


ИЗВѢСТІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 1906. НОЯБРЬ. 
V СЕРІЯ. T. XXV, № 4.

(Bulletin de l’Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg. 
1906. Novembre. Ve Série. T. XXV, № 4).

Notiüa co to n  H etaieorn a Mnseo Asiatieo Âcainiae Inp ialis  

S c i e i t n  Petropolitanae a ïo  1901 acpisitorn.

Confecit P. K o k o w z o w .

Undecim Codices hebraici, quorum brevis descriptio sequitur, a Museo 
Asiatieo Petropolitano exeunte a. 1904 de Jufuda (Jehuda) Kapon e stirpe 
Caraeorum empti sunt. Comprehendunt maxima ex parte (Ж№ 1 ,5 , et 7 
exceptis) opéra scriptorum Caraeorum recentiora atque antiquissima.

i .  ' t s c a a  b a  Opus astronomicum celeberrimum Almagest, auctore 
Claudio Ptolemaeo, ex arabico sermone in hebraeum circa 1231— 1235
p. Chr. n.aR. Jacob f. Abba Mari f. Schimschon f. Anatoli versum. Acceduut 
tabulae omnes, quae ad opus pertinent et in aliis codicibus operis persaepe 
absunt. Incipit (f. 1 b): '’BDJB КЛрЗЛ У лп ЛВОЛ Л* 'ЖЛСР M1?« Dm Dm
лтуиллі о'ам лі ліУвл ліуізлл t i^d 4s dvb b̂d 'tùb nan люк
рва лУілп лѵ л п .................. опвкв У1 л?л лзоаі о'ввп л т  л іл т л
'у\ прп л ш  лклк® лвл і т ®  лв аів рі®клл лвхвл jb рвклп; desinit 
(f. 1 8 2 b): d1?®: nriri a m  л т л а  лвол ллпк лі dsm® аіві лкл лаа 
s a s  ла лріл л Утіл алл ірѵтут п а1? 4 6  пУіл dvb b̂d1? 'bdjb ‘гк idd
JV”D1 КЗВПЛ *р*іл Ург біВЗК ЛЭ J1®B® ла ЛВ . Margini codicis adnota- 
tiones complures diversis manibus (partim ab ipso scriba codicis) adscriptae 
sunt, quarum frequentissimae, plerumque signaturam К"авл(scil. 'ЭЛЛВ Лрлул 
ЛГубк ja vel лгубх ja ’ЭЛЛВ ЛЛ2Л) babentes, R. Mordechai ben Eliezer 
Comtino (saec. XV) auctorem habent (vide ff. 7 a, 8 b, 12 b, 13 a, 27 b, 
29 a, 29b, 42 a, 42 b, 46 b, 56 b, 63 b, 64a, 76 a, 76b, 78a, 79 a, 80 a, 
81a, 81b, 89 b, 90 a, 90 b, 91a), aliae abbreviationibus #"авл (v. ff. 1 b, 
7 a, 12 a) et D"K (v. ff. 11b, 12 a, 12 b, 42 a) vel tantummodo D"S 
(v. ff. 27a, 46b, 47b, 48b, 49b, 50a, 50b, 51a) signatae sunt; de 
postrema cf. cod. Bodl. Midi. 405 (Neubauer Ar® 2002).

Codex chartaceus splendidus, cbaractere graeco rabbinico exaratus. Foll. 182.
35,5 X 2G,5.
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2 . ». p f e n  л в ’ p  * b b  л т о й  л в в і  L iber praeceptorum , 
auctore Levi ben Jephet Caraeo (sec. X—XI). Opus idem, quod codice 
Petropolitano Firkow. I. 613 aliisque codicibus contiuetur (cf. Stein
schneider, D. liebr. Ueberss., p. 944 s.; eiusdemCat. Codd. Hebr. Lugdun., 
p. 84s.), sed initio destitutum. Fol. 2a: В'ЮЛПЛ W  р»ВП Л1ПЛЛ; fol. 49b.
влуіап лшлл; f. 8 2 a: вплп« « im  в:аві олагл 'p*?nn ліплл вУлю: 
ліалпл p  лів«лі лліап ліплл олпп«і лі^влп тплл; f. 8 2  Ь: тплл  
лУзЛП: f. 87 b: ЛіУпЛ ЛЮ1У ЛЛГУП ЛІ^ВЛ рву IHBJIJ; f. 88 b: Л1ПЛЛ 
'л ла«1? рл« ^ « 1  люв b t t 1"1 лпті ліУ>«вп; f. 90 а: лік^вл пюіу нгуп 
лі п’пл л«г т  л"прл \эул п т  л р  лі^чвптплл ліУзмв лвв Уік ліУл:і; 
f. 153 а: пт рю«лп ліплл У г л л  лв1 р  л1?1? т л т  т т  лпхв лвв іУ* 
лтллі лЬвлл '«:лі в л в т  л«ю оу влуіаі лпю рлу люп п т т  т п « і 
ліУ)«вл рву 'Ю'Уял; f. 153 b: v  пѵ6«л “(Упю1 ул «ллі лл« *рюп 
'л р ю т  л п л « т  *7гэал і>у ллл 'лпл; f. 174 Ь: '»»а ліЬэ«вп ллпл лпт 
л«вів Ьу ліплл « т 1 лг лп«і в ^ а в  вт«ю влл 'Ьупптплп л:л луі влрл: 
лю л?уп ллвів луюп лв л«вівп лшлл г 1?« “рввт вптпл в«пп ; f. 208 а: 
лввв л’увпл плв«л «ли лплуп лшлл лг лп« «іпл лі«вал лла« пв^лю:
ві Ьу лп вл'юу нЬ 'вів ’»«  вл:п 'в в ю в т ............... ивплв *рлп лпхв ;
f. 239Ь: чол р  лп лУл1 лю« ‘м т  лілів«л лплуп лшлл л'Ьол л:л ну 
ЛІЮІЛ'П ЛЧ0ЮП ЛЛ'В«Л ЛГ ЛП« «1ПП В'ЕВП; f. 240а: ЛІЮІЛ’П лшлл; f. 250Ь: 
D«1 n« Л1ППП ТПЛЛ; f. 253 b: ПХЛЛ ttb  'ВВПЛ1ПЛЛ; f. 256a: ЛУП Н1ПЛЛ1 
abpan; f. 256 b: в'віап ТПЛЛ; f. 2 60b: ліюв: ВЛПЛШЛЛ Л’̂ ПЛ п:л ну 
*1«зл «Ьп лшллі пхлл ttb  іла«п пУл л? bm лѵпл ’в ів т  вн« лп ’а ів т  
ю1« п:: 'an У плт лл іаа л л т  ппвп лпл: лг лп«і лтпул рлуп ф п  лпп 
Лі; f. 263b: рлрвп лшлл; f. 269b: Л'ПЛЛПІ “[ЕВП ЛШЛЛ; f. 273b: НУ
“рлп У? лв1 р  лЬ рллв лп л« в: іл'лплт 'лп лввл лг ѵ ш в  лзл 
(sic) плпл ЮІЛ'ВірВ л:пвл ЛЛІЛ1 p  Р]ВТ ллгую ♦ Nomen scribae Josephi 
ben Jehuda, cognomine Nicomedii, etiam f. 290 b (cf. infra sub c) legitur.

