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מאמר ששי
אמר אברהם בר שטואלוכותנ'ןגי

לפי שהידיעה במה שקרה בכל הזמוים לכל
אונוה כמו רור המבולורופוהלו כמו רעש הארץ
והאשונמו רעשעיזעץ והורדוס ,ובטרטכלכיוו
שקרזז לאוכות ישראל ככוו בקיעת הארץ לרתן
ואבירםוכן כ,שאר הנסים מביא לנוהזוק ואמונה
ביכיות השם ית' וית' ,וגם בהשגחתו בשפלים
ובשכר ועונש וכן שרשים רב'ם בתורוה כמו
שאמרה התורה הקדושה זכור ימות עולם וכו'
בהנדל עליון טים בהמרירו בני אדם כי חלק

י"יעמו.

וכן יושל קואד לי:מראל זערריכ :בין האומה
הנוצרתלהתוכח עמםעל רתס,ולכןזכרתילפעמ"
קצת אנשים חוץ מרתינו שלא היה ראוי לזנרם
ככוו האנשים שעשו קדושים להם כמו שזנרה
התורה הקדושה אנשים רשעים ועכ"ז לא היה
דאוי לזכרם והזכירום מפני גיהיה הדבר הכרחי
להודיענו וה לתועלת גר61הוכן לא תתשובניכל
כ,ה שכתוב בסמר רברי הימים שלהם :מאנ'
הבאתי רבריהם שהוא אמת כמוספריתורחנו
הקרושהחלילה וחסני הרע אשר פיהם רבר שוא
ויברנםלשון שקרכיאני ככוושבעיני ראיתיבזמנ'
הבריםרבים שאחר שקרהאותו מעטוהכתבו אותו
גספררבריהימים שלהסולא היהכן וכ"ששיכזבו
גרברים שעברו בזמנים קרמונים ובנסים שוהם
מספ"ם וכ"ש יותרשינזבו נטספר השנים בזמנף
סיאמרו שקרהכל רברלכוניןשנווןוהי:,ירוהכי עתה
יש בינינו וביניהם אלף ותכו'ץ שנים ,כי לטי
כוניננואנו גזאת השנהה'אלפים ורס"ר*צו-ה,
והם אומרים שש אל ותש"ג*צירח ,אבל יהי
מהבעכור שבא לפעמים רברים שסטרו בתלמוד

כיו

בבלי וירו:מלכוי ובכוררמוות שהם יספרו בהם
ומוריעיםיותרבסרט הרבר כמוענין נתיבא
וקצרות שנים מטיטוס הרשע וכל עניני אדרי:וס
הצורר שבזמנו היה עמן ביתר ועשרה הרוגי
המלנות ואחריו מא:טונינוס הכווכ תא.זו שנה
הקזדוא ואחיו הטוב ודברים רבים כאלה ,ועוד
שסומכיןכלכ :עליוסףן'גוריון הכהןאע'ש שגם
אני איני סומך עליו וכי גם הוא מדבר גוזמות
ולשון מדבית גרולות ועושה חשבונות טדשינם
באים נפשטי התורה ,אנל עםנל זה למלא חפץ
בניעט'נושרוציםלירעכל הדבר'םהכהובים להם,
ד"ל היותר כולליכ) ככוד שקרזה בירושלכ :ובאדץ
ישראל ואיכולי~ו .1ון וכ,ו:רים ובבל וב:ורק~וה
במקום שרובישראל שם והיו נרשמים בתורה,
וכסוצור המעטירה שהשכןיר1בלשוןהנוצרים
יום אחרמעכו וקרובה לצידון קרוב לא'"
שהיובזמנים הקדמונים שוכנים שםהוויניודאמס
לנן טעו רבים ט1חשבו כיוויניס' ,4ה~ו צור כמו
בתונס שהש חרש.ש הנקראתתרסוס,
ש
טעעריוך כתבבערך טרסוס תרגום אניות ה~ןיעמ
וה
אילפיודפורסוס.או כעמשטרשאוטורכווש'קרוב'
לזזלבי:יוכ:כוזרז.,ת לא"י ,ובעבור אלויהפרבן'ום
בוסטרד וצרפת ואשכנז עובנו כולם שא.נו
מעלהומוריר.
וגםיועילו רנריםרב.ם מהש.ורו בהםה"רמו'
שאולי מצאום נספרםהקרמו:ים שלחנמי ק~ראל
שבעונותינו בגלות הארוך הוה ורוב השמרות
אבדונומנו כמו ספרי התכוגה שעשובני יששכר
או ספרי רפואות וחכמת הטבע שעשה שלפ,ח
ה ש העלם וש האבניםועלהעשביםועלכדו
ע',
ה שקרו :בומנים קרמונים,
הכוכביםוכןסיטירכי

המי

מהי

ספרעחסין
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נינביאי האמתהיו עוס?ם מאד בזהודמולההית

רשעקז ושאר הנבשלם כמו
גדול
ב'"
ש4עזרכמבונבניתאןיםהונ
לו בומן משהרבינו ע"ה דוה
אפ
להם ספר כלחטותי"יונןיהושעבספרוישרנניח
הדרש במקומו .ונן דברי הימים למלכי ימוראל
גמאינו כוצוי אצלנו ובעבור שאלוהספוריםינחמו
הלב וינניסו יראת השם בלב [השוכוע]היו קוךן
ברברי דדכרם ובזיוב
בלל כטור לפני נהן
ורנשולועירא ,ורטו'ץפירגט דברים והכוהעגים את
,
הלב 5שמחוונל השומים ו4וע שינה
חיואטעפ
יוה
הנ
בו
והרמב"םו"ל פירש שיש בהם סשחים ו
*מנים שעמץ ה4קזמעו הנפש ולא יתנכשם,ונן
למרו כעהכלכלכי האומהע לנהוב כמו אחשורוש
שכתב כוהסיהצלומרדכ ,,ו4וץצדץ-לומר שד
רבוי התוע5ת שעע בוה ,לנן ח0רחי וה עם ספר
יחככר
הקרהשףם ספר יודומע שחברתילריריעב

גדי

ישרזול חקרושים גמצרע -לוה הטפר ש הענינש
שעברו מהיצירה ,וכן ז:השןש שרש בינינו ובז
ספרי דסץהגים וכחהשיש לתבן סן הבר כבר
טזט:י זהגמון-.
בראשית ברא וכו' וביום דהעפף ברא ארם

י בשנת ולש לנח ,וטק
אונק5וס שדנר עם נחי"
ק"כ שנה ש"שובו ואם 5א שיבשו הטבולובאלוק"ג
שנה עשה התיבה.
הירךדיזיבהש' אמהשנל אכחץ מששה אמות
שלנו ,ואולי לכוד  :11כון הכלאך שהביזו קנה
המדה למדוד הסקדש שהיהה כיה מהאמה
היאשונה שברא הקב"השהיא שש אמותר'ץ שש
אמות וטופח ,שהם אמרו וורת במקום טופח
והתיבה ה"ה על הר .אררט שהוא באוסנישו
ההר היוחר גבוה ה4ם יצאו נח ובניו .ער כזק

הויע

דו4%4ון,

וכי)מבול עד שנולר אברז:םומןשני והםרצ"ב
שניםכפיהק,ודים,וכפי האחרים חהקמ"ב ; ףש
בע אלו הסנרות חרנ"ב ,ווה כמי איוירארו שר"י
וכפי אוגושתין שר'ק וע"ב שנים .ונחן סנה
לזההחלוף בעל הספרכיהוסיפו ל טונות האנש"
דק'שנים לכל אחד ועור מ' שהם
טארפכשדואי
י"א דורות מנח ועראביהם .ונה כשנטע הכרם
הש*ך טדם אךה ודם חויר ודם פלה ודם קץז
ל לשותי היין .ונן הזכירו חרל ,ואחר
ימש
המבולהולק-בנים ובנות והוליד בן רביעי שמו

*

מעסר אדום שנקרא ארםסןגזיה ארמה שנש)י י1ניק 1חכם נדול והוא אחר המבול התדיל
ארכיה קוובהלכעג האדם וחוה 4ה4תו חהו*דכר גחכסת התגונה והחשלימדה לכל העולםטיהסד'
בנים.
כלכיות ממורח לטערב ,והואליטר לנמרודכיצד
ורעכפיההורזז וע' וקנים שהעתיקו הרירה יסלוך על בני חם .וכעבפחחו של נח ל'ב
לתלבר ,וכן דעת גירונימו %ש כ' החש העהק

התורהללטיןכיכוודצירז:לכובולאלףחרנ"ו שמה.

ו44שיררו4ומרב'%4פיםורט'צ ,ואגתאזיוימ"שב'
אלףווס"ב וסמך בלהטפר ש4יפידרוגלאפועם
הכן אכרוכ' אהר ה'אלפים וקצ"פו *צ'רה ט5ר
הנוצרי ,ו5פ' דעת היהתים בשנת ג' אלפה)
ההיזשץ 4הוא
ותכרל שנים,
הושתיש"סיציר
מ אמת מלפ"ו שנח מהשרה נ~ל ולש*רם
ל נהל שת והוא דטזודל לירע
שנה הבלאהייק"
5תרנ"ה
השכף /האגתןלחלץ:שניט
טדלגות
שניםאכ 5אנת 4דוזחללעסית צורותברי שע0ץ
טחגורא וטש בזה לראן
 .וטלד
מס
א"
לתשצ"ה ררד נולר לחהק
צקיוחנוך נ,ל 5אלף
ותק,נ ,והקז 5וחם עם בני קץ שהיו רשעים
ונסמר קהושעבן גדרק שעשה נוס]ז ש סנוי
חקדש אומרבי חנוך בגן ו)ן שלמפה הוא
יאלףוהי
ץ ,הלשק הנ5
ואלקזו ומתושלח נ~לזל
מת מפנוע שנא הטבל הם אלפים והן"ם למ'
דעתס והעכ?םהיובוסן ונח והיו ח4ום,
זסתברחספני סחר הענקים ,ומה שאשור הכתע
ודוימיו כששה ועשרם שנח
זעוס כמו

י ין
א

ויק

סוי5אי

י

פרשי

כע4פהות :טטת ט"ו ומחם ל"ב ומשם נץ או
ש השלם
לאי וננייפת ז' באורושו שהואסחי
וקצהו בפורכוגאל ההמכוליא וקצה השני אצל
טורל%אה שהיא מד4סראהגדיה שבהא"יובש.
ולושיהנשו השו פורטגאל בכל אלה עעבו גוכ,ר
וכוגוג והס הגורוש כלני קשסעאא .יון היא
גרים' ,4וקאנשטאנסףנופולא וכושרעזפין'94ענמועם
טורקיאה והש מהאשיש.
תובל הוא סמרד ומשך הא קפודוכףשזסיזרהא
שזב מארמניש וכהר פרה
באמזנע ושם עד
גדיח שמה נילקא .תירט הם חוקים סלגות
חוגדא ונהעה שהם השמיט ,אשנט בוהיסהא
רסת הם .טרמינוש והש מלמת קטן טהאסרא,
ובאו4וימלשו ובנו בינ"מיא 4רנהזעבינושיוע5
שסו נקראבינייס"א .תוגרמאתורלישו וטורקשוז,
הרשיש השו באשיא ונקרא תרשעע ראג 4טלכות
בפררייאיום .אלישא הוא 4ייםירסי פלנומין
ונראה מת:יא 4ר כי נן בקזזקאל טאע א5עמא.
כתים הוא שתימא והא גיס* או ק0יס והח
בטבע ונות ולכןהים עובדים שם לנוגה שליש
 .דודנים השו רורש וכן רודנים בריץ,4
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ואומריםכי שםבן
אלשם חקפ"ד הש הברל
מלכי
ל"פו טונים ו~צ)רו
אבוהם נרטשק ונשבא הרעב באש
הק 'רושלם .נולר ארמכשד שנתים אחר המבול
לב' אלפים ורמ"ר ושלח נולר לב' אלפים ושע"פו .לכ,צרעםולקוז פרעה אשחו ומיר נגעו השםנגעים
נולר עברלב' אלפיב) ותק"נו ועל טוכ) זז 7נקראו גרולים ,אמרולוכהניו שההה בעון שלקח אשת
המזורינן עברים ,ונכורור המ) מהענקים ררשעע הגרוירעו שהיה חכם גדול ,ובמצרים לא ההה
וממחר והוא נהן עצה לאנערם ש.עשו המגרל כלל חככ,ה וגקשהכ,לךכ,כ,נו טרלכור שם המספר
חקוא קגצם שם לגבל .נלר פלג שנת ב'אלפים ודע)כונה ואוליכורה לכל .ואכורו כי יצזזק נעקר
ותרמ"נ וביום שנולר מלנ נפלגה הארץ ,ורבותינו בן כ"ה שנים ,וכן'נו מררשכי כשהיה 'ונחקבן
ו"ל אמרו גסוף ימיו ,ואו מלכות מרמיא הש מ' שנהסוהיתה רבקה בתי'צ ס1ניס או בת טזו,
מלכות טרטריווה ששם קפא .וה5לך ההששון ועפמרגותינול'ל שאמרו שהה-ינןלץ11 ,שדרך
ההזתינו ושם הנהרעל שמו יםדליתנו שתצהה תימה שתההץ רבקה גתג'שנים,ולפי דעת ראב"ע
באירופא וחצמה באשיא ואינה נחשגת בד' זלוקות היח 'צחקכבן"'נ שניםבישועבד
%אכחנאנו
י
ב
א
ל
העולםמפני שהם ברברעע ר"ל בר ברען אנטרם בשום מקום שתלו ונות בעקירה אלא באברהם
ו1אין להם מרה טובה ואינם מבינים לעשות אכינו ת1ם ההץבן ל"ו יוחר ההה ראוי לתלהז
כהמפן .וגטרטחאה סצהק שיטיש שם היו ה~כות בעמ)ק והשם יודע האבית .ול'ו שמם
אמוינאששלכות נערםסהיוחותניןהרדיןלהלחם ,למלר אבוז:ם הה) מלכות גופיפור ואו התח%ו
ובומן רעו היו אמוינש בין מרטיק ואלבונישיש לעכודהכוכבים .וסרום ועמורה נשקש שנת לש
קרוב לאלמנתא לפי חשבונם ב'אלפים ותשלצ לאברהם שנת ג' אלמים ורפ"ג .וקנחק נולל לפ!
שנה חחת אדוטקיעת סרומ
ואמענש בלאררין .ובופזרעו ההח %מלכות דעתםג' אלף
ורפ'י
מצרים
הראשון שורש  ,ואןאפריר1ו ,ואו
קמ'טא שפא קנד'א שנה ג' אל'0םושיע ב-מ
התחל בוהמיא  %שם
בוהכרו שבו1
מומן הפלגה וראש מלכותם פרגא .ושם היו פולפונישו שהוא מביב עווון ואמרו שלוריקו
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האמוונשוג' אחיותטוההה הקכונה נשאת ,ומשם
"תחעו האנשים לשעברם .כשנולר שרוג היה ב'
אלפים ותתק"ה ,ולכ"ה שניםלהלן ההחילכולכות
טרוייא לב' ולפים ותתס"ל חקוא למורהה פרת
ולמערבה מצרים%צפונה ארמימא,לרוםהערביא
וא"כ היא רמשק וא'קובבל .דהטל הראשון בלום
נמרוד חהוא הרשע עשה צלם ש שמו שנקראבל
וביכרו נהבפול .כשנולר נחור היה ג' אלף
ותובל בשנת ג' אלף וק"ט ,בנה אושפאניא
ולומרתנייא שהיא פורפווגאל והרגינישעמ שהם
אראנונישעמ .כשוולר תרת ג' אלפים וקי"ד
ליצ'רה והול,ד לאברהםולנחורולהרן ,והרןהוליר
את לובז ולשרה ולמלכה ,נחור ואברהם לקיד
בנות הרן לנשים בחרן ,ח)רן היא במלכות
מוששוטכריא בארםנהריים .ובראשונ'היובמלכו'
כסת'ים בקור שנקרא אור ,ומושטיטמיא הא
באמצעתינרי לצד מורחה נדדחרקל ולצד משדבה
שז)ולררוכ,הבבלולזשונה קאקושו.
סיש מלך טרויא הדאשת אלם'ם וקמ1,
וי,א שהוא חם בן נח.
הזכקהשלישי מאברהם ערדוד המלך ע"ה
לם" הההודים חתק"ם וכפ" אעצץ-רו תתקמ"א,
ואברהם נ%רכפי' היחודיםלאלח והתקמ"ז ונפי
בש חסמר שסומך ש אעידרו נלר בשנת ג'

