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י ב׳( פרק ב׳ מאמר העכור בחכמת ז״ל הרמ״בט לחבור שייך )
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 הועתק מהם אשר כ״י הספרים כשני מונק שלמה אמר
 השג♦ לפרק השרטוט נמצא לא ז״ל להרמ״בס העכיר מאמר

 עשית♦ הדפיס לכית המכיא רצון ולהפיק השבי מהמאמר

 " נכון על ההוא הפרק יוכן לא כלעדו אשר השרטוט זה

 כספר הישראלי דברי פי ועל הפרק ענין כפי והצעתיו

 יתבאר הלוח וחזה ♦ זי"ב י״א פרק ד' מאמר עולם יסוד

 שעות כז׳ או וחצי כשעה לעולם תהיה תמוז תקיפת כי

 רחצי שעית בי' אי וחצי שעית כד' טבת ותקופת וחצי
 טעות והוא הרמ״כס מחבור הנ׳ל בפרק שכתיב כמו ולא

 הפרק בסוף הבאה □פר במלת הקורא יטעה ואל * סיפר

 והמלה בצדי צפר לכתיב והנכון ערבית מלה היא כי

 ההוא בשם יקראו המספר מלאכת ובעלי רק פירושה הזאת

* (26ז0) זירו בלעז לו קוראים אשר 0 סימן



חכמים רברי
יתוא

ר

 ועתיקים ישנים ספרים עשר אהד כולל קברן
 נעתקים מובהקים סופרים ידי ממכתב מהם

 מחוקקים ונושנים קדומים מדפוסים והנשארים
 מחושקים והמדע החכמה פאר ביקרת רובם
 מפיקים השכל ומוסר זמרה שירי כבוד עושר ואת

 מוכנות הנה באו נקבצו כלם
תבונות ורב רוח יקר איש ע׳יי

ה״ה

פולק איש אשכנזי אליעזר טה-רר
הבירה בתוניס תישב

מיץ ק״קב נדפס
1!}1ז^>8161112 יי1.4¥£11 ^€£2$ , 5-.^1י1£,£ממ 15
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לאור המוציא הקדמת

מעל האבנים את לגיל חלצי כגביר לאזור ממרום רוק אותי העיר אשר לבית שכיס !ה

 אנכי * הזמן יהתמס המדע נדיבי כרו התורה שרי חפרו אשר בארות קצת פי
 את לעשות כח לי נתן אלהיס יה׳ השמים מן העירוני אשר את למלאות מתני שנסתי

 ז״ל הליי בוקראט אברהם ר׳ להרב הזכרון ס׳ הראשין ויצא * בידי הצליח יחפצו הזה החיל
 אוחזת וידו ♦ מהולל הוא חכמים ובפה * ושמחי משכילים ראוהו ♦ פ׳יהת ראשי על באיר

 אהרן ל' להרב הזהב צק מדרש מאיר לבית מנחם לרבינו נפש משיב ה׳ הס אחיו בעקבי
 הזכרון ס' בראש אשר בהתנצלותי שהבטחתי )כמו להרשבא הבתים ים׳ חיים אבן

 מצא לא ועדן הארץ על הזכרון ,ס קוי יצא אשר שנים ארבעה זה והנה ( לאור להוציאם
 עושה זה לאמר רעה עלי יחרוש אולי ♦ הבתים ונשמו י הציץ נבל * נייש משיב -עקורא

 מבטיח ♦ בעקבותיהם הולך ואיני הראשונים חכמים דברי לאיר מוציא בראשית מעשי
 להשאיר אמרתי אשר הברכה תחת קללה עלי והבאתי . עושת ואינו אותר שקר דבר על

 ספר עד ♦ אלך כתימי אני כי נאמן עד לי ואעידה מעלי חרפה לגלות באתי לכן ♦ אחרי
 צא עיד כי זאת פעולתי ועדה • הקדש מעבודת ידי רפו לא עוד כי הזה חכמים דברי
 ס' צאת טרם אז יצשיקתי וככח צמאוני ממנו רזיתי ולא הזכרון מס' נפשי לה שבעת

 אמרתי ואס ♦ רקה וידי ♦ שוקקת נפשי אעשה מת אבל ♦ עתה כחה לאור הזכרון
 מרחפת החירות רוח מעשי לבצע ויעזרוני יתמכוני אשר נדיבים לבקש בערים אסובב

 באיש ריח קם ולא בה וישעו ימשיכו אחרית ככהן כעס אייריפה ארץ חלקת פני על
 תשקוט אשר עד מעבידתי ידי את משכתי הזה הדבר בגלל ♦ ספר לקנית כי אף לקרוא
 ללכת אוכל לא אמנם אס כי מכל ידי קפצתי לא זה יבהל ♦ הלבבית ייתישבי הארץ

 חורין בן איני * האמורים כאותם הכמות רבי חבורים לאור להוציא ממני בנפלאות
 יהיו ז׳יל הראשונים מחכמינו שכחה לקט קצרים מאמרים ולקטתי קמתי מכל להבטל

 תיך הכלולים החבורים ערך חין ♦ קראתי חכמים דברי בשס ולכלס בידי לאחדים
 המפואר החכם במכתב כתובים המה הלה מחבריהם גדולת תקף ומעשה ד״ח הס׳

 ועדותו אותם יבח> ראה היא • זה אחר הבא נ״רו מונק שלמה כמה"רר בשערים הנודע
 הח׳עימיס׳פוס ידי .ת נ׳ירי כרמזלי אליקוס ר׳ מהרב עדות עוד תי' )ויש מאד נאמנה

לעצי עד והאמת כאלה באשזרין נאמן אחד עד כי אדפיס צא
 ואלה



 ♦ תשוקתי והמשורר ♦ מאויו המלין * חפצו החוקר מבקשי ה׳ '"כי׳החרד ימצא אשד
 ולבי • תידה וקול חן תשואת בצדק קורא מפל לשמוע ואחכה ♦ ואיש איש רצון בו עשיתי

