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 4 ריר בן אברהם לרב הקבלה ספר-:.

 סררי זה לברכה זכרונו דודי בז הלוי אברהם רבינו הזוטרים תפארת החכםאטר
 והתלטוד הטשנה חכטי לע רבותיט דברי כל גי לתלמידים' *להודיע כהבנוהוהקבלה
 השש מפי וסיעתו "טיבה' ראש וצדיק נד% חנם מפי וצדיק גדול חכם מקובליםכלם
 %עלם לברגה. כלם זכר טהנביאים' שקבלו הנרעה כנסת אנשי עד' וסטתו *רטיבה
 התקשת נק *חרו מלבם אמרו לא קטן דבר אפילו הכהטנה8 חכמי שב! וכל התלמוריחכמי
 מינות ריח בו ש"ש אדם לחשך0י ואם לתורה. סיינ לעשות בדי' כולם בהסכמתשתקנו
 את הקהה אתה אף בדבריהם טסופק9י אני לפיבך11 מקומות בכמה שנחלקו מפנילזמר
 אלא כדצהה בעקר %6ם ר"ל נחלקו הטלא דין בית פי על סטרה שהוא והוריעהושניו

 שכהנו שלא ספני הולדותיה על14 *שאלום ולאר טרבותיהם עיקרה בהטמעובתולדותיה
 בטה נחלקו מה ועל לא אם בשבת נר טדליקין אם נחלקו לא בדבר16 בירצא צרני,כל

מדליקיי
 *ערבית שמע קריאת " לקרוא חייבין * אנו אם נחלקו *1 לא *וכן טרליקין אין ובמה

 את קורק ומאיטתי 19 בערבית שמע את קורק מאימתי נחלקו טה על , לא אם 'והזהרית
% בשחריתשמע  : דבריהם 1' בכל וכן 

 אנרהם כהטנ%ד שנהמ. 544 אברהם עד טהמבול שנה. 4הף43 אלף המבול עדמאדם
 הטב שנה קק הבתרים בק מעמר עד טהר! ט כשיהוא שנה, 33 ראשונה פעם מחק ששאעד

לחרי
 אד שנה. 5א הצחק שנולד וצר שנה. פה בן כנען לאורו חוזר שנים א ה' שם ועמד

 שנה. " בטצרימ* יעקב שמת הצד שנה. *ל למצרים יעקב ררת ועד שנה. ס' יעקבשנולד

 1 .0.אקווד ' .26 .זק .)( .0.ספר ' .0 להודיעם.לתלמידים '.ישיבתו

 5 50 .0 .26 מאנשי and .? אנשי .של 6 .ג התנאים ,טן ז .? .תויה ' .?.התלמור

 ' יג .omits סי .?.נחשך 11 ;לכך .omits. 2 יו .1 .)( .? ;מסתפק .0לפיכך
 ספק ."ט '1 .,2 .הטלא *1 .~נ .שמעו 16 .בו '1 .ולא זנ לקרות.חובה
 90 .שחרק 21 .לכל 92 .2 .)( .ע 466טצאתי

 .ערביי
 19 וערבית .התחרית 19

 314 הוצא והזכך **3.בקבלה ט מצאתו 6ם8 צאתו.בעת 1'.ח'
 " Some 16 ;.'ו



 ל' דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספרי-48

 אפרים מבני ה,טקר נב.אי במצרימי *שעמדו עד יוסף מ'טמת י, שנה ננ יוסף שמתועד
 גבראל* יצאו שנה. ל' מצרים טאבו צאתם ועד שנהג. "ל' ונהרגו ניראל את והטעווגלעד

 ה6" אלפים ב' שנת בניסןממצרים
 בשנת הבית6 נבנה שנה. ת6 רא.טון בית בני; ועד 5

 גלות מתחלת כי לו9 *מנו שנה ה' אבל שנה הל5 הבית חרב; ועד ההלפ6ז אלפיםב'
 ימימ שהאריכו וקכימ 3ה. יהושע שנה, מ' בטדבר פרטן, וגה המלכות נה"ב לאיהויקים
 מ: גדעון מ'. וברק דבורה אחת. שנה שמגי ובסופ; פ'. אהוד ט'. עתניאל ץ. יהרסעאחרי

 כ: שמשון wy .11~ אילון 10. ח' עבדו; ז: אבצן ו: יפתח כיב. יאיר כסג. תולע 9. מ'אבימלך
 רחבעם למלכותו. ג' בשינת הבית ונבנה מ'. שלמה מ'. דוד 3. שאול י'א, שמואל ס'.עלי
 יואש tww עתליהו" אחת, שנה אתויהו ח'. יורם 3ה, יהושפם מ"א. אסא ל. אביהג'ו.
 יאשיהו ב'. אמון 3". מנשה 63. חזקיהו '4. אחז 'י, יותם 33. עוזיהו13 63. אמציהמ'.
 n1DD 3%" הרי14 יא. צרקיהו חדשים. י יהויכין 'ג. יהויקים חדשים. ג' יהואחזלא.
 כנטולם בנו. זרובבל בנו, שאלתיאל יהויכק. הבית. שחרבי עד לשלמה השל"סיתהשנה
 שמענה בנו. שכניהן בנו. עובריהן בנו, "טעיהו בנו. חסדיהו בנו. ברכיה בנו. חנניהבנו.
 אלה כל הלל. היה נעדיהו בן חזקיהו אחיי1 כי ואומרים בנו. חזקיהו בנו. נעדיהובנו.
 לחרבן קודם שנה מאה לנשיא ישראל בארץ והיה מבבל הלל ועלה בבבל ישראלניטיאי
 *4ש53 בנו. נמליאל"2 רבן בנו 4ל(35'1 בנו, הזקן נמליאל רבן בנור. שמעון *רבן שניבית
 : בנו 22 הנשיא יהורה ר' !2 בנו ברבי נמליאל רבן בנו הקליט רבנובנו

 4' "66 אלפים בן שנת בסיון הדברות עשרת מסיני התורה את 28 קבל ע"ה רבנומשה
 הלוחות את דטבר שירד בתמוז "? י'ז יום עד בהר שעמד 25 יום מ' אותן בשאר המצותושאר
 ששבו באב מ' ער השנית ובשנה מצרים מארץ לצאתם הראשונה השנה ימיז2ובשאר
 וכהנם לארץ יכנסו שלא אבותינו על נזירה ונגזרה לעלות אבו ולא הארין מתורהמרנלים
 'בז' המנחה בעת שבת ביום ע"ה רבנו כהנה ונפמר בלל מצוה שום על נצמוו לאואילך

 ותורה שבכתב תורה ממנו קבל שריה נון בן יהושע : "66 אלפים ב' שנתבאדר28
 תורה ואלו הערב ועד הבקר מן ישראל כל ורן יושב היה ע"ה רבנו כנטה שהרי פהשבעל

 י .0 .? 866 .?( שנה )כנח נ/'ר והן כן בקבלה.מצאתי ' .[ שבאו ; .)(.שיצאו
 ' .וע שנה ל' אנשים ועשר .מאה Some 4 .%155 .~ומ!0 5 .)( .ק .א66 6 .1בית

 .ראשון 1 .(ע .ה 8 .(ע .בטלו 9 .1ע .)( .נ' 10 .1ל 8665 עשר.פרעתוני
 11 ,)( .עיט 12 .)( 8665 .המהרעת 13 .,1 .עזריה " .1נ .ו( addכאן 18 1.)(

0.w.add19 %155.50 18 תל3 .?.ח33 '1.חרבן " .)( אחי.?.בן; 
 הנהרג  .הזקן "2 .ל( adds יהושע דרן סלוגתיה .בר omit. Some '1 22 .)(.נשיאה
Somery ?.השבח  .ביום 25 .ל(  .הימים 26 .ח  o.-2kdds  2* 98 .,. כהטה .קבל 

 .ז1שס 28 .ג בו בשבעהבאדר



49 .:. דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר.:-
 אלפים שרי עליהם שם 41"3 1 המתחדשות הקורות מכל אלף מני אהמ בה איןשבכתב
 אטט בק צדק הטפמהם אחיכם בק שמחג להם ואמר עשרות הטרי חמשים שרי מאותשרי
 אשר הדברים כל את )לאמר( ההיא בעת אתכם ואצוה עצמו על אמר והוא נרו ובין אחיוובין

 צויתיך כאשר בתין' והלכותיה שחיטה 'ובענק שבא הורה אלא זו נףלוה ואיןתעשון
 אותם הוד"ג8 שלא אפשר אי בתורה בתובות שאינן מצות בשחימה כנטה שנצמוהמלמד
 וקנים Pfi~1. אלפים 5 בשנת הבא העולם לחיי ונפמר לקנים מסרה יהושעליההטע.
 חני עד דור אחר דור לוה זה מסרוה ונביאים לנביאים ממרוה יהושע אחרי ימיםשהאריכו
 ינניה בן שאלתשל בן זרובבל והם הנרולה כנסת לאנשי מסרוה נביאים ומלאכי.וכריה
 רעליה שריה נחמיה נטוע זרובבל עם והבאים יהורהמלך

 )נחמני
 בטי מספר בולטן מריכי

 : הגרולה ננסת * ראשי הם אלה בענארחום
 מלתמה 8 שהיתה אחר חורב שנה "15 ועטר א,"65 אלפים 5 בשנת ראשק ביתנבנה

 כי' היה כך שנה לן חרב א' בית שעמד שאמרנו *ומה שנה * חרב ראשון בית ועמד שנים1
 רחום עליהם וכתבו לבנותו התחילו פרם מלך לנורש אחת שנת שהיא לחרבנו 66בשנת
 לבטלא טעם שימו כרן בתשובתו והשיב פרם מלך לכורש אגרתא' ספרא הטהיטי טעםבעל

 תרחין שנת ער בטלא והות יתשם מעמא מני עד תתבני לא דא וקרייתא אילךטבריא
 : מלכאלרריהם
 היתה נך גלותם כעק9 *כי שמו יתברך אלהינו של נחומותיו' נאמנות כמה וראהבא
 להבנות שהחיל ומעת שנה. 5* המלמת וסור הבית חרבן ועד גלותם מתחלתגאולתם,

 ליהוקם י שנת ומקצתה 11 ליהויקים 3 שנת שמקצתה בשנה כי שנה 5* 11 אותו 10 שכלוער
 מנפאל הננהו ורניאל יהודה מלך יהויקים את בידו יי ונוך לירושלים ועלה נבוכרנצרמלך
 %קץ בבל טלך נבוכרנצר למלכות הראשונה השנה והיא יי יהויקים 'למלכות 5 בשנתושריה
 מלד יהויכין את והגלה נבוכדשר ועלה ההויכק ומלך יהודה מלך יהויקים מת שניםשבע
 בספר 15 והחכרו אלף 14 אלו הרי אלפש שבעת החיל ואנשי מהגולה אלפים 14 ושטרתיהודה
 עלות הנכיר %א ירטיהו" הנכיר האבות ראשי *כי הולשה. ועשרים אלפים שלשתירטיהו

 למלכות הששיתי בשנה נבגדנצר עלה אור דניאל. את בהגלותו יהויקים17 עלנבוכדנצר
 35 בשנת שוד אגשש. hihh מישראל הכנלה נבוכרנצר למלבות 4" שנת היאצדקיהו

 י נתחהטו.ג.אשר 9 דכתה.)( ,,..כעק ' .0.הורה adds ?. 4.אנשי
 add Some 6 .בו 6 .1 .)(.אבל 7.אגרת ' .ל( .? ;לנחסות .0 תנחוטותיו;

om~t.Some 11 ש נחסות ; .ג נחמותינו.נאמרו 9 .*2.כעניו 10 .~ע.שההטלם. 
 '1 .~נ יהויקים .לקלך '1 ליהויקים ; .ג adds ,הוד" מלך *1 1 שטרת.Dy 15.ג

 מכרים."ם 16 .~ע האבות ראשי אם כי השיר לא ירמזרו.בי 17 .~נ.יהויכין
 18.השנית-.?



 ל' דוד בן אברהכ( לרב הקבלה ספר-ף50

 צדק'הי את הנלהלנבוכדנצר
 בק נמצא דיניהם שהיו מקומעות שנים ומפני הבית והחריב

 שנה 53 במלכותו הוא נבוכרנצר עוד ועמד שלימות, שנה 45 צדקיהו וגלות דניאלגלות
 ראש את נשא מלנותו ובשנת שנה 1 55 בנו מרודך אויל ומלך ומת מלך שנה 5"כי

 וימת והבוהו שריו עליו וקשרו שנים ג' בנו בלשצר ומלך מרודך אויל ומת יהודה מלךיהויכי;
 קומו ושתה אכל הצפית צפה השלחן ערוך ישעיהו עליו2 שההנבא . תהו משתהובבית
 כאן הרי בנו בן ואת בנו ואת הנוים כל אותו ועבדו לנבוכרנצר ונתקיים מגן משחוהתרים
 שלא ומפני שנה. ען בבל למלכות 1 הרי לבלשצר ונ' מיודך לאויל 53 לנבוכדנצר ינים5ה

 תמה כשדים מלכות על ' המלך אשר מדי מזרע אחשורוש בן לדריוש אחת בחנתנגאלו
 אשר השנים מספר בספרים בינותי דניאל אני למלכו5 אחת שטנת שכתוב דהו ע"הדניאל
 שבעים שבועים ער שנה שבעים ירושלם לחרבות למלאות הנביא ירמיה אל יי' דברהיה
 עולמים צדק ולהביא עח ולכפר חטאת ולהתם הפצע לכלה קדשך עיר ועל עמך עלנחתך
 שבעים ושבועים הגאולה. וימי הנלוח ימי הודיעהו קדורים קרש ולמשוח ונביא חזו;ולתהום

 לכלה ומיסוס אספסיינוס עלות עד שני בית ימי וה3 חרב שעמי ענה ע' ,2נה תפץהס
 שחזרוי זה6 עולמים צדק ולהביא המקדט בית בניין זה עון ולכפר חטאת ולהתםהפ.2ע
 הטצות על הלעיגו ולא נכריות נשים הושיבו ולא אחרים אלהים עבדו ולא למוטבאוראל
 חני פטירת זה ונביא חזון ולהתומ ובשבתי ובחמישי בשני בתורה קורין שיהווהתקינו
 ההיכל המקדש בית בבנין9 קדשים קדש ולמשוח מישראל נבואה פסקה שאז ומלאכיזכריה
 שבעה. שבועים נגיד משיח עד ירושלם ולבנות להשיב דבר ממוצא ותיסכל ותדע ולפניםלפני
 פרס מלך לכורש אחת בשנת דניאל לתפלת השנית בשנה ירושלם לבנות שהתחילוזהו

 הסלאך והודיע בימינו החזקתי אשר לכורש למשיחו יי' אמר כה כתוב שכך משיחונקרא
 נניר משיח עד צרקיהו מנלות שהוא זה דבר ירמיהו שדבר מעת כלו' דבר ממוצא כילדניאל
 מנלות אלא דניאל מנלות התשבק 0נ אין *וכי שנה, 66 שהמ שבעה שבועים כואטוהוא

 דורסט ל בלשצר שנה 53 מרורך אויל שנה כ/'ב החורבן אחר נבוכדנצר פרטן וזהוצדקיהו
 נשארו עוד א כלומר שבעה שבועים והם שנה 66 כאן הרי לכוהה ראשונה ושנה אחתשנה
 נשארו שבעה19 'שבעים משבועים צא כוואט בסטיון לבנותו שהתחילו לאחר שנהכ"ח

 שהיה אחי שבוע נשאר המלכות. n~DYW שנה ת3 והם 56 שבועים מהן צא 6)שבועים
 56 שבועים אומר הוא היחטוב שני ת5 ועל בנו הנקרא חורנו וטיטוס אספסינוסבמלחמת
 ככתוב החוסה נבנתה גדול בצער בי העתים ובצוק שאמר וזהו וחררו רחוב ונבנתהתאוב
 המים שלחו איש בגדינו פוססים אנחנו אין אחרי אשר הכהטמר ואנשי ונערי ואחי אניואין

 י.בן'נ יושנתנבא ' Some נט".באן 4 ;המליך.מלך 5,דרוש
 * .0.ער י .[.משתזרו י .ש 5טאש.בטנתה ' .כ( בני;.זה 10 .1.ואין

 Some 11[1נע0 19 50 ט2 .%455 .11( ושבע שבעים.)שבעה



51 ו. דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספרנ.

 אגריפס זה לו השק כהטיח יכרת 56 השבועים ואחרי אומ' הוא שנה ה5 ואתר הענין.ושארי
 ועלה הבית חורבן קודם ושחצה שנים י ולמיתם אספסינום שהכם בנו ומונבזהטלך

 בבריתו כפר השבוע בחצי אבל האחרון בשבוע לרבים ברית 1 והגביר וטימוטאספסינוס
 הפריצים * שהכעיסוהו 9 הכעסים ספני כפטומם שקוצים כנף ועל ומנחה זבתוהשבית
 נהרנ ישראל. של נאולתם היתה וכן הבא נגיד עם פרחית והקדש והעיר וזהומישראל'
 ומת אחת שנה ומלך מדי כהרע אחשורהט בן דריכם כשדים מלכות על והמלךבלסטר
 במלו Yn'm המקדש בית לבנות רחבו את הן העיר למלט אחת ובשנת שנים ג' נורשומלך
 ומלכים בניה שני את שהרנ מפני שטים6 טלכת ירי* על *ונהרנ שנים ב הואומלך
 דריוש הוא אסתר לו ילדה אשר בנו ומלך ומת שנים (5 אהשורהט אחריו ומלך היוגדולים
 שנה ל5 ומלך במלכו היה שנים ר בן הבית נבנה למלכו שתים בשנת ארתחשסתא,והוא
 פרם מלכות ותנרת6 הבית לבנין ל בשנת וימיההו ויכהו מוקדון אלבסנררוס עליוועלה

 : יון מלכותוהתחילה
 הכהן יההודק ב! יהושע בן עדוא פטמו ' הצריק שמעון הנדולה כנסת מאנשי השניהדור
 זה אלכסנדרוס ובא יק מלך אלכסנדרום יד 'על פרם מלכות נשמרה בימיו8הגרל

 פעם ולהנלותה ירושלם את להחריב ובקש פרס מלכות את שהשמיר לאחר 9לירהטלמ
 הטלך וכשראהו ע המלך אל ' הצדיק יצטעק והנא 10 המקדש בית לבנק ארבעים בשנתשנית
 להגלות הטלא הבית להחריב שלא ממנו הצרם שמעף ושאל שאלתו לו ונהק ונשאוגדלו
 להחריבו19 שאט' יורעים שהיו ועבדיו שריו ותמהו כן להעשות צהז והמלך ' העיראת

 במלחמתי'נ לפני סשה זה של דיוקנו וטות להם אמר והוא ברבורו, חזר לאולעלם

 קרא שנה באותה 16 ולכהנים 'לו SVff" בן שבל הצדק שמעת על14 המלךוהתנה
 אלף שנת והיא שנה מאוחה שמרותיהם מנק "טראל16 הטיתתילו 1DW. עלאלכסנדר
 וחני הסופר עזרא נפטר הזנק ובאותו להזירה ותקין אלפים ר שנת והש טמצריםלצאתם
 הצריק שפעה ען,  11 הגרול  הנס זה  'להם  ונעשה מישראל. נבואה ונסהלקה ומלאכיונריה

 בארץ המלד אלכסנדר ומצא 19 המינות ראשי  ולקרקסאני ולא לענן לא בן נעשהלאן
 ישראל טקצת19 'עם התורוני טנבלט וראשיהם סנחריב סימי שהיו הרבה כותיםגבראל

