר נמצא ובסופו קונשטנטינא. מהוצ' שמות כפלים כמעטומכיל

 פרקים: לב' מתהלק השלישי המאמר 42036 דף )עד הדורות סדר עללזמניהם
 המוול הרפיס בסופו 207(, ער 20% הגאונים וסדר )04ק סבוראי רבנןסרר
 כולל הרביעי המאמר אהר. אוקספורד כ"י עפעי הדני אלדד שהיטותס'
 החמישי המאמר 16ק. עד 2091 להראב"ד הקבלה ס' עפ"י הרבניםסדר
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 נמצאו ובסופו הגירוש זמן עד 230( עד 21% האחרונים דורות עלמדבר

 החכמים ורשימת ישראל מארץ וכתבים ושמדות גזרות כמה עלסיפורים
 המאמר בסוף בכ"י שכתוב כמו הספר נחתם שם וכדומה* בסמ"גהמובאים

 עוד נספח אחריו חוסים"י מושיע לאל שבה יוחסין ספר *נשלם לפ23(:הזה
 50ק. דף )עד מאוחרות הוספות הרבה עם האומות ימי דברי על ששימאמר
 כ"יי עפ"י ואמוראים תנאים סדר הספר בסוף עוד הוסיףהמו*ל

 אפיון נגד הכהן יוסף ס' את הכולל השלם יוחסין לס'ה*תשלום"
 ר' אגרת המו"ל' מאת עברית בהעתקה גאון' שרירא ר' ואגרת הורדוסובנין

 המו"ל עוי נערך נון בן יהושע ואגרת השבטים עשרת בענין פריצולאברהם
 עצמוי היוחסין ס' עם קישור שום לו ואין פיליפאווסקיר"צ

 רהעררת* תיקרביםז*
 ספרים שלשה מתוך אספתי הזה בפרק ערכתי אשר התיקוניםאת
 טעיות ע"י יוחסין שבס' המעוות את לתקן חוקרים בהםשהשתדלו
 ר"א מאת אוקספורד כוי עפ"י תיקונים א( הם: ואלה והמדפיסיםהמעתיקים
 ח"א תרמ"ח אוקספורד הימים' וקורות חכמים סדר לס' בהקדמתונייבויר

 הצרפתית בריווי ליב הח' מאת יוחסין לס' ותיקונים הערות ש בהערהי י%ע'
 הכהן יוסף ר' על ממחברתו מיוחדת בתוצאה גם )נדפס 235 ע' עד 223 ע'חט"ז
 העתקתי אשר ברילל ר"נ הח' מאת כ*י והערות תיקונים ל 57 עד 45ען

 .01ח1. .ז6~א 3775 בפפד"מ העלרונית בספריה המונח השלם יוחסין ס'מגליון
 גוריון: בן יוסף לאפוקי כ*ה: 88 1 למחברים התיר מי ז': שורה26

 בן הכהן יוסף ס' עלמוסב הפסקיםלכתוב
 יוסיפוןי ס' על ולאמתתיהו אוצר ע" כתב: והרמבאם ל"ה:68

 כרכש(י )תחת נש בר עם ל':268 68. ע' חוגחכמה
 האחרי המאור מנורת כ"ח:288 להרמב"ן האדם: ובתורתל*ז:
 בריתות(י )תחת וכריתות מ"ב:388 ע"אי מ"זדף

 תולדות מס' חוה: ובחלק ט':478 תוס' עי' ,מדרש: ויש ל=ב:66
 ירוחמי לר' וחוה אדם ל"אימנחות

 ספראי ובתחלת י"ד:488 בס' ותפ"ח: אלפים שניל"ג:
 שמשוןי לר' כריתות בס' ל"ט:706 תפ"ט.הקבלה

 ירושלמיי שני דמעשר ל':798 קי"בי בסמ"געשין במצות:ג':78
 ארוס. אימתי עד י"ט:806 א'י ע"ה אבות ממגןח':

 הסבלה ס' עי' אמר: ועוד "816 עי' בגבעה: פלגש ובימיל*ח:76
 ב'י ול"א ב' י' דףלהראבוד ב'י ד'שה"ק
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 הקבלה. ובעלי כ*ב:836
 בפסחים. בירושלמי מ"ג:866
 )או בקשטיליא בנאברה י"א:886

באישטילא(.
 לאמתתו. ואמרתייוט:
 תאמין. ירושלמי בלשוןכ"א:
 תאמין: אל קודש בלשוןכ*ב!

 טלאבירה. עיר אל ט':~89
 ברוך. מקורם ה':946

 קרישפין. בן יצחק ר'מ"ג:
 שושאן. בני כ"ב:955
 ובלארידה. א':956

 אריבאל.ג':
 זה כעין סתרים: במגילת ה':1511

 דף לרונ המפתח בס'נמצא
 א'.י"ג

 דל. בערך ד:1806
 יצחק, ר' ו':2046

 מלכות. נעקרה":
 נטרונאי בר רבא ז'.2051

 נכבד. ס' ועשה :י"ב
 תק"ח. שנת מרי בר שמואלכ"ה:

 דוד. מבית זה וענן כ"א:2056
  גולה. ראש להיותכ"ד:

 תרמ"א. שנת ינפטר ין:2066
 מהקהל. גדולה וכת ב':2071

 שחיבר. לאחרי"ד:
 תש"ך. בשנת צ"ל אולימוא:
 ימים והאריך שרירא רבמ"ב:
 כמו.כי

 חזקיהו. מבני האחד וברח י"ב:2098
 פיליגא. מבני לאחד היתה ו':2105
 כן. לפני שהיה כמו ל*ו:.2106

 הרב. הוסר לאלוז:
 שאהון' י*ז:2121

 לנוצרים. וס*ז אלף ל=ו:2125
 פרמש.מ"א:

 ובגאנה. י"ב:2126
 יוסף. ר' ודודו י"ג:2136
 יצא. הכלל מן ל"ה:2145
 וטברסטאן. גרגאן ונקראת ל"א:2146

 אתל. נהרל"ב:
 הפכה לא וכמעט ל"ח:2155
 בסחרה. והיא : ח'2156

 האוגרי(. )תחת: תנגה מןי"ח:
 מקלט ועיר רקח גבע עלכ"ח:

הגולה.
 )תחת:מצרנות(. המצות ספר ד':2175

 תשצ"ה, שנת נפטרשם.
 שרתמוקש. ד:2176

 שנה. חמשים ובןט"ו:
 רי"ף' תלמיד אפרים ר' צ"ל ט"ו:2185

 וכו'.הריב"ן
 שנת התכונה ספרי ועשהכ"ג:

 שנה ע"ה חייו והיותתק"ה
 תתקכקה בשנתונפטר

 אני. אבלבקלהורה
 תתקנ"ד. שנת ונפטרכ"ה:
 שראה. מי מא=יכ*ח:

 רמירו. ג':2186
 הרשבוא. עשה לא צ"ל אולי א':2195

 תתצ"ה. שנתל"א:
 שנה. לחמשים קרוב ין:2196

 תק"ב. בשנתי"א:
 לוניל. ולחכמי זן:2205
 מאיר. ב"ר שמואל ר' נימוקי : א'2206

 תתקמוה. בשנת ומתכ':
 )מוסב צדיק בן יוסף הר'ל"ז:
 צדיק(. זכר בעלעל
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 שנת נעתק הלבבות חובת ל"ח:2206

 תתק"ם. שנת הארוךמ"ג:
 פולג. ו':2218

 בגירונה. ליאון הרבט"ו:
 האציל* אשר הגדול הרבי"ז:
 איסטורגא. שהואל"ט:

 בהסמ"ג. ע"ח במצות ד2216
 הרמב"ן' של תלמידו הר"א :כ"ג

 וכ"ב. מהאלף בענין ח':2228
 כתוב ]בכ"י בשקביא הקבורכ':

 בעל הרמב"ן נפטראח"כ[
 כ' שנת בירושלםהחידושין

 בני תלמידו יונה ורביוהוא
 מגירונא. אחיותשתי

 אוור מגדולי גדול י"ט:2226
)%1ט"זיש(.

 משה ר' אבי והוא נ"ג שנתכ':
 משכן.שעשה

 אב* בחדש שהיה ין:2238
 דין. משם יוציא ומי 1':2248

 וא"ח. אשריו הרא"ש ופסקט':
 בריווי )ועי' נפטרוהרא"ש

 233(.ט"ז
 כתוב ]בכ"י הדיינין חוקתי"ט:

 הרא"ש בן יעקב רבינואח"כ[
 עשה הרא"ש שנפטר אחרמיד
 וצ'. פ"ט בשנת טוריםהד'
 הכהן. אהרן ר' ע"יכ"ה:

 נ"ס. שנת ל':~
 קפאנטון. יצחק הר' אצלל"ג:

 הזוהר. הרמב"ן ראה שלא כ"ה:2246
 נביאים. ויתר : 1'2258

לייאש. מטורדוש- הכהן משה הר'ט':
 היהודים. על קמול"ה:

 עק"בי עד קנ"א בשנת א':2256
 ק"ט. שנת הזמן ובזהי"א:
 ביסינטי. פרא גלחכ"א:
 קטלינא. דונה וע"יכ"ד:
 בישראל. והמירוכ"ה:

 יואב. חנה ושם ג':2268
 בשנת. בסמורה שהיהה':
 קפ"ב. שנתי"א:
 המילה. וביוםל"א:
 קדמותי אל רמז ג"כ וכןל"ה:

 קפנטוף יצחק ר' 1':2266
 רי"ג. בשנתט"ו:
 לסיון. כ"ז שבת וביוםכ"ו:
 משיפולביגה. יהודיםכ"ז:
 קליס. די מרקש :מ'

 אבריל. בסוף כ"ו:2278
 יהיה. לאו ואםל"ט:
 בד/ היהודים צוררשם:

לדיזיימרי.
 שטריך אצל מוגא בפרזמ':

 הגירוש.נגזר
 ולחשוב. לדעת א':2276
 בנה שלמה ולר' 1':2288

 שועיב. שמה לעירמ"ג:
 טראבלוס. הנקראת י"ב:2286
 במלאקאי נולד אלקורטובי כ"א:2296

 אבון. ן' זכריה ואבןל"ב:
 ביגאר' ב':2308
 ברדימס. מנחם כ:2306
 סילקיא. שמה ל"ו:2326

 איים הוא אלישא :מ"ב
אליספונטי.

 גיפרי. והיאמ"ד:
 תיגרי. באמצע מ"א:2338
 בטישליא. למלוך ל"ג:2336
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 יוסיפון. ספר שעשה י"ג: 2446 ן פרושרפינא לה וקורין מ"ב:2336
 בספרים. מצאתי אני אבל ט': 2488ן אשכנוש. היה ואז ל"ב:2348
 עמראן. אבן היהודי יצחק ל"א: 2496 ן תרמותה. ששמה ד':2346

 מפתחות*ח*
 השמות* מפתחא(

 את. רק מכיל שלפנינו השלם יוחסין ספר על המוסב זהמפתח

 לא ומלכיהם האומות חכמי את התלמוד. חתימת אחר שחיו החכמיםשמות
 בזה מצאתי לא כי הששי במאמר הנזכרים מאותם חוץ לפעמים רקרשמתי
 דפוס יוחסין בספר המובאים התלמוד חכמי רשימת מדעית. תועלתשום

 754 עמ' השני בהלק ביבליוטקה וואלף המלומד של בספרו נמצאהקראקא

 780.עד
 106. הרופאאבוקר"ט

 2228. )ראבי"ה( העזריאבי

 1926. בתכונה חכםאבלט
 2248. 2226, אסמעל בן אברהםר'

 2266. ביבאגו אברהםר'
 2268. בנבשתי אברהםר'

 2068. גאון אברהםמר
 856, )הראב"ד( דוד ב"ר אברהםר'

,2178,2198 .2206 
 2208. הלוי דאויד בן אברהםר'
 הרמב"ם של בנו בן דוד בר אברהםר'

.2196
 2238. הזקן זכות אברהםר'
 2046, הספרדי חייא ב"ר אברהםר'

.2176

 בעל אב"ד יצחק ב"ר אברהםר'
 2206. 2178, 2146, 858,האשכול

 1746. בוקרט הלוי אברהםר'
 2296. לטיף אברהםר'
 218נ מיגש בן אברהםר'

 2208. הרמב"ם בן אברהםר'

 ,2228. 2216 הירחי נתן ב"ר אברהםר'

 2176, 2166, עזרא אבן אברהםר'

.2188

 876. דקולוניא אברהםר'
 2068. גאון שרירא ב"ר אברהםר'

 2176. שרתומקש בן הנשיא אברהםר'
 2056. גאון אדאר'
 2166. מאיר ב"ר הנשיא אהובר'
 2248. מלוניל הכהן אהרןר'

 22286. )הרא"ה( הלוי אהרןר'

 2078. סרגדא בן אהרןר'

 2216. מפלוג אהרןר'
 2058. 1096, משבחא אחאיר'

 2068. אחונאיר'

 2068. הכהן אחיר'

 2066. חנילאי ב"ר אחילאיר'

 6(20. מרי רב בר אחילאיר'