 ד״ח ס׳ את מלא בכסף מאתי לקחת ידיהס בחתימת כבדוני אשר בהנדיכיס ובטוח נכין
 לפניהם הבאתי אנכי * מעטים המת עליו משפר כי בראותם עינה תלע לא אשר הזה
 אס אעשה ומה ♦ הקורא עיני יחזו כאשר הבטחתי על והיספת• הבטחתי אשר את

 מעט אומרים הראשונים של דרכם זה אשר נבעו הראשונים ממקירי האלה המאמרים
 ♦ עליהם להוסיף אוכל לא ככה מדבריהם לגרוע הורשתי לא וכאשר ♦ הרבה וחושבים

 משתי לאחת אותם לכס נדבה הנזכרים מהנדיביס ככלס רובם אשר ידעתי כי ואף
 ימצאו אלה ובשתי ♦ יחד לשתיהן או * דעה לתרבית או ♦ המטות ידי לתמיך אס סבות

 המוציא! שכר ימעט כן הספר עלי ירכי אשר כל כי ♦ מגמתם הנדיבים
 גבולי את ה' וירחיב בעמלי טיב שכר אמצא ואס ♦ שכרו ירבה יבמעוטן ♦ לאור

 אשר הראשונים חכמת מצפני לגלות החכמה מעינית עיד להפיץ כת אחליף
 תשקיתי עוצם עם שכרי ימעט ואס ♦ מאתנו ונעלמו ברכה לנו בחבוריהס השאירי
 כמותם בגובה עיניו יתן לא אשר בטוח אני נבון ובקורא ♦ זאת מעשית ידי תקצר

 יודע הוא כי ימצא עלים הרכה אס מעט אס יחיש לא יכיט איכותו ערן על אס כי
 רכות מועטות ובמלות התוכות נפשו לשובע זאיכל המאמרים נסתרי גנזי וכוחן מחשכות
♦ נפשו כצחצחית להשכיע ימצא מחשכית
לא אשר כטח אדע אחר חכיר לאור הוצאתי ככר כי להקירא הודעתי אשר ואחר

 מי כי ♦ זה עושה אני הככיד רדיפת או כסף מאהכת כי לאמר לכו על יעלה
 מלכד כאלה כדכריס שיעמול כעמלו לאדם מותר אין אשר וידע ראה באלה שכסה
 אינו הוא כי אס ממנו כורח היא גס והככיד ♦ לשכעה ולא אוכל הוא אשר עוני הלחס
 מלכד כישראל הזכרון ס' להפיץ וניסע הולך בהיותי עיני ראו כאשר ♦ אחריו רודף
 כי אומרים ( שלמים לא ) רכים דבת שמעתי עוד * מאומה מעמלי לי נשאר לא אשר
 חילו לאחרים נתן אשר הזה ולאיש לנו ומה נככדהו חבורים מחבר חכם עלינו יבא

 ועניתי וכבוד תתלה לי נאוה ילא זרע אשר הזרע היא לו ולא וקנין מקנת עשות למען
 שני בניו את הלביש אשר איש בשער היהולל ♦ אני גס להם ואמרתי כאילתו לכסיל

 < עצמו כאהבת בנו את האב יאהב אשר הטבע מחקי הוא חק כי מטעמים והאכילם
 לו אין ואתית את ואם אב אשר מסכן ילד ביתי אל אסף אשר האיש הוא משובח אבל

 וילדי עצמם אהבת המחברים גם ככה ♦ ישתה ומכיסי יאכל ומפתו מערומיו וכסה
 איל אין גבר כן לא * ס' אותם חנן אשר הילדים כל לעין להראות תאלצס מחשבתם

 קדם מלכי כני הכאתי ♦ קדמוני אשר החכמים משא ולשאת לכבול שכמי נתתי כמוני
 לחסות הזמן למקרה ומשולחים ונטושים עזיביס וגיאל שאר אב באין היו יתימיס אשר
 מחלצות אותם הלבשתי לא חיים נשמתו באפס נכחתי הלב מן נשכתו כמת ♦ אהלי בצל
 לדפוק מכלימות פני מנעתי לא אתם עשיתי ידי מהשגת יותר ♦ מערומהס כפיתי אבל
 בבוז מלפניהם רקם השיבוני ריבם אשר ♦ נדיבה ריח כלבם לעורר העשירים דלתי על

 נפשז שאהבה את לבקש לעיר מעיר מללכת ♦ מנעני לא השלג • ־.צרני הגשם י וקלון
אני גס אכל * להפך ויהי זה בעמלי חן תשואת לשמוע בצדק לת־ז־



” מוגה הה ! . . , ,  ז> מחלפי ז< מעטים ."ה ע חט > הישר׳ט ברכת גי טיב י זלהמונס להם אחוש לא
 ואנכי * לב וחסרי המדע נעדרי הרבה ולעג להג ארצה יפיל מדבריהם אחד דבר ♦ וכסף

 הבטחתי אשר את גס בעיזה מעשי אבצע אשר עד אנוח ולא אשקוט לא עמדי על אעמיד
♦ דעה ולהרמת תירה להגדיל ,ה רצץ* לאור אוציא ממנה וייתר
 החכם כלבבי אשר איש עמתי לגבר טיבה להחזיק הזה בס׳ הקורא את מעורר וארי

 אשר מפולין כ״רו .יארטען בוי□ ליב אריה כמ״הרר מרביס אלהיס ירא השלם
 זכרה הנדיבים חתימות לאסיף צרפת בערי אתי לסבב לחבר לי להיות עתותיו הקדיש

♦ לטיבה וה12 לו
 במעט עושים המה אשר טיב רב את לראות ההין כעלי עיני תפקחנה תפלה ואני

 אומתנו חכמי תפארת ולהראות ישנים שפתי לדובב מכיסם ליס ז הס אשר כסף
 בעיני לביז עוד נהיה ולא ומדע חכמה דבר ככל עינס ראתה יקר כל אשר הראשונים

 הראשונים אביתנו גס אנחנו גס כי ♦ אכיהס ומי הנכונים כין יהודים הגם לאמר העמיס
 ♦ כסף במעט יתמכו העושר בעלי אשר והיה יתן ומי ♦ והמדע החכמה מדרכי סרנו לא

