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ירושלים – "ירושלמי" ,מס' 51

המאה הט " ו ) ? (

לה' הארץ ,שלי ברוך ירושלמי.
מקור  :כ"י קיימבריג' ,ספריית האוניברסיטה Add. 2663 ,דף  1ע"א; דף  27ע"ב – חתימת בעלים בראש כתב-היד.

ירושלים – "ירושלמי" ,מס' 52

שלהי המאה הט " ו
2

ומפי הח)בר( משה ירושלמי 1ז)כרונו( ל)ברכה( קבלתי.

מקור  :כ"י מוסקווה ,ספריית המדינה ,אוסף גינצבורג ,109 ,דף  559ע"ב.
1

הכותב הוא מנחם אולדנדורף; ראה עליו לעיל ,מס'  ,50הערה  .1אין להניח ,שר' משה הנזכר כאן הוא זה שאולדנדורף העתיק בסיוון רל"ד  1474 /בוויניציה "קבלה"
מ"תפלה" שלו ,ראה דבריו ,לעיל ,הערך "ירושלים" ,מס' .196

ירושלים – "ירושלמי" ,מס' 53

שלהי המאה הט " ו -ראשית המאה הט " ז

אמנם אעתיק למעלתך בסוף אגרתי דא תשובת מ)ורנו( ה)רב( ר)בי( מ)איר( ,באה אשר היא לפני באריכות בספר ,נתחברו שמה כל חידושי מרדכי
שאינם במרדכי שלנו ,והספר הזה ידעתי רק שלשה מהם אשר הם בארץ הזאת  ---ואחד ביד יורשי מ)ורנו( הר)ב( יוסף ירוש)למי( הכהן ז)כרונו(
1
ל)ברכה( ,אשר היה נקרא בחייו ר' ירוש)למי(.
מקור  :שו"ת מהר"ם פדואה ,קראקוב תרמ"ב ,סימן כט ,דף סב ע"ב.
1

ושמא הוא ר' יוסף הירושלמי ,ראש ישיבת ברישא ,הנזכר בסדר אליהו זוטא? ראה עליו לעיל ,הערך "ירושלים" ,מס'  ;130וראה עוד מס'  ,192הערה  ;1מס' .194

ירושלים – "ירושלמי" ,מס' 54

שלהי המאה הט " ו

)א( זה המחזור ירשתי מעם א)בי( מ)ורי( ר' אברהם ז)כרונו( ל)ברכה( בן א)דוני( מ)ורי( זקני ר' משה הכהן ירושלמי ת)הא( נ)שמתו( צ)רורה( ב)צרור(
1
ה)חיים( .נאום משה ב)ן( ר' אברהם כהן ז)כרונו( ל)חיי( ה)עולם( ה)בא(.
)ב( ויקרא ה' אלוהים עלי לצום ולבכי ולמספד ולחגור שק ביום אשר נפל עט)רת( א)בי( מ)ורי( ר' אברהם הכהן ז)כרונו( ל)ברכה( בן א)בי( מ)ורי( זקני
ר' משה כהן ירושלמי ה)חכם( ה)גדול( ת)הא( נ)שמתו( צ)רורה( ב)צרור( ה)חיים( .והלך לעולמו והניח חיים לכל חי בליל ב' ,כ"ז כסליו ש"ך 2,ג שעות
בלילה.
מקור  :כ"י דארמשטאדט ,ספריית המדינה ,Cod. Or. 495 ,דף  204ע"ב – רשימות משפחתיות בשולי המחזור.
1

ברשימה קודמת לרשימות המשפחתיות המובאות כאן כותב הנכד ,שהוריו נישאו בשנת  .1505האב ,זקנו של הכותב ,פעל אפוא בשלהי המאה הט"ו ובראשית המאה
הט"ז .אם הוא אכן ה"ירושלמי" ,מותר להניח ,שזו התקופה שיש לייחס לפעילותו.

2
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ירושלים – "ירושלמי" ,מס' 55

שלהי המאה הט " ו
1

מוסי בן עביד אלמחסין ז)כרו( ל)חיי( ה)עולם( ה)בא( מן ירושלים.
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מקור  :כ"י ירושלים ,ספריית מוסד הרב קוק – 748 ,חתימת בעלים בסוף מדרש בראשית זוטא לר' שמואל מסנות.
ספרות  :אשתור ,תולדות היהודים במצרים ובסוריה ,ב ,עמ'  ;516–515ש"ד ששון ,פירוש המשנה לרבי משה בן מימון ז"ל ,מהדורת פאקסימילה ,קופנהגן תשט"ז ) S.

