מבוא לספריוחסין השלמי
י ר' אברהם זכות*
א* חי

משפחתו של בעל ספר יוחסין נודעה בשם זכות או זכותון זקוטו
זאקוטו וזקודו .)1בני זכות ישבו לפנים בארץ צרפתוע"י גירושיהודי
צרפת בשנת סעו לאלף הששי העתיקו אהלם לספרד .מבני הגולים האלה
היה ר' אברהם זכות הזקן אשר הנחיל שמו הטוב לנכדו ר' אברהם זכות
השני .בנו של זה האחרון' ר' שמואל זכות' הוא אביו ורבו של בעל
ספריוחסין .)2ר' אברהם זכות בעל ס'יוחסין מעיד על אבותיוכי אכולם
עמדו בשמדות קשטיליא על תלם בעבודת
השםו,ית' ובתורתוי .)3בימי
ר
ו
ק
ז
השמדות האלה ,בשנת קנ"א' חי ר' משה
ששלח אותו רבו הר'
יהודה ב"ר אשר הקדוש מטוליטולה אשר קדש את השם ברבים והיה
האחרון מצאצאי הראעש ז"ל אל הר'יצחק בר ששת בעל תשובות ריב"ש.)4
מצד אמו היתה משפחתו של בעל ס'יוחסין מיוחסת שלא פסקה תורה
ממנהמימים קדמוניותו .)5מקרוביו מצד אמו נודע ר' שמואל בלאנסי לגדול
בתורה ובחכמהמתלמידיו של הר'יצחק אבוהב ,נפטר ה' שניםלפניהגירוש
בשנת החמשים ושניםלימיחייוש.
י רמש'ש ברשימת בורו ע'  .1641, 706קיטרלינג ,רבריימי ישראל בפורטוגל ע'
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הר' אברהם זכות בור שמואל ב"ר אירהם נולד בסלמנקה בארז
קשטיליא'קרוב לשנת ר' לאלף הששי .)1בנעוריו למד תורה אצל אביו הר'
שמואל שהיה כנראה חכם והיתה לו קבלה מהחכמיםהזקנים ז"ל .ר' אברהם
מביא בשם אביו מה שקפל ממנו למה מזכירים בני רב פפא לאהר סיום
מסכת ואמר לו אביו עלפי שמועתו שמועילים לשכחה כשיאמרו אותם
שבע פעמים כמו זכירת אליהו ז"ל במוצאי שבת .)9בה~ות ר' אברהם בן
ששה או שבעה שנים ראו עיניו את הזקן ר' יצחק קנפנסון רבן של כל
גלות קשטיליא אשר כינוהו בני דורו בתואר *גאוןו מה שלא היה נהוג
עדיין בימים אלה מראה *החסידהעניו דרוח אלהין קדישין ביהו עשה
רושם כביר על הנער עד שכתב עליו בזקנותו :מי שרואה פניו כמקבל
פני שכינה .)3אכן רבו המובהק של ר' אברהם היה הר' יצחק אבוהב
*חחריף והמחודדע שהעמיד תלמידים רבים וחיבר ספר על הד' טורים
ממנו קבל ר' אברהם זכות אתידיעותיו בתלמוד
שלא הספיק
4ק
מוה
ופוסקים וגם להשלי
~בלה .ר' אברהם זכות היהבקי בכל חדרי התלמוד
בחכמת
בבלי וירושלמי כמו שנראה מס' יוחסין ')5וגודל חריפותו נראה ממה
שמובא בשמו בתשובות בביאור דברי הרמב"ם.)6
.
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עיר מולדתו סלמנקה היתהבימיו מטרופולין לחכמות
נכנס לאונהורסיטה שבעירו ולמד שם את חכמת התכונה והמספר'
אברהם
והצליחבלימודיו עד שנעשה תוכן מפורסם .ההגמון בסלמנקה שהיה חכם
בתכונה הכיר בכשרונותיו וישימהו למורה באוניורסיטה שבסלמנקהל) .ר'
אברהם למד בקתדרא ואליו רבים ידרושו עד שהעמיד תלמידים הרבה
יהודים ונוצרים .)8בין תלמידיו שלמדו אצלו בסלמנקה היה גם התוכן
המפורסם אוגוסטין ריקי  .)921001בימים אלו חיבר ר' אברהם זכות את
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ספרו הגדול בתכונה בצווי ההגמון שבסלמנקה .)1לוחותיו אשר תקן ר"א
בעיון רב היו לנס בעיני בני דורו ואמרועליו :שלוחות כל הגוים הקודמות
אליוכאין נגדם והאומות בעצמם פסלו ושברו כל הלוחות הקודמות אליהן
והסירום מגבירות' קיימו וקבלו עליהם מעשהידיו להתפאר ולא ישע את
תפקידם.עש גם אתכלי האצטרולב תיקן ר' אברהם ויחל לעשותו מנחושת
תחתכלי העץ שלאהיו מדויקים כל כך .)3עלידי חקירותיו והמצאותיו
אלהנודע שמוברבים .כנראה היה לר' אברהם זכותשיח ושיג עם כריסטוף
קולומבוס מגלה אמריקה .קלומבוס ישב אז בסלמנקה ור' אברהם הראה לו
לנראה כמה ספרים בחכמת התכונה ובפרט ספר אחד המיוחס לר' אברהם
אבן עזרא .)4ר' אביהם זכות היה מהחוקרים היחידים שבטחו בהצלחת
מוסר בספרו
נסיעותיו של קולומבוס .המלומר גספר קוריא ששזזסםבן
יו :ארץ הודו
רנ
וו
דש
את חוות דעתו של ר' אברהם זכות בדבר נסיעהזו וזה ל
רחוקה היא מאד ונפרדת מאתנו עלידיימים וארצות אבל מי שמכניס את
עצמו בסכנת הנסיעה מובטח לו שיגיע לשמש .לוחותיו של ר' אברהם
זכות היו תמיד בידיו של קולומבוס בכל נסיעותיו ופעם אחת בנסיעתו
האחרונה לאמריקה בשנת רס"ד ניצול עלידן .הקזיקיםיושבי ארץ וירגוה
היו שונאים לו ולאנשיו ולא נתנו להם לאכול עד שנתעטפו ברעב .וימציא
לו קולומבוס תחבולה לעמוד על נפשו .עלידי לוחותיו של ר' אברהם זכות
נודע לו שיהיהלקוי לבנה באחד הלילות הבאות .קולומבוס קרא את שרי
הקזיקים ויאמר להביא קללה עליהם בהעלימו מהם את אור הלבנהי בעת
הלקוי חרדו הקזיקים חרדה גדולה ויתחננו אל קולומבוס להעביר מעליהם
את הגזירה הרעה .קולומבוס עשה עצמו במתפלל עבורם לאלהיה הלקוי
עבר והקזיקים היו מכבדים אותו מאז וקדמו אותו בכל אשר בחר.כן נמצא
בספר נסיעותיו של קולומבוס.)6
קולומבוס .עשה הגהות עלגליון ספר הלוחות של ר' אברהם זכות
שהיה תחתידו ונמצא עכשו בספרית קולומבינה בפורטוגל-ק
מלבד חקירותיו בתכונה עסק ר' אברהם גם בחכמת האצטגנינות
אשר בה בטה והאמין .אף מעשי שדים ושארעניני הזיה ואמונות טפלות
לאהיו זריםלו .הוא מספר בספרו שראה בסלמנקהגוי אחד שהיו שומעים
ו) ? ,,לעיל ?'  11ה?רה.7
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קולו מגג ביתו אע*פ שהוא ישב בביתו ולא היה מדברי וכן כתב שראה
מנשיםיהודיות שהתחזק אצלן כח הדמיון עד שהיו שואליןומשיבין דברים
אמיתיים בהקיץ ע*י נבואה.)1
כנדאה העתיק ר אברהם זכות אהלו לסרקוסטה ולמד גם שם
בקתדרא והרבה שם חכמה ותושיה)2י
ו
ד
נ
נ
ר
י
בשנת רנ"ב כשגזד המלך פ
ש
ו
ר
י
ג
ל
ע
ל
כ
יהודי
הקסטילי
ספרד כנודע הוכרח גם ר' אברהם
ת
ו
כ
ז
ב
ו
ז
ע
ל
את ארץ מולדתו וראה
בעיניו צדיקים שהרגו עצמם ובניהם כדי שלא יוציאום על כרחם מתורת
ה'ש' וישא אברהם עם רבו הזקן הר' יצחק אבוהב אל ארץ פורטוגל
ויתישב בליסבונה הבירה)4י בעוד שבעה חדשים אחר הגרוש נפטדעליו
רבו והר' אברהם הספידו ודרשעליו בפסוק הנהאנכי שולח מלאךש.
שמעו של ר' אברהםהיה הולך בכל ארץ פורטוגל והמלךיואן השני
שהתענין בחכמת ההנדסה והתכונה נתןלו רשות לישב בקתדרא גט בארצוי
ר' אברהם מצא חןבעינייואן וישם אותו ל*תוכן המלך)6%י בהיות המלך
בעיר טורי די טומבו בשנת רנוד כי
בלד)י.את *אברהם האצטדולוג %חביבו
זהובים אספדין
במתנה הגונה של עשרת
ק
מובא בספר נשמתחייםטכי פעם אחת בא המלךיואן לנסות את
ר' אברהםבחידות ושאל ממנו שרצונו ליסע לארץאיבורהויצואותולהגיד
לו עלפי המזל באיזה פתחיכנסי אמר לו ר' אברהם :אם אומדלך באחד,
אתה תכנס באחרי אמר לו המלך :לא כ" תכתוב ותחתום בחותמך ,וצוה
להביא נייר חלק וכתב עליו ר*א כך* :אילריי אה די פאסאר דיאונה
פואירטהקי אה די דינובאר %ר*ל שער חדש יפתח ויבוא בו המלךי וכן
היהכי המלך רצה להראות לו ששקר וכזב דבר ויפרוץ בחומת העיר שער
חדש ואחר הכניסה פתח וקרא לעין כל זאת האגרתויהי לנסי שוב פעם
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 )2כן כתוב -בשלשלת הק
בלה רף נ' ע"א ובס' נשמת חיים ח-ג פכ"גובליקוסי סמברי
הוצ'נייבויר ע' .139עי,ק=זרלינמ פורסוגל ע'  .121אבל בספרו קולומבוס ע' 41הערה
ג' כתב שלאנתיישב הר"א בסרקוססה מעולם.
יוחסין .2256, 518
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 )8נשמת חיים לר' מנשה בן ישראל ח"ג פרק כ"ג .מובא בליקוטים מדברי יוסף לר'
יוסף סמברי שנרפסו בס' סרר חכמיםלנייבויר ח-ב ע' .139
 )9עי'קייזרלינג ,פורטוגל ע'  122הערה א'י
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אחת הכניס אותו בהדר אחד ושאל לו כמה רחוק מן שמים לארץ ,אמר לו
כך וכך .לאחר שנה הגביה תקרת החדר אמה וחצי ושאל לו :אמור נא
התוכן כמה רחוק מן השמים לארץ כי שכחתי .והוא בחכמתו הנפלאה
הש,ב :או הארץ עלתה או השמיםירדו.
אחרי מות יואן השני קם נכדו דון מנואל על כסא מלכי פורטוגל
וישם גם הוא את ר' אברהם לתוכן ומזכיר המלך .)1בשנת רנ"ו נדפסו,
לוחותיו של ר' אברהם בליריאה בבית הדפוס של מייאשטרו שמואל די
אורטס ונתפשטו בכל ארצות המערב והמזרח עד שהיו "מפוזרים בכל ארץ
אדום גם בארץ ישמעאל(ק .ר' אברהם זכות מעיד על עצמו" :הייתי
במלכות ספרד וגם במלכיות אחרות של הנוצרים כשיצאו הספרים שעשיתי
בתכונה היו אומרים רבי אברהם זכות איש שלאמנקה ואני ישלי רשות
להתפאר בזה כמו שאמרו חז"לאיזוהיא חכמה שנתחשבו בההחכמיםלעיני
העמים הוי אומר זה חשבון תקופות ומזלות .ואני מעיד לשמים שהיו
משבחין את ישראל מאד בזה )3(.אסרו עליו על ר' אברהם זכות שעצתו
בחכמת הככבים נאמנה לגוים ומלכיהם כעצת אחיתופל בשעתו"'
בשבת 4בפורטוגל המציא ר"א זכות דעה חדשהבענין התהוות הסערות
והוכיח עלידי חקירותיוכי נקל לנסוע לארץ הודו דרך הים הדרומי סביב
לאפריקה" .בשנת רנ"ז העריך המלך מנואל ספינות וישם את וסקה דא
גמה על האניות לתור את הדרךל"ךץ הודו .קודם נסיעתו התיעץ וסקה
דא גמה עם ר' אברהם זכות במעמד כל מלחיו .)6גם המלך טנואל קרא
אותו אליו אל עיר ממלכתובייא  88,4ויבטיח לו ר' אברהם שבזמן קרוב
ידבר תחת רגליו את רוב ארץ הנדיאק .וכן היה כנודע.
בשנת רנ"ז נגזר הגירוש גם על יהודי פורטוגל ויעזוב ר' אברהם
זכות את הארץ ההיא עם בנו ר' שמואל .ר"א כתב בספרו על גלותו זו:
גם אני השם ב"ה זכני שאקדש שמו עם שמואלבניובאנו לאפריקהוהיינו
שבויים שני פעמים השם למען חסדיו ורחמיו הגדולים ישלים לי ולזרעי
שיהיה אחריתנו לעבודת השם יתברך.)8
ג שם ע' .122
)1גיאטץ"לקשמינ .ע.386 ,ק.טילינ
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)6קיי,רלינג פורטוגל ע'  ,162קולומבוט ע' .109
ץ קיתרלינג ,פורטוגל ע'  122הערה ג'ו קו*מבוט ע' .99

יוחטין

"
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1ץ

ר' אברהם נסע עם הרבה גולים לאפריקה ויתיישב בתוניס שהיתה
אז *קהלה גדולה עשירים מאמינים בקבלת התורה* .)1בין הגולים אתו
מפורטוגל לתוניס היה גם הר' משה אלאשקר .)2,עלידי טרדות ומצוקות
הגלות תשש כחו של ר' אברהם עד שהעיד על עצמו:כי בעונותי מרוב
השמדות והשביה וצורך המזונותאיןבי כח ולא חכמה ולא עמד טעמיבי

וריחי נמרש.

בתוניס השלים ר' אברהם את ספר יוחסין אבל היו חסרים לו שם
ספרים )4כי חוץ ממה שהביאו אתם הגוליםש לאהיו שם כנראה ספרים.
בתוניס ישב ר' אברהם כמה שנים אבל כנראה לא מצא שם מנוח
ויסע הלאה אל ארצות הקדם אל ארץ תרכיהט ובסוף ימיו עלה לדמשק
ונפטר שם בשנת רע"הק.
מחביריו של ר' אברהם זכות היה החכם השלם ר' אברהם הלוי
בוקרט אשר מזכירו ר' אברהם בספרו ונראה שהוא ר' אברהם ב*ר
אליעזר..הלויגיסו של ר' אברהם זכות שחיבר ספרים בחכמת הקבלה ,מהם
ספרגליא"%זא וספר הזכרוןט .מתלמידיו המפורסמים היה ר' יוסףויזינו
0אח1ספזו רופא המלך יואן השלישי )!0וחבר היונטה בליסבונה .היונטה
היתה קבוצת חוקרים תוכנים וספנים .ר' ~וסף היה ממכיריו ויועציו של
קולומבוס .הוא העתיק את באורהלוחות של רבו ר' אברהםזכותללטינית.
נכדו של רי אברהם זכות ,ר' אברהם האחרון המכונה.לוזיטנו היה רופא
מומחה ובקי בחכמותה).
') שט ,2156מיסב על גבע רקה סמוך להוני*

"

') ע" מאמרו של הורודצקי במ"ע הגורן שנהשניתע5 ,והלאה.
הקדמת המהבר לס'יוחסין*.1
ע"יוחסין *.22
 )5ע" שם .2206
)6גר"ץץ ח"ט ע' חערה ב' עפ"נזמזלזגיהלרי עמנואל אבוהב ע' ש.3
8י
ו) ע" משאכ רטה*"ש במזכיר הי"ט ע'  .101רמש"ש סוהר למה שכתב ברשימהו הגדולה
ע 706 ,שנפטר ר' אברהט זכות קודט פט?רע"ה.קיטרלייג ,קולומבוס ע'  100הערה

"
"
.

ב' כתב שנפטר ר"א באזמירו אבלאיןלו על מה לסמוך!
יוחסין .1744
 )8ע" רא"ט גאורההייט ע'  61ס"  .153רמש"ש באוצר נחמר ח"ב ע'  148ודוקעס שט
ח"ג ע'  .151טוליד,%אפריון ס"נ"ט.ועוד.
י') ע"ע גראטץ ח'שמיני ע'  379בהערה .קייזרליגג ,קולומבוס ע'  .11רפה*"יה העבר.
איבר .ע'  1984מתמטיק  1901ע 69 ,הערה א
(48
33
,
ג
נ
י
ל
ר
ק
י
ק
פורטוגל
!!) ע"ע הר*טץ האי ע' .3והלאפ רח-ט ,אורהחייט ע' ס"

"

ע ,ד29ועור.
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ב* ספרי ר' אברהם זכות*

11ץ

א* לוחות תמידים* אלמנ=ק ,אלמגס"ט ,באור לוחות ,חבור
"גדול ,תכונת זכות או ספר תקופות ומזלות5 .טט~1לז~ע א80תשש .111הוא
ספרו,הגדול של ר' אברהם זכות בתכונה ,חיברובציוויוולכבודו שלההגמון
ן רמש"שי רשימת בודל .עמוד .706
דסלמנקה בין שנות רל"ג-רל"ח .עיי
דח"ם ,אורהחיים סימן  250ס"ק ה' .אוצר הספרים לבן יעקב ת' .574
מספר זה נמצאה כמה כתבי יד :בליאון קובץ  ,11גמינכען קובץ
 ,109באוקספורד קובץ  ,2400ובעקד פינסקר קובץ ( 12מתה עכשדו בבית
המדרש בוינה4
ההקדמה נדפסה ברשימת פיגסקר' מזכיר לבני רשוף' וויען תרכ"ט
עמוד  20והלאה .כל הספר נדפס עלפי כתביד מינכען עם תרגום גרמני
בכתבי האונערסיטה שטרסבורג  1918חלק ל"ב.
הספר כולל י"ט פרקים ונפרד לשני חלקים' לגוף הספר וללוחות.
ד' אברהם זכות השתמש בכמה ספרי תכונה שקדמוהו ממו שכתב בהקדמתו
ואלה הם על סדר א"ב:
.
2
2
ד
ו
מ
ע
ר
ק
ס
נ
י
פ
(
ב
י
ד
ח
ל
א
'
אורח סלולה לר
ק
ח
צ
י
עיין רמש"ש'
מתמטיק  1899עמוד 2והלאה .ספר השנתיליל"ג חי"ג עמוד  155הערהד').
אלמנוק לה"ר יעקב בן תבון הנקרא פראפאסיו (עמוד .)23 ,21
ספר הדבוקים לרן יעקב פועל (עמוד  .21המזכיר ח"דע'  .56רמש*ש
העבר .איבר.)616 .
חוקת השמים לר' יהודה בן אשר (ע'  .22עיין בספר השנתי לילעג
חיאג עמוד .)155
יסוד עולם לר' יצחק ישראלי (עמוד .)22
לוח לה"רחיים מבריבשקא (עמוד  .25עיין רמש"ש' העבר .איבר.
עמוד .)271
ן
י
ע
רמש"ש שם.)617
לוחות ר' יצחק בן סיד הזן טוליטולה (ע' .21
מלחמות ה' לר'לוי בן גרשום (עמוד .)22 ,21
ספד אחד לר' יהודה בן ווירגה בעל שבט יהודה (עמוד .)23
ספר הלוחות נעתק ללטינית על ידי תלמידו ר' יוסף ויזינו הנזכר
בפרק הקודם ונדפס כמה פעמיםבחיי המחבר בהעתקהזו(עיין קייזרלינמ
שולומבוס עמוד  45הערה ב' 4ואוליהעתיקו ר'יוסףזה גם לספרדית שנדפס
קצתו ממנו באותיות עבריות בסוף ספר שארית יוסף לה"ריוסף ב"ר שם
טוב.בןיהושעחי בתוספות ביאור לה"רדניאל ב"רפרחיה הכהןבשאלוניקי

111ע
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שנ"ח (80עיין ימש"ש' מתמטיק  1901עמוד  ,69רשימת בודל .עמוד .707