 2076. הדניאלדד
 2216. הלוי אליעזרר'

 2216. ממיץ אליעזרר'
 2216. נתן ב"ר אליעזרר'
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 2216. אליקיםר'

 2106. המלךאלמנסור
 2216. מגרמישא אלעזררן
 2218. מזת בן אלעזרר'

 2188. 526, 368, הקליר אלעזרר'

 2216. שמשון ב"ר אלעזרר'
 2216. - 2158. המלךאלפונשו

 106.אלסלטון
 2248. אנריקודון

 2066. מרדכי ב"ר אסומאיר'
 2188. הר"'ף תלמיד אפריםר'

 2188. הרמב"ן תלמיד אפריםר'

 2216. 2186, מרינגשפורק אפריםר'
 106.אקלידס
 128.אריסטו

 2198, 2186, יחיאל ב"ר אשרר'

 248נ 2216,22386,

 2226. אשר בר בחייר'
 2296. 2206, פקודה בן בחייר'

 838. התוכןבטולימוס

 2068. הלוי ביביר'

 2198. )הנוסע( דנבארה בנימיןר'

 2216. 2206, מגרמיש"א ברוךר'
 2136. אלבאליה יצחק ב"ר ברוךר'
 2056. צדק כהן ברוךר'

 2246. שיבילייא דיגיאון
 1986. הרופאגלינוס

 858, 846, הגולה מאור גרשוםר'

,217,.2188 

 2246. 2236, שלמה ב"ר גרשוםר'

 224. אבודרהמ דודר'
 הרמב"ם בן אברהם ב"ר דודר'

,886.2196 
 2066. זכאי בןזוד

 2206, 196נ קמחי יוסף ב"ר דודר'

.2258
 2228. הכהן דודר'

 968. 898, באוילה קורפו דפאן דודר'

 2296. הלוי לברט בןדונש
 2296. תמים בןדונש
 2078. סעדיה ב"ר דוסאר'

 2068. בסורא דוראיר'

 2266. בשלמנקא דיאישמאמאיישטרו

 2066. דוד ב"ר האיר'

 2056, גאון שרירא בר האיר'

,20746,2128 ,2138 .2178 

 2058. יוסף ב"ר הונארב

 2068. יצחק ב"ר הלוי הונאר'

 2066. גאון הילאיר'
 2058. ישיבה ראש הלוי הילאיר'

 2106. המלךהשאם

 2268. בנשת בן וידאלדון

 2258. טולושא די וידאלדון

 858' המאור בעל הלוי זרחיהר'
,21786,2188 .2218 

 2128.זוגמאר

 2128. 2098, חושיאלר'

 2098. גאון חזקיהר'

 2078. בלכי אלחיווי
 2188. 2098, דאודי אל בן חייאר'

 2058. בסורא ממישן הייאר'

 528. הכהן חייםר'

 2308. 2296,  מוסא אבן הייםר'

 2236. הרא"ש אחי חייםר'
 2238 דוד ב"ר שמואל ב"ר היימר'

 2058. גאון חיננאר'

 2178. 2098, הספרדי הנוךר'

 2068. אברהם בר חנינאיר'
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 2078. גאון חנניהר'

 2068. משרשיה ב"ר חנניהר'
 2188. רומי איש חננאלר'
 2254. הזקן חסדאיר'
 2078, יצחק ב"ר הנשיא חסדאיר/

,2108,2146 .2168 

 2258. נסים בר חסדאיר'
 2258. קרישקש חסדאיר'
 2136. חפץמר

 2226. 2216, הלוי טודרוסר'
 846. בנרבונה הנשיא טודרוסר'

 2078. וכאי בןיאשיה
 "223. הבדרשי ידעיהר'
 2058. גאון יהודאיר'
 2056. בפומבדיתא גאון יהודאיר'
 בטוליטולה אשר השר בן יהודהר'

,51%,2226 .22586 
 22486. 2228, הרא"ש בן יהודהר'
 2296. בלעם בן יהודהר'
 אלברגלוני ברזילי ב"ר יהודהר'

.217%
 2168. חיוג דוד בר יהודהר'
 2216. החסיד יהודהר'
 2296. 219%, אלחריזי יהודהר'
 2208. מפריש יצחק בר יהודהר'
 הלוי יהודהר'

. 
 2166, 2058, הפייטן

,217%,2188 .2198 
 2228. הכהן משה בר יהודהר'
 846. בנרבונה משה בר יהודהר'
 2188. )ריב"ן( נתן בר יהודהר'
 2156. בגרנטה עזרא אבן יהודהר'
 שרירא ר' של אביו אבי יהודהר'

 2078. 2068,גאון
 220%. תבוז בז יהודהר'

 2246. 2206, שועיב בן יהושער'
 2228. 2216, הלוי יואלר'
 2248 2216, אשבילי טוב יוסר'

 2238.. 2228, 2218, בגירונה יונהר'

 2228. אחר יונהר'
 898. אוילה די יוסףר'

 2176,. "85, 548, בלוניל הכהן יונתןר'
,2208.2218 

 "226. אלבו יוסףר'
 *226. בנשת בן יוסףר'
 2058. בסורא גאון יוסףר'

 2248. גיקיטילא אבן יוסףר'
 2296. 2156, בגראנטה הנשיא יוסףר'

 *224. דיאיסיגה יוסף דוןהשר
 2068. חייא ב"ר יוסףר'
 2176. עלם טוב יוסףר'
 בטלאבירה הלוי טודרוס ב"ר יוסףר'

,896.968 
 2068. יהודה ב"ר יוסףר'
 2166. 2138, סהל בן יעקב בר יוסףר'
 2108. אביתור בן יצחק בן יוסףר'
 2098ן שמואל ב"ר הנגיד הלוי יוסףר'

,2116.2296 
 2136, מיגאש בן הלוי מאיר בן יוסףר'

,2188,2198 ,2214 .2294 

 שרתמוקש מאיר ב"ר הנשיא יוסףר'
 2166. ועי'2136,

 לעיל )ועי' 2116, מיגאש בן יוסףר'
 מאיר(. בןיוסף

 2078. גאון מרדכי בר יוסףר'

 2196. 2136, עקנין בן יוסףר'
 2186. פורת יוסףר'
 פרוגה אל בן הנשיא יוסףר'

_2158 

 220. פואט בן יוסויו
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 2206, 2156, 2138, צדיק בן יוסףר'

.2296
 2246. קמחי יוסףר'
 2068. רבי בר יוסףר'

 2296. שושן בן יוסףר'
 2068. שילא רב בר יוסףר'

 2268. טוב שם בן יוסףר'

 2226. הרא"ש של אביו יחיאלר'
 2236. הרא"ש בן יחיאלר'

 2238. 2226, מפאריש יחיאלר'

 2188. הפייטן ינאיר'
 2058. בסורא יונקאמר

 2066. בסורא גאון יעקבר'
 2106. גו' בן יעקבר'

.
 2228. גיקטילא בן יעקבר'
 2248. 2228,516, הטורים בעל יעקבר'
 2246. פועל טוב יום ב"ר יעקכר,
 2178. יקיר בר יעקבר'
 2066. גאון מרדכי בר יעקבר'
 896. ליאון רי משה ר' תלמיד יעקבר'
 846. בנרבוגה משה בר גאון יעקבר'
 2058. 1578, פקוד גהר מן יעקבר'
 2128. מקירואן נסים ב"ר יעקבר'
 2216. מקורבייל יעקבר'
 2266. קנאפנטון יעקבר'
 העיטור בעל מרי אבא בר יצחקר'

.2206
  2268. אבוהב יצחקר'

 2176. )ריב"א( אברהם ב"ר יצחקר'
 2066. אשיא בר יצחקר'
 2186. הבחור יצחקר'
 2176. 2126, ברוך בר יצחקר'
 2296. גיקטילא בן יצחקר'
 2156. בגראנטה הנשיא יצחקר'
 2296. אלקורטובי דוד בר יצחקר'

 2226 בקורבייל ההוטם בעל יצחקר'
 2068. חייא בר יצחקר'
 2178. רש"י של רבו הזקן יצחקר'
 2186. )ר"י( שמואל בי'ר הזקן יצחקר'
 2128 גיאות בן יהודה ב"ר יצחקר'

,2148,2166 ,2176 .2296 
 רש"י של רבו יהודה ב"ר יצחקרן

,2178

 2126. אלבאליה בן יעקב ב"ר יצחקר'
 21386, אלפאסי יעקב בר יצחקר'

,2148,2176 .2296 
 2236. 2216, 1828, ישראלי יצחקר'
 2218. זרחיה ב"ר הלוי יצחקר'
 2296. 2236, לטיף אבן יצחקר'
 2268, י211, ליאון בן יצחקר'

 2188. )ריב"ם( מאיר ב"ר יצחקר'
 858. בנרבונה יצחקר'
 2216. טוליטולה חזן סיד בן יצחקר'
 2296. עזרא בן יצחקר'
 2196. 958, 886, עכו דמן יצחקר'
 516, צחין בן יצחקר'

 22686. 2248, קאנפטון יצחקר'
 2198. קרדגאל יצחקר'

 2138, אלברגלוני ראובן בר יצחקר'
,2196.2296 

  2258. שושן בן יצחקר'
 2226. צהולה ן' שלמה ב"ר יצחקר'
 2246. שפרוט יצחקר'
 2258. ששת ב"ר יצחקר'

 2248, 2226, ירוחםר'

 2068. אבא בר הלוי ישעיהר'

 2248. ישראל בן ישראלר'

 2248. הלוי יקותיאל ב"ר יששכרר'

 2058. צדק כהןר'
 2066. אסומאי בן צדק כהןר'



%%%1מבוא

 2186. הרמב"ם תלמיד כלבר'

 פ221. בגירונה ליאוןר'

 2246. 6פ223, 2216, גרשום בן לויר'

 2296. אלקורטובי שאול בן לויר'

 2256. אלגואריש מאירדון

 2126. ביבש בן מאירר'
 2146. בנרבונה יוסף ב"ר מאירר'

 פ85. בנרבונה יצהק ב"ר מאירר'

 פ222. בנרבונה הכהן מאירר'

 פ220, טודרוס ב"ר הלוי מאירר'
,2216.2226 

 בן 2136, מיגאש בן הלוי מאירר'
 פ219. פ214,בנו:

 פ85. ר"ת אבי שמואל ב"ר מאירר'

 פ223. פ219, מרוטנבורג מאירר'

 2056. הכהן מאריר'
 פ207. הכהן מבשרר'

 פ219. הרמב"ם של אביו מיימוןר'

 פ225. סעריה ב"ר מיימוןר'

 846. מנרבונה מכירר'
 פ206. בסורא הכהן מלכיהר'

 2066. השני גאון מלכיהר'

 פ226. הארוך מנחםר'

 2246. זרח בן מנחםר'

 2066. גאון יוסף בר מנתםר'

 2296. סרוק בןמנחם
 פ206. גאון מנשהר'

 פ206. יוסף בער מנשהר'

 2166. פ215, מעלמאאל

 פ206. משרשיה בר הלוי מריר'

 פ216. גנאח בן מרינוסר'

 2236. 2216, הלל בן מרדכיר'

 פ206. הכהן מרדכיר'

 21786 846, בנרבונה משההדרשןר'

 2296. גיקטילא בן משהר'
 2206. הלל בר משהר'
 פ209. חנוך ב"ר משהר'

 846. טוררוס ב"ר משהר'
 2176. פ85, יהודה ב"ר משהר'

 "85, הלוי מרון בן יוסף ב"ר משהר'
 פ2146.217,

 2176. עזרצ"216, ן' יעקב ב"ר משהר'

 2206. )רמ"ך הכהן משהר'

 פ225. ליינש מטורדו" הכהן משהר'

 פ216. קטליאס בן כהן משהר'

 2226. פ95, 886, ליאון די משהר'

 י218, )רמב"ם( מיימון בזר משהר'
 פ221. 2206,פ219,

 2156. בגראנטה הנשיא משהר'

 פ85. העניו משהר'

 2216. 2186, מקוצי משהר'

 פורמש בן הריין שלמה ב"ר משהר'
פ212.