b. Fol. 274 a. HÖD] L iber constitutionum, auctore Benia-
min ben Mose al-Nehawendi Caraeo (saec. IX). Opus idem, quod in editione 
(Koslow-Eupatoria, 1834) etiam titulum рвлп Л«ЮВ habet. Incipit ВЮП
Лі ліл'в упл«п в'ввію влл лвв ллл1? Ьп« влі« р«1? паху лпла;
dcsinit (fol. 287 а): Ьп ВУ У? ЛЮВ р  рВЛП ЛВВ лУ:Л ЛП ПЛ ВіЬю
ВП'П« вп «лра ’Ьуп ЛЛЛЮ ВЛЛ ЛВВ ЛГ ВП1? 'ЛПЛП......................О'рлх
Лі в т у л і .

c. Fol. 287 b. Responsa de fundamento, auctore
Jeschua ben Jehuda Caraeo (sec. XI). Opus in editione supra laudata titu
lum habet ЛП1ЮЛЛ ЛЛЗ« ♦ Incipit : 1Л1« ПЧ&Л '»« лрул Л1П1ЮЛ П'ЮІ ЛЛУ 
«'л «УУ «'л Уллп лру лз'пл ’п ул лилул лаіпп :л  лаУэп пуію» 'л ŝic)
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'Л оі«Л 1E?!«’ « te la fine operis (f. 290b) nomeu scribae m in' p  f]DV 
ЕП’ТІЛірЧ ПЗЛВЛ legitur; deinde carmen sequitur, sic incipiens: ite  MD’ 
{il \S11p E?lp1 p’t e  n u  IV  t e ll Л І Л ід а  О’^Л В Л  ‘л п  tel*? b u  « t e  
'Л ЛІЛЗѴ 4pf te l (cf. Steinschneider, Cat. Codd. Hebr. Lugdun., p. 103).

Codex chartaceus. Foll. 290.
30X22.

3 - 4 .  '3 T I Ö  1SSKÖ I S O  Dictum (s. tractatm) Mordechai, 
comraentarius in opus exegeticum notissimum ІПЛВЛ 'D Ahron ben Joseph 
Caraei, auctore Mordechai ben Nisan Caraeo, «anno 46G computationis parvae» 
(fol. 9 a: pub Ѵ'ОЛ ЛЗЕ?Л ЛП«1? l^Slill ) i. e.a. 1706 p. Chr. n. compositus.

Codex chartaceus, а scriba Mordechai ben Samuel in urbe Ilalitz (р'Ьрп р"рз лв) anno 
5514 Creationia i. e. a. 1754 p. Chr. n. conscriptus. Foll. 242-1-200.

30X18.

5. a. *1ÖD] L iber sex alarum , opus astronomicura
et chronologicura notissimum, auctore R. Immanuel ben Jacob (saec. XIV). 
Incipit carminé eodem ('л D’inEJD ’Л«ХВ DIM 4«), quod etiam alii huius 
libri Codices, e. g. codd. Bodl. JVèJVè 1269°, 2049, 22842 et 23991, prae- 
bent. Fol. 1 a: ППЕЯЭ1 ЛЛ« ’ЛЛ1« 4 «  О’ОЗЗЛ Ьѵл лрѴ’ p  t e  UDV ID« 
'Л 431«îtû\ Fol. 5 a: m te  ЛЛ IV *ІЛ)?Ѵ *?«Л1 ШЛ1? 1Л2ПЮ nû û te :  {«ЛЛ1 
'Л 1Л1ГѴ' (Л ПЛЕ?1?; sequuntur versus duo: ОЛ’ТЮЛ «1Л«! ОЛ te  UDH 0’Е?Пр 
1П«1? D’BJD E7E? ЧЭЛЛ ЛПП« MIM’ ’Л ПѴ te l , 1П«1 П̂ ЛрЛТ * Accedunt 
46 tabulae astronomicae et cbronologicae (foll. 7 a— 30 b).

b. Varia astronomica et chronologica cum tabulis (fol. 32 a: UDV 1D« 
'Л Е?ВЕ?Л ВЗЭП ѴЗЛ «ME? ЛІВІрЛЛ ѴЭТ ЛІЕМ’? *рвті {DE? ’Вb лрѵ’ p te 
de? пб мррт 'л лмтл лвірлл ѵл te лЬрлл ѵчл!? *рі ліюп*? мр«і
'Л 'ІПІ1?; fol. 32 b: 'Л ПЗЕП ЛЗЕ? teiD ОПІПЗЛ Л13Е? пвз ЛѴ11? {D’D; fol. 33 а: 
'л '’плзл “р и л  лѵіЬ л’зп I1?« лвірлл te (’В; fol. 34 b: ntep Л1ЛЛ Ml«XD 
'Л ЛѴЮ '« «ЗПЗЙОІрЛ PJ’Din  ̂ *]ПХ ’Л JH te l t e  ВЛПЛ Л»й ТЛЙЭ OE?D; 
ibid. telD t e  D’pl П ЛѴ» «З’ІЗВОІрЛ j’B’DID ІЗ’ЧЗйІЗ MUD '1 ЛѴ“!1? te«  
1pE?lD; fol. 35 а: 'Л ’tebl DIpD ЛѴ11? «М iBDDn ЛП; fol. 42 а: 0’Е?П’В 
'Л ОПХЗЛ ’Е?1ПЕ? {”ѴЙЛ ЛЛ« VI ‘Г’Ѵ1? О’ЛІЛЗЛ Л1П11? ЛЕ̂ Ю̂ ; fol. 43 а: 
13« {йрЛ HMD1? ЛВЭЛ ЛѴ11? t e  ’ЧЛЕ?«Л {ЛЛ ЛрѴ’ '1 1Л1« {рл ррлл ЛП 
'Л D’IDIV.