רחעם ,אור החיים(עמוד  118סימן  250בהערה שם4
עתהיצא האלמנ*ק הלטיני בהוצאה מתוקנה עוי 68ט8%ח 88בחלק
לספרו הגדול :פט01ק6י81 4 1א"1יסק ט8 %ט119ט%ם 18ים0ח0ז)81עו]
השני
188.זפיט888 6600בפזש 888עיין מה שכתב עליו ר"ב כהן ברבעון החברה
האסטרונומית חלק נ"בע'  102והלאה ובס' השנתי להיל*גחי"ב פ' 85והלאה.
ב' תשלום הערודן ספר גדול כולל הוספות ותיקונים לספר
הערוך חברו ר"א זכות בתוניס אחר שנת רסעו.
בימי ר' שמואל שולם המוציא לאור את ס'יוחסין ראשונה נמצא
כ"י-ממנו בדמשק כמו שכתב בהקדמתו (עף לקמן פרקו' .וע" הח*ם ,אור
החיים ע'  118סי'  250סק*ו 4כ"י אחד הנכתב בשנת של*ת בביתו של
הר' בצלאל אשכנזי היה במץ ר' אברהםגייגר שכתב עליו באריכות במ*ע
)3אס 2חי"ב ע' =( 145כל כתבי גייגר ח"ג ע'  .)270כ*י אחד המתחיל
באמצע אות קו"ף נמצאבידי ר"עלשוו בסגדין (עי' כל כתבילטוו ת*ג ע'
 3הערה ב' .פערלעס' בייטרטגע ע' .)18
הספר כולל כל דברי הערוך רק שהשמיט ר' אברהם זכות בראש
הספר כל המשא ומתן של הלכה .ר' אברהם זכות הוסיף על הערוך מקורות
מלים בש"ס ובסופו הוסיף ששים ערכים שנפקדו בערוך .הר"א זפת
השתמש בספר הערוך לרב צמח גאון (עי' לקמן פרק ד' 4עי' בריווי
הצרפתית ח"ז ע' .199
' אברהם זכות אל וסיטאט' חבור
ג* ארצרחיימן כתב להתוכןי
ת
מ
י
ש
קטן הנמצא בכתב יד ברמסגט.עיין ר
ד
ל
ע
פ
ש
ר
י
ה
ץ
ב
ו
ק
ל
מונטפיורי
325סימן.4
ד* משפטי האצטגנין הגדול החכם כמ"ה אברהם זכות זלה"ה
לשנת רעוח ורפ*ד נמצאים בכתביד באוקספורד קובץ  1562סימן .2ע"
מש"כעליו רמש"ש באוצר נחמד ח"ב ע'  152ובמזכיר י"ט ע' .101
על דבר ספריוחטיןעיין הפרקים הבאים.
שני ספרים נתייחסו לר' אברהם זכות בטעו ת ואלההם.
א) מ תק לנפ ש' ספרבעניני האדם והנפש בג' חלקים נובע רובו
ן רמש"ש ברשימת בודל .ע' 1641
ככלו מספר אבקת רוכל לר' מכיר' עיי
ובאוצר הספרים לבן יעקב.מ  .2611ועיין כרם חמד שמיני ע' .211 ,%67
אורהחיים לרח"ם ע'  119סימן  250ס"ק ב' בהערה שם נגד דעת רח"מ,
ב) בן ארבעים לב ינה ,ספר בתכונה כ"י' מובא בשפתיישנים.
ר' אברהם זכות עצמו ייהסו לרלב"ג ב-תיחתו לספר התכונה שלה עיין
באוצר הטפרים לבןןיעקבב  426ושםמ',י.26
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ספר יוהסין* סקירה כללית*

הספרות ההסתורית העברית מימי הבינים דלה היא ורזה .סופרי
הקורות לרוב לאהיו פורטים רק מאורעות ומעשיות אחדות ורושמים שמות
ופרטישנים אגל לאהיה לאלידם להמציא לאותן המאורעותוגבוריהןקישור
רוחני ותרבותי' לצייר תנועה רוחנית בהתפתחותה בעלייתה וירידתה'
להעביר נגדעינינו תמונת איזה גדול או חכם בהערותם עליהם מרוחם הם'
לטקד את חומר הפרטים ולהחיותו ע"י אצילת נשמתםבו .כל זה היה זר
בעיני כותבידבריהימיםכי ההיסטוריהעדיין לא נחשבה להם למקצוע מדע
בעלת ערך עצמיי כתיבת הקורות לא היה בעיניהם אומנותסופרים .כותבי
הזכרונותהיו מגבילים את תפקידם ואת תכלית עבודתםבאופןבלתיפוריי:
קצתם כתבו סיפורי נפלאות להרים קרן האמונה והמאמינים' קצתם יצאו
להתוכח עם המינים ולה6נצל מן מהרסי הדת עלידי חיבורים בשלשלת
הקבלה ובמסורת תורה שבעל פה' ורובם נחשבה עבודתם בעיניהם כעין
"ידושי הלכה בהראותם כי נחוץ לדעת תולדות החכמים וסדר זמניהם' מי
היה תנא או אמורא ומי קדם למי וכן בסדר דורות הפוסקים מי הוא
מהראשונים ומי מאוחר ממנו לפסוק ההלכה כמיתו על פי הכלל הידוע
*הלכתא כבתראיו והתערבו בזה גם את כללי התלמוד והפוסקים כמין

במינו.

גם ספרהיוחסין הוא מאופיהנזכר .עיקר מגמתו של ר' אברהם זכות
בחברו את ספר יוחסין היה לעזור ללומדי התלמוד כמו שהוא מודיע
בהקדמתו .על כןהרכיז ר' אברהם זכות את כל עיונו ויגיעתועל המאמרים
הראשונים שבספרו המדברים על חכמי התלמוד' גם האריך במאמרי חז"ל
וביאורם והשתדל להוציא שהם את כללי הש"ס והפוסקים .אבל מלבד
מגמתוזוהיתהבדעתו של ר"א זכות להלחם נגדהנוצרים כמו שנראה מספרו
בהרבה מקומות שמזכיר בהם דעות הנוצרים וכומריהם (עיין לדוגמא דף
 )214, ,2058 ,18886 ,826 ,53%ואת ישו הנוצרי (דף ,1216 426 ,42, ,158
 )2266 ,2038 ,2008ובפרט כל המאטר הששי הנערך נגד הנוצרים.
אבל ספר יוחסין עולה על שאר ספרי תאריך שקדמוהו בשלמותו
ושכלולובפרקיו הראשונים אודות חכמי המשנה והתלמוד שחברם ר"א זכות
בשקידה רבה ועלתה בידו להכין יסוד פנה לבנין ההיסטוריה התלמודית.
ומה צדק משפטו של ר' משה חאגיז שכתב על ספר יוחסין :אם רצונך
לרוות צמאונך בשלשלתיוחסין של חכמי המשנה והתלמוד לקנות שלימות
ולהיות בקי בהם ובשמותיהם ובמעלתם אל ילוז מעיניך ספר נחמד זה
להחזיקידינו בתורה שבעל פה (משנת חכמים סימן תרכ"ה).

צ
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המחבר כינה את ספרו בשם *ספר יוחסין* .בתחילה רצה לקראו
ספר חסידים או ספר הקדושים ~יין בהקדמתו  )16וגם בסוף ספרו כתב:
*לכן חברתי זה עם ספר קדושים ספריוחסין שחברתילהוי*ע בו חכמי
ישראל הקדושים*פוהסין .)2328
ר' אברהםזכות חבר את ספרו *ביגיעה רבה* (שם  )2166במשךשנים
רבות .החוקרים חלוקים בדעה באיזה שנה חבר ר"א את ספרה צונץ כותב
כי נתחבר הספר בשנת רס"ב (כל כתבי צונץ ח"א ע'  .)178רוב החוקרים
של ספרהיוחסין (גרשטץ ,קייזרלינג,
קבעו את שנת רס"ד לשנתיצירתו
רמש"ש ועודן בעל צמח דוד חשב שנכתב הספר בשנת רס"ג (צמח דוד
אחריו הח' רח"ם (אור החיים ע'  118סימן 250
מ"ג א')
"
הח' לטב וחונומהשךדעתו שהמאמר הששי נתחבר בשנת רסעדוהמאמריםשסלקפ4נא
יו
בשנים שקדמו (ריווי הצרפתית חי"ז ע'  .)271במאמר השלישי נמצא עוד
פרט שנה אשר לא שמו החוקרים עיניהם עליו עד הנה והוא בדף "204
שכתב שם* :והוא היום אלף שנים_ו*נחתם התלמוד והוא ע"ג שנים אחר
פטירת רב אשיו .לחשבונו של ר' אברהם זכות עולה זה לשנת רנ4טי
באמת אין לברר שום פרט ידוע בתור שנת חבור ספרהיוחסיןכי נראה
שכתב ר"א זכות קצתו בהיותו עוד בפורטוגל קודם הגירוש וקצתו כתב
בתוני"ס .הראיה הכי חזקה על זה ממה שכתב בדף 228כי לאהיובידיו
בתוניס רקספרים אחדים כמוסדרנזיקיןמהירושלמי ומהמדרשיםויקרא רבה
וכה ובמאמריו הראשונים הוא משתמש בכל סדרי הירושלמי הנודעים ובכל
מדרשי הרבות .מזה נוכל להוכיחכיחיבר ר"א את ספרו זה פרקים פרקימ
בזמנים שונים את קצוות השנים אשר ביגותם כתב את ספרונוכל להקציב
באומדנות עלפי שארספרים .בהקדמתולביאור הלוחות הבטיח ר4א לחבר
ספר על כל חכמי המשנה והתלמוד וגם מהקדמתו לס'יוחסין נראה שספר
יוחסין נחשבבעיניוכעין הוספהלחיבוריו בחכמת התכונה שהוא כותב שם
(דף  :)18זח הספריש לו הדמות בזה לחכמת המספרוהתכונה ומצוהגוררת
מצוהי מזה מוכח שהתחיל ד'א זכות לכתוב את ספרו אחר כתבו את ספרו
הגדול בתכונה וזה היה בשנתרל"ח .בשנת ר"ע כתב ר' אברהםמטרוטייאל
את ספר הקבלה שלו (נדפס בסדר החכמים לנייבויר חאא) והוא השתמש
כבר הרבה בספר יוחסין(עיין לטב בריווי חי"ז  .)270בזה נוכל להקציב
את חבור ספריוחסיןבין שנות ר"ם לשנת ר"ע .במשך שנים אלו אסף ר'
אברהםזכות את החומר הרב לספרו הנמצא מסודרהיטב בשלשת המאמרים
על התנאים ועל האמוראים .המאמרים הבאים כתב אותם אחר הגירוש
בחפזוןולא הספיק לסדרם ולבררם כראוי ונשארו כמו שהעתיק אותם מתוך
המקורות מעורבבים וסתומים וסותרים זה את זהי
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הרקא זכות השתדל לתקן את טעיות ושגיאות החכמים שקדמוהו
בעניני הקבלה ונושאיה ובפרט השיג על דברי הרמב"ם במשומות הרבה
(עיין לדוגמא ע' 54,,436 ,296 ,228 ,214יכו')וכןהוא נלחם נגדדברי הדאב"ד
בעל ספר הקבלה(עיין דף 2008 ,816ועוד) .ובכלל הוא אומר על עבודתו
החרוצה בנוגע להשגותיו נגד הגדולים4 :לפעמים הנר הקטן הוא יותר טוב
לחפש בחורין ובסדקין מהמאור הגדול והאבוקה*(יוחסין .)228
הפרקים האחרונים מספר יוחסין יש להם ערך גדול בתור חומר
היסטורי ובפרט הסיפור על ספר הזוהר הנודע לנו רק מספריוחסין ונעתק
ממנו פעמים רבות לדוגמא במצרף לחכמה דף כ"ב א' ובס' אמונת חכמים
סוף פרק כ"ו ובמטפחת ספרים ח"א פ"ה ובארי נוהם עמוד מ"ח ובקנאת
האמת ע' קל"ו בהערה ובספר ראבי"ה המילזהג'י דף כ*ט א' ובספרו של
ילינק על ד' משהדיליאון ע'  .47אבל גם בנוגע לפרקים הראשונים על
תולדות חכמי התלמוד חשובה היא עבודת ר' אברהם זכות'גם היום במה
שהשתדל ללבן ולזקק את נסחאות התלמוד והמדרשים בשמות התנאים
והאמוראים ומאמריהם שהשוה ספרים שונים של כתבייד ושל דפוס לעמוד
על הגירסא הנכונה (עיין בפרק
ונעלה יקר ערך הספר על ידי
אר
בפ
הב
ההוספות שהוסיפו בו האחרונים ו
"ט ר' שמואל שולם שהעתיק כמה
קטעים מספרים ישנים אשר נאבדו מאתנו ולא נתקיים זכרם רק עלידי
ספרהיוחסין ומגלגלין זכות עלידי זכאי.
ב
ו
ש
ח
י
כ
ה
ו
ם
י
נ
ספר היוחסין היה במשך מאות ש הספר המיוחד
בין
ספריהקורות בישראל .מפיוחיו הדורות שקדמונוומימיו שתואבותינובימי
הגלות החשוכה להשיב נפשם העיפה .וגםכי נדחה הספר במשך הימים
ממעמרו וה ובאו ספרים אחרים וטובים ממנו ומלאו את מקומו  -בכל זאת
נחזיק טובה לר'אברהםזכותולספרועל אשר העשיר את הספרותההיסטורית
שלנוותעודתספרוהיתה בספרותנו המדעיתכעין תחנה נחוצה בדרך הרחוקה
מלאת הקוצים והברקנים מן ערפל האגדות והסיפורים לאורה של המחקר
והבקרת ההיסטורית.

ד* 23קרררתהירחסין*
ר' אברהם זכות אסף ולקט את החומר ההיסטורי לספרו מחיבורים
שונים' על פי הרוב הוא מודיע את מקורותיו ולפעמים הוא מעלים אותן
וקצתם נאבדו מאתנו עד שאי אפשר לעמוד על מהותם.
בפרקיו הראשונים השתמש הר' אברהם בכל הספרות התלמודית' גם
היה בידו ספר בןגוריון הגדול והמאוחר' מגילת תענית וסדר עולמן סדר

ע%
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תנאים ואמוראים' אגרת ר' שריראגאוןוכדומה .המאמר עלהרבניםשאחרי
הגאונים נעתק כמעט אות באות מספר הקבלה להראב"ד .במאמר החמישי
על דורות האחרונים השתמש בספר אחד בלתי ידוע לנו אשר היה למקור
גם לר'יוסף בן צדיק בס' זכרצדיקהנדפס עלידינייבויר בס' סדר החכמים
ן מה שכ' לאב בריווי הצרפתית חיוז עמוד .)270
ח"א עמוד  85והלאה(עיי
ר
פ
ס
ו
נ
י
א
ל
ל
כ
מ
ם
י
מ
ע
ה
היוחסין(עיין לקמן
המאמר האחרון על דבריימי
פרק ו') וקשה להמציא את מקוריה (עיין רמש"ש' געש .ליט .ע' .)93
בין הפרקים נכנסו לפעמים ליקוטים שונים ואין להחליט אם הכניסם
ר' אברהם זכות או ר' שמואל שולם המסדר .מהליקוטים היותרמעניינים
נזכיר פה את הסיפור על דבר נשיאי נרבונה (דף  .846עיין רמשוש' געש.
ליט'.עמוד  91וגראס' גאלל.יוד .עמוד  )405הנדפס בשלמותו עלידינייבויר
ע'  100והלאה ובסדר החכמים ח"א עמוד ,82
בריווי הצרפתית חלק עשירי
ובהוצאת קושטנטינא דף קכ"ט א' עד קל"ד ב' נמצאו שלשה קטעים אשר
לא נודע מקורם בבירור :דורות עולם בקיצור מאדם הראשון עד דודבן
זכאי וסדר יש"בותהמתחיל :המעלות שנתעלתהישיבת סורא על פומבדיתא
וספור ר' נתן הבבלי .לפי דעת רמש"ש נובעים הקטעים הראשונים מספר
מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד אשר נאבד ממנו חלק גדול כמו קונטרס
התנאים הנזכרביוחסיןדף ( 2058רמש"ש געש.ליט .ע'  )21ואולי*הוא נובע
מספרו של ר' שמואל בןחפני על דרכי התלמוד (כדעת מרכס שם בהוספות
.23
ען  .)174על סיפורו של רן נתן הבבליעיין רמש"ש געשוליט.
י
ו
מ
ע
ועתה אפרוט את מקורות ספר היוחסין הנודעות לנו כפי מה שעלה
בידי לברר אותן:
על דבר ספרי תנ"ך שראו עיניו מוסר לנו ר' אברהם זכותידיעה
רבת הערך .הוא מספר כי בשנת תתקנ"ו היה שמד גדול במלכות ליאון
ואז הוציאו משם הכ"ד ספריםשהיו כתובים קודםלכן כמו ת'ר שנה שכתב
אותם ר' משה בן הלל ועל שמו נקרא הלילי שהיו מדויקות ומהם
היו מגיהין כל הספרים .אואני ראיתי השני מקראות נביאים ראשונים

ואחרונים מכתיבתאותיותגדולותומדויקות שהביאו מגירוש פורטוגלומכרום
בבוגיאה באפריקא ושם הם' שיש עתה תשע מאות שנה שנכתבוע .עוד מוסר
לנו ר"א זכות שם כי לפי דברי רד"ק בחלק הדקדוק שלו נמצא החומש
הלילי בטוליטולהבימיו( .יוחסין  .)2206כפי הנודע יש תנ"ך מן הדפוסים
הראשונים אשר "הוגה בהילליע כמו שנרשםבסופו( .עיין דמש"ש' פארלעז.
איבער העבר .האנדשר .ע'  6ועיי"ש בהוספות ע' 11ץ .שטראקק' פראלעג.
עמוד  15והלאוו') בספר יוחסין מביא את התרגום הירושלמי ( )68ואת
התרגום של כתובים (.)606
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מספרי התלמוד לא היהבידי ר"א וכות בשנים האחרונים ב תוני=ס
רק משנה' תוספתא לד'סדרים' מכילתא דר' ישמעאל ,ספראוספרי .מתלמוד
ירושלמי לא נמצא או בידו רק סדרנויקין(יוחסין  .)228אבל כנראה מספרו
ראה את כלהירושלמי בהיותו בספרד ובפורטוגל כשאסף את החומר למאמר
התנאים והאמוראים שבספרו .הוא כותב כי נמצאים לתלמוד ירושלמי
חמ שה טדרים שלמים (יוחסין  .)1516ואלה הם המקומות אשר
,1586 ,136 ,106 ,76 ,68 ,386 ,286 :
הובאו דברי הירושלמי בספריוחסין

,516 ,496 ,446 ,428" ,408 ,396 ,386 ,316 ,2886 ,2686 ,256 ,238 ,188 ,176
28מ ,986 ,978 ,8686 ,856 ,818 ,798 ,776 ,746 ,708 496 ,6786 ,658 ,576
,1158 ,1148 ,1138 ,11286 ,11186 ,1108 ,1076 ,1028 ,10186 ,1006 ,9986
,14286 ,1388 ,1368 ,1356 ,1348 ,1336 ,1298 ,1276 ,1246 ,1198 ,1186
,1618 ,1606 ,1588 ,1578 ,1566 ,1548 ,15186 ,15086 ,1496 ,14886 ',1446
.19686 ,1938 ,1918 ,1798 ,17686 ,1728 ,1706

