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 ששימאמר
 י נ'ןג וכות שטואל בר אברהםאמר

 לכל הזמוים בכל שקרה במה שהידיעהלפי
 הארץ רעש כמו לו ורופוה המבול רור כמואונוה
 כיוו כל ובטרט , והורדוס עיזעץ רעש ונמווהאש
 לרתן הארץ בקיעת ככוו ישראל לאוכותשקרזז
 ואמונה הזוק לנו מביא הנסים כ,שאר וכןואבירם
 בשפלים בהשגחתו וגם , וית' ית' השםביכיות
 כמו בתורוה רב'ם שרשים וכן ועונשובשכר
 וכו' עולם ימות זכור הקדושה התורהשאמרה
 חלק כי אדם בני בהמרירו טים עליוןבהנדל

 . עמוי"י
 האומה בין זערריכ: לי:מראל קואד יושלוכן

 לפעמ" זכרתי ולכן , רתס על עמם להתוכחהנוצרת
 לזנרם ראוי היה שלא מרתינו חוץ אנשיםקצת
 שזנרה כמו להם קדושים שעשו האנשיםככוו

 היה לא ועכ"ז רשעים אנשים הקדושההתורה
 הכרחי הדבר גיהיה מפני והזכירום לזכרםדאוי

 כל ני תתשוב לא וכן גר61ה לתועלת והלהודיענו
 :מאנ' שלהם הימים רברי בסמר שכתובכ,ה

 תורחנו ספרי כמו אמת כיו שהוא רבריהםהבאתי
 שוא רבר פיהם אשר הרע ני וחס חלילההקרושה
 בזמנ' ראיתי שבעיני ככוו אני כי שקר לשוןויברנם
 אותו כתבו מעטוה אותו שקרה שאחר רביםהברים
 שיכזבו וכ"ש כן היה ולא שלהס הימים רבריגספר
 שוהם ובנסים קרמונים בזמנים שעברוגרברים
 בזמנף השנים נטספר שינזבו יותר וכ"שמספ"ם

 עתה כי והי,:ירוה שנוון לכונין רבר כל שקרהסיאמרו
 לטי כי , שנים ותכו'ץ אלף וביניהם בינינויש

 , *צו-ה ורס"ר אלפים ה' השנה גזאת אנוכוניננו
 יהי אבל , *צירח ותש"ג אל שש אומריםוהם
 בתלמוד שסטרו רברים לפעמים שבא בעכורמה

 בהם יספרו שהם ובכוררמוות וירו:מלכויבבלי
 נתיבא ענין כמו הרבר בסרט יותרומוריעים

 אדרי:וס עניני וכל הרשע מטיטוס שניםוקצרות המי
 הרוגי ועשרה ביתר עמן היה שבזמנוהצורר
 שנה זו תא. הכווכ מא:טונינוס ואחריוהמלנות

 ועוד , כאלה רבים ודברים הטוב ואחיו דואהקז
 שגם אע'ש הכהן גוריון ן' יוסף על כלכ:שסומכין

 גוזמות מדבר הוא גם וכי עליו סומך איניאני
 טדשינם חשבונות ועושה גרולות מדביתולשון
 חפץ למלא זה נל עם אנל , התורה נפשטיבאים
 , להם הכהובים הדבר'ם כל לירע שרוצים עט'נובני
 ובאדץ בירושלכ: שקרזה ככוד כולליכ( היותרד"ל

 וב:ורק~וה ובבל וכ,ו:רים 1.ון ואיכולי~וישראל
 , בתורה נרשמים והיו שם ישראל שרובבמקום
 הנוצרים בלשון כןיר1 שהש המעטירה צורוכסו

מהי
 לא'" קרוב לצידון וקרובה מעכו אחר יום

 הוויניודאמס שם שוכנים הקדמונים בזמניםשהיו
 כמו צור ה~ו וויניס'4, כי ט1חשבו רבים טעולנן

 , הנקראתתרסוס חרש.ש שהש בתונסשטעי
 ה~ןיעמ אניות תרגום טרסוס בערך כתבוהערוך
 קרוב' טורכווש' או כעמשטרש או דפורסוס.אילפיו
 יהפרבן'ום אלו ובעבור , לא"י כוזרז,.ת י:יוכ:לזזלב

 שא.נו כולם עובנו ואשכנז וצרפתבוסטרד
 . ומורירמעלה
 ה"רמו' בהם ש.ורו מה רב.ם רנרים יועילווגם
 ק~ראל חנמי של הקרמו:ים נספרם מצאוםשאולי

 השמרות ורוב הוה הארוך בגלותשבעונותינו
 יששכר בני שעשו התכוגה ספרי כמו נומנואבדו
 שלפ,ח שעשה הטבע וחכמת רפואות ספריאו
 כדו ועל העשבים ועל האבנים וש העלם שע,'ה

 , קרמונים בומנים שקרו: כיה סיטיר וכןהכוכבים
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 לההית ודמו בזה מאד עוס?ם היו האמת נביאיני

 כמו הנבשלם ושאר רשעקז הנב" נתן כמוגדול
 דוה ע"ה רבינו משה בומן ואפ'לו בנביאיםש4עזר
 נניח וישר בספר יהושע ונן י"י כלחטות ספרלהם
 ימוראל למלכי הימים דברי ונן . במקומוהדרש
 ינחמו הספורים שאלו ובעבור אצלנו כוצויגמאינו
 קוךן היו ]השוכוע[ בלב השם יראת וינניסוהלב
 ובזיוב דדכרם ברברי גדי נהן לפני כטורבלל

 את והכוהעגים דברים פירגט ורטו'ץ , ועיראורנשול
 , חוטפהי שינה ו4וע השומים ונל 5שמחוהלב

 ויאעבונוה סשחים בהם שיש פירש ו"לוהרמב"ם
 ונן , יתנכשם ולא הנפש ה4קזמעו שעמץ*מנים
 אחשורוש כמו לנהוב האומהע כלכי כל כעהלמרו
 שד לומר צדץ- ו4וץ , מרדכ, סיהצלו כוהשכתב
 ספר עם וה ח0רחי לנן , בוה שעע התוע5תרבוי

 חככר בי לריריע שחברתי יודומע ספרהקרהשףם
 הענינש ש הטפר לוה גמצרע- חקרושיםישרזול
 ובז בינינו שרש ז:השןש וכן , מהיצירהשעברו
 כבר הבר סן לתבן שיש וכחה הגים דסץספרי
 - . גמון זהטזט:י

 ארם ברא דהעפף וביום וכו' בראבראשית
 כר חהו*ד 4ה4תו וחוה האדם לכעג קוובהארכיה שנש(י ארמה גזיה סן ארם שנקרא אדוםמעסר
 .בנים

 הרירה  שהעתיקו וקנים וע' ההורזז כפיורע
 העהק החש כ' %ש גירונימו  דעת וכן ,לתלבר
 . שמה חרנ"ו אלף לכובול כוודצירז: כי ללטיןהתורה

 ב' ימ"ש ואגתאזיו ורט'צ, %4פים ב' 4ומרו44שיררו
 פועם גלא 4יפידרו ש הטפר בל וסמך ווס"באלף
 ט5ר *צ'רה וקצ"פו אלפים ה' אהר כ' אכרוהכן

 אלפה( ג' בשנת היהתים דעת ו5פ' , הנוצריהשי
 , שנים ותכרל אי הוא היזשץ4 יצירהותש"ס

 ולש*רם ין נ~ל מהשרה שנח לפ"ו מ אמתמ
 לירע דטזודל והוא שת נהל יק"ל אהי הבלשנה

 5תרנ"ה ויק שניט לחלץ: האגתן השכף/טדלגות
 שע0ץ ברי צורות לעסית דוזחל אנת4 אכ5שנים

 לראן בזה וטשטחגורא
 5אלף נ,ל וחנוך לחהק"ס נולר ררדלתשצ"ה סוי5אי וטלד . אמצקי

 רשעים שהיו קץ בני עם 5וחם והקז ,ותק,נ
 סנוי ש נוס[ז שעשה גדרק בן קהושעונסמר
 הוא שלמפה ו(ן בגן זי חנוך בי אומרחקדש
 הנ5 הלשק , והיץ לאלף נ~ל ומתושלחואלקזו
 למ' והן"ם אלפים הם הטבל שנא מפנועמת

 , ח4ום והיו ונח י בוסן היו והעכ?םדעתס
 הכתע שאשור ומה , הענקים סחר ספני ברחזסת
 כמו זעוס פרשי שנח ועשרם כששה ימיוודו

 וטק , לנח ולש בשנת י"י נח עם שדנראונק5וס
 ק"ג ובאלו הטבול שיבשו 5א ואם ש"שובו שנהק"כ
 . התיבה עשהשנה

 אמות מששה אכחץ שנל אמה ש' דיזיבההירך
 קנה שהביזו הכלאך כון 11: לכוד ואולי ,שלנו
 מהאמה כיה שהיהה הסקדש למדודהמדה

 שש ר'ץ אמות שש שהיא הקב"ה שבראהיאשונה
 טופח במקום וורת אמרו שהם , וטופחאמות

 באוסנישו שהוא אררט הר. על ה"הוהתיבה
 כזק ער . ובניו נח יצאו ה4ם גבוה היוחרההר
 , דו4%4וןהויע

 רצ"ב והם שני ומן אברז:ם שנולר עדוכי(מבול
 ףש ; חהקמ"ב האחרים וכפי , הק,ודים כפישנים

 שר"י איוירארו כמי ווה , חרנ"ב הסנרות אלובע
 סנה ונחן . שנים וע"ב * שר'ק אוגושתיןוכפי
 האנש" טונות ל הוסיפו כי הספר בעל החלוףלזה

 שהם מ' ועור אחד לכל שנים ק' ואידטארפכשד
 הכרם כשנטע ונה . אביהם וער מנח דורותי"א

 קץז ודם פלה ודם חויר ודם אךה טדםהש*ך
 ואחר , חרל הזכירו ונן . היין לשותיימשל
 שמו רביעי בן והוליד ובנות בנים הולק-המבול

 התדיל המבול אחר והוא נדול חכם 1 ק י נ 1י
 ד' טיהס העולם לכל לימדה והחש התגונהגחכסת
 כיצד לנמרוד ליטר והוא , לטערב ממורחכלכיות
 ל'ב נח של וכעבפחחו . חם בני עליסלוך

 או נץ ומשם ל"ב ומחם ט"ו טטת :כע4פהות
 השלם סחיש שהוא באורושו ז' יפת ונני ילא

 אצל השני וקצה ההמכוליא בפורכוגאלוקצהו
 . ובש א"י שבה הגדיה מד4סרא שהיאטורל%אה
 גוכ,ר עעבו אלה בכל פורטגאל השוולושיהנשו

 היא יון . קשסעאא כלני הגורוש והסוכוגוג
 עם 94ענמו וכושרעזפין' וקאנשטאנסףנופולאגרים'4,

 . מהאשיש והשטורקיאה
 סיזרהא קפודוכףשז הא ומשך סמרד הואתובל
 פרה וכהר מארמניששזב

 הוי
 עד ושם באמזנע

 סלגות חוקים הם תירט . נילקא שמהגדיח
 בוהיסהא אשנט , השמיט שהם ונהעהחוגדא
 , טהאסרא קטן מלמת והש טרמינוש הם.רסת
 וע5 בינושי 4רנהזע בינ"מיא "יר ובנו 4וימלשוובאו
 וטורקשוז, תורלישו תוגרמא . בינייס"א נקראשסו

 טלכות ראג4 תרשעע ונקרא באשיא השוהרשיש
 פלנומין ירסי 4יים הוא אלישא . יוםבפררייא
 . א5עמא טאע בקזזקאל נן כי 4ר מת:יאונראה
 והח ק0יס או גיס* והא שתימא הואכתים
 שליש לנוגה שם עובדים הים ולכן ונותבטבע
 , בריץ4 רודנים וכן רורש השו דודנים .עייז
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 לעלם ובנה צדק מלכי הוא נח בן שם כיואומרים

 המבול אחר שנתים ארמכשד נולר . 'רושלםהק
 . ושע"פו אלפים לב' נולר ושלח ורמ"ר אלפיםלב'
 נקראו זז7 טוכ( ועל ותק"נו אלפיב( לב' עברנולר

 ררשעע מהענקים המ( ונכורור , עבריםהמזורינן
 המגרל ש.עשו לאנערם עצה נהן והואוממחר
 אלפים ב' שנת פלג נלר . לגבל שם קגצםחקוא

 ורבותינו , הארץ נפלגה מלנ שנולר וביוםותרמ"נ
 הש מרמיא מלכות ואו , ימיו גסוף אמרוו"ל

 ההששון וה5לך . קפא ששם טרטריווהמלכות
 שתצהה דליתנו ים שמו על הנהר ושם נו תיההז

 זלוקות בד' נחשגת ואינה באשיא וחצמהבאירופא
 אנטרם ברען בר ר"ל ברברעע שהם מפניהעולם
 לעשות מבינים ואינם טובה מרה להםו1אין
 היו שם שיטיש סצהק וגטרטחאה .כהמפן

 הרדיןלהלחם, חותנין סהיו נערם שלכותאמוינאש
 ואלבונישיש מרטיק בין אמוינש היו רעוובומן
 ותשלצ אלפים ב' חשבונם לפי לאלמנתאקרוב

 מלכות ההח% רעו ובופז . ררין בלא יץואמענש
מצרים

 והמי
 ואו , אפריר1ו ואן , שורש הראשון

 שבו1 בוהכרו הי שם % בוהמיאהתחל
 היו ושם . פרגא מלכותם וראש הפלגהמומן

 ומשם , נשאת הקכונה טוההה אחיות וג'האמוונש
 ב' היה שרוג כשנולר . לשעברם האנשים"תחעו
 כולכות ההחיל להלן שנים ולכ"ה , ותתק"האלפים
 פרת למורהה חקוא ותתס"ל ולפים לב'טרוייא

 הערביא ,לרום ארמימא %צפונה מצריםולמערבה
 בלום הראשון דהטל . ובבל וא'ק רמשק היאוא"כ
 בל שנקרא שמו ש צלם עשה הרשע חהואנמרוד
 וי,7 אלף ג' היה נחור כשנולר . נהבפולוביכרו
 אושפאניא בנה , וק"ט אלף ג' בשנתותובל

 שהם והרגינישעמ פורפווגאל שהיאולומרתנייא
 וקי"ד אלפים ג' תרת כשוולר .אראנונישעמ

 הוליר והרן , ולהרן ולנחור לאברהם והול,דליצ'רה
 לקיד ואברהם נחור , ולמלכה ולשרה לובזאת
 במלכות היא ח(רן , בחרן לנשים הרןבנות

 במלכו' היו ובראשונ' . נהריים בארםמוששוטכריא
 הא ומושטיטמיא , אור שנקרא בקורכסת'ים
 משדבה ולצד חרקל נדד מורחה לצד תינריבאמצע
 . קאקושו ולזשונה בבל ולררוכ,השז(

 וקמ,1 אלם'ם ינ' הדאשת טרויא מלךסיש
 . נח בן חם שהואוי,א

 ע"ה המלך דוד ער מאברהם השלישיהזכק
 , תתקמ"א אעצץ-רו וכפ" חתק"ם הההודיםלם"

 ונפי והתקמ"ז לאלח היחודים כפי' נ%רואברהם
 ג' בשנת נלר אעידרו ש שסומך חסמרבש

 ו~צ(רו טונים ל"פו אי הברל הש חקפ"דאלשם

 באש הרעב ונשבא נרטשק אבוהםשי

 נגעים השם נגעו ומיר אשחו פרעה ולקוזלכ,צרעם והי
 אשת שלקח בעון שההה כהניו לו אמרו ,גרולים
 ההה לא ובמצרים , גדול חכם שהיה וירעוהגר
 המספר שם טרלכור כ,כ,נו הכ,לך וגקש חככ,הכלל

 נעקר יצזזק כי ואכורו . לכל ליכורה ואוודע(כונה
 בן 'ונחק כשהיה כי מררש 'נו וכן , שנים כ"הבן
 , טזו בת או ס1ניס י'צ בת רבקה סוהיתה שנהמ'
 דרך 11ש , לץ שהה-ינן שאמרו ל'ל מרגותינוועפ
 ראב"ע דעת ולפי שנים, ג' גת רבקה שתההץתימה
 כחנאנו %א לאבי בישועבד שנים "'נ כבן 'צחקהיח
 באברהם אלא בעקירה ונות שתלו מקוםבשום
 לתלהז ראוי ההה יוחר ל"ו בן ההץ ת1םאכינו
 שמם ול'ו . האבית יודע והשם בעמ(קה~כות
 התח%ו ואו גופיפור מלכות הה( אבוז:םלמלר
 לש שנת נשקש ועמורה וסרום . הכוכביםלעכוד