ן

 1 .(ע .)( .והפר omit. Some 9 3 .ןנ .)( גבראל .פרגני * ;והרגתו הרגתהו.כי

 6 .מג ;שיסרי .כ( adds תלמירה.הש 4 .[1.ונכרהה ' .לadds 4 כהן היההוא

 הנרגל הכהן מות אחר בבית.כושפת 8 .כ4.כאיטר 9 .ןנ .על , . ;וע4 .כ(.ע
 לעלות רצה וההטלים ועל זה.אלכסנדרוס "1 .ונ .ו( add.שני Some 11.אליו

 19 0ח80.להחריבה יSome 1.במלחמה 14.עם Some 16 0517.לכהנים

 'Some 1(1ח0 יי .כ4 זה גדול נס.לישראל 'נ .Ed ;הטינק .ש.המתננרים

 'נ.ומקצת

20 

-- 
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 התרשתא ונחמיה הכהן עזרא נ והבריהומ בהם נתחתנו הגדול הכהן יהוצדק בן יהושעומבני

 וראשי החורוני סנבלט למשמעהו סר ישראל אמ"ן אל אלכסנרר הסלד וכבוא יי'מבית
 לשלחם אבו ולא נכריות נשים הושיבו אשר וכל התניו הכהנים ש.בנו ממנו רטאלוהכוהים
 *עם יחלק אז הבית, את ויבנו כן להעשות המלד וצוה גריזים בהר אחר המקרסבית

 מה וכפי 8 וסיעתם תלמידו ואנמיננוס " הצריק שמעון אחרי היה העם הצי ?, לחציישראל

 לבית חוץ וזבחים עולות והקריבו וחתניו מנבלט אחרי והחצי 4 הנביא.ם ומ; מעזראשקבלו
 בן יהושע בן מנשה כהן היה זה ובבית מלבם בדאו כאשר ומשפטים הוקים וחקקויי'

 : המינות6 תחלת היהה זאת לראיט. היו וחביריו ובייחוס וצדוקיהוצדק
 אל אומר היה הוא וסיעתו הצדיק משמעון קבל סוכו6 אייט 'אנמיגנוס השלישיהדור

 את המשיאטים כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב את המשמשים נעבדיםתהיו
 תשובה להם והשיב זה דבר על שאלוחו ובייחוס וצדוק פרס לקבל שלא מנת עלהרב
 ואמרו בדבריו כפרו והם הבא העולם על אלא בטוח אינו הזה בעולם פרס לקבלללע
 נריזימ הר מקדש אל והלכו עליו וחלקו תלמידיו היו והם הבא עולם על שמענו לאמימינו
 י'5 שבשנת שנה מאתים כמו 6 והמינים הכותים י ביד זה בית עזם ועמד ליאקים שםוהיו
 הנקרא הוא גדול כהן יוחנן בן מתתיהו מרד 8 בי"א אלפים ג' שנת "שהיא שני ביתלבנק

 והרגוהו בירושלם המולך יון מלך משנה על ובניו הוא ועמד יון מלך באנטיוכוסחשמונאי
 מבניו הנרול הנבור בנו יהודה מלך ואחריו ומת. אחת שנה חשמונאי ומלך חילו כלואת
 שמעון ואחריו ומת. שנים ששה מלך חשמונאי בן אחיו יהונתן ואחריו ומת. שניםששה
 הראשון הורקנוס הנקרא והוא חיטמונאי בן שמעון בן יוחנן ואחריו ומת. שנה ,האחיו
 לחכמים משתה עשה ביטלום ובשובו 5, המינים את9 והרנ הכותיים מקדש והחריב עלההוא

 כהונה כתר הנח מלכות כתר לד רבה למלך אמ' מהחכמים אחר זק; לברובטוב
 13 שמעו; הגוים שהצרו 12 המודיעים בהר המלך של אמו שנשבת לפי אהרן שללזרעו

 היה, חלל שהטלך לוחשים היו נ; מפני לידו שבו בן ואחרי נשיו ונלכדו וברח בהראביו"
 ולאחר מאד זקן והמלך החכמים. כל את להרונ וצוה מאד16 כעס זה דבר המלדונשמוע
 אלכסנדר תחתיו ומלך יוחנן המלד ומת צדוקי נעשה שנה שמונים גדולה בכהונהששימש

 לשמוח זמן באותו ישראל מנהג והיה החכמים. את שונא והיה מלבא ינאי הנקרא והואבנו

 1 .ש ;ותביריהם .ןadds 2.והחרימום 2 .)( נחות לשני.העם 3 סתתם ;עם.2

 רטיבותם .ords tivo last The 4 Dp'" תו .2 .ע 6 .ש.צדוקים 6 .21;אנטיוכום
 some .שוכה ז ;בין .14 .בית 8 .1ל ;omits .0 ,תרסא corrected .תרל 9 .21.כל

 0נ .ל(.לבם 11.די 12 .ש במודיעים ונשבית היתה שבויה המלך( לטאםשאמך

 טודעיה( ;של המודעית .)בהר 13 .לשמעון 4נ .אביך Lacuna 13 ח; .11אשי
 later 4 by ~vords נת4מ : בו כתוב היה אשר הדף מכאן תלש ישוהחקירה

follo~ving the 
 ישו זמן על.האמת



 35 לי דוד בן אברקיכם לרגל וזל"בלעק גזפמיל.
 חומלך כ! עשו אחר ערבה וביום ערבה של אמורפיות זה את זה מבש והת הערבהביום

 וירם באתרא מצחו על הלהמירים כק אחד ורגוע להקמיר הכתרח על עוטראלכסנדר
 שטח בן ~i1VDW תרן נדולה מכה בחכמים הס גם והרנ חרב. ויאמר המזבה hDימינו
 עליו שבקש עד מצרים של לאלכסנדרש חבית פרחיה בן יההטע וברח אשתו. .אחישהיה
 בוכרק הקבלה סדר להפסיק רוצק9 *אנו ואק וזזחזיוץ. ה% נק רחמשנ שטח בןשמעק

 נביאים מדברי עליהם ש"ט ונרות כלם את מכיר הקבלה סדם וכשנשלים שני. ביתמלכי
 : גדלות נחמות בכךש"ט

 סוכו א"ת טאנמיננוס קבלו ירושלים א"ת יתוק בן 5 ויומי צרידה א"צ ינמר בן 3יוסי
 : הרביתי הדור וסרגתםחקם

 : החטוטי הדור וסיעתם הם מהם קבלו הארבלי מחאי סבאי בןיהודה
 וכותבי ' דגמתי הדור וסטתם הם מהם קבלו שטח בו הטמעק * פרחיה בןיההטע
 הוא בן ואם הנצרי יטו וטל רבו הש פרחיה ב! שיפשע אומרש בישראלזכרונות

 נולד הורדוס בימי ני אוסרים העולם באומות וכרתות וכותבי היה המלך ינאיבימי
 מסאה יותר בינאום "ט נדי שהפרש ההש נדלה וטהלוקת נתלה בנו ארקלוסובימי
 נקב שבשנת ואוסרק סיומים בנמה דבריהם מסי"מש העלם אומות 6 שהכירי שנים,המטר

 בימי רומי מלך אנוסמוס לסלד לזח בשנת זה הנהיה נתלה שנה ל"ג %אחר נלד שמרותלמנק
 ומלכות הבית עמד שלא לאמר ב"כ מוענים והם בנו, ארקילוס בימי תתלה 6הורדוס
 *שלא התלסור וכה הכהזנה נק בידנו "ט אמת ומסורת מעמ, אלא תלייתו אחרעזראל
 ועמו ינאי והוא אלכסנדר בימי למצרים ברח פרחות בו יהושע ני דברי שוםהחליפו
 ' 564 ובוטנת נולך המלך לאלנסנרר ארבע בשנת כי בידעו אמת קבלת הנשרי יטוברח
 ג' בשנת שנה ושלשים שש בן והוא נחפש חשמונאי ' בני למלבות 3* רטנת הביתלבנק

 : 10 ינאי בן אריסמובלוםלמלכות
 : השביעי הרור והם היו צדק וגירי מהם קבלו הכבמליוןשמעיה
 שנה כ!' בן ההוא מבבל עלה הלל י דהטמיני הדור והם ' מהם קבלו הטמאי%ל
 תלמידים ושמונים המלונה וכתרע היה דוד ומבית 11 חייו ימי היו שנה ק"כ * שנה מ/%מד
 מנחם חברו חההה זכאי בן יחונן רבן *וכבבולם קמן עחשל. בן יונתן שבכלם נד% לוהיו

 Some 1 [1ח01 ' ;רצוני .ע omits אסז[ ותק 0( גררות .1 .7 5 .יוסף * .מנ .)(.ע

 add הטצרי עטו של רבו .גהו and 26. 6 .1 הטמאי הלל בימי שהיה הדבריםונראים
 .26( לשם וכנטם עמהם ועטו כנצרים ושל לאלנסנדרהש ג/'כ שהלך אחר חבם פרחיה בןיההטע
 כתכירי שהרי .נחלקו 6 .)( .הורקנוס י Qmit. Some ' .26 4*6 ; .0 שנת.והוא
 " .26 ;בית .0 הבית לבנק 664 נשנת .והכמתים from omits 9, 10 ונסחבי .1.זו

 " .9 כשמת שנה y'p בו.וההן
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 irkrh* בנו ובן הזקן גמליאל רבן היה ובנו שמאיי ונכנס מנחם יצא נחלקו. ולא בימיוומת

 שכן הורודוס בני במלכות שנה מאה המקדש בבית נשיאותם נהגו אלה שליטההרא'טון.
 המוציא היה הורורוס בני מעבדיהם או חיטמונאי מבני שהמלך שני בבית המנהגהיה

 הנשיא פי על ומשפטים חוקים תורה רברי כל אכל מלכותו דברי ובכל במלחמהוהמביא
 ב[. ]י"א סנהדרין במס' מוצא אתה וכן והסנהדרין, הזרוע הכהן פי ועל נעמים היו רודמבית
 לפניו יושב הלן סופר ויוחנן הבית בהר מעלה גב על יועב שהיה גמליאל ברבןמעשה
 נלותא בני לאחנא עלה וכתוב חרא אנרתא טול לו ואמר בידו 2 התגנות אגרותושלש
 דישראל גלותהון בל ולשאר דיון נלותא בני ולאחנא דמדי נלותא בני ולאחנאדבבל
 לא עדיין דאביבא וירחא4 רכיכין וגוזליא רעדקין ראמריא לכון מהורענא יסני3שלמכון
 הרי חדא, ירחא דא שתא על ואוסיפת חברא' ובאנפי באנפאי מילתא' ושפרתסמא
 ישראל ארץ בכל מקובלים היו ומעשיו היה ונשיא ישיבה ראש היה זה גמליאל שרבןידענו
 נשמעין היו לא ללקרקסאני ואלו בעולם אדם ולא המלך בו מיחה ולא ישראל גליותובכל
 ההם בימים יהיה אשר השופט ואל הלויים הכהנים אל ובאת אמר והק'ב'ה לענ; ולאבן

 שופט זה  היה אם וראה בא וע' הכהנימ אל שמוע לבלתי בודו; יעיטה אשר והאישואמי
 התשיעי: הדור הם וסיעתו והלל לא. אםישראל
 והיה ירושלם על אספסיאנוס עלה בימיו ומשמאי. מהלל קבל זכאי בן יוחנןרבי
 אל יצא הוא זכאי בן יוחנן רבן של אחותו בן והוא הליכטים ראש סיקרא אבאבירושלם
 אל ריב'ז ויצא בקיבתו המלך ועשה רימוז אליו שיצא ממנו ושאל בלט אספסיאנוסהמלך
 ומת  ירושלם על 6 צר היה והוא ונשאו וכבדו חכמתו  רוב את המלך וידע אספסיאנוםהמלד
 בנו מיטוס והשאיר לרומי ונסע 8 אספסיאנוס שימלוךי רומי יועצי ונמנו רומי מלךנירון
 אלפים שלשת בשנת המקדש בית וחרבי מאר רי/ב'1 את לכבד וצוהו ירושלם עללצור
 טימוס ורצה 10 נשיא היה *והוא הזקן והט'ב'ג נדול כה; אלישע בן ישמעאל ר' ונהרגומהנס
 והבאים מזרובבלה דורות עשרה נמצאו ונתפייס. ריב'ז ופייסו בנו גמליאל רבן אתלהרוג
 תורה למד שנה ומ' בפרקממיא נתעסק שנה מ' שנה "5" חיה הוא וגם ר'/ב'ז עדעמו
 ליבנה עלה הבית חורבן ולאחר ושפטן ישראל את לימד שנה ומ' בדורו שהיתה חכמהוכל
 : ביבנה שנפטר עד לתורה ט וסייגות תקנות ותקן ישראל את שפטנטם

 אחר ונשיא 5נ ישיבה ראש היה הוא 14 בשמד הנהרג רש"בג של בנו גמליאלרבן

 Ed. 1 6תש .0 %66 בנמרא איתא וכן בנו רש'ב,ג בנו הזקן ר"ג בנו שמעון כתבלעיל

 וכר הבית חורבן לפני שנה מאה נשיאותם נהגו ושמעון גמליאל ושמעון .הלל 2.פתוחות
 5 .ל( adds .לעלם 4 .כ( ירחא .חמן 5 .דא 6 .שר 7 .)( את.להמליר

 everywhere Some 8 .אספסיינוס 9 .ל( .והחריב "י 0תomit. 507 זי זרובבל.והם

 9נ .ק15 'נ  .וסייג 14 .נ(.בגזירה 15 .)( %665 ביבנה.שם
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 הכס חנניה ק יההשע לן והבריז הורקתם בו אלמגור 4ן ההן אחותו ובעל רייקופטירת
 בו אלעזר ור' נתנאל בן שמעון ור' 3 הנללי 2 הנהן יוסי ור/ היה 1 ופחמי ב"ר ואבנדול
 אלעזר ורן תסמא בן אלעזר ור' הקמן הטמואל ברופא ק יוחק ור' נורי בן יוחנן ור'ערך
 אלה כל 4 קיסמא בן יוסי ור' חלפתא ורן ההר נדול ועשיר לעזרא עשירי כהן עזריהבן
 רן'ה נכמט' בלוד עדים שבאו החדש עדות על יהדטע ור' גמליאל רבן ונחלקו הם אתרדור

 מעידין 'היאך הם שקר עדי יתקטע א"ר במערב וערבית בכהרח שחרית ראינוהו ואמרו ח[ב
 שלח נחליאל רבן קבלן ליבנה וכשבאו שיניה. בין כרסה ולמחרי שילדה האשה%
 Snw הכפורים ביום ובמעותיך במקלך פעלי שתבא עליך נוזרני יההטע לר' גמליאל רבןלו

 היא אם ערבית תפלת על נחלקו ועוד נמליאל. רבן כדברי יהדטע ר' ועשה בהשבונךלהיות
 לא אם הוא מום בעל אם שפתו ' שנפרמה בכור על נחלקו עוד ב[. ב', ]ברכות חובה אורשות

 רבן והוסר ונמנו ד חביריו זקנים *שבעים חעפו יההטע ר' את ע"נ כפה ובכולם א[. ל',]בכורות
 לרבן הזקנים נתפייסו ואח"כ לראש והיה עזריה בן אלעזר ר' והוקם ישיבה ראש מהיותגמליאל
 שתי דורש היה ר"ג אלא מהכלי שריה בן אלעזר ר' הוסר ולא והחזירוהו'גמליאל
 יההטע ר' ועמד יהושע י' ביכר ר',נ ונפמר אחת שבת עזריה ב[ אלוהי וישבתות
 דור זה הרי בנשיאות. לראש רש,בע את והעלה נורי בן יוחנן רן ונעם דבריו אתלסתור
 בן הטמעק עזאי בן שמעון חביריו והיו גמליאל רבן אחר ונטיבה ראש היה עקיבאין : החורבן אחראחד
 שני דור אלה נל 10. התורגמן חהופית וין מימאי ורן הסופר "טבב ור/ תרריון בןחניש וי דימא בן יהורה ור בבא בן יהודה ורן ישמעאל ורן מרפק ורבי אחר ואלישעזומא
 אלא היה ועילץ של ת ומחביריו בתירא בן יהודה ר/ בבבל היה ובימיהם החורבןאחר

 : הרבה ימיםשהאריך
 יד הגלח רור בן כהטית שהוא ומען 19 כחיבא שמו שהיה אחד ארם עמד אלוובימי
 נער עורנו 14 רומי מלך ודכהטמיאן בא', שהקה כשינהו 'והרנ רומי מלך " דכמטמיאןבמלך
 בנו ומלך במלכותו ומת הבית לחורבן נ"ב שנת בביתר זה החיבא 15 ומלך לפניו נתחזקולא

 אל ונקבצו רוםלוס פטמו בפ השלך הוא גם ומתזי אדמוני השם זה פירהטרופוס16
 בן " לפום בן רומל1ס ובימי מקומותיהם מכל ששבו מישראל '1 רב עם בניו ואלכוזיבא

 1 פחמי.אבל ' Only ם0.1 8 םthe between )(. 1 8"ם11 הכהן יוסי.ורן

 hlarg. 4 .1 נמן חסר עקיבא .ר' ם .כ4 והרי * , * היאך .מפני * .ט .שנפנמה י .)(על

 חביריו זקנים.זה add Some 8 נטיבה לראש נשיאותו.אל On1y 9 א .0 ;.2
 ;לגמרי omit. others 0י .המתורנכן 11 .ותבירו '1 .0 כהיבא .בן '1דכהטטין
 6ם8 .רומשמיק 14 .)( 21 וע00 15 .מנ .ועמד " .(נ :2 .פיירית זנ .וע8668

 .במלכותו '1 .)( 8668 .מאד 19 .(ל.פיירית



 -:- דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר-:-56

 ע"ג שנת באב בתשעה וכיתר ולכדי "טראל לארק ועלה קיכר אדר"נום הההזקכוויבא
 נשמעה ולא נראתה שלא 2 גדולה מכה באוראל והכה רומלום את והרג הביתלחורבן
 עמו תורה וספר תרדיון בן חנינא ר' ונשרף טיטוס בימי ולא נבוזראד; בימי לאכמיה
 שנזר על נהרג הוא גם בבא בו יהורה ור' 4. התורגמן חוצפית ור' הסיפר: "2בב ר'והרג

 והעיר יהרג הסומך וכל יהרג הנסמך '2כל "הראל על '2מד5 רומימקד
 שסומכיי

 בה
 זקנים חמשה שם וסמך לשפרעם אושא בין נרולות עיירות שתי בין וייסב הוא והלךהחרב

 גופו כל את ועיטו אויבים עליו ובאו 'טמועי בן אלעזר ור' 6 שמעון ור' יוסי ור, יהודה ור, מאירר/
 של במסרקות יוסף בן עקיבא ר, של ביטרו את סרקו לכן וקודם 'טמוע ב, אלעזר ר' ונהרגככברה
 כוזיבא ב; של כעסו ומפני קיסר אדריאנוס של פולמוס בימי להם בא זה כלברזל.
 ובלהבה בחרב ונכשלו לרבים יבינו עם ומשכילי דניאל ע"י 'הכחוב מה בהםונהריים
 אלמגיסמי: ספר ונכתב בטלמיוס היה אלו ובימי ימים. ובבזהובסבי
 מאיר ר/ היו וחביריו עקיבא ר' מות אחרי לרא'ט היה הוא התני גמליאל בן .כמעיןרבן

 והסכימה יוחאי8 בן שמעון ור/ נתן ור' שמוע בן אלעזר ור' יוסי ור' יהודה ור' כולםראם
 ומ.טם הרבר לו י ונגלה ממנו חכמים יותר שהיו ברבים לב."2ו נתן ור/ מאיר ר'דעת
 יש נתן ולר' אחרים קראו מאיר לר' אלא בשמותיהם נתן ור' מאיר ר' הוזכנו לאואילך