מן התלמוד הבבליהיובידי ר' אברהם וכות כל המסכתות הנמצאות
עתה בידינה לפי דעתו נראה מתוספות בריש חולין שהיה לפנים גם בבלי
למסכת שקלים ( ;)228ר"א וכות מדקדק מאד בנסחאות הגמרא והיה מחור
אחר ספרים שונים כדי לעמוד על הגירסא הנכונה .בימיו יצאו בראשונה
ספרי גמרא של דפוס ור=א זכות הוא מהראשונים המודיעים שראו אותם
והשתמשו בהם* :בגמרא שלדפוסי (* ,)1848בכל אלה הגמרות של דפוסי
(* ,)2236בגרסת הגמרות מדפוס מדוייקתי  .)1014אבל בכמה מקומות הוא
מוציא הנוסחא האמתית מספר כ"י' כמו ע' * ;778כך מצאתי בספר מדויק
ן .)1848
שאינו של דפוסע(ועיי
מספרות האגדה היו תחת ידו כל המדרשים הידועים' ובפרט מדרש
רבה וילקוט .בתוני=ס לא היה לו לר"א רק ויקרא רבה ( .)228מאמרי
הילקוט המובאים ביוחסין נרשמים בספרו של צונץעל הדרשות (ג"טטעסד.
פארטר ע'  ,)301בידי המחברהיו נמצאים עוד כמה מדרשיםיקרים שנאבדו
מאתנו כמו הילמ נו .1578 ,1548 ,886 ,856 ,796 ,628 ,86 :בריי תא
דוטמואל( 414 :ע"ן עליה בטפר חסידימ הוצאת מק"נ סימן ל"ג 35
בהערה שם 4אבות דר' נתז בארוכה56 :ג ( 398ע"ן הקדמת דש
שעכטר להוצאתו של
ספר אגדה 1756 :עא מעשה בוסתנאי
"ד  9סימן ח').
א.
(עיין רמש=שי געש.ליט
נו
"מ
דרע
הספרים והסופרים מתקופת הגאונים אשרהיו למחברהיוחסין למקור
הם :שאלתות דר' אחאי,1~28 ,1716 ,1536 ,1048 ,326 :
נאמן
%6נ_
רב סעדיה גאון716 :נ
הלכות גדולות8 :נ
ספר הערוך לרב צמה גאון8 :מ 6ה6 ,ע3%,מ 8" 3 % 31%מ

י

י

_

_
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36 436מ ,1758 ,17486 ,1716 ,1658 ,1346 ,1286 ,1258 ,1246 ,1%8 ,1006
בנו:
2008 ,1958 ,1868 ,184* ,1816י ר שרירא גאון  .748רב
*.2038 ,986 ,486 ,15

נסים גאון

 -רב שמואל בן חפני

28ה 36מ 76מ 16נ

-

האי

 - .1998 ,1986 ,836ר'

306מ 518 ,1338ג

826נ__רב" חננאל:

78 ,168ג 08, 336 ,328 ,196ג ,16 ,,1396 ,1386 ,1196 ,1176 ,836 ,436
 .200, ,1878 ,1868ס' הערוך מובא פעמים הרבהי ערוך הקצר 178נ

ס' הערוך לר' נתן הבבלי מנרבונה .1746 478 :ן הגאונים
(ע"ע גינצבורמ גאוניקה
ואלה הם שארח"מאק"
וריו של ס' היוחסין ע"ס א"ב:
ס' אבן העזר.1418 :
ר' אברהם ב=רחייא הנשיא ,2508 ,68 :בס' העיבור .2128 ,1296

6מ1

ר' אברהם ב"ר דוד (הראב=ד בעל ההשגות)י
ר' אברהם הלויבן דאוד (עי' דורות עולם וקבלת החסיד)י
ר' אברהם בן עזראי
אוהב משפט לר' שמעון דוראן.1868 :
אשכול הכופר לר' משהן' עזרא( 2296 ,2038 :עין רמש"ש ,געשי
ליטי ע'  .92עראביליטי ע' .)150
ר' אשר ב"ריחיאל (הרא"ש ותשובותיו  278ועוד)י
ר' בחיי.566 :
ר' ברוך.1178 ,336 :
דברי הימים של נוצרים 8ש .1986 ,788 ,66
ר' דוד אבודרהם .1148 ,606
ר' דוד קמחי (רד"ק)י

דורות עולם,708 476 ,506 476 ,356 ,338 ,318 ,296 ,258 :
2028 ,2008 ,1998 ,1986 ,1666י הוא ספר קבלת החסיד,2166 ,2046 ,1986 :

16ג

 2208ומוסב על ס' הקבלה להראבודיעי' לקמן ערך קבלת החסידי
דרשות ר' יהושעבן שועיב .2206
הליכות עולמ88 :נ ,798 ,708 ,מצאתי בספר החדש בדפוס שהוא

הליכות עולם .1288

ויכוח עם הנוצרים .146
זהר66 :מ 76מ 98 458ג .526
ר'חיים בן מוסא (2296עיין רמש"ש ,געשי ליטי .)92
ר'חיים תלמיד הרשב"א .1678
ר' יהורה בן הרא"ש ,צוואתו.2228 :
ר' יהודה אל חריזי בשבח הפייטנים .948
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ר' יהודה בר'יוסף אלברגלוני בספרו.1846 :
רן יהושע בן שועיב .2206
ר'יום טוב אשבילי (הריטב*א) .1016

יוסף בןגוריון(יוסף הכהן וספריוסיפון).

ר'יוסף חלוטה שעשה פירוש למנורת המאור .1746
ב"ר נחמן שלח כתב מא"י .2298
ר'יוסףהלוי
( .2288המזכיר חט"ו .)107
ספר היחס לרן יעקב

סיקלי

יסוד עולם לר' יצחק ישראלי.2216 ,2188 ,2048 ,698 ,68 :
.
ט
י
ן רמש"ש' געש.ל ע' *)92
ר' יעקבסיקלי בספר היחס(2288 :עיי
רן יצחק בן אלפרא ממלקא ששלח כתב לר"ש דוראן .2288

ר' יצחק אלפסי (רי*ף).
ר' יצחק דמן עכו.968 ,886 :
ר' יצחק בן ששת' שו*ת ריב*ש.2238 ,1518 :
כוזרי.836 :
ספר הכריתות .2016 ,106 ,388 ,38
כתבים ששלחו מארץ ישראל מקברות הצדיקים .796
כתר מלכות .418
לבנת הספיר (לר' דוד ב*ר יהודה החסיו) .498
ר'לויבן גרשם (רלבוג).
ר' מאירהלוי ב*ר טודרוס בפירוש אבות .148
מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד .1468 258
מגן אבות לר' שמעוןדוראן",168 ,138 ,78 :טג .2008 ,1506 378 ,766
מכתם .396 ,316
מלחמת מצוה לר' שלמה דוראן .2246
מנורת המאור לר' יצחק אבוהב ".49
,288
.168
מנורת המאור לר' ישראל אלנקואה:
ר' מנחם בן זרח בעל צדה לדרך .1986
מעשהיש"ו *נ
מקלאוס הסופר .906
ר' משה הכהן (רמ'ך) .58
ר' משה ב"רמיימןי  -תשובות הרמב'ם .198
ר' משה ב"ד נחמן (דמב"ף.
,2038
ר' משה בן עזרא ,ספרו אשכול הכופר
(2296עיי,ל4
הסולמא .1016

ספר מצות גדול (סמ'ג) ע"  :23086החכמים שמצאתי בס' המצות.
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ס' העיבור לר' אברהם בר חייא .2128 ,1296
פירוש אבות לר' מאיר הלוי .148

פירוש האזהרות לר' שמעון דוראן .1296 ,1226
פירוש ההגדה .68

פירוש מגנצ"א

508

פירוש למנורת המאור .1746
פנים חדשות לרעש דוראן.346 :
צדה לדרך .1986
צוואת ר' יהודה בן הרא"ש .1986

קבלת החסיד-.2166 ,2046 ,20086 ,1986 ,1036 ,846 ,236 '76 :
משלשה המקומות האחרונים נראה ברור שהוא ס' הקבלה להראב"ד הנקרא
גםכן ס' דורות עולם(עיי"ל בערכו) ודלא כדעת ר"א עפשטיין בקדמוניות
ע 123 ,שהוא לר"י החסידי עי' צונץ' לט"ג ע' .106
קבלת צדיקי ארץ ישראל .2286
קונטרס התנאים לר' שמואל הנגיד .2058
ר' שלמה בן אדרת (רשב"א).
ר' שלמה דוראן .2286 ,2248 :ספרו מלחמת מצוה .2246
ר' שלמה ב"ר יצחק (רשוי)" .בקצת פירושים מרש"י" .268
ר' שמעון דוראן.68 :עיי"ל פי' האזהרות ,פי' ההגדה' אוהב משפט,
מגן אבות' פנים חדשות.
תוספות - .תוס' תו"ך .538
..

ה* הגהותבס'יוחסין*
ראשונה בקושטנטינא שנת שכ"ו ר'

המוציא לאור ספר היוחסין
ה
ב
ר
ה
שמואל שולם הרופא עשה עליו
ת
ו
ה
ג
ה
שציין
ש"ש"י המדפיסים השמיטו לפעמים אתהציון הלז עד שקשה להבחיןבין
דברי הספר ודברי המגיה .ר' שמואל שולם כתב גם הקרמה -לס' יוחסין
הנדפסה בהוצאת קושטנטינא אבל בהוצאות הבאות השמיטוה ויען כי
מהדורת קושטנטינא יקרה מאוד במציאות אדפיס פה שנית את ההקדמה
הזאת:
ן ונשוא פנים כה"ר משה שולם נ"ע
( )16אמר שמואל בן לאדונייק
מאת ה' היתה נסבה וסבה קרובה להעיר את רוח גבירתי עטרת תפארהי
אשת חיל מ' אסתר מב"ת נודע בשערים בעלה נשא ונעלה כה"ר אליא
אותן בשמו "אמר
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חנדלי נ"ע עשה יראת ה' אשה חכמה אשה גדולה במעשיה' שמש צדקה
ומרפא בכנפיה מכנף הארץ יבואו העניים והאביונים כל הנחשלים לשמע
אזןישמעומבין עם תלמיד ובכליוםויום סביב לשולחנה חבירים מקשיבים
והמה חכמים מחוכמים חגרה בעוז והדר לבושה ותאמץזרועותיה לתת לאיש
כפי מהללוויריה שלחה לאביון בחדר משכבו חדד בחרר ולא בקולי קולות.
יתומים ואלמנות ידה חלקתה להם והנערות הראויות לבוא אל בית הנשים
ואין לאל ידיהן הלא הן תעגינה מפריידיה נשו"א ינשאו עמרה ובזבזה
כל אוצרותיה בנתה בשמים עליותיה מקום שאין היד שולטת ולאאיתי
אי~שדייחוינה ,הן אלה קצות דרכיה דרכי נועם רבו כמו רבו עצמו מספר
ויום ליום היינו מספרים על השלחן אשר לפני ה' כבוד הספר הזה אשר
אנכי בקרבו ואת יקר תפארת גדולתו ותועלתו הנמרץ לכל אשר בשם
ישראל יכנה והחכמים השלמים כשמעם הדבר הזה כולםיענו ורבים יחלו
ויאמרואלי אפשר שתעשנו בדפוס ותקבענוכיון ונהנה בו כל ישראל כאיש
אחד חברים כי כתב אשר נכתב יקר בימינו כסף רבה ולא כל אדם זוכה
להעתיקו ולהכתיבו על ספר בדיו מה שאיןכן במודפסים ,כל הרוצה ליטול
יבוא ויטול בשצף כסף דינר ובשוה דינר' שמעה גבירתי והבן להפיה
פתחה בחכמה ותאמראלי קום קרא לתבונות עמוד על עמדך ואני אהיה
למחזיק בצל הכסף עד יצא לאור משפט הספר הזה ומעשהו לזכות את
הרבים וזכות הרבים תלוי בך זאת אשיב אל לבי עשה עד שאתה מוצא
מוציא כסף מאוצרותיה וחוט של חסד משוך על פניה לכן קהל ישראל
שימו לבבכם שיתו לבכם הודו לה' אשרנתן בלב הגברת להוציא לאור
תעלומי הספר היקר הוה ,ה' יגמור בעדה למען תמוצו והתענגתם מויו
כבודה ואשא משלי:
ר
י
ש
ו
ב
ר
ה
ו
נ
א
צ
מ
אם
למקרא
היטיבו נגן
כי
דמז אסתר מן התורה.
ודעו וראו אנשי שכל
ולמען ספר את עשר כבוד גדולת תהלת חספר הזה אחל תת גדלו
בהקדים ( )28השמנה דברים הכוללים בכל ספד מדע והשכל להבין אמרי
בינה כאשר הוא מוסכםבפי כל המפרשים הקודמים והמתאחרים המתקדשים
והמטהרים.
אמר שמואל ידיעות החכמה מאין תמצא יקרו לה שמנה פנים
מהבחינות ותחת ארבע תוכל שאתם א)כוונת הספר ר"לאי זה ספד שיהיה
נכוין לדעת במועצות ודעת כונתו הראשונה וכוונת כל חלקי אותו הספד
ומזה תמשך בחינה שניתכי אחר שידענו הכוונהדאוי לדעת באמת תועלת
אותו הספר ואם הוא כולל או פרטיי ב) לדעת מדרגת הספר ומעלתו מבין
שאר הספדים המונחים באותה חכמה ומזהנשיג בחינה ד' לדעת יחס הספד
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הזהמבין שאר הספרים המונחים בשאר החכמות ויחס הספר בעצמו אל
הספרים הנעשים באותה חכמה רול אם הוא יחס החלק אל הכל או הכל
אל החלק ג) לדעת אופן הלמוד הנעשה בו מאי זהמין מההקשים אם הקש
במוחלט ואם חפוש ואם חקירה או הקש החלוף או הקש ההדמות ואם הוא
מין ממיני המופתים ר"ל מופת ראיה או מופת סבה או מופת במוחלט מזח
תולד החלוקה הששית כי אחר שנדע אופן למודו צריך לדעת אופן חלוקו
אל כמה חלקים יתחלק כדי להקל מעל המעיינים ולהדריכם אי זה דרך
ישכן אור ד) לבאר שם מחבר הספר אם ראוי להשעןעליו ומזה תמשך
בחינה ה) לדעת מה שם הספר המונחכי על הרוב שם הספר מודיע לנו
נושא אותה החכמה הכתובה בספר ההוא ועתה אבוא לבארם בארהיטב א'
לא' למצוא חשבון ונאמר כי כונת הספר הזה להודיע ולזכור ימות עולם
מימות אדם הראשון עד זמנו של הרב המחבר באופן היותר נאות והוא
בספרדברי הימים ויתענגו בו כל ישראל כקטון כגדול מצורף לזה שיש
בו דברי הימים למלכי אומות העולםכי הנפש תתענג בקריאת ענינים
קדומים לקחת מוסר השכל מוסף על זה שנדע קבלת הרבנים הפרושים
ושלשלת קבלתם האמיתית איש מפי איש ועד משה רבינו ע"ה לאכן
הקראיםאין להםעל מהשיסמוכוענ"ןוערפל סביבם אמנם התועלת הנמשך
אל המעינים ביהוד הגה הוא מביא בללים רבים ונכבדים לדעת פתה שער
התלמוד אין יוצאואין בא אליו זולתם גם מביא קצתדינים ומשפטים
צדיקים בהזכירו החכמים אשר חדשו אותו הדין כאשר תמצא בהזכירו את
ר'יוחנן זכר שם אם מותר לשיםהתפילין על הכובע או על איזה לבוש
שיהיה צלל במים אדירים והעלה הרס בידו המאיר לארץ ולדרים וגם
במקומותאחרים העמיק הרחיב גם במקומות רביםהזכיר דעתחכמי הקבלה
באיזהדין אשר חדשוכפי שרשי החכמהההיא אשרהיא חכמהאמיתית באמת
באופן שהתועלות ( )26הנמשכותממנו שלמיםוכן רבים וכוללים דמה בזה
אל תורתנו הקדושה והתמימהכי ליושבים לפני ה' יהיה סחרה ואתננה
ותועלתה כוללת ג*כ אל המון העםהאנשיםוהנשים והטף,הבחינה הב'והיא
מדרגת הספר הוה אומר שמדרגת הספר הוה אצל המחוברים בחכמה חזאת
הוא אחרון שבכולם כי הראשון אשר חבר בהתיחסות החכמים וזמניהם
היה רבינו שרירה גאון ז"ל ואחריו הרב מורה צדק ז"ל בתחילת פ"
המשנה ואחריו בעל ס' דורות עולם הלא הוא הרב החסיד כהער אברהםן'
דאוד זעל הנהרג על קדושת ה' אחריו בעל צדה לדרך אחעכ בעל נחלת
אבותואין בכל אחד מהם ואפילו בכולםענין שיהיה מספיק לידיעה הזאת,
אבל בספר הזה מודיע הצורך אל החכמה הזאת כאשרעיניכם הרואות ב"ה
כי לכל הקודמים אליו השיג עליהם ועל בעל דורות עולם ידבר נפלאות
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ימליץ לצד הרמב"ם ז"ל ימלל ואמנם יחסו אל שאר הספרים המונחים
בחכמה הזאת הנה הוא יחס הכל אל החלק כי הוא כולל אל כל הספרים
המונחים בידיעה הזאת ואמנם בערך החכמות היוצאות מתלמודינו הוא
יחס החלק אל הכל ר"ל כי זאת הידיעה היא חלק מעט מזער בערך אל
החכמות היוצאות מהתלמוד אשר רבו מארבהואין להם מספר אבל עכקז
זאת הידיעה מקנה אמונה שלמה בגוף האדם והיא שלשלת הקבלה עד
מרע"ה .הבחינה הג' והוא אופן הלמוד הנעשה בו אומר שחכמות התלמוד
יש להם שערים אחרים וי"ג מדות לא שערום דרכי ההקשים ההגיוניים
םכי הקש החלוף דומה אל מאמר דאי לא תימאהכי והקש ההמשל שוה
יג
אל גזירה שוה כאשר אמר הנרבוניכי רז"ל כאשר שערו בחולשת ההקש
הזה אמרואין אדם דן גזירה ודוה לעצמו עכעז יש לתלמוד דרכים אחרים
וכאשר רצו להשוותם ולדמותם לא נשא האדץ אותם ואף גם זאת בספר
הזה בנדון דידן אין צורך אליו לדרכי ההקש רק בידיעת הלקי הספר
הזה והכרת מסלוליו יספיק אלהמעיינים בוואין צורך אליהם אל אורך
ההצעות רק במעט קטיובנו דרכיו ומזה נבוא אלידיעת חלקיו ואומרכי
ידיעת חלקיו מפורסמים ונודעיםכי בראשונה ידבר מדורות אדם הראשון
עד התנאים הנמצאים בחרבן בית שני אחעכ מזכיר התנאים אשר מזמן
ההרבן עד רבינו הקדוש .אה"כ מביא כל התנאים על דרך אלף בית אח"כ
סדר כל האמוראים על ערך א"ב אח"כמביא האמוראיםכולם שבעה דורות
כפי מה שסדר אותם בעלדורות עולםומשיג עליה אחוכזוכר חמשה דורות
של דבנן סבוראי אחעכ כותב ח' דורות של גאונים אח"כ מביא כל הרבנים
מזמן רב אלפס עדזמנו של הרב המחבר אחעכ מביא דורות העולם בכללות
ע"ד שהאמינו חכמי ( )38האומותכי הפרש גדולישבין חשבוננו לחשבונם
ובעל הספר הזה נתן סימן א"ת לו"ג השמן והם אלף וארבע מאות ושלשים
ותשעהשנים .ותועלת הידיעה הזאתהיא לדעת סכלותם ולהשיב עליהם כמו
ו~ארז'ל לא תלמול לעשות אבל אתה למד להשיב הבחינה הד' לדעת מחבר
הספרהזהדעלךשזההמחברהיהחכםגדולבקיבחדריהתלמודבבליוירושלמי
ספרא וספרי והמדרשים כולם על ציצית לשונו כאשד יבין שמועה מי
שיעיין בספר הזה ועוד חבר ספר א' בהשלמת מה שהשמיט ר' נתן בעל
הערוך והוא ספר נפלא גדול עד מאד נמצא בדמשק מלבד זה מוסף על
חכמתו היה חכם שלם בלמודים שלם בתכונה למד קתדרא בסלאמאנקא
עשה לוחות חדשות ולוחות כל הגוים הקודמות אליוכאין.נגדם והאומות
בעצמם פסלו ושברו כל הלוחות הקודמותאליהן והסירום מגבירות'קיימו
וקבלועליהם טעשהידיו להתפארולאישנו אתתפקידם ומזה תמשךידיעת
ום הספר הזה והוא ספריוחסיםכי הוא מספרכליחסי העולם מימות אדם
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הראשון עד זמנו אשר היהזמן אריות שבחבורה הרב ר' יצחק אבוהב
תנצב"ה והרב ר' יצחקדיליאון יעמ"ש והחכם בעצמו ג"כ נותן טוב טעם
ודעת לקריאת הספר הזה ספריוחסין תראנו בהקדמתו ועםזה אשים לדרך
פעמי מרבבות קולוסמי ואחל בהקדמת בעל הספר חכם ושלם כמ,ן=ר אברהם
זכות נ"ע ואחלהפני כ"ת שאם לשונו לא תמהר לדבר
י
מעלתצחהוסתפרודלבפרייהספ
אינם כל כך ערבים עם כל זה לא תקטן בעיניכם
שבעל
הספר הזה התחיל ללמוד רב בשנים כי מלפנים לא היתה תורתו אומנותו
אחר כך האיד עיניו ח ,צבאות ולמד תורה וחכמה והגיע לו תורה וחכמה
וגדולה במקום אחד' לכן אלופי וגבירי הטו אזנכם וראו בעין שכלכם שמעו
ותחי נפשכם.
עד כאן דברי הקדמת ר' שמואל שולם.
ר' שמואל שולם היה חכם גדול בקי בחכמות ובספרים כמו שנראה
מהגהותיו .הוא קרא בתאריכי המחמדים(יוחסין  )66ובס' זכרוןחיי המלכים
(26א ובספר בןגוריון הגדול ( )116 ,426אשר העתיק מתוכו את ס' יוסף
הכהן נגדאפיון הנדפס בסוף הוצאת קושטנטינא (קס"ה א' ,יוחסין השלם
בתשלומו ע'  1והלאה) .בידו היה התלמוד מדפוס ראשון ( )74וס' מגילת
סתרים לר' נסים גאון .)1514
ר' שמואל שולם סידר וערך את ס'יוחסין אשרבידינו .הוא הכניס
הספר כמו אגרת רל
אל תוכו כמה חיבורים אחרים אשר הגדילו את ערך
שרירא גאון וספור ר' נתןהבבלי .גם היה בדעתו להאריך על כל הגזרות
והשמדות אבל כנראה לא עלתה בידו ע" על זה ברשימתו הגדולה של

רמשוש ע'  2479באריכות.