 לפ! נולל וקנחק . ורפ"ג אלמים ג' שנתלאברהם
 ורפ'י אלף ג'דעתם

 סרומ  טקיעת אדו חחת שנה

 ב-מ ושיע אל0'ם ג' שנה קנד'א שפאקמ'טא
 שלוריקו ואמרו עווון מביב שהואפולפונישו
 ודבךם המוט';א ה"ה המם , העולםבאמצע
 כשמתח שכ"ו שנת קטורה נשא אנרהם .מומם
 עמ,ק נשואי אחר שנשאה אמרו הו'ץ אגלשרה
 לאפריקא ובא עפר קמורה ובני , בפסוק נראהוכן

 היתה ואו . אפריקא נקרא ר ס ע שטומוובעבור
 בינת טרטונא ששמה נ1ו[10~31[כרנירוה
 חככ,ה והע(ה , ושמ"ב אלף ג' שנת לקנחקל,(

 והיא דיעמא לאלוה ושמוה ורים מששיםועשתה
 המצאות עשתה והא המלהמות חכמתכרדרה
 אחות נופיסר בת דיאמ, היתה ואו ,לחשגק
 כשנהל ליצחק ס' ושנת . לאלוה ושמדהדהמסש
 שהוא גרים'הז שרק- בטשיייא לכלוך ההחל-יעקב
 מיל . שמו על הנהר שם וכן אעקו היית
 אימים ג' שנתיעסכ

 ושמ'"
 לה~ן צ"א ושנת

 נ"ה שנת ליזררה ות' אלף נ' וגשנת , יוסףנהד
 53אשם[ סיוש טהממה הכמה אשה גאהליעקנ
 ההרישה לימדה והיא , שיולאה יוכשאה
 , כ,חטה ל,קם יעשו וכיצ-ד יורעו וכהוךבשוורים
 פיות אלוה ר'ץ פרישיפינא יה וקורין להםא*ה ככי והמ-שז , וכרומה גויר אונלין היו לוהשקורם
 . שיקולא נסרא ושירלייא ,דששרץ
 האמורה כ~"שרייא התחיל להיירה ת"חשנת
 11,ז שנת . בנינה יון בארץ היאאשר

 ליעוי
 לקח

 לכולכות וברז( ליצירה ת"נ שנת מעשוהברכה
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 שנת יאוק תהי , לנן מקום 6שץסאתיסון0יש

 . ת5"ר שנת ויוסףחב"ה
 שהןה א' ל0לך ונצח תס"ה שנת השניגופיטר

 כלך עת,רג הטע זה שעשה ועל אדם בשר4וכל
 ג' נבנוז רודש . צדק שם ש גו0יטר נוךאחשע
 שנקהא שושגה שם שמצאו וש , ווצ"טאלפס
 שנקיא אסרנו יסעלה . כן נקוא רודש יקב*אן
 ויעקב . *וקז טץ נשנת הננץ ווה רינש שםש
 החכם הקז ות"כ אלף ג' ובשמז . תס"ט שבתמת

 חןמדה בהךם התנונה למד והואפיומוטיאוש
 ד14ש הוורא וההו ההוא בזמן סרריאלכ%כות
 דביור באצבע הטנעת סרהא לימד והוא ,מהאנן
 ברוסא דת הקה ואו , לשטדי דלב ורדסהמם

 411וחףם חזב 0ל טבעת שימו והשף%השופטים
 החכם 6ה שנחו ונלם , טבר51 והעבריםמכמף
 מפענרטאעש ננו שהקק וי"א חנם שהיהפבטיש
 התחי5 קן בווץ והוא התכתה בקץע דדבהסדדע
 מגע עיזה עיי עתומרו עד דתנונה%מוד
 כ!אמז נקראת הא' ! בנות שבע לו וו(מה ,דתטכים
 הג' לגווטר פיגש תזתה כרוקורו 0ל אמוכוורו
 שהם הכרשש וש , שמה ש סאיו חדשתקרא
 ווגחים היו הסותרם וכן , הנוזקנהזחמרמ
 גארץ היום שוד המנהג ווה , למורקוויווחוגנע
 שיךמים שם ש וגם , ממאיו חששון ניוםארום
 =נת איהקשא. נש"ח והי חצת יפ% לגדי סהךרין בלט שנן מאיו נקיא גדחיםז%

 מארטיןזטופל ט*שהואישטעיסייש
 ט"א החה ש%%ם שטו צלטן ושל*טקק
 ו"יחז'י% רתם, ני "צחם גההחה
 א% בששמא נ%ך אעמק חה / פיא שמם"'

א וז*.%ינסאתומאבשנתל%1ף  באצטש, נ%ך חעא 1טאאש אחאשטחש ה" 
 %עב קיץ פו וק יהמא ניא דשםומה
 זאש*א. א"ץ והש*מ עלשמה מךא תהמנה

 %פס ל שמ כשרם ג*פוז%ת
יו,עתיסף,שעא%חו*טרמג*תכשרם מק%"

זיד
 ו%ו *טעסעיט פמם, קמי מיחע"

 1קמ" מי וחחהעןו געה,9י"
 שמם למ

 בעקם -י פדש וםעט ץ0ף, ס" זידבעש

 פמסה*ימןי
 האןמת. מאו ק ,דהק

ה א ט ט פ שי  %  
 ליח שקץ והמח הוחם % יהמח גויק יצשרםרמל5שח% ש"טלנח*קיחס

 נגתל קימ לצום מ שמח ,שוםה=דמ

 *קשישע מ"וחוה" פ"ןת * בשנא"
 ו%ה ושגחה וחו %6חו ופש'אזישחל

 מי ש"י 1 , ש,5 ע"ז מע" ואהסשט
 , לנהר חשלינוהו ואח"כ חוגדם ג' לו וימנונן ש"" ו=וו טדמפץ אח" 1צ1 יער*
 ומצו לנהר ר 1 מ ת ששמה פרעה בתיודה

 0אאביץז עד *זניק הצה %א מצריותלכרניקיוח
 , בא6ת הי% זה נהג 6ש פרעה לבה אחותומךם
 , לאבן וקר4מץ קהודית *גמה שתכקש א0והואו

 י 1 ב! , כ!זנרים כולשון מורכב שם משה לוהךאה
 בן יוסף אמר וכן כ,הכים נושע ר"ל שזז כווםר,ל
 . מדלסוק נראה אינו ווהערין

 עד ו0שרריח מסלשתים שהש הקטנהאהעחא
 0לך שם ש נקחשת הגדתה אשהא ששםהנדשו
 שממ שנקראו היו וד' , אסדק ששמואחד

 . המבל אהד ומהם המבול קודם מהםמירקוריו
 אלשם ג' בשנת חיה שתורנו האמורה מאקזוכן
 . בקנדישו והוא גד% מלךוול'ר

 וכ?טה ל,צירה ורם-',- אלה נ' 10נת איא-ןכוולר
 גקזנם שר שנקרא פלוטין ודה ואו . חר"ושנת
 בעבודת ועסק חנמה לשום הביט שלאמפני

 . גופיטר 0ל אחיו שתורנו של בנו והקז ,הארמה
 יצשות קודם והרנ"ב. אלטם ג' שמזניגיאפונטי

 ר"ל לאנרהם ה' ]דוו[ שהוא איוב של הומןמצרים
 ורח בן יובב באדום י והווו עשו של בנובן

 כ% אבל , בצרה איוב על אמו שם כי כובצרהשמלר
 דרוכהת בצרה נגךאת אדום באיץ עיר שםהפסוק
 שיאת קודם שנים 0לש 1דוב של ווכ,ן .לא"י

 . תריי אלפים ג' שנת מצרים ושיאתמצרים
 ותמ-ה אלפים ב' לישהאל האמיזית הקבלהוכפי
 ני4 ואברהם , א0יהם לכוולר שנים ת"קלייררה
 רביץ אלף דיא וההבדל , ליצדרז, וחתקמ"חלאלף
 . החשבונומ אי מן שנים וט"ל[]כ"י

 ותלץ. איפי ל שנת הטוועאה אש אימיס%ין
 החש וש באיפאל'אה הראשון הי ההוימם
 בן אלעט בן צמו ט1התו ואמרו ינוס ששמחשהרנ
 מקנדשו כשהוליכוהו לשטורננ קבל והווו .עשו
 מצרם ליציאת ה' בשנת ווה , עמו הב%נותוחלק
 %1טיםג'

 והה%~
 ינוו הרש שם לקחו ומוה ,

 וי:וס . נן ששמם ו' חיו צורות ב' לווכהרירן
 והג' , יפת נן השני וינוס , נה בן הואהראשון
 בלוננרדשוה, למ%~ן והוא סת ק קץ היבל בןימס
 ינוס וה' , אינירו חרש ש סאאסרנו כוה הואההד'
 שנכנס גופיטר בן גחנו היוני ינוס והו' ,קרשוו

 שהוגדף כורוישונו ינוס והו' , שטורנו עםנאשלשו
 שבא נגשונו אוהה עשה ובואשונה געובא. עירש

 שעו אימגי היא ששיוי ה-ם ונעגורממצרם
 השו ק-שגינא טלך ואנעל . גינונא שסו שש-4י
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 שנננסו בומן וגם גינובא החרב לתונסהקרובה

 . לגינוגא החרבו לספרדהשמעאל'ם
 אלסים ג' שנת ע"ה רבינו משה ש קרחומן
 מ2היו משה למלכות שנים כ"ב ליצירהותש.'ט
 זווק%עא היה כושה למלכות לשלשים במרברע2ראל
 וש וקורסיקו סררינייא יבניו גרול.תוכן
 . גינובא נגר שהם ד~רים אלה נקראושטם
 יהמל'ז שנת ט:ושע עם לארץ ישראל כניסתומן
 . רו"ל לסברת קרוב תה שנימ כ,ומל
 מסולש כרמה( ובנאה בווע2קילוש שיזיחאאי
 וש , ק:ושע מות אחמ שנים ג' השכ"ושנת
 החט,ם אוצר ונקראת אסקל"4, שיקולו נקראהשמו
 . רבר וכל והנבינה חתב;שרוהמוון

 ל בשי.ת קמה2ע אדד התחי קנו בןעחנ,ול
 . שנה ארבשם עמר%4 את ושפט ותשע"טאלשם
 , כלך נסה נודע יא תש"ו שנת נ"ג הקקפנחס

 נשהבתרא אען . הק( ווזי"ע אלמיס ג'ובינת
 למלנו' שנה לששדם ני ואמח ונונית שלהטיאה
 שגש מיטוה הקז כלנותי בסוןז קנז בןעתנש%
 , בנימין שלבגבעה
 המפט 0הא בן אהוד התזזל ת"ת אלף ג'שנת
 הגדולה השר בת"1אה טרולישוה . שנהשטונים
 והא לאהוד מ' שנת שהשו הת"ס שנתנבגית
 בנזלכו' שורנסטו אצל ומעמלינא . הגרלהבאששו
 קראה גינובא נגר ופ';שא פלורנסא שהיאתושכנא
 שנת פע2לנא ונבנית , תושכנא גורון בןיוקף

 .התמ"ב
 ב4רטלשוה שנתנבאה הדאש1נה האשהשנקקשו

 קורין עתי-ח( סהשמרה אנאת יכל תתמ"נשנה
 ,שביהא

 , ותתש,: איף ג' שנת הענק האחרוןאיקולע2
 וךג וק , בעיסה קפע כשהק: לנדהמים הדגווה

 עד ק:ושע מומן רשומים רברם '"ב ועשהחאיה
 ר' שי.ת הלל בן לעבדון ג' שנת שהיו טרוישוחרבן
 . הלא0רן לשונות כל עשו %"ג%4פים

 . ותתץ'ש %4פים ג' שנתדשמלטאש
 נפתלי כעובס בשה וברק אמרים כעמבפודבורה
 ברקים לפירות אשת במררש וכן ,- שנה כו'ושפכוו
 סנה המ' ב%4ו לץ ובחס אחר רבר הכלולמירות
 כנען מי ובין לעמראל שליע שנה המ'נכנסו
 שהאשה ניון הרא'ש ומאמר . חיל אמרווק

 האץ. לרון מסול להעמ- וכגהמסול להעירפסולה
 עלק:ם סקבלוה רבורה שאמ ותיון / רבורהדנה
 . הרבור ול,ם יושראל לסיפסוי מלכורת ז:ע(ה14

 והוא , וחת"ק * ג' שנת האחרון0ה-וריו
 . המופרקא דרא הנגון חכמתרגיצא

 ותתע'ש אלף ג' שנת התחי יואש בןנדשן
 שנים הו' במנינם ונננס שנה מ' שראל אתוו2סט
 לנרעון שנים לכ"ו ועמלק מרין לע2ראלשלחצו
 , טרוא מלחמות התחלו חחקכיירשנת

אנימי
 ודה חאו , שנים ג' מי גרשן בן

 ג/ ובשנה . 1 ר 1 ק הנקרא הניגון בלי וסיררפייטון

 1דהה אבימלך סוןז תהקס.,ו ובשנת ותתקס.'חאלף
 צורת חצי שהם כח:אעמתנטיוורוש נרולהמלחמה
 ביון 4גבר טעירש אנשי עם סוס צורת ותציאדם
 ימש האס"נכדאודה2 כל הרגו ואז , גרסטוס1הטו
 . החיות מאלו אחדנשאר

 ושפ10 חתקס"ב בשנת התחל פואה בןחלע
 . באיטלישו למינה2 י סאון 0לך ואו . שניםכ"ד

 חולע של השנה בוה י טרוייו מלךפריאמדש
 שהיה ואיני4צ בניכ( נ01זיג( לו וו:יו שניכע נ"בומלך
 ר'ץ וגנולה באיא מעא מלכות ואז . אחיובן

 ך,ם ואש רכעמק שהא ברסר 4תביה שלההקצוות
 , בערבי קברס שההא וגסר סו ים ס1הואאוקינוס
 ששמה האשה שם ל מעיא מלכותונקיאת
 גאסרנש כ5ם656אשן תסיאו מל שו .נרד'ק
 ועשח , החקע"ר שנה וי ניון החנמהעיר

 נמו טאויביו:ם חקושיעם לכלכוחו כווניםמעשים
 .אירקולעמ
 רעתס לפי הר' לאלף התקס"ז שנת הנלערישויר
 . שנה כ"נ ע2האל אתושפט

 טושכהץ האשה היתה ההאתובשנה
 ח:רגח וחנמה מנשפה והק(ה ה ט א ר ט ש 1 ק ינ

 רוכר נבניח סושם אחד למבצר וברחהלחכמק:
 לעשות התהלה והיו , למעוש למו נפזש(ושם
 האלף ועשתה מרברים ט1היו לאטין ללשוןאותית
 אותיות אחרים הוסטו ואח"נ אותיות גי'טבית
 , אלהעל

 את חמסט שנימ וו' %4ף ר' בתךז הנלעדישתח
 %א ווצהשה מבהי ובח ועשה שנים ששהקךראל
 . ית' לים רצע בזהדיה

 תן טודא י בן אוקטר חק: 41 אלף ר'שנת
 יון אנסר שכל גדול גבה- אשטנאקט' ה0מדזרקטור
 מ% , לאקטור הרג היונ' וארקלוש , ממנויחוים
 לימדה האבעינאש מלנת פנטאלעראחהיתה

 היונים עם להלתם הסלתמה טעשהלמרוישונוטי
 איקיור  שסועת וכששמעה . ו'"ב %4פים ר'שנת
 הע(ה ואו , לראותו היונים לשרה וירדה בוחשקה
 תוכן ביון בטושריא סלד וי'ב %4סים ר'בשנת
 שהלך אוקייוה2 תזוא . דא(ככוות ויודעורופא
 בשלנו לאיק~ם ושואלו לאיקפןר ח-וג בורויאל
 . 4יוקלוש עם שלנו לתם שמרו טרישל
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 ישואל את ה1פט, ו~יג ד' שנת יחם סניתאנצן
 אמרו זה לרות סלקח נוש שהוא ל" שניםז'

 . ומדיזרגום חיש מדברי חז ו5קחו הגהםחנטי
 עם טייי,א מלדמית אתחלי השנהינזאת

 ג' ע5 היהה המלחמה ות,לת , מלנהפראמוש
 קורין שהיו יכעמתה הסלך סעיטנם ומחקנסרם
 וכרי לה זימנו סלא אחרה ומוה ריישאשלהם

 ודותר ו"תפוח לנשים תפחים ג' סלחלקנטק
 וע"ו נינקהם שנאה להת נדי יפה *יוהר שלחימה
 , יפה היותר היתה כר שנייקו
 בן הוכף ישר14ל לשופמוי העשירי הזבולומאלון
 שנים עשר 'שראל את ושפט אקיון ריאוגוריון
 לא הסעתיים זקנים כזהשבעים הסמר בעלואמר
 מאפמח דיל בן ון עבר ואח"ז . ל' אותכתבו
 לו והיו , שנים שטונה המראל את ר'-וכימןבשנת
 ובזמן י הסלהמה אנשי זכרים והמ' בניםשבעים
 ית' לשם שימץ ושונע טינ הקק שופטיס הג'4לו