וי7,

ינ'

באמצע העולם ,המם ה"ה המוט';א ודבךם
מומם .אנרהם נשא קטורה שנתשכ"ו כשמתח
שרה אגלהו'ץ אמרו שנשאה אחר נשואי עמ,ק
וכן נראה בפסוק ,ובני קמורה עפר ובא לאפריקא
ובעבור שטומו עסר נקרא אפריקא .ואו היתה

כרנירוה נ1ו] ]31~10ששמה

טרטונא בינת

ל ),לקנחק שנת ג' אלף ושמ"ב ,והע)ה חככ,ה
ועשתה מששיםורים ושמוה לאלוה דיעמא והיא

כרדרה חכמת המלהמות והא עשתה המצאות
לחשגק  ,ואו היתה דיאמ ,בת נופיסר אחות
דהמסש ושמדה לאלוה .ושנת ס' ליצחק כשנהל
יעקב ההחללכלוךבטשיייא שרק-גרים'הז שהואאעקו וכן שם הנהר על שמו.
ית
יעסכ שנת ג'אימים
ושנת צ"א לה~ן
למ
נהדיוסף ,וגשנת נ'ואש
ף'ו
"ת'ליזררה שנת נ"ה
ליעקנ גאה אשה הכמה טהממה סיוש 53אשם]
וכשאה
שיולאה ,והיא לימדה ההרישה
בשוורים וכהוךיורעו וכיצ-ד יעשו ל,קם כ,חטה,
שקורם לוההיואונליןגויר וכרומה ,והמ-שז
כי
ת
כו
א*ה להםוקורין פרישיפינא ר'ץ אלוה פי
דששרץ ,ושירלייא נסרא שיקולא.
שנת ת"חלהיירה התחיל כ~"שרייא האמורה
אשר היא בארץיון בנינה .שנת,11ז
לקח
הברכה מעשו שנת ת"נ ליצירה וברזל)י
יולכות
וכ
על

מיל

הי

י

יה

ספריוחם1ן
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סאתיסון0יש 6שץמקוםלנן ,יאוק שנת סשט ואה מע" ע"ז ש5,
טדמפץ1 ,ו=וו מי
חב"הויוסף שנתת"5ר .תהי
ר*יע 1צ1
אח"
"
"
ש
'
א
ו
נ
מ
י
ו
ו
ל
שהןה
'
ג
חוגדם ואח"כ חשלינוהו לנהר,
גופיטרהשני שנת תס"ה ונצחל0לך
נן
4וכל בשר אדםועל שעשה זה הטע עת,רג כלך יודה בת פרעה ששמה ת מ1ר לנהר ומצו
חשענוךא גו0יטר ש שם צדק .רודש נבנוז ג' לכרניקיוח מצריות %א הצה *זניק עד 0אאביץז
אלפס ווצ"ט ,וש שמצאו שם שושגה שנקהא מךם אחותו לבה פרעה 6שנהג זה הי %בא6ת,
ב*אןיק רודש נקואכן .יסעלהאסרנו שנקיא ואו א0וה שתכקש *גמה קהודית וקר4מץ לאבן,

ש"י

ש שםרינש ווההננץ נשנת טץ*וקז.ויעקב
מת שבת תס"ט .ובשמזג'אלףות"כ הקז החכם
פיומוטיאוש והוא למד התנונה בהךם חןמדה
לכ%כות סרריא בזמן ההוא וההו הוורא ד14ש
מהאנן ,והואלימד סרהא הטנעת באצבעדביור
 ,ואו הקה דת ברוסא
סהמם ורד דלב לשטדי
השופטים והשף%שימו טבעת 0לחזב 411וחףם
מכמףוהעברים טבר ,51ונלם שנחו 6ה החכם
פבטיש שהיה חנםוי"א שהקקננו מפענרטאעש
סדדע דדבהבקץע התכתה והוא בווץקןהתחי5
%מוד דתנונה עד עתומרו
עיזה מגע
דתטכים ,וו)מהלו שבעבנות ! הא' נקראת כ!אמז
שלגווטרהג'
כוורו אמו 0לכרוקורו תזתהפיג
תקרא חדשסאיו ש שמה ,וש הכרשש שהם
חמרמ הנוזקנהז ,וכן הסותרם היו ווגחים
וחוגנעלמורקוויו ,ווה המנהג שוד היום גארץ
ארוםניוםחששוןממאיו ,וגם ש שם שיךמים
ז%גדחים נקיא מאיו שנן בלט סהךרין

עיי

די
פ %י חצת נש"ח איהקשא.ל
ת
=גנ
והי

הואישטעיסייש ט*ש מארטיןזטופל
*טקקושל צלטן שטו ש%%ם החה ט"א
חה גהה "צחם רתם ,ו"יחז'י%
"' שמםפיא  /חה אעמקנ%ך בששמא א%
"
%ינסאתומאבשנתל%1ף וז* .א ה
אשטחש אח 1טאאש חעא נ%ך באצטש,
ץ %עב
ומה דשם יהמא וק פוקי
מנה תה מךא עלשמה והש*מא"ץ זאש*א.
וז%ת ג*פ כשרם שמ ל %פס

ני

ניא

מק"%
יו,עתיסף,שעא%חו*טרמג*תכשרם

זיד

פמם,

*טעסעיט

ע"קמי
געה,
מיח
וחחהעןומי
"
וםעט1קמ
בעשזיד
פדש
ץ0ף,

9י"

ו%ו

למ שמם

-י

בעקם

ס"
י
סה*ט
יפמפ
מןי
נח*קיחס ש"טל יצשרםרמל5שח%
יק גויהמח  %הוחם והמח שקץליח
ה=דמ ,שום שמח מ לצום קימ נגתל

,דהק ק מאו האןמת.
ט א ה ש %

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

הךאהוםלושזזמשה שם מורכבכולשוןכ!זנרים ,ב!1י
ר,לכו

ר"לנושעכ,הכים וכן אמר יוסףבן
עריןווהאינונראה מדלסוק
אהעחא הקטנה שהש מסלשתים ו0שרריח עד
הנדשו ששם אשהא הגדתה נקחשת ש שם 0לך
אחד ששמו אסדק ,וד' היו שנקראו שממ
מירקוריו מהם קודם המבול ומהם אהד המבל.
וכן מאקז האמורה שתורנו חיה בשנת ג' אלשם
וול'ר מלך גד %והואבקנדישו
כוולראיא-ן10נתנ'אלהורם -,'-ל,צירה וכ?טה
שנת חר"ו .ואו ודה פלוטין שנקרא שר גקזנם
מפני שלא הביט לשום חנמה ועסק בעבודת
הארמה ,והקזבנו של שתורנואחיו 0לגופיטר.
ניגיאפונטי שמזג' אלטם והרנ"ב .קודםיצשות
מצרים הומןשלאיוב שהוא[דוו] ה'לאנרהםר"ל
בן בנו של עשו והווו
באדום יובבבן ורח
שמלר כובצרהכי שםאמועלאיוב בצרה,אבל כ%
הפסוק שםעירבאיץ אדום נגךאת בצרהדרוכהת
לא"י .ווכ,ן של 1דוב 0לש שנים קודם שיאת
מצרים ושיאת מצרים שנת ג'אלפים .
וכפי הקבלה האמיזית לישהאל ב' אלפים ותמ-ה
לייררה ת"קשנים לכוולר א0יהם ,ואברהם
לאלף וחתקמ"חליצדרז ,,וההבדלדיא אלף
[כ"י וט"ל] שניםמן החשבונומ.
מיס%יןאי אשהטוועאהשנתל ותלץ.
ימם ההו
הראשון באיפאל'אה וש החש
שהרנ ששמחינוס ואמרו ט1התוצמובן אלעטבן
עשו .והווו קבל לשטורננ כשהוליכוהו מקנדשו
וחלקהב%נות עמו ,ווה בשנת ה'ליציאת מצרם
ג'%1טים
 ,ומוה לקחו שם הרש ינוו
וכהרירן לו ב' צ
והה~%ורות חיו ו' ששמם נן .וי:וס
הראשון הואבןנה ,וינוס השני נן יפת ,והג'
ימסבןהיבלקץ ק סת והוא למ~%ןבלוננרדשוה,
ההד' הואכוה סאאסרנו ש חרשאינירו ,וה'ינוס
קרשוו ,והו' ינוס היוני גחנובן גופיטר שנכנס
נאשלשו עם שטורנו ,והו'ינוסכורוישונושהוגדף
שעיר געובא .ובואשונה עשה אוהה נגשונו שבא
ממצרםונע
היא אימגי שעו
שסוגוגרינהונ-אם.ששוי
יל טלך ק-שגינאהשו
וע
אנ
ש

.

.

י

תריי

ני4

הי

ש4-י

אי

רביץ

איפי

מאמר ששי
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הקרובה לתונס החרב גינובא וגם בומן שנננסו
השמעאל'ם לספרד החרבולגינוגא
ומן קרח ש משה רבינו ע"ה שנת ג'אלסים
ט ליצירה כ"ב שנים למלכות משה מ2היו
ותש'.
ע2ראל במרברלשלשיםלמלכותכושההיהזווק%עא
תוכןגרול.יבניו סררינייא וקורסיקו וש
שטם נקראו אלהד~רים שהם נגרגינובא.
ומן כניסת ישראללארץ עם ט:ושע שנתיהמל'ז
ומל שנימ תה קרובלסברתרו"ל.
אישיזיחא בווע2קילוש ובנאה כרמה) מסולש
שנתהשכ"ו ג' שנים אחמ מות ק:ושע ,וש
שמו נקראהשיקולואסקל" ,4ונקראת אוצרהחט,ם
והמוון חתב;שר והנבינהוכל רבר.
עחנ,ול קנו
אדד קמה2ע בשי.ת ל
ושפטחי
אלשם ותשבען"ט הת
את עמר %4ארבשם שנה.
נודע נסהכלך,
פנחס הקקנ"ג שנתתש"ו
ובינת ג' אלמיס ווזי"ע הק) .אען נשהבתרא
הטיאה שלונונית ואמחני לששדם שנהלמלנו'
עתנש%בן קנז בסוןז כלנותי הקז מיטוה שגש
בגבעה שלבנימין,
שנתג' אלף ת"ת התזזל אהודבן 0הא המפט
שטונים שנה .טרולישוה בת"1אה השר הגדולה
נבגית שנת הת"ס שהשו שנת מ' לאהוד והא
באששו הגרלה .ומעמלינא אצל שורנסטובנזלכו'
תושכנא שהיא פלורנסא ופ';שא נגר גינובא קראה
יוקףבן גורון תושכנא ,ונבנית פע2לנא שנת
התמ"ב.
שנקקשו האשה הדאש1נה שנתנבאה ב4רטלשוה
שנה תתמ"נ
אנאת סהשמרה עתי-ח) קורין

.

כ,

יא

שביהא

,

יכל

איקולע2האחרון הענק שנתג'איף

ותתש,:,

ווההדגלנדהמים כשהק:קפע בעיסה ,וק וךג
חאיה ועשה'"ב רברם רשומיםמומן ק:ושעעד
חרבןטרוישושהיו שנתג'לעבדוןבןהללשי.תר'
%4פים "%ג עשוכללשונותהלא0רן.
דשמלטאש שנתג'%4פים ותתץ'ש.
דבורה כעמבפואמריםוברק בשה כעובסנפתלי
ושפכווכו' שנה-,וכן במררש אשתלפירותברקים
ולמירות הכל רבר אחר ובחס לץ ב%4ו המ' סנה
כנען
נכנסו המ' שנהשליע לעמראל ובין
וק אמרו  .ומאמר הרא'ש ניון שהאשה
מסול לרון האץ.
פסולהלהעירוכגהמסול להעמ-
דנה רבורה  /ותיון שאמ רבורה סקבלוה עלק:ם
14ז:ע)ה מלכורתלסיפסוייושראלול,ם הרבור.
וחת"ק ,והוא
0ה-וריו האחרון שנתג'
רגיצא חכמתהנגוןדרא המופרקא.
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נדשןבן יואש
שנת ג'אלף ותתע'ש
התחי
וו2סט את שראל מ'
שנה ונננסבמנינםהו'שנים
שלחצו לע2ראל מרין ועמלקלכ"ו שנים לנרעון
ר התחלו מלחמות טרוא,
שנתחחקכיי
ג' שנים ,חאו ודה
בן גרשן
ג/
ןוסיררבליהניגון הנקרא ק1ר .1ובשנה
פייטו
וסוןזאבימלך 1דהה
אלףותתקס'.ח ובשנתתהקס,.
מלחמה נרולה כח:אעמתנטיוורוש שהםחצי צורת
אדםותצי צורת סוס עםאנשי טעירש4גברביון
ס1הטו גרסטו ,ואזהרגוכל האס"נכדאודה2ימש
נשאר אחד מאלוהחיות.
חלעבן פואה התחל בשנת חתקס"ב ושפ10
כ"דשנים .ואו 0לךסאון למינה2באיטלישו.
פריאמדשמלךטרוייו בוה השנהשלחולע
ומלךנ"בשניכעוו:יולו נ01זיג)בניכ)ואיני4צ שהיה
בן אחיו .ואז מלכות מעא באיא וגנולה ר'ץ
הקצוות שלה4תביה ברסר שהא רכעמק ואש ך,ם
אוקינוס ס1הואים סו וגסר שההא קברס בערבי,
ונקיאת מלכות מעיא ל שם האשה ששמה
נרד'ק
 .שו מל תסיאו כ5ם656אשן גאסרנש
שנה החקע"ר ,ועשח
עיר החנמה ניון
מעשיםכווניםלכלכוחו חקושיעם טאויביו:ם נמו
אירקולעמ.
שוירהנלערי שנתהתקס"זלאלףהר'לפי רעתס
ושפט את ע2האלכ"נ שנה.
ובשנה ההאת היתה האשה טושכהץ
ניק 1ש טר א טה והק)ה מנשפה וחנמה ח:רגח
לחכמק :וברחה למבצר אחד סושם נבניח רוכר
ושם נפזש)למו למעוש ,והיו התהלה לעשות
אותיתללשון לאטיןט1היו מרברים ועשתההאלף
ביתגי'טאותיות ואח"נ הוסטו אחרים אותיות
על אלה,
שתחהנלעדיבתךז ר'%4ףוו' שנימ חמסט את
קךראל ששהשנים
ווצהשה %א
םויתע'ש.ה ובחמבהי
דיהבזהרצעלי
שנתר'אלף  41חק :אוקטרבן טודאתן
זרקטור ה0מדאשטנאקט'גבה-גדול שכלאנסריון
יחוים ממנו ,וארקלושהיונ' הרג לאקטור ,מ%
היתה פנטאלעראח מלנת האבעינאש לימדה
למרוישונוטי טעשה הסלתמה להלתם עם היונים
שנתר'%4פיםו'"ב .וכששמעה שסועתאיקיור
חשקהבו וירדה לשרההיונים לראותו ,ואו הע)ה
בשנת ר' %4סיםוי'ב סלד בטושריא ביון תוכן
ורופא ויודע דא)ככוות .תזוא אוקייוה 2שהלך
לבורויאח-וג לאיקפןר ושואלולאיק~ם בשלנו
לטריש שמרולתם שלנו עם4יוקלוש.
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ספריוחסין