ב) בהוצאת קראקא הוסיפו המדפיסים בסופו %ף קנ*ו ב ),את הפרק
היוח ממאמרהרביעי מס' יסוד עולם לר' יצחק ישראלי עם הגהות מהער
משהאיסרליס ז'ל (הרמ"א) בעל המפה .הגהות אלו ושאר ליקוטיםהנוספים
עליהם מס'יוחסין אחר ומס' קבלה אחד ושאר חיבוריםיש להם ערך רב
לתולדות הפוסקים אבל קצתם אינם להרמעא ז=ל כמו שהוכיח רמשוש
ברשימתו הגדולה ע'  1832ובספרו געש*ליט .ע' 90כי בדף קנ=ז ב' מובא
ספר תורת העולה להרמ"אובדף קל"ג מובא מס' עבודת הקדש דפוס קראקא
(שנת של*ח) הנדפס אחרי מות הרמוא כמה שנים (ע" רמש"ש שם4
ג) הגהות הר' יעקב עמדן פעב"ץ) נדפסו בס' יוחסין השלם אשר
לפנינוהעתיקן המו"ל ר"צפיליפאווסקי מגליון ס'יוחסין דפוס קונשטנטינא
המנוח בבית המדרש בלונדון .רוב הגהות אלה מוסבים על סדר התנאים
והאמוראים .על גליון הסיפור ע"ד ספר הזהר כתב הג' יעב"ץכי ס' הזהר
יצא מחבורת תלמידי רשב"י *מ"מ האי לישנא בישא למיחש ליה מבעיכי
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הדושים מר'

אמנם לדעתי גם זה אמת שנתערבו בס' הקדוש ההוא איוה
משה ליאון או מזולתו הכם ספרדי ואין ספק בעולם בכך כמו שאוכל
להוכיה בסיעתא דשמיא בברור גמורו .מזה נראה שכתב הגהותיו קודם
שחבר ספר מטפהת ספרים.

ר* תרצארת ספריוהסין*

א* ספריוחסין נדפס ראשונה בקושטנטינא בשנת שכ*ו ע*י הרופא
ר' שמואל שולם מנוא אמוף המונת הספר הוא  ,40מספרהדפים לא נרשם.
סכום הדפים קע*ד .הספר מהזיק מ*ד גליונים מסומנים במספרים עברים
ודף השער מןהמנין ועוד נוספו בסופו שני דפים מןגליון מ*ה .תוצאהזו
יקרה היא במציאותולא נמצאוהיום רק אקסמפלריםאהדיםבעולם .רמש*ש
הושבכיגנזו את התוצאה הזאתמפני שכתוב בה המאמר עלזיוף טפר הזהר
(דף קמ*ג ע*ב) אשר השמיטוהו המדפיסים הבאים (רמש"ש ,געש.ליט .ע'
 .)89וזה לשון שער הספר:
'

ספריוחסין

אשר אזן והקר ההכם הפילוסוף שלם בלמודים כמה*ר אברהם
,רבינו ע*ה
זכות המכונה זאקוטו ז"ל להורות שלשלת קבלת התורה ממשה
 ,של רבינו שרירה ז"ל
עד זמן המהבר ז"ל גםיצורף אל זה שאלה ותשובה
בשלשלת הקבלה וקצת דברי הימים ,למלכי ישראל ומלכי האומותוענין
הנשיא הנקרא ראש גולה ,ומה היה משפטו מאת העםוישיבת סורהוישיבת
~ומבדיתא ,וענינים נפרדים ומעשים אשר ארעו את אבותינו נמצאו
בספרי' ,מפוזרים ובפרט בספר בןגוריון הארוך וספורענין אהד שהיו,
בישראל קרוב להרבן שלש כתות הפרושים והנזירים הנקראים ,אשינוש
והצדוקים ומנהג ודת כל כת מהם ומשם מתבארכי,הצדוקיםאינם הקראים
אשר בזמנינו כי אלו מודים בשכר ,ועונש ותהיה מה שאיןכן הצדוקים
נדפס בהשתדלות ,נמרץ של ההכם השלם הרופא המובהק כמה"ר שמואל,
שולם נר"ו פה קושטאנ דינא קרית מלך רב  1אדומו המלך האהר
עילטאן1סיימאן האל "שיבהו אליה בעלום ובמישור תתן את כל 1אהבע
נגפים לפניו וכל אשר יעשה יצליה אכי"ר ותהי ראשית ,מלאכתויום ד'
כ"ה תברכו להדשסיון שנתכי נעו"ר  /ממעון קדשה
מעבר לשער הזה עד דף ג' א' נדפסה הקדמת המוציא לאור ר'
שמואל שולם .אה"כ באה הקדמת המהבר ר' אברהם זכות (מדף ג' א' עד
 .גוף הספר המתהיל מן דף ה' ב'אינו נהלק לא למאמרים ולא
דף ה'ב"
לפרקים .מדף ה' ב' עד דף ן' ב' דבריימי העולם מן היצירה צרסוף
/

%%11

מנוא

התנאים על סדר זמנים .מן דףן' ב' עד דף ע"א א' גרשמו שמות התנאים
על סדר א"ב .מדף.ע"א א' עד דף קי"ג ב' נמצאים ערכי האמוראים על
טדר א"ב' אח"כ סדר דורות האמוראיםבקיצור מדף קיוג ב'עד דף קט"ו א'י
מןדף קט"ו א' מתחלת אגרת ר' שרירא גאון א שר נדפסה פה בפעם
הר א ש1ן (עד דף קכ"ט א')י מדף קכ"ט א' והלאה נדפסו ליקוטיםשונים:
דורות העולם בקיצור מאדם ועד ר' דוד בןזכאי (קכ"ט א') ואלה המעלות
שנתעלתה בהםישיבת סורא על פומבדיתא (מדף קכ"ט א' עדדף קל"דב').
מדף קל"ה אן עדדף קום ב' נעתק כמעט אות באות מספר הקבלה להראב"ד*
מן דף קמ*א א' מתחיל הפרק החשוב על דורות האחרונים החותם בדף
קנ"א ב' בהגהת ר' שמואל שולם :נלכדה קושטנטינהע"י התוגר הגדול מלך
מלכים סולטאן מחמד נצב"ה שנת הריג יום ג' למאיו שנת אלף ותנ"ג
לנוצרים והסימן שישי ושמחי בת אדו"ם סימןתנ"ג .אח"כ באה עוד הערה
קצרה לרש"ש ומדף קנ"א ואילך נמצא מאמר גדול על דבריימי ישראל
והעמיםעל סדרזמניםמהיצירה 4עד בא אדוננו עטרת ראשינו המלך הגדול
והאדיר מושל בכל קצות העולם סולטאן סלים ירוה ותנשא מלכותועי
מתחילתגליון מ"ג (דף קס"ה א') נמצא ספריוסף הכהןן'גוריון הכהן נגד
אפיון המדקדק אכסנדרני עד דף קע"ג ב'י בסופו כתוב4 :תם ונשלם .כתב
על זה רופינואיקליניץ תמהאניעליוסףהכהןברצותו להפוך בזכות תורתו
ומולדתו ועמו נגדאפיוןוחביריו הביא כל כך ראיות מספריהיוניםוהפנקיי'
והמצרייםעםהיותויהודי נולדוגדל בערייהודהואיך קראכל אלה הספרים
והפיל כל דבריהם ארצהועלפניהםהוכיחם( .הדף האחרון' דף קע"ד' מחזיק
ספר 4זכרוני הכותיימע -בסוף הספר כתוב4 :תושלב"ע דבני וגאוני
קושטאנטינא גזרו אומר בגזרת נחש שזה הספר לא יודפס עד משךי'שנים
רצופות ואף אם יודפס בערי הגוים לא יהא רשאי שוםיהודי לקנותוועל
ישראל ועל רבנן בכל מקום שהם תבא ברכת טוביי
ב* ספריוחסיןיצא שנית מתחת מכבש הדפוס בקראקא בשנות שום
עד שמ"אי הספר מחזיק קס"ח דפים בתמונת .40מעבר לשער הספר נדפסה
מליצה מאת המגיה ר' שמואל בן הקדוש ר'יצחק פיהם* הקדמת ר' שמואל
שולם נשמטה ,מדףב' מתחלת הקדמתר' אברהםזכות כמובדפוסקושטנטינה.
מדף ה' דף עד ז' א' נמצא סדר הדורות מאדם עד אברהם אבינו אשר לא
נמצא כמוהו בתוצאה הראשונה 1גם נראה שאינה מר' אברהם זכות .מדף
ח' א' והלאהנדפסהכלכמו בתוצאת קושטנטינה רקשלפעמיםנשמטוענינים
כמודף ט"זב' בערךיהושעבןפרחיה נשמט המאמרעל יש*והנוצרי מאימת
הצנזור ובדף קל"ג השמיט המוציא לאור את המאמר על דבר ספר הזהר.
י העמים ומלחמותיהם חותם בדף קנ"ד בזה"ל14 :אז
המאמר על דברי ימ
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הסתירוהענין קרוב למ' יום עד בא סולטאן סלים המלך התוגרמיעי אח=כ
הדפיסו את גזכרוני הכותיים( (דף קנ"ד א'עד קנ"הא') .מדף קנ"ה והלאה
באו ליקוטים מספר ארחות עולם לר' אברהם פריצול עד דף קנ"ו אק ושם
ע"ב מתחיל בזה הלשון :אלה דברי הגאון מהר"ר משה איסרליס ז"לי
סדר הקבלה שהעתקתי מספר יסוד עולם וכו' עד דף קסאד א' .אח"כ נוסף
קטע אחד מ*ספריוחסיןי הכולל שמותהרבנים מימות *שעיעד מהר"ר שכנא
ז"ל רבו של הרמאא (ער דף קסעה א') .בסוף הספר נדפס *סדר עולם זוטא
עם תוספות פרטי שנות עולמע מדף קסעה ב' עד קסאח ב'.
כל תוצאות ספריוחסין הבאות אחרי תוצאת קראקא נמשכו אחריה
ואלה הם :אמשערדם תע"ז .זולקווא תקנ"ט .שם תקס"ה .קיניגסברג
תרי"ח עם קצת הערות לדברי בעל יסוד עולם מאת ד' יעקב בכרך .לבוב
תרי"ח .זיטאמיר תרכ"א .ווארשא תרלוו .שם תרנ"ח.
ג* ספר יוחסין השלם אשר לפנינו נדפסע"י ר' צבי פיליפאווסקי
בלונדון ועדינבורג בשנת תרי"ז עפ"י כתביר המונח באוקספורד קובץ
( 2202מקודם 1. 504פעא) אשר נמצאה העתקה ממנו בספרית הח' אלחנן
הכהן אדלר קובץ ( 2792 ,2598עין רשימתו ע' .)44
מהדורה זו של ספר יוחסין יצאה '1כ מתחתידי הר' שמואל שולם
ורוב החלק הראשון שלה מסכים עם מהדורת קושטנטינא .היא מתחלת
בהקדמת המחבר ( 18עד  )36המאמר הראשון כולל את דורות העולם ער
סוף התנאים וסדר התנאים ע"ס אוב משונה קצת מרשימת התנאים
שבהוצאת קושטנטינא (מדף  48עד  .)806אחר המאמר הזה נכנסו ליקוטים
שונים ובפרט שאלת ר' יעקב בור נסים מקירואן לר' שרירא גאון ע"ד
התואר ר %ורבי נעתק מס' הערוך ( )836העתק מספר קבלת החסיר
שבנרבונה ( )846השגות על תוספות ( )866ליקוטים מס' מגן אבות לרעש
דוראן ( )878ועוד ליקוטים בענין החוש והנבואה ( 878עד  )886אח"כ מאמר
מספר אהד לר' יצהק דמן עכו ( )886כללים מס' יוסף בן גוריון )904
ליקוטים מסדר עולם זוטא  924ער  )948ומאמר על שבח הפייטנים לר'
יהודה אלהריזי מס' תהכמוני ( .)948אחעכ הדפיס המו"ל הספור עלזיוף
ספר הזוהר מהוצאת קושטנטינא ( 958עד  .)966המאמר השני כולל את
שמות האמוראים ע"ס אוב משונה הרבה מהפרקהמתאים שבהוצאותהאהרות
ומכיל כמעט כפלים שמות מהוצ' קונשטנטינא .ובסופו נמצא סדר האמוראים
לזמניהם על סדר הדורות(עדדף  42036המאמרהשלישי מתהלק לב'פרקים:
סרר רבנן סבוראי (04ק וסדר הגאונים  20%ער  ,)207בסופו הרפיס המוול
ס' שהיטות אלדדהדני עפעיכ"י אוקספורד אהר .המאמר הרביעי כולל
סדר הרבנים עפ"י ס' הקבלה להראב"ד  2091עד 16ק .המאמר החמישי
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מדבר על דורות האחרונים  21%עד  )230עד זמן הגירוש ובסופו נמצאו
סיפורים על כמה גזרות ושמדות וכתבים מארץ ישראל ורשימת החכמים
המובאים בסמ"ג וכדומה* שם נחתם הספר כמו שכתוב בכ"י בסוף המאמר
הזה לפ* :)23נשלם ספריוחסין שבה לאל מושיע חוסים"י אחריו נספח עוד
מאמר ששי על דבריימי האומות עם הרבה הוספות מאוחרות (עדדף 50ק.
המו*ל הוסיף עוד בסוף הספר סדר תנאים ואמוראיםעפ"י כ"יי
ה*תשלום" לס' יוחסין השלם הכולל את ס' יוסף הכהן נגדאפיון
ובניןהורדוס ואגרת ר' שרירא גאון' בהעתקה עברית מאת המו"ל' אגרת ר'
אברהם פריצולבענין עשרת השבטים ואגרת יהושעבןנוןנערךעוי המו"ל
ר"צ פיליפאווסקיואין לו שום קישור עם ס' היוחסין עצמוי

ז* תיקרבים רהעררת*

את התיקונים אשר ערכתי בפרק הזה אספתי מתוך שלשה ספרים
שהשתדלו בהם חוקרים לתקן את המעוות שבס' יוחסין ע"י טעיות
המעתיקים והמדפיסים ואלה הם :א) תיקונים עפ"יכוי אוקספורד מאת ר"א
נייבויר בהקדמתו לס' סדר חכמים וקורות הימים' אוקספורד תרמ"ח ח"א
ע' בהערהי ש הערותותיקוניםלס'יוחסין מאתהח' בריוויהצרפתית
חט"ז ע' 223עד ע' ( 235נדפס גם בתוצאהמיוחדת ממחברתועלר'יוסףהכהן
ען  45עד  57ל תיקונים והערות כ*י מאת הח' ר"נ ברילל אשר העתקתי
מגליון ס'יוחסין השלם המונחבספריההעלרונית בפפד"מ . 3775ז~6א 01.ח.1
 26שורה ז' :מי התיר למחברים  88 1כ*ה :לאפוקייוסףבןגוריון:
לכתוב הפסקים
מוסב על ס'יוסף הכהן בן
:
ב
ת
ר
צ
ו
א
'
ס
ו
ה
י
ת
ת
מ
ל
ע
ולא
יוסיפוןי
 68ל"ה :והרמבאםכ .68ע"
268
חכמה חוג ע'
ל' :עם בר נש (תחת כרכש)י
ל*ז :ובתורת האדם :להרמב"ן  288כ"ח :מנורת המאור האחרי
 388מ"ב :וכריתות (תחת בריתות)י
דף מ"ז ע"אי
 66ל=ב :ויש ,מדרש :עי' תוס'  478ט' :ובחלק חוה :מס' תולדות
מנחות ל"אי
אדם וחוה לר' ירוחמי
ל"ג :שני אלפים ותפ"ח :בס'  488י"ד :ובתחלת ספראי
הקבלה תפ"ט.
 706ל"ט :בס' כריתות לר' שמשוןי
 78ג' :במצות :בסמ"געשין קי"בי  798ל' :דמעשר שני ירושלמיי
 806י"ט :עד אימתי ארוס.
ח' :ממגן אבות ע"ה א'י
816
 76ל*ח:ובימי פלגש בגבעה:עי'
" ועוד אמר :עי' ס' הסבלה
שה"ק ד' ב'י
להראבוד דףי' ב' ול"א ב'י
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כ*ב :ובעלי הקבלה.
מ"ג :בירושלמי בפסחים.
י"א :בנאברה בקשטיליא (או
באישטילא).
יוט :ואמרתי לאמתתו.
כ"א :בלשון ירושלמי תאמין.
כ*ב! בלשון קודש אל תאמין:
ט' :אלעיר טלאבירה.
ה' :מקורם ברוך.

מ"ג :ר' יצחק בןקרישפין.
כ"ב:בני שושאן.
א' :ובלארידה.
ג' :אריבאל.

 1511ה' :במגילת סתרים :כעין זה
נמצא בס' המפתח לרונ דף
י"ג א'.
 1806ד :בערך דל.
2046ו' :ר' יצחק,

" :נעקרה מלכות.
2051ז' .רבא בר נטרונאי
י"ב :ועשה ס' נכבד.
כ"ה:שמואלברמרי שנתתק"ח.
 2056כ"א:וענן זה מביתדוד.
כ"ד :להיות ראש גולה.
 2066ין:ינפטר שנת תרמ"א.
 2071ב' :וכת גדולה מהקהל.
י"ד :לאחר שחיבר.
מוא:אולי צ"ל בשנת תש"ך.
מ"ב :רב שרירא והאריךימים
כיכמו.
2098י"ב :וברח האחד מבניחזקיהו.
2105ו' :היתה לאחדמבני פיליגא.
 2106ל*ו.:כמו שהיהלפניכן.
לוז :לא הוסר הרב.
2121י*ז :שאהון'
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2125ל=ו :אלף וס*ז לנוצרים.

מ"א :פרמש.
 2126י"ב :ובגאנה.
2136י"ג :ודודו ר'יוסף.
 2145ל"ה :מן הכלל יצא.
 2146ל"א :ונקראתגרגאןוטברסטאן.
ל"ב :נהר אתל.
 2155ל"ח :וכמעט לא הפכה
 2156ח' :והיאבסחרה.
י"ח :מן תנגה (תחת :האוגרי).
כ"ח :על גבע רקחועיר מקלט
הגולה.
 2175ד' :ספרהמצות(תחת:מצרנות).
שם .נפטר שנת תשצ"ה,
 2176ד :שרתמוקש.
ט"ו:ובן חמשים שנה.
 2185ט"ו:צ"לר'אפריםתלמידרי"ף'
הריב"ןוכו'.
כ"ג :ועשה ספרי התכונה שנת
תתק"ה והיוחייו ע"ה שנה
ונפטר בשנת תתקכקה
בקלהורה אבלאני.
כ"ה :ונפטר שנת תתקנ"ד.

כ*ח :מא=ימי שראה.
 2186ג' :רמירו.
 2195א':אוליצ"ללא עשההרשבוא.
ל"א :שנת תתצ"ה.
 2196ין :קרוב לחמשים שנה.
י"א :בשנת תק"ב.
 2205זן :ולחכמילוניל.
 2206א':נימוקיר'שמואלב"רמאיר.