♦ דעה הארן ותמלא והמדע התורה על לשקוד כיסף להס יהיה המדע ובעלי

ס״ט אשכנזי אליז^ר לאור להוציא המשתדל התר״ט בי למי ארבעים שטראסכירג

 בשערים הנודע המפואר החכם מאת מכתב
• ה*נעו מונק שלמה כמה־רר

 כלו האיכות ורב הכמות מעט ספר ובידו אשכנזי אליעזר מז״ה הנכבד אלי בא
 שם זעיר האיש זה וקכן אסף אשר ישראל חכמי מגדולי יקרים מכתבים מחמדים

 את בו ליבות לבבו עם ובהיות ♦ רואה עין שזפתם לא ורובם גדול בטורח שס זעיר
 חכמים דברי שמו קרא אשר ההוא הספר טיב להגיד ממני בקש בישראל ולהפיצו הרכים

 כי ידעתי כי ואף ♦ כקשתו את ממנו למנוע יכולתי לא והנה תועלתו גודל ולהודיע
 המונחים החכמה מטמוני על כיומו יום מדי בשקדי הלא לרבים דעתי מחוות אנכי קטן

 מהמפקדים אני אשר בפאריס אשר הגדולה הכיבלייתיקא היא הספרים אוצר בבית

 להבחין והרגלתי עיני נגד עברו חדשים גס ישנים רכים ספייס גנזיה לשמור עליה
 על לעלות ראויה והיא זוית כקרן המוכחת טיבה חמדה כל ולהכיר לספר סכר בין

 אומתנו אצילי אל לגשת לבי את ערבתי כן על ♦ עוד ויחכמו בה ויתענגו חכמים שלחן
 ומקורם חצבו אמת מצור כלס כי חכמים דברי בספר המקיבציס המכתבים על להעיד

 אשר איש וכל ♦ הזאת בעיר אשר הספרים באוצר נמצאים ורובם דופי שמן בו אין טהור
 שמותם אשר החכמים ידי מתחת יצאו המכתבים כי ישפוט עיניו למראה לדעת לב לו

* עליהם נקראו
ואלה



♦ (1) הגיל אליעזר ,ר העתיק אשר ככ״י
 בהיותו בנעוריו חברו זצ״ל מימון בן משה רכנו הגדול להנשר >בור ה מאמר )כ(

 חשבון סוד יהודא בני ללמד ונעים נחמד הפר והיא שנה ועשרים שלש בן
 לסתרי לרדת המחבר העמיק לא הזה בספר כי וקלה קצרה בדרך העיבור
 שתים בכמו כן אחרי שחבר הקודש קדוש בהלכות עשה כאשר התכונה חכמת
♦ (2) שנה עשרה

 הפירוש וזה זצ״ל רש״י תלמיד הצרפתי קרא יוסף לר' איכה מגלח פירוש 0)
♦ (5) יי״צא ולא מאד יקר הוא אכל נדפס ככר

 חכמי מגדולי והוא הנרכוני משה ר׳ הפילוסוף להחכם הבהירה מאמר )ד(
 לא ספריו ומכל הפילוסיפ^א כחכמת עמוקים הרכה ספרים עשה פי־וכינצא

 לחלק וכפירושו • הנביכיס מורה מס׳ הראשון לחלק פירושו אס כי נדפס
 כדכרו כי הקטן המאמר זה בעצמו הכיא ממנו י״ז כפרק כס' אתנו אשר השלישי

 וכל כחירה לאדם אין כי כאומרים והס הישמעאלים מן האשערייס כת על
 כטיל על קטן מאמר חכרתי וככר : וז"ל אתר והכרח כגזרה הוא שיעשה מה
 ♦ (4) כזמני השגתו אשר שכחכמים למיוחד קיומו על מאתר שראיתי למה זה

 ככמי חי והוא פורטיגאל מחכמי כיליא כן דוד לר' המשכיל יסודות □פר )ה(
 עקרי י״ג כנגד עקרים י״ג כולל המאמר זזה הששי לאלף הראשונה המאה סיף

. )□( ההוא כזמן התפשטה אשר הפילזסיפיא יסודות על כנוייס והס הרמכס
 כדת דתו המיר אשר הליי שלמה דין אל !אלורקי יהושע ר׳ שלח אשר אגרת )י(

 הוא גס דתו והמיר כו עכרה אחרת רוח כן אחרי הלורקי וזה ♦ הנוצרים
♦ (6) לישראל רעות ועשה

 כמלכית אשר יע״א מקנאס כישראל ואס מעיר אתי ^הכאתי אחת העתקה (1)
 ת״י מצאתי מיץ לעיר וכבאי כפאריס הגדולה הספרים >איצר מצא^י ואחרת מראקיס

 אשר זה נדפס ומשלשתן המודפס את גס ניר דינגן כ משה כמה״רר המובהק הרב
י ד״ח בס'
♦ הנ״ל הספרים כאוצר העתקתיו (2)
 וכחיתי הנ״ל להרב הכתיבים כל על כמעט פי' שם ויש משס ג"כ העתקתיו (5)
 משה ר׳ החכם כחר זה לטעם אשר וגז' אכל בית אל ללכת טוב זו'לטעם מגלה כפי׳

 נמצא כ״י איכה מגלת לפי׳ בהקי־מתו ככתוב מגלית משאר זו מגלה לפרש הנרכיני
♦ הנ"ל הפי גס הניל הספרים כאוצר

♦ משם ג"כ העתקתיו (4)
♦ לי אותי ונתן משס העתקו דוקאס ליב כמהירר המפואר החכם ידידי (5)
 בע״יב זצ׳יל מנסאנו עמנואל ר' היב המנוח של הספרים כין מצאתיה (6)

* נושן ישן כ״י יע״א מקנאס



י

' מונק שלמה מכתב

 במחזור אשר הכפירים ליום הוידוי מחבר ארדוטיאל בן טוב לר'שם מליצה 0)
* (7) הספרדים

• (8) וזולתו עזרא בן משה בר׳ ספרד למשוררי שוני□ שירי□ )ח(
 לא האגרת וזאת  הדיין אליה בן יפת לר' ז״ל הרמ״בס שלח אשר אגרת )ט(