יחם

שנת ד'ו~יג ה1פט ,את ישואל
אנצן סנית
שהוא נוש סלקח לרות זה אמרו
ז' שנים
ומדיזרגום.
חנטי הגהם ו5קחו חז מדברי
מלדמית טייי,א עם
ינזאת השנה אתחלי
פראמוש מלנה ,ות,לת המלחמה היהה ע 5ג'
נסרם ומחק סעיטנם הסלך יכעמתה שהיו קורין
להם ריישאש ומוה אחרה סלא זימנו להוכרי
לקנטק סלח ג' תפחים לנשים ו"תפוח ודותר
ימה שלח*יוהריפהנדי להת שנאה נינקהםוע"ו
ו ש כר היתה היותר יפה,
נייק
אלוןהזבולומ העשירילשופמוי ישר14להוכףבן
גוריוןריא
ואקיון ושפט את 'שראל עשר שנים
ואמרבעל הסמר כזהשבעים זקנים הסעתיים לא
מאפמח
כתבו אות ל' .ואח"ז עברון בן
בשנתר'-וכימן את המראל שטונה שנים,והיולו
שבעים בנים והמ' זכרים אנשי הסלהמהי ובזמן
4לוהג' שופטיס הקקטינ ושונעשימץ לשםית'
ונשנה הג' לענרוןנינת ר' ול"ג כפי רעתם היה
הורבן טרויא לעולם שהחרינוה היונים .ווה
הפוויקו שנקראב:י נווטי אנור שהוא לוקח נקמה
מדםסורויטו ארצו ננרנריסיא.
בינאבים'במלכות נפולקןנבנ'ת שנתר' ,
והכו4ימאפו קורין לה בילביסיוכצ שניהרגר שכ:
כידזרוכינוסול' איש והוא אוצר ה0פאי
נפליש טנית נשנה די':א ממלך רומאנעפובן
גאיטה נבנית אז שבנאה אינשועמ ו-9אה על שם
טנקהו והש טקץירות יסה ואכוה גרלה .ונןעיר
א,ך*יאנבנית אזבאיטל'יא.
שכאאון בן מעח נשנת ר' ~"ח ושפט את
עאואל עשרם שנה ,ובשנהדגמנית לשמשוןב4מה
רות הטואבמהונעמיכפי רעתנירוניטו .ושמשון
הוא אחרין טהשופשים ער שנת
וגזאה
דגמנה מתשזיבןבוקי בן אבישוע בן פנחס בן
אלשרבן4רצןנ"ג ונחלף או הכל'גלזרע 4רהמר
ק"כ שנהי וע 4הטזראשוןואביהראיזרוןניופי
רשןוז)רגשלכיוז לאבי!ר  111חזרה הכהונהלורע
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חיש

דיל

י"ו

עי
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אלקיריצווקהכיק.
אנינאעירבאיטל"א נבנקז שנת ר' ונ"א.ושי

ה)מט ט' שנה ,אנל הע'
הכהן התהל שנה
"תלמי המלך .על' שפט ך'
זקנים הם העתיקולל

שנה.
פארו4וה אצ 5וועיסאה נבנית שנת '1א והיו
'וצאין ממנה אלףרונביסוסים .ושםנננית
עודשרביסינטי .בשנה ההק שנת ר'
ופ"ב
התדךלו למלוך בצרפת היא פרא:סיאה שנקראת
ג*'זו ,והס,ל הואשון נ-9א סרא:קו וש שמו

עי

אי
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פראנקוזש .וכן יונבארדיאיה
ומלכו,

הצרפתים
נרך4י
נקהאת פראנסאשעוסינאעםגינובאוגבולע,:
פרנסיאה טושסינה ר'ץ אחור הסלשם והדוים.
תחלת מלנות א'ננלמירא שנת פ"ג .הסלך
הראשון נרופואנומ .בן כלך לאטינוש והוא הרג
לאביו מלך הלטינוש בשגנה שהקה צר צה -בשרה
וברח מאלליא לאינגלאטירא הא' הגרולה שבים
המערב' והיא נ:דאת נרשארא הגרולה במערב.
והיא נרטות משלש נמו אי שיזל"א והיו שם
עני
ם והוא נצחם
שם
עלע:ם ויום
י"ז שעות ,ויש שם ששרגרולוהב הנ
ינלבים
רו
וצמר
לצק-וז ואמו של ןה טתה נעת לרהה ,ואיבירנייא
אונבניתויש שם ב'מיני מרגליות שטם אנטיש
ג נשבה הארון,
ו4ררשוש .שנת ד'!,ל'
שמואל הננשע"ה התחיל שנת צ"ח ושסט את
ישראלכ"ו שנה ער שנון קכ"ר .ויש נוסוקא כי
שכוואל
שנה ובשנתי"נכושחשאול ושסט
בחיי מומואלנ"זשנים.וזו נוסחא כהמונשת
ני אדדוה אמרכ' רוד מלך שנת קכ"ר  ,וכסמר
בןנוריוןכי שאול כולך כ'מוניה י",קכינינם בזכון
שכוואל וז:ב'שנים שאכור הכתוב הם היו אחר
מ'הת שסואל.
אינעמו מטרוייא בא לאיטלי'א
שם שנת
קי א ואז הרג דואג נוכ עיר הכהנים.
 סוף סלכות אטינש שנה ר'וקי"ג.פישאניבניו שנת קצ"ג והיא חוקה נים והם
הלנוג"נ לתרבן 'רושלם ווקחו העמורים וכלים
ושם עפרטיתמלם כשקוביים שם נאנל הבשר
לג'ימים כמו נא"י ונן יש טן'ה נרומא מעפר
ית)לם סרשלווה הסנולה.
הומןהרביעייוד הטלך ע"ה שנה קצ"רכי
ממלר אגרהם עד מלכחק רור חתק"כומפים .וק
ררשורי'
לני ממלר אניהם ער שיצאו עמראל
טמצרים ת"ק שניםות'עמ שנה טץ:שת מצרם ער
סלנות רודבענע מלסי האמת מלך רורלב'אלפי'
כ!' ש:ה ול'"ג
ה'1,ול'2ירה כפ' הקהודים
שניוםלכ,ל:וו:ו היתה ד'רו מלכת צור ואחיה הרג
לבלה ואז לקחה נל העושר אשרלבע,י
ז ובאה
לקרטנינא אצלהוניס וקנהה שרהכפי שיעור עור
שור ועשאתו חתיכות ועשתה מרינה גרולה
קארנוגינא ונמ,באה מצור ב%4עה ררךוופרי ולקחה
משם עמה נערות שהיו עוברות לכונב נוגה.
ואהר שבנתה הטרינה רצה
*שא אותח
ואשה והשו לא וצתה שמא ישקי לנעלה אע"מ
שהו4ו טת והסלימה עצמה לאש ,
כו' שנה וידבר
שלמה שנת ר' וקס"ר
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מאמר ששי
שלשת אלמים כושל כנגר כוס0ר האלנות שיס 1עתלמ]ז'שניס .יהוא מלך ע~דזול 17נת ש'צ.
בעולכ) ועסוה ספר על כל פונע שבוזם אבל עתה ומלך נ"ח שנים .חואל מלך ארם ורמשק שהק
לא נכוצאוכי אם ג' ססרים ,והוא עשהדתיבעוח שוריאה בשנת סל'ב .יואש העפץרילכלכי ק)ורה
לשרים זהחלבנין הבית בחחלת ד' למלנותו ובשנה שנת ד' וש"ו .יהואחזבן יהוא שנת ט"ל
י"ו שנים .אמצה :שמ"ד
כ"כז ש:ה שנת
הח לטלכותו השלימהוזה 4ונו נראה בפמוק.
שמשה"נניא התחע שנת פ"וימלנות שלמה שס"ב מת אל.שע ובססוק נראהלינת ל'ץ ליחאש
ק:ורה וק)מ :שנחנמכו"ב ואולי הוא כועהק.
והוא עשה לרחבעם שלא ילוקם עם ק-בעם.
עדחאבןנמןהנביאויוסף בןגוריון קראו 'ראן יונה אחר אלעמע וי'א כי ינה הוא בן הצרמ'ת
בן נתן הנביא היה ל'נ בזמן הזה ,והוא עשה שהחיה אלישע .עמוס הנבשניבא נמנת שס"ב.
לירבעם שתיבש 'רו ואכל לחם עם נבשו הששי אמוץהנניאאביישעיה הק) או .ירבעמבןיואש
מלךעמראל שנת שכוצ ומלך מ"א שנה .עווק)
והרגוהאריה.

ומי

י

מלכת שבא שמה עקאולה שבאתה לשלג)ה
שנח פו"ו לכולכוו)ו  ,ועברז; בינ) ו)אדוס
גפיורזן גדול והלכה דרך ארוך לשכווע חכמח
שלבוה והביאה עושר גרול ונתנה אל כהוק*
זהב לשימה ובושם נחמד ואפרסמון ודברים
אחים .צדוק תחלת מלכות שלמה והוא הק)
הח'לכהניםגדולים.
י"ז שנש,
רחבעם בשנתד'א~ף וליד
וירבעם שנת לץ; ומלך נ"ב שנים .אבק) בן
ג' שנים .אסא שנה
רחבוום שנת רכ"ד
רכ"ו ומלךמ"ו שנה ,ואז הקז חנני הנביא.
נדבבןירבעם שנת רם"ה ומלך 1שנים
בעשאטלך קמראל סונחר'ץ כ"בשנים.
קאפהוה אצל נפח4ש נבנית לץ .יהוא בן
חנני הנבש בימי בששא שנת רמ'ץ .אילא בן
בעשא שנת רנ'צ .זימר שנת ר"ג .ההושפן
מלך קקודה שנת רס"א ומלך כ"ה שנה .שנת
ליהושסט מלך מלך טיביריו הוא
העשירי
~יכךגוש ונסל בנהר ומת ועל שמו נקרא הנהר
מרומיטיברו .ובראשונה שם הנהר אלבולא.
ונסחירלובן שכוו אגוץפא והוא '"א ללבוינוש
 .שנה והנק)
שנת כ"ב למלכות ק)ונמפכו .ב
לבנוארכווליו ז)כ,לכותבחייו.
נאחוקהו]בן אחאב שנתכ"ג לכולבות יהוגופט
ונזל שתי שנים אליהו הגביא כי הוא יונה
"לכרר אלעיע.
הנביאואינו נראה כי יונה הקק4ה
יורם בן יוסופכו שנת ד' ור"ץ והיא שנת קס"ו
לכלכות דוד
ח' שנים והקןבן מ' 1נהולקת
ה)ואל בשנה
עתלקק בת אחאב .ק:ורם
י'
ב שנה ובימיו הקק הרעב בשומרוי
ושם4לינצע .מ)וידע כ"ג שנה ר'ודצ'ש וו)'ה
ק"ל שגה .יונדבבןרכבבןיחרוחותן משה בתרע
סוב בית הפרומרם וצריקים ובניו היו ביכר
ירכוקקו לאנסועו כרם ולאבנו בית בשנת רצ"כו.
אחויה כלך מ:ורה בשנת צ"הוכלך שנה אחה.
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המי
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הייא ומי
ומי

וכויי

"-

ומי

יו:יה שנת ל'ה
נ"ב שנים וביום
במקרש היה רשש גדול והצרעת
שנננסלהקסוי
זרדוה במצהו ,ודע כי אחר מיהת אמציה סלך
ק:ודה הק)יהודה בלא מלךיע שנים.
תחלת מלכות מדי שנת שפ"א .הושע
בן באר שנת עם"ט וכן יוזל ונן עיברקק
הז'הורם אומרם שהוא עובדק) אשר ש בית
אחאב בומן אליהו .עמעק) הנמא בן אמהן
הנמא שנת שצ"כו והרגו מ:שה שהוא
כערעו ונסרובעץ אהד .וכדהו
שנת ת"ך
מלךו' חדשים .ובשנה ההש אאויושילפו
הט"וללטינוש
והוא
מ"ד שרם תירש
ל אחיו
לאזדו הגדולודוגבן אחיוהגדיל ולבחוני
עשה אותה טיושה אבל היא 'לדה לרוכוי ורוכ,לו
,והם הרגו למלר אאוליו שילבו וה),ו-,ו לזקנם
לכולכות שהק :כוגורסו ואכוו שלרוכויורוכוילוסו לא
נודע עם מי שככה וילרה תאומים ,
כשיע
וה הרגה לאמם שקברה בחייה ולילדים צוה
להשליך אותם לנהר ובעבוד שהק :הנהר או גדול
לא השליכום במקום אשר אמר
והשליכום
4מפת הנהר ,ולקזןם רועה אחד והביאם לאשתו
שהשוונה להניקם ,וי"אכיואבים לקו)ום והניקו
לזונה שהניקתם כמו ואבה,
אותםואוליהיא
מנחם מלך ישראל הבו"ו בשנת ה"ח ומלך י'
שנים או הקק המלך הי"א לקורינבווש שהוא
תי'ג'
וכלך י"א שרם ונש
יוןבן מנהם שנת
הק)וד'ם ב'נ1נים .יותם מלך יהודה שנת תכ"ו
י"ושנ'ם[ .פקח בן רמלק)ו] בילך עמראל
ך' שנים .נחום ה:ביא
אוודיג לאדונו
שנת תכ"ו .אחזבןיותם בשנת מ"ב
י"ו
שנים וכשמלך החא ש"'בז שנים לכינות דוד
וער כאן היו כ"א מלכים ללטינוש שב4רטלייא,
ודיזא14ןהוא יגוס והב' הוא שתו רנווכו'.
תולתמין רומא ר' ותמ"ח שנ"ד לטלבות דוד
ה' שנים לכלכות אחו ,ונשלכוה בסינת "'א
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ספריוחסין

לחזעאוזו"נננ"נ שמם נננההונהז' הר-םשהיו
שםז'עריםורומי ורומולהמ ב:אוה וקראו (ה על
שמם ומלכו ל"ח שנים ,וי"א כי אביהס הקז
מארטוס ך"אכי אביהם הקק רודו מאמם ,וכן
נראה רעת רז"ל במררש תלים בפסוק יתום
אתה ~ייתה עוזר והם זימנו סעורה גרולה
לכל ~לערים אטור סביבותיהם לרוכוא ולנשיהם
ולבנותיהם ,ואז בסשדהלקחו לנשקהנןולבנות'הם
לאנשר רומא שלא היו להם נשים ,ונעבור זה
היו פלחמות גרולות ביניהםוביןהשיבינתמ ובסוף
עשוכזלוםוהיו לעם אהד הטיבינוש והרומים.
בדור הפיגה בא לרוגזא נמרור הענק ובנה
מרינה שם,ובזמן שננו רומאהיו אלההנביווים.
הושעיואל עמוסיונה עונריה נחוםישעיהוכו'.
גלות עשרת השבהים שנת תנ"ג ,והוו מלכי
עמראל ,4ח .חזקיהבן אחז שנתד' ותצ"א וכלך
ג"ח שנים .ונואק השנה שנת תצ"ח נננית
(דגוסא רישיזליש.
הסלךהנ' מרומא שנת תכ"ה .סוף מלנות
ארם שנת תפ"וואז תחלת מלנותכשרים,והמלך
הראשון מרורךבלארן ששלוק לוקזקי~הכילך יהורה
כשזזל~ז .ואז הקהכיעשה טוביה הצד'ק שבאלו
הפלאךרסאל ורטאלאביו השניםוכו'כמי שהוא
בארונהסמדבפני עצמו מחוגר עם כ"דספרים,
והיה נשנת תס"ו סוף מלנית חזקיה .מנשה
נןחוקיה שנת תפ"זימלך כ"השנים.
קושטנן'טפלא נבנעז שנת ר'ותקי'ו שנת
מ"טלמלכות מנטה ושמה בעיאנסיא ,וה0לך
קוש~:נטין כשהרחיבה ועשאה גרולה יותר אח"ז
קרוב לאל שנה וקראה קושבונבוינא עלשכיו,
חזא גקראת רומא השנקהכי בשנת ש"א למולד
אותו האיש התחל ימלוך והוא ננאה
והאכין נרת הנוצרים שנת ש"'ח למלר
4יתוהאינע בימי שלוישטרו ואז בנאה ואח'ץ
נשנת אלףוצ"גלנוצרים לקחהכולך המורקוש.
ואח"ו הצרסתים והורסשנוסולקחוה מהםוהי]ה
,נידם ש"ס שנהנמנין מעלותהגלגל עד שבשנת
אלף ותנ"ג לניציים ה' אלפיס ור'"ג לישראל
לעחה מחמרבן תומיכי הואהטיקי הגרול שמת
בשנתתט"א לנוצרים ולישראל הרכו"א []5241
אמוןבן מנשה שנת ר'אלף ותקמ"ב ,וכפי
הסנחררין המעתיקים מלך י"נ שנים ,וכסי
היהודים כ' שנים .ובעל חספר לקה סברת
הטעתקים ואמרעל וה קשיהו ננו מלך שנת
תקכ"רומלך"5ב שנים .ובשנה ח' ~ירתו מוך
חלקקהו כ"ג שות ר' וו~קס"ט .ירמקש שנת
תקם"ו .ברוך סופר קרמאז היה נביא ועימה סןר

.
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שישלני!:ר']םב,זזוור עם ק-בוקהו קהואחו שנון
תקפ"ז ומלך ג' חרשים .ואליקים הבן הבכור
לקשיהו שהוא 'הוקים 0לך נואת השנה
י'א שנים ,ינגקק פלד שנת תקצ"ו ומלך ג'
חרשיםו"ימים צדק'ה מלך בשנה ההש ומלך

.