 ,(D. Sassoon, Maimonidis Commentarius in Mischnam, I, in: Corpus Codicum Hebraicorum Medii Aevi, I, Hafniae 1956מבוא ,עמ' .31–28 ;17–16
1

כנראה הוא משה בן עובדיה בן עבד אלמחסן הנשיא שהיה ראש ישיבה ואב-בית-דין בחלב בשליש האחרון של המאה הט"ו .על האיש ועל ספרייתו ראה :ששון )ספרות(.
השם מוסא בן עבד אלמחסן אמנם חוזר פעמים אחדות במשפחה זו ,אך בדיקת כתב-ידו של הכותב מחזקת את הזיהוי המוצע .זיקתו של מוסי בן עביד אלמחסין
לירושלים ידועה רק מתעודה זו ,המתפרסמת כאן לראשונה .התעודה נמסרה למערכת על-ידי מר ב' ריצ'לר ,איש המכון לתצלומי כתבי-יד עבריים בירושלים ,ועל כך
יבורך.

ירושלים – "ירושלמי" ,מס' 56

לפני שנת 1504

1

מיכלין או :מיכיל איש ירושלים.

ספרות  :קופפר ,מנחם אולדנדורף ,עמ'  ,220הערה  ;19בית-אריה ,כתבי-יד ,עמ' .275–274
1

בעלים של כ"י לונדון ,הספרייה הבריטית ,Add. 27089 ,שהועתק בשביל מנחם אולדנדורף; ראה לעיל ,מס'  ,50הערה  .1הוא נזכר גם בחיבורו של אולדנדורף ,המעיד,
שראה אצלו כתבי-יד שהועתקו ברודוס; ראה :קופפר )ספרות(.

ירושלים – "ירושלמי" ,מס' 57

שנת 1504

אמר אברהם ב)ן( כ)בוד( מו)רנו( ה)רב( ר)בי( יום טוב ירושלמי ז)כרונו( ל)ברכה( :בראותי רב הצער המגיע למי שירצה לחשוב בלוחות  ---לכן ראיתי
1
לחדש לוחות קלות  ---ברס"ד.
מקור  :כ"י ניו-יורק ,בית-המדרש לרבנים ,Mic. 5516 ,דף .1
1

בקולופון ספר מלחמות ה' לרלב"ג ,כ"י פאריס ,הספרייה הלאומית ,heb. 725 ,דף  227ע"ב ,מיום י"ד בטבת רע"ח  28 /בדצמבר  ,1518נזכר האב ,יום-טוב ירושלמי,
בברכת החיים ,אך זו ,כנראה ,שגגת מעתיק .על אברהם בן יום-טוב ירושלמי ראהM. Steinschneider, Mathematik bei den Juden (1501–1550), Abhandlungen zur :
Geschichte der Mathematik, IX (1899), p. 475; B.R. Goldstein, The Astronomical Tables of Levi ben Gershon, New Haven 1974, p. 75

ירושלים – "ירושלמי" ,מס' 58

שנת 1509

שאלתיו וקניתי אותו יום ב' ר)אש( ח)ודש( חשוון ע"ר לפ)רט( ק)טן( 1מיוס)ף( בן כ)בוד( מ)ורנו( )ה(ר)ב( משה ריינר 2,נאם שפל אנשי)ם( קנין אישים,
יחיאל ב)ן( כ)בוד( ר)בי( דוד ז)כרו( ל)חיי( ה)עולם( ה)בא( 3איש ירושלים ע)יר( ה)קודש( ,ת)יבנה( ות)כונן( ב)מהרה( ב)ימינו(.
מקור  :כ"י פאריס ,הספרייה הלאומית ,heb. 650 ,דף  2ע"א – חתימת בעלים על מחזור פיוטים לד' פרשיות ,פסח ושבועות.
ספרות  :דוד ,חכמים בירושלים ,עמ'  ,242הערה .103
1
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2

אפשר שהוא אביו של יעקב בן יוסף ריינר ,רב המדינה בשוואבן במאה הט"ז; ראה :י' זימר ,סיני ,פז )תש"ם( ,עמ' קיט ואילך.

3

אדם בשם זה היה גם בעליהם של ליקוטים מחיבורי ר' אברהם אבן-עזרא ,כ"י  ,heb. 199ופירוש כתובים שלו ,כ"י  ,heb. 183השמורים שניהם בספרייה הלאומית
בפאריס.
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