כ' :ומת בשנת תתקמוה.
ל"ז :הר'יוסףבן צדיק (מוסב

על בעל זכרצדיק).
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 2206ל"ח :חובת הלבבות נעתק שנת
מ"ג :הארוך שנת תתק"ם.
 2218ו' :פולג.
ט"ו :הרב ליאון בגירונה.
י"ז :הרב הגדול אשר האציל*
ל"ט :שהוא איסטורגא.
 2216ד במצות ע"ח בהסמ"ג.
כ"ג :הר"אתלמידו שלהרמב"ן'
 2228ח' :בענין מהאלף וכ"ב.
כ' :הקבורבשקביא[בכ"י כתוב
אח"כ] נפטר הרמב"ן בעל
החידושין בירושלם שנת כ'
והוא ורבייונה תלמידו בני

 2256א' :בשנת קנ"א עד עק"בי
י"א :ובזה הזמן שנת ק"ט.
כ"א :גלח פראביסינטי.
כ"ד :וע"י דונה קטלינא.
כ"ה :והמירו בישראל.
 2268ג' :ושם חנהיואב.
ה' :שהיה בסמורה בשנת.
י"א :שנת קפ"ב.
ל"א :וביום המילה.
ל"ה:וכן ג"כ רמז אל קדמותי

 :'1 2266ר' יצחק קפנטוף
ט"ו :בשנת רי"ג.
כ"ו :וביום שבת כ"זלסיון.
כ"ז :יהודים משיפולביגה.
שתי אחיות מגירונא.
מ' :מרקשדיקליס.
 2226י"ט :גדול מגדולי אוור
 2278כ"ו :בסוף אבריל.
(%1ט"זיש).
ל"ט :ואם לאויהיה.
כ' :שנת נ"ג והואאבי ר' משה
שם :צורר היהודים בד/
שעשה משכן.
לדיזיימרי.
 2238ין :שהיה בחדש אב*
:'1 2248ומייוציא משםדין.
מ' :בפרז מוגא אצל שטריך
נגזר הגירוש.
ט' :ופסק הרא"ש אשריווא"ח.
והרא"ש נפטר (ועי' בריווי  2276א' :לדעת ולחשוב.
ט"ז .)233
 :'1 2288ולר' שלמה בנה
מ"ג :לעיר שמהשועיב.
י"ט :חוקתהדיינין [בכ"י כתוב
אח"כ]רבינויעקבבן הרא"ש  2286י"ב :הנקראת טראבלוס.
מידאחר שנפטר הרא"ש עשה  2296כ"א :אלקורטובינולדבמלאקאי
ל"ב :ואבן זכריהן'אבון.
הד' טורים בשנת פ"ט וצ'.
כ"ה:ע"י ר' אהרן הכהן.
2308
ב' :ביגאר'
 2306כ :מנחם ברדימס.
~ ל' :שנת נ"ס.
ל"ג :אצל הר' יצחק קפאנטון 2326 .ל"ו :שמהסילקיא.
 2246כ"ה :שלא ראה הרמב"ן הזוהר.
מ"ב :אלישא הוא איים
אליספונטי.
 :'1 2258ויתר נביאים.
מ"ד :והיאגיפרי.
ט' :הר' משה הכהן
מטורדוש 2338 -מ"א :באמצעתיגרי.
לייאש.
 2336ל"ג :למלוך בטישליא.
ל"ה :קמו על היהודים.
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 2336מ"ב :וקורין לה פרושרפינאן  2446י"ג :שעשה ספריוסיפון.
ן  2488ט' :אבל אני מצאתי בספרים.
 2348ל"ב :ואז היה אשכנוש.
ן  2496ל"א :יצחקהיהודיאבןעמראן.
 2346ד' :ששמה תרמותה.

ח* מפתחות*
א) מפתח השמות*
מפתח זה המוסב על ספר יוחסין השלם שלפנינו מכיל רק

את.

שמות החכמים שחיו אחר חתימת התלמוד .את חכמי האומות ומלכיהם לא
רשמתי רק לפעמים חוץ מאותם הנזכרים במאמר הששיכי לא מצאתי בזה
שום תועלת מדעית .רשימת חכמי התלמוד המובאים בספר יוחסין דפוס
קראקא נמצאה בספרו של המלומד וואלף ביבליוטקה בהלק השני עמ' 754
עד .780
ר' אברהם ב"רנתןהירחי .2228,2216
אבוקר"ט הרופא .106
ר' אברהם אבן עזרא ,2176 ,2166
העזרי (ראבי"ה) .2228
אבי
.2188
אבלט חכם בתכונה .1926
ר' אברהם דקולוניא .876
ר' אברהם בן אסמעל .2248 ,2226
ר' אברהם ב"ר שרירא גאון .2068
ר' אברהם ביבאגו .2266
ר' אברהםהנשיאבן שרתומקש.2176
ר' אברהם בנבשתי .2268
ר' אדא גאון .2056
מר אברהם גאון .2068
ר' אברהם ב"ר דוד (הראב"ד)  ,856ר' אהוב הנשיא ב"ר מאיר .2166
ר' אהרן הכהן מלוניל .2248
.2206 ,2198 ,2178
ר' אהרן הלוי (הרא"ה) .22286
ר' אברהם בן דאויד הלוי .2208
ר' אברהם בר דודבןבנו של הרמב"ם ר' אהרן בן סרגדא .2078
ר' אהרן מפלוג .2216
.2196
ר' אחאי משבחא .2058 ,1096
ר' אברהם זכות הזקן .2238
ר' אברהם ב"ר חייא הספרדי  ,2046ר' אחונאי .2068
ר' אחי הכהן .2068
.2176
ר' אברהם ב"ר יצחק אב"ד בעל ר' אחילאי ב"ר חנילאי .2066
האשכול  .2206 ,2178 ,2146 ,858ר' אחילאי בר רב מרי .20)6
אלדד הדני .2076
ר' אברהם הלוי בוקרט .1746
ר' אליעזר הלוי .2216
ר' אברהם לטיף .2296
ר' אליעזר ממיץ .2216
ר' אברהם בן מיגש 218נ
ר' אליעזר ב"ר נתן .2216
ר' אברהם בן הרמב"ם .2208

איןן
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ר' אליקים .2216
אלמנסור המלך .2106
רן אלעזר מגרמישא .2216
ר' אלעזרבן מזת .2218
ר' אלעזר הקליר .2188 ,526 ,368
ר' אלעזר ב"ר שמשון .2216
אלפונשו המלך .2216 - .2158
אלסלטון .106
דון אנריקו .2248

ר' אסומאי ב"ר מרדכי .2066
ר' אפרים תלמיד הר"'ף .2188
ר' אפרים תלמיד הרמב"ן .2188
ר' אפרים מרינגשפורק .2216 ,2186
אקלידס .106
אריסטו .128
ל ,2198 ,2186
ר' אשר ב"ר יחיא
248 ,22386 ,2216נ

ר'בחיי בר אשר .2226
בן פקודה .2296 ,2206
ר'

בחיי

בטולימוס התוכן .838
ר'ביביהלוי .2068

ר' בנימין דנבארה (הנוסע) .2198

ר' ברוך מגרמיש"א .2216 ,2206
ר' ברוך ב"ר יצחק אלבאליה .2136
ר' ברוך כהן צדק .2056
גיאון שיבילייא .2246
די
גלינוס הרופא .1986
ר' גרשום מאור הגולה ,858 ,846
.2188 ,217,

ר' דוד ב"ריוסף קמחי

196נ ,2206

.2258
ר' דוד הכהן .2228

ר' דודדפאןקורפובאוילה .968 ,898

דונש בן לברטהלוי .2296
דונש בן תמים .2296
ר' דוסא ב"ר סעדיה .2078
בסורא .2068
ר' דוראי

מאיישטרודיאישמא בשלמנקא .2266
ר' האי ב"ר דוד .2066
בר שרירא גאון ,2056
ר' האי
.2178 ,2138 ,2128 ,20746
רב הונא ב"ריוסף .2058
ב"ר יצחק .2068
ר' הונא

הלוי

ר'הילאי גאון .2066
ראש ישיבה .2058
ר' הילאיהלוי
השאם המלך .2106

דון וידאל בן בנשת .2268
דון וידאל טולושא .2258

די

ר' זרחיה הלוי בעל המאור

'858

.2218 ,2188 ,21786
זוגמאר .2128
ר' חושיאל .2128 ,2098
ר' חזקיה גאון .2098

י אל בלכי .2078
חיוו

ר'חייא בן אל דאודי .2188 ,2098
א ממישן בסורא .2058
ר'היי
ם הכהן .528
ר'חיי
ר'היים אבן מוסא .2308 ,2296

ר' גרשום ב"ר שלמה .2246 ,2236

ר'חיים אחי

.2196 ,886
זוד בןזכאי .2066

ר' הנוך הספרדי .2178 ,2098
ר' חנינאי בר אברהם .2068

הרא"ש .2236

ר' דוד אבודרהמ .224
ר'היימ ב"ר שמואל
ר' דוד ב"ר אברהם בן הרמב"ם ר' חיננא גאון .2058

ב"ר דוד 2238
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ר' חנניה גאון .2078
ר' חנניה ב"ר משרשיה .2068
ר' חננאל איש רומי .2188
ר' חסדאי הזקן .2254

ר /חסדאי הנשיא ב"ר יצחק

.2228 ,2216

,2078

.2168 ,2146 ,2108

ר' חסדאי בר נסים .2258
ר' חסדאי קרישקש .2258

מר חפץ .2136

ר' טודרוס הלוי .2226 ,2216
ר' טודרוס הנשיא בנרבונה .846
יאשיהבן וכאי .2078

ר' ידעיה הבדרשי ".223

ר' יהושע בן שועיב
ר' יואל הלוי
ס טוב אשבילי 2248 ,2216
ר'יו
ר' יונה בגירונה ..2238 ,2228 ,2218
ר' יונה אחר .2228
ר'יוסףדי אוילה .898
ן הכהןבלוניל .,2176 ,85",548
ר'יונת
.2246 ,2206

.2218 ,2208

ר' יוסף אלבו ".226
ר' יוסף בן בנשת *.226
ר' יוסף גאון בסורא .2058
ר' יוסף אבן גיקיטילא .2248
ר'יוסף הנשיאבגראנטה .2296 ,2156
השרדון יוסף דיאיסיגה *.224

ר' יהודאי גאון .2058
ר' יהודאי גאון בפומבדיתא .2056
ר' יוסף טוב עלם .2176
ר' יהודה בן השר אשר בטוליטולה
ר'יוסף ב"ר טודרוסהלוי בטלאבירה
.22586 ,2226 ,51%
.968 ,896
,2228
.22486
ר' יהודה בן הרא"ש
ר' יוסף ב"ר יהודה .2068
ר' יהודהבן בלעם .2296
ר'יוסף בריעקבבן סהל .2166 ,2138
ר' יהודה ב"ר ברזילי
אלברגלוני ר' יוסף בן יצחק בן אביתור .2108
.217%
ד ב"ר שמואל 2098ן
ר'יוסףהלויהנגי
ר' יהודה בר דוד חיוג .2168
.2296 ,2116
ר' יהודה החסיד .2216
ר'יוסףבןמאירהלויבןמיגאש ,2136
ר' יהודה אלחריזי .2296 ,219%
.2294 ,2214 ,2198 ,2188
ר' יהודה בר יצחק מפריש .2208
.
ן ,2058
'
ר
,2166
ר
"
ב
יוסף הנשיא מאיר שרתמוקש
ט
י
י
פ
ה
ר' יהודה הלוי
,2136ועי' .2166
.2198 ,2188 ,217%
ר' יהודה בר משה הכהן .2228
ר' יוסף בן מיגאש (,2116ועי'לעיל
יוסף בן מאיר).
ר' יהודה בר משה בנרבונה .846
ר' יוסף בר מרדכי גאון .2078
ר' יהודה בר נתן (ריב"ן) .2188
ר' יהודה אבן עזרא בגרנטה  .2156ר' יוסף בןעקנין .2196 ,2136
ר' יהודה אבי אביו של ר' שרירא ר' יוסף פורת .2186
_2158
גאון .2078 ,2068
ר' יוסף הנשיא בן אל פרוגה
.
2
2
0
%
ר' יהודה בז תבוז
ו יוסויבן פואט .220
ר' יוסף ב"רחייא .2068
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ר' יוסף בןצדיק

,2206 ,2156 ,2138

.2296
ר' יוסף קמחי .2246
ר'יוסף בר רבי .2068
ר'יוסף בן שושן .2296
ר'יוסף בר רב שילא .2068
ר'יוסף בן שם טוב .2268
ר' יחיאל אביו של הרא"ש .2226
ר' יחיאל בן הרא"ש .2236
ר' יחיאל מפאריש .2238 ,2226
ר'ינאי הפייטן .2188

מר יונקא בסורא

.2058

ר' יעקב גאון בסורא .2066
.

ר' יעקב בן גו' .2106

ר' יעקב בן גיקטילא .2228

ר' יעקבבעלהטורים .2248 ,2228,516

ר ,יעקכ
ר' יעקב בריקיר .2178
ר' יעקב בר מרדכי גאון .2066
ר' יעקבתלמידר' משהריליאון.896
ר' יעקבגאון בר משה בנרבוגה .846
ר' יעקב מן גהר פקוד .2058 ,1578
ר' יעקב ב"ר נסים מקירואן .2128
ר' יעקב מקורבייל .2216
ר' יעקב קנאפנטון .2266
ר' יצחק בר אבא מרי בעל העיטור

ב"ר יום טוב פועל .2246

.2206

ר' יצחק אבוהב
ר' יצחק ב"ר אברהם (ריב"א) .2176
ר' יצחק בר אשיא .2066
ר' יצחק הבחור .2186
ר' יצחק בר ברוך .2176 ,2126
ר' יצחק בן גיקטילא .2296
ר' יצחק הנשיא בגראנטה .2156
ר' יצחק בר דוד אלקורטובי .2296
.2268

ר' יצחק בעל ההוטםבקורבייל
ר' יצחק בר חייא .2068
ר' יצחק הזקן רבו של רש"י .2178
ר' יצחקהזקןבי'ר שמואל(ר"י).2186
ר' יצחק ב"ר יהודה בן גיאות 2128
2226

.2296 ,2176 ,2166 ,2148

רן יצחק ב"ר יהודה רבו של רש"י
,2178

ר' יצחק ב"ריעקבבןאלבאליה.2126
ר' יצחק בר יעקב אלפאסי ,21386
.2296 ,2176 ,2148
ר' יצחק ישראלי .2236 ,2216 ,1828
ר' יצחק הלוי ב"ר זרחיה .2218
ר' יצחק אבן לטיף .2296 ,2236
ן י,2268 ,211
ר' יצחק בן ליאו
ר' יצחק ב"ר מאיר (ריב"ם) .2188
ר' יצחק בנרבונה .858
ר' יצחקבן סיד חזןטוליטולה .2216
ר' יצחק בן עזרא .2296
ר' יצחק דמן עכו .2196 ,958 ,886
ן ,516
ר' יצחק בןצחי
,2248
.22686
ר' יצחק קאנפטון
ר' יצחק קרדגאל .2198
,2138
ר' יצחק בר ראובןאלברגלוני
.2296 ,2196
ר' יצחק בן שושן .2258
ר' יצחק ב"ר שלמה ן' צהולה .2226
ר' יצחק שפרוט .2246
ר' יצחק ב"ר ששת .2258
ר' ירוחם ,2248 ,2226
ר' ישעיה הלוי בר אבא .2068
ר' ישראל בן ישראל .2248
ר' יששכר ב"ר יקותיאלהלוי .2248
ר' כהן צדק .2058
ר' כהן צדק בן אסומאי .2066
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ר' כלב תלמיד הרמב"ם .2186
ר' ליאון בגירונה פ.221
6פ,223
בן גרשום ,2216
.2246
ר'לוי
בן שאול אלקורטובי .2296
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דון מאיר אלגואריש .2256
ר' מאיר בן ביבש .2126
ר' מאיר ב"ר יוסף בנרבונה .2146
ר' מאיר ב"ר יצהק בנרבונה פ.85
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.2226 ,2216
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בנו :פ ,214פ.219
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ר' מאיר מרוטנבורג פ ,219פ.223
ר' מארי הכהן .2056
ר' מבשר הכהן פ.207
ר' מיימון אביו של הרמב"ם פ.219
ר' מיימון ב"ר סעריה פ.225
ר' מכיר מנרבונה .846
ר' מלכיה הכהן בסורא פ.206
ר' מלכיה גאון השני .2066
ר' מנחם הארוך פ.226
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אל מעלמא פ.2166 ,215
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ר' משההדרשןבנרבונה 21786 ,846

%%%1

ר' משה בן גיקטילא .2296
ר' משה בר הלל .2206
ר' משה ב"ר חנוך פ.209
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ר' משה בזר מיימון (רמב"ם)י,218
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ר' משה מקוצי
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.2216 ,2186

פ.212

תבון .2196

ר' משה בל
ר' משולם ב"ר יעקב פ.2176 ,85
ר' משולם ב"ר קלונימוס ".218
ר' מתתיהו פ.225
ר' מתתיהו גאון .2066
ר' נחמיה גאון פ.207
ר' נחמיה בגראנטה .2116
ר' נחשון ב"ר צרוק .2066
ר' נטרונאי .2056
ר' נטרונאי ב"ר מארי .2066
ר' נסים ב"ר אברהם .876
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ר' סעדיה גאון .2126 ,2066

ר' עמרם בר שישנא .2066
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,2056
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ר' שמואל ב"ר מאיר (רשב"ם) ,858

ר שמואל הנגיד בן גיקטילא

,2118

.2296 ,2168

,876

ר' שמואלהספרדי ב"ר יצחק
ר' שמואל סרס"א .2268

.2218

ר' שלמה ב"ר אברהם ממונטפשליר ר' שמחה מויטרי .2176
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ס' מצות קטן .2226
ס' מצרנות .2178 2076

מקח וממכר 2178 ,2138 ,2076
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פי' שיר השירים .2196

תוס' הרא"ש

תורת האדם
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,218

תשב"ץ
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ט.

הוספה*

תשלומ המאמר הששי מן ספריוחסין*

ר' שמואל שולם היה מוכרח לקצר את המאמר הששי מספריוחסין
והשמיט מתוכו כמהענינים הנוגעים בשולטני תוגרמה מחמתאימת המלכות.
גם הכתביד שנדפסה מתוכו הוצאת ס'יוחסין השלם שלפנינו נשמט ממנו
סוף המאמר הזה .אכן באוקספורד נמצא עוד כתביד אחד שלא היה ידוע
עדיין להר"צ פיליפובסקי המו"ל את התוצאה הראשונה מם'יוחסין השלם
ובו נמצאכל המאמר הששי כולו בלי השמטות .כתביד זה' הנכתבבקהירא
במצרים בשנת שכ"ד ,נרשם ברשימת נייבויער-קוילי בס"  .2798מתוכו
הדפיס הח' נייבויער בספר היובל לרמש"ש ע' .209והלאה בחלק העברי
את סוף המאמר הששי מספר יוחסין עם הערות קצרות וגם כתב עליו
מאמר קטן בחלק הלועזי שם ע' .243
כדי לשכלל את התוצאה החדשה הנוכחית ראיתי להציג פה את
התשלום הזהכפי-מה שהוציאו לאור הח' נייבויער עם הערותיו.
ר"ת *כי"או הנמצאים בהערות מוסבים על כ"י אוקספורד קובץ
 2202שנדפס ממנו גוף ההוצאה שלפנינה ר"ת *כי"ב* פורים על כ"יקוילי
קובץ  2798הנוכר לעיל אשר מתוכו נובע התשלוםהזה.

נהחלק האחרון
מן המאמר הששי של ספריוחסין לר' אברהם
זכות~
הוציא לאור ע"פ כת"י
אברהםנייבויער
הזמן העשירי *)1גושטיינו הנער הקיסר שנת תשע"ג )2ומלך י"א

שנים .ובשנה ההיא [היתה] מגפה גדולה בכלהעולםויותרלאנשיליגוריאה
שהם הגינוביזיש והיו שומעין קולות בלילה בזמן המגפהוהיו בלא דעת:
תחלת מלכות לונברדיאה שנת תשס"ו :הקיסר הי"טטיביריו קושטאנטינו
שנת תש"ע ומלך ז' שנים :המלך השניק לקסרים שנת תשע"זומלך עשרים
 )1הוצ' פיליפובסקי עמוד .9476

 )8בכי"א תשס"ג.