.

וי

י"א שנים.
מרסילש כשפת הים נננית נצרסת שות
תקצ"ט .ויש שם של~לת שסוגרים את הים ומלך
ארגון טלקחנפוליש שרסה באש ואח"כ נתישבה.
חבקוק ניבא שנת תכ"ג בימי חזקיהו
והואהיה שאהזו המלאך כשהוליכו לדניאל בגוב
אריותוהביאלויח
םלאכל לחזקו ואז יחזקאלניבא
בבנל .דניאל בשנת תר"ס התחע כשנחרב בית
המקרש .ו4ע בגלותבבלהיתו :המעשה שושנח
בת חלקיה אשתיויקים והיתה יסה מארוג'זקנינז
שופטיםשהיובכל יום נכנחים בביתה לרון ענז
בעלוז וקשקו כואר בה ב'(פיה ,ויום אחר שלא
ה'ה בעלה לשם גכנסולגן שלה חן'תה ערומה
טובלת מנרתה ואמרו לה שתשכב עמהם ואם
לאו שיעמו עלקץ עדות שקר שמצאו נער אחד
שכב עמה ואעם"כ אמרחיותרפווב שאמוה ולא
אחטאלשםונןעשומירחעידו ע~ה ורנוהלמות.
ואורניאל בחכטתו ובנבואההציה ועשה חקירה
שנית והפד'ד כל אחד לבדו ולא נתכוונו ערותם
ואז הרגולזקנים .ואולי הק:וה לאחאב בןקולקץ
וצרקיהבן מעשיה שקלם פלך בבל באש( .בווץ
השנה שנת תר' ),סוף מלכות צרקקה ההת
פיבואגוחש סיעשה ההנדסה והמרות והשקלינז
והנגון .וזה אמרשהנסשוי :באות בגלגול מגו]ו
לגוף .והואסירר רתותבאיטלשו ולא רצה שיקרא
לוחכםכי אוהב חבמההיהווהופילוסו1ז .ועשה
סטים
הרבהמוושהותןיסניולשושסיוספשו.רוחברםבןבאשי,ר.הפולכםן4די
ן
אנקרשושו
והרי,מ ליצירה .ולפי הקהורים הוא ג' אלפ4ם
יקהורוה.
ושל"ן .ע"כ כ"בכילכ
 40ושלטח מ' שנח
40דוד מלך מ' שנה
 18רחגעמכלךי"ח שנה  3ואנקק  1שנח
מ"א שנה  95וקזהיפטכ"השנח
 41אסא
 1קץורם 0לךא' שנה  1ואחויה א' שנח
? עתלקץמלךז' שנה 40ויואש מ' שנח
 29אמצי:,טלךנ"טשנה  51ועווקץ נ"א שנה
 16יותם י"ו שנה  16ואחז י"ו טנה
 99חוקקזמלך כ"ש שנה  45ומנשה ג"ה שנה
שנח
 19אמוןמלך"'ב שנה  32וי4ושקת
כסידעתם]
 3יואחו ג' הרשים וו וקהויקים '"א שנה
 3יכגקזמלךג' חדשים  11וצדקיחו י"א שנזז_
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ומלך מרנ"ו ורניאף היו יועצו ונקרא איש
חמורות שח.מר ל'רעהעת.רות.
קמבעיאנן המלךכויש שנת תר"ע ומלך ח'
שנים ועשה רע ל'שראל .ובזה הזמן הע:
אייפורנוש שר קמב'נמא ובא להשח'ת לישראל
והרנועזורית .ובססר קראולזה המלך נבוכדנצר
ויזוא ספר מחובר עם כ"ד ספרי הקרש .ווה
קמב'שא לקחלכו5ך כוצר'ם בשנה הה' למלכותו
עזודית שנת תר"ע הרגה 5אולוסוינוגן.
אעממררוש
הג' לפרסבשנתתרע"ח ו0לך
ו' הרשים והרגו רר'וש .ולקמבע4א לא נשארבן.
שנת ע"ט עי שנה לגלות בבל.
רריוש
והוא המלך הר'לפוסומלךל"ז שנים והוא שלח
כ* בען המקרש למקרש ולורובבל פוזת קזורוז.
והוא הגדלו ופלחו *רופלם עם עמו עמראל
בשנת ע"ט והוא נשא בתקמביוךא קוא הקז בהך

הזמןהחמישיגלותישואללבבלע' שנהבשנ'
תר"ט .וה'ה הענ'ן גרלקז בן אח'קם ואמרו
כשהע :גממחב'ין במשתה הרגו ישמעא .5ומ'ר
הלכו למצר.ם ואחר ה' שנים הלך נבוכרנצר
לכוצרים וכבשבוצרים ואזהו.5ךלכלישראלשיז'ו
שכ)ובכל:,ארצות כאמורבסוף'רמיה.
בשנת
נבוכרנצר השניבנו של נבוכרנצר
.
' שנים .ואויל מרורךהכלך הר'
הרכ"ח ומלךי
לבבלומ5ךי"ח שנה בשנת ושל"ח .ונבוכרנצר
הראשוןמלך ל"ח שנים וח"ל אמרו מ"ה שנ'ם
%אהונירו נבוכדנצר שני .ואו.ל כורודך אמרו
רו"לכי מלךכ"ג שניםוהכלעול~ :בקירוב לרעת
אחת .ווה הוצק לע:ויכין מבית הכלא ונתנן
בראשה0לכים1 .ח 1הע :רופא גרוליוני נקרא
אנקשימנרע'וכן אחר כשמו .ואו בשנת תול"ה
אשופיט
שששה מפרים הרבה והעזיונ
והה"
י זיונ
שטקוספריו 55טץ,
,,
ירקים'ל'גשיוזהר"פתיה כע4עןז שנש כ"ג
תחלת מלכות פרס 4שנים ל%ות נ %שנתר'
 :המקושוהשר.
והר"ם לומרה .והמ5ךהראשון הע :שמו כווש ודואנן ע:ת4על'ג והוא בנהבי
ל' שנה ועשה מלחמות עםמלךננל הנקרא ובשנתהר"פ נשלםבית המקדש חאז סוח מלני
י אם
בלשצר ונצחו .וכבש כל הבוורדז וכבש לכ,לכות חמא נשנת תרפ"ו ולא המז להם כ
זמו)רכלוש והרגם .ומלכה אחת שלחה בנה יועציסעד גוליו קיסר שמלךבכחשויוביאבלך
לכ,לחמה והרגו כורש .ואח"ו הלכה המלנה קרוב לתס"ו שנהכפי דעת זה ולפי יוך) הע:ודים
והרגה לכורש והתכה ראשו ופרקו חוא ראש פי'
ו שנ'ם .וכל וה הטז בעבור לוקרים'א מזרע
מהאשחאמיורי ועל שםכלךמהיונים .,-שנקרא המלוכה .והוא וחותנו ה'ו יועצ'ם יאשונים
פרסיאו שלקח ואת המלכהובנה מרינה ששמה לרומיים נשנת הדפ"ת דגמנההעש'רי)ליר'ה.4
כן .ומצכנוה הם הקראטנוש שהם אנטוכיא
ג'ושושבןרריש שנת תטר"ד ומלך כ' שנה
ובריטאנוש .ובש"ערוךפ'ישכי הקאר44מאנוש והוא אוהבו ש 5עורא ונצח למצרים.
הס בצסון אחורי סרסוא'ן בהפירות הרבה מפנ'
אלקייבכ"ג יו'ק'ם וכשמת אב'ו ה'ה הוא כ"ג
הקורהגרול.
.
ק
ד
צ
ו
עיון.
הדהל"נ שנ'ם כ"ג
נשנת
'
ו
ה
ן
ע
ה
י
ו
נ
ו
ק
לום'או תר
ם
י
מ
ו
ר
ל
י
נ
ו
ר
ו
המלך
שנה אחת
"5ך פהס שנת תשל"ר
שש
תי
ארטבאנ
כ'ט
והופלך מהמלכות ומת בשנת תרמ"כו .ואז
י
נ
ח
הננא זנרקק ברכיה והם מה'"ב מפר'ם אותחששתא נשנת דומרה ומלך מ' שנה והה
ב
ונן
.ן ואו הי:ה אמר"ה שביליטו ארוך היים ער הארכובה .נחכרה בן חכ*ה
קטנ'ם מהנביא'ם
ותקנהכו'ספרי'מהנבטוו' .ובאהונכנסהלגורק.נום ושרא הסופר א בשנת תשמ"נ שנתו'למלכותו.
ה'דועולא 5ה המעות ששא5ה נענורם ואנשאנוראשפ"4סקשואבוש-כו הרופאהגרול שנת
נתן
המלך
ושרפההג' ספרים לפנ'ו ביום הראשון .וביום ע"א ועשה[ס' רפו4רת] השס"ג,וגורגיאשפ'לומוף
ו ועשה
השני שרפההג' האחרם .ונ'וס שלחלה ש שנתס"ר.סוק.,ט רבו שלאפלסוון שנתק~,
' ספיס הנשארים .בראשונה ספר הא'הקא הוא ספר המרות ,והוא
המעות ששאלה ונתנהיוי4
ובהם הע:נתינכל מה ש'קיהלרוכוי'זטערעולום ,סלשוף גרולוהיזה טבסם ב'רו כתוב בה האההג
שנת של ארם ה'א החכמה והשונא האולת .ובעבור
ואוג"כ ה.תהבטירק'ה
אישפ'ט'מה5נשנבלל'" י" 1שהממלועגבענעהאל'לינ)יזרגוהו.
בלשצרהמלך הה,
הרמ'ה ואומלך
גוישתמ כקס'רקס'ש השם הב' חעא
שניםכט' -וסחן'גוריון .ובשגה ראשונהלמלכוויו
הט'
ראה רנ' %4המראה אשר ראה ר' ה'ות,
הח' לפרס ומלךב' חדפום .ואחחו
פרס וכלך ז' הרמרם .ואחמו
דריוש מדאהגיסו מכורש הראשון כשהחריבו שינךאנו
פרס בשנת תשכ"ט וכלך כ"ט שנש
לבבל והה :בן שש'ם וב' שנה כשקנל הכ%כות ררוש
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והוא הבלךה".יוייע כ"ג הר' שנת ס"ג והמה
כ"ג מ"ה שנום.
.9וחהטגמתא הנ' היהודיס קורין לו אחשורו;ן
בשנת תת"ה ומלך מ' שנה ומלך מהודוועד
כהןקכ"ו פרונינסאש ולקח את אסתר בשנת י"ב
למלכותו בת אכיחל דור כודכי בשנתהתיץקכ"ז)
שניםלגלנת בבלי וכולכוו אסוזר ענןב,הי
ו כ"ת
זעגינ)ויצא מזה החשבוןלמ' דעתם כיון שמרדכ'
הוק מהס:הררע שיצא סגלות יהויכין י"א שנה
קורם הרבן הבית וגלות בבל שהיה מרדכי בזטן
אסתריוהרמר"ן ווה תימה שמורכי ואסתר בני
נוג' אהים 1ב!ה הזמן בתולה .אבל נפהש מ
מרדמ לא היה בגלות יהויכין כ' אם קיש אבי
וקנו של מרדכ' .אכלכולברירבותיגוו'ץ גראהכי
ההו עצמו מרדכיוני חיה יותר מת' שנה ועדה
עתה נמו ק"ך שנהבומן אסחו.
אישוקר::יש ס'ל'סוף יוני בשנת תת"ך.
אפלסוון פ'ליג)וף בשנת חתכ"ד .וה,א לימד
הגראמאטיקא נר9ומונה ד"ל דקרוק הלט,ון והוא
רבו של אריסטו והואהיו מארינש מיון והלך
ללכוור לכוצרים .וחלק הסילשוסטו לג' חלקים;
המדות שהטו איתיקא ,וההג'ון שהיא לוג'קא,
והטבעיותוכו' .והוא אמרני יש אל אהר סבת
החכמות ואש כל'
נל הסבות והיה חנם נדל
דמליסטיס .חשה ספר אחר שנקרא בוי מי א1
שמדברעלענץ העלם והכוכביס ועל הנפש זרנה
מתהלעולס .ואמרתוייואיני שאינו מבין שמק
הספר ההוא וחמ :פ"א שנים ,וכשכתב טיכיאו
המז שנתד' והת"ל,
אשיקורעע הפעוסוף תלכרד שוקראכז'ומ ש,ת
הת'5נ ,וזה בנדא' לא לימד כ' כתב משת
סוהשיתוית' לא עמגיח בשפלים ושהנפש מתה
עםהגוף והכת שלו גקראו כתאס'קורסין.
ארההששחא הג' נן אסהר ומיך נ"ו שנים
והמ :אכור והרנ לאחותו ולחמותו ולכלכיסימזשעה
ומלך בש;ח ההמ"ה.
ההלה מלכית מצרים שנת התמ"ו ונשנת
התמ"ח מלך סלישש מלך מקדונא אביו של
אלס:נדר הגרולוכוזך כ"ו שניבז ואילופונא ה'תה
אשתו ,וכל סיפרים דברי היכוים אומרים כי
כי אס מנקלוטוכףאו
לסכנדר "רנו נוטיליפו
ר'ץ נקממכור מלך מצרים' .ונתן בן יהוידע כ'צ
שנה ההמ"ט וההק כ"נ מ"נשניס.
דמוש:י:י עשה ד~וירטוריקא שהוא דבור
הלנמון הצה בשנה תהנ"ו .והיה מאטינאהםבזמן
סלשו המלך .אדיסטו נ"נ נש:ת תתליו
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רבות'ו סוקראכו הופלכ~ון ,וזמקר שמת אפלטון
חקןנ"ג שניםיימך לאלסכנדר ואמרהחכםעשתיר
מה שיניר .לנסוף מצר קנאה אמרו שהיה

ו לו כמו
מ-נרכננדהאלי*ם וברחיו"ני שלאייש
לסוקרפווחיה "0ב שנהואין מספרלטמרי'נשששה.
אושנוש
י"ג לפוגרים שנה תתל"אומלך
,

המי

ד'שנים.
חוניובן ירוע שנת תתפ"ט המזכ"ג ה' שנים
והואהז'.
שמעון הצדק בן חוניו הח' לכהמם בשנת
51לךנ" 1שנים ובענור וזשנותו ש העם
תיצא'י
הק
נ
צד'ק .וחומו בנו היה קטן ושכתע אלעזר
את שמעת הצדיק האמור למעלה .ידוע כ"ג
שנתהתל,ז תחת יונתן אניו ושכהמ י"ח
הששי

שנה.
אלסננדר מלך מוקדוניא שנת
עא'
הכיטכולךו!המ:
י'נ שנה .וקמהבןכ"
יוכשכ!וז
י
תנ
תו
אביו למח אשקלאבונטו ואיי הרומנתמ ולקוק
אפייקא ולקח שוחיא ובאלירושלםוכברוהוהכהני'
ובנהלאל0כנדריאעל שמו .ודריהמ
הראשון
לפיסיים מלך נשנת ד' תתם"ה
ו' שנים
והרע אל0כנדרועבר נהר פרת.
ר)
מלכי פרס עדכאןהיוי"
 1כורש הראשוול' שנה  2קמבעיאח' ערלם
 3אעממרדושז' חדטרם  4דחוש ל"ו שנים
 5גירשוש ך' שמם
 6ארכובנוש שנהא'
 7ארתהששתא מ'שנה  8גיןמווגב'חרמרם
 9שובדיאנוש ט' חרשים  10דריוש ודדוע כ"ש
 11ארתחששתא שהוא
 .כשנים
איעפורתפ בש אסהר ס' שמם
 21ארתחמהיהא נן אסוד נ"ו שנים
 13אחשנושד'שנים
!4דחוכייהאחרוןו'
שנים ,נלםרימ שנה לדעת חז'ץ ר"צ שנה,
ושלשהס~יםאירכרש המצמ נקראנלשוננוחנוך
ווה נקראמירקוריו חכם גדול ועשה ססר נבואות
ומפסנויהכוכבים והמז בשנת תתפ'ש .או הוה
אפל,וו תלמיר אפלפוון ועשה קושמוגראפטוח
וספמם וובה .וון ג"כדיאכעמוג*שכדניתלמיר
אר0טו וריטקרטעמ.
חזכק השש תחלתמלנותאיטלאסףרא .ומלת'
פרם.
נבנית שנת תת"מ ובנאה אחשורוש
וי"א שנבניוז בימי ע:ושע וזה האמת ,פאנמק
כ~ומלשה נבנא ששז חתפ"ב .וכן קימו וביר
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אצל מע,ץ ונגניז כשנבנית מלאן .נירונא
נלונברדטוה וקרעטונא וכן מקומות הרבה