 היה רעתם כפי ול"ג ר' נינת לענרון הג'ונשנה
 ווה . היונים שהחרינוה לעולם טרויאהורבן
 נקמה לוקח שהוא אנור נווטי ב:י שנקראהפוויקו
 . נריסיא ננר ארצו סורויטומדם
 , י"ו ר' שנת נבנ'ת נפולקן במלכות בינאבים'עי

 שכ: שניהרגר בילביסיוכצ לה קוריןוהכו4ימאפו
 ל'כידזרוכינוסו

 י ה0פא אוצר והוא איש אי
 ובן רומאנעפ ממלך די:'א נשנה טניתנפליש
 שם על ו9-אה אינשועמ שבנאה אז נבניתגאיטה
 עיר ונן . גרלה ואכוה יסה טקץירות והשטנקהו
 . באיטל'יא אז נבניתא,ך*יא

 את ושפט ~"ח ר' נשנת מעח בןשכאאון
 ב4מה לשמשון דגמנית ובשנה , שנה עשרםעאואל
 ושמשון . נירוניטו רעת כפי ונעמי הטואבמהרות
 וגזאה יח. שנת ער טהשופשים אחריןהוא

 בן פנחס בן אבישוע בן בוקי בן שזי מתדגמנה
 4רהמר לזרע הכל'ג או ונחלף נ"ג 4רצן בןאלשר
 ופי ני איזרון ואביהר ראשון הטז וע4 י שנהק"כ
 לורע הכהונה חזרה 111 לאבי!ר שלכיוז ז(רגרשןו
 . הכיק יצווקאלקיר

 ושי . ונ"א ר' שנת נבנקז באיטל"א עיראנינא
 הע' אנל , שנה ט' ה(מט ל" שנה התהלהכהן
 ך' שפט על' . המלך לתלמי העתיקו הםזקנים
 .שנה

 והיו 1'א שנת נבנית וועיסאה אצ5פארו4וה
 נננית ושם . סוסים רונבי אלף עי ממנה'וצאין
 ר' שנת ההק בשנה . שרביסינטיעוד

 ופ"ב אי
 שנקראת פרא:סיאה היא בצרפת למלוךהתדךלו
 שמו וש סרא:קו נ9-א הואשון והס,ל ,ג*'זו

 יונבארדיאיה וכן . פראנקוזש הצרפתיםנרך4י
 וגבולע:, גינובא עם שעוסינא פראנסאנקהאת

 ומלכו,

 . והדוים הסלשם אחור ר'ץ טושסינהפרנסיאה
 הסלך . פ"ג שנת א'ננלמירא מלנותתחלת
 הרג והוא לאטינוש כלך בן נרופואנומ.הראשון
 בשרה צה- צר שהקה בשגנה הלטינוש מלךלאביו
 שבים הגרולה הא' לאינגלאטירא מאלליאוברח

 . במערב הגרולה נרשארא נ:דאת והיאהמערב'
 שם והיו שיזל"א אי נמו משלש נרטותוהיא
 נצחם והואענים

 וסי
 ויום עלע:ם

 הנרי
 שם

 ונלבים וצמר והב גרול ששר שם ויש , שעותי"ז
 בירנייא ואי , לרהה נעת טתה ןה של ואמולצק-וז
 אנטיש שטם מרגליות מיני ב' שם ויש נבניתאו

 , הארון נשבה ,!ל'ג ד' שנת .ו4ררשוש
 את ושסט צ"ח שנת התחיל ע"ה הננששמואל
 כי נוסוקא ויש . קכ"ר שנון ער שנה כ"וישראל
 ושסט שאול כושח י"נ ובשנת שנה ישכוואל

 כהמונשת נוסחא וזו . שנים נ"ז מומואל בחיישאי
 וכסמר , קכ"ר שנת מלך רוד כ' אמר וה אדדני
 בזכון כינינם י",ק מוניה כ' כולך שאול כי נוריוןבן

 אחר היו הם הכתוב שאכור שנים וז:ב'שכוואל
 . שסואלמ'הת

 שנת שם וי לאיטלי'א בא מטרוייאאינעמו
 . וקי"ג ר' שנה אטינש סלכותסוף- . הכהנים עיר נוכ דואג הרג ואז אקי

 והם נים חוקה והיא קצ"ג שנת ניבניופישא
 וכלים העמורים ווקחו 'רושלם לתרבן ג"נהלנו
 הבשר נאנל שם כשקוביים טיתמלם עפרושם
  מעפר נרומא טן'ה יש ונן נא"י כמו ימיםלג'

 . הסנולה וה לו סרשית(לם
 כי קצ"ר שנה ע"ה הטלך יוד הרביעיהומן
 וק . מפים חתק"כו רור מלכחק עד אגרהםממלר
 עמראל שיצאו ער אניהם ממלר ני רי'לררשו

 ער מצרם טץ:שת שנה ות'עמ שנים ת"קטמצרים
 אלפי' ' לב רור מלך האמת לסי מ בענע רודסלנות
 הקהודים כפ' ל'2ירהה,1'ו

 וכוי
 ול'"ג ש:ה כ!'

 הרג ואחיה צור מלכת ד'רו היתה לכ,ל:וו:ושניום
 ובאה לבע,יז אשר העושר נל לקחה ואזלבלה

 עור שיעור כפי שרה וקנהה הוניס אצללקרטנינא
 גרולה מרינה ועשתה חתיכות ועשאתושור

 ולקחה וופרי ררך ב%4עה מצור ונמ,באהקארנוגינא
 . נוגה לכונב עוברות שהיו נערות עמהמשם
 רצה הטרינה שבנתהואהר

 המי
 אותח *שא

 אע"מ לנעלה ישקי שמא וצתה לא והשוואשה
 , לאש עצמה והסלימה טתשהו4ו

 וידבר שנה כו' וי וקס"ר ר' שנתשלמה
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 שיס1 האלנות כוס0ר כנגר כושל אלמיםשלשת
 עתה אבל שבוזם פונע כל על ספר ועסוהבעולכ(
 דתיבעוח עשה והוא , ססרים ג' אם כי נכוצאולא

 ובשנה למלנותו ד' בחחלת הבית בנין זהחללשרים
 . בפמוק נראה 4ונו וזה השלימה לטלכותוהח

 שלמה ימלנות פ"ו שנת התחע "נניאשמשה
 . ק-בעם עם ילוקם שלא לרחבעם עשהוהוא

 'ראן קראו גוריון בן ויוסף הנביא נמן בןעדחא
 עשה והוא , הזה בזמן ל'נ היה הנביא נתןבן

 הששי נבשו עם לחם ואכל 'רו שתיבשלירבעם
 . האריהוהרגו

 לשלג(ה שבאתה עקאולה שמה שבאמלכת
 ו(אדוס בינ( ועברז; , לכולכוו(ו פו"ושנח
 חכמח לשכווע ארוך דרך והלכה גדולגפיורזן
 כהוק* אל ך ונתנה גרול עושר והביאהשלבוה
 ודברים ואפרסמון נחמד ובושם לשימהזהב

 הק( והוא שלמה מלכות תחלת צדוק .אחים
 . גדולים לכהניםהח'

 וליד א~ף ד' בשנתרחבעם

 ומי
 , שנש י"ז

 בן אבק( . שנים נ"ב ומלך לץ; שנתוירבעם
 רכ"ד שנתרחבוום

 ומי
 שנה אסא . שנים ג'

 . הנביא חנני הקז ואז , שנה מ"ו ומלךרכ"ו
 . שנים 1 ומלך רם"ה שנת ירבעם בןנדב

 ר'ץ סונח קמראל טלךבעשא

 וכוי
 . שנים כ"ב

 בן יהוא . לץ נבנית נפח4ש אצלקאפהוה
 בן אילא . רמ'ץ שנת בששא בימי הנבשחנני
 ההושפן . ר"ג שנת זימר . רנ'צ שנתבעשא

 יצ שנת . שנה כ"ה ומלך רס"א שנת קקודהמלך
 הוא טיביריו מלך מלךליהושסט

 המי
 העשירי

 הנהר נקרא שמו ועל ומת בנהר ונסל~יכךגוש
 . א ול לב א הנהר שם ובראשונה . טיברומרומי
 ללבוינוש '"א י והוא אגוץפא שכוו בן לוונסחיר
 . ק(ונמפכו למלכות כ"בשנת

 וכוי
 והנק( שנה ב.

 . בחייו ז(כ,לכות ארכווליולבנו
 יהוגופט לכולבות כ"ג שנת אחאב בןנאחוקהו[

 יונה הוא כי 4" הגביא אליהו . שנים שתיונזל
 . אלעיע הלכרר הקק יונה כי נראה ואינוהנביא
 קס"ו שנת והיא ור"ץ ד' שנת יוסופכו בןיורם

 דודלכלכות

 ומי
 ולקת 1נה מ' בן והקן שנים ח'

 בשנה ה(ואל "- ק:ורם . אחאב בתעתלקק
הייא

 ומי
 בשומרוי הרעב הקק ובימיו שנה י'ב

 וו('ה ודצ'ש ר' שנה כ"ג מ(וידע . 4לינצעושם
 בתרע משה חותן יחרו בן רכב בן יונדב . שגהק"ל
 ביכר היו ובניו וצריקים הפרומרם ביתסוב

 . רצ"כו בשנת בית בנו ולא כרם נסועו לאירכוקקו
 אחה. שנה וכלך צ"ה בשנת מ:ורה כלךאחויה

 . ש'צ 17נת ע~דזול מלך יהוא . שניס ז'עתלמ[
 שהק ורמשק ארם מלך חואל . שנים נ"חומלך

 ק(ורה לכלכי העפץרי יואש . סל'ב בשנתשוריאה
 ט"ל שנת יהוא בן יהואחז . וש"ו ד'שנת

 שמ"ד אמצה: . שניםי"ו ומי

 ומי
 שנת ש:ה כ"כז

 . כועהק הוא ואולי נמכו"ב שנח וק(מ: ק:ורהי ליחאש ל'ץ לינת נראה ובססוק אל.שע מתשס"ב
 הצרמ'ת בן הוא ינה כי וי'א אלעמע אחריונה

 . שס"ב נמנת ניבא הנבש עמוס . אלישעשהחיה
 יואש בן ירבעמ . או הק( ישעיה אבי הנניאאמוץ
 עווק( . שנה מ"א ומלך שכוצ שנת עמראלמלך

 ל'ה שנת יו:יהמי

 ומי
 וביום שנים נ"ב

 והצרעת גדול רשש היה במקרש להקסוישנננס
 סלך אמציה מיהת אחר כי ודע , במצהוזרדוה
 . שנים יע מלך בלא יהודה הק(ק:ודה

 הושע . שפ"א שנת מדי מלכותתחלת
 עיברקק ונן יוזל וכן עם"ט  שנת בארבן

 בית ש אשר עובדק( שהוא אומרםהז'הורם
 אמהן בן הנמא עמעק( . אליהו בומןאחאב
 שהוא מ:שה והרגו שצ"כו שנתהנמא
 ת"ך שנת י וכדהו . אהד בעץ ונסרוכערעו
 מי ההש ובשנה . חדשים ו'מלך

 שילפו אאויו
והוא

 המי
 ללטינוש הט"ו

 ומי
 תירש שרם מ"ד

 אחיו ניל ולבחו הגדיל אחיו בן ודוג הגדוללאזדו
 ורוכ,לו לרוכוי 'לדה היא אבל טיושה אותהעשה
 לזקנם וה,(ו,-ו שילבו אאוליו למלר הרגו,והם

 לא ורוכוילוסו רוכוי של ואכוו כוגורסו שהק:לכולכות
 , תאומים וילרה שככה מי עםנודע

 והמי
 כשיע

 צוה ולילדים בחייה שקברה לאמם הרגהוה
 גדול או הנהר שהק: ובעבוד לנהר אותםלהשליך

 והשליכום הי אמר אשר במקום השליכוםלא
 לאשתו והביאם אחד רועה ולקזןם , הנהר4מפת
 והניקו לקו(ום ואבים כי וי"א , להניקם וונהשהש
 , ואבה כמו שהניקתם לזונה ישל היא ואוליאותם

 י' ומלך ה"ח בשנת הבו"ו ישראל מלךמנחם
 תי'ג' שנת מנהם בןיון י שהוא לקורינבווש הי"א המלך הקק אושנים

 ונש שרם י"א וכלך
 תכ"ו שנת יהודה מלך יותם . נ1נים ב'הק(וד'ם

ומי
 עמראל בילך רמלק(ו[ בן ]פקח שנ'ם. י"ו

 לאדונו ודיגאו

 ומי
 ה:ביא נחום . שנים ך'

 י"ו וי מ"ב בשנת יותם בן אחז . תכ"ושנת
 . דוד לכינות שנים ש"'בז החא וכשמלךשנים
 ,  שב4רטלייא ללטינוש מלכים כ"א היו כאןוער

 וכו'. רנו שתו הוא והב' יגוסודיזא14ןהוא
 דוד לטלבות שנ"ד ותמ"ח ר' רומא מיןתולת

 "'א בסינת ונשלכוה , אחו לכלכות שניםה'
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 שהיו הר-ם ז' ונה נננהה שמם ננ"נ וזו"נלחזעא
 על )ה וקראו ב:אוה ורומולהמ ורומי ערים ז'שם

 הקז אביהס כי וי"א , שנים ל"ח ומלכושמם
 וכן , מאמם רודו הקק אביהם כי ך"אמארטוס
 יתום בפסוק תלים במררש רז"ל רעתנראה
 גרולה סעורה זימנו והם עוזר ~ייתהאתה
 ולנשיהם לרוכוא סביבותיהם אטור ~לעריםלכל

 ולבנות'הם לנשקהנן לקחו בסשדה ואז ,ולבנותיהם
 זה ונעבור , נשים להם היו שלא רומאלאנשר
 ובסוף השיבינתמ ובין ביניהם גרולות פלחמותהיו
 . והרומים הטיבינוש אהד לעם והיו כזלוםעשו

 ובנה הענק נמרור לרוגזא בא הפיגהבדור
 . הנביווים אלה היו רומא שננו ובזמן , שםמרינה
 . וכו' ישעיה נחום עונריה יונה עמוס יואלהושע
 מלכי והוו , תנ"ג שנת השבהים עשרתגלות
 וכלך ותצ"א ד' שנת אחז בן חזקיה . 4,חעמראל
 נננית תצ"ח שנת השנה ונואק . שניםג"ח

 . שיזליש רי)דגוסא
 מלנות סוף . תכ"ה שנת מרומא הנ'הסלך

 והמלך כשרים, מלנות תחלת ואז תפ"ו שנתארם
 יהורה כילך לוקזקי~ה ששלוק בלארן מרורךהראשון
 לו שבא הצד'ק טוביה כיעשה הקה ואז .כשזזל~ז
 שהוא כמי וכו' השנים לאביו ורטא רסאלהפלאך
 , ספרים כ"ד עם מחוגר עצמו בפני סמדבארונה
 מנשה . חזקיה מלנית סוף תס"ו נשנתוהיה
 . שנים כ"ה ימלך תפ"ז שנת חוקיהנן

 שנת ותקי'ו ר' שנת נבנעזקושטנן'טפלא
 וה0לך , בעיאנסיא ושמה מנטה למלכותמ"ט

 אח"ז יותר גרולה ועשאה כשהרחיבהקוש:~נטין
 שכיו, על קושבונבוינא וקראה שנה לאלקרוב
 למולד ש"א בשנת כי השנקה רומא גקראתחזא
 ננאה והוא ימלוך התחל האישאותו
 למלר ש"'ח שנת הנוצרים נרתוהאכין
 ואח'ץ בנאה ואז שלוישטרו בימי האינע4יתו
 . המורקוש כולך לקחה לנוצרים וצ"ג אלףנשנת
 והי[ה מהם ולקחוה והורסשנוס הצרסתיםואח"ו
 שבשנת עד הגלגל מעלות נמנין שנה ש"ס,נידם
 לישראל ור'"ג אלפיס ה' לניציים ותנ"גאלף
 שמת הגרול הטיקי הוא כי תומי בן מחמרלעחה
 . ]5241[ הרכו"א ולישראל לנוצרים תט"אבשנת
 וכפי , ותקמ"ב אלף ר' שנת מנשה בןאמון
 וכסי , שנים י"נ מלך  המעתיקיםהסנחררין
 סברת לקה חספר ובעל . שנים כ'היהודים