 2196. תבון בל משהר'

 2176. פ85, יעקב ב"ר משולםר'

 "218. קלונימוס ב"ר משולםר'
 פ225. מתתיהור'

 2066. גאון מתתיהור'

 פ207. גאון נחמיהר'

 2116. בגראנטה נחמיהר'

 2066. צרוק ב"ר נחשוןר'

 2056. נטרונאיר'

 2066. מארי ב"ר נטרונאיר'

 876. אברהם ב"ר נסיםר'
 "212, שאהון יעקב ב"ר נסיםר'

 2306,פ217,

 פ225. "223, פ222, ראובן ב"ר נסיםר'

 פ219. 6פ217, הערוך בעל נתןר'
 2096. בקורטובה דיין נתןר'



מבואמן~ן
 2296. מהגר ן' סולימאןאב

 2126. 2066, גאון סעדיהר'

 2066. שישנא בר עמרםר'
 2056, צור מביתענן

 הנגיד הלוי יהוסף ר' בן עזריהר'
.2138

 2248. פידרודון

 2108. חנוך ר' אשתפילאגה
 2068. גאון פלטוירן

 2158. פרגאאל

 2126. פריגורסר'
 2238. פרץר'

 2258. הכהן פרץר'

 2066. חייא בער צמחר'
 2298. 2066, פלטוי ב"ר צמחר'

 2008.קונסטנטין
 2066. גאון אשי בער קימףר'
 2078. אחינאי ב"ר קימויר'

 2218. קלונימוסר'

 846. הגדול קלונימוסר'
 2188. 2178, מרומי קלונימוסר'

 846. המלךקרלוס

 2258. נסים ב"ר ראובןר'

 2058. נטרונאי ב"ררבא

 2066. גאון אמי בדרבה

 2218. הכהן שאולר'
 876, )רשב"א( אדרת בן שלמהר'

,2196,22286 .2238 
 ממונטפשליר אברהם ב"ר שלמהר'

.2218

 858. בנרבונה בנבנשת שלמהר'
 21786, 2166, גבירול בן שלמהר'

,21986.2296 

 2196. הנשיא דוד ב"ר שלמהר'
 2248. טוארת בן שלמהר'
 2228. עמיאל בן יוסף בר שלמהר'
 2176. 858, )רש"י( יצחק ב"ר שלמהר'
 2206. מאיר בר שלמהר'
 2176. 858, מנרבונה שלמהר'
 2228. משוריא עלי ב"ר שלמהר'
 2226. שמשון ר' של בנו בן שלמהר'
 2296. שושן בן שלמהר'
 2188, דוראן שמעון ב"ר שלמהר'

,2248.2256 
 2186. מאייבר"א שמואלר'
 2058. גאון שמואלר'
 2246. אברבנאל שמואלר'
 2268 בלאנסי שמואלר'

 858. דוד ב"ר שמואלר'
 2238. זכות שמואלר'

 2178י 2098, גאון חפני בן שמואלר'

 2108. מפיץ יאשיה ב"ר שמואלר'

 2196, תבון בן יהודה ב"ר שמואלר'

.2206
 ?224. הלוי שמואלר'
 858, )רשב"ם( מאיר ב"ר שמואלר'

.2188

 2058. גאון מרי ב"ר שמואלר'
 858. משה ב"ר שמואלר'

 2118, גיקטילא בן הנגיד שמואלר

,2168.2296 

 2218. יצחק ב"ר הספרדי שמואלר'

 2268. סרס"א שמואלר'

 2176. מויטרי שמחהר'
 2226. ליאון די טוב שםר'
 2268. טוב שם ב"ר טוב שםר'

 2218. הריצב"א אחי שמעוןר'

 2236. צדוק ב"ר שמשוןר'



%111צצמבוא

 2236, דוראן צמח ב"ר שמעוןר'
 2276. 6פ2246,225,

 2126. מקוצי שמעוןר'
 פ205. קיירא שמעוןר'
 2176 רש"י של תלמידו שמע"ר'

 פ209. אלחנן ב"ר שמריהר'
 2066. גאון שלום שרר'
 פ207. גאון שריראר'

 2216. 2186, אברהם ב"ר שמשוןר'
 2186. התוספות בעלרשב"א

 יקותיאל ר' ב"ר יצחק ב"ר שמשוןר'
,2186.2236 

 2186. מקוצי שמשוןר'

 פ221. מארליינש תםר'
 *218. 2146, פ85, מרומרוג תםר'
 פ215. תראס אלבן

 2204. *89,אבילה

 *225. 2216, 846,איטליא
 2216.אינגליטירא
 פ221.איטטירגא

 *225. פ224, 2126, פ89,אישביליא
 886,אישטילא

 פ221.אלבה
 2126.אלבירה
 2276. פ225,אלגזייר

 6פ213. 6פ212,אליסאנה
 2096.אלכסנדריא

 *215. פ212, מהדיהאל
 2266.אלקלעא

 886.אלקנטי
 2236 2146, פ212, 6פ209,אפריקא

 פ89.ארבלא

 2256. *221, פ220 886,ארגון
 886. ישראלארץ

 2236י 2146, 876,אשכנז
 2116.אשקילה

 2216. 2176,באלינסיא
 206נ 2234,בדרש
 2276, פ225, 2206, 2156,בוגיאה

 516. שיירא דילאבונילייא
 פ207.בוצרה
 2256, פ220,בורגוש

 פ221.בינאבינטו
 2126.בנאגה
 פ225. פ213, 2228, "213,ברגלונה

 פ215. ראקחגבע
 2104.גצביאה

 221%.גראנאדולייא

 2266. 2156, פ211, פ209,גרנאטה

 פ213.דאניה
 פ210. 696,דמשק

 פ215. הזתיםהר
 2186. הכרמלהר

 פ227. פ225,והראן

 886.ולאדוליד
 2104.זהרא

 21446, פ211, 896, 516,טוליטולה

 פ224, *222, 2216, 6פ2156,220,

פ225.
 *22%.טוריו

 *227יטורקיאה
 896.טלאבירה



מבואז%%%1
 2186.טריווש

 1156.טרילינגוס

 2186 2156, 2128, 2116,ירושלים
 218ב2208,

 2188. ישראל בארץכבול

 876.לארדה
 2146.לומברדיה

 2188. 548,לוניל

 221.ליאון
 2258.לירדא

 2278. 2176.מאלקה

 2126.מארדה
 2228,מגנצא

 2278. 2248,מונטייל
 2278. 2218,מיורקא
 2278.מינורקא
 2098.מערב
 2146. 2128,מצרים
 2278.מלבילא

 2276.נבארה

 2266. פונטיניגרו
 846.נרבונה
 2218.סבדת

 2256.סבתא
 2106סגלמאסה

 2146.סלא
 2218סמורה

 2098.ספסתין

 2146.סקיליאה
 2238יסרדיניא
 2176. 2118, 2098,סרקוססא

 2226. 886,עכו

 2278.פאס

 2146.פולין
 2238. 516,פורטוגאל
 2266. 2248,פינייאפייל

 2108.פיץ

 2258. 2246,פרפיניאן

 2198.צפת

 וכו' 2238צרפת
 876.קולוניא
 21386, 2126, 2118, 2098,קורטובא

.2176
 2266 2258, 2146, 66,קושטנטינא
 886.קטלוניא
 2128. 2096,קירואן

 2188.קלהורה
 2126.קלסאנה
 2128. חמאדקלעה

 2238, 2218, 2158, 2098,קשטיליא

.22486

 2278.רומא

 76.רומניאה
 2186.רומרוג

 2268.שוריא

 2278. 2238,שיזיליא

 2266.שיפולבינה
 2148.שלב

 2308. 2218, 888'שלמנקה

 2146. 2138,שנער
 2228.שקביא

 2146.תאחרת
 2266. 2258, 2156,תוניס
 2158.תנגה



ע11%מבוא

 2248.אבודרהם
 2246. בוחןאבן
 078מ דוסא רבאגרת
 2196. המתים תחייתאגרת
 2256. משפטאוהב
 2258. ה'אור

 2196. 2138, 846,אזהרות
 2208, רמהאמונה

 2078. ודעותאמונות
 2248. הייםארחות

 736. 194,הבהיר
 2226 התורה עלבהיי
 2258. פורתאבן

 2078.הגלוי

 ספרים*מפתח
 2218. הרמב"ן חידושין
 2258. הר"ן חידושין
 *224. טוריםן 228מ עלי ב"ר שלמה ר' חידושין 2238. הרשב"א חידושין

 2146. 1516, ירושלמין 566. יצירה סין 2248. 2236, עולם יסודן

 2186. הישר ס'ן

 2208. הכבוד סין

 21786. 2058,כוזרי
 2236. 2186,כריתות
 2216. הככביםלוחות

 המאוי ס' ן 886. עכו דמן יצחק לר' הימיםדברי
,2176 ,218, 2218 

 2208. היחוד על מאמר 2228. וכו' הימיםדברי
 266נ אמונהדרך

 208מ להרמב"ם חומשדרשות
 2258. הר"ןדרשות

 2216. 2196, 2058, גדולותהלכות
 2056. פסוקותהלכות
 2176, 2136, הרי"ףהלכות

 2206.הלל"י
 218מ הרמב"ןהשגות

 2216. ההשלמהס'
 2226, 958, 886, ,79, 566, 458זוהר

נ %
 2218.הזכותס,

 2206. הלבבותחובת
 2246. הרייגיןחוקת
 2256. השמיםחוקות
 2216 הריטב"אחידושי

 2256, אבות מגןן 2128. 656, 198, תענית מגילתן 2306. 2136, 2128, סתרים מגילתן 2258. משגה מגידו

 2256. המדות ' ס'ן
 2196. נבוכים מורהן
 2176. ויטרי מחזורן

 2216. הבדק מהזיקן
 1346. 06נ, מכילתאן 2248. 2236, 2226, מישריםן
 2258. מכלולן
 2268. יופי מכללן
 2218. מלחמותן

 2246. ה' מלחמותן
 2216. מנהיגן

 2198. בגימין ר'מסעות
 2216. 186מ גדול מ1ות ס,ן



1יש
 2136. חפץ למר המצותס'
 2198. להרמב"ם המצותס'

 2226. קטן מצותס'
 2178. 2076 מצרנותס'

 2178 2138, 2076, וממכרמקח

 2178. 2128, המקצועותס'

 2226. העדותמשכן
 2226. הקדמונימשל

 2196. תורהמשנה

 2066. עמרם רבסדר

 1978. 986, 388, וספריספרא

 2118. ישמעאליםספרי

 2238. הקדשעבודת

 2258. האמונהעזר
 2206.העיטור
 2226. יבמותעליות

 2226. גולהעמודי
 2268.עקרים

 2176. 1136,העתים

 876. חכמהפלאות
 88 התורה על הראב*עפירוש

 2258. לרשב"ז אגדהפי'
 2268. פרפות ר' אגרתפי'
 2256. אזהרותפי'
 236מ להרא"ש גמראפי'
 2258. רד"קפי'

 656. יהזקאל ס'פי'
 2138. ועירובין כתובותפי'
 2246, רלבוגפי'

 2268. המדות ס'פי'

 2238 21986, להרמבום המשנהפ"
 2258. אבות פרקיפי'
 2258. הרי"ףפי'
 2196. השירים שירפי'

 858. רש"יפי'

 21886. רשב"םפי'

 2218. להרמב"ן ואיוב התורהפי'
 2078. סעדיה לר' תנ"ךפי'
 2246. קמחי יוסף לר' התורהפי'
 2178* לר"ח התלמודפי'

 2188. מיגאש בן לר"י התלמודפי'

 2228. לרמ"ה התלמודפי'

 2228. לרשב"א התלמודפי'

 2108. ערבית התלמודפי'

 2248. התפלותפי'

 2236, הרא"שפסקי

 2258. חסדאי רבפסקי

 2176. לרש"יפרדס

 2246. לדרךצדה

 2238, החייםצרור

 2238. הכסףצרור

 2208. להראב"ד הקבלהס'

 886, עכו דמן יצחק לר' הקבלהס'

 2268. טוב שם לר' הקבלהס'

 2176. 2126, הרוכליםקופת
 2248, התרומות ספרקיצור

 2216.רוקח

 2058,שאלתות

 2178. 2076, השבועותס'

 2218. ארבע שלשולחן

 4076, הדני אלדדשחיטות

 2188, השםס'

 2138. שבועותשערי

 2246, 2236, השמיםשער

 2248. 2226, וחוה אדםתולדות
 2216, 2186,תוספות

 2236, הרא"שתוס'

 2218, האדםתורת

מבוא



מיצצצמבוא
 8?22. הביתתורת

 2228 2208, 2188, 2116, תכונהספרי

.2246
 218, וטהרות זרעים לסדרתלמוד

 2256. סופריםתקון
 586. אונקלוסתרגום
 608. כתובים שלתרגום

 2216. התרומהס'
 2218. התרומותס'

 2236, 2198,תשב"ץ

 2236. הרא"שתשובות
 2118 מה"ג גרשום רב"תשובות

 2256. הריב"שתשובות
 2208 2198, הרמב"םתשובות

 2216. הרמב"ןתשובות
 2018. למיניםתשובות
 2238. הרשב"אתשובות

 2256. 2236, תשב"ץתשובות

ט.