 בעיר אשר הספרים באיצר מצאתיה הכותב ואני הרמ״בס באגרות נדפסה
• (9) הכיל !(יעזר לר׳ לי ונתתיה לי והעתקתיה אנגליטירה בארן אוכספורט

*

 אשר למשפחתו אליה ר׳ ר׳ שמו איטלקי אחד חכם מירושלים שלחה אשר אגרת )י(
 בעת הקדישה ארץ עניני על למבין נכיחיס דברים יכה קצ״ח בשנת כפירארה

* (10) )אכיסיניא( אלחביש הנקראה כוש בארץ אשר היהידיס יעל ההיא
 התשובה וזאת ♦ העולם לבריאת השנים מכין שרש לדעת גאון האי ר׳ תשובת )יא(

♦ העתקה ומשם )כ״י( העביר חשבון כספר חייא כר' אכרהס ר׳ הכיאה
 הנ׳יל אליעזר ר׳ המאסף ידי ויתמוך הזאת האסופה ערך יכין ספר יודע איש כל והנה

 לשכחו ועלינו ♦ עין מכל הנסתרים החכמה מעינית חוצה להפיץ ועמל יגע אשר
 הלוך הלכי חכמינו טפרי אוהכי הזה כזמן כי ממנו ידנו נקבץ ולא הזה הדכר אל

 איננו כי שיחו ואת האיש את ידעתי ואני ♦ כאלה מטמונים כחפשו איש יעשר ולא וחסיר
 בעיניו יקרו חכמינו דכיי כי ♦ רמיה שמיס מלאכת העושים המתחסדים המון מץ

 ואיננו ממונם ולקחת הכדיכים לכות לציד פרושה מצודה או כו לחתיך קרדום מעשיתם
 מקדם היו אשר חכמינו ומככד כספרים מכין איש וכל ♦ פעולתו שכר אס כי מכקש

 יראו אשר ומיודעי מכירי מכל אשאל ואני * היא קטנה כי שאלתו את ממנו ימנע לא
 תכא ועליהם יעמולו לשוא לא כי ידם תשיג אשר ככל הזה לאיש לעשות זה מכתכי
♦ לפק תר״ט שכט חודש ראש ד' יום פאריס פה הכותב דכרי ♦ ברכה

מונק שלמה

♦ כנ״ל שם מצאתי אותה גס (7)
 החכם ידין לי נתן אשר כ״י ערבי בלשון נבוכים מורה בסוף כתיבים היו רובם (8)

♦ הנ״ל הספרים באוצר הוא וכעת יע״א במקנאס הרוש שלמה כמה״רר והכולל השלם
♦ הנ"ל הספרים באיצר ג״כ הועתקה (9)
 כהרב דיד כמה״רר החכם שאלת האמור כל על והוספתי ♦ ג״כ שס הועתקה (10)

 אס פרוכינצאלו יעקב בר׳ דיד כמה״רר המובהק הרב מאת מסירליאון כמה״רי הגאון
/ הרמתה ותשובתו תז׳ל דעת לפי הרפואה חכמת ללמוד מיתר





חכמים דברי

ויושע מדרש

 אחזם ישראל אותן וראו ישראל את המצרים שרדפו בשעה זיל חכמים אמרו ה׳ ויושץ
 לקנה וכשבאה הק מפני בורחת שהיתה ליונה ישראל נמשלו אז ורעדה אימה

 אנה רכינו משה למשה אמרו המצרים את ישראל שראו בשעה ישראל כך בחש שם מצאה
 מיד עמהס בכה משה ואף בבכיה קולס נשאו אז לפנינו והים לאחרינו המצרים הרי נלך

 שהתפלל התפלה אני זכור ככר אלי תזעק מה למשה ואמר הק״בה של רחמיו נתגלגלו
 השכים ולמחר כאהבה קכל מיד לפני כנך את ושחוט לך לו שאמרתי כשעה אוהבי אכרהם
 ואת אתו נעריו שני את ייקח חמורו את ייחכש ככקר אכרהס וישכס שנאמר רציני לעשות

 אכא לאכיו יצחק אמר וישמעאל אכרהס עכד אליעזר האלה הנערים היו ומי כנו יצחק
 עצי את אברהם ויקח וכתיב קרוב מקום עד כה עד כני איל לכדני הולכים אנו לאן

 אמר יחדיו שניהם וילכו המאכלת ואת האש את כידו ויקח כנו יצחק על וישם העילה
 להקריב אתת כהן וכי א״ל קרכן להקריב כני לי אמר יחידים נלך לאנה אכא לאכיו יצחק
 יצחק על גדולה אימת נפלה מיד העולה את יקריב והוא כיג שהוא שם הרי א״ל קרכן
 אכי ויאמר אביו אברהם אל יצחק ייאמר יכתיב להקריב אביו ביד כלים ראה שלא מפני

 אבריו וירגזו יצחק נזדעזע מיד לעולה השת ואיה והעצים האש הנה ייאמר כני הנני ויאמר
 כי שכחר אמת אם לאביו ואמר נתחזק ואע״פכ לדבר יכול היה ולא אביו מחשכת שהכיר
 אכרהס אמר יוצרו מצית לקיים כעכור כמותו יצחק ונתפייס לו נתונה נפשי הרי הק"כה

 רצון ועשת מתר אבי לאביו יצחק השיב וצוויי •וצרך צווי מעכב שא־נך כך כני יודע אני
 ונדמה כדרך לאכרהס שטן קדמו (*) כדרך מהלכין שהיו כעוד רצונך יעשה והוא קונך

 לישא לו צריך מת להתפלל שהולך ומי א״ל להתפלל לו אמר תלך לאנה לו אמר לזקן לו
 ונאכל ונאפה ונשחט יזמים אי יום נשב שמא הן א״ל כידו ומאכלת ואש כתפיו על עצים