11א

9-5088שש]
מאמר ששי
שן שץ שמתחי לעשת מועיהש
%ונמזשמ ומזא שהא מטרקחש ד שרהא
הנערא וקב%וניא ומלמינסא קוים מ%ראשי
א"ה שינו עק ננך תורת סשה טאעיזה הבה; ומה

הטר

ש',פ2ים ,תרנא קודם מ%ל א"ה שפ'ב שנים
חאלסכנדריאחיכול"א.
)קזמן השבהגי במלמיום מלך טצרים
כו' שנה בומ:ה תתם'ז רס"נ
אדראלסכנדר
שניםלגלותבבל והצרל'וערזולכשי'1 .ח1נתסזרו
?ירז%בתוךהעכרם תחת כלנות ארם שנתריקפ'ץ

*

וכוי

ג"כ אחר %4סכנדר .ותחלת כלנות אערא שנת
חתצ"ג ו0לך או אח %4סננדר .דרה הביחטה
י4הוונה מהקרטיגינש עם הרומים שנתתתי.,

לץ שנים
אלעהיהנ"ג הש' שנה התק"ב
האמרו גשוההא אח טומעין דתמץק פ:ת ל"ה
התווה
לבמלכרום ,ווהניסש הע' וקנום
להיכר פלך מצרם וביו יום מעתיי
העהקוה בלשון
יון ותקן הטפר בוהב וגם במרג*חע ונתן להם
כוהמת רבות חשמר להם שיבקוץ זעחו לפעטיט.
הב'שנת פכ"גלנ*הבבלוההא
במלמים
ק
,
'
צ
ק
 ל"וז שנים .ואנפיוכוסבשנת ו2ת ומ,
המלך השנ'מכיוריא שירא דכעעק חירם שנת
ט2יניםוע"1נ:רזעהמלכים אחרם
הח",לומלךיי

וי

הי

אחריו אנפיוכם.
עםדוומים שנת התקל"0ו
מלחמת
האנסר רומאהקנרלשחגמיונתי
עם אמפר שץליא וסידניא
הגעיקא ,וא:סר אמרשוהי נלהכרםורוכבים
טמ~ם,
אנמיתס המלךהג'יארם שנת תתקנ"א
"רו ש:ט -.פלוםהרומים עםהקרטיגינען שנת
תחקס"א .במלכרוסבולך כוצוים שנת חתקס"ה
לז שנים .ונןמלךאו א:פדוכס!קמלך הד'
ו0לךכ' שמה
ז;וניובןשכיעון הצרק וההא הכ"ג הש כהת
חהקס"ר ומלך פ' ש?ש והוץ  .ובפלכרום
נ*
ב%ך מצרים שלח לו טרוק לו טעות %א רצה
שלנו מטובייתצ*םוסץסיהו.
מהםיומח
ונהיגודי
%ננו הוחדום וחו
ברח למצרם
מרלו
ק ן
כמני עחד 4נסרונם וש*5ז הרוכרםלכר*
שכהוןבןחוניוכ"גזד"ב שנת התקע"ח והמ;
לג כ"ב שנים ובנה המקרש והנבתז הכוו)לים
דבע:מה לו נסכי נתכלאי הבורות כרם רמם.
ובספרבןגוריוןכיזימו בן וזניו הלך למצרים
השלח כתבלאלסכנרריא שהמה שם המלבמלמיום
והנלכה פהמםדיה בקץ גדול שנפלטהתן נושות]
לששות בקע הנוק,ן שם כמו ב"ה של ירחשלם
שנה קודם
וצרץילעשיתוהכי?צעוהנב,ו
הבו שהא תכדה
שא,

גאשמר שנבאעשיהע" 1הוא מיה כרנר הוה,
וש ש לזלסננדרא ועשה בקעוכיבדזוכתמש שכ
כהניםולווםוותשוהנלים אבלאין 4קמר פודתחן
הביתונליובידך בית המקדש של ורושלג) .וזפ
להמוזלכד זזכבר השוכורונים וחכמי ו-ה~5ם
בזי
על דברהביתביש -גרעים ונהוכחו 0אדע? .וחהץ
;
ו
ב
הטענותהאמידותמן דועהה פלא עדה
מ
אם בירושלם מצאוכינל כלמ המט בש הוממם
היושיחים מ:חה *חטלם ולא שום
להר
שיהדגומחש"ישו
גירםואו נצחום בור
כרצונם .וזפ בחרוג"כ א:סר אלטכנדויאכזהבטע
שעשו .וקרובמזהמצאנוברמירו"לגסוףכונוז21
אנפיוכסהנדול השני לארם בשנת שע
לץ שנים .הץה ה0לך ברח אמנל
קרבואגינא 0קמזי'0וןדגשרטהרוכרו) .ו4טזיה
סשץם 0ו)ובהם
ק-ישע כ.רא ש:תתק"ז
"שנתהתקצ"גדדזז
עפו
עם לדב1ספרי)?קרשלרוכוימו.
אניבל ואדריבל אריו ונשארו קטנים .ויואת
זלקו מסור מאי0ץ לצד
דעענה מת אכקקם
4ה
רומאכודדוביס .וו
ידלק השמ מנהר"הנהו
מה;רמיגינושוהםבנו לקארטיגינא טקשטייו
ו שנה הק:
ובשנת תתרן"ו אניבל בן ל,

.

ומי

הי
הי

וי

*י-ם

.

הי

ויכ

מ4הדב*"

י

6י,

יל קרטאנינא.

וי

א=

י
*י
.

חוניו נ"ג בן שמעון כלך בשמן ה' אלפט
ומלךבכהונתו כ"פש:ים .חההי;ביכראנטיכט
בוצרם
כ%ך ארם ונצח לבמלכיוס
ה
יליוטולם וזזחריבה ופתהו הדלתות עצחם
דש
גב
ונ
מוחשלם והרנ ששים קקה"ם יק
ח כל
כ* המקדש והולו עשדת %4שםבגחיז ועש,ז

רעות גד%ותלעסוז.%

א)יסתרכלוס העזור' הטמהסוף שנת הו%4פים

*ציה .הפג"נ אררכמידוון
מההנרמה.
חריא
במלהכגרר
י הה'למלכ' בוונרים בשנת וףאלפיט
וס
וח'ומלך כ"דשנים,
פאמסיורבושלצמיון שררוכר שנתא' ר-א
השפיון ה1א נעדלךלנשרר והתו עסוה פלחכ1ות
גד%ות בעבוד וקיומץמ חהוא נלחט עם אניבל
בקרפרגיני אצל הו:ס חקזיבה .והי:
תעז; בשנה האמורה *
ף
ד
הו'
בשנת
במלמיוס
ב
ל
ו
ו0אל

המהנרסחתפה"פ1ף

.

.

ל"שמט.הי

פ"יסוף

*

0רמול'נץסושי רנר חעדם בשנת דףח"נ

[ל6%4-510
ספר עחסק
ש]2
ע תה שמעו ננל המדנות
1 .פ4מה
לתמיה
חנמהדשהיאפיילוונן'.זזזזתימורע הכהמם משל ארט .ההימ
המעהשיום עםהיוטים
וכהב סטר
ב115ן
אנהנטהתונו שנתה'וכ"פ .הםלהמה הג'
הסלוסוף ת1סר ד4ף הימים המצף
ק
טעעצטה.ווע קטוו אחר פלושף חש1ון מקרטג'נע 1עםדיומיס שנת ס"ק וחרבןקרטנינא
בשנהאי כלחמת המקרע"א עם הרומים אז שנתס,ז.
סימ
בטלנרוס
מצרם שנת סק וכלך נ"ט
וי4דומא ודא באשהוא בונמשה כמו ק'כילין
מהמסיא ששמה גונרלקיאה חתכלחמה היתה שמם .שמעוןבן מחתהז שנת ע"ג ומלך ה'
שגה ובטלמיוסהתןאנטיוכס זמנו למשתה תזג
צנ"מומווינימטות.
יצדנמזט7הגגשפובמ1'47בכהניס הוא גשא 46משןי"ב בנים %אשתו וב' בנס אזקרים נוץ
ח'אלף ה"ד .והקה וה שכות שמעו כ"ג חהנהש במאסר .ה 5בשנת "0א מלך הורקנוסבן שמעע
ון היו לו והואדש' לחשמונש ו0לךכ"ושניםווה דךה האף
'1בניםחוניו וגע1ופרוחנן ,חזני לא
והקז חסקי .והשנים האחרם נלחמו יכהונה וההה נב'א ונקראהורקנוס שם דעשל
אהם צד על
אנטיוכסמלך ארם שקךר שנצח והרגי ואז אכטיכס
נ"
הכהומת ועשו
גל
ע
חשידישו שמות ע1האל 15מות הגוים ירושלם ביטי הורקנוס וטי?ברו על הדת .ואו
סחת מלה
הורקנוס לטונת העם פתח קברדור ונוצא שם'..
והם עצטםהחליפו שמם ,גטום ההת4ע נקרא
קר"ו שמו מימ*או דרככיניוהב והוצ'אםונהןג'מאוהלאנטיונסףעוב
גשונע4בלשון יון,יוחנן
שמו.ונינלאו מוירהעיר ואז הורקנוס לשומרון והחחבה.
בשם המים ,א%הוניו לא
ואדדזמן נשנאדיוזוס וננאה קרא עמה שבטא
נתןשוחד לאנפדוכס
'"א שנים ואודו הקטן
'קסיגזור שמד %א שומרךןווההורריסהסיר המח5וקת מדמרושי'
פח 4שנים אחרים .ועשו
ך
ל
מ
ל
'
ה
זקן כשוד וצוקנהמיובה מח והניח בנעז
ש שואלולאיקראועלניבונז קהררוכ) אלאיוב"ם.
"הובלוס ואנטיגנוס וג' אחרם וניבא סשעת
הס
ור
לבטל השמר שז א
חומו לרבר
%41
נרנלו4וסלח5אוהבו שעזרוג אותו בררך והוגו מותוכ' לאיקימובניו התורהוכן~יזו כימלך
ב:ו ארסהבלוס שנס ה'וקש וסלך שנה אחת
ה%הרג הכלךלרוצה מ חדהלו.
והח*ףהנהוגהלמימחונתןית
רשנות מאא
סהודה שנת ה'אלף ומ"ג והוא בן יוחנן בן ודעכיחו:י ח:רולנןשמעיןס1ההה כ"ג שאמרנו
טמעקגןהשמינא' מחצר אחר כררושלםגשגימם למעלהביט"א:ט'וכס הרש?י אחש בן 4נמעכס
ירי
ב ,וזו7ודולוה' בנים הא'יוחנן הב' סומעק שמו שיליק וסלת לשר צבאר לירונמלכ 4לגוול
הג'מזורה הר' אליעוריהה' יונתן .וזה החרק זזכוקדשוכשנכנכו לכהף'שיצאושני נערים עצגו
בהירת משה חשרמותו טרם יעברו על הווודה
לשר ,וחומומפני מחד המע התסלל לשמ 'ת'
ישלחלואנטיוכםשיכרר הדת שלוו5ש השה ונלחם והתשהו ,והלךלולכולך וא"ל נף שזהווו רוצה
הו%ובניו עמו .ולישן זקמתו ובמןע שהילבניו 5יפוךדמו ע4לחהו ליושלם .ואהד שמת וה
סרמחזו ש התורה ונמשמשלעצתשמשןולגמרת
נט"יבןקטן וטץ
הכהונה 5וחנן
תו
חבי
יהובה .וההל'פו שמש :יוחנן יוע ,שמעון א
יטהממונרנ",או.
וזפר,יזודהמכמי ,שמונ,9ימקאבהאדש ,ירוע הב"נבן ענתן הכהן דאיסה לההושע בן
אלפ1ריונתןלא החלטו שמותם
וממ4ה 94דו
יעצדקהכ"גכל אלסכנדר
שאט"ולמלנותמידה מכנ4ר ה %אנטינס הקזחרעלסנביטימי%4לאחהםבה
ירוניםוס-שום
דס
גי
יע
פלךסרס נא לשא0 %תעתוהניחד' סדים ש א"' ס'רושלם ועשו בית בהר גריזיט ,הומרו רעות
םסישם ע:ורה ועסאה טלום עם הרוסים%6 ,סכנדרמוקרון:מהוא בנ)לכותהסירומו:משן ובא
ויל
מוחר71.ק באושרים אדע'ים מאנטיוכס וששו עטו להידשלם מצר שקהואזיצא 44לו ירוע כ"ג בבגרי
ילהמה ומהרג קזודה .וקודם וה בא ע:ודה כרימהגריה עםהכוונים ,ומון שראהוא4סכנדר
למקושוסד:ר אותו ובנה דפרצות ועשה שמחה ירר טעל סוסו והשתחוה לשט סוהקץ כתובבציץ,
והוק הות ההזודים העוזבס הורת כתעה מומהן ה %אץ שר אחר בה1ריו למה אתה
לההודי ,א"לאין אני כושתחוה אלא לאלוה שלו
ויסשןאחיוקנוגוסו בזהב רב כר' לקוברו
ר'שנים ואה"כ בא יתתן בשנת ג'
י'ט שהואכתוב במצחו ,ועודא:י משתחוהניבדלום
י
גשהרג אניר4ית' זאת הצורה,ואז נננס 5רחשלםבשבח,ח
9נ'ם ,ובקש אנם'וכס מלךיוןלהרגו
י
ג
כ
,
'
ה
כ
ל
"להנס
מלהכיה נר%ה
כל חץ'ו ועשהזבויםלשי"ת ונתן מתנות
להץורה %תק
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חסר ושאלו כי ו'
אמר4אנשי יתטלם
פו:ים תהיה 'רחשלם חפשית בלא מס והורה להם,
וכלכווזנ)וואלוכוכונו .ובויד כש!:ת אלסננררבית
ידוע כ"ג .ובספר עזרא ער וה 'דוע י:ושע נז
יהוצרק.ויקים אלישיב ידועיונתן ויוידע ,וא"כ
עורא 'ש ספק אמ דרה כ"גכי וזהביכי 4לה4ולי
ה"ה מראשי האבות לכזהכיב] כמו שנר4טה בעורא
והיז אח יהוצרק וההה רורו של ע-לשע.
ונחוור לארסתינלום שכלך שנה אחת אחר
תפ"דלגלותבבל ובעצתאנט'גנוס אחע אחר אסר
לאחיו ומת הואכיתה משוגה שיצא טעיו'מהדם.
אחו 4רסתובלום כולך %4סכנדר אחיו השג'
להודקנוס אביו ומלך כ"ו שנים והיה שמו
יוחנן ,הח היה בראשונה טינ ואחר זה הץ;
רשע והרג וקנים אנשים עםנשיתי:ם,
וזה מת
לו
ור
רביעית ג
כיל וזהאלמכנדדכילך
תמוסלכי אום סוהם
בשנהה' וק"ח ובששת
י
"
,
ק
טמשפחת אנן'וכם אחר וה שב ב' בנים
אל0כנדר וזיורקנום וארסתבלוס ואלסכגדר עוב
לאשהו אלסכנדרית לבווגת חעם למלכה ומלכה
0ר שמם וממה בת ע"ג שנים .וה' !4עובח
להווקגום בנה הגדול לכ"ג והוא הכ"ג .לכהנ'ם
הגדולינ)וודה כ"ר שניםכ"ג .ואחר שמתה אמם
היה מחלנקח ביניהט וגצח הורקגים לאחיו
ארסתביום ועשו שלום כי איסתנוום ימיוך
והורקנום ע:יה נ"ג ואח"ז נתחיט הורקנוס
זהלךלמלך ש-ביםוצרועלירוסלםע 5ארסחנלוס
חהיא היה סבח שבאו הרוכףים למשול בירושלם
ואו הלך פונפיאו *רוטלס וראק המקרש וכבדו
קיסר
%א ש5חיו ואח"והלךלרוסי ונצחו
וגרח פונפיאו למציים לבטלמיוס וחתך דאש
פונ0האוחשלחהבטיטיוםלגו*וקיסר .תה פונשאו
היא שששה בדאשונה טרתנו ססנידושל0לרוכף.
גוליוקיסר הקז שרלרומים:שנתקמ"זוקרשוש
שר לרומיס שנת קט"ח טל ימקרש ואח"כ
הלךלפרס ושםהרגוהו ואוהין טארקושפעיו
ופ%יולוקריסי פה!'טש ,ואא*ו וורוש אוראדור,
מארקומוליופיסרופילוסקז והואהגדילבלשון
לאט'ןכאוידקטולר'ץ אכףת'ת ו%שון וצוצתו
אחרכללי טצרים היתה מלכה קלאוסטרה בת
בטלנויום ולא לקד!,ץ בש והיתה וינה ומכשפה
וחשנזכרת בפרק המפלת ובסרק קמא דעבורה

סרסימי

מחליאיי
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גייו
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ורי
,שפטרה המלכח שנצחוה זיוסיס ות"שו
מ5כותח ,אבל במרק חלק שא4תקיפטרה מלכתא
לר' נשאוי וא'.נח זאת כי יש ר' שנח ב'נ'הם.
ושאלח4הורדום פע4כב ענ4שונארווהכי ה.תה
גרזו.ובילכהבשנתק"ןיו:תהונ'ץלגלותבבל.