 : החורבן אחר שלימי דור לך הריאומרים.
 עני את יי' ראה כי ר'ש'ב'ג בן ישיבה וראיט10 הנשיא יהורה ר' הוא הקדויטרבנו
 ומת מעט.. עזר יעזרו ובהכשלם דניאל ע/'י שכתוב 12 מה להן D"p1 מאד וי מורהישראל

 13 ואומרים כנפיטו הקדוש רבנו את אוהב והיה אסוירוס בן אנטונינוס ברומי ומלךאדריינום

 ובימיו ימים והאריך לישראל מזבים ימים כלם הקדוש רבינו ימי והיו בסתרשגיירו
 ובטאו כבדו " וכולם 5נ קומורוס מלד 14 ואחריו אנטיפום ומלך אסוירום בן אנטונינוסמת
 : ימיו כל הקדויט רבנו6יאת

 יוסי ומר' שמוע בן אלעזר מר' קבל הקדוש רבנו שהוא זה הנשיא יהודהור'
 ור' ברוקא בן 18 יוחנן ר' של בנו 17 שמעון ור' יוסי בר' ישמעאל ר' הביריווהיו

 וסומכוס קרחה בן יהושע ור' יהודה ר' בני שמעון ור' אלעזר ור' רש'ב'י בןאלעזר
 אלעזר ור' פדח ור' פנחס בן ויוחנן איצטרובלית בן ראובן ור' יהורה בן ואיסיופליטו

 1 .14 665ש ;others e~Dr "'יבע .ולקח 2 .ק 2668 ;מאד .וע רבה .מכה ' .,ןהת2

add1.1.)(, 1.ג י,)ר/סימאי0.266 4 .הסתרגטן 5 .חירה 6 .ןעת10. 
 .1( ;פרוא .1נ )פרומה פרמא בן אלעזר .ץ4 8 .( ,אחי 9 .)( ;ועלה .חץ.התגלה

 ראים.(" תה ;והוא .ר,וב'גז6"1:6.2ח1 ;,טורא" .חק";טוכה.4,סקרא"1ת30"
 6תomit 2 דניאל .ע"י " .)(.ג .ע עין במסכת יאמרו " .ע 1( .ע אנטשוס מותמאתרי

 5י .כ( .קונדום 6י .ןנ לר' , , , .גדלו 17 .ישמעאל ,ן .אלעזר ?י.האיצטרובולין
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 המשנה את חבר הקררם רבנו וזה יאיר בן פנחס ור' 1 חטיא כפר איש יעקב ור' פימאבן
 הבית, 2 לחורבן קרב ושנת שטרות למנין ח/'ק שנת שהיא ה,"66 אלפים שלשתבשנת
 היה4 שבימיו רפואות ספרי רוב "נעיטו הקדוש רבנו בימיי *ועוד לחרבן. רביעי דורזה

 היה6: הדור שבאותו כתבם ואסתר מרדכי בימי הרופא אבוקראט *ספרי אבלגאלינוס
 הקדוש רבינו צוה שכן הקדוש" רבנו של פטירתו לאחר ישיבה ראש היה חמא בר ' חנינאר/
 411 הקפר אלעזר ור' גמליאל ורב, שמעון ור' הושעיא ור' הקדוש רבנו בני חביריויוהיו

 ובן חייא רן אחי בן שהוא ורב דשמואל ואבוה אפס ור/ לוי ור' קפרא ובר ברביחייא
 כתבו ברבי שמעון *ור' ברבי הושעיא ור' חייא ור' התוספתא. כתב קפרא בראחותו.

 9: תנאים של דורות חמשה אלו הרי התנאים *סוף הם אלו והמכילתות,הברייתות

 הקדיש רבנו ימי בסוף לבבל רב ירד הטמואל. רבו הראשון הדור אמוראיםסדר
 יי נמנה 'להיות ר.בה ולא מאד עניו רב והיה שילא ר' בבבל ומצא bjfi~h אלצים ג'בשנת
 במקומו בנהררעא לראש להיות רצה לא ועוד שנפטר עד שילא ר' ימי כל ישיבהראש
 ובאו ונ' ד' בשנת שנפטר ער לראש שם והיה מחמיא מתא היא להורא והלך שמואלשל
 .גנית 2נ חכמה *בבל נדל חכם והיה וי ד' ריטנת שמואל ונפטר לשמואל רטיבתובני

 יחזקאל17 'בר חמא ורב המא בר ורמיה יהורהר רב תלמידי141 הם ואלו תורתו. עלמוסף13

 ורב 19 מתתיה ורב ענן ורב נהור סני והיה ששת ורב אבוה בר ורבה הנשיא "י נחמןורב

 כהנא ורב גוריא בר חמא ורב 21 אשיאן בר 29 יצחק ורב איסי בר תייא ורב אשי ברשימי
 והאריך ברבי אושעיא בר' שקבל יוחנן ר/ ישראל בארץ נסיבה ראש היה ובימיהםהראשון.
 בי מררים לחמש ירושלמי תעבור חבר והוא * ישיבה ראש היה שנה שמונים כיימים
 הן ואלו 22 החורבן אחר למאתים בקרוב הירושלמי וחיפר נדה מס' רק מהרות מסרראק

 הב בר ורבין ועולא ינאי '-ור' פרת בן אלעזר ור' אסי ור' אמי ר' יוחנן ר' שלתלמידיו

 : 24 נחמני בר שמואל ור' 23ריסי
 ישיבה לראש היה י' דן בשנת שמואל מות אתרי הונא ורב יהודה רב השני.הדור

 היה יהודה ורב במורא הונא ורב בנהרדעא יחזקאל בר יהורהרב
 בחכמה הונא מרבי נדוי

 Ed.and 1.חנניה.0 2 .21 חרבן.לטנין 3.ובימי 4נכתב11.1

11DDבימי שהיו .)(( ברפואה ספרים )רוב רפואות ספרי,דברי 6 .)( היה הר' א/ של 
 כתבם הדור ובאותו וא' מ'.ב/ " .Ed 6ת8 .0 בראש .כ(( )היה רטב ה' ר' של פ'.לאחר
 7 .וע 5ט86 ארבעה ; .מ11 מרבני .בניו " .21 ובנו ; .0 שמואל עלו .שמעון 9 .כ(דורות

 דורות חמשה והן תנאים ,של 10 .כ( 6ת8 .0 ורב שמעו; ,ר' 1ן .להמנות 2נ .ן2.בחכמה
 13 .ש .תוספת 4נ .Ed .תלמידיהם 5נ .)( .add 0 יחזקאל .כ(( )בני בר .0( )וראמי אמי.ור'

 "י .? .וראמי זי .ג .adds 1. 1' omits .חת; "1 .מתנה 29 .?.נחמן
 י2 .כ(.אשיין Ed. " omit. Some 22 6תב .omit. 0 24 .1נ 8665 חנה בר.ורבה

 [ .4.11ן1-1
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 שתי וחזרו יהורה רב ונפמר מורא ישיבת נברה ולפיכך 1 לנשיא 'קרוב היה הונא רבאבל
 ל//מ ד' בשנת ישראל אריו ישיבת ראש יוחנן ר' בימיו נפמר ועור הונא, לרבמיטיבות

 ראש שהיה לאחר ן' ד' שנת הונא רב ונפמר אמי רבי ישראל בארץ רטיבה ראיטוהיה
 יצחק בר נחס; ורב יוסף ורב נחמני בר ורבה חסדא רב תלמידיהם ואלו שנה 6ישיבה
 : השנונא ורב הונא רב בר ורבה ויראור'

 הונא לרב חבר תלמיד היה חסדא רב יוסףי ורב ורבה חסדא רב השלישי.הדור
 והיה הונא רב נפמר בך ואחר לעצמו המדרש בית בנה הונא רב פמירת קורם שניםוד'
 ישיבה ראש והיה נחמני בר רבה והוקם ס' ד' שנת עד שנים עשר רטיבה ראש חסדארב
 שם ומת מלשינות מפני לאגם וברח 2 הרבות ושאר רבה בראשית חבר והוא * יטניםכ"ב
 יוסף ורן פ"ה ר' בשנת ומת וחצי שנים ב' יוסף רב כסאו על ורטב פ"ב ד' בשנתבאגם
 בר ורמיי חמא בר יוסף בר ורבא 'אביי ותלמידיהם הרים. עוקר ורבה סיני נקראהיה

 לו היו תלמידים אלף י"ב כי אחרים ורבים י השני כהנא ורב הראשון ורבינאיחזקאל
 :לרבה

 שנה יתד יוסף רב מות בשנת ישיבה לראש היה אביי ורבא, אביי הרביעי.הדור
 אחרות שנים ירד יוסף בר6 רבא במחוזא לראש היה ואחריו צ"ט ד' בשנתונפטר
 : י*(5 בשנתומת

 מות ולאחר יהושע דרב בריה הונא ורב פפא ורב יצחק בר נחמן רב התמישי,הדור
 רב של ומחביריו יצחק בר נחמן רב בדיתא בפום ישיבה לראש היה *,'5 ביטנתרבא
 ובתחלת יקץ. בשנת ומת שנים ד' ישיבה לראש והיה ימים האריך אבל היהחסדא
 שקתבה עיר בנחת ישיבה לראש והיה שנייה פעם היטיבות נחלקו 6 ישיבה לראשהיותו
 היה הנחק בר נחמן רב מות ואחר י*ל5, בשנת ומת 9 שנים י'ם 8 וחיה פפא רב 7למורא
 גדולתו היתה שנה ום'/ו הוא נם י*ל5 בשנת ומת 10 חמא רב בנהררעא ישוהראש
 : ישיבות בראשי יהושע דרב בריה ' הונא" רב הוזכרולא

 אשי רב עד הקדוש רבינו ומימית בימיו שהיו הישיבות וראשי אטי ורב אשי רב הששי.הדור
 פפא רב מחו לגדולתו חמש16 ובשנת שנה ס' במורא ישיבה ראש אשי רב היה15ה3, אלפים ארבע שנת פפא רב *בימי אהד, בטקום וגדולה וענוה4! 'וחסידות תורה מצינורלא

 1"0".אביי
omit Some 4 only. 1 .11 בנשיאות .גדל 2 .זל .ל( .ע .111ת0 3 מ1 .ן 

 6 .ג .ורב 6 .ג .ע %66 חמא.ר' ז .ג.ובמורא 8 .0 פפא רב ;וחיה .עוחייה

 פפא ;בר .ן] .)( פפא בר .צ( )אדא חייא .ורב 9 .ל( .add 0 נטיבה ראש .0( )היה.והוא
 " .some omits; Ed %64.מנהרדעא 11 .[.נחמן 9י.ומימות ".מצאו

 On1y 14 תEd. 1 16 .(ע והיה , . , בשנת , , , ימי אם.כי 16 .ג תשרים.חטט
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 ל דימי רב ואחריו דק6. בשנת ומת שנים ח' בריתא בפום ישיבה ראש וביד רב והיה חמאורב
 נך'ח השני כהנא רב ואחריו שנה, באותה ומת פפא בר רפרם ואחריו דק56. בשנת ומתשנים
 ק'ע'ג אלפים דן בשנת ומת שנים שתי כרבא בריה אחא רב ואחריו י*עא, בשנת ומתשניס
 *ח16 בשנת אשי רב ונפטר נפטרו אשי רב בימי כולם אלו ישיבות ראשיי וששה פפא רב'כי
 שנתהיא

~gjfi 
 : לסיימו הספיק ולא התלמודיי את לכתוב החל והוא שמרות למנין

 בבלי התלמודי את סיימו 'הם וחביריהם אשי רב בר ומר מרימר היטבקגי.הדור
 ולמדו עליהם אותו וקבלו ישראל בכל ונתפשמ להגירה 64" אלפים ף בשנתונחתם
 אין וממנו להוסיף אין ועליו ישראל כל עליו והסכימו ודור דור כל חכמי ברביםאותו
 התלסוד2 נחתם סבוראי מרבנן ישיבה ראש שהיה יוסף רב בר רבה וביס.לגרוע.

 *5 ובשנת שנחתם ער אותו וחבר אשי רב כשהתחילו היו שנה שמוניםוכמו
 wDn מרימר בטורא במקומו ישיבה לראש היה אשי רב פמירת אחר נחתם8,למותו
 יף'5. בשנת ומת שנה ב' אבין בר אירי רב ואחריו *51. אלפים י בשנת ומתשנים
 על אשי רב נר מר ישב אלו ואחרי ייט4, בשנת וטת שנים ל הונא בר נחם, רבואחריו
 ומת טביומי רב קראוהו לפיכך ימיו היו טובים4 'וימים שנה עשרה שלש אביוכסא
 בשנת ומת שנימ שש תוספאה רבה ואחרע לשטרות, תשע6 שנת והיא *ף5"בשנת
 והשאר אבין בר אידי ורב כמרימר חבר מהם ויש אשי רב תלמידי אלו חמשהייל5

 ישראל על גאולות שמדותי פרס מלכות מרה תוספאה רבה מות ובשנתתלמירים.
 וכן פרסים מלכו פעמש' 'שהי כי שנייה פעם לבא פרסיים של אירם יוםכשקרב
 מלכים אחים שני ובנוהו יהורה מלך חזקיהו בימי נבנח רומי של נרול כרך כירומיים
 רימולוס אחיו על קשר קשר ורומלוס רימולוסז האחר ושם רומולום האחד שםנדולים
 ברומי ומת רומיים רנלי תחת מערב ארץ כל את והחויר לבדו הוא ומלך טהרה9*והרגו
 עיגולו ומשפת נדול ענול בניין קברו על לו ועשו במות91 נדל כבוד רומיים לו*ועשו
 ער למעלה והצרוהו אותו יסוב אמה מאה וקו בקרקעיתו אמה חמשים כמו שפתואל

 רומולוס מחע לאחר ובן חרב, לא הזה היום עד ברומי והוא טאד נרול וגובהו צריף כמיןשעשאוהו
 ומשל בבל מלך נבוכרנצר שבא ער עליהם מהטל בעולם10 ארם אין בהשקמ הרומייםהיו
 כשרים מלכות נשמרה בנו בן בלשצר ובימי הנוים. כל אותו ועבדו כרנתי עליהמ11גם

 למלכים וכן חתנו הפרסי לכוריט כן ואחר תחלה המדי לדריוש לפרסיים המלכותוחזרה
 פרס מלכות כל והשמיר הנדול המלך המוקדון אלכסנררוס עליהם שקם12 עראחריהם

omit1 .ינ .ע וראשי שישת ורב פפא.ורב 2 .0.הש"ס ' .ג .2 .0 .0 .ע 

 from הם .Ed. 1 6. 1 .ש שנים.וחט 6 .כ( .נזירות 6 .(נ שנים.כמה ז.(נ
 .רימאלדט 6 .(ע .ויהרנהו 9 .1נ .ל( .omit 10 ת0.1 11 .בהם 12 .(ע.שבא

 א2
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 ותחת תחלה כצדים ירי התה רומיים זאת ובבל וכר. האיל את ויך אליו ויהמרמרבדכתי'
 נם מלכותו ועל אנטיוכום על חשמונאיי בני *וכ.2גברו יונים ירי תחת ולבסוף פרכי.םידי

 ושמום עליהם ומלכו צוארם מעל יונים עול ופרקו והתחזקו נפטם על ועמוד נקהלורומיים
 יוליאוס הוא הראשון והמלך שניה פעם למלוך התחילו י'2ראל של המלך 'נאי ובימי .למם

 והוא מאד גדול מקד והיה כרכה3 את וקרעו2 בבמנה והוא מחה אמו כי קיכרוקראוהו
 קיסרי פלוני נקראים שהיו מלכיהם מכל שמו פסקו לא *ולכן לרומיים המלובה אהההזיר
 מאד מדול נבוח מנדל בעלם מלד לכל נעשה שלא הידור גדול 5 היכר לו עמוובמותו
 גדול 6 ארח חוליהם * משתרגים והם ראשו ער מלמטה בו נעוצים ברזל שלריפודים

 אגוסטוס סלך ואחריו הזה. היום עד לעינים נראה והאיוןי יוליוס נקבר ובו עבה נהיטתשל
 מס שם למלכו ארבע ובשנת העולם, כל על מלך שהוא ואומרים הגדול הסלד אחיוב;
 כצלין עשרים שפתו על יושבת שרומי טיבריש נהר וריצף נחשת של מס הארין כלעל

 עד מונים הם הנחשת וטנין מאד נדול הנהר ורוהב מאד עבות נחשת 'טל בלוחיתרצפו"
 וטוענים וחכמתו שבחיו עוד בהם כתובים רומיים בידי רבים וספרים ב.2טרותיהםהיום
 כמוהו: מלך העולםל "באומוה היהאלא

 העולם בבל 10 פשטה 'ומלכותו מלד שנה נ"ב כי הנצרי ישו נולד למלכו ל"תומפנת
 נקהלו אלכסנדרוס בימי מלכוהם שנכרהה לאחר הם. נם פרסיים וכן אומרים '2הםכמו
 כ; ומפני מלצקם רוסיים עול להסיר נפשם על DYI~1 יוחנן ר' בימי אנטונינוס מותאחרי
 רבנו מות עד הרבה נברו לא אבל ההבילה נתפרדה הקדוש רבנו אמר אנטינינוסכסמת
 פרסיים של מקהלות כל אל כהב באבך בן 1נ ארו,טיר הראשון חומלך יוחנן, ר' בימיהקדוש
 שהיה מפני 12 שנה ת"ק היום בהם אכלה החכם ארסטוטלוס חרב כי יודעיםשיהיו

 אלו ולא אלו את אלו נצחו ולא רומיים עם מלחמות ועשו נתחזקו ובכן תלמידואלכסנדרום
 ארץ ועד אוריאל וארץ יון ארץ וקצת ושנער המת עילם ארץ הטלכות 13 נתחלקה אלא ' אלואת
 וספרד ופלשתים מצרים וארץ יון ארץ וקצת וצרפת ו(ו'טכנז ורומי הפרסיים ביד כולהערב
 היו ובהחלה שניה פעם פרסיים יד תחת ישראל והיו רומייםבידי

 אוהביי
 בימי לאוראל

 : מלכא שבור בימי וכן אחיטויריט והוא ויאררשיר
 15 בעלם "ט שנים *שאלוהות טוען והיה לעולם 'י מאני יצאובימיו

"ra ועתרה מחיה 

 י ובניו חשמונאי בית מלבות.וכשגברה 2.ובקעו adds 0. 3 חי בו.והוציאוהו
 4 אותם קיסר קורין היו מלכיהם בבל כי מהן קיסר שם פסק .לא variations Slightחן

 .o:hers 6 .ל( .ע .כבוד 6 .)( כסוי .ועליו 7 .ט12 .ועולים 8 .ו-בפן 9 .ע.בעולם
 0נ .נ( .ע פושטת .מלכות 11 .24 אורשיר ; .2 .,1 אוהטיר ; .1 .ע אודשייר ; .0.אודא.2יר

 12 .1 המש או שנה מאות .ארבע 3נ .~ע נחלקה ולא " .0 ;מינות .ע ;מינאי .1יצאו

 ,מינים 5י .)( לעולם "ט אלוהות ששני מאני ששמו א"ט ; .ש שנים אלים.'2"ט
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 חורה לאמנהטימ1 ובדה שבעולם הרענה כל וששה ממית ואהד שבעולם הטובותכל
 ~1DP מלך לפרסיים היה ועור בחכמתו. מלכא שבור והרנ91 גדול לגוי והיהמלבו

 אלא הורמיז 6 ריקת 4 אגם להמליר פרסיים רצו ולא הרה אשתו והניח ומת 8הורמיז
 זכר ותלר נקבה אם זכר אם תלד אשר את לגומליך בטנה על מלכות כתרקשרו