c. Fol. 46 а. Commentarius in Librnm
scx a larum , a R. Immanuel ben Jacob compositum (supra sub a), auctore 
anonymo, sic incipiens: {IE?1? “?Л ;’D33 ETE? П«Л te«  DUE? рЛЛ ЛВ13П ОЕ?Л 
'Л 1«DfDD ЛЛЛ ЛЛМ «ХВЗЛ pE?te. Desinit (fol. 67 а): Л1«^ВЛ ЛѴ 1«Т» ’Л 
t e  ТТ1Л ЛЗЛ 1 E?« р « л  “?ЛЛ *{DE? T1« ПО 133Ï1N ’Л 11D«’ Лі«Ьі л в и 1?

ІГст.-Фил. Отд. J 11
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D’SJD Itfü Ч1ХЛ D̂ tM [КЛЛ1 D W n . Opus idem esse videtur, quod in cod. 
Bodl. Jtë 2 0 042 invenitur; cf. etiam infra codicem JV» 9 d.

d. Fol. 68 a. Varia ad astronomiam et astrologiam atque divinatio- 
nera spectantia (fol. 68 a: '31 уілш Ю' Ь э  Ь у  О'ЛЧВИЭЛ О'ЛббО; fol. 69 а: 
ЛЮО '3S1 '31 О'ЧІЧЛ О'ЗО’О ’р  ’ЧЛ ПК1ЛЛЛ ’ЧУГС Ь у  ЧЮУ̂  ЛХ1ЧЛ ЧПК р'О 
'Л рЛЗІ DÖN ЛЗЛ1 ЛВЛПЛ ’ЧВОЛ ѴПЗ'ЛІ Ч10П ?]10Л ЧЧЧОУ рЛЧЛ ; fol. 69 b:
'л лчпл Ь у  лзюо ’ллю r o b  'лліл пулю ; fol. 71Ь: повл чк\п у ѵ Ь  лхтчл 
'л олз Ь ю ; fol. 72 Ь: рлюпл ючпл юю оѵі пѵ 'злл іюу’ *ps лігрлл ррл 
'Л ПЧ\П ; fol. 73 а: 'Л ЮЧП Л̂Л лаю ПГрллЮ КЗЮ р »  КВ1ЧП 40«; fol. 74 а: 
'зі юпз” ючп Ью кчз̂ р кіа’ чю« пю\п ’а о\л\п юлп ічва; fol. 75 а: 
'л лрі1? лза*7л р’за D’jn 1 os оючл рію чгул аюучл ліллЬ Ъпк; fol. 75 b: 
'зі лю р'за чпа’ ок ччап *зою ; fol. 76 а: юкчл Ъів» os пЬміЬ 4ns рю 
'.л ЮЧП).

с. Fol. 77 а. Л іЬл й Л “1BD Liber sortium, «auctore Achitophel 
Gilonita». Incipit: УЧѴ ^ПЗ 41D S1H1 ЛП̂ ЗЛ ^BVWTS ISüy ЛІ̂ ЧІЗЛ 4QD ПГ 
'Л Ъчча S ^ ;  desinit (fol. 85 b): p  'ТОП p  ППОЮ1 л’лл H41S "[BID ’Э 
p s  *?члал 1ВЮ jyo1? ЧЗ%“І*?Х Л' ІЗОУ 0'Л0\ De hoc opéré vide Steinschneider, 
op. cit., p. 870.

Codex chartaceus vêtus, splendide exaratus. Foll. 89.
23,5 X 16,25.

6. a. Fol. 1 b. Ordo pracceptorum de Sab-
bato, auctore ut videtur Elijahu ben Mose Bascbiatscbi Caraeo (sec. XV). 
Orditur a carminé (cum acrost. ЛЮО p  in'Vs), incipiente: ЛЧЮУ ЛОЛ HOS 
D'410S 'ЗЮ чла ЛЮО Ч'Л О'ЧЛЧЛ. Non integrum; desinit fol. 29b in 
medio capite Xl-mo, quod iucipit verbis: ІЛ̂ ПЛ'Ю О’ЧЛЧЛ ЧЮУ insn  рчВЛ 
'31 DHIS ЮірЛ 40S00 ♦

b. Varia, auctore Jescbua ОІЛМ («orphano»), nempe: 1) Fol. 32 b. 
Г № П Р П  H D  O-rdo mactandi (incipit: b"' 'гл 1"ОПЗ 'sb Л"Л nyiCP OS3 
ЧОП' s*? чзглч ЧЕП1 onb ОУО ЧЛІЛЛЧ in s  Ч1ПЛ 'ЛЧЧЧЮ лгэ*74); 2) Fol. 35 а. 
очолзп рзу (incipit: лчіл ’юап пюоп ллл ovi^sn eps пюо); 3) Ibid. 
О̂ ІУ ЛЧЛР р  рЗОП (incipit: О̂ ІУ ЛЧЛЛ P'D ч1? УЧі); 4) зп оѵл ninnts 
Л1У1ЛЮ (incipit carminé 'зі o v 6 sn  ю\ч лпп г  Ьу л? оу чЬпз пг оѵ p as  
cum acrosticlio хзл члч ’3S) — opus non integrum. Nomen auctoris etiam 
fol. 36b legitur: Ь"' 'ЗЛЧП Л»0 Ч"Л 4̂ 1 VS’ ГОЛЗ 'ГЛ 'S1? Л"Л ОІЛ’Л ЛУ1Ю' DS3

c. Fol. 37 а. [ЛЧ^ВГ*) П О !  örrfo рг-есит, auctore ut videtur 
Ahron ben Elijahu e Nicomedia, Caraeo (sec. XIV). Opus initio destitutum; 
incipit: '31 Ьюзл ѵпюул Л*УЛЛ1 ‘лВЗП ЛЛ'ГУЛ. Desinit (fol. 76 b): 44D ОЛ 
0«П Л  у у  Ь у 2  У " :  рлк (sic) ЧЛЧЛ Ьс? ррлл Л«П ЛіЬ’Ьу S413 ою лі'звлл .
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d. Fol. 78 b. [ П ^ П ^  Regulae mactandi, auctore Ahron
ben Elijahu Caraeo supra laudato. Incipit: т:*пп "док ОШ “]T13 'S p>3 
ѴТПЛа ЛТібвл; desinit (fol. 142 b): "îTDKT ерп лруа “р т ®  ■рЛХ® л а к т  
Л®ЛЛ TJ T3 SXa: ТВ» Т̂®ЗП ЪтэкЬ ♦ Cf. codicem Lugdun. Warn. 49 
(Steinschneider, Cat. Codd. Hebr. Lugdun., p. 221 ss.).