 שנת מלך ננו קשיהו וה על ואמרהטעתקים
 מוך ~ירתו ח' ובשנה . שנים 5"ב ומלךתקכ"ר
 שנת ירמקש . וו~קס"ט ר' שות כ"גחלקקהו
 סןר ועימה נביא היה קרמאז סופר ברוך .תקם"ו

 שנון קהואחו . ק-בוקהו עם ב,זזוור לני!:ר'[םשיש
 הבכור הבן ואליקים . חרשים ג' ומלךתקפ"ז

 ג' ומלך תקצ"ו שנת פלד ינגקק , שניםי'א וי השנה נואת 0לך 'הוקים שהואלקשיהו
 ומלך ההש בשנה מלך צדק'ה . ימים ו"חרשים
 . שניםי"א

 שות נצרסת נננית הים כשפתמרסילש
 ומלך הים את שסוגרים של~לת שם וישתקצ"ט.
 . נתישבה ואח"כ באש שרסה נפוליש טלקחארגון

 חזקיהו בימי תכ"ג שנת ניבאחבקוק
 בגוב לדניאל כשהוליכו המלאך שאהזו היהוהוא
 ניבא יחזקאל ואז לחזקו לאכל יחם לו והביאאריות
 בית כשנחרב התחע תר"ס בשנת דניאל .בבנל

 שושנח המעשה היתו: בבל בגלות ו4ע .המקרש
 זקנינז וג' מאר יסה והיתה יויקים אשת חלקיהבת

 ענז לרון בביתה נכנחים יום בכל שהיושופטים
 שלא אחר ויום , ב')פיה בה כואר וקשקובעלוז
 ערומה חן'תה שלה לגן גכנסו לשם בעלהה'ה

 ואם עמהם שתשכב לה ואמרו מנרתהטובלת
 אחד נער שמצאו שקר עדות עלקץ שיעמולאו
 ולא שאמוה פווב יותר אמרח ואעם"כ עמהשכב
 למות. ורנוה ע~ה חעידו מיר עשו ונן לשםאחטא
 חקירה ועשה הציה ובנבואה בחכטתו רניאלואו
 ערותם נתכוונו ולא לבדו אחד כל והפד'דשנית
 קולקץ בן לאחאב וה הק: ואולי . לזקנים הרגוואז

 )בווץ . באש בבל פלך שקלם מעשיה בןוצרקיה
 ההת צרקקה מלכות סוף תר',( שנתהשנה

 והשקלינז והמרות ההנדסה סיעשהפיבואגוחש
 מגו[ו בגלגול באות שהנסשוי: אמר וזה .והנגון
 שיקרא רצה ולא באיטלשו רתות סירר והוא .לגוף
 ועשה . פילוסו1ז ווהו היה חבמה אוהב כי חכםלו

 דן ירהפלם חרבן . סילוסוסש ומושוןאנקרשוש 4י וכן באש,. רובם שיפו והתינוש הרבהסטים

 אלפ4ם ג' הוא הקהורים ולפי . ליצירהוהרי,מ
 . קהורוה כילכי כ"ב ע"כ .ושל"ן

 שנח מ' ושלטח40 שנה מ' מלך דוד40
 שנח 1 ואנקק3 שנה י"ח רחגעמכלך18
 וקזהיפטכ"השנח95 שנה מ"א מי אסא41
 שנח א' ואחויה1 שנה א' 0לך קץורם1
 שנח מ' ויואש40 שנה ז' מלך עתלקץ?
 שנה נ"א ועווקץ51 אמצי,:טלךנ"טשנה29
 טנה י"ו ואחז 16 שנה י"ו * יותם16
 שנה ג"ה ומנשה 45 שנה כ"ש מלך חוקקז99
 שנח י'ב וי4ושקת 32 שנה "'ב מלך אמון19

  דעתם[כסי
 שנה '"א וקהויקים וו הרשים ג' * יואחו3
 שנזז_ י"א וצדקיחו 11 חדשים ג' מלך יכגקז3
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 בשנ' שנה ע' לבבל ישואל גלות החמישיהזמן
 ואמרו אח'קם בן גרלקז הענ'ן וה'ה .תר"ט
 ומ'ר . ישמעא5 הרגו במשתה ב'ין גממחכשהע:
 נבוכרנצר הלך שנים ה' ואחר למצר.םהלכו

 שיז'ו ישראל לכל הו5.ך ואז בוצרים וכבשלכוצרים
 . 'רמיה בסוף כאמור ,:ארצות ובכלשכ(

 נבוכרנצר של בנו השנינבוכרנצר

 בוי
 בשנת

 הר' הכלך מרורך ואויל . שנים י' ומלךהרכ"ח
 ונבוכרנצר . ושל"ח בשנת שנה י"ח ומ5ךלבבל

 שנ'ם מ"ה אמרו וח"ל שנים ל"ח מלךהראשון
 אמרו כורודך ואו.ל . שני נבוכדנצר הונירו%א
 לרעת בקירוב עול~: והכל שנים כ"ג מלך כירו"ל
 ונתנן הכלא מבית לע:ויכין הוצק ווה .אחת
 נקרא יוני גרול רופא הע: 1ח1 . ה0לכיםבראש

 תול"ה בשנת ואו . כשמו אחר וכןאנקשימנרע'

 , 55טץ ספריווהשטקו יוני והעז הרבה מפרים שששה אשופיטה"

 ר' שנת נ% ל%ות שנים 4 פרס מלכותתחלת
 כווש שמו הע: הראשון והמ5ך . לומרהוהר"ם

ומי
 הנקרא ננל מלך עם מלחמות ועשה שנה ל'
 לכ,לכות וכבש הבוורדז כל וכבש . ונצחובלשצר

 בנה שלחה אחת ומלכה . והרגםזמו(רכלוש
 המלנה הלכה ואח"ו . כורש והרגולכ,לחמה
 ראש חוא ופרקו ראשו והתכה לכורשוהרגה

 שנקרא -,. מהיונים כלך שם ועל מיורימהאשחא
 ששמה מרינה ובנה המלכה ואת שלקחפרסיאו

 אנטוכיא שהם הקראטנוש הם ומצכנוה .כן
 הקאר44מאנוש כי פ'יש "ערוך ובש .ובריטאנוש

 מפנ' הרבה פירות בה וא'ן סרס אחורי בצסוןהס
 . הגרולהקור

 ורוני יהען לרומים הו' המלך תרקונולום'או
 חני ואז . תרמ"כו בשנת ומת מהמלכותוהופלך
 מפר'ם מה'"ב והם ברכיה בן זנרקק ונןהננא
 שביליטו אמר"ה הי:ה ואו . מהנביא'םקטנ'ם
 לגורק.נום ונכנסה ובאה מהנבטוו'. ספרי' כו'ותקנה
 נענורם ששא5ה המעות 5ה נתן ולא ה'דועהמלך
 וביום . הראשון ביום לפנ'ו ספרים הג'ושרפה
 ש לה שלח יי' ונ'וס . האחרם הג' שרפההשני

 . הנשארים ספיס י4' יו ונתנה ששאלההמעות
 עולום, ער לרוכוי'זט ש'קיה מה כל נתינ הע:ובהם
 שנת שבל'" אישפ'ט'מה בטירק'ה ה.תה ג"כואו

 5ננל הה, המלך בלשצר מלך ואוהרמ'ה

 ומי
 י"1

 למלכוויו ראשונה ובשגה . גוריון ן' 'וסח כט-שנים
 , ה'ות ר' ראה אשר המראה רנ'%4ראה

 כשהחריבו הראשון מכורש גיסו מדאהדריוש
 הכ%כות כשקנל שנה וב' שש'ם בן והה:לבבל

 איש ונקרא יועצו היו ורניאף מרנ"וומלך
 . העת.רות ל'רע שח.מרחמורות

 ח' ומלך תר"ע שנת כויש המלך נןקמבעיא
 הע: הזמן ובזה . ל'שראל רע ועשהשנים

 לישראל להשח'ת ובא קמב'נמא שראייפורנוש
 נבוכדנצר המלך לזה קראו ובססר . עזוריתוהרנו
 ווה . הקרש ספרי כ"ד עם מחובר ספרויזוא

 . למלכותו הה' בשנה כוצר'ם לכו5ך לקחקמב'שא
 . 5אולוסוינוגן הרגה תר"ע שנתעזודית

אעממררוש

 המי
 ו0לך תרע"ח בשנת לפרס הג'

 . בן נשאר לא ולקמבע4א . רר'וש והרגו הרשיםו'
רריוש

 כ,י
 . בבל לגלות שנה עי ע"ט שנת

 שלח והוא שנים ל"ז ומלך לפוס הר' המלךוהוא

 . קזורוז פוזת ולורובבל למקרש המקרש בעןכ*
 עמראל עמו עם *רופלם ופלחו הגדלווהוא
 ,זיונ, ך בה הקז קוא קמביוךא בת נשא והוא ע"טבשנת

 כ"ג שנש כע4עןז תיה הר"פ שיוזירקים'ל'ג
 והשר. המקוש בי: בנה והוא ל'ג ע:ת4ע נןודוא
 מלני סוח חאז המקדש בית נשלם הר"פובשנת
 אם כי י להם המז ולא תרפ"ו נשנתחמא
 בכחשויוביאבלך שמלך קיסר גוליו עדיועציס
 הע:ודים יוך( ולפי זה דעת כפי שנה לתס"וקרוב
 מזרע לוקרים'א בעבור הטז וה וכל . שנ'םפי'ו

 יאשונים יועצ'ם ה'ו וחותנו והוא .המלוכה
 . ליר'ה4 העש'רי( דגמנה הדפ"ת נשנתלרומיים

 שנה כ' ומלך תטר"ד שנת רריש בןג'ושוש
 . למצרים ונצח עורא ש5 אוהבווהוא

 כ"ג הוא ה'ה אב'ו וכשמת יו'ק'ם כ"גאלקייב
נשנת

 תשכ'"
 . עיון וצדק. כ"ג שנ'ם ל"נ הדה

 תשל"ר שנת פהס ט5ךארטבאניש

 אחת שנה וי
 והה שנה מ' ומלך דומרה נשנתאותחששתא

 חכ*ה בן נחכרה . הארכובה ער הייםארוך
 . למלכותו ו' שנת תשמ"נ בשנת א הסופרושרא

 שנת הגרול הרופא ואבוש-כו סקש פ"4ואנשאנוראש
 פ'לומוף וגורגיאש השס"ג, רפו4רת[ ]ס' ועשהע"א
 ועשה ק~,ו שנת אפלסוון של רבו סוק,.ט ס"ר.שנת

 והוא , המרות ספר הוא הא'הקא ספרבראשונה
 האההג בה כתוב ב'רו טבסם והיזה גרולסלשוף
 ובעבור . האולת והשונא החכמה ה'א ארםשל

 . יזרגוהו האל'לינ( בענע לועגשהממ
 הט' הי ואחחו . חדפום ב' ומלך לפרסהח' "י חעא הב' השם כקס'רקס'שגוישתמ
 ואחמו . הרמרם ז' וכלך פרס ישינךאנו
 שנש כ"ט וכלך תשכ"ט בשנת פרס יררוש
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 והמה ס"ג שנת הר' כ"ג יוייע . ה" הבלךוהוא
 . שנום מ"הכ"ג

 אחשורו;ן לו קורין היהודיס הנ'9.וחהטגמתא

ומי
 ועד מהודו ומלך שנה מ' ומלך תת"ה בשנת

 י"ב בשנת אסתר את ולקח פרונינסאש קכ"וכהן
 קכ"ז( התיץ בשנת כודכי דור אכיחל בתלמלכותו
 כ"ת ב,היו ענן אסוזר וכולכוו י בבל לגלנתשנים
 שמרדכ' כיון דעתם למ' החשבון מזה ויצאזעגינ(
 שנה י"א יהויכין סגלות שיצא מהס:הררעהוק
 בזטן מרדכי שהיה בבל וגלות הבית הרבןקורם
 בני ואסתר שמורכי תימה ווה מר"ן יוהראסתר
 מ נפהש אבל . בתולה הזמן 1ב!ה אהיםנוג'

 אבי קיש אם כ' יהויכין בגלות היה לאמרדמ
 כי גראה ו'ץ רבותיגו כולברי אכל . מרדכ' שלוקנו
 ועדה שנה מת' יותר חיה וני מרדכי עצמוההו
 . אסחו בומן שנה ק"ך נמועתה

 תת"ך. בשנת יוני ס'ל'סוףאישוקר::יש
 לימד וה,א . חתכ"ד בשנת פ'ליג(וףאפלסוון

 והוא הלט,ון דקרוק ד"ל נר9ומונההגראמאטיקא
 והלך מיון מארינש היו והוא אריסטו שלרבו

 ; חלקים לג' הסילשוסטו וחלק . לכוצריםללכוור

 , לוג'קא שהיא וההג'ון , איתיקא שהטוהמדות
 סבת אהר אל יש ני אמר והוא . וכו'והטבעיות

 כל' ואש החכמות בכי נדל חנם והיה הסבותנל

 1 א י מ י בו שנקרא אחר ספר חשה .דמליסטיס

 זרנה הנפש ועל והכוכביס העלם ענץ עלשמדבר
 שמק מבין שאינו תוייואיני ואמר . לעולסמתה
 טיכיאו וכשכתב , שנים פ"א וחמ: ההואהספר
 , והת"ל ד' שנתהמז

 ש,ת שוקראכז'ומ תלכרד הפעוסוףאשיקורעע
 משת כתב כ' לימד לא בנדא' וזה ,הת5'נ

 מתה ושהנפש בשפלים עמגיח לא וית'סוהשית
 . אס'קורסין כת גקראו שלו והכת הגוףעם

 שנים נ"ו ומיך אסהר נן הג'ארההששחא
 כיסימזשעה ולכל ולחמותו לאחותו והרנ אכורוהמ:
 . ההמ"ה בש;חומלך

 ונשנת התמ"ו שנת מצרים מלכיתההלה
 של אביו מקדונא מלך סלישש מלךהתמ"ח
 ה'תה ואילופונא שניבז כ"ו וכוזך הגרולאלס:נדר
 כי אומרים היכוים דברי סיפרים וכל ,אשתו
 טוכףאו מנקלו אס כי הי נוטיליפו "רנולסכנדר
 כ'צ יהוידע בן 'ונתן . מצרים מלך נקממכורר'ץ
 . שניס מ"נ כ"נ וההק ההמ"טשנה

 דבור  שהוא ד~וירטוריקא עשהדמוש:י:י
 בזמן מאטינאהם והיה . תהנ"ו בשנה הצההלנמון
 וה" תתליו נש:ת נ"נ אדיסטו . המלךסלשו

 אפלטון שמת וזמקר , הופלכ~ון סוקראכורבות'ו
 עשתיר החכם ואמר לאלסכנדר יימך שנים נ"גחקן
 שהיה אמרו קנאה מצר לנסוף . שינירמה
 כמו לו יישו שלא יו"ני וברח האלי*ם כננדמ-נר

 . נשששה לטמרי' מספר ואין שנה 0"ב וחיהלסוקרפו
 אושנוש,

 המי
 ומלך תתל"א שנה לפוגרים י"ג

 . שניםד'
 שנים ה' כ"ג המז תתפ"ט שנת ירוע בןחוניו
 . הז'והוא

 בשנת לכהמם הח' חוניו בן הצדקשמעון

 העם ש וזשנותו ובענור שנים נ"1 51לךהתצ'י
 אלעזר ושכתע קטן היה בנו וחומו . צד'קנקיא
 כ"ג ידוע . למעלה האמור הצדיק שמעתאת

 י"ח ושכהמ אניו יונתן תחת התל,ז שנתהששי
 .שנה

 שנת מוקדוניא מלךאלסננדר
 וכשכ!וז ונאי ו!המ: כיטכולך כ"ה בן וקמה . שנהי'נ וי תתע'י

 ולקוק הרומנתמ ואיי אשקלאבונטו למחאביו
 הכהני' וכברוהו לירושלם ובא שוחיא ולקחאפייקא
 ודריהמ . שמו על לאל0כנדריאובנה

 המי
 הראשון

 שנים ו' וי תתם"ה ד' נשנת מלךלפיסיים
 . פרת נהר ועבר אל0כנדרוהרע

 ( י"ר היו כאן עד פרסמלכי

 ערלם ח' קמבעיא 2 שנה ל' הראשוו כורש1
 שנים ל"ו דחוש 4 חדטרם ז' אעממרדוש3
 שנהא' ארכובנוש 6 שמם ך' גירשוש5
 גיןמווגב'חרמרם 8 מ'שנה ארתהששתא7
 כ"ש ודדוע דריוש 10 חרשים ט' שובדיאנוש9

 כשנים . שהוא ארתחששתא11
 שמם ס' אסהר בשאיעפורתפ

 שנים נ"ו אסוד נן ארתחמהיהא 12
 ו' האחרון דחוכיי4! שנים ד' אחשנוש13

 , שנה ר"צ חז'ץ  לדעת שנה רימ נלם ,שנים
 חנוך נלשוננו נקרא המצמ אירכרש ס~יםושלשה
 נבואות ססר  ועשה גדול חכם מירקוריו נקראווה