י

וכ"ב שגה סלכה ומש היז עוד
ונוש] השנהגנניתעיר נדולה באפר'קא שגקראוג
אנקישאל'מילין מקרטגינא בשנתק"ן.
וגוליו קיסר המלך הראשין ברומא מוך שנת
קצ"א שנת תקמ"ב לגלותבבל ומלך ד ,שנש '11
חדשים ווה
מלכיתברומי והרגוהו .ואחר
תח
וההיוג'שנה
בל
ים
יא מלך .ואחרוהכווךאוטניינו
ק'סר בחדש אגושתו שנה קנ"א ומלך נ"ו שנים
וחצי והץןבן אחותו מגייו
 .ואחר
שנ'םלמלכותו בכל הע%סבשלוהל"השנים.
הורדום הג *5בן אנטטשר האדוכר שמת
אנטיפטר במם המות שהי :גבור גדול
הורדוםבנו בשנתק,0א
טנים.והיולו
ה'בניםואוהיהכ"גמלכייון .וערוגיי
ד ררהה
הכהונה הגדולה כסדר מאב לבן הגדול
וש
נ)
י
ואיך שהוא ג' שנים קודם החדבן היתהונמקכ
הה
בדבהסובמיתובכ 4שנה הי
זו בכנ"גהחרגי
הוררום אחרט"ושניםלי!לכיה
המקר40ימח
סאד ובנה בתנם ב'רהשלם ובנה שים .ולכ"ו
למלכותו הרג להורקנוםכ"ג שנרלו להוררוסוהע;
אישידי
ק והרגו כשבא הורקנום מבבל .והדג
לביל אחותו והרגלסנוזדרין* ובניו הץ ! ארק,לו
ואנטשא ואנטיפטר ולישיני' !4ופלטו .ובשנת
קס"ה חוץווירנינ'ופ'לוסוף ורוסא ותוכן ברומא
וכן הץ :או ט%יוש  -מיח .הורקנס הכ"גנהרג
כוהודדום)מנתקפ"ו כ"ח למלכות אגושתו .ואו
ננרתו כל החשמונים ומתבן ס'שזנה .ווה נל
ימיו ה'ה בצערכי אחר שמהה אמו א5טכנדרית
מלךג' חרש'ם ובא ארסתובלוסאחיווגיחם עמח
ואח" 1בא פונפ'!4ו שר רומטם והחויר לחדקנום
למלכות1כהונה מ' שנה ואחר וה לנבל.
ואחר שסת זה נכל שנה ושנה הע;
נק4ח
גמעות .ובזה נתקים מה שניבא .רנקל 1חשחר
השבועים שבעיםשנים וששיםינית כ1שרזטהחח
הכהן והצדקיכל 0הסנהררין
השבילשן האחרונה מי'נבי!וח טי:ץ באוסות
העולם בשנתה'וק"ע.
טיטוס לע'ו אקמתורקו ,ר'ץ כיטר דברי
הימים בשנת קפ"ג ואובידיופלוסוף ופה!וטח
"1לפיטס שנת קמ"ב
מרים בת דחזשמונים .אחות אדסתושוס הנהן
הנש -שהרג הורדום וזאת היתה אשת המדוס
והיתח שח מאד.שלא ראו.כמותה ב'ג%ם מ קרן
עח-פניזי
דשהיואומרים שלא !ע'תה אשה כו
אם ?ורזז ג!ן השכרם כשמש ובורח .דנעמר
שהרגבעלה לל כהשפחתה היתה להאיבהגדולח
בלהטיתה סלב גדולות ובעלת כפש

נכיצריס.
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וותה העהלשננ עמו ,עד שחסוההואתוה ומשףתיה שמ באוק* ורצה להראות עצמו
בעלחאמרו להודרוס הסלך פעדא שלחה 0תב איו
הוערתנולו 0הץת ,ומכאן נקראוושימונששו
לרומיערסו-ו הםלנות מהוררוס ויעו לאחקז ,מי שטונר בוטים קרושתו ,תומרו סוהתשלל
תטד,ודדוס רנה אותה בסנהררץוהרגוה.
שיסוןפיטרוונפלשסעוןהשמרוני מהאתר וסת.
הוודוס אח אשרשסבולך שנתרם"ה וכלך ג'
הוכק דמ132יני סולר אותו האיכו רוחנן
המטנ 5שגת ה'%1ף וקצ'ש .רוחק נן ז0יה שניםיעו
ז המתתה לבנו ב שנים .ואדר זה
חנהן ואשתו עסרהוש,שתץזזרשיםנולרקורםאותו אטץפסבן אגףטסמלך שנת רס"ט ומלך כ"א
ובקי בלשון לאטין והוא
דשלש .מש סביות ג'נץזם נס' אישירורו והמז שנה והץז חנם
ג
ייקי
דה
ה שנת ה'אלפיםור'וכפיאישידורו שנתה' אחרוןלטלכים.ואו
יטזטחלושןגרולניןוזחככר'
ור";מ"אקצ"ט .ושאסומרים לרהבתי'דשנה .חכהניס .ואז היהחוניכ"ג והץזצדיק .ואהויו
והאאחרון .ונחשהלפניו
אוקו%4וסבןהידוס שגת ר"ר מלך שנתמ'ץ וזיה סחהיהמ
סרטץ
הסופרזןגרי
לאגושתו ומלך ט'שנים ,והוא ואנטיונס אתו
שהוא אביו של יוסף ן' גורע
עשו פלחמוהונבשו אדצות.
שעשה ספריוחסץ.
שנת ר"'ג מלד אנפיפוס אחע עלקחו
שינקא הדנם
שנתרצ"ווזמ4הססייפ
לארשויוסאחיו המלוכה .תה 0לך כ"ר שנים הרבה והרגו קיסרהגנר
יר
יו תלסירו 1ח 1לוקגו בן
וחלקה0לכותלר'חלקים ,הגולבפניעצטוונו' אחיו שלשינקא ששה ספחם.
חיהאנזרדהרגבניו והסיר הכהנה תדה עונר
נירוקיסרשנתרל'חופלךי"ד שנטת'דוסר'.
חתורה עושחנ? ליוחנן הסטבל בענור שהוכיחו ייננוש פפא שנתרנ"פאת,רסי10רו והקה ס:שו
למה אה1תאהיו אוטשוס ואחרוה הלינודן י"אשנים.
לרוסא ושלו1הו ילאון שודא עיר צרפת
גלבאקיסר ברומא שנת ע' וטלך '1חדפים.
וגטבתו סתהבסים שנשבר הגשר.
ואוטוקיסדסלךג' חרשים וביטיליו קיסר ג'
ו6ע0שלחכיותטיבייוברהשא שנת ר"ד ומלך כ"ג חדסרם.
שגים .ואו הקץ ת%יחושנתרט"ו והואפלוסוף ינטיי
ופלושףטמיד שנת רע"ח .ומ או
סהתעזו
נ
"
נ
ה
ן
ה
כ
ה
ן
ו
ף
ו
וחכם והוא עמר בירושלם בענור דיומ"ם פ' עסף ג
ן
ב
*
אספסיינוסיסרשנננס בחוטמו חו 4הצרעוז
פגש חעודומונרים הכהונה נרולח והוא נתן
לקיסשהכהונה תה שפטלאותו האעש.
חהרבורים סלך שנתע"בומלךו'שנים והץז עד
שלאטוש שנת רכ"ד והץןבירושלםר'שגים .לירשים ,שףה שרנירוואו ה0לינוהוברוכשו
וסשנת רכ"ח היתה פרישת הפרופרם והיו והוא הט;ביושלםוהנמזלבנו טיסוסעלירושלם
נכברים בו1לבתעק;ם ובכ"עכלם והם היו אויבים הזדעינת בעעת ה' אלפים ורע"ד ה' יכרם
לאוהו האעש
לשיפתמבר שנת ע"ה לא"ה .אגל לפי קכלחנו
הצדוקיםהיואו בשנתרכ"ק תדופרנים שהע ביוסף גוריוןודה בט"בביוםיאשוןכ"חיכרפ
אומרם1יןתחית הסתים לא סלאמםוכי הנפש לאג הדה 0ינת ג' אלף ותיצ'א *ציח
כישתעםדצוף.והיוצבועים מראיםסוהםצדידט היא ש1ת ט'למחוור ר"ב והשו מעובית והקה
והס נרמם.יא
ו 0ת אחרת פרושים נקרארם בכ"איפרם לאגת4חו ן או* השלים החרבן 6ת'
אסיאוס פחו פחדם כאר.
טסףטיטנרי והקז ש:ת "0חלנוצרים .וה'פעסי'
תדלתדזקו ד4בורגוניא שנתרל"ד.
קודםוהגכמיהירושלם 1הא'ביפר נבוכרנצר,
ך מצרם,
אגרשטבזן'השונרייםווםהעבזןצארריסק.הבהלחוהס בלך בשנת ווההנב''בבית ש 4כבשה אשיביאוסי
אגהססקודם
אנטיונס ,והד'
רי'
 .,והה' הורדוס
ווסלך
הגרולי וכףשבנהואתפונפש
חקזגרוכחשעם0דבירעקיסג
המדעח
י ~1אכנען ו'4א
קיוסטיורנקליגולא] שנת וכולךד'שנים
0לכ' צדק .ובנה סגרל אחר שם וקרא שמו
קלשרוסריר שנתרכ!"נ ומלך ל'ג גמנקם וח' שו*מאן ,והעזמהננענים עד וסן רוד הסלך
חךערם.
ע"ה ורוד קראה יוזשלם והחלת התיבה יר"ו
פיסוןפימרו היה הספאהחששון טעמא שנת
כ,לאה שמיג והקז בה ג' חומות וברקכות
רם"גתיח שא נ"ה שנש וו' חתשים וקודם ברםוד1פירות בץ החוסות וג61*4ית %2ל ברל
וח הקקספא נאנטוכעון שמםוהעןגלק~והקיסר ובעומק החפדות הקץס'אלף ורחבט רהג רג*ם
דיי
וחקזהדעיבתעד שגא אדרףבוגו וחזעיק במנה
וכקיוי
1ח 1דיח שמעון הגרול חפווכ1רומ גגור חל ונחגחלגיםוושלא 'כגסו שט קזודים מ אםעגיפ
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280 -8844ש
ונשלסח פףפיס יהמלם 0דד וצבה רומים וכן
סתוטהקיודים
כיצ"ר כתמ-ם.

ת'י*

ה0לכים שמלכו בויתשלם שלקחו כתר 0ללוח
בעמן החשסונים :אךסתולהם שנה "הזת
אי
טוסכנרר כ" 1שנים .אלסכנררנ'ת אשהן אידיו
שנים .הורקנום
שניס .הורדוס ל"ו
שמם.
ט'שזים .פףטרדקו שנים.
איט לנים .תת2אח א ו  2צש.
הממט מיהח%א עו ק ש ססם

.

אווייי לי

י

כ'י

"אהו טיה חיה2

י

א"ע"
4מד שק אשק.
ק ש ק  9ד מ מ ו לצ
י
שיח
תש מק! 2
2זהפקת" פיצ
=שק  9ק חתת קיק ש ל ע *שן
 9שקמה
ש ה ושי מ ר ם ש.
 %ר  9מלח
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חי

אשי
י
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י
ממחיקאי"קם ל שש,יששבש
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9ד

קץ אח
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ם=שי

שמק

"פ ה "
שו מ ת ג ש
ושד"טמקאח.
שי
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י
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אהסף.בלוסאחיווהסייו מהנהונהוהק:ארסתב*ס
כ1לךוכהןג' שניםוג' חרסמם .ואחר זה לקחו
פונפטרוהולצו לודמאוח-0ה הכהונהלהויקנס מ'
ש2ה ,ואחרוה לקחו
אחר ונתנו הכהונה
להורקנס בן אךכעזבללס וכ!לךג'נונימוג'יורשים,
ואהק"ו ~מרע*ו ו:ורדוס ושישיו אודו ופלחוהו
לאנמןכשוהיא אצלבורבלוםמשורשי:שיבהלארץ

כהי

שול ושלדו שםלאנמיגנוס לאנטומא שבתמים
וחתו *ע0רגמס ונסלקח חורדוס הכלמת בפלו
החסומוטום הזו כהנים אחרש והוודוט ער
שמםופקהע
החןבן כ"ט כחגוםגדוליםבומן
אי
ז מהאאל'י ל שם ק:ודה משראל ענומין
טיטוסבן אספשעוט טלך טעת דו"ף 01לך
עיד שנ ,2והא דג" '6וסי כל השש
סורוטלם וגגרים וןמודות ולוחות התו ה נפי
ערותם והץשש-גסור.
דעדטשצואודו של פיטוס
ת"ג
טששמם ..וטופוסיק%צץ נהח ת' דוש.2
פח"מס קעד מעת תרע *דחז קיעמם
לטיר א ה י,ן שףםתשי.

קיץ

א

עיך

נ=ריים

ק אש %

דץ

*

שמ
*תח"
"א2י
יריס ה ת ע ש צ ק ח ל ק ש ד ש

יא ש=

0י

 %ה עת להז
שמויא ו%ך
והחדק בנין ירושלם וההריבה וגור שלא יכנסו
ק:ודעם לשנז וקר4ולירושלם אדריאןעל שםבנו

י

אדראכוס .וגם
לאלסכנררשו ובפה 4עתמ
והדעיקה .וב4רנגלאמוייא ק2אהכ,דיה שהך0תה

פ' טלץ ושטה טיבורטינא ומתבןס' שמ :א2ל

נק באיען.
רםף

טחז
ש"%הא,לצ וע,ו ק9 ,ק ,א*ך=2 ,ה
ה * ,ש2ע.
""%מי
ש ת מ ניל*9ה*מןהיח
9

4

 1 " 9ימ
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בסטר יכרםלנוצד"ם םמאכ1עמיהבןכתיבוו
ה"הץ אשר0לך לעיראלבומן אד!ועוס ש0ז
סר"ה משררה ,שטלך ארראנוסט'ל!השנים אחר
הדשיבן והק :גבורגרול ועשהנוק השיגה לנתששם
כסו שאתראשיבשווסופףרברי היכרם ,ונויתוק
כאכור לעזם בבל הארצות וכיש מא2י 4יבא
1פ44חעו ,ועשץ0 :לחסות עמהם והחמג אהצם
ער שמו ארראנוס והופיעט .וק כוזי0ז דלך
לכ,צמם והחמב שתי 0לכיות סדוני ומאנינרי
ובאלאלסכנרריא של סצרים ונלחם ע4ה עצד9
אדחאנוס .ו4וו סתו עם רב ב4לסכנדדשו והלך
20מפ כוויבא לארץ טעמושטכוש שהשו "ע,ם
כריים וארץ עעהאל והק :שם עם הק:ח-ם תדם

עשה סלחמה גרולה עם ארו-אנוס ודיג
ארהאנוס עס רב מהק:ודים .וה נכוצא גססרם
והוא מסכים קרוב לרבוץ ר!'ץ סאבו-ו בגט) הרג
באלסכנרריאההודים הרבה .וכן הללא"י והחרב
ביתר או וממון נחוה האמח כ :ביתר זיחה
חוהננה ל יר אדראנוס ק,סד נע שג'ם אדד
הדדבןולא ע"גש'.ים כמובעל רורות קןלם גם
לא מכרכיכוויבוו נהרג אע"פ שחו'ץהוכיההי.
וארריועוס מת שנת ס"הלחרבן.
אנטונחו שאן חתן ארחאמס
ש0ז קלש
וג'
ו0לך כיצ
שגים חיומים ,ועל שהקז רו)מע
ו
ה
ו
וטוב קרא
ו
ו
ש
פ
ו
ו
ו
ה
ש
ק
נ
ז
ז
ר
ן
ו
ש
ל
וכן
נרזוה מ זה או אודו ס'או)י
אחףו הוא אנטונעוס
ירמ שהע חנחם.
בפלכרוםרם4יי אלסכנרף פלוסוף ותובן גרל
והיה 0לךלמירומ;וה .הההוסיף רובהבתכונה
וששח ולמגשתי חקכמת הסבטים ועשהד'דלקים
לכישפפים וח120ה דגוחם וחק :פ"חשנים.וויה
בשנתה'ושמ'י נמי ס"פ שנים איד החרגן
ו!זאמתס'ץ :שנים ,ווה אמר כו שחושג שא)
סמזע לשלםסובר שוצא שלטן ל כל העלם,
כר
יעצה ונןסר מאחר גס התו
וקאפ
י שלאיקב
האף
אין *צכהץ .וכן אמרכר סרוחר י!ק'ן צריך

0ז

מי

שי

.