e. Fol. 143b. р ^ П П  m b ö  1Ö D  Liber de vocibus logicis, opus 
notissimum, auctore R. Mose ben Maimun, seu Maimonide (sec. XII —XIII), 
ex arabico in sermonem hebracum aß . Mose ibn Tibbon (sec. XIII) versum. 
Iucipit: ЛаЗПЛ 'буза in s  Л® ‘PS®. In fine non integrum; desinit fol. 162 b 
verbis bis: ЛГ Ьэ bü В'лагл ^33 ТЛ31ХЛ tib ЛЛПТ “ІЛТ* Ш ' vb TB» b w  
й"гЬйГ\ 0'Л”ЛУЗ (sic) «VT ВЧМКП ЛЛЛЛЛТ (sic) В'ВТВ'ЛЛ (sic) ЛТЛ1Л.

Codex cliartaccus, diversis manibus couscriptua. Foll. 1G2.
20,5 X 15.

7. a. Fol. 1 b. (sic) D\S*'j\S‘Ü 4X  N ' n s ' a  “ IBD La,:r *Epl 
èppLïjveîaç Aristotelis, ex arabico textu compendii Averrois in hebraeum ser
monem a R. Jacob f. Abba Mari f. Schimschon f. Anatoli (saec. XIII) versus. 
Incipit: Л̂ ВЛ КТЛ ЛВТ ВЮЛ КТЛ ЛВ л'гПЛ ЛВКЛ® И КП I B S  (sic) Т®К*1Л ТУ®П ; 
desinit: ВЛВ ТРЕПЛИ а®вѵ ab '3 »ГПЗЛЛ 'ВТПЗ ТР ЛЛЛЗГЛ® (ЛЗ л®ак \чт 
тлз1? b«1? п^пллт л®*і pwŜ  лвол лг аЬЬэ л®к вв^лул п х ’з  вУ®:. Cf. 
Steinschneider, D. hebr. Ueberss., p. 69 ss.

b. Fol. 37 b. (sic) B im iD 'K  - |B D  Liber introductionis (еіааушуг]) 
Porphyrii, ex arabico textu compendii Abu Nasri al-Farabii iu hebraeum ser
monem ab anonymo versus. Incipit: ЛГЗ ТТЛЛТЗ ’BSIB1?« ЛВПВ ЛХЛ T3S IBS 
лттглл пзпл' вла i® s внзтл лтлв лавл ; desinit: d® b  sxa* s 1?® пат 
лхл T3S ллкЬа (sic) butijd's  ibd d1?®: та® атра трпз ts ѵплз ®вл®' 
В'В̂ ТУЛ 31 btib ЛЛЛЛЛТ 'BSIB^S ♦ Cf. Steinschneider, ор. cit., p. 45.

С. Fol. 43 b. *")BD] Liber uepi (puffixyjç àxpoao-eioç
Aristotelis, ex arabico textu compendii Averrois in hebraeum sermonem a R. 
Mose ben Samuel ibn Tibbon versus. Incipit: ѴЛТ̂ ЛЛ ^33 bs1? nsnnn ’[ns]
впвквл опа прлт (sic) 'on s нвв ^s p'ja® ia sa n  лгз тлѵтлтз ллл; 
desinit: n1? вк лвпіпа 'іл:л sxan® ’s® твл ллвл ліл:л чтхл 'утллаі 
тпп« S3' а®л лгуз ’®зв ®в®з tbdis пзл ЬЬз та1?®: 'пхл увв sx a 1 
‘гплл озпл и зу  р®1? илл р®^а тр'лулт в^іулт '»а®л 'авз тлзі ЬЬй 
ПВО fa -іа 'ТЗЛ р  Ь"і 'ПЛ' ЛЗ ла® Л ‘лілл ВЗПЛ р  л®а Л » Cf. Stein
schneider, ор. cit., p. 109.

d. Fol. 105 a. ItûD ^ K ^  D^lûtРЛ 4Ö D  Liber тгері oùpavou
Aristotelis, ex arabico textu compendii Averrois in sermonem hebraeum a R.

5
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Mose beu Samuel ibn Tibbou versus. Iucipit: Л£Ю ЛЛ10ЙЛ ЛГЛ Л0ОЛ ЛЛЛЛВ 
□‘лул 'pbn ВЛ H®K Û'WNnn ВЧЭЛЮѲП 'ЧЗѴЗП ЛЛЛ̂  abwm В'И®Л; desinit:
ü1?®: лулв' xb лУілплл b y z  лллг л®к в'лвл b y  ллл'овл плл і ш з  p 1?!.
Cf. Steinschneider, op. cit., p. 126.

c. Fol. 147 b. ЧВВГТ) Л Т І  4Ö D  L iber  то-рі у іѵ Ь ш ;
y.ai «pdopàç Aristotelis, ex arabico textu compendii Averrois in sermouem 
bebraeum a. R. Mose ben Samuel ibn Tibbon versus. Incipit: Л00Л ЛГЛ 1ЛЛ1Л 
ЛЛ®П1 *|1ЛЛЛТ ПП'ЙИт ЛВ0ЛЛ1 ЛЛЛЛ ОЛ Н®К Л®̂ ®П В'НЛ®Л; desinit:
М  л“?лл лввт плл Л0о в*?®л илвп ai®’® л®0К »к ллл рлул лѵг® *рю.
Cf. Steinschneider, op. cit., p. 130.

Codex membranaceus vetustus, charactere hispano minore conscriptus. Foll. 153.
19X12, 75.