הוספה*
 יוחסין* ספר מן הששי המאמרתשלומ

 יוחסין מספר הששי המאמר את לקצר מוכרח היה שולם שמואלר'
 המלכות. אימת מחמת תוגרמה בשולטני הנוגעים ענינים כמה מתוכווהשמיט

 ממנו נשמט שלפנינו השלם יוחסין ס' הוצאת מתוכו שנדפסה יד הכתבגם
 ידוע היה שלא אחד יד כתב עוד נמצא באוקספורד אכן הזה. המאמרסוף
 השלם יוחסין מם' הראשונה התוצאה את המו"ל פיליפובסקי להר"צעדיין
 בקהירא הנכתב זה' יד כתב השמטות. בלי כולו הששי המאמר כל נמצאובו

 מתוכו 2798. בס" נייבויער-קוילי ברשימת נרשם שכ"ד, בשנתבמצרים
 העברי בחלק והלאה 209. ע' לרמש"ש היובל בספר נייבויער הח'הדפיס
 עליו כתב וגם קצרות הערות עם יוחסין מספר הששי המאמר סוףאת

 243. ע' שם הלועזי בחלק קטןמאמר

 את פה להציג ראיתי הנוכחית החדשה התוצאה את לשכללכדי
 הערותיו. עם נייבויער הח' לאור שהוציאו -מה כפי הזההתשלום

 קובץ אוקספורד כ"י על מוסבים בהערות הנמצאים *כי"אור"ת
 קוילי כ"י על פורים *כי"ב* ר"ת שלפנינה ההוצאה גוף ממנו שנדפס2202
 הזה. התשלום נובע מתוכו אשר לעיל הנוכר 2798קובץ

 האחרוןנהחלק
 אברהם לר' יוחסין ספר של הששי המאמרמן

 כת"י ע"פ לאורהוציא זכות~
 נייבויעראברהם

 י"א ומלך תשע"ג2( שנת הקיסר הנער גושטיינו העשירי1(*הזמן
 ליגוריאה לאנשי ויותר העולם בכל גדולה מגפה ]היתה[ ההיא ובשנהשנים.
 דעת: בלא והיו המגפה בזמן בלילה קולות שומעין והיו הגינוביזיששהם
 קושטאנטינו טיביריו הי"ט הקיסר תשס"ו: שנת לונברדיאה מלכותתחלת
 עשרים ומלך תשע"ז שנת לקסרים השניק המלך שנים: ז' ומלך תש"עשנת

 הכ'. בכי"א5( תשס"ג. בכי"א8( 9476. עמוד פיליפובסקי הוצ'1(
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 תשצ"א ובשנת תשפ"א. שנת גדול ספר איוב פי' ופי' הפפא גריגוריושנים:
 שהיתה לבנה1( האיש אותו אם שעשתה אחד בגד שמצאו הנוצריםאמרו
 גדולות אותות נראו תשצ"ב ובשנת לירושלם: קרוב משיש אחתבתיבה
 בקושטאנטינה מבריק גדול אש וראו מחמד דת שהורה ואמרו בגריסייאבשמים
 אנשים: בצורת דגים שני הים שפת על ונראו רגלים ד' בן נער ונולדבאויר
 יהודית ואמו ערבי גינטיל היה אביו כי הנוצרים[ ]אמרו מחמד תשצ"דשנת
 בכל חכם והיה בנוצרים חמתו עלה שגים כעח בן וכשהיה ישמעאלמזרע
 מרומה נוצרי אסאנו2( שירגו אנשים ג' שעשה הספר עמו ושחיברוהדתות

 יהודי וכן עמו חזר זה ואחר ב.,צרים הנוצרים דת דורש היהשבראשונה
 תרל"ב בשנת ומת שנים ל"ד שחיה ואמרו אנטיוכו יוחנן ובןש חכםאחד
 *עשרה מונין בלוחות אבל הנוצריםלמנין

 שנים"
 המלחמה )יום( קודם

 הכ*ב *הקיסר שנים: י"ג ומלך תשצ*ז5( שנת הכ"א המלך פוקא 25ר(:)מנין
 לנוצרים תרט"ו שנת שהוא תתי"דן( בשנת שנים: כ"ז ומלך תת*י6(בשגת
 והוא שביליאי בלטין אישפלינסי שנקרא שיבילייא הגמון8( אישידרומת

 וקושמוגרופיה וטיאולגיאהש ותכונה ספרים עשה וזה הפפא. גריגודיותלמיד
 מה בתכונה שידע הוא האיש ויה זמנו. עד הראשון מאדם הימיםודברי
 שנים י"ז ומת מחומד10( בזמן והוא שנה מתת"ק יותר עד להיותשעתיד
 ליהודים בכח עשה להגודוש מלך ספרד מלך הזמן בזה ]ואז למחומדקודם
 הקיסר מפפא[: ימים בדברי כתוב כאשר איזידורו בזמן נצריםשיחזרו
 תתלוט שנת הכ"ד הקיסר קושטנטין שנים: שני ומלך תתלוז. שנתהכ"ג11(
 ולקחו לאלסכנדריאה הישמעאלים באו תתמ"ד12( ובשנת שנים. כ"זומלך
 גמלים תשעים וה מכל ולקחו קולוש~1( ואי רודוש לאי ולקחו אפריקאקצת

 הרבה ]בה[ והשחיתו לשיזיליא כן גם ובאו לאלסכנדריא ושלחום)מזהב(
 נכנסו בקרוב ואז איש. אלף ק"נ14( בנוצרים הישמעאלים אז והרגומקומות.
 אבל ]ל[ספרד. והשחיתו שבספרד לגודוש ונצחולספרד

 בספרד מצאתי ]אנ"
 הכ"ה הנוצרים:*הקיסר למנין שנתארע"ב16(. בספרד5!( הישמעאליםשנכנסו
 שנים17(. י"ז ומלך תתס"ח משנת הכיו קיסר קושטנטינו חדשים: ששהמלך
  ]כמוהם[. בעולם8!( נשמעו שלא ומים רעמים וכן קומיטא נראה תתע"גבשנת
 שנת- האונגרוש מלכות תחלת פאביאה5י(. שנחרבה גדולה מגפה באהומיד

 בשנת הכ"ח הקיסר שנים: עשר ומלך תתפ"ה שנת הכ"ז *הקיסרתת"פ%(:
 ענה. ו' בכי-א4( וכן. בכהא8( אריינו. בכי"אט( לבבו. בכי-ב1(

 הש-ד. נכי"א7( ה"ה. נשנה כ-נ קיסר נכי*א6( הומצ"ט ככי"א5(
 מחמד. המיד: כתוב בכי"א10( וטומולוגיאה. בכי-ב9( א~מט. בכי*ב8(
 קולוטה בכי*א18( התל-ד. בכי*א12( 5%8. עמוד פיליפובסקי הוצ'11(
 קסרים. ב' בכי*א 17( תוצ"י. בכי*א16( ע6. בכי"א 16( ק-נ. בכי*א14(
 תת-ך. בכי-א80( הכ"י. בב' כ-כ19(  מעולם. בכי-ב08
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 ואחר שנים. ז' ומלך צ"ח שנת הכ*ט קיסר טיביריו שנים: ג' ומלךתתצ"ה
 מויניסייא דוקיש תחלת '(. שנים ששה ומלך תתק"ה בשנת הכ"ז הקיסרחזר

 שנה; ומלך תתק"ט בשנת בקושטאנטינה השלשים הקיסר תתק"ה2(:בשנת
 הל"ב הקיסר שנים: ג' ומלך תתקי"א בשנת אגשטיוש ושמו הלעאהקיסר
 בשנת שנים כ"ד ומלך ליאון שמו הל"ג הקיסר שנה: ומלך תתקי"דשנת

 מאות שלש ומתו בקושטאנטינופלא מגפה היתה תתקכ"ו3( בשנתתתקט"ו:
 מארטילו מארקו כי היה וזה הישמעאלים קושטאנטינה על צרו ואז אישאלף

 לקושטאנטינופלה הנשארים צרו ואז אלף ש"ס מהישמעאלים הרגבצרפת
 הישמעאלים הלכו ואז והרעב. הקור משום העיר מצור עזבו זה ואחר שנים.ג'

 לפני האחת אינירו בחדש שנים קומיטאש נראו הזאת ובשנהלאונגריאה4(.
 ל"ג ומלך הל"ד הקיסר *קושטאנטינו יום: טוו השמש אחר והשניתהשמש
 אשר והם ומגוג גוג והם תורקוש מלכות תחלת תתקל"ט5(. בשנתשנים

 יצאו זה ואחר אגושתיף כתב כאשר ההרים אחר בצפון אלסכנדרהסגירם
 שנת התחיל ומלכותם ותורקיאה. ישראל ארץ בין היא אשרבקפדוסיא8(
 יפה ]היתה[ ואשתו שנים ה' ומלך הל"ה הקיסר ע"בק בשנתתתקנ"ו7(

 וכשהיה הקטון. בנה עם שנים עשרה היא מלכה בעלה שמת ואחרמאד.
 שנים. עשרה ומלך ע"זק שנת הל"ו הקיסר מאמו: נפרד שנים ח'בן

 בארם אחד יהודי כי הנוצרים אמרו ע"1 בשנת לבדו. שנים וה' אמו עםה'0'(
 צ"ה( )שנת ]גדולה[ בחמה א"ה2'( בצורת ברומח שהכה שירייא"(שהיא
 צ"הק( שנת תוריקו איש *פאילו שקר. וזה מהצורה הרבה דם שנשפךואמרו

 בצמא שמת אומרים ויש הגשקוניש במלחמת ומת בצרפת. הגבוררולדאן
 ש2ים5'(: ט' ומלך צ"ו בשנת הל*ז *הקיסר צ'ה4'(:שנת

 ותקס"א אלפ" ד' האמת כפי שהוא ליצירה אלף ששה שנת הי"אהזמן
 *הקיסר בצרפת. הגדול7'( *קארלוש המלך6'( לנוצרים ת"ת שנת שהואליצירה
 ברד היה ול"א אלפ' שש בשנת שנים8'(. ט' ומלך ועשרים אלפ' ו' שנתהמ'

 רגלים י"ב ארכה מהם אחת אבן כי עד השמים מן ]נפלה גדולותואבנים
 למדינות וגזלו מספרד הישמעאלים באו ל"ב ובשנת הרבה9'(. אנשיםוהרגה

 ט"ו ומלך ל"ב בשנת המ"א *הקיסר לפלירמו: גזלו בשיזילייא וכןאיטלייא.

 שלמדה מאינגאלטירה אחת אשה היתה לנוצרים ת'ת'נ'ח' ובשנת'קשנים0ק.

 בבי-ב 4( ההק-ט. בכי-א 8( בכי-א. נשהרבב 2( אחרים. קסרים ד' בכי"א1ן
 חסר 8( ההקנ-ז. בכי"א 7( בקפודקיא' בכי"א 5( אחר. קיסר בכי"א 5(מאוגריאה.

 האיש' אוהו 12(השירייא. בכי-ב 11( בכי"א. חסר 10( ההקע"ז. בכי"א9(בכף*
 2486. עמוד פיליפובסקי הוצ' 15( אחר. קיסר בכי-א 16( כ"ה. כי"א 14( בכי-א. חסר18(
 נכנס פיליפובסקי בהוצ'19( ומ'. וליט ל.ה בשנת בכהא 18( קארלוש. הגדול בכהא17(
 . 21( בכי-א. חסר 20( 8. הערה ע'עו[% לקמן עי, 2506. עמוד לסוף השייך מאמרפה

 9491. ע'פיליפובסקי



~וצמבוא

 חדשים וה' שנים שני פפא והיתה איש בצורת לרומא ובאה באתינשחכמה
 ומתה מביתה הולכת כשהיתה בשוק וילדה ביתהן( על אשר 'מהאישונתעברה

 אם לראות שלו בביצים אחד איש אוחז פפא כשיהיה שלהם הדין ולכןאז
הוא

 זכרבי
 יורד בלונברריאה שהיא בברשינה היה וס"ב אלפ' *ששה ובשנת

 שלא ארבה באיטליא היה ס"ג ובשנת לילות וג' ימים ג' השמים !מןדמק
 החריב כי נתגדל דומא ונהר גדולה מגפה אז ונתילד כנפים. משש כמוהוהיה
 ומלך ע' שנת המ"ג *הקיסר מבול: שהיה שחשבו ]עד[ דומא של הבתיםרוב
 לכל וכן קנדייאש שהיא לקריטא הישמעאלים לקחו ס"ח בשנת שניפ4(.י"ד

 והשליכום הנוצדים כל נתקבצו ואז גזלו הים שפת על אשד איטלייאמדינות
 מיכאל *נדאה כי אמרו בשנת.צ"ב בהם. הרבה והרגו ומשיזלייאמאיטלייא
 בכ"ט מיכאל שנ7( עושים הנוצרים זה ובעבור אחד בהד בפולייאהמלאךש

 עברו ק"ג בשנת שנים8(. שתי ומלך ק"ב בשנת המ"ה *הקיסרמשיטיינברי:
 רב. מקנה ולקחו .ארצות ולקחו רלפולייא לשיזילייא שבאפריקיאהישמעאלים

 אחד ממעיין דם יצא קל"א בשנת השלל. ולקחו הנוצרים נתקבצו זהואחר
 לגינובא9( הישמעאלים באו ההיא בשנה כי ]להם[ רע סימן והיהמגינובא
 בספינות. בשבי ובניהם נשיהם ולקחו כולם0י( והרגו ולפלודינסייאולתושכנה

 ]ובאו[ הזה הדבר שמעו פישא על אז אויבימונ( שהיו מהגינובישישוקצת
 ובשנת הישמעאלים. מיד ובניהם נשיהם והצילו הישמעאלים עםונלחמו
 האנשים בגיניסייא מתים היו ואז דם כמו הרבה ימים בשמש נראהק'ל'ז'
 בקושטנטינופלהבו(: שנים עשר ומלך ק"ם בשנת המ"ז *הקיסרפתאום:

 היו בראשרנה כי ק"ס"( בשנת באשכנז הקסרים זמן תחלת הי"בהזמן
 המ"ח *והקיסר קושטנטינה מקיסר חוץ ולונברדוש מהצרפתיםקיסרים

 ומלך ק'ע'ה' שנת המ"ט הקיסר שנים: ו' ומלך ק'ס'ח' בשנתמקושטנטינה
 מיד הורה *וזה כוכב כצורת קומיטא נראה ק'פ'א'5~( ובשנת אחיו'ן(עם

 קומיטא היה ק'צ'ה' בשנת בפוליא5ו(. הארץ רעש וכן ומגפה. רעבבאיטלייא

 אלף שהוא ד'י'א' שנת"( הבתים. שנפלו מדינות ורעש גדולות אותיותוכן
 השמים מן להב"( ונפל הארץ רעש והיה דם כמו בלבנה נדאה לנוצריםוי"ב

 גדולה ומגפה גדול רעב והיה ארצות והשקיע הנהוג מגבולו עברוהים9ן(
 השנה ובזאת זה. כל שהורה דם כלו אחד מעיין חזר ברצפת ואזפתאום.