 הוה או . תתפ'ש בשנת והמז הכוכביםומפסנוי
 קושמוגראפטוח ועשה אפלפוון תלמיראפל,וו
 תלמיר וג*שכדני דיאכעמ ג"כ וון . וובהוספמם
 . וריטקרטעמאר0טו
 ומלת' איטלאסףרא. מלנות תחלת י הששחזכק
 . פרם מי אחשורוש ובנאה תת"מ שנתנבנית
 פאנמק , האמת וזה ע:ושע בימי שנבניוזוי"א

 וביר קימו וכן . חתפ"ב ששז נבנאכ~ומלשה
 ,10מ00[ ,ס~ם88ז86] ]68018ט8] וברושאעמון
 נירונא . מלאן כשנבנית ונגניז מע,ץאצל

 הרבה מקומות וכן וקרעטונאנלונברדטוה
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 שנים 'ב שפ א"ה מ%ל קודם תרנא , פ2יםש', א"ה מ%ר קוים ומלמינסא ב%וניא וקהנערא אשי שרהא ד מטרקחש שהא ומזא%ונמזשמ
 . חיכול"אחאלסכנדריא
 אלסכנדראדר * טצרים מלך במלמיום השבהגי(קזמן

 וכוי
 רס"נ תתם'ז בומ:ה שנה כו'

 נתסזרו 1ח1 . כשי' ל'וערזול והצר בבל לגלותשנים
 ריקפ'ץ שנת ארם כלנות תחת העכרם בתוך?ירז%
 שנת אערא כלנות ותחלת . %4סכנדר אחרג"כ

 הביחטה דרה . %4סננדר אח או ו0לךחתצ"ג
 . תתי, שנת הרומים עם מהקרטיגינשי4הוונה
 וי התק"ב שנה הש' הנ"גאלעהי

 שנים לץ
 ל"ה פ:ת דתמץק טומעין אח גשוההאהאמרו

 וקנום הע' ניסש ווה ,לבמלכרום
 מעתיי

 התווה
 בלשון העהקוה יום וביו מצרם פלךלהיכר
 להם ונתן במרג*חע וגם בוהב הטפר ותקןיון

 . לפעטיט זעחו שיבקוץ להם חשמר רבותכוהמת
 וההא בבל לנ*ה פכ"ג שנת הב' היבמלמים

 ואנפיוכוס . שנים ל"וז ומ,- ו2תקצ',קבשנת
 שנת חירם דכעעק שירא מכיוריא השנ'המלך
 אחרם המלכים נ:רזע וע"1 2ינים ייט ומלךהח,"ל
 . אנפיוכםאחריו

 התקל"0ו שנת דוומים עם הקרשגינתימלחמת
 וסידניא שץליא אמפר עם נלחמו רומאהאנסר

 יל ורוכבים נלהכרם הי אמרשו וא:סר ,הגעיקא
 ,טמ~ם

 שנת הקרטיגינען עם הרומים פלום - . ש:ט"רו וי תתקנ"א שנת יארם הג' המלךאנמיתס
 חתקס"ה שנת כוצוים בולך במלכרוס .תחקס"א

 הד' !קמלך א:פדוכס או מלך ונן . שנים לזוי
 . שמה כ' ו0לך*י-ם

 כהת הש הכ"ג וההא הצרק שכיעון בןז;וניו
 ובפלכרום . נ* והוץ ש?ש פ' ומלךחהקס"ר
 רצה %א טעות לו טרוק לו שלח מצריםב%ך
 וסץסיהו. יתצ*ם מטובישלנו

 והגדי
 יומח מהם

 למצרם ברח וחוניו הוחדום %ננו הימרלו
 ן לכר*ק הרוכרם *5ז וש 4נסרונם עחדכמני

 והמ; התקע"ח שנת זד"ב כ"ג חוניו בןשכהון
 הכוו(לים והנבתז המקרש ובנה שנים כ"בלג

 . רמם כרם הבורות נתכלאי כי נס לודבע:מה
 למצרים הלך וזניו בן זימו כי גוריון בןובספר
 במלמיום המל שם שהמה לאלסכנרריא כתבהשלח

 נושות[ טהתן שנפל גדול בקץ דיה פהמםוהנלכה
 ירחשלם של ב"ה כמו שם הנוק,ן בקעלששות
 קודם שנה ויכ נב,ו ?צעוה כי וה לעשיתוצרץי
שא,

 מ4הדב*"
 תכדה שהא הבו

 הטר יהש מוע לעשת חי שמת שץשן
 ומה הבה; טאעיזה סשה תורת ננך עקשינו
 , הוה כרנר מיה הוא ע"1 עשיה שנבאגאשמר

 שכ וכתמש וכיבדז בקע ועשה לזלסננדרא שוש
 פודתחן 4קמר אין אבל . נלים וותשוה ולווםכהנים
 וזפ . ורושלג( של המקדש בית בידך ונליוהבית

 ו-ה~5ם וחכמי השוכורונים זזכבר וזלכד להמבזי
 וחהץ ע?. 0אד ונהוכחו גרעים ביש- הבית דברעל

 מ בו; עדה פלא דועהה מן האמידותהטענות
 הוממם בש המט כלמ נל כי מצאו בירושלםאם
 להר א= שום ולא *חטלם מ:חה שיחיםהיו

 חש"ישו שיהדגומ הי בור נצחום ואוגירם
 כזהבטע אלטכנדויא א:סר ג"כ בחרו וזפ .כרצונם
 כונוז21 גסוף רו"ל ברמי מצאנו מזה וקרובשעשו.

 שע בשנת לארם השני הי הנדולאנפיוכס

ומי
 זיה ו4ט . טהרוכרו( דגשר זי0'ון 0קמקרבואגינא י אמנל ברח ה0לך הץה . שנים לץ
 0ו(ובהם סשץם ועפ" תק"ז ש:ת כ.רא ב1ק-ישע
 דדזז התקצ"ג ושנת . לרוכוימ (?קרש ספרי לדעם

 ויואת . קטנים ונשארו אריו ואדריבלאניבל
 לצד מאי0ץ מסור זלקו ו4י אכקקם מתדעענה
 "הנהו מנהר 6י, השמ והדלק . כודדוביסרומא

 . טקשטייו לקארטיגינא בנו והםמה;רמיגינוש
 .קרטאנינא י הק: שנה ל,ו בן אניבל תתרן"וובשנת
 אלפט ה' בשמן כלך שמעון בן נ"גחוניו
 אנטיכט ביכר הי; חה . ש:ים כ"פ בכהונתוומלך

 בוצרם י לבמלכיוס ונצח ארם כ%ךהגדי
 עצחם הדלתות ופתהו וזזחריבה ליוטולםונבש

 כל יקח קקה"ם * ששים והרנמוחשלם

 ועש,ז בגחיז %4שם עשדת והולו המקדשכ*
 . לעסוז% גד%ותרעות

 %4פים הו שנת הטמהסוף העזור'א(יסתרכלוס
 חתפה"פ1ף המהנרס אררכמידוון ג"נ הפ*ציה.
 הגריחריא

 . מההנרמה
 אלפיט וף בשנת בוונרים למלכ' הה'במלכרוס

 , שנים כ"ד ומלךוח'

 . ר-א א' שנת רוכר שר צמיון של רבופאמסיו
 פלחכ1ות עסוה והתו לנשרר נעדלך ה1אהשפיון
 אניבל עם נלחט חהוא . וקיומץמ בעבודגד%ות

 פ"יסוף והי: . חקזיבה הו:ס אצלבקרפרגיני
 * האמורה בשנהתעז;

 היבמלמיוס
ל"שמט. ו0אל ול-ב * דף בשנת הו'

 ח"נ דף בשנת חעדם רנר סושי ל'נץ0רמו



]ל6%4-510 עחסקספרש2[

 הכהמם מורע זזזזתי פילון דשהיא 1פ4מה .לתמיה
 יונ'. ב115ן חנמה סטרוכהב

 המצף הימים ד4ף ת1סר הסלוסוףקטע
 חש1ון פלושף אחר קטוו ווע . עצטהבשנה
 אז הרומים עם המקרע"א כלחמת יסימא

 כילין ק' כמו בונמשה באשהוא ודאוי4דומא
 היתה חתכלחמה גונרלקיאה ששמהמהמסיא
 . מווינימטותצנ"מו

 גשא הוא בכהניס במ47'1 ט7הגגשפויצדנמז
 חהנהש כ"ג שמעון שכות וה והקה . ה"ד אלףח'
 לו היו לא חזניו , רוחנן וגע1ופ חוניו בנים1'

 נלחמו האחרם והשנים . חסקי והקזגנ"
 ועשו הכהומתעל

 למי
 שקךר ארם מלך אנטיוכס

 הגוים 15מות ע1האל שמות חשידישו מלהסחת
 נקרא ההת4ע גטום , שמם החליפו עצטםוהם

 מימ*או שמו קר"ו יוחנן , יון בלשוןגשונע4
 לא הוניו א% , המיםבשם

 דחיי
 ונינלאו שמו.

 לאנפדוכס שוחדנתן

 ומי
 הקטן ואודו שנים '"א

 שמד סיגזור 'ק למלך ועשו . אחרים שנים 4פח
 . יוב"ם אלא קהררוכ( ניבונז על יקראו ולא שואלש
 שז השמר לבטל לי לרבר חומו דיך%41

 והוגו בררך אותו שעזרוג 5אוהבו סלחנרנלו4ו
 . לו חדה מ לרוצה הכלך הרגה%

 בן יוחנן בן והוא ומ"ג אלף ה' שנתסהודה
 גשגימם כררושלם אחר מחצר השמינא' גןטמעק
 סומעק הב' יוחנן הא' בנים ה' לו ודו וזו7 ,יריב
 החרק וזה . יונתן יהה' אליעור הר' מזורההג'

 הווודה על יעברו טרם חשרמותו משהבהירת
 ונלחם השה ו5ש שלו הדת שיכרר אנטיוכם לוישלח
 שהילבניו ובמןע זקמתו ולישן . עמו ובניוהו%

 ולגמרת שמשן לעצת ונמשמש התורה שסרמחזו
 שמעון , יוע יוחנן : שמש וההל'פו .יהובה
 מקאבהאדש, נ9,י שמו הי , מכמי יזודה ,וזפר
 . שמותם החלטו לא יונתןאלפ1ר
 אנטינס ה% מכנ4ר מידה למלנות ט"ושא
 א"' ש סדים ד' והניח 0תעת לשא% נא סרספלך
 , הרוסים עם טלום ועסאה ע:ורה סישםוילם

 עטו וששו מאנטיוכס אדע'ים שרים באומוחר.71ק
 ע:ודה בא וה וקודם . קזודה ומהרגילהמה
 שמחה ועשה דפרצות ובנה אותו וסד:רלמקוש
 מומהן . כתעה הורת העוזבס ההזודים הותוהוק
 לקוברו כר' רב בזהב גוסו קנו אחיוויסשן

 ג' בשנת יתתן בא ואה"כ י שניםר' וי

 י'ט וי
 גשהרג כגי להרגו יון מלך אנם'וכס ובקש ,9נ'ם
 חץ'ו כל י נר%ה מלהכיה ועטי %תקלהץורה

 המדנות ננל שמעו תה ימע הה . ארטמשל
 . היוטים עם שיוםהמעה

 הג' הםלהמה . וכ"פ ה' שנת התונואנהנט
 קרטנינא וחרבן ס"ק שנת דיומיס עםמקרטג'נע1

 . ס,זשנת
 נ"ט וכלך סק שנת מצרם יבטלנרוס

 ה' ומלך ע"ג שנת מחתהז בן שמעון .שמם
 תזג למשתה זמנו אנטיוכס התן ובטלמיוסשגה

 נוץ אזקרים בנס וב' %אשתו בנים י"ב46משן
 שמעע בן הורקנוס מלך 0"א בשנת ה5 .במאסר
 האף דךה ווה שנים כ"ו ו0לך לחשמונש דש'והוא
 דעשל שם קי הורקנוס ונקרא נב'א והההיכהונה
 על צד אהם י אכטיכס ואז י והרגשנצח
 ואו . הדת על וטי?ברו הורקנוס ביטיירושלם
 '.. שם ונוצא דור קבר פתח העם לטונתהורקנוס
 ףעוב לאנטיונס ג'מאוה ונהן והוצ'אם והבדרככיני
 והחחבה. לשומרון י הורקנוס ואז העירמויר
 שבטא עמה קרא וננאה דיוזוס נשנא זמןואדד
 מדמרושי' המח5וקת הסיר הורריס ווה שומרךן%א

 בנעז ה' והניח מח מיובה וצוקנה כשוד זקןוה"
 סשעת וניבא אחרם וג' ואנטיגנוסארסהובלוס

 מלך כי . ~יזו וכן התורה בניו יקימו לא כ'מותו
 אחת שנה וסלך וקש ה' שנס ארסהבלוסב:ו

 מאא שנות יתר ונתן למימח הנהוגהוהח*ף
 שאמרנו כ"ג ס1ההה שמעין נן ח:רול חו:י כיודע

 4נמעכס בן אחש י הרש? א:ט'וכס ביט"למעלה
 לגוול לירונמלכ4 צבאר לשר וסלת שיליקשמו

 עצגו נערים שני יצאו לכהף'ש וכשנכנכוזזכוקדש
 'ת' לשמ התסלל המע מחד מפני וחומו ,לשר

 רוצה שזהווו נף וא"ל לכולך לו והלך ,והתשהו
 וה שמת ואהד . ליושלם ע4לחהו דמו5יפוך

 5וחנן הכהונה הי וטץ קטן בן נט"יחתי
 . נרנ,"או טהממואביו

 בן לההושע דאיסה הכהן ענתן בן הב"נירוע
 אלסכנדר ימי כל הכ"גיעצדק

 הגדי
 94דו וממ4ה

 וס-שום ביעיסרונים לאחהם %4 לסנביט חרעהקז
 רעות הומרו , גריזיט בהר בית ועשוס'רושלם
 ובא הסירומו:משן בנ(לכות :מהוא מוקרון%6סכנדר
 א4סכנדר שראהו ומון , הכוונים עם גריהכרימה בבגרי כ"ג ירוע 44לו יצא ואז שקה מצרלהידשלם

 , בציץ כתוב סוהקץ לשט והשתחוה סוסו טעלירר
 כייחייה אתה למה בה1ריו אחר שר אץה%

 שלו לאלוה אלא כושתחוה אני אין א"ל ,לההודי
 בדלום ני משתחוה א:י ועוד , במצחו כתובשהוא
 בשבח,ח 5רחשלם נננס ואז הצורה, זאת ר4ית'אני

 "להנס לכה', מתנות ונתן לשי"ת זבויםועשה
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 ו' כי ושאלו חסר סרסימי יתטלם 4אנשיאמר
 , להם והורה מס בלא חפשית 'רחשלם תהיהפו:ים
 בית אלסננרר כש:!ת ובויד . כוכונו נ(וואלו כווזוכל
 נז י:ושע 'דוע וה ער עזרא ובספר . כ"גידוע

 וא"כ , ויוידע יונתן ידוע אלישיב .ויקיםיהוצרק
 4ולי 4לה ביכי וזה כי כ"ג דרה אמ ספק 'שעורא
 בעורא שנר4טה כמו לכזהכיב[ האבות מראשיה"ה
 . ע-לשע של רורו וההה יהוצרק אחוהיז

 אחר אחת שנה שכלך לארסתינלוםונחוור
 אסר אחר אחע אנט'גנוס ובעצת בבל לגלותתפ"ד
 טעיו'מהדם. שיצא משוגה כיתה הוא ומתלאחיו
 השג' אחיו %4סכנדר כולך 4רסתובלוםאחו

 שמו והיה שנים כ"ו ומלך אביולהודקנוס
 הץ; זה ואחר טינ בראשונה היה הח ,יוחנן
 והרגרשע

 לאי
 נשיתי:ם, עם אנשים ולכי וקנים

 כילך אלמכנדד וזה . גרול רביעית מחיי מתוזה
 סוהם אום סלכי תמו ק,"י ובששת וק"ח ה'בשנה

 בנים ב' שב וה אחר . אנן'וכםטמשפחת
 עוב ואלסכגדר וארסתבלוס וזיורקנוםאל0כנדר
 ומלכה למלכה חעם לבווגת אלסכנדריתלאשהו

 עובח וה'4! . שנים ע"ג בת וממה שמם0ר
 לכהנ'ם הכ"ג. והוא לכ"ג הגדול בנהלהווקגום
 אמם שמתה ואחר . כ"ג שנים כ"ר וודההגדולינ(
 לאחיו הורקגים וגצח ביניהט מחלנקחהיה