 ועוד כוכבו. שהיה מאדש כונב שם gy בהרם שטו ויקראו לידתו ביומ6וימליכוהו
 והשמירום ישמעאלים מלכות שנברה ער ישראל את אוהבים וכולם נהולים אחריםמלכים
 מגרולי שלשה פרס מלד ותפס עמו לשנוא לבם ה' הפך לכן וקודם השמים,מתחת
 וראש כהטרשיא ורב אשי רב של תבירו זומרא מר בר ינקא סר בר אמימראוראל
 בעל והוציאם ישראל בני נערי ותפש פרסי מלך והרגם שטו8 *מר והונאז'גלות
 מהת, שנה נטיבה ראש רבינא היה שנה ובאותה י*לף10 בשנת *בסבת הכלל מןכרחם

 כתיל מבי גביהה רב בדיתא בפום רטיבות ראשי היו במורא שהיו אלו ישיבות ראשיובימי
 עשר רפרם ואחריו 12 *"39 בשנת ומת שנים 11 עבט ישיבה לראש והיה אשי רב מותבשנת
 4נ סמא רב ואתריו 5ף.5 בשנת ומת שנה 34 רחדמי13 רב ואחריו י54 בשנת ומתשנים

 תנאים של דורות וה' אמוראים של דורות שבעה הרי י4ל5. בשנת ונפטר 15 דרבאבריה
 רבינא ימי סוף עד עמו והעולים זרובבל טיסי נמצא המקדש. בבית הוראה של רורותוט'
 : זi~hh 1 והשנים דורות 5* הרבא בריה 16 סימאורב

 היה סבוראי רבנן ראש הוא יוסי18 'רב הראשון. הדור סבוראי רבנןסדר
 והיא 4ף6 שנת שהיא לגדולתו 5ף ובשנת י4*ף שנת ער שנה לה 19 רבינא אחרלראש
 בימי כי התלמוד20 נחתם שנה *55 "םמעאלימ לחשבון וקודם שטרות למנין הק'*שנת
 חתימת עד המשנה בתיבת משנת נ)ך1א נחתם למותו ערג ובשנת להכתב הוחל אשירב

 שנה. הה"*Rjjhhi 5 שהיא זאת שנתינו ער המשנה כתיבת ומשנת שנה ***התלמות
 זאת שנתינו עד התלמור חתימהוכמזנת

~bih 
 אלפים ד' ביטנת " יוסי רב ומת שנה

 . טתף
 ישיבה ראש היה 23 אחא רב וחביריו. הונא בר 23 אחא רב סבוראי, מרבנן השניהדור

 יף9". ד' בשנת ומת שנים נ רבא בר שמואל רב ואחריו *רלה, בשנת ומת אחתשנה
 ומת שנים ז' תחנינא24 רב 'ואחריו יי*6. בשנת ומת אחת שנה אומצא מן רבינאהשחריו

everywhere1 .11 האמם":1ים ובדאו ; .ל( האמבטי ; .0 .לאטגהטי 2 .1ל .והרגן 8 .ש 

 4 .21 בעולם ארם .שום ' .ע אחרי ; .0 תחתיו omits and .הורמה ' .%.בעת

 ז הונא.1: רב .גולה 8 שימי.2 מר .בר 9 .בבל.ע.0 י ;ילף.1.% .?.אלף .הרכ"

 " 50 ;.ע.כ( others .ב' 12 .**0.5 13 .% .ניחומי *1 ;סימא.מימאי
f;אא2.16.% i h ~ ;  15 .)( ;דרבינא .adds 0 שנה.ל3 8נ ;סימא.סמאי " .1 

 .ל( .**56 8נ .)( יוסי בר .רבה 19 .ל( דרבינא בר"" סמא .רב 20 .)( ה,ש'ס-7ז"ע0

 .u~here ם .ל( 88 .18 92 .זל ;4עב .2 .רעה 28 .אחאי 24 .)( ;תחמנא .2.תחנתא
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 בדיתיא בפומ סימונך ורב במורא עינא רב עינא, ורב סימונך רב ואחריו 4י1,6בטנת
 : הם אחד דור אלו כל וש'. אלפים דן שנת עד 4 סימונא רב "וחיה

 בטלו הישיבות כי בשמותיהם הוזכרו ולא עינא ורב סימונא רב תלמידי 5, השניהדור
 ושמדותיהם7: פרס מלכי שנאת מפני יש66 שנת עד סימונא רב טות אחרי שנה חמשים'כמו

 ואחריו עינא"נ *ורב סימונא רב מתלמידי קבל מא"טקיא9 חנן רב היסל"טי".*הדור
 מאישקיא חנן ורב 9י הם אחד רור אלה כל יי חנינא רב ואחריו הונא רב ואחריו מרירב
 : שנותיהן מספר הוזכרו ולא :1 רטיבות ראשי ארבעה יאחריו יש66 בשנת לראיטהיה

 מלכות ונעקרה פרס מלכות על ישמעאל מלכות נברה ובימיו יצחק רב 'ו. הרביעיהדור
 עליה שגברה 15 לאחר "טמעאל מלך טאלב אבי אבן עלי לבבל ובא העולם מ;פרס

 פרם מלך נעקרה ישמעאל מלך ז1 אלכטאב בן 15 עומאר בימי כי שנים כמה ישמעאלמלכות
 "יינרר בת ונתן ישמעאל מלד ועמר בשבי פרס מלך יזדיגרד18 של ובנותיו נשיווהלכו
 מלד מחמד התתיל 4ש9ף"9 בשנת כי לאשה לו והיתה וניירה 19 נלוח ראש בוסתנאילר'

 ראש יצחק רב אליו יצא לבבל מאלב אבי אב; עלי וכשבא טענותיו לטעוןישמעאל
 13: ת"נ אלף ד' בשנת 99 הנז' עלי המלך 'ונשאו וכבדו י9רטיבה

 בדיתא. בפום רבא ומר במורא הונא מר הונא. ומר95 רבא *מר החמישי".הדור
 תחלשא בר משרשיא רב נקרא היה שישנא ורב בוסנאי97 ורב שישנאו רבואחריהם
 סבוראי רבנן סוף והוא 9966,4 בשנת 98 שישנא רב ומת הם, אחר דור אלווארבעה

 : ק'פ'ו ושנותיהם דורות ה' "3 סבוראי רבנן נמלאו*
 מנהר נאק חינגא רב בריתא פום חטיבות מראשי הראשון הרור ! הגאוניםסיר

 ישיבה ראש היה הלוי י3 הילאי רב ואחריו דתי שנת עד שנים ח' ישיבה ראש היהפקור
 : י"49 בשנת ומת שניםר"ח

 ,ואחרת .ק ,finh 1%51 61 9 .1.0 .ע evernxher" NDD 3.והיה
 2זס"

 1 11"ו26.0.0

 4 .ע ;סימא .)( .עינא Ed. 50 5 6תothers 11.; 2 .השלטטי 6 .2 ;ב/ .[] .ק ;כ'.ל(

 .כ"מ ז .0 .ונזירותיהם ' .ל( om~s 6ת2 %5א ורב ; .(] הד' .הדור 9 .1 .ע;מאשיא
 .ל( טיאשיה ; .[ טאשיקיא evegn~here "נ .Ed 6תonfi~ 0. 2 ינ .Ed 5*10ן10ואחריו

 חענא .הב דרשת .אחר .אלו0.266.(.ג" .הה'.ג".ואחר"
 uUer ;ת0"נתתס0 .4. .עמבאר " .ע ;אלקמאב .4..אלכאב

~ 
and עמר .)( שמבל; " 

 " 1( ;"דעראד .0 ;"ר1רד .Ed ;קמר "].חדר " ."לה "י .ג ;bje .4.2יי
ad~sפלה " .ג עלי ושמו כלם על המלך ;תשאו .( תשאו כו4 על והמלכו " .ג. %  

 95 ן1 ורב פפא .יב " [ע .התא " ;בוסאי ;בימאי.ביסנאי

 .לראש " .ג .הי
 98 .1. .ם תהליפא בר .מקושיא " "ג ,טפ6 " .26 .0 [עתם " .)אהילאי

everywher"
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 ואחריו יתיג בשנת ומת שנה ידח ישיבה ראש היה פקוד מנהר יעקב רב השני,הדור
 שנה ירק נטיבה ראש היה אשי רב של תבירו 1 מרימר של בניו מבני שטואלרב

 ראשי היו אלו חטיבות ראשי ארבעה ובימי בריתא. בפום אלו הרי יה*'* בשנתונפמר
 ממרטת חייא רב ואחריו bd~i שנת יוסף בר' הונא רב הן ואלו מחמיא מתאישיבות
 רב "וחריוי 5,ל5 בשנת רטיבה לראש היה נמרונאי בר רבא 2 והוא ינקא מרואתריו
 ובימי י5*5. בשנת מרי בר שמואל רב ואחריו ~bih בשנת יוסף רב ואחריו נאוןיהורה
 אלף בשנת גדולות הלכות וחבר לנאון נסמך ולא 4 קיירא שמעון רן היה זה שמואלרב
 ה' בשנת מרי בר שמואל רב לנדולת השלישית בשנה לת"א שנת שהיא לשמרותנ"ב

 שמענו ולא צדק 6 כהן ררב * משמא שמועות והזכיר אמימר מזרע שמואל רבלגדולת
 חזכם רבו שהיה זהו צדק שכהן ואפשר צדק כהן ששמו נאון בזמנו6 שהיהמעולם
 היה נדול וחכם כ"טבחא אחא רב היה מרי בר שמואל רב ז ואחר נסמך, ולא היהגדול
 וכל הזה היום עד בידינו 9 מצוי והספר בתורה האמורות מצות מנל שלו שאלתות 8וחבר
 בעולם מעות שום בו נמצא לא 10 היום *שעד הטמענו בו ופשפשו בדקוהו אחריוהבאים
 שונאו. שהיה הדור שבאותו גלות ראש שנאת מפני " גאון 'זה אחא רב נסמך לאאבל
 ישראל לארץ מבבל לו והלך אחא רב וכעס 12 נטרונאי רב ושמו אחא רב של שמש *וסמך
 *ראשי שמנה הרי 'ו 55*45 שנת 'עד שנה נ4'133 לראש נטרונאי רב והיה שםונפטר
 : בריתא בפום 6נ שהע רטיבות ראשי ד' בשי והיו מחסיא במחא אלוישיבות

 לראש היה יה,44 בשנת שמואל רב פטירת לאחר בפומבדיתא גאונים של השלטטיהרור
 אדא16 רב יאתתו י45'6י בשנת ומת שנים ח' פקוד מנהר הנדת מרי רב בדיתאבפום

 חבר והוא 55ק35זנ. שנת ומת ומחצה שנים י יהודאי ר' ואחריו שנה, באותה ונפמר שנהחצי
 שם בט שיאול עק היה ובימיו היה נהור וסגי קבצם גדולות ומהלכות פסוקותהלכות
 פיסול שמץ בו והבירו בתחלה היה חכם ותלמיד היה 18 דור מבית זה וענן ירקברשעים
 'קנאה ומפני 19  ולות ראש  להיות השמים טן סייעוהו לא ונם לנאק נסמך לא זהומפני

 הכמים קבלת מעל ישראל את ולהסית להדית ועמד  שירסק העלה  בלבו  שהיתהוטינא29
 דק בית פי על ממרא זקן ונעשה זה בספר שסדרנו כמו כשרש עדים מפי הנביאיםמפי

 לא חוקים מלבו ~רה תלמידים והעמיר ספרים חבר והוא השופטים אל שמועלבלתי

 .)(.גי .אמימר .9,1 .ו יאחרע .ע3 בר יטמואל .)(.ע;מר .מר .4.1.קאיה
 ' .דכהן 6 .טמע י .תץמי.A.adds 8 1 .כל 9 .מסורן( "יטעדק.9

 לגאק.ג" .טיפה ~hson הטמעו .0 נטושי ewuywhere "1" .כ'ע בו"נפטר
 4555 .טנת א .ראשים4נ " .אחא-ג " .לג.ג " .שר.טמ ".טלה.1
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 וחזקם עק שעמד עד 1 המינים נדלדלו הבית חרבן אחר כי בהן יחיו לא ושכפטיםמובים
 משרשייא רב בר הלוי מארי רב ואחריו 3 י""5" ביטנת ומת שנים ה' ? אחונאי רבואחריו

 ונפמר ומחצה שנים עשר הלוי ביבי רב ואחריו י""ל5 ביטנת ומת ומחצה שניםג'
 אלו נאונים ובימי מחמיא מתאי ישיבת *ראש יוסף בר מנ'טה רב בימי יטלפן.בשנת
 נטרונאי רב מות בשנת לראש היה יוראי" רב מחסיא במחא היה בריתא בפזםשהיו
 ונפמר שנים ד' ממחטיא בר חינגא רב ואחריו ~Hjh בשנת ומת שנים שש י"ה5אבשנה
 בר חנינאי רב ואחריו יהקלג. ביטנת ונפטר שנים שתי מלכיה רב ואחריו 4,)לאבטנת
 הלחק, רב בר הלוי הונא רב ואחריו גלות; ראש והסירו י,ה6ג6 ':נח עד אברהםרב

 : דתקמח שנת עד יוסף בר מנשה רבואחריו
 *רב 9 לראש היה 8 הלוי ביבי רב אחר בריתא בפום שהיו הנאונים מן הרביעיהדור
 בר יוסף רב 'ואחריו יתק%, בשנת ונפטר[י שנים0י שתי *שאול אבא בר הלוי"טעיה
 בשנת ונפמר שנים י הכהן טרדכי רב *ואחריו 12. י,ק9" בשנת ומת 'טנה י"ט שילארב
 יוסף רב ואחריו י"ק56י בשנת ומת שנים ד' אחונאי רב ואחריו 3י י,הע" אלפיםד'
 רב של אביו אבי יהודה ורב בנסים, ומלומד היה גדול וחסיר 'סנים שתי יהודהבר

 פעמים כטה יוסף רב בישיבת נראה היה ז"ל שאליהו והעיד שלו סופר היהי:ריראיי
 שרירא רבי בר אברהם רב ואחריו י,ה6ף13, בשנת ונפטר גדולתו היתה שניםו'סתי
 : "היי אלפים ד' בשנת ומת שנהי"ב

 שנים שתי בדיתא בפום ישיבה ראיט היה חייא רב בר יוסף רב החמשי.הדור
 ד' בשנת ומת שנים שבע חייא רב בר יצחק רב ואחריו " 6נ י"ה6י בשנתומת

 רב ואחריו יי4"', בשנת ומת שנים שתי ביביה רב 'בר יוסף רב ואחריו "יעיי.אלפים
 בשנת ומת חרשים ששה כהן אחאי רב ואחריו יגף'1. בוטנת ומת שנים עשר26פלטוי
 רב בר יוסף רב בר מנחם רב אחר היו חצים נחלקו אחאי רב פטירת ואחריגמא.
 טנהם רב ומת ומתצה שנה במחלוקת ועמדו מתתיהו רב אחר האחר והחצי לסמכוחייא
 ואחריו *י"ף5". בשנת ומת שנים עשר ריבי21 בר מתתיהו רב לראש והיה יוסף רבבר
 גאון צמח רב לראש היה ואחריו 22. י,ף45 בשנת ונפמר ומחצה שנים שת' אמי בררבה

 4 במתא רטיבות .ראש. ' .[.0
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65 ל דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר.:.
 שנש ז' רוד סר בר האיי רב *ואחריו י6יל25 בשנת ונפטר שנים ' יצא גאון פלמוי רבבר

 מחסיא בטתא ההם בריתא לפום שהיו אלו גאונים ובימי : sRbi~i בשנת ונפטרומחצה
 רב ואחריו שנים, מ' מרי רב בר הילאי רב שהזכרנו' שרירא רב בר אבההם רבאחר
 רב ואחריו שנים. ח' טררכי רב בר איסומאי6 רב ואחריו שנים. יקח מרדכי רב בריעקב
 ואחריו ומחצה. שנים שלש חנניה רב בד הילאי רב זאהריו שנה. יטב ישי רב בריצחק
 ומחצה שנים י' יעקב בר הכהן סשה רב השחריו ומחצה. שנים שלש אשי רב בר קימוירב

 אשומאי רב בר נאת צדק כהו רב סמכו כך ואחר שנים. שתי גאון סמכו לאואחריו
 נמרונאי רב ואחריו שנים. עשר בועו רב בר ש4ם שר רב ואחריו וטחצה, שנים יגאון
 n~ff ירח שישנא בר עמרם רב ואחריו שנים. הלי מרי רב בר נאון הילאי רב *ברנאק
 בר נחשון רב ואחריו היה. דוד רב בר האיי רב ובימי לספרר תפלות של סדור שלחוהוא
 ואחריו שנים. ז' חשם רב בר האם מן אחיו צמח רב הוקם ואחריו שנים. ח' צרוק'רב
 רב ואחריו שנים. ז' ט"טאל רב בר הילאי9 רב ואחריו ונפטר. אחר חרש מלכיהרב
 בן דוד אבל לסמיכה. וראויה *הכס מהסיא כמתא ההר לא ואחריו שנה. ין'ניעקב
 מצרים לארץ שלח ואב"כ והקימו מוב יום רב ששמו אחד אורנ לקח 11 גלות ראשזכאי
 וא"'כ שנים. בן מחסיא במחא נטיבה לראש והיה אלפיומי סעדיה רב משםוהביא
 היו לא אלו גלטת ראשי בי הנשיא זכאי בן דור ובך ביט ומחלוקת גדולה מריבההיתה
 דץ הנשיא זכאי בן לדוד והיה מוכסים כמו המלכים מן נשיאותם קונים 12 והיו אמתבעלי
 פעם ושוב רצה. ולא לקיימו סעדיה ליש הסלח כהונן ושלא נרצונו דין פסק לוונעשה
 את אכה תקיימהו לא אם לו ואטר סעדיה *1 לרב '1 לכוף כדי בנו זכאי ביד שלחושניה
 הגשש בן את והכו אחד כאנט כולם וקמו 16 בולם הנטיבה בני זעפו סיד במנעלתראשך

 זי מהקהל גדולה 'שכת במלכות אביו והתחזק ומבהה נכלם לאביו והלך הרבהבטנעליהם16
 דוד תחת גלותם לראים זכאי בן ששיהו את והעמידו מהקהל אחרת בכת סעדיהורב

 סעדיה רב את להרת ובקש אחיו את והסיר במענות ונתלה דוד נתחזק וא,ת'כאחיו19
 כהטחוי20 סעדיה רב וזה ספריו כל הבר ובטהבואו שנים, שבע כמו מעריה רבונחבא

 זכאיט בן דוד והקים דוסא בן חנינא 4ן כהרע91 יהודה בן שילה סבני היהיהודה

 ורב הנשיא דוד שלום עשו וא'ח,נ מרדני. רב בר יעקב רב בר יוסף רן נולהלראש
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 -:. דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר.:.66

 י'ד נאון היה יוסף ורב לנאותת, סעדיה רב שב ולא יוסף רב הוסר לא וא'ע'פ'נסעדיה
 שנה נ' כבן והוא *תש5 "באנת סעדיה רב נפטר ואחריו זכאי בן דור מת וא'ח'כשנה,
 לישראל גדולות מזבות ועשה מובים ספרים כמה שחברי לאחר השחורה המרהמן

 בדה אשר אלכלבי3 חוי מהם ואחד בתורה הכופרים ועל המינים2 על השובותוהטיב
 בספרים 6 אותה מלמדים * תינוקות מלמדי " ראה שהוא כעדיה רב 4 והעיר תורהמלבו