--- - - - - - - - -  --- - - - - - - -  
 ואש. דם בכי"א8( פאנה' שמה : מיסיף בכףאפ( שלה. ממדינה בכי"א1(

 אר' בכי"א 7( - מיכאל שמו אהד מלאך נכי"א 8( קפדיי* בני"נ 9 נני"* "0רא

 חסר18( בים'11(בכי"ב בהם. לרוב בכהא10( בכי"א' חסר 9( בכי-א. חסר8(

 הורה וזה בכי"א: 15( קפ"ה' בכי"א 15( בכי-א' חסר 14( קס. בכףא 18(בכי-א'

 שפי' רצואן בן עלי .ילד במצרים היום חצי קודם שעות בי' לאינירו בס-ו לנוצרים תתקפ"חשנת
 והיה. בכי"ב 19( להם' בכי"א 18( 2496. ע' פיליפובסקי בהוצ' 7(, גולינוס דספריחלקיב
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 ובזו מהנוצרים האיש אותו קבר והרסו והישמעאלים הטורקוש לירושלםבאו
 הקיסר בא לנוצרים ומ"ט אלף בשנת כי עד *הישמעאלים בהוזקאותו

 הנוצרימ1(: תפלת בית לבנות וחזרו מהישמעאלים ולקחהמקושטאנטינופלה
 הניגון לימד אשר גידו היה רלוז בשנת רכ"ב. שנת דמילאן דוקיתחלת

 הישמעאלים ואז שנים ט"ו ומלך קושטאנטיני קיסר רנוה שנתבאצבעות:
 משונה ר"ל מוסטרוק נולד רנ"ט בשנת יון. ולמלכות לקושטאנטינופלילקחו

 ומהטבור הטבור. עד כפול וכולו זרועותק וארבע ראשים שני לו שהיהבצורתו
 עצמה ובשעה הא' הפנים שוחק והיה ומדבר. ושוחק ואוכל אחר היהולמטה
 אחד- למקום בא המזון כל והיה פיות. בשני אוכל והיה השניים בפניםבוכה
 והכברות הסרחון ומפני אחריו שנים ג' חיה והשני מהם. האחד מת זמןואחר

 בזמנם מנחות במס' רזשל הזכירו כבר השני. מת הקודם שמת והגוףמהראש
 לכהן. שקלים עשר וחייבוהו בכור והיה ראשים בשני שנולד זהשקרה
 ערבי הגדול הרופא אלבתני העולם. בכל ומגפה רעב היה רס"דבשנת

 שלמה בן מירן4( *בן היהודי יצחק רסוט. בשנת גילינוס ספרישהעתיק
 רס"ט. בשנת היה )יצחק( לקדחות5( והמאכלים *הרפואות שעשה הגדולהרופא
בשנת

 רפ"א"
 סיבוב שהוא שנים תקל"ב סיבובק שכל סבובים שני נשלם

 והקוארישמאש הפשקואש חוזרים הזמן ובזה כוח. מחזורים עם מי"טמחזורים
 השנה זה עד שיזאר לטיביריו ט*ו משנת היה וההתחלה החדשים ימיפכל(
 ונ"ב אלף השנה זה עד מאז שהם מניתי אני אבל שנים. וס"ד אלףשהם

 ואנשי הגינובישוש עם הויניסייאנוס הלכו רפ"א שנת השנה ובזאת)שנים(.
 אותות נעשו רפ"ד ובשנת ולקחוה. ירושלם על ספינות במאתיםפוליא

 השרה חיות כמו נעשו התרנגולים כמו ]ה[בייתיים העופות כי[]ומופתים
 בשייילייא רעש והיה רובם. מתו ומהנהרות מהים והדגים לשדותטוהלכו
 הגלחים כל ומתו נפלה תפלתם וביתק הבתים כל עם נהרסה סראגוסהכי
 קודם שנים ששה וכן ירושלם הצרפתים לקחו רצ"ה ובשנת16( משנים.חוץ
 ולקח נוצרים מלך בירושלם מלך רצ"ט ובשנת כן. גם שלקחוה אמרוזה

 הספרדי חייא רבי כתב וכן מהם. הרבה זהב ולקח ורומילא ויפה]ל[אשקלון
 בה שהכו באנטוכיא11( הרומח מצאו רצ'ח ששנת ואמר)ה בזמנו זהשהיה
 אלף שנת12( שהוא מאות ושלש אלף *שש *ובשנת מהנוצרים: האישלאותו
 הרבה והרגו הנוצרים עם מלחמה ועשו הישמעאלים באו לנוצריםוק"א

 נראה הקוארישמה בתחלת וש"ד אלף ו' בשנת ירושלם. עלט(*מהנוצרים

 בנימיראן. בכי-א 4( אצבעות. בכי-א 8( מינשטיי. בכי-א ק בשימיים. בכי-א1(
 לשדה. בכי-א 8( סביבית. בכי-ב 7( ר'י'טי בכי"ב 8( וקרחות. והמאכלים הרפוא בכי-ב5(
 ובשנת. בכףא 12( בכי-א. חסר 11( "910. ע' פיליפובסקי בהוצ, 10ן ובתי. בכי"אק
 עד. מהם בכףא19(
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 נראו סינה!( דילה ה' יום הקוארישמה( )בסוף זה ואחר יום כ"ה מאירנונב
 נראה בזמני בשלמנקא גם במזרח' ואחת במערב אחת בבקד לבנותשני
 פעמים. שני זה יקרה שנים י"ט בכל כי ואמרו השמש כמו היהח שעשהקשת
 ושיזאריה3( דישוריאה לטריבוליסק *ולקחו הגינובישיש הלכו שעהובשנת
 4(. מהישמעאלים הרבה *והדגו הישמעאלים מיד ולקחום אותם והרסווגיביל

 הביאו ואז נוצרי. ההוא[ ]בזמן שהיה ירשלם למלך המדינות אלהונתנו
 שם והיא לגינובה גדול ממון ששוה ממדגלית מאישמידאלדה קעדהמשם
 שנשרף המטביל מיוחנן האפר אז ]שם[ שהביאו אמרו וכן ]הזה[. היוםעד
 בשנת גוניו. באמצע גשם כמו יורד דם היה שי"ג בשנת ברומא. ודאשוגופו
 הנוצרים ולקחו והנוצרים מישמעא]לים[ ]בים[ יפו על גדולה מלחמה היהשי"ד
 שקרובה המעטירה צור שהיא לטירו והלכו ירושלם. למלך ונתנוהוליפו

 מקיסר לו שהיה חמת מפני מויניסיאנוס הדוקי ואז ולצידון.לירושלם
 שהיה חזיר נולד שי"זט בשנת לביניסיאנוס. ונתנה למודוןק אז ולקחוגזלם ולאימיטילין" *ולשמי לשיאו וכן להם וגזל לרודש לקחקונשטאנטינוסק

 והיה מאד קר החורף והיה רגלים בארבע נולד9( אפרוח *וכן אדם פנילו
 או ורעשה אלה עם אלה שנלחמו ובעופות בבהמות )מגפה( וכן ומגפהרעב
 בשנת אחר: למקום ממקומה אחת עיר ונעתקה יום ארבעים באיטליאהארץ
 עם ונלחם לפרס והלך שנים י"א ומלך בירושלם הנוצרי פולקו מלךש"ל

 מעל נפל המלך זה זה ואחר אלף. ג' שבויים והביא אלף ג' והרגחתורקוש
 האדץ ונבקע3!( האילנות. שיבשו עד2!( גדול !!( חום של"ד בשנת0!( ומת.סוסו

 של"ט בשנת אז. גדולה מגפה היה ומיד מלמטה5!(. אש ויצא4!(באיטליא
 קורין והיהודים אידישא שנקרא אחת בעיר נהריים ארם ץסהיאבמישפוטמייא

 ראגיש היא המדינה וזאת הנוצרים. כל והרגו התודקוש ולקחוה ערק6!(.לה
 בירושלם הנוצרי בלדין מלך שעמ בשנת בספרו: ככתוב וכו' טוביאששלח
 מהם והרג התורקוש עם נלחם וזה לעזה ובנה לאשקלון ולקח שניםכ"ד
 נתן שמ"ח ובשנת דמשק. עד מלחמה אחרות אומות עם עשה וכן אלףה'

 הלכו השנה ובזאת שמו על מטבע שיעשו לגינובישיש מאשכנז הקיסררשות
 התורקוש עם ונלהמו אלמידיאה על ברצילונה די דוקי . עםהגינובישיש
 וגזלו שבויים אלפים עשדה והביאו ישמעאלים אלף כ'7!( והרגווהישמעאלים

 מלך ]רופא[ והיה שמו אבועלי הגדול הרופא האישבילי סינא אבןהמדינה.

 בכ-א. חסר א ושיזיליאה. בכהא 8( השמטה' נמצאה בכי"א 8( מינן בכ-א1(
 ש'נ'ז'. בכהא 8( למזון. בכהא ק ולאימיטלא. ילטמו בכי-א 6ן קונשטנטינה. בכי-ב6ן

 חכם. אמר בכי"ח 11( 2506. ע' פילי' בהוצ' 10( אפרוח. שנולדה אסעיו וג"ב בבי"א9ן
 היה. וכן מוסיף: בכ-א 16( ושיצא. בכי-א 14( ושיבקע. בכייא 18( בכ-א. חסר18(
 צ בכי"א  17( ערול בכהא16(
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 וקודם זה ידע והוא קנאה בעבור המות סם לו נתן אחד ורופאביטאנייא

 וכתב שמ"ח בשנת היה סינא בן וזה הסם!( לו שנתן לרופא הרגשמת
 רשד ן השנה בזה וכן ברפואה. ספרים ה' וכתוב באלהיות רביםספרים
 מאד וגדול נכבד ספר ועשה קורטובי והוא ארסטו מספרי קומינטאדורהפלוסוף
 בתכונה2(. אחרים ספרים עשה וכן התוכנים בין מאד נכבד והואבתכונה

 אלפונשו מלך שהלך אחר שצ"בק בשנת אז. כן גם הגדול הרופאאלזוהרי
 ומיד מלך. נעשה שנטוש ובנה )מת. מיד לביתו כשחזר לירושלם ספרדמלך

 שנ"ז שנת בנו: אלפונשו ומלך מת לישמעאלים וכשהלך מלך. אחיופירנדו
 ולרבות לפרות היום עד חדשה אמונה ההרים בין בצרפת אחד עםהתחיל
 עשה אחד גלח יוקימק ואז תורה". שום להם ואין רעיהם נשיוליקח

 בשנת אבארגילישטאק: יוחנן )מ(ספר בקוצר חלומות ספר שהואפוקלישק
 נלחמו שע"א ובשנת שנים. י*ב ומלך בירושלם נוצרי מלך מלךשס"ה

 שלקטה נראו שע"ב ובשנת במצרים: מלכו זה ואחר בירושלםהישמעאלים
 שלשה נתראו9( זה ואחר באוטוברי במערב השמש כמו אחת כלצורות
 ושילסיא9( ארם שהיא בשוריאה מדינות הרבה שנשקעו הארץ רעש והיהלבנות
 הארץ רעשת שע"ב!!( שבת מהישמעאלים0!(. רב עם ומת ישראל לארץקרוב

 קטאנייא מדינת ואז בהנןמל שנשקעו ודמשק משוריאה ותרבוליסבאנטוכיא
 בשזילייא הים אז גדל -רכן ]איש[ אלף עשרים ומתו ]נבקע[ בשיזילייאשהיה
 *בשנת אווז. ביצת כמו גדול ברד נפל באיטלייא וכן איש. אלף חמשהומתו
 עם ונלחם מצורע והיה שנים ששה ומלך בירושלם נוצרי מלך מלךשע"ז

 מהנוצרים באחרונה לירושלם הישמעאלים לקחו שפ"ג בשנת 8!(הישמעאלים
 פ"ט הנוןרים ביד היה ובראשונה ממונם עם מירושלם3!( *לנוצריםושלחום
 צור שהיא לטירו הנוצרים משם והלכו לאוטוברי שני ביום ונלקחהשנים