סשריוחסין

6א]

שיויף גמעסךם טובים 'וחר ,שלבתמ הדוכן
חגרלדוא ת"ש וכ' פזה אחךו  ,טלב"ג "1צא
שףור'אחרגשלמיום.

שנתה' המט"טגי4נו ההזא הרונף הששמלץ

87ךם נרסואה.

כ*שקו אנטונימ אהיו של אנטתי פ'14סלך
סיכר פשת שס"ב ומלךי"טשנים ותדש אחר הה
הקק הבם וחסור .ד4לו שני אחים היו בימי
רכינו ז"ף'וש.
'1 .
יסודושפלך שנת שם"א
י"ג שגים
קטים אחמם לא הששת' למהבסז

וטי
שנתתס,א.
עכינות
סנסמא במצרםי

פלער שנתמ"תומלך '1שנים והקהעי)מוזזד

גוצוי.

טלו פנתתנ"ג ו0לך ב' שנים ויוה
אכוע8ה בכל השלם כמעיו שמזוב דהמלם
דיי

בשנה

6849-68283
 -של

שנת תקל"ת קהעטנטע דעשני בנה
כ"רשנים וח2מ
קתיטנטץ
המלךדהעליסרגוייאנו אפשטאטובקונגמסונטינו
בשנת תקע'.ב ד0לך ל שניס וה' חדשיס.
וחליטשונתע מעך יא שנה בפנת הקסץ,
ומאת השנה נשנת הנ' לאלייפוהנו ז;יה רעש
בנל העלם סרצא סשפת דום ו:שקש ארעץת,
ונשעליאובפיו ארצותנפלו דךים והוגו לעכים
ובקונשטנטינא דוה ג"כ ועש וירקים שנפלו
אבנים והרגו אנשים הרבה ובית המקרש של
ישואל שהטץ או מרושלם שבנו אוהו היהוד"ם
גהתמוה גדולה קורם לוה ר' פעים בימי גלאנו
אשששאטו משקע בוה הרעש והרג הרבזץ יזהודים
ואחדוהביוםכוהרחו י)5ו אש וגשרף הכלואסיו
כל' הברל ,ובענורזאת הבהלה אמרו שדרה שם
ש' קזורם וחורוניצרים .וליט-נו היסר הקה
מנגדינצרים והמו"חךרזזיהודיםיירושלם וצוה
שיחוחלננות בו] המקדש ונתן להם רשות וגם
עורלהוצאתו ואמר שאע ובת ודוו חוץטיהשלס
תוונתלו הקהחיםלעשוו] בנזיהר מפואר בומה

.

וי

*

*

רוחר הקה במצרים.
דעק1ליסע הקיסר שגת תפ'א וטלך ב' שמם
לדושלם ווודדוה נא לחכף ושוש עצטו
טהמלמת וטת אצל חמא מסם המות..והתוננים
.
1
מתץבלחתווזלמנין וה ולא 'דערלעל טהוה.
אמנרושו אגמון ממלאן שנת ה' ותקעץב
גאלירוש שנת תק"ה ומלך ב' שנים עם ועשה ספרש הרבהוהוווהזזוירלאנושתיןנוצרי
קושמיעטץ הגדול ,וווזל,
טמוומיש בארץ מצרים איש סרוש בשנת ל'ו
לברוקושפואנכוץ
בש:תה' ותק"וגמהשו שנתינ"הללירה גול והקהטחזיר למש"ם נוצרים
הקיסר הו' בקוסטנטעא שנת ע"ו ומלך
גז
ה"
א
דיו0לך שנה ואדן'י' ש:יםלסלכו זזרמצרי
שמס,
שאמרו שרעאו אותו סשדעחו שלךסטרהוא
*
פ
ס
אגושת'ן אגמון בנה בולרא עיבום גכינתה'
שח"והיכה
וסנאןמהיילהזכעהתשהמ
אסוסלקושטאנטין שמה אלינה ליוסלםיקחה ווקם"ג ואו הקה בן י"א שנה .ועשה ספר
זקן'
בקושטנטינא
שנויוגיולה עם הקזודיםוגורה עלהעזודים מות כדאודדשרש סקרדי קיוש-
אסלא'הנו לה העץ שתלו בו לאותו האיש ,וזע שנס בשנת 1ץ ,ובשנת פ"ט חור מצמ אמשתץ
 .י
ויעו מ בןהווו אחר ש' פאות שנה בןל' שנהבעיר מל~ק עם אננרושו
בשנת ה' אלףוהר",ו ס,קש ש:תתי"בלנווש-ם
שנהלה השמרו שסצאוג' ע?מם בשת' וערב,ובעץ
כתוב ב%4ן קזוה ויוני ולטת שהווו היה גלות חתרבן רומא שבא ליה אלאיקו
הא'
עלא שזלו בצורת הד' מהגודושסמלכוו:גודיאהאצל אונגרשה בשנ'
ה"  ,ואוגור
מאותו
ו
ס
ו
ה
וה מעץ שתי וערב בעמר וה ,וש יהודי זור ה' למלכוהו ונבש חסא ושרפה באש והחריב
נוצר' והש ששתהלו הגמון כורושלם ואחר וה 4יסלשו ,וווהדיהכ' נראשונה שלח לשר צבאו
הנא נהרג ,ואחר חזהויכו העץ לרוכר .למלורנכושו ולומברדשוהו:לחםעטומלךלונברדץוה
בומן
נתנה א' לבנה ושס אווזו בוסל ופאל שר צבאו ונצחו לשר צבא נוהגודוש
ומטסמרמז
ז
ע
ה
שסו 4לך למלחמות ,והב' השל;כה בים כפי וכמהיטעוה אלאריקו מלך הגודוש נא והדשיב
לרומא וה'ה שם ער סהאכלו בשר
עדותם ,והג' לא נודע מה עשו בונ) ווה צרמת
.וכן :לחם עם קושטנמיןג' פע0חם
זסטאג-מ'ןהרהיב חומת בישנכוא ויקרא שמח בנקזם ושרמה
צוסת וממבא לאיטליא
קושטנמיטע ל שמו ונקראע] רוכר שנקז כמי ער
אלאר"1
4ד*ושטה הפשו לנל מת .וכן שדלכו הטדה 1למפוד לקחחה ונשאר
גדלתם ,וטטק
שס טהם לרתיטו המעתק נ"ר סמרס מלשון
הבאיםאוש-יו עדיוום.
 )1בד"ק כי~יב כי כסמר הנן שבה איתי כאוכף.
קורשללבוין שבוז זו' וחרכ' 1 )1והוא לבוד לגיון
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קודגש בירהשלם חזה *כו שלה
בעבור גמהק :עון לקזורים ללמר לגוים עברת
והו4ו דרה צ"ח שנח ונקבר בבית לחם וקגמה

לרע.

*ציוה סהזהע
ובש:ת חכעמת אלפים
כפי האמת אלף וריא( ,כיבינינוובין תזלת
פרן נוצמם ש אלף ותטעשנים טמנין ץצרה
משנוי המספרםוכן ער עהה ,והסימן אתלונ
מ גרל כארץ ארבעה חדסרם
דתממן) זוה ריז
בקתמטנטזנומלא ונשי אהד כרשראלניאמר קרת%
קרוש ק-הפ יז צבאות סקט הועש וק ננל
טויאגשרו פסוק וה ,ונואה ף טעה אמת לש
שמצאעכי מוס רשש שדהו אמר ישע"ו זה
8טסק ,רנפורז'ץ אכיף קאי עלמא אסרר
קרחשיזוכו'פ"!4יחרב העלם.
ו'
דף"ג שנת חרנ,א.
כוששעיש
שמס ףש ה
סםץתקימס-שנבנשזווינטיא ל דיגש
(כןבתגונה כחלה רגיםי וכן או רגתיא נבגהז
שטןחרנ"ו והשובוגוצריםונוחמן מסלתוגר והיא
אדנוו) ומנשיא תדאבגלפוסיהלכיןלווינעיא.
ככי
בשנת וונ,
ת בזטטנט ש
יו שמם.
זשנים,
היסי מ"ר שנת חדע"ג י"
עהן אנשטיוס
הןגשי הטז שנת
במורח שמם
גתוסי הפה~סקז חקתו סירד וע2יר העינון
וודה 4שסץחוצ"פ.
אק"סר פשת המד-ר ח'שים.

מזעאיתותגרלוה בשכרםבגרקמיאואמרושהורה
דת מחמד וואו אש גרול סברין בקע%טנפימש
באוירונולר נער ר'
ל שפת דדם
שני רניםבצחיוזבאןנגמןרםג.ליםונווי
סנת תשצ"ר אמרו הנצריםכי אב'ו גינטל
ואמו 'הורקז מורע עממעזל  ,וכשהעו בן כ"ח
שנה*ה חמתו בכל הנוצד'ם ,והיוז חכם בש
ה0פר שעשה ג' אנשים,
הרתווז תעיונרו
עכי
מרומא שבראשונה העו רורש
כירגו ,ארינו גצרי
רת הנצרים במצרים ואחר ות חזר עמו ,ען
ועדי אחר 4לש חכם וכן יוחנן אנטיוכו חאכוז
סלהקזל"דשנים ומת בשנת חדל'בלמנץהנושעים
אבלבלווזותכווניןו' שנה קודם הכלחכחה.
פהף! הכלך הל' !4שנתוזשצ"גו,0וינ פוה
ז ומלךכ"ו שמה.
כ"ב בש:תת"
בטנתתשיד שדוא שנת חרט"ו למצךס מת
אעדדת הנמת שביל,א שנקיא
בלמע
ופבקיש! והוא תלכויד גריגוריו פסא ,חה עשה
פ-
נא
יי
לס
מ-
מט
,ו
אט
ססרשבתכונה וטש!לוגואה וקוש
ה ודברי
זויכרם מ4מים רטרומנו .חה האיש ירע גתכונה
מה שיהיד להית ער יהר מתת"ק שנה והוא
בופע מוזמד ,ובעזי
?נשנים קודם למחמד .וופ
ספרד כלך מזגודתן עכזה בכח
בחההומן
*וצד'ם שהץורן נוצרם נומן.שדחץ כ4עמרכהצג
נדנריכרם מהאא*

ממ,-הץ קון

גושטינו
הגדול הי"ז שנתועמכ"ר
ל"תשנים וההקקזיטי
חכםוסידר הוא כעפמטי התורות

"51י

בשנת תשכ"ח מיחת ביניטו  ,ובכ"שר רבוי
דרכמם לנצרים שנת תש" !4וח" שנת תק,ב
לנצרים.
שנת תשמ"מנכנסו הטרוש לכר*ץ
אלף4וש.
העקהעשירי גושייינו הנערהיסר שנת
ודתה
תשמ"ג ו0לך י"א שנה .ובשנה
הרה"
מגסהגדיה בכלהעים ויותר 5אנפ
יונת-שה
שהם הגימבסיש ,חוושוטעיןקיות בחהבעע
הסגמהח-יובלא העת.
תילת מלרותלוגברדשוה שנת תשס"ו.
הקיסר הי'ששיבקינוקהפטאנטיגו שנת הש"ע
ופלךז'שנים.
הסלך הכ' לקסהם שנת חט"ל וכלךנ' שמם.
גהגהיו המפאפי'סירוש גרוללגיפראיוב שנת

ססוים.
בשנתהר,ם בא שר אחדבאיקנר !,ולקחגוף
חהר שקר והתעם ליהורים "6לכו לארן ביבשזז
ואז הקץ שמר בה?ודיםפה,רונצדיבן .ובשנת ה'
דחרמ"ו שנת תמ"ו לנוצרים הקק מירליןבאי:גלא
כךראתוכןנרול ומילשוף ,והמהבן שר אחר חשכר
בתסלך הדתהכצגגא סרומעזולא שכבה עם4יש
ימ~ו בחלובו מ-כווז לה שהש! שוכבת עם 4יש
האמרו חככר הגוים פשוסשר שנהעברה אשהבלא
אעע כשבא שרבילוםלאטוה בצוהת אישדדכיה
שעפכב ימהוסייע ו4ן השרלוקחהודעינותנו
גגפן האשה שנםבילום מ-מהלהכיזזש!שוכבה
עם אעע וכחזעברת ,עם חו'ל אכורו בתולה
שנתעכרוז ב44מבפי בלא אעש ,וכן אסרו בבן
סיחא תהשיודוןןדעידיםהמ"דנהז הגרלותובעת
ק היו בני הא*זם תשכ"א .ובשטז וצ%צ')! אמרו המצהם ש0שאו
הדדא הם עה'2מוה ואו*
ן עשה סמהם הרבה ועת'רחן בגד אחר שעשתה אם"ותו האעמ ~נה סעזיתה
והענים .ההנרוי
סמומותובא החנם דוקשעמ ובן אימרררו ופהשו גתינהא' מש,שקרוב*רתשלם .וגשנתועמצ'צ

תייי

4יהם.
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ייו*

ו*א"סי
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דלי
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ספריחהסיד

שצ)
הקסרהכ"ג שנתהתיו ומלךשת' שמם.
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הט'