 )5בכי"א הכ'.
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שנים :גריגוריו הפפא ופי' פי' איוב ספר גדול שנת תשפ"א .ובשנת תשצ"א
אמרו הנוצרים שמצאו בגד אחד שעשתה אם אותו האיש לבנה )1שהיתה
בתיבה אחת משיש קרוב לירושלם :ובשנת תשצ"ב נראו אותות גדולות
בשמיםבגריסייא ואמרו שהורה דת מחמדוראו אשגדולמבריקבקושטאנטינה
באויר ונולד נער בן ד' רגלים ונראו על שפתהיםשנידגים בצורתאנשים:
שנת תשצ"ד מחמד [אמרו הנוצרים]כי אביו היה גינטילערבי ואמויהודית
מזרע ישמעאל וכשהיה בן כעח שגים עלה חמתו בנוצרים והיה חכם בכל
הדתות ושחיברו עמו הספר שעשה ג' אנשים שירגו אסאנו )2נוצרי מרומה
שבראשונה היה דורש דת הנוצריםב,.צרים ואחר זה חזר עמווכןיהודי
אחד חכם ובןש יוחנן אנטיוכו ואמרו שחיה ל"ד שנים ומת בשנת תרל"ב
קודם (יום) המלחמה
למנין הנוצרים אבל בלוחות מונין *עשרה
(מנין 25ר) :פוקא המלך הכ"א שנת תשצ*ז )5ושמנליךםי"
"גשנים* :הקיסר הכ*ב
בשגת תת*י )6ומלך כ"ז שנים :בשנת תתי"דן) שהוא שנת תרט"ו לנוצרים
מת אישידרו הגמון )8שיבילייא שנקרא אישפלינסי בלטין שביליאי והוא
תלמידגריגודיוהפפא .וזה עשה ספרים ותכונהוטיאולגיאהש וקושמוגרופיה
ודברי הימים מאדם הראשון עד זמנו.
האיש הוא שידע בתכונה מה
)
1
0
ד
מ
ו
ח
מ
ומתי"ז שנים
שעתיד להיות עד יותר מתת"ק שנה והוא בזמן
קודם למחומד [ואז בזה הזמן מלך ספרד מלך להגודוש עשה בכח ליהודים
שיחזרו נצרים בזמן איזידורו כאשר כתוב בדברי ימים מפפא] :הקיסר
הכ"ג )11שנת תתלוז .ומלך שני שנים :קושטנטיןהקיסר הכ"ד שנת תתלוט
ומלך כ"ז שנים .ובשנת תתמ"ד )12באו הישמעאלים לאלסכנדריאה ולקחו
קצת אפריקא ולקחולאי רודוש ואי קולוש~)1ולקחו מכל וה תשעיםגמלים
(מזהב) ושלחום לאלסכנדריא ובאו גם כן לשיזיליא והשחיתו [בה] הרבה
מקומות .והרגו אז הישמעאלים בנוצרים ק"נ )14אלףאיש .ואז בקרוב נכנסו
מצאתי בספרד
לספרד ונצחו לגודוש שבספרדוהשחיתו[ל]ספרד .אבל
"
נ
א
[
שנכנסו הישמעאלים בספרד )!5שנתארע"ב .)16למנין הנוצרים*:הקיסר הכ"ה
מלך ששה חדשים :קושטנטינו קיסר הכיו משנת תתס"חומלךי"ז שנים.)17
בשנת תתע"ג נראה קומיטאוכן רעמיםומים שלאנשמעו בעולם[)!8כמוהם].
ומיד באה מגפה גדולה שנחרבה פאביאה5י) .תחלת מלכות האונגרוש שנת-
תת"פ* :)%הקיסר הכ"ז שנת תתפ"ה ומלך עשר שנים :הקיסר הכ"ח בשנת

ויה

 )4בכי-א ו'ענה.
ט) בכי"אאריינו.
 )1בכי-ב לבבו.
 )8בכהאוכן.
 )7נכי"א הש-ד.
 )6נכי*א קיסר כ-נ נשנהה"ה.
 )5ככי"א הומצ"ט
 )10בכי"א כתוב המיד :מחמד.
 )8בכי*ב א~מט.
 )9בכי-ב וטומולוגיאה.
 )11הוצ' פיליפובסקי עמוד .5%8
 )12בכי*א התל-ד.
 )18בכי*א קולוטה
 )17בכי*א ב' קסרים.
 )16בכי*א תוצ"י.
 )16בכי"א ע.6
 )14בכי*א ק-נ.
 )80בכי-אתת-ך.
 08בכי-במעולם.
 )19כ-כ בב'הכ"י.
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תתצ"ה ומלך ג' שנים:טיביריו קיסר הכ*ט שנת צ"ח ומלךז'שנים .ואחר
חזר הקיסרהכ"ז בשנת תתק"הומלך ששה שנים') .תחלתדוקישמויניסייא
בשנת תתק"ה :)2הקיסר השלשים בקושטאנטינה בשנת תתק"ט ומלך שנה;
הקיסר הלעא ושמו אגשטיוש בשנת תתקי"א ומלך ג' שנים :הקיסר הל"ב
שנת תתקי"ד ומלך שנה :הקיסר הל"ג שמו ליאון ומלך כ"ד שנים בשנת
תתקט"ו :בשנת תתקכ"ו )3היתה מגפה בקושטאנטינופלא ומתו שלש מאות
אלף איש ואז צרו על קושטאנטינה הישמעאליםוזההיהכי מארקו מארטילו
בצרפת הרג מהישמעאלים ש"ס אלף ואז צרו הנשארים לקושטאנטינופלה
ג'שנים .ואחרזהעזבו מצורהעיר משום הקורוהרעב .ואזהלכוהישמעאלים
לאונגריאה .)4ובשנה הזאת נראו קומיטאש שנים בחדשאינירו האחתלפני
השמש והשנית אחר השמש טוו יום* :קושטאנטינו הקיסר הל"ד ומלך ל"ג
שנים בשנת תתקל"ט .)5תחלת מלכות תורקוש והם גוג ומגוג והם אשר
הסגירם אלסכנדר בצפון אחר ההרים כאשר כתב אגושתיף ואחר זה יצאו
בקפדוסיא )8אשר היא בין ארץ ישראל ותורקיאה .ומלכותם התחיל שנת
תתקנ"ו )7בשנת ע"בק הקיסר הל"ה ומלך ה' שנים ואשתו [היתה] יפה
מאד .ואחר שמת בעלה מלכה היא עשרה שנים עם בנה הקטון .וכשהיה
בן ח' שנים נפרד מאמו :הקיסר הל"ו שנת ע"זק ומלך עשרה שנים.
ה' )'0עם אמווה' שניםלבדו .בשנת ע" 1אמרוהנוצריםכייהודי אחד בארם
שהיא שירייא") שהכה ברומח בצורת א"ה )'2בחמה [גדולה] (שנת צ"ה)
ואמרו שנשפך דם הרבה מהצורהוזה שקר* .פאילו אישתוריקו שנת צ"הק)
רולדאן הגבור בצרפת .ומת במלחמת הגשקוניש ויש אומרים שמת בצמא
שנת צ'ה* :)'4הקיסר הל*ז בשנת צ"ו ומלך ט' ש2ים:)'5
הזמןהי"א שנת ששה אלףליצירה שהואכפי האמת ד' אלפ" ותקס"א
ליצירה שהוא שנת ת"תלנוצריםהמלך* )'6קארלושהגדול )'7בצרפת* .הקיסר
המ' שנת ו' אלפ' ועשרים ומלך ט'שנים .)'8בשנת שש אלפ' ול"אהיה ברד
ואבנים גדולות [נפלה מן השמים עדכי אבן אחת מהם ארכה י"ב רגלים
והרגה אנשים הרבה .)'9ובשנת ל"ב באו הישמעאלים מספרדוגזלולמדינות
איטלייא.וכןבשיזילייא גזלו לפלירמו* :הקיסר המ"א בשנת ל"ב ומלך ט"ו
שנים0ק .ובשנת'ק ת'ת'נ'ח' לנוצרים היתה אשה אחת מאינגאלטירה שלמדה
1ן בכי"א ד' קסרים אחרים )2 .נשהרבב בכי-א )8 .בכי-א ההק-ט )4 .בבי-ב
 )7בכי"אההקנ-ז )8 .חסר
מאוגריאה.
 )5בכי"א קיסר אחר )5 .בכי"א בקפודקיא'
 )9בכי"א ההקע"ז )10 .חסר בכי"א )11 .בכי-ב השירייא )12 .אוהו האיש'
בכף*סר בכי-א )14 .כי"א כ"ה )16 .בכי-אקיסראחר )15 .הוצ'פיליפובסקי עמוד .2486
 )18ח
 )17בכהא הגדול קארלוש )18 .בכהא בשנת ל.ה וליט ומ' )19 .בהוצ' פיליפובסקי נכנס
פה מאמר השייךלסוף עמוד  .2506עי ,לקמן ע'עו] %הערה  )20 .8חסרבכי-א)21 .

.
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חכמה באתינש ובאה לרומא בצורת איש והיתה פפא שני שנים וה' חדשים
ונתעברה 'מהאיש אשר על ביתהן) וילדה בשוק כשהיתה הולכתמביתהומתה
אז ולכן הדין שלהם כשיהיה פפא אוחז איש אחד בביצים שלו לראות אם
ובשנת *ששה אלפ' וס"בהיה בברשינה שהיא בלונברריאהיורד
הוא
ביהשמים ג' ימים וג' לילות ובשנת ס"ג היה באיטליא ארבה שלא
דמק
ר
כ
ז
!מן
היה כמוהו מששכנפים .ונתילד אז מגפה גדולהונהר דומא נתגדלכיהחריב
רוב הבתים של דומא [עד] שחשבו שהיה מבול* :הקיסר המ"ג שנת ע' ומלך
י"ד שניפ .)4בשנת ס"ח לקחו הישמעאלים לקריטא שהיאקנדייאשוכן לכל
מדינות איטלייא אשד על שפת הים גזלוואז נתקבצו כלהנוצדים והשליכום
מאיטלייא ומשיזלייא והרגו הרבה בהם .בשנת.צ"ב אמרוכי *נדאה מיכאל
המלאךש בפולייא בהד אחד ובעבור זה הנוצריםעושים שנ )7מיכאל בכ"ט
משיטיינברי* :הקיסר המ"ה בשנת ק"ב ומלך שתי שנים .)8בשנת ק"ג עברו
הישמעאלים שבאפריקיא לשיזילייא רלפולייא ולקחו.ארצותולקחו מקנהרב.
ואחר זה נתקבצו הנוצרים ולקחו השלל .בשנת קל"א יצא דםממעיין אחד
מגינובא והיה סימן רע [להם]כי בשנה ההיא באו הישמעאלים לגינובא)9
ולתושכנה ולפלודינסייא והרגוכולם0י) ולקחו נשיהםובניהםבשביבספינות.
וקצת מהגינובישיש שהיו אויבימונ) אז על פישא שמעו הדבר הזה [ובאו]
ונלחמו עם הישמעאלים והצילו נשיהם ובניהם מיד הישמעאלים .ובשנת
ק'ל'ז' נראה בשמש ימים הרבה כמו דם ואז היו מתיםבגיניסייא האנשים
פתאום* :הקיסר המ"ז בשנת ק"ם ומלך עשר שנים בקושטנטינופלהבו):
הזמןהי"ב תחלתזמן הקסרים באשכנז בשנת ק"ס")כי בראשרנההיו
קיסרים מהצרפתים ולונברדוש חוץ מקיסר קושטנטינה *והקיסר המ"ח
מקושטנטינה בשנת ק'ס'ח' ומלך ו' שנים :הקיסר המ"ט שנת ק'ע'ה' ומלך
עם אחיו'ן) ובשנת ק'פ'א' )~5נראה קומיטא כצורת כוכב *וזה הורה מיד
באיטלייא רעב ומגפה .וכן רעש הארץ בפוליא5ו) .בשנת ק'צ'ה'היהקומיטא
וכן אותיות גדולות ורעש מדינות שנפלו הבתים .שנת") ד'י'א' שהוא אלף
וי"ב לנוצרים נדאה בלבנה כמו דםוהיה רעש הארץונפל להב") מן השמים
והים9ן) עבר מגבולו הנהוג והשקיע ארצות והיה רעב גדול ומגפה גדולה
פתאום .ואז ברצפת חזר מעיין אחד כלו דם שהורה כלזה .ובזאת השנה
 - - - - - - - --- - - - - - - - - - )1בכי"א ממדינה שלה .פ) בכףא מיסיף :שמה פאנה'  )8בכי"א דם ואש.
-

 )8נכי"א מלאך אהד שמו מיכאל  )7בכי"א אר'
א "0ר נני"  9בני"נ קפדיי*
 )18חסר
*  )9חסר בכי"א'  )10בכהא לרוב בהם.
 )8חסר בכי-א.
)11בכי"ב בים'
בכי-א'  )18בכףא קס.
 )15בכי"א :וזה הורה
 )14חסר בכי-א'  )15בכי"א קפ"ה'
שנת תתקפ"ח לנוצרים בס-ו לאינירו בי' שעות קודם חצי היום במצרים.ילדעלי בן רצואן שפי'
,)7
ע'  )18 .2496בכי"א להם'  )19בכי"בוהיה.
חלקיב דספרי גולינוס
בהוצ' פיליפובסקי
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באו לירושלם הטורקוש והישמעאלים והרסו קבר אותוהאיש מהנוצריםובזו
אותו בהוזק *הישמעאלים עדכי בשנת אלף ומ"ט לנוצרים בא הקיסר
מקושטאנטינופלה ולקחה מהישמעאלים וחזרו לבנות בית תפלת הנוצרימ:)1
תחלת דוקי דמילאן שנת רכ"ב .בשנת רלוז היה גידו אשר לימדהניגון
באצבעות :שנת רנוה קיסר קושטאנטיני ומלך ט"ו שנים ואז הישמעאלים
לקחו לקושטאנטינופלי ולמלכותיון
 .בשנת רנ"טנולד מוסטרוק ר"ל משונה
בצורתושהיהלושני ראשים וארבעזרועותקוכולוכפולעדהטבור .ומהטבור
ולמטה היה אחר ואוכל ושוחק ומדבר .והיה שוחקהפנים הא' ובשעה עצמה
בוכה בפנים השניים והיה אוכל בשני פיות .והיה כלהמזון בא למקוםאחד-
ואחר זמן מת האחדמהם .והשניחיהג' שניםאחריו ומפני הסרחון והכברות
מהראש והגוף שמת הקודם מת השני .כברהזכירו רזשל במס' מנחות בזמנם
שקרה זה שנולד בשני ראשים והיה בכור וחייבוהו עשר שקלים לכהן.
בשנת רס"ד היה רעב ומגפה בכל העולם .אלבתני הרופא הגדול ערבי
שהעתיק ספרי גילינוס בשנת רסוט .יצחק היהודי *בן מירן )4בן שלמה
הרופאהגדול שעשה *הרפואותוהמאכלים לקדחות()5יצחק)היה בשנתרס"ט.
נשלם שני סבובים שכל סיבובק תקל"ב שנים שהוא סיבוב
בשנת
מחזוריםרפמ"
"עםמחזורים כוח .ובזההזמןחוזרים הפשקואש והקוארישמאש
אט
י"
פכל)ימי החדשים וההתחלה היה משנת ט*ו לטיביריו שיזאר עד זה השנה
שהם אלף וס"ד שנים .אבל אני מניתי שהם מאז עד זה השנה אלף ונ"ב
(שנים) .ובזאת השנה שנת רפ"א הלכוהויניסייאנוס עם הגינובישוש ואנשי
פוליא במאתים ספינות על ירושלם ולקחוה .ובשנת רפ"ד נעשו אותות
[ומופתיםכי] העופות [ה]בייתיים כמו התרנגולים נעשו כמו חיות השרה
והלכו לשדותט והדגים מהים ומהנהרות מתו רובם .והיה רעשבשייילייא
כי סראגוסה נהרסה עם כל הבתים וביתק תפלתם נפלה ומתו כל הגלחים
חוץ משנים .ובשנת )16רצ"ה לקחו הצרפתים ירושלם וכן ששה שנים קודם
זה אמרו שלקחוה גםכן .ובשנת רצ"ט מלך בירושלם מלך נוצרים ולקח
[ל]אשקלון ויפה ורומילא ולקח זהב הרבהמהם .וכן כתב רבי חייא הספרדי
שהיה זה בזמנו ואמר(ה ששנת רצ'ח מצאו הרומח באנטוכיא )11שהכו בה
לאותו האיש מהנוצרים* :ובשנת *שש אלף ושלש מאות שהוא שנת )12אלף
וק"א לנוצרים באו הישמעאלים ועשו מלחמה עם הנוצרים והרגו הרבה
*מהנוצרים עלט) ירושלם .בשנת ו' אלף וש"ד בתחלת הקוארישמה נראה
 )1בכי-אבשימיים .ק בכי-אמינשטיי )8 .בכי-אאצבעות )4 .בכי-אבנימיראן.