 וקנפנש ע"ז בתי כל והרסו לשוילייא באו וגם ולאנטוכיאהולאסכנדריאה
 תחלת הרסו. לא שלמה של המקדש בית אבל קולות שנותן הקשקוילישר"ל

 שצ"ד: שנת בערבי קברום5!( שהיא גיפלי4!(מלכות
 מלכות תחלת קיסר בצרפת עשו ת"א שנת עשר* השלשההזמן
 היו ת"ח7'( בשנת ת"ב. בשנת הגדול המלך 6!( מהטאמורלאן שהיאתרטריאה
 פרישות בתי ועשו ספרדי ודומיניגו איטלינו פראנסישקו הכומריםהקדשים
 עליה ונלחם טליטלה נגד9!( אפריקא מלך הלך תי"ב8!( בשנת מהם.הנוצרים
 שנ"נ' גכי"א3ן מתטנה. נגי"נ8( המות' סם נגי"א1(

 דת. נכי-א 4( .
 פיל'. בהוצ' נפסק פה 8( גילישת. אבני שם: 7( פיקליש' בכ-א % יוקום' בכי"א5ן

 שם. חסר 10( בכי"א. חסר 9( 19. הערה [% ע' לעיל עי' ה'. שורה 2485 ע' שם בא לזהההמשך
 קבריס. בכ-א 15( גופרי. גכי*א 14( אותם. בכ-א 15( שם. חסר 18( ש'פ'ב'. גכ-א11ן
 עד. בכי"ב 19( ת"ב' בכ-א 18( ת"ה' בכי"א  17( ליאון. מהטבור בכ-א6!(
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 בן בא תי"ח בשנת עמו' ונלחמו הנךצרים מלכי נתקבצו כי לה יכלוולא
 טעותם בתי והרס המדינה כל והרס עליה וצר ירושלם על ממצריםשולטן
 יהרוס שלא ורינטה גדול בימון ממנו הנוצרים ובקשו שלמה ממקדשחוץ
 ומתו הים גדל פריגה ובצד הארץ רעש היה תכ"ז בשנת האיש. אותוקבר
 בשנת איש. אלף ה שהרג בצרפת גדול ברד ואז איש אלפי ממאהיותר
 שעשה גידובונטוז( כן גם ואז הרבה. ספרים שעשה אישקוטו היהתנ"א
 חכם היה בספרר אבל במשפטים' נביא כמו גדול חכם התכונה משפטיספדי
 זה עד אחריו ולא לפניו היה לא כמוהו גיל גאון שמו במשפטים נביא כמוגדול

 וביזו האיש אותו קבר והדסו ידושלם על הערביים באו תנ"ג בשנתהזמןק.
 מדינת ענין על הויניסייאנוש עם הגינובישיש מלחמה עשו תנ"ח בשנתאותו.

 בטולומדייא הגינובישיש בהם שהיו ישראי בארץ צור שהיא וטירוטולומדייא
 הויניסייאנוס. מיד לקנדיא הגינובישיש לקהו ואז בטירווהויניסייאנוש

 קומיטא נדאה תס"ב בשנת הגינובישיש' שיאו למדינת לקחו ת"סבשנת
 הפיפיוד. שהוא הפפא מה חדשים הג' ובסוף חדשים ג' דשביט כוכבאד"ל
 לנוצרים הפאפש שהם הפיפיודים מנין היו לנוצרים ותק"ג אלף שנתועד
 פאריס בעיר גדול חכם מאנו אלבירטו פאפאש' רכ"ב האיש אותומזמן
 מאפריקא הישמעאלים באו תס"ז בשנת תס"ג' בשנת הרבה ספריםועשה
 נקרא וזה מאני אלבידטו תלמיד תומא,2 הנוצרים' עם מלחמה ועשולספרד
 ראייות והביא ובפילוסופייא בדתם הרבה ספרים ועשה אקנו דיטומאש
 ובזה היונים. עם בדת הפפא ויכוה תע"ב בשנת מהרמב"ם' המורהמספר
 קאשטיליא די גואן דון למלך מנגד שהיה קיסר דוכו די הואהשנה
 להלהם הלך וגם ירושלם על שילכו צרפת המלך עם עשה הקיסר זהואז
 בפוליא נתפש אראגו7 מלך קארליש בן כי היה ת"פ בשנת בוהימיא. מלךעם

 עם מחוברת קדמונים בימים ה"תה שיזיליא וזאת מלכותו שיזיליאוהיתה
 בשנת והפרידוה' הים גלי ובאו שיזילייא כן גם שנקרא באיטליאפולייא
 אותו ילדה הנער וזה דוב. כמו גדולות וצרפנים שער בעל נער נולדתפ"ב
 שהיו מדובים הצ,רות כל ומחק חתך זה קלון ובעבור מהפפא אביו אחיבת

 צורת 3( פניו ביס אחד דג אז נלכד וגם מהדובים. המשפהה מאותותבביתו
 והוא אבוקרט כמו בפלורנסיא גדול רופא היה ואז אדם' כקול וקולואריה
 הגינובישיש עם הפישאנוש מלחמת תפ"ד בשנת מאבוקרט. הרפואהפירש
 הגינובישיש נצחו זה ואחר פישא. אצל אחת אי במילונה לגינובישישונצחו
 די תרבוליש נלכדה תפ"ט בשנת איש. אלף י"ו מהפישאנוש ומתולהם

 הגינובישיש נלהמו תצ"ו בשנת לבירות. לקחו וגם הנוצרים שלקחוהשוריאה
 קומיטאש נראו לנוצרים וש"א אלף שהוא ות"ק אלף ו' בשנת הפישאנוש.עם

 פניי- אייה ייית בכ."ב 'י( בכי"א' חסי י"ילד מכאז 2( בינטף גייי בכי"א1(
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 מלחמות. והורו לנוביינברי שלשים ביום במים שנפלו גדולות קולותעם
 שהיה הפפא נחלף תק"ד בשנת ספרים. שעשה אישקוטו גואן תק"אבשנת
 כתות. בשני שנה ממאה יותר תשלום עד זה אחר וגם לאויניוןברומא
 תק"4 בשנת מרודאש הנוצרים בארץ והפריאוריש ברודש המאישטריתחלת

 נראו תק"יב בשנת והתורקוש. הישמעאלים ביד רודש היהובראשונה
 ובחדש חדשים ג' בתולה מזל בסוף צפון מצד קומיטא וכן לבנותג'

 והיה מפראנסישקו כומר דילירא ניקולאו ' צרפת. מלך פילפי מתנוביימברי
 החדשה. עדותם וגם הקדש ספרי הכ"ד כל פירש והוא היהודים עםבויכוח
 שהוא בנוצרים שיסמא תקיוט בשנת והיה בראשונה. יהודי שהיהואמרו
 ר"ל התורקוש תחלת תקכ"ג. בשנת הפפא קריאת על בדתם מינותכמו
 לא והוא תק*לג בשנת טומין בני מאנו מאוקטו מהמלכים המשפחהבזאת
 התורקיאה ולקח גזלנים. ועם גנבים עם ונתחבר המלוכה ממשפחתהיה

 גדול חכם פיטראטה פראסישקו בפלורינסייא היה תק*מב ובשנתוגדיסייא.
 לים מהארץ בהמות ונפלו באויר מהארץ אבק עלה תק"מו ובשנתבחכמות.
 שנת שהוא תק"מז ובשנת העולם. בכל גדולה מגפה והיה האוירשנתעפש

 עדות עליהם שהקימו מאשכנז היהודים כל ~( שרפו לנוצרים ושמ"חאלף
 בכל גדולה מגפה היתה ההיא ובשנה בבורות המות סם שהשליכושקר
 שהיה בספרו גידו שזכרו יוחסין בספר אותו הזכרתי כבר הענין וזההעולם
 במזל ש'צ'ם עליונים הג' חבור מפני העולם שלישי שני שמתו ההואבזמן
 קומיטא תק"מט בשנת בחנם. היהודים על קמים והיו אדם צורת שהואדלי

 עם הויניסייאנוס נלחמו ואז היה באש דולק עץ וכמו בדיזיינבריבצפון
 אש להב אז נראה וכן הויניסיאנוס. מיד לגיאו לקחו ואוהגינובישיש

 ובפרט בספרד. הארץ רעש תקנ"ה בשנת גדול ברעש מטה וירדבשמים
 מלחמות תקנ"ט ובשנת רב. עם והרג הבתים שנפלו ובקורטובהבשיבילייא
 בשנת קושטאנטינופלה. וקיסר ואראגוניזיש ויניסייאנוס עםהגינובישיש

 לפלורינסייא. הפישאנוש נשתעבדותקס"ג
 פלורינטין בוקאסיו גואן תקע"ד בשנת עשר* הארבעההזמן

 קודם באויניון שהיה הפפא לרומא נתחלף תקע*ו בשנת ספרים.שעשה
 שהיה שנה ל"ט עד -היו ובזה מינות. כמו בנוצרים שיסמא )היתה( ואזלזה
 מילין חמשים כמו שהיא אימיטילין ברומא. אחר ופפא באויניוןפפא
 שלקחה עד שנה תשעים בידם והיה הגינובישיש. ביד אז היה שיאומעיר
 והיה היהודים צורר ץץסיקיקץי קושטאנטינופלא. שלקח אחרהתוגר

 לנוצרים ותנ"ה אלף ובשנת תקצ'ז. משנת היהודים כנגד דורשמבאלינסיא
 ואו ברומא יובל ותקצ"ט אלף ו' ובשנת הקךקים. בענין הפפאהכניסו

 גרשו. צ"ל1(
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 שהוא ותר"א אלף ו' יבשגת איש. אלף ל"ו מתו ובפלורינסייא גדולהמגפה
 פרת נהר ועבר תארטאלוש מלך טאבורלאן בא לנוצרים ות'י אלףשנת

 ולקח רגלי איש אלף מאות ושש סוסים רוכבי איש אלף מאותבארבע
 אלפי מאתים במחנהו והרג נגדו הטורקו ויצא ישראל בארץ גדולותמלכיות
 דומה היה והטבורלאן זהב בכבלי והביאו לטאבורלאן תפש ועודאיש

 בלונבארדיאה שהיא בירונה לקהו ותכ"ד אלף ו' בשנת לאניבאל.בתוקפו
 מדלי היא ופישא לויניסייאנוס. משועבדת פישא אז היתה וכןהוינסינוש
 אלף ו' ובשנת תר"ה. בשנת הויניסייאנוס לקחו פדואה וכן עזרא. ןלדעת
 אחר פפא קם כן גם ואז וברה. הרומיים עליו וקמו ברומא פפא קםותר"ג
 ונשא' בנפוליש אשה מלכה ותריוב אלף ו' בשנת לארגון. הלך כןואחר
 אלפונשו המלך בא ואז לבעלה. והשליכה שנה כ"א ומלכה צרפתי עםאח"כ
 מלך פיראנדו דון המלך בן המלך וזה המלכות נתהלק אז כי ארגוןמלך

 ואראגון נאבארה מלך גואן דון המלך אח היה אלפונשו דון וזהאראגון.
 שעשה מי הזמן בזה שהוא קאשטיליא מלך פיראנדו המלך זה שלאביו
 מילאן די הדוקי זה של זקנו ונחנק בנהר טבע תרכ"א בשנת ספרד.גרוש
 לניפלי האחרון מלך תרכ"ב בשנת צרפת. מלך ביד עתה חבוששהוא
 בלונבארדיאה. לברישא הויניסייאנוס לקהו תרכ"ו בשנת שנים. ל"דומלך
 בשנת זה קרה וכן ברומא גדול נזק ועשה טיברי נהר גדל תרכ"וובשנת
 שהיו בבוהימיא מינות היה תרכ"ז ובשנת מגפה. אז והיה לנוצריםתע"ד
 ואפילו ממון שום לכומרים יהיה ושלא אשה כל לקחת שמותראומרים

 הגינובישיש ביד אראגון די אלפונשו המלך גלות תרל"ד ובשנתלהגמונים.
 לומר רוצה באשיליא די קונסילו ואו לנפוליש ושלהו נפוליש. שלקחהוא
 שרצה שיסמא היה ואז שם. הפפא והלך באשכנו. היה וזה העצהמקום
 הרומיים עם היונים ויכוה היה תרל*ח בשנת פפא. להיות שיבוייא דידוקי
 שיעשו ונתפשרו חמץ אומרים והיונים ומצה המץ יהיה אם העוגה עניןעל
 ולא האב מן שבא אומרים שהיונים הרוח על ויכוח וגם ומצה. המץבין
 אלא לנו שאין ישראל אשרינו משניהם. שבא אומרים והרומיים הבןמן
 אראגון מלך פיראנדו מלך מת ות"מ אלף בשנת בראנו: שהוא אחדאל

 די גואן דון המלך בן היה והוא שנים כ"א ומלך וסירדינייא.ושיזילייא
 אינריק דון המלך היה פיראנדו זה של ואחיו סוס מנפילת שמתקאשטילייא

 לפרנס נכנס פיראנדו המלך וזה שנים. בקצרו' שמת קאשטיליאמלך
 בנים בלא אראגון מלך וכשמת אינריקי המלך בן שגדל בעודקאשטילייא