 לישראל עשה אשר והטובות סעדיה רב דברי ויתר ונצחם, סעדיה רב שבא עדובלוחותי
 רב בר הנשיא חסדאי לר' שכתב בנו דוסא ר' אגרת ועל הגלוי ספר על כתוביםהנם
 עד ורלה הולכת מחמיא מתא ישיבת היתה כעריה רב פטירת ואחר בכבוד, מנוחתויצחק
 ; שם ומת אלבצרה למרינת יוסף רבישברח

 בשנת אחונאי בר קיומי רב לראש היה דוד רב בר האיי רב אחר בדיתא בפום הששיהדור
 רב של אביו אבי שמואל רב בר יהודה ר' ואחריו תילם. בשנת ונפמר ומחצה שנים ה' יי,י55
 דוד והנשיא גאון קיומי רב בר הכהן מבשר רב הוקם ואחריו יתיעץ. בשנת ונפטרשרירא

 וחזרו הכהן מבשר רב ונפטר נחלקו' ולפיכך יוסף רב בר צדק כהן רב הקים זכאיבן
 ה' שרירא רב של אביו חנניה רב לראש והיה " ית94ה בשנת ונפטר צרק כהן ליבכולן

 : י,שג"י שנת ונפמר ומחצהשנים
 סוחרר והיה חנניה רב פטירת אחר סרגאדהי1 בן הכהן אהרן רב השביעיהרור

 ר' ואחריו יתשע, בשנת ומת לכך ראוי שהיה מפני ולא הוקם עשרו ומפני גדולועשיר

 וכשראה חייו. ימי היו שנה מאה כמו כי ימים והאריך שרירא רב ואחריו שניס. ח'נחמיה
 על בנו וישב13 עצמו את סילק ישיבה ראש להיות ראוי היה האיי רב ובנו ימיםשהאריך
 גאון יהודה רב בר גאון חנניה רב בר גאון שרירא רב בר גאון האיי רב והואכסאו,
 עד שמש ממזרח התורה דוהמי הלכו ולאורו הגאונים מכל יתר בייטראל תורה 4יוהרביע
 אלף שנת פסח של אחרון טוב יום בערב ונפטר שנה 5, ס"ט חייו ימי והיומבואו.
 סוף היה *והוא בגאונים לפניו "יה לא יכמוהו יהש9", שנת שהיא n1-DWSש65ין
 גליות וראשי והנשיאים שאלתיאל בן זרובבל ז1 ומבני המלוכה מורע היה דוד ומביתהגאונים
 כמו עליו חקוק היה ואריה שולח שהיה נליונים על חתום הותמו וראיתי אחריו.שהיו

 1 .(ל וחבר שנה חובטים כבן היה השחורה המרהמן 2 ו(הצדוקים 3.מץ

 אלבלכי ;חמי .0 ;כולבי .ש בלג קימואל רב בא.ואחר 4 .ל( .ע העיד.ועדות
 6 .ץ לתינוקות אותה.מלמד 6 .מ1 ולוחות ספרים אותם מלמד שהיה ת'.מלמר

addsןנ ;תך .0 ;תף3 .ץ .הי6נ ' .(ע ;נחלקה .1 .ט1ה(0 9 .1 .[ .צא 10 .(ל. ' 
 ספסתע שקורין למדינת 5גיק מדינת הולכים גדולים חכמים היו ישמעאל.ומאית

every~vhere.1 .26 .0 .סרנמדה 12 .1 .מיוחס 13 .0 .והחטיב " .0 רבץ! 

 ני .[ .)( .ש"מ 14 .[ .ע .66 ז1 .1 סבני המלוכה מזרע היה הדור.ומופת



 76 ל. דוד בן אברהנם לרב הקבלה ספר-:-

 ראשי נהנו לא ישמעאלים מימי אבל יהודה מלבי ודנלי1 יהורה מחנה דגל 'עלשהיה
 והיו מוכסים כמו המלכים ro רב בממון אותה קונין היו אלא כהונן9 שררהגליות
 רבה מזרע והוא לגאונות וחזרו3 גליות ראשי להיות הוריו רצו לא ולפיכך אלילרועי
 את ובזז ישמעאל המלך ותפפם האיי ורב שרירא ברב ישראל פרעני והלשינו אבזהבר
 כבן והוא אחת בידו* שרירא רב ונתלה בעולם, מגיה שום להם השאיר ולא להם אשרבל

 אלפים ד' ובשנת מגאונות. הוסר ולא שנהמאה
~i&h 

 ובשנת לגאון. שרירא רב היה
 שנה. מ' האיי ורב שנה ל' שרירא רן שנה. ע/ היתה ונאונותם לנאון האיי רב היה*הש45
 : בגאונות שמיני דורודורו

 נם חפני בן הכהן שמואל רב אשתו אבי חותנו מחמיא במחא רטיבה ראש היהובימיו
 בני אבל האיי רב פמירת מקודם שנים י/ האיי רב בימי ונפמר הרבה ספרים חברהוא

 רב כסא על והושיבוהו זכאי בן דוד של בנו בן נלוח ראש חזקיה הקימו האיי רברטיבת

 6 בברזל ואסרו הטלך והפסו מלשינים המלך אל בו והלשינו שנתים ועטר וילהא.י

 רב אל לספרר בניו שני וברחו בקיר כהמתין לו השאיר %א 6 ענהו עניין מיני*ובכל
 ורהיט גלות ראש לחוקיהו אוהב שהיה ז'צ/ל הנניד שמואל רב בר הנניד הלוייהוסף
 מבני האחר וברח בעירי 'זה ונהרנ בנראנאמה השמד8 שהיה עד עמו והיהמדבהי
 אדום0נ .לארץ בנץ בני נכנסו ואל"כ בנים. והוליד אשה שם ונשא סרקוסטה לארץחזקיהו

DnD1יתקלף בשנת ליאק בארץ ונקבר קשמיליא באוץ ונפמר אלראורי בן חייא ר' היה 
 ראש חזקיהו ואחר דורה. מבית שהוא מפורסם אדם ספרד בארץ נשאר לאואחריו
 שנכרת הקוביה מאת סבה היתה לנן וקורם וגאונים "טיבוה פסקו נלוה וראשישיבה
 ואו"ם ומצרים ואפריקא המערב וארץ ספרד מארץ אליהם הולד שהיה ישיבות שלחוקם
 19 דמאחין אבן שמו ציים על ממונה של"ת קורמובה ממרינת שהוא הסבה היתה וכןהצבי.

 אדירים ציים על ממונה חילד אלנאצר אלרחמא! עבד פטמו בספרד ישמעאל מלךהכלחו
 גבראל אפץ של הים חוף16 עד והלכו לספרה סטוכות ועיירות אדום ספינותיילכבוש
א הלכים *היו גרולים חכמים ארבעה %ה אניה ומצאו שבו יהאיים יה ים אלונסבו  

 וכבש הולכים היו נלה להכנסת אלו ושכטים ספסתץזי, נקראת *למדינה באריממדינת
 והאחד חננאל רבינו של אביו חסדיאל רן האחד החכמם את 18 ואסר האניה * רמאחיןאבן

 1 .מנ .רגלו A.L. 9 זו .כנת 8 .כ( חזר .והוא 4 ;מידו יר .באחת 5 ברזל.0.בכבלי

 6 .0 ;.ע others ענויים ניני בכל .[( )וננהו אותו.וענה ז."סיבתו 8.הנזירה

 9 .2 האחר ;זה .others and Ed הנניד יהוסף .י/ 10 .0.לספרד מ .2 %645בנו

.יאשיהו 19 דטחאן ; רחסאן ;.דחטאע 18 .ש.מדינות 14 .שלספרד 2.16
 ;סוף .)( .לסוף 6' .2 .0 .ע .omit 17 .כ( וממרינת ; .2 .ספסנין " וכבש.הספינה



 ל. דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר.:.68

 נער. עודנו בנו חנוך ורן בנו חנוך רן ועם אשתו עם אסרוהו חנוך ר' של אביו משהר'
 לאשתו לכפותה השלטט ובקש שמו. יודעי *איני והרביעי אלחנן, בר/ שמריה ר' והשליטי .,י'ק(

 אישה כהיה ר' אל צונקה והיא ביותר מראה ויפת תאר יפת היתה כי ולענותה 2 משה ר'של
 השיבה והוא לא אם המתים בתחיית חיים בים הנטבעים אם ממנו רטאלה הקדשבלשון
 עצמה *הפילה שתיים3 דבריו את וכששמעה ים. ממצולות אשיב אשיב מב'טן ייאמר
 והשליש חכמתם ומה טיבם מה בעולם לאדם הגידו לא אלו וחכמים ומתה. 4 ומבעהבים
 את ומכר לראש והיה למצרים עלה ומשם מצרים של באלכסנדריא שמריה5 ר' אתמכר
 ההם בימים שהיתה אלקירואן מדינת אל עלה ומשם הים 6 בחוף אשר ' באפריקא חויטיאלר'

 את הוליד ושם לראש חושיאל ר' היה ושם המערב שבארץ ישמעאל מרינות מכלחזקה
 ופדאוהוי בנו חנוך ור' משה ר/ את שם 'ומכר לקורטובה השליש ובא בנו. חננאלרבנו
 בית ששמו הכנסת בית בקורטובא והיה הארץ. עמיי שהיו היו *וכמדומין קורמובאאנשי
 לא אבל היה וגדול וחסיד נתן ר/ ששמו אחד ריין שם והיה המדרש בית שלהכנסת
 עושין היו יודעין שהיו מעט באותו ואע'פ'כ ז"ל רבותינו בדברי בקיאין ספרר אנשיה.ו

 במס' והיא 9 טבילה הזאה בל *על הדיין נתן ר' ופירוט ויורדים. ועולים ומפריטיםמדחט

 ואמר 10 נתן רבי אל וקם שמש כמו אחת לפיאה ישב כנטה ור' לפרשה ידעו *ולאיומא

 אל זה תטהו דבריו את והתלמידים הוא וכששמע ת מבילות להו פשו ר' זה משה ר'לו
 שאלו ואחד אחר וכל כהוגן 2י ההלכה להם *ופישט ההלכה להם לפרש ממנו ישאלוזה

 ברוב16 תשובה5נ להם והשיב 14 שאלוחם 'וסדרו להם שהיו 13 הספקות בכל "שאלותממנו

 התלמידים השלמת עד ליכנס וכטות להם היו שלא למדרש מהרו דיניי בעלי והיוחכמתו
 דיין איני אני להם ואמר דינין בעלי אחריו והלכו הדיין נתן ר/ יצא היום ובאותופסיקתם.

 19 והלאה מהיום אההז תלמידו ואני ומרי רבי הוא 18 אורח והוא ' השק הלובש 7י זה אבל*

 וכבדתנו גדולה פסיקא הקהל בל לו ועשו עשו וכן דיין קורמובא קהל על מנוהוואתם
 שמח גי הסלד הניח901 ולא ממכירתו בו לחזור השליש וריטה ובמרכב, יקריםבמלבושים

 בבל. לאנשי צריכים שבמלכותו היהודים שאין כששמע נדולה שמחה הדבר עלהמלד
 השאלות וכל לפניו לקרות התלמידים כל ובאו המערב 21 וארזו ספרד ארע בכל נשמעוהקול

 1 .ונ ידעתי .לא 2 .(ל .ייצנן 8 .ל( חיים ;שהן omit. others 4 .וע .כ( השליכה;

 .ל( ;לים _נ omits .ומבעה 6 .ןנ .שמחה 6 בחוף and .לסוף 7 .21 בר . ,ומצא.
 שפדאוהו . . . .חנוך 8 .ש עם שהוא להם .ונרמה 9 .ש המבילה על הלכה 0נ כ(.?

 ;omit .0 אצל for .אל 11 .ש .טהרות 12 .ופירשה 13 .ןנ .מנ ספקותיהם .?( )כל;בכל

 .ש וספקות .הלכות 14 מ1 .(ע .ש 15 .ש ;תשובות .2 .? .תשובותם 16.ברוחב
 " .תה 19 .והאורח 19 ;ואילד .add ?. 1. omits; Ed ונאק נבון הוא .כי 20,רצה

 91 .(ל ארץ ובכל ; .מ .ק.אנשי
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 ד' לשנת קרוב גאון שרירא בימי היה זה ורבר ממנו שאלו היטיבות מן שואליםשהיו
 פליא23 לבני הרב כנטה ר ונתחתן מעם. יתר הן מעט פחות הן תש13אלפים

 של ובת בנו חנוך לר" אשה מהם ולקח קורמובא קהל כנטפחות מכל גאולה היתהוכהטפחתם
 לו והיו היום. עד פליתך בבני השם זה נקרא זה ומפני פליתך מבני לאחד היתה חנוךרב
 וההד אביתור בן הייגוע ס שמנאש אבן שחק בר יוסף ר' ומהם הרבה תלמידים משהלר'
 נרולתו ומפני * אלחכים *ואטמו ישמעאל למלך ערבי בלשון התלמוד כל אתפירש

 אחר נדולה מחלוקת הקהל ונחלק אביו כסא על היטבי הרב חנוך 5 בר' *בעםוחכמתו
 יכול שהיהז בעולם אדם *אין בימיו שאילו שחק בר' הגדול הנשיא חסדאי ר'פטירת
 טאות' *שבע אלזהרה עיר אל מקורמובה יוצאים היו יום ובכל חנוך. ר' הרב עללחלוק
 וחובשים מלכות לבהט לבגטים היו וכולו מרכבות 8 מאות שבע על רוכבים מאוראלא"כ

 שנברה עד שמנאש אבן עם שנייה וכת 9, הרב עם וכלם ישמעאלים שרי כדתמנבעות
 ה"טטעאלים היו אלו לו אמר והמלך והחרימוהו שטנאש אבן את ונדו משה ר' שלכת

 עשה3י *וכן לך ברח ועתה9נ מפניהם בורח הייתי היהורים11 בך10 *בעטו כאשר ביבועטים
 קהל מבני והוא יאשיהו בר' הכהן שמואל רן שם ומצא 14 באננה 'אי אל מספרדוהלך
 אגרת לו וכתב שטנאש בן עליו וכעס עמו15 ספר ולא חנוך ר' הרב לנידוי וחשפאס
 אבל שטעה והודיעו תשובה לו השיב הכהן שטואל ורן בה וטעה ארמית בלשתגדולה
 של רטיבתו ער והלך בספינה שמנאש אבן ונכנס השיבות. רוה *ונחת רכהבלשו;
 שארבעה מפני חנוך לר' שונא " שהיה האיי רב *שיקבלנו היוו וכמרומה נאון האיירב

 שלח ואע/פ'כ דלרול19 לידי הרטיבות שבאו עד הישיבותיי חק ברתו *שהזכרנוהחכמים
 לדמשק שמנאש אבן והלך הרב לנרוי יחהט אליו יבא שאם לפניו יבא שלא האיי רבלו
 אבן של חברת ונל הרב על חולקת שהיתה הכת אותה נתדלדלה לבן וקודם שם.ומת

% ויוסף 5 ן' *טקב משי מלאכת עבטי סוחרים אחים שני ומהםשמנאש  DYD נכנסו אחת 
 האשן מן ישמעאלים זקני ובאו '9 תרכונה ארץ על ממונה שהיה המלך מסריסי אחרלחצר
 אלמים עשרת דורת לו כנביאו עליהם שהפקיד הפקיד 99 על 'p~pb ' ידו תחתשהיתה

 י .2 השל ; .כ( .תשנה 2 .~ע פלייאנ ; .ע פליגא .everysvhere 3 .[ .)( שנמאש;
 .0.שטאנש * .ןנ .)( ;חכם .מנ.אלחכם 6 .ינ לר'.בו 6 .מנ חנוך רן.ההטיב

 7 .~נ ארם היה .לא 8 .ת'כ'ה.ננ 9 .מנ.קרב 10 לך.ונ .lwy ע לד.מנועשו

.נדויים 19.ואתה 18 .מנ ספרר אל.ולד 14 .~ל בנאפה ;לעיר .2.נאיגנה
 16 .ג שמנאש אבן .)(( .ע לאל עם.דבר % מ1 ;.ו others.מאד " הא"שרב

 שהיה .טקבלו 18 .~ל לנסיבות חצן בתתו .ושהפדו 19 .בלבול % אחיו והקב % ן',יוסף
% .ג מן פחד להם.והיתה  91 תכראנה ; ;תאברנה .תאנתה 



 -:- דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר-:.ס;

 במקלות ולהכותם לבזותם 2 הסריס צוה לדבר אלו וכ'טההחילו 1 געפריהזהובים
 ונפלו 4 עקמומיות כמה היו היכלו ובמיצאי ודחופים מבשלים הסוהר לבית 'ולהוצייאם
 נכנסו ולאלתר להם שומע ואין וצעקו 5 דורון מביאין "שהזו זהובים האלפים מהןבאחת
 ונתיעצו לררכם להם והלכו הזהובים ומצאו אחיו ויוסף וי' ש בן יעקב ר' אלו אחיםשנ.

 המלך להיכל ישוב שכולו וניטבע בואו המלך בהיכל מצאנוהו הממו; זה ואמרו ;בביהם
 והתחזקו כן, ויעשו במלדי *ונתלה צוררינו חרפת מנפיטנו נסיר ואולי ומתנותבמגהות
 9 לא " מאר יקרים הדנלים ראיטי על ישמעלים ונסי ' יקרים בגדים ועע:1 הכנטיבמלאכת

 עד אומנו עמר אבי בן אלמנצור ולמלך ה'טאם למלך מנחה והעלו בספרד כמותםנעיטו
 ש"ט י'טראל קהלות כל על שנשאו גליו; לו וכתב !ו אבן יעקב אלטנצור המלךכנאהב

 ני חטאי ויהיה כולם 'את שופט שיהיה מלכותו קצה שהיא 10 דוירנא נהר ערמסגלמאסה
 מסריסיו י'ח לפניו והעמיד שעליהם פרעון וכל מס כל לקצוב שירצה מי כל אליהםלמנות
 ועד מנער קורמובא קהל בני כל ונקהלו לו אמר המשנה במרכבת והרכבוהו פסיםלברטי
 ועמד בנך בן גם בנך גם אתה גם בנו משל בה וכתוב בנשיאות הסכמה לו 2! ועיסוזקן

 מבלי באניה אותו ישים אנשים שני בק ידין שאם חנוך ר' הרב אל 'פליה וכלחבגדולתו.
 לאבן אגרות כולם וכתבו אליו שבו שטנאש אבן על הקמים וכל . בים וי.2ליכהומסוטות
 להם השיב והוא עליהם לרב וימנוהו חנוך ר' הרב את 1.סירו לקויטובא 'כישוב'טטנאש
 מספרד כמוהו שאין וארין 'סמים עצמי על אני13 מעיר הרב "על להם ואמר קשהתתובה

 כמדומה שהיה אלמנצור המעד אסרו 15 11 אבן לניטיאות אחת שנה ולקין 4ן. בבל י'2יבת עד"
 כהוגן הקהלות מכל ישראל של r'DD ויקח גרולות,י מנחותיי לו יטישיב כ':מינהויי'לו
 שנה כמו שם ועמד האסורים בבית המלך אסרו כן עיטה שלא ומפני לו. ויתן י; כהונןר2לא
 מהיכלו בצאתו הסוהר בית על ה'טאם המלך עבר ה"טמעאלימ של איד יום א' יוםעד
 שאל וכשראהו הסוהר בית בפתח הוסאם המלך לפני 211 אבן ועמד "2 עבודתו בית יאל
 גדולתו. מכל שי מוכל '2אעו מפני השיב והוא כן לו עשה מה על אלמנצור אוטנואת

 שהיה כמו שב לא אבל כן לו ונעשה לגדולתו להשכו להשיאו השאם המלך צוהולאלתר

 י ;נהעפריי; ;גאפריא .כאפריים 2 .היטרימ.1נ 3 ;ולהוליכן .ולהביאן 4.עמקים
 5 .(נ שהביאו ; omit.some 6 ביניהם ;.בחצרם ן .Ed ,)( ; .ע מותליםונהיה