 )5בכי-ב הרפוא והמאכליםוקרחות )8 .בכי"בר'י'טי  )7בכי-בסביבית )8 .בכי-אלשדה.
ק בכי"אובתי10 .ן בהוצ ,פיליפובסקי ע' " )11 .910חסר בכי-א )12 .בכףא ובשנת.
 )19בכףא מהם עד.
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נונב מאיר כ"היום ואחר זה (בסוף הקוארישמה)יום ה'דילה סינה!) נראו
שני לבנות בבקד אחת במערב ואחת במזרח' גם בשלמנקא בזמני נראה
קשת שעשה היהח כמו השמש ואמרוכי בכלי"ט שניםיקרהזהשניפעמים.
ובשנת שעה הלכו הגינובישיש *ולקחו לטריבוליסק דישוריאה ושיזאריה)3
וגיביל והרסו אותם ולקחום מיד הישמעאלים *והדגו הרבה מהישמעאלים.)4
ונתנו אלה המדינות למלך ירשלם שהיה [בזמן ההוא] נוצרי .ואז הביאו
משם קעדה מאישמידאלדה ממדגלית ששוה ממון גדול לגינובה והיא שם
עד היום [הזה] .וכן אמרו שהביאו [שם] אז האפר מיוחנן המטביל שנשרף
גופו ודאשו ברומא .בשנתשי"גהיה דםיורד כמו גשם באמצעגוניו .בשנת
שי"דהיה מלחמהגדולהעליפו[בים] מישמעא[לים]והנוצריםולקחוהנוצרים
ליפו ונתנוהו למלך ירושלם .והלכו לטירו שהיא צור המעטירה שקרובה
לירושלם ולצידון .ואז הדוקי מויניסיאנוס מפני חמת שהיה לו מקיסר
קונשטאנטינוסק לקח לרודש וגזל להם וכן לשיאו
ולזשטמי
ן"
ה
יי
לה
טיש
יר
מי
יז
לאח
וד
נול
*"
וגזלם ולקח אז למודוןק ונתנהלביניסיאנוס .בשנת שי
לופני אדם *וכן אפרוח נולד )9בארבע רגלים והיה החורף קר מאד והיה
רעב ומגפהוכן (מגפה) בבהמות ובעופות שנלחמו אלה עם אלה ורעשה או
הארץ באיטליא ארבעים יום ונעתקה עיר אחת ממקומה למקום אחר :בשנת
ש"ל מלך פולקו הנוצרי בירושלם ומלך י"א שנים והלך לפרס ונלחם עם
חתורקוש והרג ג' אלף והביא שבויים ג' אלף .ואחר זה זה המלךנפל מעל
סוסו ומת .בשנת )!0של"ד חום!!)גדול עד)!2שיבשוהאילנות .ונבקע )!3האדץ
באיטליא ויצא )!4אש מלמטה .)!5ומיד היה מגפה גדולה אז .בשנת של"ט
במישפוטמייא ץסהיא ארם נהרייםבעיר אחת שנקראאידישאוהיהודיםקורין
לה ערק .)!6ולקחוה התודקוש והרגו כל הנוצרים .וזאתהמדינההיאראגיש
ששלח טוביא וכו' ככתוב בספרו :בשנת שעמ מלךבלדין הנוצרי בירושלם
כ"ד שנים ולקח לאשקלון ובנה לעזה וזה נלחם עם התורקוש והרג מהם
ה' אלף וכן עשה עם אומות אחרות מלחמה עד דמשק .ובשנת שמ"ח נתן
רשות הקיסר מאשכנז לגינובישיש שיעשו מטבעעל שמוובזאת השנההלכו
הגינובישיש עם.דוקי די ברצילונה על אלמידיאה ונלהמו עם התורקוש
והישמעאלים והרגו כ' )!7אלףישמעאליםוהביאו עשדהאלפיםשבוייםוגזלו
המדינה .אבן סינא האישבילי הרופא הגדול אבועלי שמו והיה [רופא] מלך
 )1בכ-א מינן  )8בכי"א נמצאה השמטה'  )8בכהאושיזיליאה .א חסר בכ-א.
6ן בכי-ב קונשטנטינה6 .ן בכי-א ילטמו ולאימיטלא .ק בכהאלמזון )8 .בכהא ש'נ'ז'.
9ן בבי"א וג"ב אסעיו שנולדה אפרוח )10 .בהוצ' פילי' ע'  )11 .2506בכי"ח אמר חכם.
 )18חסר בכ-א )18 .בכייא ושיבקע )14 .בכי-א ושיצא )16 .בכ-א מוסיף :וכןהיה.
 )16בכהא ערול  )17בכי"א צ
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ביטאנייא ורופא אחד נתן לו סם המות בעבור קנאה והואידע זה וקודם
שמת הרג לרופא שנתן לו הסם!) וזה בן סינא היה בשנת שמ"ח וכתב
ספרים רבים באלהיות וכתוב ה' ספרים ברפואה .וכן בזה השנהן רשד
הפלוסוף קומינטאדור מספרי ארסטו והואקורטוביועשהספרנכבדוגדול מאד
בתכונה והוא נכבד מאדבין התוכניםוכן עשה ספרים אחרים בתכונה.)2
אלזוהרי הרופא הגדול גםכן אז .בשנת שצ"בק אחר שהלך מלך אלפונשו
מלך ספרד לירושלם כשחזר לביתומיד (מת .ובנה שנטוש נעשהמלך .ומיד
פירנדו אחיו מלך .וכשהלך לישמעאלים מת ומלך אלפונשובנו :שנת שנ"ז
התחיל עם אחד בצרפתבין ההרים אמונה חדשה עד היום לפרות ולרבות
וליקח נשי רעיהם ואין להם שום תורה" .ואז יוקימק גלח אחד עשה
פוקלישק שהוא ספר חלומות בקוצר (מ)ספר יוחנן אבארגילישטאק :בשנת
שס"ה מלך מלך נוצרי בירושלם ומלך י*ב שנים .ובשנת שע"א נלחמו
הישמעאלים בירושלם ואחר זה מלכו במצרים :ובשנת שע"ב נראו שלקטה
צורות כל אחת כמו השמש במערב באוטוברי ואחר זה נתראו )9שלשה
לבנותוהיה רעש הארץשנשקעוהרבהמדינותבשוריאהשהיא ארםושילסיא)9
קרוב לארץ ישראל ומתעם רב מהישמעאלים .)!0שבת שע"ב!!) רעשתהארץ
באנטוכיא ותרבוליס משוריאה ודמשק שנשקעו בהנןמל ואז מדינת קטאנייא
שהיהבשיזילייא [נבקע] ומתו עשרים אלף [איש]-רכן גדל אזהיםבשזילייא
ומתו חמשה אלףאיש .וכןבאיטלייא נפל ברד גדול כמו ביצתאווז* .בשנת
שע"ז מלך מלך נוצרי בירושלם ומלך ששה שנים והיה מצורע ונלחם עם
הישמעאלים )!8בשנת שפ"ג לקחו הישמעאלים לירושלם באחרונה מהנוצרים
ושלחום *לנוצרים מירושלם )!3עם ממונם ובראשונה היה ביד הנוןרים פ"ט
שנים ונלקחה ביום שני לאוטוברי והלכו משם הנוצרים לטירו שהיא צור
ולאסכנדריאה ולאנטוכיאה וגם באו לשוילייא והרסו כל בתי ע"ז וקנפנש
ר"ל הקשקויליש שנותן קולות אבל בית המקדש של שלמה לאהרסו .תחלת
מלכות גיפלי )!4שהיא קברום)!5בערבי שנת שצ"ד:
הזמן השלשה עשר* שנת ת"א עשו בצרפת קיסר תחלת מלכות
תרטריאה שהיא מהטאמורלאן )!6המלך הגדול בשנת ת"ב .בשנת ת"ח)'7היו
הקדשים הכומרים פראנסישקו איטלינו ודומיניגו ספרדי ועשו בתי פרישות
הנוצרים מהם .בשנת תי"ב )!8הלך מלך אפריקא נגד )!9טליטלה ונלחםעליה
3ן גכי"א שנ"נ'  )4 .נכי-א דת.
 )1נגי"א סם המות'  )8נגי"נ מתטנה.
5ן בכי"א יוקום'  %בכ-א פיקליש'  )7שם :אבני גילישת )8 .פה נפסק בהוצ'פיל'.
ההמשך לזה בא שם ע'  2485שורהה'.עי'לעילע' ] %הערה )9 .19חסרבכי"א )10 .חסרשם.
11ן גכ-א ש'פ'ב' )18 .חסרשם )15 .בכ-אאותם )14 .גכי*אגופרי )15 .בכ-אקבריס.
 )!6בכ-א מהטבורליאון )17 .בכי"א ת"ה'  )18בכ-א ת"ב'  )19בכי"ב עד.
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ולא יכלו לה כי נתקבצו מלכי הנךצרים ונלחמו עמו' בשנת תי"ח בא בן
שולטן ממצרים על ירושלם וצר עליה והרס כל המדינה והרס בתי טעותם
חוץ ממקדש שלמה ובקשו הנוצרים ממנובימון גדול ורינטה שלא יהרוס
קבר אותו האיש .בשנת תכ"ז היה רעש הארץ ובצד פריגה גדל הים ומתו
יותר ממאה אלפי איש ואז ברד גדול בצרפת שהרג ה אלף איש .בשנת
תנ"א היה אישקוטו שעשה ספרים הרבה .ואז גם כן גידובונטוז) שעשה
ספדי משפטי התכונה חכם גדול כמו נביא במשפטים' אבל בספררהיה חכם
גדול כמונביא במשפטים שמו גאון גיל כמוהולאהיהלפניו ולאאחריועדזה
הזמןק .בשנת תנ"ג באו הערביים על ידושלם והדסו קבר אותו האישוביזו
אותו .בשנת תנ"ח עשו מלחמה הגינובישיש עם הויניסייאנוש עלענין מדינת
טולומדייאוטירו שהיא צור בארץישראי שהיו בהם הגינובישיש בטולומדייא
והויניסייאנוש בטירו ואז לקהו הגינובישיש לקנדיא מיד הויניסייאנוס.

בשנת ת"ס לקחו למדינת שיאו הגינובישיש' בשנת תס"ב נדאה קומיטא
ד"ל כוכבא דשביט ג' חדשים ובסוף הג' חדשים מה הפפא שהוא הפיפיוד.
ועד שנת אלף ותק"ג לנוצרים היו מנין הפיפיודים שהם הפאפש לנוצרים
מזמן אותו האיש רכ"ב פאפאש' אלבירטו מאנו חכם גדול בעיר פאריס
ועשה ספרים הרבה בשנת תס"ג' בשנת תס"ז באו הישמעאלים מאפריקא
לספרד ועשו מלחמה עם הנוצרים' תומא 2,תלמיד אלבידטו מאני וזה נקרא
טומאש די אקנו ועשה ספרים הרבה בדתם ובפילוסופייא והביא ראייות
מספר המורה מהרמב"ם' בשנת תע"ב ויכוה הפפא בדת עם היונים .ובזה
השנה הוא די דוכו קיסר שהיה מנגד למלך דון גואן די קאשטיליא
ואז זה הקיסר עשה עם המלך צרפת שילכו על ירושלם וגם הלך להלהם
עם מלךבוהימיא .בשנת ת"פהיהכי בן קארליש מלך אראגו 7נתפש בפוליא
והיתה שיזיליא מלכותו וזאת שיזיליא ה"תה בימים קדמונים מחוברת עם
פולייא באיטליא שנקרא גם כן שיזילייא ובאו גלי הים והפרידוה' בשנת
תפ"ב נולד נער בעל שער וצרפנים גדולות כמו דוב .וזה הנער ילדה אותו
בת אחי אביו מהפפא ובעבור קלון זה חתך ומחק כל הצ,רות מדובים שהיו
בביתו מאותות המשפהה מהדובים .וגם נלכד אז דג אחד ביס פניו )3צורת
אריה וקולו כקול אדם' ואז היה רופא גדול בפלורנסיא כמו אבוקרט והוא
פירש הרפואה מאבוקרט .בשנת תפ"ד מלחמת הפישאנוש עם הגינובישיש
ונצחו לגינובישיש במילונה אי אחת אצל פישא .ואחר זה נצחו הגינובישיש
להם ומתו מהפישאנוש י"ו אלף איש .בשנת תפ"ט נלכדה תרבולישדי
שוריאה שלקחוה הנוצרים וגם לקחו לבירות .בשנת תצ"ו נלהמוהגינובישיש
עם הפישאנוש .בשנת ו' אלף ות"ק שהוא אלף וש"א לנוצרים נראו קומיטאש
 )1בכי"אגיייבינטף  )2מכאזי"ילדחסי בכי"א' 'י
) בכ".ביייתאייהפניי-
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עם קולות גדולות שנפלו במים ביום שלשים לנוביינברי והורו מלחמות.
בשנת תק"א גואן אישקוטו שעשה ספרים .בשנת תק"ד נחלף הפפא שהיה
ברומא לאויניון וגם אחר זה עד תשלום יותר ממאה שנה בשני כתות.
תחלת המאישטרי ברודש והפריאוריש בארץ הנוצרים מרודאש בשנת תק"4
ובראשונה היה רודש ביד הישמעאלים והתורקוש .בשנת תק"יב נראו
ג' לבנות וכן קומיטא מצד צפון בסוף מזל בתולה ג' חדשים ובחדש
נוביימברי מתפילפי מלך צרפת '.ניקולאו דילירא כומר מפראנסישקווהיה
בויכוח עם היהודים והוא פירש כל הכ"ד ספרי הקדש וגם עדותם החדשה.
ואמרו שהיה יהודי בראשונה .והיה בשנת תקיוט שיסמא בנוצרים שהוא
כמו מינות בדתם על קריאת הפפא בשנת תקכ"ג .תחלת התורקוש ר"ל
בזאת המשפחה מהמלכים מאוקטו מאנו בני טומין בשנת תק*לג והוא לא
היה ממשפחת המלוכה ונתחבר עם גנבים ועם גזלנים .ולקח התורקיאה
וגדיסייא .ובשנת תק*מב היה בפלורינסייא פראסישקו פיטראטה חכם גדול
בחכמות .ובשנת תק"מו עלה אבק מהארץ באוירונפלו בהמות מהארץלים
שנתעפש האויר והיה מגפה גדולה בכל העולם .ובשנת תק"מז שהוא שנת
אלף ושמ"ח לנוצרים שרפו~) כל היהודים מאשכנז שהקימו עליהם עדות
שקר שהשליכו סם המות בבורות ובשנה ההיא היתה מגפה גדולה בכל
העולם וזההענין כבר הזכרתי אותו בספריוחסין שזכרו גידו בספרו שהיה
בזמן ההוא שמתו שני שלישי העולם מפני חבור הג' עליונים ש'צ'ם במזל
דלי שהוא צורת אדם והיו קמים על היהודים בחנם .בשנת תק"מט קומיטא
בצפון בדיזיינברי וכמו עץ דולק באש היה ואז נלחמו הויניסייאנוס עם
הגינובישיש ואו לקחו לגיאו מיד הויניסיאנוס .וכן נראה אז להב אש
בשמיםוירד מטה ברעש גדול בשנת תקנ"ה רעש הארץ בספרד .ובפרט
בשיבילייא ובקורטובה שנפלו הבתים והרג עם רב .ובשנת תקנ"ט מלחמות
הגינובישיש עם ויניסייאנוס ואראגוניזיש וקיסר קושטאנטינופלה .בשנת
תקס"ג נשתעבדו הפישאנוש לפלורינסייא.
הזמן הארבעה עשר* בשנת תקע"ד גואן בוקאסיו פלורינטין
שעשה ספרים .בשנת תקע*ו נתחלף לרומא הפפא שהיה באויניון קודם
לזה ואז (היתה) שיסמא בנוצרים כמו מינות .ובזה-היו עד ל"ט שנה שהיה
פפא באויניון ופפא אחר ברומא .אימיטילין שהיא כמו חמשים מילין
מעיר שיאו היה אז ביד הגינובישיש .והיה בידם תשעים שנה עד שלקחה
התוגר אחר שלקח קושטאנטינופלא .ץץסיקיקץי צורר היהודים והיה
מבאלינסיא דורש כנגד היהודים משנת תקצ'ז .ובשנת אלף ותנ"ה לנוצרים
הכניסו הפפא בענין הקךקים .ובשנת ו' אלף ותקצ"ט יובל ברומא ואו
 )1צ"ל גרשו.
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מגפה גדולה ובפלורינסייא מתו ל"ו אלףאיש .יבשגת ו' אלף ותר"א שהוא
שנת אלף ות'י לנוצרים בא טאבורלאן מלך תארטאלוש ועבר נהר פרת
בארבע מאות אלף איש רוכבי סוסים ושש מאות אלף איש רגלי ולקח
מלכיות גדולות בארץ ישראל ויצא הטורקו נגדו והרג במחנהו מאתיםאלפי
איש ועוד תפש לטאבורלאן והביאו בכבלי זהב והטבורלאן היה דומה
בתוקפו לאניבאל .בשנת ו' אלף ותכ"ד לקהו בירונה שהיא בלונבארדיאה
הוינסינוש וכן היתה אז פישא משועבדת לויניסייאנוס .ופישא היא מדלי
לדעתן עזרא .וכן פדואה לקחו הויניסייאנוס בשנת תר"ה .ובשנת ו' אלף
ותר"ג קם פפא ברומא וקמועליו הרומיים וברה .ואז גם כן קם פפא אחר
ואחרכן הלך לארגון .בשנת ו' אלף ותריוב מלכה אשה בנפוליש ונשא'
אח"כ עם צרפתי ומלכה כ"א שנה והשליכהלבעלה .ואז בא המלך אלפונשו
מלך ארגוןכי אז נתהלק המלכות וזה המלך בן המלך דון פיראנדו מלך
אראגון .וזהדון אלפונשו היה אח המלך דון גואן מלך נאבארה ואראגון
אביו של זה המלך פיראנדו מלך קאשטיליא שהוא בזה הזמן מי שעשה
גרוש ספרד .בשנת תרכ"א טבע בנהר ונחנק זקנו של זה הדוקידי מילאן
שהוא חבוש עתה ביד מלך צרפת .בשנת תרכ"ב מלך האחרון לניפלי
ומלך ל"ד שנים .בשנת תרכ"ו לקהו הויניסייאנוס לברישא בלונבארדיאה.
ובשנת תרכ"ו גדל נהר טיברי ועשה נזק גדול ברומא וכן קרה זה בשנת
תע"ד לנוצרים והיה אז מגפה .ובשנת תרכ"ז היה מינות בבוהימיא שהיו
אומרים שמותר לקחת כל אשה ושלא יהיה לכומרים שום ממון ואפילו
להגמונים .ובשנת תרל"ד גלות המלך אלפונשודי אראגוןבידהגינובישיש
הוא שלקח נפוליש .ושלהו לנפוליש ואו קונסילודי באשיליא רוצה לומר
מקום העצה וזה היה באשכנו .והלך הפפא שם .ואז היה שיסמא שרצה
דוקידי שיבוייא להיות פפא .בשנת תרל*ח היה ויכוה היונים עםהרומיים
עלענין העוגה אםיהיה המץ ומצה והיונים אומרים חמץ ונתפשרו שיעשו
בין המץ ומצה .וגם ויכוח על הרוח שהיונים אומרים שבא מן האב ולא
מן הבן והרומיים אומרים שבא משניהם .אשרינו ישראל שאין לנו אלא
אל אחד שהוא בראנו :בשנת אלף ות"מ מת מלך פיראנדו מלך אראגון
ושיזילייא וסירדינייא .ומלך כ"א שנים והוא היה בן המלך דון גואןדי
קאשטילייא שמת מנפילת סוס ואחיו של זה פיראנדו היה המלךדון אינריק
מלך קאשטיליא שמת בקצרו' שנים .וזה המלך פיראנדו נכנס לפרנס
קאשטילייא בעוד שגדל בן המלך אינריקי וכשמת מלך אראגון בלא בנים
שלהו בעבור פיראנדו להיות מלך .ובשנת אלף ותי"ב התהיל למלוך באי
באליאריש הוא מיורקא ומינורקא ובארגון ולושיטאנייא וזה אינו אמת כי
לושטינייא היא פורטוגאל .בשנת תמ"ח היה לקות השמש בכ*ס לאגושתו
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בחצי היום ואז היו מלחמות באינגלאטירא וצרפת ואיטליא .ומשם וער
שני שניםהיתה מגפהגרולה ורעש הארץ .שנתאלףות"נלנוצריםיובל .שנת
אלף תנ"גהסימן בת ארום בכ"ט במאיו נלכרה קושטאנטינופלההעירהגדולה
ראש מלכותיוןוהיתה במצור חמשיםיום ולכרה התוגרהגרול מחמרבניטומי
ואז מלך מלך פרס אצל הטורקיאהומלך ל"השנים .בשנתאלףותנ"ה מתמלך
אלפונשו שלקח לנפוליש והניח לאחיו המלך רון גואן לאראגון לשיזילייא
ולבנו שהיה מפלגש הניח לנפולש ושמו פיתרו כשם זקנו והמלך רון גואן
אראגון מלך כ"ד שנים וזה ברח מקשטילייא כשהיה המלחמה באולמירו.
רי
בשנת אלף ותמ"ה לנוצרים כ"ב יום למאיו וברח לאראגון .ואז ברח עמו
האלמיראנטי מקשטילייא ונתן למלך בהו שהיה אלמון והוליר ממנה בשנת
נ"ב לנוצרים י' למארסו בחצי היום זה המלך פיראנדו שהוא מלך ספרד
ושיזילייא שמת אחיו קבלוש )1הגרול שהיה למלך מאשה אחרת .ובשנת
תנ"ר מת מלך קשטילייא רון גואן ומלך דון אינריקי בנו עשרים שנה.
מלך פרס ומדי וארמינייא שמלך; בשנת תנ"ר עשה מלחמות גרולות עם
הטורקו אחר שלקח ניגרה פונטי שעשה שלום עם הפפא ועם הויניסייאנוס.
וכדי שלא יבוא התורקו להלחם עם הנוצרים עשה מלחמה ושלח בנו התורקו
ונלחם עמו כי לקח מרינה אחת מהתורקו ונצח לבן התוגר וכששמע זה
וה.מאמונה אחת שיעזרהו ולא
התוגר היה לו כעס גרול ושלח לו כיון שהי
הי
עם ש"נ אלף רוכבי סוסים
רצה ואז הלך בחיל גדול נגדו .ומלך פרס
בין ההרים .ואז התורקו חנה מחנהו קרוב לו עם הרבה בלאסתראות עם
האש ברגע אחר על הפרסיים ומיר חזרו כל הסוסים לברוח ואז הרג לבן
מלך פרס והרג כל מתנהו כי לא נשאר כי אם ו' אלף וממחנה התורקו
נשאר אדבעים אלף ונצח התודקו המלחמה בכבוד גרול .בשנת אלף ותנ"ה
לנוצרים בי"א גוניו לקח התורקו לניגרא פונטי מהויניסייאנוס ועשה
בהם נקמה גדולה ובשנה ההיא בברישא בלונבדריא ילרה אשה כלב אחר
ואשה אחרת בפביאה ילרה חתול אחר ואז בשנה ההיאט"י לאגושתו שני
שעות קורם בא השמש היה רעש הארץ גרול וכן נפל ברר גרול כמו ביצי
יענה ובכ"ר אגושתו יום שבת שנת ע"א לקח מלך פורטוגאל טאנגאר
וארזילייא ממלכות פיס מירי הישמעאלים .בשנתו ע"ב לנוצרים [נראה)
קומיטא כ"ב ריאינירו מגוון אש ושערות בו במזל מאזנים ועבר לצר
צפון ועבר כל המזלות בשמונים יום .ורע שאמר ארסטו כי זמן הקצר
לקומיטא הוא שבעה ימים והארוך שמונים יום ומיר אחר זה נראה קומיטא
אחרת במזל טלה וזנבה לצד מורח ובשנה הנמשכת לה יובש ורעב ומגפה
ומלחמו~ בשנת תע"ד נולר מושטרו בבירונה בראש אחר שני גופים ושני
בכ-י.
)1
כן הוא
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איברי הערוה וארבע זרועות והשניםהיו חזקים והשנים היו חלשים והשני
גופותהיומחוברין בטבור .ואביו ואמוהיומוליכין אותו להראותו ומרויחין
ממוןרב .בשנת עוה הקימו ערות שקרעלהיהודים במדינה אחת מאיסליא
שהרגו לנער אחרגוי שמו שימון לאכול הדם עם המצה בליל פסח והרגו
לכל היהחעם השם ינקום נקמתם וכן כמו זה במדינה אחרת ונשרפו ג'
יהודים בויניסייא ובזאת השנה לקח התורקו למדינת קפא שהיא בצפון
הטורקיאה בים הגדול מיר הגינובישיש .ובשנה קוים שהיא שנת ע"ר
שלחו אנשיונדייא לתורקו שיבא ולאעלהבידםכי באוויניסייאנוסוהרגו
הרבה מהם .גראנדה אמרו שנקראכן על שםכי הוא היה המקום הראשון
שנמצא בו הגראנה לצבוע בה הקרמיז ושמה בראשונהביטיס .מלך פרס
בן המלך החזק בשנת אלף ותעוהוהוא מלך הפרטוש ופרסומדי ומישפוטמיא
וארמינייא .בשנת ע"ח בגוליו לקות שמש גדול ואז מגפה גדולהבאיטלייא.
בשנת ע"ט צרו על רודש הטורקוש ג' חדשים ולא יכלו לה .בשנת ת"פ
לקחו טורקוש לאוטוראטו במלכות נפוליש .ובשנת פ*א היה רצון הטורקו
לילך למצרים ונתן לו רופא אחד סם המות והיהבןנ"חשניםומלךבן כ"ד
שנים .ובשנת אלף ותפקב לקחו לאלחמא במלכות גראנאדא ומאז התחילה
המלחמהבין ישמעאל ואדום עשרה שנים .שנת תפוז י"ח אגושתו נלכדה
מלאגה .בשנת תצ*ביום ראשוןאינירו נכבשה גראנדה ובסוףגוליו הסמוך
היה גירוש היהודים מקאשטילייא ואראגון וסיזילייא וסירדינייא .ובזאת
השנה הכה בחרב איש אחד למלך קשטילייא בצואר בברצילונה והיה קרוב
למות .בשגת תצ*ד יוב לאינירו ד' שעות מהלילה רעש הארץגדול בספרד
ואפריקה .בשנת תצ*ה לנוצרים באה מכה ממכותמצריםבכל העולם מכאב
הפרקים מקור גדול וליחה רעה ונולד בכל הגוף בובאש ר*ל צמחים בכל
הגוף ובפנים שמכסים כל הפנים כמו תאנים שחורות והרבה מתו מזההחולי
ואמרו שבא מקושטאנטינה וקורין לו חולי צרפת .ונתפשט קרוב מעשר
שנים בכל האומות חוץ מישראל ומתחיל בערוה .ואמרו הנוצרים כי בזמן
הפפאדי אושדיהיה כמו זה החולי בזמן תרטקו לנוצרים בזמן מחמדוהיה
החבור אז בעקרבוכן היה בזמננוזה .וגם בשנת צ"ה היה מאדים בתקופת
השנה בעקרב מזל הערוה .ובזמן זה הפפא שהיה בזמן מחמד בא רעש
הארץ גדולוכן אמרו שריפא מצורע והוא תיקן לנוצרים שלא יתחתן איש
עם הפדרינוש כמושיהיו קרובים .בשנת תצ"ז גירוש היהודים מפורטוגאל
ונבארא ואז מתבן מלך קשטילייא בשנת עשרים למולכו שהיה נשוי ומת
בשלמנקא ולא נשאר יורש לאביוכי אם בנות .ובשנת צ"ח מתה בת מלך
קשטילייא הגדולה שהיתה נשואה עם מלך פורטוגאל ומתה בעת לדתה'