 באי למלוך התהיל ותי"ב אלף ובשנת מלך. להיות פיראנדו בעבורשלהו
 כי אמת אינו וזה ולושיטאנייא ובארגון ומינורקא מיורקא הואבאליאריש
 לאגושתו בכ*ס השמש לקות היה תמ"ח בשנת פורטוגאל. היאלושטינייא
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 וער ומשם ואיטליא. וצרפת באינגלאטירא מלחמות היו ואז היוםבחצי

 שנת יובל. לנוצרים ות"נ אלף שנת הארץ. ורעש גרולה מגפה היתה שניםשני
 הגדולה העיר קושטאנטינופלה נלכרה במאיו בכ"ט ארום בת הסימן תנ"גאלף
 טומי בני מחמר הגרול התוגר ולכרה יום חמשים במצור והיתה יון מלכותראש
 מלך מת ותנ"ה אלף בשנת שנים. ל"ה ומלך הטורקיאה אצל פרס מלך מלךואז

 לשיזילייא לאראגון גואן רון המלך לאחיו והניח לנפוליש שלקחאלפונשו
 גואן רון והמלך זקנו כשם פיתרו ושמו לנפולש הניח מפלגש שהיהולבנו
 באולמירו. המלחמה כשהיה מקשטילייא ברח וזה שנים כ"ד מלך אראגוןרי

 עמו ברח ואז לאראגון. וברח למאיו יום כ"ב לנוצרים ותמ"ה אלףבשנת
 בשנת ממנה והוליר אלמון שהיה בהו למלך ונתן מקשטילייאהאלמיראנטי

 ספרד מלך שהוא פיראנדו המלך זה היום בחצי למארסו י' לנוצריםנ"ב
 ובשנת אחרת. מאשה למלך שהיה הגרול קבלוש1( אחיו שמתושיזילייא

 שנה. עשרים בנו אינריקי דון ומלך גואן רון קשטילייא מלך מתתנ"ר
 עם גרולות מלחמות עשה תנ"ר בשנת שמלך; וארמינייא ומדי פרסמלך

 הויניסייאנוס. ועם הפפא עם שלום שעשה פונטי ניגרה שלקח אחרהטורקו
 התורקו בנו ושלח מלחמה עשה הנוצרים עם להלחם התורקו יבוא שלאוכדי
 זה וכששמע התוגר לבן ונצח מהתורקו אחת מרינה לקח כי עמוונלחם
 ולא שיעזרהו אחת מאמונה שהיו כיון לו ושלח גרול כעס לו היההתוגר
 פרס ומלך נגדו. גדול בחיל הלך ואזרצה

 היה.
 סוסים רוכבי אלף ש"נ עם

 עם בלאסתראות הרבה עם לו קרוב מחנהו חנה התורקו ואז ההרים.בין
 לבן הרג ואז לברוח הסוסים כל חזרו ומיר הפרסיים על אחר ברגעהאש
 התורקו וממחנה אלף ו' אם כי נשאר לא כי מתנהו כל והרג פרסמלך
 ותנ"ה אלף בשנת גרול. בכבוד המלחמה התודקו ונצח אלף אדבעיםנשאר

 ועשה מהויניסייאנוס פונטי לניגרא התורקו לקח גוניו בי"אלנוצרים
 אחר כלב אשה ילרה בלונבדריא בברישא ההיא ובשנה גדולה נקמהבהם
 שני לאגושתו ט"י ההיא בשנה ואז אחר חתול ילרה בפביאה אחרתואשה
 ביצי כמו גרול ברר נפל וכן גרול הארץ רעש היה השמש בא קורםשעות
 טאנגאר פורטוגאל מלך לקח ע"א שנת שבת יום אגושתו ובכ"ריענה

 ]נראה( לנוצרים ע"ב בשנתו הישמעאלים. מירי פיס ממלכותוארזילייא
 לצר ועבר מאזנים במזל בו ושערות אש מגוון ריאינירו כ"בקומיטא
 הקצר זמן כי ארסטו שאמר ורע יום. בשמונים המזלות כל ועברצפון

 קומיטא נראה זה אחר ומיר יום שמונים והארוך ימים שבעה הואלקומיטא
 ומגפה ורעב יובש לה הנמשכת ובשנה מורח לצד וזנבה טלה במזלאחרת

ומלחמו~
 ושני גופים שני אחר בראש בבירונה מושטרו נולר תע"ד בשנת

' בכ-י. הוא כן1(
. 
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 והשני חלשים  היו והשנים חזקים  היו  והשנים זרועות וארבע הערוהאיברי
 ומרויחין להראותו אותו מוליכין היו ואמו ואביו בטבור.  מחוברין היוגופות
 מאיסליא אחת במדינה היהודים על שקר ערות הקימו  עוה בשנת רב.ממון
 והרגו פסח בליל המצה עם הדם לאכול שימון שמו גוי אחר  לנערשהרגו
 ג' ונשרפו אחרת במדינה  זה כמו וכן נקמתם ינקום השם היהחעםלכל

 בצפון שהיא קפא למדינת התורקו לקח השנה ובזאת בויניסייאיהודים
 ע"ר שנת שהיא קוים ובשנה הגינובישיש. מיר הגדול ביםהטורקיאה

 והרגו ויניסייאנוס באו כי בידם עלה ולא  שיבא  לתורקו ונדייא אנשישלחו
 הראשון המקום היה הוא כי שם על כן שנקרא אמרו גראנדה מהם.הרבה
 פרס מלך ביטיס. בראשונה ושמה הקרמיז בה לצבוע הגראנה בושנמצא

 ומישפוטמיא ומדי ופרס הפרטוש מלך והוא ותעוה אלף בשנת החזק המלךבן
 באיטלייא. גדולה מגפה ואז גדול שמש לקות בגוליו ע"ח בשנתוארמינייא.

 ת"פ בשנת  לה. יכלו ולא חדשים ג' הטורקוש רודש על צרו ע"טבשנת
 הטורקו רצון היה פ*א ובשנת נפוליש. במלכות  לאוטוראטו  טורקושלקחו
 כ"ד בן ומלך שנים נ"ח בן והיה המות סם אחד רופא לו ונתן למצריםלילך
 התחילה ומאז גראנאדא במלכות לאלחמא לקחו ותפקב אלף ובשנתשנים.

 נלכדה אגושתו י"ח תפוז שנת שנים. עשרה ואדום ישמעאל ביןהמלחמה
 הסמוך גוליו ובסוף גראנדה נכבשה אינירו ראשון יום תצ*ב בשנתמלאגה.
 ובזאת וסירדינייא. וסיזילייא ואראגון מקאשטילייא היהודים גירושהיה

 קרוב והיה בברצילונה בצואר קשטילייא למלך אחד איש בחרב הכההשנה
 בספרד גדול הארץ רעש מהלילה שעות ד' לאינירו יוב תצ*ד בשגתלמות.

 מכאב העולם בכל מצרים ממכות מכה באה לנוצרים תצ*ה בשנתואפריקה.
 בכל צמחים ר*ל בובאש הגוף בכל ונולד רעה וליחה גדול מקורהפרקים
 החולי מזה מתו והרבה שחורות תאנים כמו הפנים כל שמכסים ובפניםהגוף
 מעשר קרוב ונתפשט צרפת. חולי לו וקורין מקושטאנטינה שבאואמרו
 בזמן כי הנוצרים ואמרו בערוה. ומתחיל מישראל חוץ האומות בכלשנים
 והיה מחמד בזמן לנוצרים תרטקו בזמן החולי זה כמו היה אושדי דיהפפא
 בתקופת מאדים היה צ"ה בשנת וגם זה. בזמננו היה וכן בעקרב אזהחבור
 רעש בא מחמד בזמן שהיה הפפא זה ובזמן הערוה. מזל בעקרבהשנה
 איש יתחתן שלא לנוצרים תיקן והוא מצורע שריפא אמרו וכן גדולהארץ
 מפורטוגאל היהודים גירוש תצ"ז בשנת קרובים. שיהיו כמו הפדרינושעם

 ומת נשוי שהיה למולכו עשרים בשנת קשטילייא מלך בן מת ואזונבארא
 מלך בת מתה צ"ח ובשנת בנות. אם כי לאביו יורש נשאר ולאבשלמנקא
 לדתה' בעת ומתה פורטוגאל מלך עם נשואה שהיתה הגדולהקשטילייא
 לאיליפנמו ולקח הויניסייאנוס עם מלחמות התורקו התחיל: ת*קובשנת



מבוא[

 חזקה עיר והיא גדול נמל הים שפת על שהיא למודון לקח תק"אובשנת
 באו ואז לקורון אז לקח וכן לוחמים אלפים עשרת כמו לכולם והרגמאד

 בבשת וחזרו מהם ומתו לה יכלו ולא מווהרן כביר למארסאהפורטוגיסיס
 עם ונהרג במצרים מלכים שלשה או שנים נהרגו ההיא בשנה ואזפנים.
 ולקלאברייא ולפולייא לנפוליש לקחו צרפת ומלך ספרד מלך ואז שם.רב

 לקח שנים שבעה או ו' קודם זה וקודם לצרפת והלך נפוליש מלךוברח
 וזה שם ומת לארצו הלך ואח"כ לנפוליש לזה הקודם צרפתמלך

 וחלקו לנפוליש שלקחו קודם לונברדיאה מלכות ראש למילאן לקחהאחרון
 מחלוקת היה תק"ג בשנת ואח"כ נפוליש מלכות צרפת ומלך ספרדמלך
 לשד נצח ספרד ושר נפוליש במלכות המלכים שני שם שמינו השריםבין

 אם כי נשאר לא כי מנפוליש המלכות כל ולקח לצרפתים וכן והרגוצרפת
 המלכים שני נלחמו זה בעבור וכן גדול בחיל עליה צר והוא גייטא אחתעיר

 הדבד זה בעבור וצרפת ספרד גבול~( בין פירפינייאן גבולבשאלשאש
 נפוליש: מלכות וכל לגייטא ולקח בה מחזיקים ועדיין במלחמה רביםונהרגו
 במהרה משיחנו ביאת ויגלה יבא אלהינו לישועת המיחלים כל ונתהזקחזק

 אמן. ונאמרבימינו
 קדמונים בזמנים שעבר מה כל הימים ודברי יוחסין ספרנשלם

 להוציאנו לטובה ונפלאות נסים עמנו יעשה בקה המקום ונפלאותמנסים
 רצון יהי וכן אמן בקרוב ויגאלנו צדקנו משיח לנו ויביא לאורהמאפילה
 אמן. יזק לא והסופר' ונתחזקחזק

]_2מ~אא~ע[

 בין. גבול בכהב1(



 למבוא*תיקונים
 בקבלה. ואינו רש"י על פידוש הוא זכדוןי וספר : 15 שודה ןץע,
 נדפס לוחות בלי הספר גוף צ"ל וכו'. הספר כל 10; שורה ווץען

 כהן. ר=בע"י
 הלקים לשני נחלק הספר צ"ל וכו'. כולל הספר 12; שורהשםי

 פרקים. י"ט כולל הגוף וללוחות. הספרלגוף
 פוטוגרפית. צ"ל מתוקנה. בהוצאה 3: שודה ווןץע'

 בלשון הבורים ממנו מובאים עור להוסיף; יש 27 שורה אחרשם*
 עייאש יספניולה ביבליוטקה קייזרלינג' של בספרוספרדי
בערכה

 שסייעוני החוקרים החכמים ראשי על תנוח הטובברכת
 פריימאנן ר"א הח' דודי מר ה"ה יקרות הערות בכמהוקדמוני

 כתבתי מפיו אשר בניו-יורק נ"י מרכס ר"א והח' בפפר"מנ"י
 ה'. מעם שלמה משכורתם תהי למעלה. הרשומים התיקוניםאת

 פריימאןי חייםאברהם תרפ"האלול



 המעריךהקדמת

 הספך את נלבד קהשש היום לפנקי טקמבהנני
 דברי את וס4הי . % ומה אפ"ם 6-'יוהטץ

 סמר בח%י בהודעה קך דבהתי כאסו הסעםגם
 כבר כי ידעת כמוך ככיני השד1ץ . רונ1חשיבות
 תפה 4י4 , ה141 פע0רם יוחסז וזסמרסר0ם
 באת' לברה חח1ה בכואירא אך כי לושצשיןלבך

 =א 6ד ה" 44ו,קאה*יימ
ם שהם י טש*ס קישמשממחש4"תישה, 8 1 4 שד אן   
ק םש ט  דמ 4ה ה" מש תש % 
ש מטש, ל שהם יחימ ח 4  

ן4"פט ש  "שט צתת1שח, 
 מ% 6זדקי '%י חתה נחשי את מפמחפטע
 4מ. ד%: המו עם משה*םר
 בעו יע ט%ם נ%חל ף הדי הצס לקע%ם ו"י עא החמק עחמן גפ- מ ניענמ

 מ4 ה" זזצם הנה , סגש מאתקתפמתא
י למא ש * פ ש 4  שן, הע םמת ויטדי? י6".האפחה( 

 בל%, סר י" המצר 6אןואפחמשומ
 4, נ=ו" המשד תף שו להק ףי*ו"%

 חב מ טמז, יטעת. חףא לחךו"מים
 ה1"חצ"מ 4חדהתףם

 ןצ4 התשי ןצפ-
 אסם *סלא גים, ההשתימ 'לם ,םתל ס6י 6ת- תיפ בשמ מי תןהפז1הין
 אצם , הג"שס ם1טר דשע דפמפ משסר
 עי ,צט זצמם שמח ז""ע מ אמז וחס

 בהאמף מ ףחק םףואהמח;סא*קמטי
 ,צו תאו נתשפ. הי לפע וחא*פר
 מ אי חגיים סן דטמ 6שטררי*
 זגו , 91יוח דו9חטוח 6י הסחמסיט

% "י י ב%9רי* ת  ק1מ 4סר בער עו 

 ט"ש לי =ה םאה! דמטצ"מ ש נדן9סי
 חפ1 ס"ם מו זים*תשתחב%ו",ת
ש ש **  9  * ש   

.פשי9יי4 זים % ני נמצא חןעעמ דפס פ"םת"ו
 פא9 6דם% ת9ח וק6חימסט'שץ.