 לי יהעלהו אהבת אשר יחידך את בנך את קח המשטין לך כשאמר הייתי שם לא עני א״ל
 אברהם א״ל שנה למאת הקיבה לך שנתן ובחור כזה חמוד כן יאבד כמותך וזקן לעולה

יצחק את אהבת אשר יחידך את כנך את נא קח לי אמר בעצמו הקיבה כיא המשטין לא

 ,וגי עולה עצי ויבקע כפסוק וירא כ״פ תשמעוני כילקוט מובא הוא הספור זת )*(
* מדרש כשם לשון כשינוי

ועשה 2



חכמים רירשע מדרש דברי ב
 אברהם ל! אמר דרכיך זתס תקיתך כסלתך יראתן הלא השטן לו אמר עולה לפני יעשה

 תדע א'ל דבריו אברהם שמע שלא השטן שראה כיון נכחדו רשעים ואיפה אבד נקי הוא מי
 בדאי של עיכשו כן אברהם אמר יצחק חן ולא עולה תעשה משה כשורה לן אומר אברהם
 שטן בא יעשה בעיניו הטוב הק"בה אלא מאמינך ואיני לו שומעין אין אמת אזמר שאפילו

 א״ל תורה ללמוד א"ל הולך אתה להיכן אייל כמותו לנער לו ונדמה יצחק לפני ועמד
 יקהו היאך עלובה כן אי א״ל מותו אחר תירה שילמד אדם יש וכי א״ל במותך או בחייך
 נפשי והרי יודע בעצמי אני א״ל הדרך בזו אכין מוליכן לזכוח כי יודע אתה ואי שנין

 לה ינדמה לשרה שטן ן1ה ושוב יעשה לעשות שירצה מה כל אכי וכיד הק״כה כיד מהורה
 אמרה הצן להיכן יצחק וכנן למלאכתו אחרה הלך היכן כעלך אכרהם לה אמר זקן לאיש

 יודעת שאינך כנך על שניך יקהו איך עלובה זקנה לה אמר תירה ללמוד הלך עמו לו
 בעולם היהה ולא אבריה כל ונתחלחלו מתניה נזדעזעו שעה באותה בדרך הוליכו שלזכיח

 אותה שרואה וכיון ולשלום לחיים יעשה הק״בה לו שאחר מה כל וענתה נתחזקה יאע״פכ
 (*) עשה מה אבינו אברהם של קרבנו לבטל לכו ותאית מחשבתו בידו עלתה שלא שטן
 לי המתן ליצחק אברהם אמר נהר לאותו שהגיעו וכיון גדול כנהר עצמו לעשות הלך
 מגיעין וחין הנהר חצי עד ובא עשה וכן עמוק הוא אס ואראה אני תחלה ואכנם מעט
 וירד ברכי עד מגיעין אינן שהמיס תירא אל אחרי רד ליצחק אמר ברכיו עד החים
 צואריהס עד והגביהו החים שגבהו עד הנהר חצי עד לרדת הספיקו ולא אחריו יצחק

 כבודן כסא לפני יידוע גלוי רכ״שע ואמר לשמים עיניו את אברהם נשא שעה באותה
 כמותי שאין יחיד אני לי ואמרת עלי ונגלית והתחתיניס העליונים אלוה הוא שאתה
 לעולה לפני כנך יצחק ועלה בעילם שמי הודע כמותן בעילם צדיק שאין יחיד ואתה
 זרע לן יקרא כיצחק כי לי אמרת אתחול לומר הרהרתי ולא רצונן לעשות מהרתי ואני

 הזה כעולם שמן מיחד מי טיכעיס אנו עכשו יאם עולה שאעלהי לי אומר אתה ועכשו
 יחרני כשטן הכ״ה גער מיד כעולם שמי יתיחד ידן על תירא אל כחייך הק״כה לו אחר

 אכיהס כדרך מהלכים שהיו כעוד (** *) כיכשה עומדים עצמם ומצאי האק מעל המיס
 אמר בהמתם ואת הכלים את שומרים שהיו אליעזר וכין ישמעאל בין תגריח נכנס ויצחק

 :!יעזר לו אמד מאבא שישארו הנכסים כל אייש ואני יצחק את חבא יקריב עכשו ישמעאל
 ביום ביתו נאמן עבדו אני אכל כמדכר ושלחך מכעלה גרושה כאשה גרשך ככר אתה

 אל ויבואו וכתיב ()****( ***) יורשו זה ולא יורשו זה לא ואומרת משיבה הקדש וריח ,כלילה
 את ייעקיד העצים את ויערוך המזכח את אכרהס שם ויכן אלהיס לו אמר אשר המקים

 מושיט ויצחק המזכח את כינה היה אכרהס לעצים ממעל החזכח על איתו יישם בני יצחק
חתנית בית כינה שהיה לאדם דימה היה אברהם ( ***)♦ האבנים ואת העצים את לי

♦ מדרש בשם השלישי ביים כפסיק וירא פ' כילקוט לשון כשנוי חוכא *( )
♦ פד״רא כשם עילה עצי ייבקע כפסיק יירא פ' שמעוני כילקוט מיכא )**(

♦ כילקוט ע״כ ***( )
♦ כקציר המקים אל ויביאו כפסוק מדרש כשס כילקוט )****(

לבנו



רז^ע/׳ם ויושע מדרש דברי
 אבא יצחק זאמר בשמחה שעושה לחופה עצמו מכין שהיה לאדם דימה היה ויצחק לכנו

 זקן ואתה שנה ושבע שלשים בן כחור שאני יפה יפה ורגלי ידי ואסור זרועך יחשיך עצמן זרז
 בי אעשה ושמא חצופה שהנפש נך זאבעט הסכין מפחד אבעת בידן הסכין את וכשאראה

 תעכב ואל קינן רצון עשה מהר אבא מחן כבקשת אלא מקרבן ואפסל בבעיטה חום
 יתניתה אמי שרה אצל והוליכה שלי אפר וטול יפה יפה ישרפני מתנין וחגור בגדין וגליל