8. Fol. 1 а. л'га ІЛ’ЛЛ ЛЛЛ1? [ЛЛП ЛЛЛ]К (Л®Л0 Opus rituale, de legeuda 
Lege tractans et potissimum m n  э г о  p w a  vocatum, auctore Caleb 
Afendopulo Caraeo, quiid anno 5257 Creationis (i.e.a. 1497 p. Chr. n.) scri- 
psit. incipit: jprn лпл1 p  т л л p  іЬівілав« лѴл man лілдко лк? ллак 
ЛЛ1АЛ ЛКПр Л®Л0 ЛЛЛК ЛКНрЛЛ ® W ;  desinit fol. 57 а: лввл В̂ ®Л1
кн”внр лолл лв ча®п e\bxn tsis1? плл лл® лаю1? гл  'л олл гли1?®™ 
'л ®ттрнл “галэі̂  ік т п а  рвім к\л лллл ллтэір ѵ у  ллуи лею . Sequi- 
tur XY-um partis primae caput ('л ЛЛК’ЛрЛ Л1рВ0Л ЛІК’ЛЛ Ѵ'ЙП рЛВП) 
imperfectum iterumque, sed alia manu descriptum, caput VI partis tertiae 
et с. XV (hoc quidem loco integrum) primae partis operis; in fine nota scribac 
(Salomo ben Beracha), qui opus supplevit, legitur: ѴЛЛВП (КЛИ Л1У ЛЛ1ВП ЛИК
□лллл лпрлл лллл®лл виплл в тл в л  лллпллл mbm лллул в^у 'л тіл®а 
л у т л  и 1? и  гау влллл ллк рк лл®лл 'лл 'л лги пЬзюЬ ллр вѵбкл 
лллл кя̂ л лпліл ?лл ли1?® эліал лвл ллл* лллл1? лввл в^ю влрввп

♦ b"\ ірм (лл
Codex chartaceus recens. Foll. 64.

23, 75X17.

î). a. Fol. la . П т  HÖD] L iber «Verbum labiorum»
(cf. II Reg. 18. 20; Jes. 36. 5), auctore David ben Eliezer Lachno (saec. 
XVIII). Opus ut videtur hactenus ignotum. Narrantur regum Tatarorum 
in peninsula Krim res gestae ab anno 441 Creationis (i. e. 1681 p. Chr. n.) 
usque ad annum 491 Cr. (i. e. 1731 p. Chr. n.), praemissa brevi exposi- 
tione historiae regni Tatarorum Krimensium ab eius initiis usque ad
a. 441 Creationis. Incipit: ЛЛЛ 'JH ЛЛЛЛ1? ’ЛПЛ 'ЛЛ®1? ЛЛЛЛ ’В ѴЛПЛ0 «Л ПЛЛ
а у  w y v  ллліг улл ерѴл ’лл Ьл Ьх в'рѵлу впллл р п у  лллл1 лілл' *лв® 
ЛЛКЛХ 'Л 'Л лэ^иил па^ив Л’УЛ Л\У ллл лл лввлн'л л®л̂ лл лллу ЛЛЛЛІЛЛ 
пвпЪвл '®лк Ьй вул пл'лкл.................. лллчгп 'вл ллилл ллл лв’ »ил у у '
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іл і іл'кп nVxœxi 'лѵл 'Vtp лмлпЬі лвп^вл ката в'хлл хлхл вѵлі
........................ в'лѵ ізвхз x 1? в'з»' ва в 'йпп лпрП pirrü лів ла ілѵл
в'лрѴпі т а  іввп Ь у лліл »л"л 'зхі л*?хл вмліл л« '̂ >х іхір' вп'вві 
кіп м pn О Т Ш  ПП 1 лгл іввп се? ѵіхірі в'рів (sic) о>адаі в’юап^ 
лапЬа лілѵл ліЬілпллі лліпП лівпп лвл^в1? лплаі пху в'лвю іл і 
л̂ лаю віл чу пахл р х в  лйх лзілв lœya іюх лтюувл лілл1? мі'мллі 

'л'гя лізю лілл1? піпх'? »лігт п&взл ліху мілзі *р'іх Ьу лап^а1? ххл  
р » л  чаюта *рхі лм оѵл чу лвіхл Ьу олѵл оѵа вмлілл влю в п ’р 
лѵзівірі пзпэюл n b x  оа іхл лзл лізіюхіп Ьлх влтв п ^ в  'з"зуі вп'р 
тл Уіл 'зх rv m y b  ^пл лп лмпхі л'юхі таа ’зх лікппі іааіллл ‘гх 
'зв1? вм'р р х л  ійЬп іюх в'а^ал п'гхі »"віл ілп1? n y ^ x  х"хЪ р  ілпвл 
B'R'öa чту в'зю влти л і влпхпл вліяю л̂ >хі вл'*?у іаіл *jVa -рЬя 
'ai fxa влаааіа Ripa яюп ^ а л і fxa в т х  іяю Ripa рюхіл і^ал вляіх1?
Desinit post lacunam in medio capite LUI (sic! cf. supra) verbis his(fol. 42 b): 
в'і'р p R  b y  p  'Ria (‘гвх *]Ьа ію х лзюл хм  пПу лхпл1? инрлл лзюлі
вюаі п т  з д а  р із і...............................п ім і юяюл пр^з іюх лзюл хм
пою |хл чу *?лрл мм' пмх ѵпх іллі іпх віраа ппл ллюз ляа і. Speci-
minis causa iufra in Appendice textum integrum unius capitis (XII) ex- 
scripsimus.