ובשנת ת*ק התחיל :התורקו מלחמות עם הויניסייאנוס ולקח לאיליפנמו
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ובשנת תק"א לקח למודון שהיא על שפת הים נמל גדול והיא עיר חזקה
מאד והרג לכולם כמו עשרת אלפים לוחמים וכן לקח אז לקורון ואז באו
הפורטוגיסיס למארסא כביר מווהרן ולא יכלו לה ומתו מהם וחזרו בבשת
פנים .ואז בשנה ההיא נהרגו שנים או שלשה מלכים במצרים ונהרג עם
רב שם .ואז מלך ספרד ומלך צרפת לקחו לנפוליש ולפולייא ולקלאברייא
וברח מלך נפוליש והלך לצרפת וקודם זה קודם ו' או שבעה שנים לקח
מלך צרפת הקודם לזה לנפוליש ואח"כ הלך לארצו ומת שם וזה
האחרון לקח למילאן ראש מלכות לונברדיאה קודם שלקחו לנפוליש וחלקו
מלך ספרד ומלך צרפת מלכות נפוליש ואח"כ בשנת תק"ג היה מחלוקת
בין השרים שמינו שם שני המלכים במלכות נפוליש ושר ספרד נצח לשד
צרפת והרגו וכן לצרפתים ולקח כל המלכות מנפוליש כי לא נשארכי אם
עיר אחתגייטא והוא צרעליהבחיל גדולוכן בעבור זה נלחמושני המלכים
בשאלשאש גבול פירפינייאן בין גבול~) ספרד וצרפת בעבור זה הדבד
ונהרגו רבים במלחמהועדייןמחזיקים בה ולקח לגייטא וכל מלכות נפוליש:
חזק ונתהזק כל המיחלים לישועת אלהינו יבא ויגלה ביאת משיחנו במהרה
בימינו ונאמר אמן.
נשלם ספר יוחסין ודברי הימים כל מה שעבר בזמנים קדמונים
מנסים ונפלאות המקום בקה יעשה עמנו נסים ונפלאות לטובה להוציאנו
מאפילה לאורה ויביא לנו משיח צדקנו ויגאלנו בקרוב אמן וכןיהי רצון
חזק ונתחזק והסופר' לאיזק אמן.

[_2מ~אא~ע]

 )1בכהב גבולבין.
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וקדמוני בכמה הערות יקרות ה"ה מר דודי הח' ר"א פריימאנן
נ"י בפפר"מ והח' ר"א מרכס נ"יבניו-יורק אשר מפיו כתבתי
אתהתיקונים הרשומים למעלה .תהי משכורתם שלמה מעםה'.
אלול תרפ"ה
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הקדמתהמעריך
הנני טקמבלפנקיהיוםקהששנלבד אתהספך
יוהטץ'-6אפ"ם ומה  .%וס4הי אתדברי
סמר
גם הסעם כאסו דבהתיקך בהודעה
בתח%כי
י כבר
חשיבותרונ .1השד1ץככיניכמוךידע
סר0םוזסמריוחסז פע0רם ה4 ,141י 4תפה
לבךלושצשיןכיאךבכואירא חח1ה לברה באת'

ה"1קקשאש40כצם_

המ"1יאמשה

יצ

הפמ  % %א

ש"חאו

ש י""
השעיח פי עיק

%מ

,%

יש

ע"

*ס

י

ש ק ט ם  %ת ש מש
4ה
שהם ל מ טהש" 4 ,ח ש
חימ
דמ

י

"שט

מא

,

ה א משר
שוחזש מ
ופי
ש
=אם  %ש
מקשי"שש
ושסק ,ש ש מ
א,
טם
1
ש 1
"שסש השיומ "ש ש ו או  4ח

*

4ו,קאה*יימ  4ה" 6ד =א א"אחית"=
שה,
קישמשממחש"4תי
1
טש שהם  8ם א ן שד 4

4מ

י

*

א4צק,קי-השפיסאו

" 4

%מ

פ

*
ו ש ,תו=ח מס"פ"יק 9י
1

9

"4פט ש ן צ ת ת  1ש ח ,
חפטע מפמ את נחשי חתה '%י 6זדקי מ%
הקךגקהקנמ1קאטאי"
*םר משה עם המו ד4 :%מ.
%ה
נמניע מ גפ -עחמן החמק עא
שק
"י"שו שדיט=ל ק
ף נ%חל ט%ם בעו
ע%ם לק הצס
מ 4משיוישיטףפטוש"טא
קתפמתא מאת סגש ,הנה זזצם
ה"
",המק  %ה ע כשר נעש
א למ
י
פי?*םמת ש
מ ה קשטש ,א ף פ ש ת א ח ש פ
הע שן,
האפחה)  4שויטד
ל ע ק דק ט מ א
סר בל,%
ואפחמשומ 6אן המצר
שתק
ה,9
 ,4ר מ ה ד
להק שו תף המשד
4ק
ו"%
מיםלחך חףאיטעת .נ=ו
טמז",מ חב תפר  9ה ק ש ה ש ד
שיק מ מ א ד
ו"
התשי ןצ 4מ ש ו ט"סד *ם ש החת ו",
התףם 4חד ה"1חצ"מ
ם ו * ח ש חשהףטיק.
1הין תןהפז
בשמןצפ6 -ת-
ס6י
טחאש4ת"מ 4 '%ח " א מ 1
םתל' ,לם ההשתימגים* ,סלא אסם
 4ט ה שמ מין
שסר מ דפמפ דשע ם1טר
הג"שסצ,ט אצם פז=
ה%י"
שפ' מ ט
שאמיו שף,
שמח זצמם ,
סוח אמז מ
הש
םףואהמח; ףחק מ בהאמף ש א " ש ס ש מ ט"מ
טח%י
נתשפ .תאו ,צו מ=חשש" ,וש,אי 4ש ה ע
*פר וחא
סא*קמטילפע
. 1 1
מ
6שטר דטמ סן חגיים
 9מ  9ט י ש ו ט ו ע ס ש א1
סיט הסחמ דו9חטוח 91יוח ,זגו
ת  %עו בער 4סר ק1מ "  , 9ש א ש  6ש א ח ם א חס
ב%9
ט"ש ש " ט ט שדיח ם ש"שת4מ:
נדן9סש דמטצ"מםאה!
מו ס"ם חפ1
*תשתחב%ו",ת
הט
4ו ח מ ק ס ח שר
ש
9
* ש ש
ת"ו פ"ם דפס חןעעמ נמצא %זים ישיששהשימשי,1
4ה
מקת
טאד 4ת
ש וא ק מ *ח ,א ) ש %
6חימסט'שץ .וק ת9ח 6דם %פא9
ח
מ ש ת מ יע מ פ ע ש
לפצו תז יצויותשים חגו' :ק מ%

יעו"י

הדי

י."6
ףי*

רי*
רי*

י

חי""א
ימ

י

=ק
,

ידמ

מי תיפ
ז""ע

"6י
י
י

מפ"שי""-

ש"

י"

הי

מ מ  9ח *  9ט ה ו ההתש " ץ

עי

שי

אי

זים =הלי
* *

 .פ ש י  9יניי 4

י

י

"יי

יש%

=?

יק
היזפי
=שיי

משונה מעט נטעמו מז4מר הוא ננש שמתי
 4לחקלהסגיר הדברם הנוספשאו הכת4ונש
נמסנר %סמ:ם נאות'ות ר'ק ,ר"ל רפוס

קוסט:טינא 4ר רפום קראקא ושמרת' מנהני
זה ננל.בשומו סדר הת:אים ,מ נמאמר ההחא
הלקי"ק נמעט שוים המה זאק נ%לסכ%נר
הנר'5םרקים זע'ר שם וזשר שם אשרלאיוומלו
ולאיגרעו ,לאכןבכ,אכץ -סדר הזומוראים כי
הואארוך הרבה מאר מאשר החא  ,ע'ע
הלכתי לרגל הלק .ובכל זאת לא :סוגותי
אחור כלכגך תמק -גם נמאממם המקוטעים
של  ,חאם בקרבם:גלו רבריכ)כ,וססים
משונים הכנסתים גם המה ש כעעמם .גם
4לי
א בה4נת' אתירי מהמא נל הגהות רש"ש
מספר יוחסין הראשון ,ני כ 5רפהו כנים
וישחסוכחפוחי זהב במשכיות כסח המה.
ב) הנה המחנרלמען הק % 5נל מעין נשרו
למצוא שםנל ת:א ואמורא במקומו הראף 15
:נקלה ,הסריר בכל אחד משני הביאמרים
הזזושונים שערביוחד כולל כל 71ומכוות ע"פ
סדרא"ב ,והוא הלק האחרוןיסר
ר הה:ז4ם
וחלק הראשתן לסדר האמוראים .אמנם אחר
לא ראג הסחנר מ אם4ית הראשון מנל טם
ן מהאלם"א
ושם .ע"נינ השמות נשני
תיהרבהולא סדרים למו ,ד"בו
רבית"אמעיגים
 .חנינא כתב לפני ר' יל0תא ,ור' קזהמע
לפני ר' ה7ורה ,וכהנה לס4רת ,ואני תקנתי
את הכהמוו)וטזתי סדר חדש לכ5ם ע"ם א"ב
כמעטח7ו*7קסיקוגראםיזוה ערכי כל שם תמם
יבואעלכ,ר,וכ,ו בשלום.
ג) הוספתי שפ:יכל הספר את ההגהות להחנם
הסשוסם אק4הנונות הרנ
רבינו יעקב
פאשר כוצאתין
הץנ,רי
ע:זד'ן המכונה בסוםיעכ"
נחונות באצבעות'ו ש %יץ ספריוחסין רפוס
קוסטנטיש הטמון נעת בבית הסירש
א-
זק
כע
כת.בחו .גרועה ד
ר
לונרון יול'א ,ואף כי
וכמען נמחקה ואבדה  %שחהתה צ תומה,
נכ 5זאת טרחתי ויגעהי הרבה להדציא כאור
משפים ,ומלבר הערות מחכ'מות המטאות
לו שם עור הוסיח נה וכה שמות ת:אים
ואסוואים רבים אשר נשמטומזנרון המחכר,
האמ הבאתים בגוף הססר בסקוסם דךאמ להט,
ושם ההכם יעבץ ,ע 5פתהםירבץ.
ר) רוב בואכור'התלכ,ורבבליה:וכרים ב0י המחבר
חפשתי ע 5מקומם נש"ס דסוס סראג,
ח-ו-אמצהי ל:קוה איה 2מטעות המעתיק.ם

בי"

הל"

יץ

*

כיר ה' הטובהעלי ,ורשכ!תי בבהךבעתם את
המסכת חהדף כז4יר כיצאתי ,אבל הרבה
מהם ה:חו 1נל' בקורת ,ותק:תים כפי
דתמערתיועני,תרעתי ,ובפ-ט אלה המאכשים
ה:עתקיםע"' המחברביזלמודיוו4לכר,כיאץ
בבית'ספרי ההלמוד האלה% ,א בכל זזעו
הגרולה אשרא:כי יושב בקרבוז .ואכז י%%ה
ימצאו אטה שגשוות באלה הטאמחם אנורלא
צרפתי נכתטזז אל תש:ע ע* חפאת קורא
נכבר ,כי שגש4ת כאוה לא ב,בבוני יצאוכי
אם משלי הכהץיגץם הם ,ד~ימנם לדעתי
אך מצער הםונעריכתבם.
ה) סדררנ:ןמבוראי והט4נים אף נירובו נשזק
מספרהקבלת להראב"ר הרפסתיכ5וכב,וכצהתו
ת השגות וחוספות המחבר
ננוסחהכ' ,,יאיו
ודבף הראב"ר טש%בותאגיה עם אחותה,
5ארצית' 4נת נעקבות מסררהיוחס,ןהרז14ון
להפחרן אלה מאלה ,ונהפוך הוא כי צכל
מקום אשר קצר הסחבר את דבף הדאנ"ר
החורתי הדבףם למקומן כנל הטןב במפר
הקבלה דפוס אמשמרדמ .גם במאמר רור
יבתוך
הדבנים מלאת' אתכל 4אמר שקרכ
הכןמדנרי ספרהקבלוז ,עד כי בא
יבו,כה זיש
להי4טני נמשך רבף המחבר נכ:כו גם נל
רמי הואב"ר ,ויהר הרבמם בענעי רורות
האחדונים וברבף ודכרם למלכי הגים
בכק ובענע
 ,הכל
הוויצ' וכאלה ערכתי ככווסיון
בכיפיקל ומשורה ,גלי חלוף ותכירה .וש
אלה המ4ם אשר נסתטקתינקרשותן ,ו %אלה
4גשרתקנתילפי השערת~י ,עוד עץ נטףה
להועךףלוח השיט"מ נסוף המפר כמושעמרתי
בספר המהטתרביט תם .למעןחיע והשמל
מן נוסחת המעת"ךם ונץ הטסחא
להב
ים:ק.-
אשר
רל
%עאנחר ממך העוא מ המאמרהשעיפיצא
יהגים השגשית בקהביררבו
ברבףזזיכרםלמינ
ערל0ינה,הןנשמותהמלניםוחןנעניניקוחרוהי
וסורזמנקקם; ווק מעןמחןוק:חיוהסהשרהנחתי
נמו שהן לסנת חטיון ספמם רנים המצטחמם
לענקהיה .ועורלהיות המאמריעהכהיבבקצוד
גרול לא מצא חןביני כל כך להטות את לב'
לעמול הרבה בתקוט .בכלואת 5ארציתילהטומיט
המאמר הזה מתוךהספר למען לא הקסיבודבר
מש הנבתמו בכ"י .גם זה לך לרעתכי י%וקף
שכל
חספרלמאמרים מטשהירי הוא ,כרי
מעיין בתוכו.
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לדלי

ןןץ

נבר
מ המאמר ננר אטיון הנמטא
מח
א
יוס קוסמזנמינא אינמ להמהבר ר'
דפ
בטפר יוחסין
אברהם וכות כי אם הוסמהממרמיסו ר' נשמואל
שולם ,אמנם להעתו העתקה קצרהכשות'וזטום
11טדתי להעתקהובסלימותמתוךיהטוס שד פעם
%דדפ"ש בעצמו
ומן מה,בצרוףתסיבתרב
סתיראג1ין 4גמראוש-
מסשה כןכין,'4ש הנ'ץ עמ
כס
 %דטדנוים הנכתמרםכב
יפר חומש מממונום,

י למי נ 4א"ו
יבשומרציון (הנדסס *ם לי

הנטצא בטימעשמוראום) ענתובים אחחם אשר
מהז ספי נק אוקסשרד .ובעוה"ש שד אוסן
מאמרים אויים יקרים בענין הזה עם השית
והזרות מו*9ת .אלהיודפסו בילק כיוחר
הה*מו אשר אקראלו נשני לסמר יוחסין.
גם "שא מ תילרות ר' אביד,ם זכות הכוחנר,
ומטתח ל %מאמר התלמוד בב 4ךרוטלנה א:מר
נוכרו בבושךהספרבלי מקוכוותרשוכיות.
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תיחיק

עריטערגביח המוז שנתארהיויבלןיקע לפ"ק.

המעריך.

תוכן הסשר

י

פאפר ראשק .נ%ל בקצור הדורות טהטררח
עחק דקענובענץ מחברהווהריפ'ח.
ער עורא מרףיא:עון עד דח 4א.
סרר הגלנים אהר החשסומים 4ן עסה
כלג)דרהתנאיםלפ'ומניחיהזםערדףנ'ה .בן מריון .דף צ.
כל סדרההנ"רםלפי א'ב ערדףפ'.
רוב.סרר ע%סוויא דה צא.
חקירותבעמןהננוטיםחאבותב"דעדד'פ,ג.
טאמר מספרתהנמוני בשנחהשיימםדצ'ר.
מלכותכווייא פצ.
חסטוונבענין הוחהרכפי שנהשס בקוסשנפףמו
השובת רב שרירא גאון ל טאשלת טר רב
דף צה.
עש מ י
בניס שםי
פאפרש  ,ח"מוחים לשא'בערקל'ה
ינשלה
ף מכיר
ב4 %ילום כלך
נמיוראיםלפיומן דרקהם ער דף ר,ח.
סדר דש1
שד0ת דף פ'ר.
י רבנן סבוהל והטינים.
רש",והבינו שמחלורינו תם" .שיגות טאפר
שרא ופומבהתא ,ובינו הקרו:ש ,דף ש'ה.
 .הדבמם שאחף הגאונט.
פאמר
בן סמדא 81פוםבןיהוד4דף פץ.
ב'ד
 ,מהות הנשמח ,והוש
ת האחרתט.
השמעוה; פאמרחם"שי .ייו
נסיםהנבד
יאבההם טפחץ אגשר דבף בר
ר
כאשמרעמפי .דבהורנרםלמלכייהודחוזיהל
נבהשת.דף.פ'ו..
ושזרהגים למ סושה ק.
ר' אכרחס דקולמא4גיכ:וי דה ס'ו.
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