 ימיוך איסתנוום כי שלום ועשוארסתביום
 הורקנוס נתחיט ואח"ז . נ"ג ע:יהוהורקנום
 ארסחנלוס ע5 ירוסלם על וצרו ש-בים למלךזהלך
 בירושלם למשול הרוכףים שבאו סבח היהחהיא
 וכבדו המקרש וראק *רוטלס פונפיאו הלךואו
 קיסר גייו ונצחו לרוסי הלך ואח"ו . יו ש5ח%א
 דאש וחתך לבטלמיוס למציים פונפיאווגרח

 פונשאו תה קיסר. לגו*ו בטיטיום חשלחהפונ0האו
 לרוכף. נידושל0 סס טרתנו בדאשונה שששההיא

 וקרשוש קמ"ז :שנת לרומים שר הקז קיסרגוליו
 ואח"כ ימקרש טל קט"ח שנת לרומיסשר
 פעיו טארקוש הין ואו . הרגוהו ושם לפרסהלך
 אוראדור, וורוש ואא*ו פה!'טש, לוקריסיופ%יו

 בלשון הגדיל והוא פילוסקז פיסרו מוליומארקו
 . וצוצתו ו%שון אכףת'ת ר'ץ כאוידקטוללאט'ן
 בת קלאוסטרה מלכה היתה טצרים כלליאחר
 ומכשפה וינה והיתה בש לקד,!ץ ולאבטלנויום

 ות"שו זיוסיס שנצחוה המלכח שפטרהורי, דעבורה קמא ובסרק המפלת בפרק נזכרתוחש
 מלכתא קיפטרה שא4ת חלק במרק אבל ,מ5כותח

 . ב'נ'הם שנח ר' יש כי זאת וא'.נח נשאוילר'
 ה.תה כי רווה ונא ענ4ש פע4כב 4הורדוםושאלח
 . בבל לגלות הונ'ץ יו:ת ק"ן בשנת ובילכה .גרזו

 . נכיצריס י עוד היז ומש סלכה שגהוכ"ב
 שגקראוג באפר'קא נדולה עיר גננית השנהונוש[
 . ק"ן בשנת מקרטגינא מילין ל'אנקישא
 שנת מוך ברומא הראשין המלך קיסרוגוליו
 11' שנש ד, ומלך בבל לגלות תקמ"ב שנתקצ"א
 ואחר . והרגוהו ברומי מלכית התחי ווהחדשים

 אוטניינו כווך וה ואחר . מלך בלא שנים ג' היווה
 שנים נ"ו ומלך קנ"א שנה אגושתו בחדשק'סר
 י,ק ואחר . יסר מגייו אחותו בן והץןוחצי
 . שנים ל"ה בשלוה הע%ס בכל מיך למלכותושנ'ם

 שמת האדוכר אנטטשר בן הג5*הורדום
 וי. גדול גבור שהי: המות במםאנטיפטר
 ק0,א בשנת בנוהורדום

 ומי
 לו והיו . טנים יץ

 ררהה וגייד וער . יון מלכי כ"ג היה ואו בניםה'
 הגדול לבן מאב כסדר הגדולההכהונה

 נקנ(ש היתה החדבן קודם שנים ג' שהואואיך ומכוי
 הה . חרגי כ"ג היז שנה ובכ4 ובמיתבדבהס
 ימח המקר40 בנה לי!לכיהו שנים ט"ו אחרהוררום
 ולכ"ו . שים ובנה ב'רהשלם בתנם ובנהסאד

 והע; להוררוס שנרלו כ"ג להורקנום הרגלמלכותו
 והדג . מבבל הורקנום כשבא והרגו ידיקאיש
 ארק,לו ! הץ ובניו * לסנוזדרין והרג אחותולביל

 ובשנת ופלטו. ולישיני'4! ואנטיפטרואנטשא
 ברומא ותוכן ורוסא פ'לוסוף ווירנינ'ו חוץקס"ה
 נהרג הכ"ג הורקנס . מיח - ט%יוש או הץ:וכן

 ואו . אגושתו למלכות כ"ח קפ"ו (מנתכוהודדום
 נל ווה . ס'שזנה בן ומת החשמונים כלננרתו
 א5טכנדרית אמו שמהה אחר כי בצער ה'הימיו
 עמח וגיחם אחיו ארסתובלוס ובא חרש'ם ג'מלך

 לחדקנום והחויר רומטם שר פונפ'4!ו באואח"1
 . לנבל הי וה ואחר שנה מ' 1כהונהלמלכות
 נק4ח ל, הע; ושנה שנה נכל זה שסתואחר
 חשחר 1 רנקל . שניבא מה נתקים ובזה .גמעות

 טהחח כ1שרז ינית וששים שנים שבעיםהשבועים
 . הסנהררין אוי יכל0 והצדקהכהן

 באוסות טי:ץ נבי!וח מי' האחרונההשבילשן
 . וק"ע ה' בשנתהעולם

 דברי כיטר ר'ץ , אקמתורקו לע'וטיטוס
 ופה!וטח פלוסוף ואובידיו . קפ"ג בשנתהימים
 . קמ"ב שנת פיטס1"ל

 הנהן אדסתושוס .אחות דחזשמונים בתמרים
 המדוס אשת היתה וזאת הורדום שהרגהנש-
 קרן מ ב'ג%ם ראו.כמותה מאד.שלא שחוהיתח
 כו אשה !ע'תה שלא אומרים שהיו יד פניזעח-
 דנעמר . ובורח כשמש השכרם ג!ן ?ורזזאם

 גדוי כפש ובעלת גדולות סלב טיתה בלהיס גדולח איבה לה היתה כהשפחתה לל בעלהשהרג
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 ואתוה שחסוהה עד , עמו לשננ העה וותהיא
 0תב שלחה פעדא הסלך להודרוס אמרובעלח
 , לאחקז ויעו מהוררוס הםלנות ערסו-ולרומי
 . והרגוה בסנהררץ אותה רנה ד,ודדוסתט

 רוחנן האיכו אותו סולר דמ132יניהוכק
 ז0יה נן רוחק . וקצ'ש %1ף ה' שגתהמטנ5
 אותו קורם נולר זזרשים וש,שתץ עסרה ואשתוחנהן
 והמז אישירורו נס' ג'נץזם סביות מש .דשלש
 ה' שנת אישידורו וכפי ור' אלפים ה' שנתייקיה
 . שנה ד י' בת לרה מרים ושאסו קצ"ט. מ"אור";

 מ'ץ שנת מלך ר"ר שגת הידוס בןאוקו%4וס
 אתו ואנטיונס והוא , שנים ט' ומלךלאגושתו

 . אדצות ונבשו פלחמוהעשו
 עלקחו אחע אנפיפוס מלד ר"'גשנת

 שנים כ"ר 0לך תה . המלוכה אחיולארשויוס
 ונו' עצטו בפני הגול , חלקים לר' ה0לכותוחלק
 עונר תדה הכהנה והסיר בניו דהרג אנזרחיה

 שהוכיחו בענור הסטבל ליוחנן עושחנ?חתורה
 הלינודן וה ואחר אוטשוס אהיו אה1ת יקחלמה
 יו צרפת עיר שודא ילאון ושלו1הולרוסא
 . הגשר שנשבר בסים סתה בתו וגטו6עשחי
 כ"ג ומלך ר"ד שנת ברהשא טיבייו0לכות
 פלוסוף והוא רט"ו שנת ת%יחו הקץ ואו .שגים
 פ' דיומ"ם בענור בירושלם עמר והואוחכם
 נתן והוא נרולח הכהונה מונרים ודו חעפגש
 . האעש לאותו שפט תה הכהונהלקיסש

 . שגים ר' בירושלם והץן רכ"ד שנתשלאטוש
 והיו הפרופרם פרישת היתה רכ"חוסשנת
 אויבים היו והם ובכ"עכלם בו1לבתעק;םנכברים
 . האעשלאוהו

 שהע פרנים תדו רכ"ק בשנת או היוהצדוקים
 הנפש וכי סלאמם לא הסתים תחית 1יןאומרם
 צדידט סוהם מראים צבועים והיו דצוף. עםכישת
 נקרארם פרושים אחרת 0ת יאו . נרמםוהס

 כאר. פחדם פחואסיאוס
 . רל"ד שנת בורגוניא ד4 דזקותדלת
 בשנת בלך ארסהבלוס בן הוריום בןאגרשט
 קודם אגהסס החה צריק. והעז שנים ז' וסלךרי'ו
 . קיסג 0דבירע עם גרוכחשחקז

 . שנים ד' וכולך י'ו שנת נקליגולא[ טיורקיוס
 וח' גמנקם ל'ג ומלך רכ!"נ שנת סרירקלשרו
חךערם.
 שנת טעמא החששון הספא היה פימרופיסון
 וקודם . חתשים וו' שנש נ"ה שא תיחרם"ג
 והען שמם ון נאנטוכע ספא הקקוח

 והקיסר גלק~
 י כקיודייו
 חל גגור חפווכ1רומ הגרול שמעון דיח1ח1

 עצמו להראות ורצה באוק* שמ תיהומשף
 וושימונששו נקרא ומכאן , 0הץת לו וערתנואיוה
 סוהתשלל תומרו , קרושתו בוטים שטונרמי

 . וסת מהאתר השמרוני שסעון ונפל פיטרושיסון
 ג' וכלך רם"ה שנת בולך אשרשס אחהוודוס

 זה ואדר . שנים ב לבנו המתתה יעוזשנים
 כ"א ומלך רס"ט שנת מלך אגףטס בןאטץפס
 והוא לאטין בלשון ובקי גדי חנם והץזשנה
 וזחככר' נין גרול טחלושן הטז ואו . לטלכיםאחרון
 ואהויו . צדיק והץז כ"ג חוני היה ואז .חכהניס
 לפניו ונחשה . אחרון והא גרי מזן סחהיהוזיה

 גורע ן' יוסף של אביו שהוא הסופרסרטץ
 יוחסץ. ספרשעשה

 הדנםשינקא
 ססייפ וזמ4ה רצ"ו שנת הגרי

 בן לוקגו 1ח1 . תלסירו נירו קיסר והרגוהרבה
 . ספחם ששה שינקא שלאחיו
 דוסר'. ת' שנט י"ד ופלך רל'ח שנת קיסרנירו
 ס:שו והקה סי10רו את,ר רנ"פ שנת פפאייננוש

 . שניםי"א
 . חדפים 1' וטלך ע' שנת ברומא קיסרגלבא
 ג' קיסר וביטיליו . חרשים ג' סלך קיסדואוטו
 .חדסרם

 או ומ . רע"ח שנת טמיד פלושףינטייו
 * הנ"נ סהתעזו בן הכהן גוףון דעסף

 הצרעוז חו4 בחוטמו שנננס יסראספסיינוס
 עד והץז שנים ו' ומלך ע"ב שנת סלךחהרבורים

 ברוכשו ה0לינוהו ואו נירו שר שףה , ירשיםל
 ירושלם על טיסוס לבנו והנמז ביושלם הט;והוא

 יכרם ה' ורע"ד אלפים ה' בעעתהזדעינת
 קכלחנו לפי אגל . לא"ה ע"ה שנתלשיפתמבר

 יכרפ כ"ח יאשון ביום בט"ב ודה גוריון רביוסף
 *ציח ותיצ'א אלף ג' 0ינת הדהלאג
 והקה מעובית והשו ר"ב למחוור ט' ש1תהיא
 6ת' החרבן השלים או* ן לאגת4חו יפרםבכ"א

 פעסי' וה' לנוצרים. 0"ח ש:ת והקזטסףטיטנרי
 , נבוכרנצר ביפר הא' 1 ירושלם גכמיה והקודם
 , מצרם סיך אשיביאו כבשה ש4 בביתוהב'
 הורדוס והה' ,. פונפשי והד' אנטיונס,והנ'
 ו4'א נען כ ~1א המדעח ואת שבנה וכף יהגרול
 שמו וקרא שם אחר סגרל ובנה . צדק0לכ'

 הסלך רוד וסן עד מהננענים והעז ,שו*מאן
 וברקכות חומות ג' בה והקז . מיג ש כ,לאהי"ל יר"ו התיבה והחלת . יוזשלם קראה ורודע"ה
 ברל %2ל וג4*61ית החוסות בץ וד1פירותברם

 רג*ם רהג ורחבט אלף ס' הקץ החפדותובעומק
 במנה וחזעיק אדרףבוגו שגא עד דעיבתוחקזה
 עגיפ אם מ קזודים שט 'כגסו וושלא לגיםונחגח
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 וכן רומים וצבה 0דד יהמלם פףפיסונשלסח
 . כתמ-ם כיצ"ר * ת'י טהקיודיםסתו

 0ללוח כתר שלקחו בויתשלם שמלכוה0לכים
 . "הזת שנה אךסתולהם : החשסוניםבעמן

 ל"ו הורדוס . שניס לי הורקנום . שניםטו אידיו אשהן אלסכנררנ'ת . שנים כ"1איסכנרר
 . שנים כ'י פףטרדקו . שזים ט' אווייי .שמם
 צש. י או2 תת2אח נים. לאיט

9 טחז חיה2 טיה"אהו י ססם קש עו מיהח%אהממט  2=ה א*ך, 9ק, ק, ועו לצש"ה נק 
א  ניל*9ה*מןהיח מ "שת %""מי ש2ע. *, , ה ,%
א"ע

 אשי
ק חי אשק. שק 4מד ש י לצ 9דממוק ק ש ח ש  
! ית פיצ י2זהפקת" 2 מ  

ק=שק 9   *שן שלע קיק חתת 
 ש. מרם ושי שה יו שקמה9
%9 ר מ עטעס י מלח  4 טש   

 שש,יששבש לממחיקאי"קם
 שמק י ם=ש ה " אח קץ " 9דק.
 ש=ל2 " יר . צה יא החהט" שי . ושד"טמקאח מתגשפהשו
 מ "= שש= שחח24מאש שש.עו
 גא אמו עשמהה בחים שאמו בעח שיםכץ

 ארסתב*ס והק: מהנהונה והסייו אחיואהסף.בלוס
 לקחו זה ואחר . חרסמם וג' שנים ג' וכהןכ1לך

 מ' להויקנס הכהונה וח0-ה לודמא והולצופונפטר
 לקחו וה ואחר ,ש2ה

 כהי
 הכהונה ונתנו אחר

 יורשים, וג' נונימ ג' וכ!לך אךכעזבללס בןלהורקנס
 ופלחוהו אודו ושישיו ו:ורדוס ע*ו ~מרואהק"ו

 לארץ שיבה משורשי: בורבלום אצל היאלאנמןכשו
 שבתמים לאנטומא לאנמיגנוס שם ושלדושול
 בפלו הכלמת חורדוס ונסלקח *ע0רגמסוחתו

 ער והוודוט אחרש כהנים הזוהחסומוטום
 ופקהע שמם קיץ בומן גדולים כחגום כ"טהחןבן
 . ענומין משראל ק:ודה שם ל ל'י מהאאאיז

 השש כל 6'וסי דג" והא , שנ2עיד 01לך דו"ף טעת טלך אספשעוט בןטיטוס
 נפי ה התו ולוחות וןמודות וגגריםסורוטלם
 . גסור שש- והץערותם

א פיטוס של אודודעדטשצו  דוש2. ' ת נהח סיק%צץ וטופו שמם..טש ו* ת"ג 
 תשי. שףם י,ן עיך ה אלטיר קיעמם *דחז תרע מעת קעדפח"מס

 * % אש ק ימ 9"41
"א2י

 דץ שמ יים נ=ר
 התעשצקחלקשדשיריס *תח"

 להז עת %ה ש= יא ו%ך ויאשמ 0י
 יכנסו שלא וגור וההריבה ירושלם בניןוהחדק
 בנו שם על ן א דרי א ירושלם וקר4ול לשנזק:ודעם

 4עתמ ובפה לאלסכנררשו י וגם .אדראכוס
 שהך0תה כ,דיה ק2אה וב4רנגלאמוייא .והדעיקה

 א2ל שמ: ס' בן ומת טינא טיבור ושטה טלץפ'
באיען.
 כתיבוו בן כ1עמיה םמא לנוצד"ם יכרם רםףבסטר
 ש0ז ועוס אד! בומן עיראל ל 0לך אשרה"הץ
 אחר שנים ט'ל!ה ארראנוס שטלך , משררהסר"ה
 לנתששם השיגה נוק ועשה גרול גבור והק:הדשיבן
 ונויתוק , היכרם רברי סופף אשיבשוו שאתרכסו