 בבה יצחק חן לה תזכיר שלה לחדר נכנסת שהיא ושעה שעה ובכל שלה בחדר כתיבה
 ותשאל אמי לשרה ותלך ממני ותכדל כשתשחטני מזה ייתר לאביו יצחק לו אמר ועוד בבכי
 שאחריך אנו יודעים לו אמר לזקנתכם תעשו ומה לה תאמר מה בני יצחק היכן איתך
 את ערך מיד ואילך זה מיזם ינחמנו הוא נולדת שלא עד שנתמנו הוא ימינו יהיו מעט

 ונתן בגדיו את יגלגל זרועותיו את אמין לעצים ממעל המזבח גבי על אותו ועקד העצים
 היאך ראה ונשא רם כסא על יושב שמו יתברך והק״בה גדול ככח עליו ארככיתיו שתי
 על נופלות ומיצחק יצחק על ונופלות מאברהם נושרית דמעות והיו משניהם שוה לבם

 לשחוט המאכלת את ויקח ידו את אברהם וישלח מיד כדמעות נטבלים והיו העצים
 אס בעולם שמי מיחד היאך אוהבי לאברהם ראיתם השרת למלאכי הק״בה אמר בנו את

 תפקדנו כי אדם זבן תזכרנו כי אנוש מה עולמי בבריאת שאמרתי בשעה לכס שומע הייתי
 ומה נפש בתר השרת מלאכי בכו שעה באותה כאברהם הזה כעולם שמי מיחד היה מי
 אורחים מכניסי של שכרן הוא היכן ברית הפר אורח עובר שבת מסלית נשמו אומרים היו

 ומלוון ומשקן ומאכילן ביתו בתיך אברהם מכניס מקים מכל באין שהיו האורחין שכל
 ביצחק כי לו שאמרת כרית איתו הפר ברית הפר אכרהס שנטל השכר היכן לדרכם

 השרת מלאכי ובכו צזארו על המאכלת והרי יצחק את אקים בריתי ואת זרע לך יקרא
 אמר נשמתו פרחה מיד יצחק של בציארו שלט ולא שעמד עד הסכין על דמעותיהם ונפלו

 לאברהם מיכאל קרא מיד לשיחטו תניחנו אל עומד אתה מה מפני למיכאל הקיבה לו
 צוח והמלאך ממהר אבינו שאברהם לפי פעמים כ׳ קרא מה מפני אברהם אברהם ואמר

 לו תעש ואל הנער אל ידן תשלח אל עושה אתה מה פלוני פליני ואומר מציח כאדם
 דברי תשחטנו לא לי אומר ואתה לשוחטו לי אמר הקיבה למלאן אברהם לו אתר חאומה

 ויאמר השמים מן שנית אברהם ה' מלאן ויקרא מיד שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב
 ברן כי יחידך את בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען ה' נאם נשבעתי בי

 את זרעך ויירש הים שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את ארבה והרבה אברכך
 המתים מחיה אתה ברוך יבי־ך רגליו על ועמד בו נשמתו וחזרה הניחו מיד אויביו שער

 תזכיר כצער כני שיעמדו בשעה רכ״שע ואמר לשמים עיניו אברהם נשא שעת ובאותה
• לפניך עומד שאני השעה זו להם

। לו אמר אעשה מה ואני רב״שע הקיבה לפני משה ויען ♦ ויסעו ישראל בני אל דבר עתה 
 בראשית יוצר של שליחו אני לו ואמיר בשליחותי ליס ילך לן נתתי אשר המטה טול

 הים ויען הק״בה דברי לו ואמר הים אל משה הלך מיד בך שיעברו לבני דרכיך גלה
 שלשה ממך גדול שאני אלא בלבד זז זלא אשה יליד שאתה לפי כדבריך אעשה לא למשה
 דברי משה השיב מיד הששי יזם עד נבראת לא )אתה השלישי ביום נבראתי שאני ימים
 מלקין משה לו אתר לי עושין מת לרבי מסרב עבד למשה הקיבה לו ואמר להק״בה הים
מיד ובקעהו הים על ידך ונטה מטך את הרס אתה אף הקיבה לו אמר במטה אותו

 זיט



חכמים ויושע מדרש
 עמיכדב בן כתשן שקק עד כיס לבא ישראל יראין והיו ויבקעהו הים על ידו את חשה ויט

 ומשמאלם מימינם חומה להם והמיס ביבשה ישראל כל באו ואחריו ביס תחלה וירד
 מדרש כשס זכו' ה' ויושע ד״א בשלח ס' )ילקיט ז׳ל חכמים אמרו ההוא ביום ה׳ ייושע

 את ההוא ביום ,ה ויושע אומר שהוא כיוסההוא המצרים כיד היומסירין 12ישר וכי אככיר(
 לפני מצרים של שר עוזא עמד ממצרים ישראל שיצאו כשעה א״זל אלא מצרים מיד ישראל
 רצונך אס עמהס דין לי יש ממצרים מוציא שאתה זו אומה רב״שע לפניו ואחר הקיבה

 עמו לדון צא למיכאל הקיבה אחר שעה באותה לפניך עמי וידון שלהם שר מיכאל יבוא
 שיהיו זו אומה על גזרת רב״שע ואמר הק״בה לפני מצרים של שר עוזא פתח מיד לפני

 לא ועדין שנה מאות ד׳ אותם וענו ועבדום שנאחר שנה מאית ,ד אומתי תחת משועבדים
 חייהם את המצריים שחררו שם על מריס שנולדה חיום שכיס ושש שחונים אלא עבדום
 רשות לי תן רצונך אס אלא יציאתם זמן הגיע לא ועדין ,וגו חייהם את וימררו שנאמר

 וכמו דבריך את וקיים שנשארו שנה עשר וארבע מאות שלש לשעבודם למצרים ואחז־רס
 לענות מענה לו היה ולא נשתתק כך מיכאל כששמע קיימת גזרתך תהא כך קייס שאתה
 למצרים ישראל את להחזיר עיזא רוצה שהיה הקיבה שראה כיון מצרים של שר לעזזא

 לעבוד בני נתחייבו כלום לשעכ׳דך בני את להחזיר ריצה אתה מה מפני לעיזא אחר
 היצאתיך אשר ה׳ אני לו שאמרתי בשעה אברהם שדיבר אחד דבר כעבור אלא לאימתך