b. Fol. 45 a. Epistola polemica, quam Salil ben Matsliach Caraeus 
(saec. X) ad R. Jacobum ben Samuel, discipulum R. Saadiae, misit (cf. 
fol. 48 a. 'ai 'лхл 'ax 'a Уч Ьхіяю p  ару' м х ллуі). Incipit: лллл н у  
лія хі "]Ью ліахл 'Ѵх; desinit fol. 58Ь: в'П'*7хал fa л'лаі іа’і'л “рявзі 
fax В'^юэал fa хП» Sequitur admouitio scribae, bis verbis incipieus: іа'ПХ
віаю' п^плаі л іава із'^у вмлэзл ріюлл (sic) млузл в'ліхлп в'лілхп
хіра 'злю вмаіх в іх  млі лх іуяюл ла1? іа м х .........................вПу *?х
луі олр в’юрля rx'; desinit: врллЬ і^амл ірл^і м вуізл лігп1? іп' ллгаі 
м *]пл fax т р  па вмх ллй? в'уа лаі ліа ла лал лапал іа^ у,

c. Fol. 60 а. Epistola, quaestiones très de praeceptis Legis continens, 
quam Samuel ben Abraham Caraeus (saec. XVIII) ad Mordechai ben Samuel 
Caraeum misit. Orditur a carminé (cum acrosticho ‘гХіаіУ (Л 'Лііа), sic 
iucipiente: лівпі opia 'a n  v a n  л і» ' пчу лп лПа n x a . ipsius operis 
iuitium est: nxp iv  із'В' pjaa юпв' в'ваэл Піа лаіл ш  Піал іюап Ьх 
Р'ЛЛ, Desinit (fol. 65 b): ВМХВ bü  Л"Л1Л В̂ ЕГП'̂  Х1ЛВ ХЛ 1ЮХЭ1 
П"лхал ВПХВЛ (sic) о1? елл х іл  плр fVXI л^ѵо Ьѵ  ПЛ'»Л вю юрллз.

d. Fol. 67 а. ♦ Commentarius in Librum
sex a larw n  a R. Immanuel bcn Jacob compositum, auctore anonymo. Opus 
idem atque supra sub JV» 5 c memoratum, sed tabulis destitutum. Incipit:
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•л адазл рв?У рвУ Ьз о'взэ т  ліх'л лілл1? ^пх очэю рил лаил otü;
desinit (fol. 82 b): 'Л ПЛЛХ ’Ѵ Тіах* ЛіхУ ЛОЗа1? ЛЧХ̂ ВЛ Г\У ЧХЛ' '3 .

Codex chartaceus recens, diversis manibua conscriptus. Foll. 82 
21 X 16,5.

10. a . Fol. i b. пв?а л"лл n b w n  плпл1? p ':  л"л n b w  лллл non
y"2 n m x a . ApograpJmm cpistolae, quam R . N isan  (ben Joseph) ad R . 
Mose M itsurudi Caraeum (saec. XVI) m isit. Incipit: Ул ОПЛЛ pxi лаіХ px 
Уір ДОЗЮЛ; desinit: лУ?ЛЧ лУул “ррух a a a  рХЛ ЛВ?Х ЛУЛ1? ОѴУх *]Х^аз 
ï W  * p v  л"лал х'^У p  jd1’: .

b. Fol. 7 a. ТЛЭЛ У'Г ЧЛЛЛ ЧлУх Л"лаз плпл вУ&Л ЛЛЛа p4DB pDD 
Уп y" j 'ЛІ&Л ЛЛЧЛ' ♦ Decisio Elijabu ben Jehuda Tiscbbitae Caraei (saec. 
XVI), incipiens: рчпла1? ллрЮ ПВДОа Ь у ЛЧЛЧЛ̂ ВРЮ ла ; desinit: Л̂ вУ&Л 
л"л: чхУх ’лх л\л ^лл л'ухп ох: рлл »в Ь у ллл♦

c. Fol. 8 а. Responsa varia R. Mose Mitsurudi Caraei (saec. XVI): 
responsum, quod incipit: пУул (а ОЛТНВ {01ХЛ DIX ала іхЬв: лал ПвУю 
ЛГЛ (propter lacuuam in codice non integrum); 2) responsa, ad legem de Nazo- 
raeo spectantia (ВЭПЛ bü лап:л ЧЛХЧХа оУул HX1? ЧХЧР ЛЧЛЧВИЛЛ л“?Х DJ 
VtJn J'jy by b"t ЛЛГЗЛ) et incipieutia verbis his (fol. 9 а): ИЧЛЧЧСа nüû лах
лУпз лчл'рп 'лю ѵпп рзул нрп1? трхл л"лУ Учла плчл' л"лл х"х^ р  ;
3) responsum, ad Caraeos urbis Constantinopolis missum (л*?Хй?Е? Л*?ХШ Л Л
нчлчзса пюа лллал “?Улл олпла ч"зг хлчмаочр в?члр Учр лиха лхр пліх
ЧЛЧВУ ЛП jri), quod incipit (fol. 10 а): ПчУ Л1ЛЛ П03Ха ПчЬхіУ ЛІУХ1? ѵчвпл: 
лч тл  :п b w  впр хлра рш л; desinit (fol. 15 b): хѵі p  лчзлрп лхг п:п 
ичлчха люа лвхч лоу 'л:х лллал *в “У у і  ллхч п:уаю ♦

Codex cbartaceus recens. Foll. 15.
20,75 X 15. 11

11. a. Fol. 1 a. У О  S ccrdiim  candclabri, explauatio cab-
balisticapsalmi LXVII, auctore anonymo, sic incipiens: п“У Л"Л “ІЛП ЛЧа*а Л1
лЬ>лр 'вэ ллчзал ллччгл чУл Ьу чл"х хчлч о'х'гв: D’œya чл вп впрл пчлл 
ВЛХ’ва ВЛХ''алпч ('Х'ЛЗ ♦ ІпШо operis figura candelabri depicta est, 
verbis psalmi supra laudati expressa.

b. Fol. 3 b. DIB ЛЧлУз ’ІЛЛ ЛП Л'Л ПІЯУѢ Hist&ria domus D a v id  tem - 
porïbus rcgni Pcrsarum , narratio notissima de exilarcho Bostanai eiusque 
cum filia Persarum regis matrimonio. Incipit: y j  W ip y  ОЛЛЛХ p  рПЧЛ ЛЙХ
хлч: рло?л пюуп хчт ':хлвл 'л плл лвдоэ лілл ’лхха пвв в?впа 'лллл 
л»алв лп:в?л лллл ллУхлл іллілул тзую  лиаюла лпх хілі лха 
'л Ухл '̂У хлв? ла Ьу пУ:л юхл 'хзлол 'а 'л ............... ллох лУа*? плир.

c. Fol. 7 а. х«л:ра хви ла“?в? pjdt» л"лал плпл лзвдо лллла хпоп 
V W  хлрал Урла рхлал ГПГ Лвпаэ хУлал ОЭПЛ “?Х . Epistola, quam
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R. Joseph Salomo del Medigo (saec. XVI— XVII) ad Zerach Trocki 
Caraenm misit. Est opus notissimum, vulgo ППК ЛЛЗК nuucupatum. Incipit: 
tbn ’ле?ѵ 'Ьлл ^лпл r m ...............................ліалпл чЬо b? Ьчгт .