 במלך ;ומוסלים .1 המלך עם בטוב ונהיה ; .(ע המלך בעניני וחסד הן מוצאים.ונהיה
 8 .(ע והמלכים השרים שרי על ;שמעלים .]1 מלברכים הלובשים הי'2מעאלם כמנהגופסים

 .יקרים 9 .(ע .שלא 10 רוירנא ; דנירא ; .דיונא )1 .21 רא,ט ושהוא ;עליהם.ש
 ראוי.ושהוא ין.וכתבו 3! .21 מעיד אני;רות 4י .ב .ל( ל"טיבה ראוי ;.2

 ישיבה ראש .להיותו 15 .(ע everylsthere גוריון ; .1 .שמנאש 16 .)ות)( חן .0 17 .ש.מתנות
 .ןי 5טנש השאם .למלך 19 .ןג .ברין 10 .]1 היכלו ; .ןג.עבדיו י1 .1.שטנאיט

18 



 17 ל. דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספרלי

 אתרי 1 הנוך ר' ' הוסר לא קורמובא לקהל קשה תשובה כתב שמנאש שאבן ומפני כןספני
 וההמה נפשו עגמה בחסירותו והרב הרב. בימי 1 אבן שמת עד לגדולתו צו אבןשוב
 היה והוא פליקס אבן מבני מחתניו אחד הרב אל ובא צו אבן מת שבת בליל כי שמתלו

 ואמר פליקס אבן שתמה עד בבכיה הרב וגעה צו ן' יעקב שמת לו וספר בעיניוכמבשר

 הרב לו אמר מיתתו, על ובוכה שונאך את אוהב ואתה אויבך במות לבשרך באתיאני

 אם למחר יעשו מה שלחנו על לסמוך רנילים שהיו העניים בל על 2 ובוכה 'מצראני
 טמון בעל הרב היה לא כי לפרנסם יכול איני אני שהרי אבכה לא אני אותם מפרנסאתה
 ונפטר צער. חיי חייו היו לפיכך התורה מכבור ליהנות רוצה היה שלא אמידותומפני
 השיבו לא ואע,פ'נ שנה י"נ ז',ל האיי רב פטירת קודם יאשע" בשנת חנוך ר'הרב
 ופשט הרבה תלמידים העמירו אלו שחכמים מפני לישיבות ומערב מזרח קהלותמנחה

 התורה את לסיים עלה שהיה ז"ל חנוך ר' הרב של מנהגו היה וכן הארץ, בכלהתלמוד
 העדה ועיני הדור גדולי שלשה עמו עולים היו חג של האחרון טוב ביום רטנה שנהבכל
 ישנה היתה והתיבה י1'80 'כבכל עמו ועלו כמנהנו עלה 5,שפ" ובשנת התיבהאל

 שהעמיד לאחר מחיטים לימים ומת הרב של מפרקתו ונשברה 4 העולים כל ונפלו *ונשברה
 :( בישראל תורה והרב"ן הרבהתלמידים

 6 מקהל 5 נגרילא אבן *הידוע יוסף ברן הנגיר הלוי שמואל רב היה תלמידיוומגדולי

 הישמעאלים בספרי בקי היה ועור הנדולים הכלסנילים מן חכם תלמיד והיהקורטובא
 שהיו עד בצער עצמו את מפרנס רוכל וההן המלך בהינל לעמוד בהם כח ומאשרובלשונם
 ונרלרלה פלשתים סרני ונברו עמאר אבי 8 בני מלכות שנפסקה לאחד בספרדז חירוםימי

 ונט היום עד שם זרעם ועוד 16 לסרקוסמה שברח מי יש יושביה ~רחו9 קורמובאמדינת

 והיה ?1 למאלקה ברח זה הלוי שמואל ור' היום, ער שם 1י נכר וזרעם למולימלה שב"חמי
 בן חבוס המלך סופר אלעריף אבן לחצר סמונה חנותו והיתה רוכל והיה בחנותיושב

 כותב והיה אותו טתפייסת*נ הסופר שפחח והיתה בנראנאטה פלשתים מעד 8ימאכסן
 ולקין מחכמתו ותמה ספריו רואה והיה אלעריף ן' 'ו אלקאסם *אבו המשנה לאדוניהספרים
 אנשי את ושאל למאלקה לביתו לשוב חבוס " ממלכו אלעריף בן זה משנה 16 נשאלימים
 לחצרך סמוך אחד יהודי לו אמרו מכם אלי הבאים הספרים לכם כוהב ההר סיביתו

 ו .הרב 2 ומצר.1 .עצב o.only; 15 3 טוב.16 יום ;ערב .עיני.1 4 15.כ(

 6 .(ע omits ; .ש נגדילא ; .? נגריליא ; .Ed .0 .גיקיטיליא 6 .ונ .ממדינת ז .[נ.במלכות

 ' )בן.0(.1 אבן .בני A.adds 9 .כל 0י לסיטסה.1 11 וע עודם 1.12
 .לקמלה ע .1 .1 .? ;מאסכ! .1 ;מארסאן .ש ;מארבן .16 .0 .מאחם *י.מפייפת

 15 .% אבן הוא ; .1 .קסאס adds 26. 16 .מלפני יי .וע המלד.מאת
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 זה הלו' שמואל ר' אליך והריצו הסופר צוה מיד לט. כותב היה הוא קורטובאמקהל
 סופרו ונעשה עשה וכן הכמאל ימין ממני תסור אל בחנות לשבת ראו. אתה אין לוואמר
 כאשר היתה עצתו וכל ז"ל2 הלוי שמואל ר' *בעצת המלך אל יוע'ן היה והואויועצו
 כך ואחר לנועלה. והגדיל שלו בעצות תבוס המלך והצליח אלהים ברבר אישישאל
 ומי אעשה טה לו ואמר לבקרו תבוס המלך ונכנס למות ונטה אלעייף אבן הסופרחלה
 היהורי ,ה מלב אלא מעולם מלבי יעצתיך לא אני לו והשיב מבבוני אשר במלחמותיעצני

 יהיה וה' תע'טה שייעצך מה וכל ולכהן לאב לך ויהיה עליו עיניך שים שליי.'הסופר
 והיה היכלו אל והביאו הלוי שמואל ר' את חבום המלך לקח הסופר מות ולאחרבעזרך*,
 הגדול שם בנים שני למלך והיו חבום המלד בהיכל היה *הלפ5 ובטנת ויועין.סופר
 כל ושאר להמליכו הקטן בלקין אחרי נטו6 פלשתים סרני וכל באלקין, ומשנהובאדיס
 נחמיה ור' ליאון בן יצחק ור' מיגשי בן יוסף ר' ומהם היהודים וגם באדיס. אחריהעם

 הלוי0י שמואל ור' בלקין אחרי היו אלהי *שלשה גראנטה מגדולי אשאכפה"הנקרא
 להמליך בשחרר וגדוליהם פלשתים סרני עמדו חבוס המלך מות וביום באריס. אחריהיה
 5ת'1פ31נ בשנת והמליכוהו 2ן באדים הנרול אחיו יד ונידק בלקין הלך "מיד בלקיןבנו

 כך ואחר באדיס את המליבו בטובתם שלא כרחם ובעל קדרה כשולי אויביו*י פנ'ונהפכו
 לעשות יבול המלד היה ולא באדיס אחיו gy מתגברג' והיה אחיו "שהמליך בלקיןנתחרט
 המלד *וידבר בלקין אחיו חלה כן ואחר מכשילו. היה אחיו אלא גדול או קטו; דברשום

 ביד נכונה והממלכה בלקין ומת הרופא7י. "י nav ובן ממנו רפואתו *להניחלרופא
 הלוי שמואל רב ונסמך אשביליא19, למרינת 'שהזכרנו העיר גדולי גן וברחושבאדיס.
 ואפריקה המערב ובארץ20 בספרר לישראל גדולות טובות ועשה מבש"י שטנתלנגיד
 בארצות שהיו תורה בני כל הקדש. עיר ועד בבל ישיבת ועד ובאיסקליא מצריםובארין
 שגם וההלמוד והמשנה הקדש מכתבי הרבה ספרים וקנה מנכסיו מהנה היההאלה
 ובכל ספרד ארץ בכל אומנותו תורתו להיות רוצה שהיה סי וכל הקדש טכתביהם

 כותבים שהיו סופרים לו והיו ממונו עליהם מוציא היה הוא שהזכרנוארצות
 היו שלא לתלמידים במתנה ונותן ותלמורנוטנה

 יכוליי
 בין משלהם לקנות

 1 .אל 9 .0 .? 3 .ג .0 .? .ש * .פנ יעזבך ולא ;יעזרך .ן: יעזבך לא יצרך אשר.וה'

 6 .? ;שעח .1.שב 6.נאספו 7 .?.ע ;מאנש .ל(.מגיש 8 .0 ;אישכפה.[

 אשכפה ; .מנ אשכבא ; .ש אשקאפא ; .ל( .ע the omit 0.וח.u'ords 9 .שלשתן "י1ה
 .הרב ע ;.?.others 0.בשורה 12 לאחיו.מנ .והלך 3י .תשב.2 14.אוהביו
 15 .ג .2 .)( .? ומתנכר שעשה .ע( )סמה.במה " .ןג בן ועשה ממוט לו.שיניח

 מ .1 .0 .? כן .?( )ונעשה ועשה .~]( )ממונו הכל לו להניח .~]( )המלד .ודבר '! .?והלכו

 וברתו ; .adds Ed .היהודים Ed. 19 אשקיליה עמ' למעלה .הנזכרים 0י .1: ארץ.ובכל
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 שבירושלם כנסיות לבתי זית שט; מספיק היה *ועור שזנרט באריכות בין ספרדבישיבות
 תורה כתר נתרים לד' שזכה לאחר זקן טובה בשיבה ומת הרבה תורה והרביץ 1 שנהבכל
 אלו9. כל על טובים בטעשים נביהם על *עולה טוב שם וכתר לויה וכתר גדולהוכתר

 שהיו טובות מדות ומכל בנו הנמר הלוי יהוסף ר' כנו: על ועמר נפטר Hh~i ובשנתן
 עול נשא ולא בעוטר שנדל מפני כאביו ענותן היה שלא אחת אלא חסר לאבאביו
 בתשעה השבה ביום שנהרג עד פלשתים סרני בו ויקנאו להשחית ער לבו ונבהבנעוריו
 תורתו לראות הרחוקות מארצות הבאים וכל גראנאמא וקהל הוא י,~415 שנתבמבה
 רבותא ומימי ועיר, עיר ובכל ומרינה מדינה בנע הולך היה ואבלו עליו[ ]נתאבלווגדולתו

 הוא מה על ירעו' ולא 5 במבת בט' תענית וגזרו תענית מגלת שכתבו הקדמוניםז"ל

 ופשטו ומחמדיו ספריו נתפזרו פטירתו ולאחר זה, ליום הקרש ברוח שכוונו ירענוומכאן
 : פטירתו אתר הדור ומנהיגי ספרד רבני היו והם שהעמיר התלמידים וכן העולםבכל

 במרינת נסמכו חהטיאל ר' רבינו פמירת אחר אפריקה, אר1 דברי להזכירונחזור
 מרן שקבלו שאהון' בן יעקב ברבי נסים ורבנו ותל חננאל רבינו ותלמידו בנואלקירואן

 ספרים לו ושולח טאד אוהבו שהיה נאון האיי מרבנו 8 נסים רבנו וקבל חהטיאלן
 מימיו שותה היה נסים רבנו יד על הנגיד הלוי שמואל ורב יד. על ספקותיו בלבתשובות

 נהחתן כן ולאחר מסון בעל היה שלא מאד נסים לרבנו מנכסיו מהנה והיה האיי רבנושל
 אבל כננסת9 שהיתה ספני בעיניו חן מצאה ולא לאשה הנגיד יהוסף לרב בתו ושלח עמון

 ופרנסוה 10 אליסאנה מדינת אל ברחה הנגיר אישה וכשנהרנ שמים ויראת תורה בעלתהיתה

 : מותה יום עד גדול בכבוד אליסאנהקהל
 והיו 1נ לניסו מלאי מטילים הרבה סוחרים באלקירואן שהיו היה נדול עשיר חננאלורב

 ונפטרו בן לו היה לא נסים רב וכן מוחו. אחר זהובים אלפים עשרת והניח בנות תשעלו

 בגי ביד אלמהדיה במדינת מזער מעם ונשאר אפריקה מארץ התלמור ופסקשניהם
 נסטנו לא אבל 4נ פורמש בן הריין שלמה מר ביר " חמאד קלעה ובמרינת 12זונמאר
 שמואל ורב נסים ורב חננאל רב אלה שלשה של ודורם בעולם. טבעם יצא ולאברבנות

 רבנים חמשה שם והיו מפרק בארץ התלמוד כח וחזר ברבנות הראשון הרור הוא הנגירהלוי
 אחרת, מארץ באו ושנים להם קרוב והשלישי ספרדיים שנים יצחק כולםושמותם

 partly and 2. 1 .כ( ייצא הטה מביתו נטנה שנה . . . מספיק שהיה זית שמן.עם

 9 .76] גביהם על מובים ;ומעשים .ט שלשתן זלו אלו .בל 3 .2 .כסאו 4 .26.כעד

 5 .באב ' .ייענו'מנ ז '~ע .שאקת 8 מאד .הרבה 9 .~ע -אנוסה .)(;נגוסת

 .ש.ננסת 10 אולשסנה -.אלינסה " .1נ ולביסו.לביתו " .ע זוגאמר '.2
.זוסנאר 8נ .2 חאמא . .~נ אלחמאר.אב. 14 .21 פוראמש ' .ן] .כ( פרכות.

 .1.פורשה
].11.4[א
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 בר יצחק ור' נ ביאת בן יהודה רב בר .צחק ורב ברוך בר' שחק רב , שמות; הן אלוהספרדיים
 מרידה9 מקהל אבותיו היו לכן וקודם קורטובא מקהל אלבאליה בן ברוך בר יעקב ברברוך

 אליו שישלח ספרד על ממונה לו שהיה שלישו ממנו פייס ירהטלמ על מיסוסוכשנבר
 הימו המשי מלאכת ויודע פרוכת ' עושה בהם 3 והיה מקצתם לו ושלח ירושלםמשועי
 ר' ליל "ושח  במרירה שם  היה גדול וקהל בנים שם והולידי בטרירה ועמד5ברוך

  קורמובא לקהל  עליו  וולובתוב גאון כעריה רב של גליון שראה ביב'ט בןמאיר
 אשר ישראל ערי וכל הגדולה העיר ומרידה ואשביליא וקלסאנה9 ובנאנה8 ואליסאנהואלבירה

 אלבאליה בן זה יצחק ר/ של אבותיו וגלו!! מרידה חרבה10 מלחמות ומפניפביבותיה,
 אלפים ר/ בשנת באייר הרב זה יבתק ר' ונולד העיר סנדולי והיו בקורטובאו'טכנו
 מצרפת נדול חכם קורמובה למדינת ובא מימיו. תורה ואוהב חכמה רוהט והיהמשיקיי
 לשבת ויואל צרכיו כל לו 13 וספק הרבה טובה זה יצחק ר' לו וע,טה פריגורס רןו'טמו
 והיה נער עודנו והוא אותו אוהב 14 היה הנגיר הלוי שמואל 'ורן ממנו. ולמר הא"באת

 דכא בשנת הנניד שמואל ר'  ונפטר ולקרות להשתרל ומצוהו ומתעת ספרים לומיגר

 אותו ונשא בנו הנניד הלוי יהוסף לר' כורו וכל עיבור מחבית זה -צחק רב וכתב i~hh.~0י
 לגראנמה מקורטובא ושב הולד והיה לגראנטה אליו והלך בממון הנגיד הלוי יהוסףרב

 גדול עשיר כי מאד הרבה ספרים קנה וא'ח'כ ונצל נס לו נעיטה 5י השמר ביום היהובנראנטה
 שמו וקרא גרול ספר חבר והוא מאר הרבה קנה האוכלות בכל *שנתפזרו הנגיד ומספריהיה
 ונפמר השלימו לא אבל מאד הרבה שבתלמוד 6י קשות מהלכות בו ופירוט הרוכליםקופת
 עולם מבעו כשהוא היה שנה ל"ד ובן יונית בחכמה חכם והיה נשלם לא עודנווהוא
 לשר שמו זי אלמתעמד הנקרא ישמעאל מלך כי . bi~h ביטנת ונשיאות ברבנותונסמך
 ועמר תורתו על מוסף יודע שהיה האיצטגנינות בחכמת לו שומע שהיה ובהיכלובביתו
 תורה שהרבק לאחר ת"5ף'נ שנת בניסן גראנמא במדינת ונפטר שנה כ' כמובנדולתו
 זקננו והוא חייו ימי היו שנים ונקים לישראל גדולות טובות וע,טה הרבה תלמידיםוהעמיד

 : אמנואבי
 חכמה אעזב היה הוא גם אליסאנה מדינת שגדולי ניאת בן הרב יהודה בר יצחקורב
 אותו ומנשאים מכבדים היו בנו יהוסף ורב שמואל רב השנים והנגידים מימיו תורהודורש

 1 .נ4 ;מגאיית 8ז""יadds 16. omit; 0 ברוך בר יצחק .ור' 9 ;מארדא .[.מאראנא

 י .והיו 4 .עושי 6 .ועמדו 6 .והולידו י .כ( לו הגלח ; .~ל היה.סטם
 6 .ש.ובאננה ' .)( .מנ[ ]למאנה אסאנא וקהל ; .last the for :4 ""זחן.ואלמטיה

 3! .ופסק ינ .21 שמעק ור/הרבה

 10 .4ע על .שרבו 1! .ונ .נלו 12 .~ע ;3" .~1 .תפ"

 אביו שמואל רן הי: הנביר .הלוי 15  .גזירה 16 .ן2 .גדולות " .ע;אלמעתמאר
 .1 .אלמעמר  '1 .2 :65.1
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 חכר מאת בן הרב זה יצחק לרן בנו ומריה ברח הנניד יהוסף רב על המרה נמרה31
 רדאר אליסאנה קהל על לראש להקימו ווורה ונשאו וכברו לו ששטו אבותיו חסדהרב
 ונפטר בו בוני עמלו שוא בית יבנה לא יי אם אבל נער. עורנו והוא ספרדתהלות

 בבד חלי חגלה bbfihi שנת עד ברבנות יהודה רב בר' יצחק ר' תסמך הלוי עזריהר/
 מת עבדיו והוציאוהו 1 שבת ביום שם ונפטר להתרפא לקורטובה עבדיו והביאוהומאד

 חכמתו על ומוסף אבותיו עם שם ויקבר באליסנה להם וינשר הלילה כל פלכומקורדובה
 תלמייים והעמיד הרבה תורה והיביע יונית בחטטה ויתנע גדול פייטן היה תורתו ועל1

 נדול ופעמו נדול חכם 5 מהל בן יעקב בר' הדיין ? יוסף ר' היה הלמידיו ומגדליהרבה,
 בניסן ונפמר ijhh אלפים ד' שנת בשבם קורטובא במדינת בדיינות נסמך שמיםוירא
 ברוך רב בר יצחק ר' היה ומתלמידיו ונפטר. שנה י'א ייטראל את הטפט יתחלףשנת
 שמים וירא ופייטן גדל חכם בן חכם צדיק בן צדיק ברבי יוסף ור' שנזכיר בנו ברוךור'