 כי אדע כמה העולמים רכון לפני אמר לרשתה הזאת האק את לך לתת כשדים מאור
 גליי להם לא בארן אלא אמרתי לא כמצרים יהיו גרים לי אמרתי זה דכר ועל אירשכה

 לשעכד רשות לך ואין שנה מאית ד׳ איתם עכרו וככר גרים היו יצחק שנולד מיום וידיע
♦ יגי' ההוא כיוס ה׳ ויושע הכתוב שאחר יזה כני את

 שר עיזא עמד חצריס את להטכיע הק״בה שכקש כשעה • הגדולה היד את ישראל וירא
 ולא שכחה ולא עילה לא לפניך ואין וישר צדיק נקראת רב״שע לפניו יאחר שלהם

 מהם הרגו או מבניך כני טכעי כליס כיס כני את להטכיע רוצה אתה ולחה פנים משיא
 שכרם מהם כניך נטלי כבר בהם כני ששעכדי קשה שעבוד בשביל ואס מבניך אחד אפילו

 ואמר מעלה של פמליא כל הקיבה כנס שעה באותה נטלו להם שהיה זהב וכלי כסף כלי
 והעמדתי רעב עליהם הבאתי מתחלה כאמת מצרים של שר עיזא וכין כיני שפטו להם

 כגרים לשם כני כאו יאח״כ שלו עכדיס כלס ונעשו בחכמתו שהצילם אוהבי יוסף עליהם
 שועתס ותעל העבידה חרוב צעקו והס שבעולם קשה עכידה בכל ושעבדום הרעב מפני
 כה לו ואמרו פרעה לפני ובאו ואהרן חשה הנאמן שלוחי לפרעה ושלחתי לפני
 והתחיל ומערב מזרח חלפי יושבין היו רשע אותו ולפני ויעבדני עמי את שלח ,ה אמר

 העילס מלכי כל שבאו כמי לפני בא לא איך בקילו אשמע אשר ה' מי ואחר להתגאות
 איני אומרים שאתם זה אלוה אכל המלכים כל לי שמכיאין כמי דורון לי הביא לא ולמה

 שמענו לעבדיו ואמר השיב משליחות כתב מצא ולא בספריו ופשפש חזר עשה מה מכירו
 ואחרו לו השיבו זה אלוה של מעשיו מה לשלוחי ואחר קדס מלכי בן היא חכמים שכן
 יאחר השיב ,יכו האק ואת השמים את כרא היא האדונים ואדוני האלהיס אלוהי היא לו

 עצמי בראתי שאני לבדי אני אלא המעשים אלו שיעשה העילס ככל אלוה יש לא לשליחי
 ועל כרחו כעל כני ששלח עד מכות י׳ כו שלחתי כי שכפר זה דבר ועל נהר זנילה

בו שנעשה לפי לשעבודו להחזירם אחריהם ורודף וחיזר מרשעי עצמו מנע לא זאת כל
 כל



11 חכמים רושע מדרש דברי

 מעלה של פמליא כל ענו מיד חילו יכל היא כים לטבעו רוצים אנו אותי הכיר ולא זאת כל
 אני יודע העולמים רכון ואחר פתח עוזא כשראה ביס להטביעם לן יש גדול דין ואמרו

 מעשה על ורחם רחמים כמדת עליהם שתתנהג מלפניך רצון יהי אלא לן הס שחייכין
 שר גבריאל שבא עד עליהם לרחם הקיבה ובקש מעשיו כל על ורחמיו שכתוב כמו ן יד
 הק״כה לפני איתה והראה במצרים ישראל עושק שהיו לכנים של דפים ונטל ישראל של

 תרחם כנין את שעכדו הקשה העטדה שכזו ארורה אומה העולמים רכון לפניו ואמר
 נאמר לכן כיס יטכען הדין ככסא עליהם וישב רחמים מדת מן הק״כה וחזר עליהם

 ♦ כילקוט( נמצא )ע'כ וגי׳ ויאמינו ונו׳ העם ויראו וגו׳ הגדולה היד את ישראל וירא
 משה למשה אמרו להק"כה שירה לאמר ישראל שכאו כשעה חכמים אמרו משה ישיר אז

 אתם אמרו לישראל משה ענה מיד אנחנו נאמר ואח״כ תחלה אתה אמור יכינו
 נשיר ישראל פתחו מיד יחיד משל גדולה רכים יכביד יחיד שאני אומר ואח״כ תחלה

 הילוד הכן כל ואמרו המצרים עלינו שגזרי כשעה ונפלאות נסים עמנו שעשה על לה'
 יולדות והיו תרדמה עליהן מפיל ואתה לשדה יוצאות אמותנו היו תשליכוהו היאורה

 מלכישין והיו אותנו וסכין ורוחצין השמים מן יורדים מלאכים והיי צער שוס כלא אותנו
 וכשנעורות דכש של ואחת חמאה של אחת חתיכות שתי כידינו ומשימין צבעינין איתני

 הגדול לשמך שכח ניתנית והיו חמשי ומלוכשים יסיכים רחיציס אותנו רואות אחותנו
 ואומרות אכינו אכרהס של מזרעו ואמתו חסדו הניח שלא המקום כריך אומרות והיו
 כאיס אותנו רואים המצרים וכשהיו להם והולכות חפן שאתה מה עשה כידך הם הרי

 אותנו ופולטת אותנו יכלעה האדמה את מצוה היית הרבים כרחמיך ואתה להרגנו
 חכורות למצרים נכנסים היינו גדולים וכשהיינו מידם אותנו מציל והיית אתר כמקום
 נשיר לפיכן לנו עשית זאת וכל ומשפחתי ואמו אכיו מכיר היה יאחד אחד וכל חכורות
♦ לה׳ הזאת השירה את ישראל וכני משה ישיר אז נאמר ולכן לפניך

 אך להק״בה הודאה נתתם אתם לישראל משה אמר ז״ל חכמים אמרו יה וזמי־ח עזי
 ואמרה אחותי מרים שכאה כשעה ונפלאות נסים עמי שעשה לשמו הודאה אתן אני