d. Fol. 24 а. Quaestiones, «quas quaesivit» Abu Jacûb, ben Joseph lia 
Rô’e (scriptor Caraeorum celeberrimus saec. XI), «e sapientibus mundi, sapien
tibus Israel et sapientibus gentium». Opus est idem, quod etiam in codice 
Petropolitano Firkow. I. 684— 685, Lugdunensi Warn. 414 aliisqne codi- 
cibus inventur(Cf. Steinschneider, D. hebr. Ueberss., p. 458; eiusdem Cat. 
Codd. Hebr. Lugd., p. 184 ss.). Incipit: лрзл1ЛХ ЛВ̂ ВЛ bu  ЛЛВЛ ЛГ (sic) -»ni*
лллл лв лп«л п^кюл ліЪкег влі вмал ралпіЛі Ъклел ’влп7 Ьіхо ле?х 
рпх лѵлЬ ^члер ’лЬгб ви звп ; desinit (fol. з і  а): mbtiXD (sic) твл івЛев 
ліЬлл увіел лі'мл люѵЪ n b n n  лі^в г м  ву.

С. Fol. 31 а. ЛѴП рЮЛЛ Л"1П ЛЕГВ иллк плла лгтл ПЛЛ ртлв 
■рл1? ‘гч Л1ЛЕМ1 D1M «Explicatio verborum seientiae, a Mose in Deut. 4.39 
dictorum», ab eodem auctore aut, si qua codicibus Petropolitanis fides habenda 
est (cf. infra), ab Hassan ben Maschiach Caraeo (saec X) composita. Est opus 
idem, quod etiam in codd. Petropolitanis Firkow. I. 682— 685 atque in Lugdu
nensi Warn. 414 opus praecedens (d) sequitur. Incipit: ЛВ1К ЛВГО OS лѴчЕГ 
t o n  л т  b »  чк’лл лЬл л«кл чЬ лвхл лліем лЬплл бОЛ ЛЮІПЛЛЛ ЛВ 
1ВЕ7 'ѴЛ’ о'гіѴЛ ; cf. initium operis ln duobus codd. Petropolitanis supra 
laudatis: нллв лулл ПЛЛ рллл Л"’Л ПЧ&В p  (sic) рвп 'ib рлхл луе; 'd лгі 
'Л ІЗЛЛ ЛЕ?В 1МТ1Х♦

f. Fol. 34 а. рТЧІЁ Liber de iustificatione iudicii,
auctore Joseph ha-Rô’e Caraeo. Opus idem, quod codice Lugdun. Warn. 
523 (cf. Steinschneider, Cat. Codd. Hebr. Lugd., p. 227 ss.; eiusdem, D. 
hebr. Ueberss., p. 457 ss.) aliisque continetur. Incipit: ЛЛЛ Л1ЛЛ1? Ьмлк 
ЪіЭЕГК ЛЛВ b ÿ 2  2" 2 ЬлЧЛ Л11«’ 4222 ІЛ'ЛГЛЕ? В’̂ ІЛЛЛ ЛВС К1Л1 рЛЛ р1ЛХ 
Ѵ"2 ЛКНЛ Р)ВѴ ІЛЛЛ П1ЛМВ KM ОЛЕ? ЛКЛАЛ1 ЛЛ1ЛЛ ; initium ipsius operis: 
'Л рЕГЦП ‘ЛІЛ ВВПЛ1 Ьорп ЛЛВЛ1 ЕГЛ’ алілл рл рлл р т  кіл рллл ЛГ . 
Sequitur (fol. 36 а): ЛХЕВ ЛЛЛ ЛЗр *рЛВр Л̂ЛІ (sic) ЛЛЛ ЛЗр ЛВЛП ЛТКЛ
.................................. лпх ллл лгл лввл лЬплл виллл ле\ч впллл ллегѵв
'Л ЛГЛ лввл ЛППКЛ ВЛЛЛ 1Л ЛКЛЛ. Quaestiones iucipiunt fol. 38 а.

g. Fol. 44 a. Liber «Sapientem faciens sim-
plicem», eiusdem auctoris (Joseph ha-Rö’e), ab Elijahu ben Baruch Jeruschalmi 
Caraeo (saec. XVII) explicatus. Praemissa est praefatio eiusdem Elijahu, 
verbis bis incipiens: Va ИЗЛ ВАЛ 'ЛВГрл tübb МКХВЗ ’Л\ЧЕ? übb  МЕПЛЛ 
ЛВ/ЕГ Л"ЛЛ 1"ÎT 'В*?ЕПЛ' ТПЛ ЛПЛВЛ МК ВІЛіб p  IN’*?« ’ВЕГЛ КЛІр üb HJ 
’ЛПЛЛ М*7КЛ ОЛПЛ 1ЛЛМЕГ MD ЛВ’ЛПВ ЛЛВ ЛЛЛЗЛ ЛЛВ М\ЧЛ Р ’ ЕГВГ |ргл
лул л]?2b лвлѵ в«лл^ (Ллл впала і^ л ............................лкілп )̂вѵ ізлл
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'Л ЛІЗ‘01 ♦ Operis ipsius initium est (fol. 46 b): ПЛ'Пі& VIS ЛІЛЗП0 “1DD
□ü *pan' 3TP trrw îprn [лэп огпак л"лаа пкпл fpv і:ал алл вэпл
'Л ’ілл'ж ♦ Capita ХХѴПІ —XXXIII desunt in codice.

h. Varia, auctore Mose Mitsurudi Caraeo (fol. 64 a: ТЛЗ1? Л2£̂ Л
□üb  каю yïïbto  л"л лпал и 1 hy рпв ѵуа ерѵ; fol. 66 Ь: ллл: лхЬл 
рпвв sac? у в Ъ &  л"л тіпаѴ; fol. 68 а: 'л рпв. . . .  р"р*? 'лп̂ юю ала).

Codex cbartaceiis recentissimus Foll. 71.
21X15. іо

іо
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A ppendix.