 מ% 'ק חגו: יצויותשים תזלפצו

_ ם צ כ 4 0 ש א ש ק ק " 1 ה
מהמ"1יאמשה פ ה  % א  %  

, יצ י"" מ% %  4מ ש"חאו 
 מא , ע" עיק פי השעיחש

ש ז ח ו % =אם *מקשי"שש ופי משר הא יש מש ש  ש  

 ששמ ושסק,א"אחית"=
1 1ש ם י  ט  *  , א  
ח או שו "ש השיומ ש"שס 4  

א4צק,קי-השפיסאו
4 "*  1 9 %מ  פ   

 9י מס"פ"יק =ח תו ,וש
ו ה ט 9 * ח 9 מ  "ץ ההתשמ

" י א ט א ק 1 מ נ ק ה ק ג ך ק ה
 ה%

 שק י ק שדיט=ל"י"שו - מפ"שי""
משיוישיטףפטוש"טא

 נעש כשר ע ה % ,"המקש"
ה ש קשטש,מ פ ף א פ  ש ח א ת  

ק ת א דק לעק חי""אש מ ט  
 =ק ה9, שי ימ 4ק ד מהר

9תפר ק הקשה  ד ש  , ממאד 
ש *ם ט"סדמשו  ו", החת 

ש ח * ו  ידמ חשהףטיק.ם
1 4ח"אמטחאש4ת"מ%'  

 מין שמ 4טה ה%י" שיפז=
ט שפ' י שף,שאמיו מ  

מ ש ס ש " א  הש טח%י ט"מש
ע וש,אי4מ=חשש", ה ש  

. 1 1
ו ט ו ש י ט 9 מ ש9 ס ע  א1 
א"9,שאש6שאחם  : ש"שת4מ ם שדיחש"טט י חס 

 הט יק שר חמקסח 4ו יי"
ת =? 4תטאד פיישיששהשימשי1, ק מ ה היז  4  

שיש% % א( , *ח קמ וא  ש  
ש יעמשתמ ע פ מ ח יי =ש   



 שמתי ננש הוא מז4מר נטעמו מעטמשונה
 הכת4ונש או הנוספש הדברם להסגיר לחק4

 רפוס ר"ל , ר'ק נאות'ות %סמ:םנמסנר
 מנהני ושמרת' קראקא רפום 4רקוסט:טינא

 ההחא נמאמר מ , הת:אים סדר ננל.בשומוזה
 כ%נר נ%לס זאק המה שוים נמעט י"קהלק

 יוומלו לא אשר שם וזשר שם זע'ר רקיםהנר5'ם
 כי הזומוראים סדר בכ,אכץ- כן לא , יגרעוולא
 ע'ע , בי" החא מאשר מאר הרבה ארוךהוא

 :סוגותי לא זאת ובכל . הלק לרגלהלכתי
 המקוטעים נמאממם גם תמק- כלכגךאחור
של

 הל"
 כ,וססים רבריכ( * :גלו בקרבם חאם ,

 גם . כעעמם ש המה גם הכנסתים משונים4י
 רש"ש הגהות נל מהמא ירי את בה4נת'לא

 כנים רפהו כ5 ני , הראשון יוחסיןמספר
 . המה כסח במשכיות זהב וכחפוחיוישחס

 נשרו מעין נל % הק5 למען המחנר הנהב(
 15 הראף במקומו ואמורא ת:א נל שםלמצוא
 הביאמרים משני אחד בכל הסריר ,:נקלה

 ע"פ 71ומכוות כל כולל ביוחד שערהזזושונים
 הה:ז4ם יסרר האחרון הלק והוא , א"בסדר
 אחר אמנם . האמוראים לסדר הראשתןוחלק
 טם מנל הראשון 4ית אם מ הסחנר ראגלא
 מהאלם"א נין נש השמות ינתי ע"נ .ושם
 קזהמע ור' , יל0תא ר' לפני כתב חנינאר. ד"בו , למו סדרים ולא הרבה מעיגיםבית"א
 תקנתי ואני , לס4רת וכהנה , ה7ורה ר'לפני
 א"ב ע"ם לכ5ם חדש סדר וטזתי הכהמוו(את

 תמם שם כל כי ער ו7*קסיקוגראםיזוהכמעטח7
 . בשלום כ,ר,וכ,ו עליבוא

 להחנם ההגהות את הספר כל פ:י ש הוספתיג(
 יעקב רבינו הנרי הרנ הנונות אק4הסשוסם
 כוצאתין פאשר יעכ"ץ, בסום המכונה יץע:זד'ן

 רפוס יוחסין ספר %יץ ש באצבעות'ונחונות
 הסירש בבית נעת הטמוןקוסטנטיש

 דעק-
 כזאר .גרועה כת.בחו כי ואף , יול'אלונרון
 , תומה צ שחהתה % ואבדה נמחקהוכמען
 כאור להדציא הרבה ויגעהי טרחתי זאתנכ5

 המטאות מחכ'מות הערות ומלבר ,משפים
 ת:אים שמות וכה נה הוסיח עור שםלו

 , המחכר מזנרון נשמטו אשר רביםואסוואים
 , להט דךאמ בסקוסם הססר בגוף הבאתיםהאמ
 . ירבץ פתהם ע5 , יעבץ ההכםושם

 המחבר ב0י ה:וכרים בבלי התלכ,ור בואכור'רובר(
 , סראג דסוס נש"ס מקומם ע5חפשתי

 המעתיק.ם מטעות איה2 ל:קוהח-ו-אמצהי

 את בבהךבעתם ורשכ!תי , עלי הטובה ה'כיר
 הרבה אבל , כיצאתי כז4יר חהדףהמסכת
 כפי ותק:תים , בקורת נל' ה:חו1מהם

 המאכשים אלה ובפ-ט , רעתי ועני,תדתמערתי
 אץ כי יוו4לכר, ביזלמוד המחבר ע"'ה:עתקים
 זזעו בכל %א , האלה ההלמוד ספריבבית'

 י%%ה ואכז . בקרבוז יושב א:כי אשרהגרולה
 לא אנור הטאמחם באלה שגשוות אטהימצאו
 קורא חפאת ע* תש:ע אל נכתטזזצרפתי
 כי יצאו ב,בבוני לא כאוה שגש4ת כי ,נכבר
 לדעתי ד~ימנם , הם הכהץיגץם משליאם
 . יכתבם ונער הם מצעראך
 נשזק רובו ני אף והט4נים מבוראי רנ:ן סדרה(

 כצהתו כב,ו כ5ו הרפסתי להראב"ר הקבלתמספר
 המחבר וחוספות השגות יאיות , הכ',ננוסח
 , אחותה עם אגיה טש%בות " הראב"רודבף
 הרז14ון היוחס,ן מסרר נעקבות 4נת רצית'5א

 צכל כי הוא ונהפוך , מאלה אלהלהפחרן
 הדאנ"ר דבף את הסחבר קצר אשרמקום
 במפר הטןב כנל למקומן הדבףםהחורתי
 רור במאמר גם . אמשמרדמ דפוסהקבלה
 בתוך כיוכי שקר 4אמר כל את מלאת'הדבנים
 זיש באב,ה כי עד , הקבלוז ספר מדנריהכן

 נל גם נכ:כו המחבר רבף נמשך נילהי4ט
 רורות בענעי הרבמם ויהר , הואב"ררמי

 הכל , בכק סיון ככוו ערכתי וכאלההוויצ' ובענע הגים למלכי ודכרם וברבףהאחדונים
 וש . ותכירה חלוף גלי , ומשורהבכיפיקל
 אלה ו% , נקרשותן נסתטקתי אשר המ4םאלה
 נטףה עץ עוד , ~י השערת לפי תקנתי4גשר

 שעמרתי כמו המפר נסוף השיט"מ לוחלהועךף
 והשמל חיע למען . תם רביט המהטתבספר

 הטסחא ונץ המעת"ךם נוסחת מןלהברי
 . לם:ק-אשר
 פיצא השעי המאמר מ העוא ממך אנחר%ע
 רבו יר בקהב השגשית הגים למיני זזיכרםברבף
 קוחרוהי נעניני וחן המלנים נשמות הן , ל0ינהער

 הנחתי והסהשר וק:חי מחן מען ווק זמנקקם;וסור
 המצטחמם רנים ספמם חטיון לסנת שהןנמו
 בקצוד כהיב יעה המאמר להיות ועור . היהלענק
 לב' את להטות כך כל ביני חן מצא לאגרול
 להטומיט רציתי 5א ואת בכל . בתקוט הרבהלעמול

 דבר בו הקסי לא למען הספר מתוך הזההמאמר
 י%וקף כי  לרעת לך זה גם . בכ"י הנבתמומש
 כרי , הוא ירי מטשה למאמריםחספר

 לדלי
 כל ש

 . בתוכומעיין



ןןץ

 הנמטא אטיון ננר המאמר מ אמחינבר
 ר' להמהבר אינמ קוסמזנמינא דפוס יוחסיןבטפר
 נשמואל ר' ממרמיסו הוסמה אם כי וכותאברהם
 'וזטום כשות קצרה העתקה להעתו אמנם ,שולם
 פעם שד יהטוס מתוך בסלימות  להעתקהו11טדתי

 בעצמו%דדפ"ש
 אוש-

 רב תסיבת בצרוף , מה ומן
 עמ הנ'ץ כין4',ש כן ככי מסשה 4גמר ג1יןסתירא
 , מממונום חומש בספר הנכתמרם דטדנוים%

 א"ו נ4 למי יי ל *ם )הנדססיבשומרציון

 אשר אחחם ענתובים מוראום( בטימעשהנטצא

 אוסן שד ובעוה"ש . אוקסשרד נק ספי מהז*
 השית עם הזה בענין יקרים אוייםמאמרים
 כיוחר בילק יודפסו אלה תי . מו9*תוהזרות

 יוחסין. לסמר נשני חיק לו אקרא אשר *מוהה
 , הכוחנר זכות אביד,ם ר' תילרות מ "שאגם

 א:מר ךרוטלנה בב4 התלמוד מאמר ל%ומטתח
 . רשוכיות מקוכוות בלי הספר בבושךנוכרו

 . לפ"ק ןיקע ויבל ארהי שנת המוז ביחעריטערג
המעריך.

 הסשרתוכן
 טהטררח הדורות בקצור נ%ל . ראשקפאפר
 . 4א דח עד יא:עון מרף עוראער

 . נ'ה דף ער חיהזם ומני לפ' התנאים ג(דרכל
 פ'. דף ער א'ב לפי ההנ"רם סדרכל

 . פ,ג ד' עד ב"ד חאבות הננוטים בעמןחקירות
 . פצ כווייאמלכות
 רב טר טאשלת ל גאון שרירא רבהשובת

 כלך 4ילום ב% מי נשלה מכירף י שם ניס יב מי יועש
 פ'ר. דףשד0ת
 "שיגות . תם ורינו שמחל והבינו ,רש"
 . ש'ה דף , הקרו:ש ובינו , ופומבהתאשרא
 . פץ דף יהוד4 בן 81פום סמדאבן
 ; השמע והוש , הנשמח מהות , הנדיב'ד

 ברוה דבף אגשר טפחץ אבההם בר נסיםי
 .. פ'ו דף.נבהשת.
 ס'ו. דה 4גיכ:וי דקולמא אכרחסר'

 . יפ'ח הווהר מחבר בענץ ענו דק עחקי
 עסה 4ן החשסומים אהר הגלניםסרר
 . צ דף . מריוןבן

 צא. דה וויא ע%ס סרררוב.
 דצ'ר. השיימם בשנח תהנמוני מספרטאמר

 בקוסשנפףמו שנהשס כפי הוחהרחסטוונבענין
 צה.דף
 קל'ה ער א'ב לש ח"מוחים סיי , שניפאפר
 . ר,ח דף ער דרקהם ומן לפי דש1מוראיםסדר
 . והטינים סבוהל רבנן י טאיטאפר
 . הגאונט שאחף הדבמם . רביגיפאמר
 האחרתט. ייות חם"שי.פאמר

 וזיהל יהודח למלכי ורנרם דבה . עמפיכאשמר
 ק. סושה למ הגיםושזר