 את ושפם תה*6 אלף דן בשנת ונפמר *5ה1" שנת בסיון קורטובא בדיינותונסמך
 היה וכך יהודה. ברבי pny 411 ברוך בר/ יצחק לר/ חבר נקרא שוא שנה ין,אישראל
 נקרא פעמים כי דיניאה5 קהל מן 4 סכרי בן הידוע מ'סה בר' יצחק ר' אלחברמכונה
 לארץ מדיניאה והלך בימיהם כח עצר ולא לאלו חבר היה ולא רב נקרא ופעמיםחבר
 שם נשאר שלא למדנו דרכינו ולפי ז"ל האיי רב כסא על 9 והחטב גאון שם ונסמךכפרח

 מברנלונא בא אלברגלוני ' ראובן בר יצחק רבי הרביעי שנער, ארע בכל לתלמים הטארי
 בעוטר וקדושה גדלה קהלה בה והיה בים חזקה בישובה היתה והיא דיניאה 1 מרינתעד

 דיניאה מנדולי אלכתהט8 לאבן ונתחתן ונשאפנו זה יצחק ר' הרב וכבדו טובים,ומעשים
 שמסכת לפרקים פירוש וחבר אזהרות וחבר היה ופייטן מותוי יום עד 9 אותם ושפט שםונצב

 הנחק רב מכלם נדול ועור ותבונתו. חכמתו על המעידים "י עירובין ממסן ופירושכתנות
 'י היה חננאל ור' יעקב ברבי נסים ר' של ותלמירו חמאד קלעה מן אלפאסי בן יעקבברן

 בשנת בספרר ונכנס שברח עד בנו וחיים אלאעגאב1י בן כלפה 'בארצו בווהלשינו
 קורטובא למרינת ונכנס מהאנרפי בן מאיר ברן הנשיא יוסף ר' וחטאו וכבדו tdosi .hbh~iי

 ונפמר טותו יום עד שם ועמר אליסאנה למדינת הלך וא/ח,כ טעט שםועמד
 גי במסי

 העולם בכל מבעו ויצא הרבה תלמירים העמיד והוא שנה צ'15 כבן והוא יהת56" בשנת4""ע

 adds 1. 1 י",*6א .שנת 9 .11 .יוסי 5 .2 ;מאהל .(נ .שאול 4 סברי ;.סבני

 6 .דאניאה ' .ישב ז למדינת מברצלונא בא .אלברצלוני 8 .0 לכתנת ; .14 %לכתהט;

 .ןנ אלכתיט ; .מנ לכתורם ; .)(.לבתויש 9 ישראל ;את העיר.את 10 .(ערוב(
 ומעירובק ,)מכתובות .0.ע 1נ .26 .ש בארק ; .2 .ע .ש אלכלפא בן .2( )עכאב.עגאב
 19 .116 .ש.שרתמיקש 15 .(ל.מיק 14 .ו( ,דתתפ ,and corrected .(ל.,"51
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 -:. דוד בן אברהכם לרב הקביה ספר.:'76

 אלה והמשה בחכמה כמוהו ננוצא לא האיי רב זטימות קטב תלמוד נמו הלנזתנ-וחבר
 מאיר בר' יוסף רב היו אלפאסי יצחק ר' של הלטיריו וסנדולי מהרבנות* השני הדורהם

 שנת רא.12; באדר נולד מיעט אבן מא.ר בר' הלוי יוסף רב יצחק. רב בר מאיר ור'הלוי
 הבורח היה הוא 2 יוסף ר' והיה פנים ונשוא חכם תלמיד אבץ מאיר רב והיה י"ל. 1 ונס-ך

 אבו המלך ענודת עובד והיה למעלה שהוכרנו כמו בדים המעד מלפני נרנאטהטמרינת
 יהיה3 נרול שאדם ברוך בר' יצחק ר' בו מכיר היה הלוי יוסף רב של ומנערותועבאר

 זה את זה אוהבים עוניהם שהיו ובלילה ביום ללמדו מאיר לר' 1 משתדל והיהבחכמה
 אלפאסי בן יצחק ר' ומבנכנס מיגיט. אבן הלוי מאיר ור' ברוך בר' יצחק ר'כנפיטותם
 כב; נער עודנו והוא אשביליא ממדינת אליו הלוי יופף ר' הלך באליסנה ונתיישבלספרד
 נבון לבן יצחק לרב לו והיה ולילה יומם 5 לקרוא שנה י'ד כמו לפניו ועמד שנהי"ב

 לא רבינו משה של בדורו שאפי' ספר לו וכתב פטירתו קודם וסמכו בחכמהוהגדילו
 וידועים ונבונים חכמים אנשים לכם הבו כתי מיטה של בדורו דאילו 6 כוותיה'איטתכח

 כתי' *לא נבונים ואילו וידועים חכמים אאטים שבטיכם רא,טי את ואקח בתריהוכתי

 יוסף רב ישב אלפסי יצחק רב פטירת ואחר ונבון. רכם היה והוא י איטכח דלאבהו
 שנה ע"ח ההת"א שנת של אייר עד דתתס5 שנת של סיון מחדת כסאו על מיג'ט ן'הלוי

 ומוסף הארצות ובכל בבל ועד מצרים עד מספרר יצא וטבעו אמונתו תורתו היתהובכולם
 היה מאד שענו ע"ה רבנו מעה מזרע שהוא בו מעירות מדותיו היו הנדולה חכמתועל
 והב"ה פשע על ועובי מדותיו על עובר והיה לב רחבת הביה לו ונתן הארםמכל

 9: אמן לישראל עיטה אשר הטובה כל'ינמלהו

 .71- 5המב ;דודו .~1.הורו 5.היה ' .71 והזהיר.כהסכיל
 נ .(ל.תלמוד 2

 6.ללמוד 6 .ש כמוהו.נמצא י .טמן א'טתכח.לא 6 .ש עונותיו ;ימחול.ע

 continues הרב תלמיד היה והוא ממצרים אשר ספרדי מיימון בר משה ר' הרב כלםועל
 שמתו מיום )50( נהיה לא כמוהו אשר בתלמוד וגדול רב היה והוא מנש אבן הלוי יוסףר'

 תורה שטנה הנקראים ספרים עשר ארבעה התלמוד בפסק חבר והוא אשי. ורברבינא
 נעשו לא היתר וכל אסור וכל נגע וכל ריב כל יהיה Dn'D ועל ישראל ארץ בנץופשטו
 ארמי ]ב[לשון וחברם סידרי שיתא משניות פירוש כ; גם ועיטה מובחרים כמותםחבורים
 גם היה והוא האלה, בארצותינו יצא וקצתם חריזי יהודה ר' הקרש בלשון והעתיקם)50(
 הרבה ספרים ההם בחכמות וחבר האלהית ובחכמת ובתכונה במבע חכם נרול פילוסוףכן
 בל כולל הוא כי הוא כן כשמו הנבוכים מורה הנקרא הנכבד ספר כלם ועל קץ.אין

 תהי אחריו הבאים החכמים כל מימיו שיטתו ער נעלמים סתומים דברים ומנלההחכמות
 ועלה שמים וביראת בתורה כמותו הניח שלא אלהינו יי את החיים בצרור צרורהנפשו

 נ"ע ליצירה יתת"15 מעלה של ביש.בה.ונתקדש



77 -:- דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר.:-
 ובטניהם 9 *ההל* שנת רשמון נאדר הוא נם נולד 1 אלבאליה בן יצחק בר/ ברוךול
 מחלוקת היתה אביו יצחק רב פטירת וקודם הנהק רב טאביו וקבל נולדו אחת''בשנה
 ניאת אבן יהורה בר' צוחק רב בין גדולה מחלוקת היתה וכן אלפאסי יצחק רב וביןבינו
 והוא שנה ץ כבן בנו ברוך רב היה ברוך בר' יצחק ר' וכשנפמר אלפאסי יצחק ר'ובין
 דברים *לדבר ינול היה שלא באונו5 ולחש אותו קרא אביו פטירת שבשעת לי4מת

 ונכנס הזה העולם מן יוצא אני שהרי לו ואמור אלמאסי יצחק לר' לד לו ואמר 6נשמעים
 פה. בעל בין בכתבים בין לי שדבר קשים דברים כל על לו ז מחלתי וכבר " הבאלעולם
 תובה לך שיעשה אני יודע לפניו ועמור אותך וילמד כך שיעשה ממנו מפייס אניוכן

 לאליסנא אליו' הלכתי מרי אבא את 8 שקברתי ואחר לבו. בכל אותך וילמד מאדהרבה
 לנחמני וחזר 11 בבכי והנדל אלפאסי בן יצחק רב ובכה 10 שצוני דבריו כל אליוודברתי
 לבן לי ההיה ואתה לאב לך אהיה אני ז"ל אביך מת אם לי ואמר לבי עללדבר
 של טבעם אלפאסי בן שחק רב וכשמת התלמוד כל לפניו שלמדתי12 שי בביתוועמדתי
 והיה הארץ בכל ויוצא פיטם היה שחק רב בר ברוך ור' הלוי יוסף רב של 19 זה*זוג
 הקטן ואני הרבה תלמידים והעמיד וחכמתו תורתו על מוסף יונית חכמת יודע זה ברוךרב

 כמו 1"ל הלוי יוסף רב אחריו ימים והאריך ~ibjfih שנת אלה בסוף נפטר והואשבכולם
 : ברבנות השליטי הדור הוא ודורו 4נ, בדורו שני לו ואין שנהמ"ו

 בנו מאיר שרב וא'ע'פ חכמה15 של היטיבות מן העולם שמם הלוי יוסף רב פמירתולאחר
 נאסף הרעה מפני אבל גדולים חנמים והם קבלתו ובעלי תלמיריו היו אחיו בן מאירור'

 והנאו ישראל על ושמרות תזרות חירום שני היו ז"ל הלוי יוסף רב פטירת ואחר16הצדיק,
 לשבי ואשר לרעב לרעב ואשר לחרב לחרב ואשר למות למות אשר ממקומותםבגלות
 תמורתי אבן חרב מפני יצא הכלל מן לצאת ואשר ירמיה נבואת על מוסף ועורלשבי
 ונכחידם לכו ואמרו הכלל מן ישראל את להוציא שגזר 4~*185 בשנת לעולםשי"א

 צלא19 במדינת סטאר שם מלנותו בכל להם השאיר לא ובן עור ישראל שם יזכר ולאמנוי

 רטיבות לההטיב22 יוסף רב של בניו יבלו לא כן ומפני 21 אלמהריה מדינת ער העולםמקצה20
 יכלתממ כפי תלמידים להעמיד משתדלים והיו מלימלה למרינת גולים בראש גלואלא

 1 .כ2.4 .ע.אלביליאה 2 .ןנ .לה 3 .ןנ אחר .בשבת 4 .וע ;בדבר .0 לו.דבר

some; קברי 9 לעיר. Ed. 8 6 .ע לאזנו .לו ' .~ע קולו .להנביה 7 .~ע מוהל .והרני 

 .omit 10 .ןנ .)( שלחני אוטר ; .מנ דברנו .אשר 1נ .בכיה 19 .שקראתי '1.אלו
 14 העולם .בכל 15 .)( .חכמים 6נ .וע .שאחר 17 .ןנ תהורות ; .2 .ע הזמרת;

 .)( ;הטאזרת .ש.תמירה 18 .ןנ ;תתעב .ע ;עג .ק.קב Others 19.שלב

 20 .0 בסוף.שהוא 91 .ו( אלמהריאה ; .2 .0.אלמהריאה 22 .וע על.להשיא

 23 כחם.



 .ף דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר.ף78

 בארץ *שיש הטמענו! הזמן* "בזה התלמוד הכמי סוף והם ידם על הסכיםוהב/'ה
 והנחילוה להנחילה התורה מקום ממלא רב ואחד אחד וכל וגאונים גדולים חכמיםצרפת
 הרב במקומו היה ואחד אחר כל אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל שנאמ' מהעל

 מאיר ר' הנאון והרב ז"ל יצחק בר אברהם ר' הנאון והרב ז"ל יוסף בר כךטה ר'הנאון
 בירושלמי בתלמוד במשנה בטקרא בחוטט התורה את שהאירו בנרבונא ז"ל יוסףבר
 ונוחליהם לומדיהם ירי על ישמרהו הב"ה יעקב ר' רומרוג, במדינת ואחרי לומדיהם?על

 שפתותיהם' יהיו למען בישראלי תורה ולהרביץ וללמד *ללמוד אם; עד לחיי ויזכםויחיים
 : קטנים שפתי דובב שנא' מה לקיים בקבריהםדובבות
 ותמשה זכאי בן יוחנן רבן ער ומלאכי  וכריה חגי הנביאים טן דורות עשרה אלוהרי
 ורבנן אמוראים, סוף עד דורות ב"ב אלו הרי אמוראים של דורות ושבעה תנאים שלדורות
 חננאל ורבינו נסים רב של דורו ' ברבנות דורות וג' בגאונותז דורות וה' דורות ה'סבוראי
 הלוי יוסף רב של ודורו יצחק כולם שמות רבנים חמשה של ודורך הנגיד שמואלורב
 יצחק, בר ברוך ורב ז"ל הלוי יוסף רב עד ומלאכי  ובריה מתני דורות ע"ח הכל סךטלל

 ל"ח!1 הכל סך ז"ל הלוי יוסף רב פטירת עד התלמוד מחתימת דורות '"ד0ן אלוהרי

 עדים מפי נאמנים עדים בלם9! ז"ל הלוי יוסף רב עד ומלאכי זכריה מחגידורות
 מוצא אתה אין במינים ואילו שלה הקדושה ושלשלת הקבלה פסקה שלאנאמנים

 וחלקו היו י*י"ל יהוראי רב של הלמידיו ירקב רשעים שם בנו ושאול האטע ענן שהריכן
 ואינם בהם שהיתה הקנאה מפני אלא בעולם מענה DIW בלא קבלתו ועלעליו

 יכוליי
 לומ'

 נשמתם מלבם בודים שהם אלא הנביאים ומפי פלוני ומפי פלוני מפי מקובלים אנוכן
 שהיו ישראל קהלות מוצא שאחה במיעומם במלים שהן ועור עצמותיהם. ישחקובגיהנם
 ארץ וכל אפריקה וקצה המערב בראש תאהרת עד הטערב בקצה 3! סלא ממדינתפרסמות
 וארץ דדן וארץ פרס וארץ עילם וארץ שנער וארץ ערב וארץ הצבי וארין ומצריםאפריקא
 כוזריים עמימזנ שם שהיו אתלה נהר עד דילס'י ואל וטברסטאן'י *גרגאן ונקראהנרגשי
 'שהוא והופיעו שפרוט בן יצחק בר" הנשיא חסראי לר' ספר שלח מלכם ויוסף18שנתניירו

 1 .)( שמענו אשר הזה.בזמן 2 .ל( 8"%4 ונוחליהם ; .both for 0 65זסיו.שמריהם

 8 .6פנ מובהק ורב גדול חכם היה צרפת ;שבארץ .0 מובהק ורב ז16 .ואחר ן0ע .1נ""5

 .ק .82 4 .רומרו 6 .ל( .ברבים 6 .0 אמן עד לחיי וחכם ; .)( continuesשל
 הגאונים .אלו ד .בנאונים 9 .ודורות 9 .0 התלמוד טחתימת דורות י"ג אלוהרי
 הלוי יוסף רב פמירת.עד note (see 0. ]. 19 )8.י"ג !1.ל"ו י1 .כ(.הילר
 טבמטא ; .2 ונוברסתאן נרנון ;.)(

~1. 
 15 .)( סיליא ; .ק .סליא See .ק ,זן .!.23 14

 .נרנשתאן 15 .וע דלה ואל ; .11 .)( ואלדילאס ; .0 ואלדיאלס ; .,] ואלדילאן ; .[.ואלדיאן
 marg. ]. 116. 19) אסל 1)ס"א .ש ;אובל .0 .מילי ז1 גוים ; גירי ; .הרבה 8! .[;ואסף

 .adds 0 הכזרי אהק.בן



79 ל. דוד בן אברהכם לרב הקבלה ספר.:.
 והורשונו חכמים תלמירי בניהם מבני במוליטלה וראינו עמו וכל רבנותי דעתעל

 ארץ עד ונגנת* נבקרי5 ארץ מן י11 שבים האיים בכל וכן רבנות דעת עלששאריתמ?
 ואי ומגינסיא6 פוליא ארץ וכל וצרפת ואשכנז תונרמה ארץ וכל הגדולה ורומיקושטנטינה'
 המקום כולם הטערב בקצה ספרר ארץ עד דורנו9 נהר עד לומברדיא" וארץסקיליאהי

 אחת ממדינה חבן והתלמוד המשנה הבטי דעת על שהם נליותיהם ויקבין שבותםישיב
 ישראל וכשהיו הצבי בארץ היו מהם ומעט במצרים מהם ומעם ורגלאן0נ במדברבמערב
 אלו את אלו אוהבימ מחנות מחנות בהר חונים היו הזחים בהר הסוכות חג אתחוננים

ומברכיי
 ספר מוציאים הרבנים והיו עזים תשיפי כשני נגדם חונים והמינימוי אלו. את אלו

תורה
 ומחרימיי

 לנבוח עכלו לא אלמם כלבים כמו שותקים והם בפניהם המינין שמות
 כסיל לשם והלך בגיהנם עצמותיו ישתחקו אלפרצ12 אבו אלשיך היה הצבי בארץ שהיוומאלו
 הסיתו והוא אלפית אבו ההטעה את וראה אלתראס אבן סירי שמור מקשמיליאאחד
 בן והכניסו והמדיח והמסית הכופרת הוא אלפנך אבו אלשיך מן ספר זה וכתבוהדיחו

 הארורה אשתו ונשארה לנהינם אלתראס בן ומת מהם הרבה והטעה לקשטיליאאלתראס
 עטה היאך זה אל זה הטואלק בקבלהה עליה וסומכין אלמעלמה אותה קוריןוהיו

 והשפילם אלקדרו16 *אלפרד אב! כסף ר' הנשיא שנתחזק ער כטוה קושיןאלמעלמה
 מפני להם שנתן קמן אחד ממבצר חיו קשטילייא מבצרי מכל וגרשם שפלותם עלמוסף
 של טינתם העלתה פטירתו ואחר הזה. בזמן נפשות דיני דנים שאין להרגם17 רצהשלא
 האינפירארור *הוא מלכים מלך רימונדו19 בן אלפונשו" *רי שהומלך עד שירטוןמינים
 את השפיל אשר הדבר וזה והשפילום20. אבותם מקום ממלאים מלהטלתו בבל נשיאיםוהיו

 צדיק וכולך ההר מלכים מלך ריטונרומ בן אלפונשו דון המלך99 קשמיליא בארץהמיניןפ
 טלכותו ועצמה עובר למס ושמם ספרד בארץ הנמצאים ה"טמעלים כל על ירו וכבדה '9היה
 המלוכה חזקה וני שנה מבח"י ארום על מלך אשר והימים מסביב. אויביו95 מכל לו ה'והניח

 1 .4נ הוא כשתדל . , ,.שעל 9 .21 .מנ .? שמאלתם .%( )והודיעווידועים 8.)(

 ;נבקאס .0 .נבקאה 4 .1 נאות גיא ; .0 וגיאת ; .?.ונתאנת " .? .0;קהטמומיאה
 .קרטוסשה.ק 6 ;ומננסיא .וסננסיאה 7 סקליא .וארץ 8 .לונברריאה 9 דוראנו;

 דוארנו ; .דוראע 10 .0 .ובפלאן ע .והצרוקים 12 אלפראג ; .)( .אלטראס %6.13
 נקרא 6"8 5אמ01 .סירי .ןנ טואס אלו ; אבן סרי שמו ; .נ( אלאמראס אבו 2.11

 סיד ; .)4 אלצייך . 15 הסופר ; .הספר Ed. 16 אלקברי ; .ונ פורונצאל ; .)( הנקראפרולנצל
 סבציראל ; .0 פרובינצאל ; י? מבצידל הנקרא פרולבצל בן הנשש יוסף ר' , ז1 .4ל להמיתם.