 4יבא מא2י וכיש הארצות בבל לעזםכאכור
 אהצם והחמג עמהם 0לחסות ועשץ:1פ44חעו,

 דלך כוזי0ז וק . והופיעט ארראנוס שמוער
 ומאנינרי סדוני 0לכיות שתי והחמבלכ,צמם

 עצד9 ע4ה ונלחם סצרים של לאלסכנרריאובא
 והלך ב4לסכנדדשו רב עם סתו ו4וו .אדחאנוס

 "ע,ם שהשו טעמושטכוש לארץ כוויבא20מפ
 תדם הק:ח-ם עם שם והק: עעהאל וארץכריים
 0ז ודיג ארו-אנוס עם גרולה סלחמהעשה

 גססרם נכוצא וה . מהק:ודים רב עסארהאנוס
 הרג בגט( סאבו-ו ר!'ץ לרבוץ קרוב מסכיםוהוא

 והחרב לא"י הל וכן . הרבה ההודיםבאלסכנרריא
 זיחה ביתר כ: האמח נחוה וממון אוביתר

 אדד שג'ם נע ק,סד אדראנוס יר לחוהננה
 גם קןלם רורות בעל כמו  ש'.ים ע"ג ולאהדדבן
 . הוכיההי שחו'ץ אע"פ נהרג כוויבוו כי מכרלא

 . לחרבן ס"ה שנת מתוארריועוס
 קלש ש0ז מי ארחאמס חתן שאןאנטונחו

 וכן . רזזנק שהווו ס'או(י לשון פשוו קראוהווטוב רו(מע שהקז ועל , חיומים וג' שגים כיצו0לך
 אנטונעוס הוא אחףו שי אודו או זה מנרזוה
 . חנחם שהעירמ

 גרל ותובן פלוסוף אלסכנרף רם4ייבפלכרום
 בתכונה רובה הוסיף הה . וה רומ; למי 0לךוהיה
 דלקים ד' ועשה הסבטים חקכמת ולמגשתיוששח

 וויה . שנים פ"ח וחק: דגוחם וח120הלכישפפים
 ה'בשנת

 החרגן איד שנים ס"פ נמי ושמ'י
 שא( שחושג כו אמר ווה , שנים ס'ץ:ו!זאמת
 , העלם כל ל שלטן שוצא סובר לשלםסמזע
 התו גס מאחר ונןסר עצה יקבי שלא כר אפיוק
 צריך י!ק'ן סרוחר כר אמר וכן . *צכהץ האףאין
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 הדוכן שלבתמ , 'וחר טובים גמעסךםשיויף
 "1צא טלב"ג , אחךו פזה וכ' ת"ש דואחגרל
 . גשלמיום אחר ור'שף

 לץ הששמ הרונף ההזא גי4נו המט"ט ה'שנת
 . נרסואה87ךם

 סלך פ'14 אנטתי של אהיו אנטונימכ*שקו
 הה אחר ותדש שנים י"ט ומלך שס"ב פשתסיכר
 בימי היו אחים שני ד4לו . וחסור הבםהקק
 . ז"ף'ושרכינו

 שם"א שנת פלךיסודוש

 וטי
 1' . שגים י"ג

 ז למהבס הששת' לא אחמםקטים

 . תס,א שנת כינות יע במצרםסנסמא
 וזזד עי(מ והקה שנים 1' ומלך מ"ת שנתפלער
גוצוי.
 בשנה ויוה שנים ב' ו0לך תנ"ג פנתטלו
 דהמלם שמזוב כמעיו השלם בכל כוע8הדייא
 . במצרים הקהרוחר

 שמם ב' וטלך תפ'א שגת הקיסרדעק1ליסע

והי
 עצטו ושוש לחכף נא וה ווודד לדושלם

 ..והתוננים המות מסם חמא אצל וטתטהמלמת
 . וה טה על  'דערל ולא וה למנין בלחתווזמתץ

 עם שנים ב' ומלך תק"ה שנתגאלירוש
 וווזל, , הגדולקושמיעטץ

 קושפואנכוץ לברו מי

הגדי
 גול ללירה ינ"ה שנת גמהשו ותק"ו ה' בש:ת

 מצרי זזר לסלכו ש:ים י' ואדן' שנה י ו0לךא"ז
 ספ* הוא שלךסטר סשדעחו אותו שרעאושאמרו
 היכה שח"ו יעיי. התשהמ הזכע מהיילוסנאן
 יקחה ליוסלם אלינה שמה קושטאנטין סלאסו
 מות העזודים על וגורה הקזודים עם גיולהשנויו
 וזע , האיש לאותו בו שתלו העץ לה 'הנו לאאס

 שנה פאות ש' אחר הווו בן מ ויעוהתייו
 ובעץ , וערב בשת' ע?מם ג' שסצאו השמרושנהלה
 שהווו ולטת ויוני קזוה ב%4ן כתוב ה"הא'

 בצורת שזלו עלא הוסו- גור ואו , דיישמאותו
 זור יהודי וש , וה בעמר וערב שתי מעץוה

 וה ואחר כורושלם הגמון לו ששתה והשנוצר'
 לרוכר. העץ הויכו חז ואחר נהרג, הנאבומן

 בוסל אווזו ושס לבנה א' נתנה העזומטסמרמז
 כפי בים השל;כה והב' , למלחמות 4לךשסו
 ווה נ( בו עשו מה נודע לא והג' ,עדותם

 שמח ויקרא בישנכוא חומת הרהיבזסטאג-מ'ן
 כמי שנקז רוכר ונקראע[ שמו לקושטנמיטע

 וטטק ,גדלתם
 ואי

 לנל הפשו 4ד*ושטה
 . יוום עד אוש-יוהבאים
 . כאוכף איתי שבה הנן כסמר כי כי~יב בד"ק1(

 * * בנה דעשני קהעטנטע תקל"תשנת
 של -

 . וח2מ שנים כ"ר ויקתיטנטץ
 בקונגמסונטינו אפשטאטו גוייאנו דהעליסרהמלך
 . חדשיס וה' שניס ל ד0לך תקע'.בבשנת

 , הקסץ בפנת שנה יא מעךוחליטשונתע
 רעש ז;יה לאלייפוהנו הנ' נשנת השנהומאת
 , ארעץת ו:שקש דום סשפת סרצא העלםבנל

 לעכים והוגו דךים נפלו ארצות ובפיוונשעליא
 שנפלו וירקים ועש ג"כ דוהובקונשטנטינא

 של המקרש ובית הרבה אנשים והרגואבנים
 היהוד"ם אוהו שבנו מרושלם או שהטץישואל

 גלאנו בימי פעים ר' לוה קורם גדולהגהתמוה
 יזהודים הרבזץ והרג הרעש בוה משקעאשששאטו

 ואסיו הכל וגשרף אש י5(ו כוהרחו ביום והואחד
 שם שדרה אמרו הבהלה זאת ובענור , הברלכל'
 הקה היסר וליט-נו . ניצרים וחורו קזורםש'

 וצוה יירושלם זזיהודים "חךר והמו ינצריםמנגד
 וגם רשות להם ונתן המקדש בו[ לננותשיחוח
 טיהשלס חוץ ודוו ובת שאע ואמר להוצאתועור
 בומה מפואר יהר בנז לעשוו[ הקהחים נתלותוו

י1 א  . 
 ותקעץב ה' שנת ממלאן אגמוןאמנרושו

 נוצרי לאנושתין הזזויר והווו הרבה ספרשועשה
 ל'ו בשנת סרוש איש מצרים בארץטמוומיש

 . נוצרים למש"ם טחזירוהקה
 ,שמס י ומלך ע"ו שנת בקוסטנטעא הו'הקיסר

 ה' גכינת עיבום בולרא בנה אגמוןאגושת'ן
 ספר ועשה . שנה י"א בן הקה ואוווקם"ג

 י,ו בקושטנטינא קיוש- סקרדי זקן'כדאודדשרש
 אמשתץ מצמ חור פ"ט ובשנת , 1ץ בשנתשנס
 י . אננרושו עם מל~ק בעיר שנה ל'בן

 לנווש-ם תי"ב ש:ת ס,קש והר",ו אלף ה'בשנת
 אלאיקו ליה שבא רומא חתרבן גלותהיה

 בשנ' אונגרשה אצל גודיאה סמלכוו: מהגודושהד' דוטי
 והחריב באש ושרפה חסא ונבש למלכוהוה'

 צבאו לשר שלח נראשונה כ' דיה וווה ,4יסלשו
 לונברדץוה מלך עטו ו:לחם ולומברדשוהלמלורנכושו

 נוהגודוש צבא לשר ונצחו צבאו שרופאל
 והדשיב נא הגודוש מלך אלאריקו והוכמהיטע
 בשר סהאכלו ער שם וה'ה לרומא ויצרמת
 פע0חם ג' קושטנמין עם :לחם וכן . ושרמהבנקזם
ער

 שהי
 לאיטליא וממבא צוסת יכד אלאר"1

 ונשאר לקחחה למפוד הטדה1 דלכו ש וכן .מת
 מלשון סמרס נ"ר המעתק לרתיטו טהםשס
 לגיון לבוד והוא 1 וחרכ'1( זו' שבוז ללבויןקורש
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 קון ממ-,הץ שלה *כו חזה בירהשלםקודגש
  עברת לגוים ללמר לקזורים עון גמהק:בעבור
 וקגמה לחם בבית ונקבר שנח צ"ח דרהוהו4ו
 .ססוים

 גוף ולקח קנר,! באי אחד שר בא הר,םבשנת
 ביבשזז לארן 6"לכו ליהורים והתעם שקרחהר
 ה' ובשנת . נצדיבן פה,רו בה?ודים שמר הקץואז

 באי:גלא מירלין הקק לנוצרים תמ"ו שנתדחרמ"ו
 חשכר אחר שר בן והמה , ומילשוף נרול תוכןכךרא
 4יש עם שכבה ולא סרומעז כצגגא הדתה סלךבת
 4יש עם שוכבת שהש! לה מ-כווז בחלובוימ~ו

 בלא אשה שנהעברה פשוסשר הגוים חככרהאמרו
 דדכיה איש בצוהת לאטוה בילום שר כשבאאעע

 ינותנו הודע לוקח השר ו4ן וסייע ימהשעפכב
 שוכבה כיזזש! לה מ-מה בילום שנם האשהגגפן
 בתולה אכורו חו'ל עם , וכחזעברת אעעעם

 בבן אסרו וכן , אעש בלא ב44מבפישנתעכרוז
 ובעת הגרלות המ"דנהז דעידים שיודוןן תהסיחא
 הא*זם בני היו ק ואו* וה עה2'מ הםהדדא
 ועת'רחן הרבה סמהם עשה נרוין הה .והענים
 ופהשו אימרררו ובן דוקשעמ החנם ובאסמומות
 .4יהם

 אלפים חכעמתובש:ת

 ו"
 סהזהע *ציוה

 תזלת ובין בינינו )כי , וריא אלף י' האמתכפי
 ץצרה טמנין שנים ותטע אלף ש נוצמםפרן
 לונ את והסימן , עהה ער וכן המספרםמשנוי
 חדסרם ארבעה כארץ גרל ריזמ זוהדתממן(

 קרת% ניאמר כרשראל אהד ונשיבקתמטנטזנומלא
 ננל וק הועש סקט צבאות יז ק-הפקרוש

 לש אמת טעה ף ונואה , וה פסוקטויאגשרו
 זה ישע"ו אמר שדהו רשש מוס כישמצאע
 אסרר עלמא קאי אכיף רז'ץ רנפו יק ,8טסק
 . העלם יחרב פ"4! וכו'קרחשיז

כוששעיש
 הקיס-

 ו' ו* חרנ,א. שנת דף"ג
 דיגש יי ל ווינטיא נבנשז ש מ סםץת ףששמס
 נבגהז רגתיא או וכן י רגים כחלה בתגונה)כן
 והיא לתוגר מס ונוחמן בוגוצרים והשו חרנ"ושטן
 לווינעיא. סיהלכין בגלפו תדא ומנשיא ככיאדנוו(
 "סיא

 וונ, בשנת ש בזטטנט ת

 . שמם יוו*
 , שנים י"ז וי חדע"ג שנת מ"רהיסי

 . שמם ליבמורח וי אנשטיוס עהן תיץ שנת הטזהןגשי
 העינון וע2יר סירד חקתו הפה~סקזגתוסי

 חוצ"פ. 4שסץוודה
 . שים ח' וי המד-ר פשת דליאק"סר

 ועמכ"ר שנת הי"ז הגדול הקיטיגושטינו

 התורות כעפמטי הוא וסידר חכם והקז שניםל"ת 51"י
לרע.

 רבוי ובכ"שר , ביניטו מיחת תשכ"חבשנת
 תק,ב שנת וח" תש"4! שנת לנצריםדרכמם
 .לנצרים
אלף4וש. י תיי לכר*ץ הטרוש נכנסו תשמ"משנת
 שנת היסר הנער גושייינו העשיריהעק
 ודתה הה" ובשנה . שנה י"א ו0לךתשמ"ג
 יונת-שה 5אנפר ויותר העים בכל גדיהמגסה
 בעע בחה קיות שוטעין חוו , הגימבסיששהם

 . העת בלא ח-יוהסגמה
 . תשס"ו שנת לוגברדשוה מלרותתילת
 הש"ע שנת קהפטאנטיגו שיבקינו הי'שהקיסר
 . שנים ז'ופלך

 . שמם נ' וכלך חט"ל שנת לקסהם הכ'הסלך
 שנת איוב לגיפר גרול סירוש פי' המפאגהגהיו
 ש0שאו המצהם אמרו וצ%צ'(! ובשטז .תשכ"א
 סעזיתה ~נה האעמ "ותו אם שעשתה אחרבגד

 ועמצ'צ וגשנת . *רתשלם קרוב מש,ש א'גתינה
 שהורה ואמרו בגרקמיא בשכרם גרלוה איתותמזע
 בקע%טנפימש סברין גרול אש וואו מחמדדת

 דדם שפת ל ונווי רגלים ר' בן נער ונולרבאויר
 . אנגמןם בצחיוז רניםשני

 גינטל יה אב'ו כי הנצרים אמרו תשצ"רסנת
 כ"ח בן וכשהעו , עממעזל מורע 'הורקזואמו
 בש חכם והיוז , הנוצד'ם בכל חמתו *השנה

 , אנשים ג' שעשה ה0פר עכי תעיונרוהרתווז
 רורש העו שבראשונה מרומא גצרי ארינו ,כירגו
 ען , עמו חזר ות ואחר במצרים הנצריםרת
 חאכוז אנטיוכו יוחנן וכן חכם 4לש אחרועדי
 הנושעים למנץ חדל'ב בשנת ומת שנים ל"דסלהקז
 . הכלחכחה קודם שנה ו' כוונין בלווזותאבל

 . שמה כ"ו ומלך ת"ז בש:ת כ"ביסר - פוה נ י ו0,ו וזשצ"ג שנת הל'4! הכלךפהף!
 מת למצךס חרט"ו שנת שדוא תשידבטנת
 שנקיא שביל,א הנמתאעדדת

 א,ממלינפ-
 בלמע

 עשה חה , פסא גריגוריו תלכויד והואופבקיש!
 ודברי וקושטוט-סיאה וטש!לוגואה בתכונהססרש
 גתכונה ירע האיש חה . ומנו רטר מ4מיםזויכרם
 והוא שנה מתת"ק יהר ער להית שיהידמה
 וופ . למחמד קודם נשנים י? ובעז , מוזמדבופע
 בכח עכזה מזגודתן כלך ספרד י הומןבחה

 כהצג כ4עמר נומן.שדחץ נוצרם שהץורן*וצד'ם
 * מהאא יכרםנדנר
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 . שמם שת' ומלך התיו שנת הכ"גהקסר

קה2מנטין
 הק'0-

 כ"ו וי חתל"ט שנת הכ"ר
 תולי ובשנתשממ.