הכ"ר שנת חתל"ט
כ"ו
קה2מנטין
שממ .ובשנתהק' -0נאן העעמע4ליםלאלסכנדרשו
לי
ולקדצ קצתאמרתיו
 411ק%ופו
קא
יקחו לאי
דל
וא
ולקחוכוכל וה צ'גמ*ם ושלחוםרל
תסיכנדריא ובאו חיגעשס .חש".ל נט"ו
לפמת
ו"
התה
כדשתפ"1ה
ג"כ5יעל"א והשחיתו בה הרגהמקימו' והרמאו תש האט
שטקי
כחכ"ק
השמשוליםבנוצרים ק"כ אלף אעמ .ואו בורוב
שהש אם קחב
ומ עם  .עצת שלא
נכנמו לסמרד ונצחו לגודהמ בספרד תזשחיתו
שש שרם ומה
%ך
י
=
מ
מצורע ונלהם עסמחש"
ר ,אבל אני מצאהי בספרך
יספ-
קעממעא*ם
שרניכםנכי
חעעמש"ים שם שנת תש"י 5מנץהנוצ
בשנתסיפ"ב רעש ,הארו חאנטומא ופרבו*ס
קסרם.
משוךאה ודמשק שנמקעו בתים ,וומ כוינות
בשנת תתע"ג נחאה קוכרטה-וק רעכרםוכר
ם קטניא שהא נשקיליאה נבקע ומהו עשרים
ב-
ס"~ו מןכיעו בע%ם כמוהם .ומיד באה מגפה אלף אעמ ,וגס גדלאוהיםבסרזה"ש,יבט)ו חמשת
.
גדי
השנחביהש~ביה  1תחלהמלנותה4רנטיי אלסים איש ,וכן באיכוליא בשל ברד גרול ככוו
סותחת"כ ר' רהתם אזדים תחלתדה"מ די ביצז)4יוו.
ווע,ןש.
בשנת שפ"ג לקחו העשכוקאלים *רושלב)
ד.
.
בשנת ריוק"ה קסרים אחרם
א
:
י
ט
נ
ט
מ
ת
ק
ב
באחרונה מהנוצר,ם ת2להו אותם עם ממונם
בשנת חהק"ם היתה מגפה בקושטנטינה%א ובהאשונה בירפכו.-
 .ונלקחהביוסב'5אוטברי
הקי
וכיעג'גאאותאלף אהמ1 .ח 1באועלרישטנטינא
וה%ו משם  -.-לפיו שהש צור ואלסכגדרשו
העממעאלים .ווה דדהכ' מאדקומ4וסילו בצרפת
ו
ס
ו
ד
ו
.
א
נ
ו
פ
נ
א
ו
ש
ו
מ
פ
נ
ק
ה
ו
1
"
י
ל
כ
בח'
הישמע%4ף
----הרגמ"שסעאיים ע"אכמל
.
.
.
")2זואועבצררווושבו מצור שניתןקולות אבל בק) המררש של לא הרגן.
לקושטנטינטלא ג' שנש וא4
תדלת
ת
ו
כ
ל
מ
קנרש בערבי שנת
הקמר משום הקור והרעכ .ו1וז הלכו
גופ" שה"
זדשמעא%ים עדצ-ר.
קרוב לאונגרשה .ב2נה המיז טיאו
י
ה
ט
ן
נ
י
הזנקהשתיפעשרה שנה ת"א עשובצר8ת
ב' לחרש אינירו הא' לפנ' השמש והב' איד
קיס-חדית מלכות טרטריאהשוד* מהטבור.
ט"ו
בשנת ת"ב.
ל'4לן
הסוכתי אחדהשןלת מלכות תורקומוחםגוג ומגוג
גדי
חץם אמרהסגירם אדדהרוים אלסכנדרוס בצ10ן בשנתת"ן הה
הקדושיס הנומךם פרנס-שקו
יו
כ4עשרכווב אטשטין חלחרוהיצ4רבקםודקיא אשר אימלינו ודומונעך סמרדי ועשו בתי סר,ושזת
שנת וי)קנ" 1הנטזים מהם.
בע ותוהדאי ומלכותם
תיתםי41 ,באקוהיוה
הנ
ה'ש
~%הקשר
בשנת
בשנת ת"ב כהן אפריקא נגד טחיפ51א
5ה מ טטקבצומלכי המצרמ
יפהעד בהשר חשד2י שכ,ת בלה מלכה ה)! י' ונ5חםע*ה
שנים עםבנהדקטן ,ומ2המזבןח'שנים נמרד ונלהמועבי.
כה4מו.
בשנתתיה בןשיטאן סמצףםעל יתש5ם
י
דוקיסרהל"ו שנת תתקע"ו
' שמס עם וצרע*ה והרס כל הכריגה והרס בתי תשתם
אגעוה'שניםלנדו.
חט מסוחש שלמה עקשו הנוצמם מממ בממון
מ2נה ל'ו אמרן
ב4רם
אחד
המצךם
י
ד
ו
ה
מ
י
כ
חשש,
ודנפא ש5אידוסקבר
י
י
ר
4
שיצא בשורזשה שהנה בהמה בצורת 4עהו האעמ
בושנתתכ"זזויה רקעמ גדול ובוור פריגא גרל
בהמה גדולה הומרו שנשפך דם הרבה.
היה
ביך זזיםומהו יותר  ..-אתן ,ואו נוד
ייי פז)מץלממןהדיעס.
בציפת ער שחרג:..
רו5האן הגבור בצרפת ומת בפלנות הגתמקונעמ
קטו סחשה גמךם ".
ר-א שמה בצכהש .בשנת כ"הורסר אחר,
בעת מעעה"ואשה סיי סששד-.
הונק האהדעער שנת ששת אלפים4צייה לנ מף
 .ך%
מק ".
%א
מש נמאטס
ש"ש!נפי חאמת ד'אלפיםותקס,א,4מרהשה,ו
אדי,י1ההגע '"
שנהרל'ת לכוצךם.
_
סער
א2ל
היר
)1אםשרשל"ישנחרבהבאבאשה)ו ע
יךים
0ע השמ"*ם
ומגה
אוגאיאשעזקח

וי

ש"ר יחשה"בזש
מע*תמ*
מ
קחגס19קיהיםימתש
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השזה

"איצלאלה

הסע

מאשי

גרי
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כ=
שי
מאי עיו
יב
עהטח*שגיחש"זי.
לטןתיטלט"
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ובסומה ושזנ"ה לנוצרים היתה *חמה אחה
כש4נגלאפירא שלי0יזז זקככוה באמדנש ובאה
לרומא נצורת א-ש חז'תה פפא ב' פיים וה'
חדמרם ונתעברה טכרינה סא
 ,ולרה נטעק
שדיתה דעלכת לבקקוז ומתה אן ולכןהדע סלהם
א ובר
כפרדץה פפא אוחוץ נבידו לחחוה אםדי
ושבעז גואנה.

24%

בשנתרי"א שהש שמז 4לףי"בלנוצריםנרז"ה

בלבנה כטו רם והקז רועו האיץ ונפל להם מ;
השמים,הזים עגר טגבולו הנהוג וחשעע אתמת
נעולס וטגפה פתאים ,ואז נצהשת
תדהרעכ
זזורטומן אחד כמו רם שהויה נל הו .ומאה
השנחבאו ליהסלם המורקוןוהשמעא*ס העסו
קברא"ה כוהנוצריםובזוואותו בהתקולקועזיון
שניםי ובית לחםואו עשו שם בקז תפלות לסהמר ,והיו
חקיסרט,אפלך כשמטל"ב ופלך
ובפית ס"ב בבהערנא טוהש בלובוברדעוה היה
העמסעא*ם לץ שנים ער שנת
וט'פ
יווד דם הושטן חשמםג'ימיםוג'ללות,
יצר-ם ,כיביאת השנה נא הקיסר מקושטנטימז
כו
כנ
ל
באיסליא אהסה פלא היה
העממעזליםלננותביתתפלותלמצ-ס.
ובינסתהשסש"גננפח
שנתרכ-ב ,
"ונתלד או מ0שת גרולה
ם
י
די
רוב יעמזים סימאונו"-
כטתי
בפומזרלזהע:גקוואגמרלכח-הניגוןבאצבעות,
רונאשנתגדלכי
שמה רנ"הקעמרקתממומדן וסלך ט"ו 70ים.
ה
ך
י
פ
ו
פיעמב
כ!בלי
בשנת ס"ח לקחן הע%מש*יםלייפא שד"א
ה-שטצאלים לקיע לקושנונפרנופלו ולכלכות
קןזאקוכןלשבחינות איפליא 4צמר ל ששת
בשנהרג"פ נלרכצנשטיו ר"לכ,שוגהבצורתו
הים טלו ,חפ נתקכצן ל חנהברים תז41כום
ער
כשימלא וגם משעל~אההימ הרבחסיזמ.
טוהיו ל 4טצי רזעדם ור'אצכעות ושו
בשנתצ"באמרו מ כלאך אז,ר שכו 0השל דצונור ,ומהטנורימטחויה אחד והוז 4יל
בפה"אבחר אהר ובעבור וה היצ-ם ששין אד ומשחק ומדגר ,וההזשויזקבטנום האחד ובשעה
כרכאלבל,שבסרפינברו.
עצמה זדה 0צהנסנים השנ"ם ,והקה אושבשני
בשנת ק"ג שצדו זישמשפים שהם בזישהשו  %ת " ה  %ש ק ש ל  -ט א י ,
שד=
*שעלשאולפוליא לעהואיצות לקר %מקנה רב "אי(זסחחמהה ל  %ס אשץ ס צ
חש.%
א
א
ובאן ועהטיםוטזקנצו
ש ו ת
עא דםסנויין אחדנגינובא והקז
=חשמ,
בשנת
עי=כחחץבע'מ="ס"-
טר
בש =שט
נדמן להם ני בשנה ההש
הע1טעא*ם משט
לתדשכמז לפלורנסיא חש-ע לרוב בהם ו,אחו
חהץועשישיסלק.
.
מאת שץ ה"רט%0
נשיום ובנוזם בשני ובסמינותי וקיזז מן
הש"
אתהדבר
זעימבעצ"שהיו אויבים ל ש ש
מ%ת ולש לממ זטא
המ" ' ,
איש
יים והצלו שמהק=רטלעט,
הוה ומ 4ולחמו עם היימע
ממב
.
מדהם וננקזם בהדהושסהמ"~ם
מטח"אי קה"יי נמא"ן ק
חטשתחצאים (א"
לוק.
צשנהקלש נרויק בשכיש ככר דם מפ היו דחא
שמריאשש"
כיזיםדשזנפרם פתאוםבוהנ,הושו.
נ4ם לסעטם פלטצצ
עשד שנים שהש כצע סשדם ש"ש עם מו-ם כא.
ז)קיסר חמקא בשנת קאס ופעד
חשזחשיואמ
ומה
בקתמשנטינופלו.
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חעי

=ק

=מף ים

""
עי =מ

חיץ
=חיי==ףמ

טיים יחז*חיה
"משא פש ל%מי
הזכקחעא4ש עשרה תדלת וכע
הקממם שדער=דטמ (הםז
ז טץ,א% %
נאשכמ בשנתקי,
ז מ נחושעח הץ זקסרס

הצדשדם לוטמדוש חץ-םקסרישםנפעא.
מאהינרשה .נצדת נענ הה
ובשנת
היה שמזתתקיאלישרם
"עחב" ששת
קים חשץ העם.
שש'
קלעם
במשדים נלר ל'נן רצהק
וסש"
נפ-

"4

מ*מס.

קוכהפא וכן אותוח גדיהץ

בשנכתזרקעצות-הזז"
טצ%ובת'םרבים.

ורקצי

="ע"ם מש קד ההדש=איו ע

טעיס

הי=עש עם
ומחה=שה%ש"
מלש צ שהם טשת ל

=עעיש

ושד
ח%סיח"נ שו שתא טשזט מ

עש"
זחט"
הדניס מסז כ %ה א 1טמ
חמדסשמ
דה
תלס"
יוהרגיםכשזים ומהנהרוח כוע רובם.

היה '1עש בטרזלחאכיגסיגוסא נפלו ל הנתיט
ינתי תפלתם וסתו נ5הג*ים חק פשנים.

ספריוחסין
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ונמשחרצ'ץ :לקחו הצדמתים ירושלםוכן ששה
שניס קורם זה אמרו שלקחוהל'כ.
ובשנת רלש מלךבירושלם מלך נוצרים ולקח
אשקלוןויסהורומילא ולקחזהב ודבה כוהם ,ונן
כתב ר חיא הססודי שהקה זה בומנו ,ואמר
טושטז רצ"ה מצ4ר הרובזח גוהכו בה לא"ה
מהעצרם.
הע4מעאלים
ובשטז אל וק"א לנוצרים
ב4י
ועשו בל14טה עםהנוצדיםוהרגו
הרבה מהם ער
ו-ח4לם
בשנת ששד! אלפקם
בתחלת הק41רעפכאש
נר1והכוכב מאיר
ת'4י זה 'ום ה'רילא
כ"היוםואחי
מ'נא סואו ב' לבנות בבזך אחת במערב ואחת
במט-ח .וגם נע'ר שלמאנקה בומני נראה בחה
קשת שעשה ה'רח כמו השמש ואמתכ'בכל 4ש
שמם קרהזהשני פעמים.
ומשנת ש,ז הלכו גינובשיש ...רי שורקעה
ושיוק.א
הוגיבלוהרסו אותםולקחו מירהעפטע%4י'
ונהנוא* המרימת
ירושלם שהטק בוגק
נווטץ
ההוא  .ואו הביאו משם קעוה מאטמטל=
מרג*תטושוה ממוןגרול לגינובא וודא שם ער
ייום
.דוה ,וק אמרו שם 10הביאו שם ד14מר
כרוחנן הממבלשנשרףגופו וראשו ברומא.
ובשמזשיגה,ז רםיורד ככי גשם באמצע
גומו.
בשמז0ידררהסויזב1ה גרולת ש שו בים
צ המצמם ליפו ונתנוה
מושמלא*םונוצריםיקד
למלךיועלםוהלכי לטירו גוהא צור המעם'יה
פ"4קיובה לירח4לם ולצירון ,ו1ע רוקו %1שר
*ינ"סיאגעפטפניכילו המהכ?שסר קת4טנשעוס
ולבוכוו ולז4כרפלא
החלרחעמ לתםוכן
פזי*4יויגיסיאמש.
לה
וגולםולקחזטלביון ונתנ
בשנת שלץנ,ד
שהקקלופני ארם,ול'כ
חוק-
11מרושנולרה אפרוח בר'רגלים וזזעזהחורף
סאך והקז רעב ומגפה ' וכן בבהלוות ועופות
שנלחמו אלה עס אלה ' " באוץ ב1יטל"א מ'
'וםונעתקהעי ' '' מקום אחד.
מ4נת ש"ל0לך שלקו הווצמ בירתטלם וכלך
"14סויםוהלך לשום ונלתס עם הבךוקש חהרגג'
חהבש1שבוייםג' אל ואחד זה
מעלסוסו הכעז.

.

לי

וגי

י-

אי

4יף

הי

נגי

[6295-6872

בשנחשיי

אמר חכם גרול מרבשו האלנוח

ושיבקע הארץבאיבוליז! ושיצא אש מלכופווה וכן
הההונויר היתה מגפה נרולה.
בשנת של'ט נמעמופוממיא שהקאיפ מ,ץם
נעו אחר שנורא אירעמא והקזודים קווין לה
שיוק לקחוה התורקק והרגו כל הנוצרים ,וזאת
המרינה הקק יאגוש ששלח מובהה וכתי ככהוב

בספרו.

בשנת ש'עמבולךבאלרין המצוי בירושלם כ'ד

שנים ולקחאששין ובנה לעזה ,ווה נלחם עס
התורקוש והרג מהםה' אלףוכן עשה עם אומות
אידות ועם רמשק מלחמהי
ונשנת שמ"ח נתן ושות הקיסר מאשכנז
לג'נובשע 4שיעשו סכובע על שמו .ובואתזישנה
הלנו מנונשעפ עם רושרי '4 '-רלמיריאה ונלו,מו
עם התורקו:מ '  ' -הרגו צ'אלף עפמעאלים והב'!4ו
'אלף שבותם '' .
י
א
פ
ו
ר
ה
ל
ו
ר
ג
ה
אבוע* שמו
בןסינא האע4בלי
ודדה מלךניטניי !1ורופא אחר נתן לו סם המות
נענור קנאה והואירע זה וקורם שמת הרגלרומא
שנתןלו סם המות .וזה בן נדמ! היה נשנת
שמ"ח ונהב ספחם הרבה גאל~ז'ות וכתב ספרם
0יסואה.
וכןבוה השנהאנןראגמדהסיוסוףקוכינפורור
ספרי אץסשו והואקורב~ובי ועשה ספר נכברוגרול
מאר בתכונה והוא נכבר מאר בין התוכנים ,וכן
עשה ססהם אחחם 0תכונה.
אל ווהף הרופא הגרולג"כ או.
בש0ז סונ"ב אחר
אלפונסו פלך
סמרדלירתטלס 0שחורלביתו טיר שנכווש נע4ה
,ומיד פ'יאנרו אחי מלך ,ונסאולך
לעפמש1לים מת ו0לך אלפונשו בנו ן
שנתשל'ו התחל עם אדו נצרפת בץהיץים
אסומת חרשה ערהיוםלשיתירבות 4"%ש נטף
רעקהסואין להםסיס רת .ואו יוקום גלח אחר
קקפיקליש שהה! ס' חלומות בקוצר ססר
יוהנןאבניגיעמת.
בשנתס1ס',ז
 ' ' .ומלך י'
ב שנס
ו0שנת שע"א נלחמו העממעש*ם '  .-ואחד
זהפלכונמצוים.
ובשנתשע"ב
ג'צורותנל אחד כמו שמש
ו ' ''
ב0שדב בשוכטוב:מרוויאחשגתיא
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(ער כאןיסטו בל'י אוכספורר).
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