 18 .מנ אנופט דון ; .? פוט .דק *1 .וצ רימון ; .נו .omits 90 .מ] והפילם ; .)(ובטלטלתו

 ;הפילמ some !ו"זס from הוא .1( .)28 91 .0 .צלוקים 92 ,%6 ;רי .0 ;אלדי:ע
 המלך ; .כ4 המלך זה .כי '9 .ע ריימונד בן .דונפוס *9 .~ע 8665 .וגברה 95.עברע
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 אדום לארץ ישמעאל מארץ הדרך אם על אשר רבהנ נבע הישמעאלים סיר לקחבירו
 השאירו לא אשר אחרי ספרר ארץ אל לים מעבר עברו פלשתים במלכות2והמורדים
 לעשות ובקשו סלסלות על כבוצר ירך השב אלמהדיה עד מתננה3 לישראלפליטה
raכאשר כי ישראל נא יאמר לנו שהיה יי לולי ספרד באריו ישמעאל מלכות מדינות בכל 

 יי דבר את הירא ישראל אלהי ה' מעל להדיחם המורדים עליהם באו כי היהודים קולשמעו
 אדום בירי נכבשים מהם יש ירים מרפיון בנים על אבות הפכו לא ונמעט נפשו עלנס

 על רנליהם התננפו ויחפים ערומים נסים' מהם וגט ישמעאל מאר, להניסם להןונמכרים
 אמן שמו יתברך למכה רפואה המקדים אבל להם אין פונקט לחם שאלו עוללים נשףהרי

 בלב ונתן והקדים וכו', אפרים עק ונגלה לישראל כרפאי כתי' שכן ומלכותו זכרוויתעלה
 מרנא המלד מנתז כל על רבה6 גבע על להפקידי *האינפיראדור אלפונשו ריהמלך
 עצר ויורשיי גרנאמא מגדולי אבותיו היו עזרא ן' הנשיא יוסף ר' בן הנשיא יהודה ר'ורבנא
 אביו תבוס המלד ומלכותי פלשתים מלך חבום בן באדיס במלכות ודור דור בכלומשרה
 מן ולא ובנימן יהודה מבני הקדש עיר ירושלם מיושבי שהם גרנאטא קהל בידיומסורת
 הגדול יצחק1י ר/ שרים10 ד' ודודיו ואביו זה הנשיא יהורה ר' אבל הפרזי ועריהכפרים
 שהם עליהם מעידות מדותם כולם יוסף ר' והרביעי יהודה ר' והשליטי כנטה רביומשנהו
 ועיר רבה9נ נבע על זה יהודה ר' הגדול הנשיא הופקד וכאשר הפרתמים, ומן המלוכהכתרע
 חפשים ריצוצים נסלח בכושרות אסירים הוציא והוא הנולהב עברה ידו על *הנולהמקלט
 והשקה רעבים והשביע מנוחה הנולה בני מצאו שלחנו ועל ובביהו מוסרות ונתק עולדטבר
 בכבוד טולימלה למדינת הניעו אשר עד כנטל לכל בבהמות ונהנם ערומים והלבישצמאים

 ונער מעם15 *מורם בחור היה ועודנו אוהם14. המביאים ארום על לו שהיה וכבורו מוראומפני
 וכל הטלך מעבודת חלקו מכל *לעצמו גנז ולא בו חפץ לא מהב חשב לא וכסף קנהחית
 למעלה אשרות נונז אה" אני למסה אוצרות ננוו אבותי שאמר אגריפס ב; במומשטיו
 לפני יי שלחו לטחיה ני דיו אלו צדקות אם גי עשה לא שאילו לו היתה גרועהומלאכה
 נהעלה"
 לביתו ארון ושמו ויקההו בשבילו המלך שלח ידו על לעבור הלי בל תמו כאשרויהי

 1 ;ראבה.26.0.רבע.1 2.באשן 3 .ש ;מאפה סאתה.?.)( ;נק .1מן

.טראמנה ' .adds Ed רונלים ; .~נברגל ; .0 רגלם ;על .ש רגלים.על 6 .1הוא
 להחקיר .האינפראיור Ed. 6 .רקחז .1 .מחנות 8 ודורשי ; וינטו ; .?עצרה
 .הנלוח 9 .ומלך 10 .~ע .שהם 11 .(ע זה הנדול יהודה ; .)( .צדוק 19 רקח ;.רכת
 " .~נ .8!1ת01 14 .ןנ מס להם .הערטימ 15 .1 מורא ; others ו1ת01 16 .ןנ גנזולא
 לו היתה קטנה ומלאכה , . . אבי אם שאמי חמלך אגרשס בן כמונבז טעשיו וכל עבודתומכל

 ורידן ורירהו הנולה לפני הן שלחו למחיה כי אלו די אל צדקות אם כי nwy לא.שמא
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 אוין בכל פה פהחון למינים2 תת לבלתי המלך מאת בקש והוא לוי 'אשר בכלומושל
 מתמעמים והם ראשם לשאת יספו ולא 2 המינים ויצנעו כן להשטות הטלך ויאמרקשטיליא
 ולא לאוראל מוצה שום עשו לא לעולם5 'שהמינים בידך יהיה שליטי סימן ועודוהולכים,
 בי אחת נחמה או אחד פעט או אחת שירה ואפי חכמה דבר או תורה חזוק בו ש"טספר
 והטיח ומרף חירף ספר שחבר אחר בהם נמצא ובאשר לנבחה יוב6 לא אלמים כלביםכולם
 אזול פי ספרו שתחלת שיריי אלפראן אבו אלשיך והטמאי זקן שטה כאשר מעלה כלפידברים
 וחסרון סכלותו על מעידות נרחקת תשבות אלהים6 על בו דבר בראשית סרר בכלמלאם4
 קבלה שום ולא טענה שום ובלא נתלות ודיני ממונות דיני מ~ו בדה מסעי אלה ובסדרדעתו.
 והראתי ספרו תשובת בתבתי ואני כדא0 יקת4י אלעקל אומן הוא אם ני ראייה שוםולא

 לה וחטה שהזכרנוז הקדישה שלשלת מוצא אתה ברבנים ואילו סכלותו.לתלטידים
 ספרם טחברי ועור בלבד ישיבות בעלי אלא הזכרנו לא ני קרושים חכמים אלפיםאלפי
 על הקרש לשון שהעמיד חיונ הנקרא ז"ל אלפאטי דור בר הזודה ר/ כגק הקדשבכתבי
 שהתחיל טה בל השלים הוא גם גנאח אבן מרינוס9 ור' הנולה בכל נשבח איטר אחרבורי81
 לנו שכתבו וחכמים אחרים ירבים 1יקמיליא0! בן הכהן סשה י/ ועור יציל דוד בר יהודהר'

 אמן במלכותו ותפארתו זכרו ויהל שמו ית' לישרנו ותישבחות הטירות ומחזורותספרים
 התתילו הנשיא חסדאי ר' בימי נלותמם. *בארץ לבם את לחזק עשו לישראלונחמות
 וכסיורר נדול חכם 1בירול19 'בז שלמה ין ומהם ק% נתנו הנמד שמואל רן ובימילצפצף
 " שרתטקש אבן הנשיא מאיר f~a הנשיא אוהב" ורן מאת בן יהורה ברבי הרב שחק רןורביי
 שירות ובעל יומת ובחנמה בתורה נד% וחכם הטרורה טזרע שרא בן יעקב ק סשהוי

 בן יצחק ברן הדיק יוסף ור' ידורו מיראת וימלא לבבו ורך אותם השוסע וכלותשבחותיי
 אברהם ור' הלוי שמאל בר הלוי יהורה ורבי צדיק בן צדוק בר' הדיק יוסף ור'טהל6!
 על מחמות בשירות ישראל ירי ומחזיקים וקדושים גדולים חכמים בולם עזרא בן מאירבר
 : ירקב'1 רשעים שם שמר המיניןזי ועל לברכה צדיק זכר נאמראלו

 של טלבן להשיא שני בבית גבראל סלט דברי זכרה נזכיר הקבלה סררונשהשלמנו19

 .קנעי ' .לצרוקש ' מעלם .שהצרוקים 4 .8 מלאט ; .ל(אלמלאם 2.6
 נ

 adds.סרה 6 .%6 ברא ;יקתדי .0 להאמין וראי זה נוח! .שהשבל ז .?.שנתבנו
 ' ים .עמדו 9 .0 .ענה 10 .ונ ;נקוסלש .ק .קשמיליא " .בנלות 9י ,וע נביירול.לאבן
 3! .~ל טשה ; .מ3 .ל( .ההורה *1 .%6 ;שרממיקאש .זל ;שרתרמיקש .0 .שתומקש 16 .~ע .כ(.?

 add תמה .?( ends (bere ובתשבחותיו בשירותיו מפייס .)(( הבקה )אצל הקיבלה של שמו*תעלה
 הבא העולם על והבמיה הזה העזם .את 18 .וע .)( .מהאל ז1 .)( הרשעים.אותם
only]0. %6 .מנ .)( .ק ענד לצולם ככוכבים הרבים ומצדקי הרקיע כזוהר יזהית יהמשכילים. " 

 ונשלם תם .המילאו found be !0 18 passage following The סו .and 0 .ו 9י .?.השלמנו
 ].11.4[ם
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 שני בבית ישראל קבלום כבר בנביאים הנאמרוהנ הנחמות כל כי שאומריםצדוקים
 ההריגה צאן את רעה הק'ב'ה לו שאמי זכריהו נבואת ונפרש הדבריי כן לא כי*ונפרש
 גליונותי נכתבו3 שנים כמה לאחר להודיע רומי דברי זכרון ועוד הנבואה כל אתונבאר
 התורה דברי כל אוז ולעשות *לשמור וללמה ללמוד ירינו על יסכים והקיבהשלהם
 : חזק סלה אמן הנביאים5 כל אדון נביאנו משה ירי עלהכתובה

 * והתהלה6 השבח לו אשר בעוז הקבלה סדר נשלם*

3.""" 78, P~re " 3 .גfS. י"ר" Additi~tt 

 הורה מרבתן רבן ואחד אחד וכל וגאונים גרולים חכמים צרפת בארץ שישנטמענו
 ונאמר יש אוהב' להנחיל שנא/ כמו ולהאדירה תורה להגדיל בתלמידים גבוליהםומרבים

 שידענו. כמו במקומו גאון היה ואחד אחד וכל ויאדיר, תורה יגדיל 1p~s למען חפץיי
 : וגאונות ונשיאות תורה מיחס גדולה שלשלת בנרבונה בהם יש אנחנוומקובלים
 מבית המלוכה מזרע לו אשר היהודים מן שישלח בבל למלך שלחל קרליישוהמלך

 עיר בנרבונה והושיבו מכיר ר' ושמו וחכם גדול משם אחד לו רטלח לו שמע והואדויד
 אשה לו ולקת מישמעאלים אותה כב'טה בעת שם גדולה אחוה לו ונתן שם ונטעוהגדולה
 שם אשר למבטל נתן האחד חלקים, לשלשה המלך חלקה העיר כברט ובעת העיר.מנרולי
 ועשה מכיר לר' נת; השלישי והחלק העיר, להגמון השני והחלק איימריה דון שמובעיר
 וחתום כתוב כאשר בעיר היושבים היהודים לכל מובים חוקים באהבתו ועשה חורין בןאותו
 הנשיא וזה ; הזה היום עד בירם הוא אשר קארלייש שמו לסלך אשר וההותמ נוצריבשטר

 על אותו להצר הבא וכל זרעו ולכל למלך קרובים היו וזרעו הוא לראש שם היה מכירר'
 והטלך המלך אל שולחים היו מיד כי צרפת סלד בכח אותו טצירין היו והכבוד הנחלהדבר
 ועוד היא צרפת יד החת נרבונה כי להשיב ואין מצותו נעשית ומיד העושק להשיבמצוה
 רועים והם גליותי ראשי כמו הארצות בכל רטופמים ומחוקקים הדור ממנהיגי וזרעו הואהיו
 ובניו הנשיא הידוע מוררוס רב לנאון שם והיה כפיהם, ובתבונות באמונתם ישראלאת
 הגדול הנשיא נמו ותורה וממשלה גדולה מהם פסקה ולא הנשיא מכיר ר' זהמזרע

 1 .ע.הכתובות 9 .ע ולפרש להכחיש אנו עתירים ועור ; .ק.ונכחש ' .0.2

.omit * .כ(.גליות 6 .~1 .כ(.omit 6 חתל הקבלה סרר.תם ז.%15
 שלח .שלח 8 .%15.גלויות
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 ביזרו לישראל  4ןימיבו הגרולה  השרוש התנהג  הוא הגרול  קלוניטום  ורבנא  סרנאוהידוע
 וההן מודרוס 4' פטמו חכם בן והנהק ומת. שנה תשעים ימיו והיו בגדולתו  ימיםוהאריך
 : אזהרות עשה ופייסן חבםהיה

 במלחמת אימרייך  דק  שמו  נרבונה של שלטט מת כי בנרבונה נדול חרום היהבימיו
 קמנה והיהה  אשמניהאץ רונה השלפנית  ביר  הממשלה ונשארה  לו היו לא ובניםפראגה
 .כחם כפי, אותה מפתים והיו ומוכה גדולה היא בי בנחלהה עיניהם נותנים הארץומויטלי
 רימה הנקרא ברצלונה ופחת הפחה. אנפוש דון הנקרא מלהטה למושל לאשהלהיות
 הרז בי  אנפיש  רת לפחת למאן אהטמנייראץ דונה ופתה אנפות לדון שונא היהברנמיר
 המלחמה רבה וש דאנדושה ברנדאד לרת ונשאת בקולו שמעה והיא קרובה ברצלונהפחת

 דוו מולושה פחת אחר והמנרש ויקוציה השולמת אחר העיר חצי לחצי, העירונחלקה
 כאלפים נרבונה לעיר נרול קהל היה בן ולפני  שנים. בעשר  המלחמה  ואת ועסתהאנפהט
 הזה החרום מפני ובעונות העלם בכל יוצא 2 שטבעם וחכמים גדולים שם והיויהודים
 טוררוס ר' הנשיא תה גדול. מס הקהל על הוסל גם ובצרפת. ובפייסו באניובנתפזרו
 במשכון קרובם וכל ובנותי בניהם פטמו בנדבתם וסייעום הקהל על הנינו כהטפחתו ובניובניו
 וריין רב חנם בן לו והנית ההגרוס י הנשיא מת כן אחרי ההוא, המשנון על נרםבירי
 בכל שמו ויצא ובחווי חי עודת והוא הנשיא קלונימוס ורבנא מרנא היום הנקראוהוא

 אחי בן הגשש מודרוס רן ורבנא מרנא בנרבונה היה הנשיא שלשלת אחר ומצד .הארצות
 נסמר שהוא הפרנס כנטה רן ורבנא מרנא הנשיא פטמו הגדול הנזנר קלונימוס רהנשיא

 שם ומת הל שם חושה נבארה מלך יד תחת ועמדו מלשינים שהבריחוהו בעבורבא"טסייליה
 ובחכמה בתורה הוגרל קמן בו טוררום הנשיא זה והניק קלתימוס. רן מהנשש גדולוהיה

 ונשיאות לרבנות ונסמך שמיםוביראת
 והארי

 הנשיא בט אחריו הנשינו והנט[ ומת ימים
 עט בדורותיו כמוהו הה[ לא ודיו רב גדול חכם הארצות בכל הירט משה ורבנאסרנא
 בנחלת והחזק ישראל את שפם והוא ולגששות לרבנות נסמך הוא גם שמים. ויראנדול

 : מאד ענו כנטה והא"ש הכתוב נתקיים ועלט לכל הנדקה כמטפט העטהאבותיו
 רטיבות ראשי כמו לנשישת ונשמעים נסמכים רטיבה ראשי גדלים חכמים בנרבונהוהיו
 ברן כנטה ברן נאון הנביא יעקב י' בקבלותינו לנו היריע הראשון הגלה, לרוהטשבבל

 תורה ורבץ גרשום מרבינו וקבל דונזילה דשא הנקרא משה ב4ן יהודה ר' והרבאבק.
 ר' מהרב ואביו לוי8 מק בן יצחק ר/ הרב שבתלמידיו והנדול תלמירים. והעמידבנרבונה
pnwגזירות במה גמל מממוש לישראל והסיב מעשים ובעל נכסים ובעל גדל תסיר היה 
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 תלמידים. והעמיד בנרבונה תורה ורבע נדול חכם היה בנו יצחק 411 שמרו, יי נטלםממעותיו
 משה ר' הענו ורבנא מרנא והרב 1 לוי מרן יוסף בר משה ר' הרב היו תלמידיוומגדולי

 לרב חבר תלמיד היה אברהם ר' זה ונם דין. בית אב הנקרא יצחק בר' אברהם ר'והרב
 התלמור חכמי יטתו ומימיהם הרבה תלמירים העמידו הרבנים אלה וכל יהוסף. בר'משה

 שמואל ר/ והרב דוד בר/ אברהם ר' הרב היו התלמידים ומגדולי ולוניל, וההרמנרבונה
 והרב הכהן יהונתן ר' והרב יהודה בר' משה ר' והרב דוד בר' שמואל רן והרב משהבי"
 בר' אברהם ר' הרב אבל פה. ושבעל שבכתב בתורה גדולים עמודיהם אלה כל שלמיהר'

 ספיקא כל לבאר הרבה ספרים עשה והוא ובשנים ברטיבה הפליג כי כלם על הנדגלדור
 ולמדו בנרבונה נולדים חכמים אלו מכל ורוב שלמה, משכורתם ותהי הלכה ובפסקבפיררט
 ער תורה מרביצים היו הולכים שהיו מקום ובכל משם יצאו החירום מפני אבלמרבניה
 הרב"ט כמו גדולים חכמים בנרבונה היו עור השמים, בחצי כשמש הנולה כל עינישהאירו

 נראה לא גדול אור יצא ובצרפת יציל, יוסף בר' מאיר ר' והרב בינבינישת שלמהר'
 קבל הוא יצחק בר/ טטרוי'ש2 שלמה רבינו החסיד הגדול הרב הוא עינים לאורכמוהו
 סידרי וארבעת הכתובים וכל הנביאים וכל התורה כל פישט והוא וישיבתו גרשוםמרבינו
 ואחרי נמור. ביאור ביאר שלא נדול או קטון דבר הניח לא בהם קורא כל ירוץ אשרגמרא
 העולם בכל נראו ולא הלכה זולתם למד אשר ונרול רב היה לא בעולם פירושיו טבעצאת
 שמואל רבינו זחל שלמה ר' הרב של 3 בתו בני קמו ואחרי שכרו, השם ישלם ורב נאוןלכל
 הרבה הכמיס ותלטירי גדולים הס שמואל בר' טאיר6 ר' הפטיש בני מרטרונ4 יעקבזרבינו
 רבנים היו והם לשון צמת על סינורי שיתא נורסין פה ושבעל שבכתב בתורהבקיאים
 לשתות לפניהם באים ופרובינצה ומאלמנייא כנצרפת : הרבה תלמידים והעמידו תורהמרביצים
 זחל מארי אבא הגדול הרב פירוש על להוסיף והלכות מסכתות פירושי כתבו הם נםממימיהם
 פירטיים לפרש וחכם רב ביד כת היה לא אחריו אך מבינם. שאינו DS' פירושם ספיקותולבאר
 נשתכחה ושלום חס ואם אחריו הבאים כל שתו ומימיו שלמה רבינו ממקור שקבל לפיאחרים
 והנאונים הרבנים כל עם להיות האל יזכהו תשתכח, שלא עשה והוא יחזירה תורהמישראל
 : ישנים שפתי דובב שנ' מה לסיים בקבריהם דובבות שפתותיהםלהיות
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