 לאלסכנדרשו העעמע4לים נאן
 ק%ופו 411 רודתי לאי יקחו אמריקא קצתולקדצ
 ובאו לאלסכנדריא ושלחום גמ*ם צ' וה כוכלולקחו
 או והרמ מקימו' הרגה בה והשחיתו 5יעל"אג"כ

 בורוב ואו . אעמ אלף ק"כ בנוצריםהשמשולים
 תזשחיתו בספרד לגודהמ ונצחו לסמרדנכנמו
 בספרך מצאהי אני אבל ,יספ-ר

 הנוצרים 5מנץ תש"י שנת שםחעעמש"ים שנכנכי

 ב-

 .קסרם
 וכרם רעכרם וק קוכרטה- נחאה תתע"גבשנת
 מגפה באה ומיד . כמוהם בע%ם מןכיעוס"~ו
 ה4רנטיי. מלנות תחלה ,. 1 ש~ביה שנחביהגדיה
 די דה"מ תחלת אזדים רהתם ר' חת"כסות
 .ווע,ןש
 . בקתמטנטי:א אחרם קסרים ד. ריוק"הבשנת
 בקושטנטינה%א מגפה היתה חהק"םבשנת
 רישטנטינא על באו 1ח1 . אהמ אלף גאאות ג'וכיע

 בצרפת מ4וסילו מאדקו כ' דדה ווה .העממעאלים
 הישמע%4ף צרו ואו 2( כמל ע"א מ"שסעאייםהרג

 מצור ושבו עברו וא4"ז שנש ג'לקושטנטינטלא
 זדשמעא%ים הלכו ו1וז . והרעכ הקור משוםהקמר
 איד והב' השמש לפנ' הא' אינירו לחרשב' ינןטהי טיאו המיז ב2נה . לאונגרשהקרוב

 . ים ט"והסוכתי
 ומגוג גוג וחם תורקומ מלכות השןלת אחדיסר
 בצ10ן אלסכנדרוס הרוים אדד הסגירם אמרחץם
 אשר בקםודקיא יצ4ר וה חלחר אטשטין כוובכ4עשר

 וי(קנ"1 שנת התתי ומלכותם י ותוהדא %~בע
 ייקה הקשרבשנת

 וסי
 היוה 41באקו , שנים ה'

 י' ה(! מלכה בלה שכ,ת חשד2י בהשר עדיפה
 נמרד שנים ח' בן ומ2המז , דקטן בנה עםשנים

כה4מו.
 עם שמס י' ו* תתקע"ו שנת הל"ודוקיסר

 . לנדו שנים וה'אגע
 ב4רם אחד מהודי כי המצךם אמרן ל'ומ2נה
 האעמ 4עהו בצורת בהמה שהנה בשורזשהשיצא
 ביך . הרבה דם שנשפך הומרו גדולהבהמה
 . הדיעס מן פז(מץלמייי

 הגתמקונעמ בפלנות ומת בצרפת הגבוררו5האן
 , אחר ורסר כ"ה בשנת . בצכהש שמהר-א

 4צייה אלפים ששת שנת עער האהדהונק
 שה,ו 4,מרה ותקס,א אלפים ד' חאמת נפיש"ש!
 . לכוצךם רל'תשנה

 ים א2ל עיר1(אםשרשל"ישנחרבהבאבאשה(ו
 מאשי אוגאיאשעזקחהשזה

 הסעריך_

 הסע"איצלאלה

ח * % ה חא ש "  
הט'
קחגס19קיהיםימתשמ מע*תמ* יחשה"בזשש"ר

 כדשתפ1"ה התה שטקי כחכ האטתש ו" לפמת נט"ו חש".לחיגעשס.
 שלא עצת . = עם ומ "ק קחב אםשהש

 ומי מחש" מ=י %ךמי
 ומה שרם שש

 . קעממעא*ם עס ונלהםמצורע
 ופרבו*ס חאנטומא ,הארו רעש סיפ"בבשנת
 כוינות וומ , בתים שנמקעו ודמשקמשוךאה
 עשרים ומהו נבקע נשקיליאה שהאקטניא
 חמשת יבט(ו בסרזה"ש, הים או גדל וגס אעמ,אלף
 ככוו גרול ברד בשל באיכוליא וכן , אישאלסים
 . 4יווביצז(

 *רושלב( העשכוקאלים לקחו שפ"גבשנת
 . ממונם עם אותם ת2להו מהנוצר,םבאחרונה
 5אוטברי ב' ביוס ונלקחה -.. פכו ביר הקיובהאשונה

 - משםוה%ו
. 
 ואלסכגדרשו צור שהש לפיו -

 - - - והקנפמוש . י"1 בח' כל ודוסו - - -ואנפונא
 . הרגן לא . . . של המררש בק( אבל קולותשניתן

 שנת בערבי קנרש שה" גופ" מלכותתדלת
עדצ-ר.
 בצר8ת עשו ת"א שנה עשרה השתיפהזנק

 . מהטבור שוד* טרטריאה מלכות חדיתקיס-
 . ת"ב בשנת הגדי היל'4לן
 פרנס-שקו הנומךם הקדושיס היו ת"ןבשנת
 סר,ושזת בתי ועשו סמרדי ודומונעךאימלינו
 . מהםהנטזים
 טחיפ51א נגד אפריקא כהן י ת"בבשנת
 המצרמ מלכי טטקבצו מ 5ה יכי יא ע*הונ5חם
 . עביונלהמו
 יתש5ם על סמצףם שיטאן בן יא תיהבשנת

 תשתם בתי והרס הכריגה כל והרס ע*הוצר
 בממון מממ הנוצמם עקשו שלמה מסוחשחט
 , חשש 4ריי קבר ידוס ש5א ודנפאי%

 גרל פריגא ובוור גדול רקעמ זויה תכ"זבושנת
 - יותר ומהוזזים

 היה גרי נוד ואו , אתן . .
 : . . שחרג ערבציפת
 ." גמךם סחשה קטו יש ה" תיאבעת

 ך% .-. סששד סיי ואשה מעע מףלנ

 %א "מ ". מק שי נמאטס משכ=
 '"אדי,י1ההגע

 עיו מאי השמ"*ם 0ע יבומגה
 . גיחש"זי עהטח*ש יטלט"לטןת



24% ששימאפר8082-6284[
 אחה *חמה היתה לנוצרים ושזנ"הובסומה

 ובאה באמדנש זקככוה שלי0יזזכש4נגלאפירא
 וה' פיים ב' פפא חז'תה א-ש נצורתלרומא
 נטעק ולרה סא, טכרינה ונתעברהחדמרם
 סלהם הדע ולכן אן ומתה לבקקוז דעלכתשדיתה
 ובר דיא אם לחחוה נבידו אוחוץ פפאכפרדץה
 גואנה.ושבעז

 י שנים ט, ופלך ל"ב כשמט פלך ט,אחקיסר
 היה בלובוברדעוה טוהש בבהערנא ס"בובפית
 , ללות וג' ימים ג' חשמם טן הוש דםיווד

 היה פלא אהסה באיסליא ח" ס"גובינת

 ונו"- גרולה מ0שת או ונתלד ננפים סהששכטתי
 יר סימא יעמזים רוב חיייב כי נתגדלרונאש
 י כ!בל פיךהפיעמבו
 שד"א לייפא הע%מש*ים לקחן ס"חבשנת
 ששת ל 4צמר איפליא בחינות לש וכןקןזאק
 תז41כום חנהברים ל נתקכצן חפ , טלוהים

 . סיזמ הרבח ההימ משעל~א וגםכשימלא
 0השל שכו אז,ר כלאך מ אמרו צ"בבשנת
 אד ששין היצ-ם וה ובעבור אהר בחרבפה"א
 . בסרפינברו בל,שכרכאל

 בזישהשו שהם זישמשפים שצדו ק"גבשנת
 רב מקנה לקר% איצות לעהו ולפוליא*שעלשא

 . חש% י"דן וטזקנצו ועהטיםובאן
 והקז נגינובא אחד סנויין דם עא קישבשנת
 הע1טעא*ם מי ההש בשנה ני להם יענדמן

 ו,אחו בהם לרוב חש-ע לפלורנסיאלתדשכמז
 מן וקיזז י ובסמינות בשני ובנוזםנשיום

 הדבר את שמי שש ל אויבים היוזעימבעצ"ש
 והצלו בים היימעאימ עם ולחמו ומ4הוה

 . הושסהמ"~ם בהד וננקזםמדהם
 היו מפ דם ככר בשכיש נרויק קלשצשנה
 . בוהנ,הושו פתאום דשזנפרםכיזים

 שנים עשד ופעד קאס בשנת חמקאז(קיסר
בקתמשנטינופלו.

 הקממם וכע תדלת עשרה חעא4שהזכק
 זקסרס הץ נחושעח מ קי,ז בשנתנאשכמ
 ישםנפעא. חץ-םקסר לוטמדושהצדשדם
 הה נענ .נצדת ינרשה מאה 4"ובשנת
 לישרם תתקיא שמזהיה

 נפ-

 ששת ב" "עח
 . העם חשץקים

 וסש" קלעם שש' רצהק נן ל' נלרבמשדים
מ*מס.
 גדיהץ אותוח וכן קוכהפא זז" קצ-הבשנת
 . רבים בת'ם טצ%ו כזרעותורקצי

 נרז"ה לנוצרים י"ב 4לף שמז שהש רי"אבשנת
 מ; להם ונפל האיץ רועו והקז רם כטובלבנה
 אתמת וחשעע הנהוג טגבולו עגר הזים ,השמים
 נצהשת ואז , פתאים וטגפה נעולס גדי רעכתדה
 ומאה . הו נל שהויה רם כמו אחד טומןזזור

 העסו והשמעא*ס המורקון ליהסלם באוהשנח
 זיון ולקוע בהתק אותו ובזוו כוהנוצרים א"הקבר
 והיו , לסהמר תפלות בקז שם עשו ואו לחםובית

 וט'פ * שנת ער שנים לץ העמסעא*םככי
 מקושטנטימז הקיסר נא השנה ביאת כי ,לנוצר-ם
 למצ-ס. תפלות בית לננות העממעזלים טייעחה
 , רכ-ב שנת * די דויהדיה

 באצבעות, הניגון לכח- אגמר גקוו הע: רלזבפומז
 . 70ים ט"ו וסלך קתממומדן קעמר רנ"השמה

 ולכלכות לקושנונפרנופלו לקיע ה-שטצאליםהי

 בצורתו כ,שוגה ר"ל כצנשטיו נלר רג"פבשנה
 ער נפי ושו אצכעות ור' רזעדם טצי ל4טוהיו
 4יל והוז אחד ויה ימטח ומהטנור ,דצונור
 ובשעה האחד בטנום שויזק וההז , ומדגרומשחק
 בשני אוש והקה , השנ"ם נסנים 0צה זדהעצמה

ס"אי)זסחחמהה שד=%ת"ה%שקשל-טאי, % ל  סצ אשץ 

-

ת ו ש א  א =מף   ים 
 טר "" =שט בש מי[ %"-משט עי=כחחץבע'מ="ס-"=חשמ,

חהץועשישיסלק.
 . עי הש" ה"רט%0 שץמאת
 המ" זטא לממ ולשמ%ת

 =מ
,שמהק=רטלעט, '  

 לוק. חצאים חטשת שש" חעידחא )א" ק נמא"ן קה"יימטח"אי
 חיץ פלטצצ לסעטם נ4םשמריא

 כא. מו-ם עם ש"ש סשדם כצעשהש
 =חיי==ףמ חשזחשיואמ =קומה

% טץ,א% ז"ז )הםשדער=דטמ ל%מי פש משא יחז*חיהטיים  

 ע איו דש= הה קד מש="ע"ם
 עם הי=עש טעיס ש" ה=הומח
%=עעיש ש  ל טשת שהם צ מלש 

ח%סיח"
 1טמ הא כ% מסז הדניס מיחמדס זחט" מ טשזט שתא שו נ ושדעש"
 . רובם כוע ומהנהרוח כשזים והרגים "שדהתלס
 הנתיט ל נפלו גסיגוסא כי בטרזלחא 1'עשהיה
 . פשנים חק הג*ים נ5 וסתו תפלתםינתי
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 ששה וכן ירושלם הצדמתים לקחו רצ'ץ:ונמשח
 . ל'כ שלקחוה אמרו זה קורםשניס

 ולקח נוצרים מלך בירושלם מלך רלשובשנת
 ונן , כוהם ודבה זהב ולקח ורומילא ויסהאשקלון
 ואמר , בומנו זה שהקה הססודי חיא רכתב

 לא"ה בה גוהכו הרובזח מצ4ר רצ"הטושטז
 .מהעצרם
 הע4מעאלים ב4י לנוצרים וק"א אלובשטז

 ער מהם הרבה והרגו הנוצדים עם בל14טהועשו
 .ו-ח4לם
 הק41רעפכאש בתחלת ת4'י אלפקם ששד!בשנת
 רילא ה' 'ום זה ואחי יום כ"ה מאיר כוכבנר1וה
 ואחת במערב אחת בבזך לבנות ב' סואומ'נא
 בחה נראה בומני שלמאנקה נע'ר וגם .במט-ח
 4ש בכל כ' ואמת השמש כמו ה'רח שעשהקשת
 . פעמים שני זה קרהשמם

 שורקעה רי . . . גינובשיש הלכו ש,זומשנת
 העפטע%4י' מיר ולקחו אותם והרסו וגיבלושיוק.אה

 בוגק שהטק ירושלם לי המרימת א*ונהנו
 ד14מר שם 10הביאו שם אמרו וק , דוהייום. ער שם וודא לגינובא גרול ממון טושוהמרג*ת מאטמטל= קעוה משם הביאו ואו . נווטץההוא
 . ברומא וראשו גופו שנשרף הממבלכרוחנן

 באמצע גשם ככי יורד רם ה,ז שיגובשמז
 .גומו

 בים שו ש גרולת סויזב1ה ררה 0ידבשמז
 ונתנוה ליפו המצמם יקדצ ונוצריםמושמלא*ם

 המעם'יה צור גוהא לטירו והלכי יועלםלמלך
 %1שר רוקו ו1ע , ולצירון לירח4לם קיובהפ"4

 קת4טנשעוס כ?שסר המה לו כי טפני*ינ"סיאגעפ
 ולז4כרפלא ולבוכוו לפזי4י וכן לתם וגי לרחעמהח
 . *ויגיסיאמש ונתנה לביון זט ולקחוגולם

 נ,ד שלץבשנת
 חוק-

 ול'כ , ארם פני לו שהקק
 י- החורף וזזעז רגלים בר' אפרוח שנולרה11מרו
 ועופות בבהלוות וכן ' ומגפה רעב והקזסאך

" ' אלה עס אלהשנלחמו  מ' ב1יטל"א באוץ 
 . אחד מקום אי ' ' ' העי ונעתק'ום

 וכלך בירתטלם הווצמ שלקו 0לך ש"למ4נת
 ג' חהרג הבךוקש עם ונלתס לשום והלך סוים"14
 . הכעז סוסומעל נגי הי זה ואחד אל ג' שבויים חהבש41יף

 האלנוח מרבשו גרול חכם אמר שייבשנח
 וכן מלכופווה אש ושיצא באיבוליז! הארץושיבקע
 . נרולה מגפה היתה ונוירההה

 מ,ץם איפ שהק נמעמופוממיא של'טבשנת
 לה קווין והקזודים אירעמא שנורא אחרנעו
 וזאת , הנוצרים כל והרגו התורקק לקחוהשיוק

 ככהוב וכתי מובהה ששלח יאגוש הקקהמרינה
 .בספרו

 כ'ד בירושלם המצוי באלרין בולך ש'עמבשנת
 עס נלחם ווה , לעזה ובנה אששין ולקחשנים

 אומות עם עשה וכן אלף ה' מהם והרגהתורקוש
 י מלחמה רמשק ועםאידות

 מאשכנז הקיסר ושות נתן שמ"חונשנת
 זישנה ובואת . שמו על סכובע שיעשולג'נובשע4

 ונלו,מו 4רלמיריאה '-' רי רוש עם מנונשעפהלנו
 והב'4!ו עפמעאלים אלף צ' הרגו ' - ' התורקו:מעם
 ' . ' שבותם אלףי'

 שמו אבוע* הגרול הרופא האע4בלי סינאבן
 המות סם לו נתן אחר ורופא ניטניי1! מלךודדה
 לרומא הרג שמת וקורם זה ירע והוא קנאהנענור
 נשנת היה נדמ! בן וזה . המות סם לושנתן
 ספרם וכתב גאל~ז'ות הרבה ספחם ונהבשמ"ח
 .0יסואה
 קוכינפורור הסיוסוף ראגמד אנן השנה בוהוכן
 וגרול נכבר ספר ועשה קורב~ובי והוא אץסשוספרי
 וכן , התוכנים בין מאר נכבר והוא בתכונהמאר
 . 0תכונה אחחם ססהםעשה
 . או ג"כ הגרול הרופא ווהףאל

 אחר סונ"בבש0ז

 פלך אלפונסו י ס1הי
 נע4ה שנכווש טיר לביתו 0שחור לירתטלססמרד

 ונסאולך , מלך אחי פ'יאנרו ומיד ,מי
 ן בנו אלפונשו ו0לך מתלעפמש1לים
 היץים בץ נצרפת אדו עם התחל של'ושנת
 נטף %"4ש ירבות לשית היום ער חרשהאסומת
 אחר גלח יוקום ואו . רת סיס להם ואיןרעקהס
 ססר בקוצר חלומות ס' שהה! פיקליש קקפייה
 . גיעמת אבנייוהנן

 שנס י'ב ומלך ' ' . מי י ס1ס',זבשנת
 ' העממעש*ם נלחמו שע"או0שנת

- 
 ואחד .

 . נמצוים פלכוזה
 שמש כמו אחד נל צורות ג' :רוי שע"בובשנת
 ' ' ' גתיאו ואחש בשוכטובמב0שדב

 .( אוכספורר בל'י יסטו כאן)ער
 יוחסין הסשרתכש