Caput XII operis OVID® ЛЛН a David b. Eliezer Lachno compositi 
(v. supra № 9 a), de morte Selira-Girai Khan, regis Tataroruiû, et succes- 
sione filii ejus, Dewlet-Girai Khan, narrans (if. 12 b —13 b).

narfran лнлаі омаі кл |pt [кл wa D’b® an -[‘ram ♦ П"1’ p*)B
1ПК ЛЗ® ОПЛЛЛ Dp 0”В1ЛП ЛВЛ^ВВ рл 1Л®1В і'гВ ЛВп'гВа рл 1Л1ЛЛО
ім л®к оабвл Ьлв іллк'гвл н®ллві mn }вк:і рмх ®»к ллл »im л:® 
пагбал нлллі опзтлл m r y b  кіл'г nanbab1 "рлюл іліп,1?®л jbkji тзв1? 
ап “fran ргплп омл®п і у  dibtpi оіл’і опллл à y  о"апл) Ь® dt  тлл
лрп Ол'г р» Л®К fKM DM1QJ OM1 ЛОП̂ ОП ЛЛНУВ Ьк К1ЛП (КЛ ’КТІ D’V®
“плл р іЬ ллп лка л̂ ти ллв о«впп л» *рі fp® ркіізо л» о̂ апл іл®п 
пап̂ ал рпп “рлл Djon frn [кв'п® \чи глп® іа® кпр: лвлЬв ®\чі Тп 
ттп» лзпвл тл 1®» лапЪвп '‘гл “гл лкі літпкп “гл л» ‘гзт .овтл алп 
іув®лі коаоів [кв'п® “[‘гал ліклл мл о«апл та *р® ркізо л» ‘гт  
ілік'лч um »мл пвп'гвл .тиля о® і'г л:рл п®р п®к ліхппл Ь й л» 
^ ®' ілл 'л лакл лзп к̂ і о*тр Ь у  •fra'r тл» лпл із'ЬалЪ лака іао'г 
і'г пм» акі плі̂ ап ав®в Vn (квЬю чла (sic) вЬп іа®і авв ‘лм п» 
»ки в'гпн лк ікат р ®уа “fran амл лллп лам (кв'л® »л̂ р Ул л:®а‘? 
ртл ѵу?в® л"пкі о'тр р» Ь у  іліл̂ ал тл» “[ban рлсллл лі®лл (кв'гіо 
в'гіп Ь® клзсл л® кзк kdbdib ма лллл »зг® лак ллл Ь у  птлл р:ул 
лпзл л' Ь у  алву іапЬл опзілл 'гм Ь у  о«аілл ‘тлл мла лю«л а |кл 'кна 
лапЪвл рпп тіллі олаа®вл іаплп лка л;; лллі лЬпа лла оілл тіо ка:о 
лл®а ік нл®а ік ла® кілі »®в ов̂ к кнрал клхл л® *?ілзл лз®ал зллз 
Оірл ГЛ ПЛ*?1 Ь1?® ‘рі1?®1? 1ЛЛ1»Л лзпа Ѵк 1»1ЛЛ О'МІЛЛ іллзл ллкз 1» 
пзпал *рі лвпЬал раіу “[ілл озлл плл тклп і^і ччлз глп® (в̂ юл 
лапЬала лі®п Ьілз ллгпп ®̂ л р)м® р»ззо лк ал'а ‘гзт апплп о«аілл 
fKabiD і а̂л і̂а®л ллл кмл лвп̂ ал ллілзі о® іЬ лзрл оіѴ®л кмл 
ілллкл (КаЬі® ччлз ілл® л1 Ь у  лл®>а® л>п®лт лапЬал ‘гл лк кваоіа 
лз®ал Ьк лакл тзв'га ліл'га ллл кх» м іллра лрл іл̂ алѴ іл ріапп лка 
кЬі тллл лк п т  *?лк іл̂ ал'г пл (кл \чл: D'b® лл Л̂ал ’лл тзв1? кмл'? 
глп® лк і ’̂ ал'? мл ілзпл лллл лаклі тзв̂  і»\т ’а лк лам лкл ®лм 
jairam *?іллл кіл® мл |кл \кл: аМіл лк кмп л:®ал Ллплп [кам® \члз 
рлк м‘га міа'зл лілл ллл р м у»Ь ччлз dm® an а л Ь п уіілл імкл® 
ав'г кл л®кл ллл олл® лпл ‘rmm тллл алак лпл ааМаа ілл® оп'р 
амп іав'г омаі̂ л ом®ла о'юзк пл®> іал iaj?i kdbdid [каМ® *|‘гал
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к в в о іа  ■уЪалі іл ік  іг’зЬп1? п э  n a a  Ь ю  л ізЬ а  и л з fb a n  ѵ п в а  чЬ 

рЧѴіЬ ѵѴк ВЛ*І ЗІрЛЛ [КЗ \К")Л вЬгП КЗ’! ілтпвк л ѵ э ю а  тг п з зйгр к іл  
ллю ал ^к ‘лпл *?ірз кзрл [к а л  іт в л  к'л п л з  *рз л к  ч^ал в ю ѵ і ѵ т  л к
Л5П31 DVB3 ЛЛВВЛ рП ѴЗК ЛПЛ ІЗ’бап'л ІЛІЮ̂  13 fCn *1ÜK ІЛ’К 13 
'йЬ ПВЛ КІЛ [3 ’З 1ЮК1 Ь у  ^В ' D4Ö ПЗЭЛ ЛГ ’З Ч̂ВЛ ВПК р к1? опзл 
вз^'і плз ерз лк рюлл ѵ̂ к гач пз-б увю ч^пі пл’з^а 'вівв лірп 
ппк зчгг và 'з изз лк орл іачк -іглл ѵзк лпл тз^вл ш  плз ілік 
кл'ю из вввѴіюл ‘лз Ь у  ілкваЬі [кв̂ ію 'кіл гзпіз Ь у  и»к“і аппЪ ари 
лим^ *?зр'і 'кіл вѴт пзі1? *[Ѵал уавлі [а^ю кл“?р Уі ліз'лвЬ вю кіл 
івюі [вЬііз ’кзл гзпіу [а *?илі кіл ста'1? ілвв тух пк чЬ пи ’з лѵлзі р 
л*7лп алзівз кЬв втэ ‘луі [в̂ ію кл*?р лзі'лвп ввва чЬч [b*?w 'кнл віуо 
’кзл вУіи рЬап т>пк -и?з ілпи лллюл іли в» узрі іУізл’ ту1? птр [а 

♦ а® зйп вир рк Ь у  і^а " ч ш  [кз
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