 וכשנולדתי זאת מעבודה ישראל את שיגאיל בן ממך שיצא בנביאות אלי בא אבי לאבי
 על אותה ותשס גומא תבת יתקח להצפיני עוד יכלה ולא חדשים ג׳ אחי אותי הצפינה

 עד לעדי שחו יתעלה וה״בה בנבואתה תהא מה לדעה מרחיק אחותי ותתצב היאור שפת
 ותשלח התיכה את ותרא היאור על לרתק פרעה כת שירדה עד כמצרים גדול חום הוריד

 לבלתי בעיניה חן נתן שה״בה עלי ותחמול ותראני ותפתח אותה ותקח אמתה את
 טמא בחלב לינק רציתי שלא דעת בי נתן וה״כה שדיה את לינק אותי ולקחה החיתני

 כת שנים ג׳ כן גדול וכשהייתי גדיל שכר כשכילי לה ונתנה אמי לחיק אותי והחזירה
 לקח נאה שהייתי איתי וכשראה לאביה אותי ושגרה ן צבעוני בגדי אותי הלבישה פרעה
 חרטומי כל לפניו יושבין והיו כראשי אותו ושמתי מראשו הכתר ונטלתי כחיקו אותי

 אנו מתייראין כראשו ונתנו ראשך מעל הכתר שנטל זה תינוק לו ואחרו וחכמיה מצרים
 ומהם כחרב להרגני אומרים מהם מידך זה מלכות להיציא שעתיד אותו יהיה שלא

 אם אלא דעת לו אין זה תינוק ואחר שמו יתרו מהם אחד שענה עד לשרפני אומרים
 ידי ישלח אס אש וגחלת זהב דינר זה ילד לפני ישימו אחד דכר לפניך אומר רצונך
שהוא תדע הגחלת ויקח ידו ישלח ואס משפט בו ותעשה דעת בו שיש תדע הדינר ייקח

 נער
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 בעיניי הדבר כשר זה דבר ועבדיו פרעה כששמע ותניחהו בלבו קשורה ואילת נער
 ודחף גבריאל ובא הדינר לטול רציתי ואני אחד במזרק והגחלת הדינר ושמו כן ופשו
 וכשגדלתי שפתים ערל אני כן כשביל פי לתוך והכנסתיה ונטלתיה הגחלת בתוך ידי

 בחול וטמנתיו והכתיו מעמי עברי איש מכה מצרי איש וראיתי אחי דוחק לראות יצאתי
 כמותה היתה לא העולם שככל שנונה חרכ זהכיא איתי להרוג כקש הדכר פרעה וכששמע

 כי שלטה ולא שיש של כעמוד ציארי ונדמה נס הק״כה לי ועשה פעמים עשר כה והכני
 ארבעים כן ממצרים ,שכשיצאת שנים שכע ככור חכשני היא אף יתרו אצל וכרחתי החרב

 ביותר צנועה שהיא אותה וראיתי יתרו כת צפורה ומצאתי הכאר על ועמדתי הייתי שנה
 לישא שבקש אדם כל לי ואמרה אביה מנהג לי צפורה ואמרה לאשה שאשאנה לה אמרתי

 בילע! מיד לאילן וכשמגיע בגנתו לו שיש אחד כאילן אותו מנסה אכיה של מכניתיו
 כשכרא כע״ש אותו הק״כה שכרא הוא מקל לו אמרה לו היה מאין זה אילן לה אמרתי
 וחנוך לחניך הפקידו הראשון ואדם הראשון לאדם הפקידו זהק״כה עילמו את הק׳כה

 ויצחק ליצחק הפקידו ואכרהס לאכרהס הפקידו ישם לשם הפקידו ונח לנח הפקידו
 המצריים שללו יוסף וכשמת בגו ליוסף והפקידו למצרים החזירו ייעקב ליעקב הפקידו

 חרטומי מגדילי אחד היה אבי ויתרו כרעת של כפלטרין המטה אותו והביאי ביתו את
 שם עליו חקוק חטה ובאותו לביתו והביאו יגנבו כלבו וחמדי מטה אותו וראה פרעה

 כו כתוכ והיה כמצרים המצרים על להביא הק״בה שעתיד מכית עשר ואותן המפורש
 שאכא עד אבי בכית המטה מונח היה שנים וכמה ימים כמה יעיד כאח׳ב עד״ש דצ׳ך
 פרח שהוא מצאו ללקחז בגנה ושב לקרקע וטענו לגנה ונכנס בידו לקחו אחת פעם
 הטיביס דבריה וכששמעתי מבנותיו אחת לישא שמבקש מי כל בודק היה ובו צק ויצ׳ן

 להן דליתי דלה וגס הרועים מיד ואחיותיה צפורה הצלתי גרשום שהרועים וראיתי
 ואני תחלה הן ונכנסו עמהן באתי ואני אביהן רעואל אל ותבאנה צאנן את והשקתי

 הצילנו מצרי איש ותאמרנה היום בא מהרתן מדוע להן אמר יתרו אותן כשראה מבתק
 נכנסתי שלא ובשביל מצרי איש שאני עלי מעידות הן כי מבחק שמעתי ואני הרועים מיד

 איש יתרו בנות שאמרו וכיון ישראל לאק אכנס ולא אזכה לא אני עברי איש ואמרתי
 ויאכל לו קראן זה גמול לו גמלתן אתן טונות עמכן שעשה אדם להן אמר הצילנו מצרי
 לאשה כתי צפורה לי שיתן ליתרו ודברתי ושתיתי אכלתי לבית שנכנסתי כיון לחם
 ופשפשתי הלכתי לן אתננה אני בגנתי העומד המטה את לי להביא תיכל אס לי וענה

 חכמי שכל הנביא האיש זהו בודאי ואמר יתרו הרהר מיד בידי והבאתיו ומצאתיו הגן את
 המצריים יכל מצרים תחרב ידו שעל מישראל לצאת נביא שעתיד עליו מקסמין ישראל

 שעה באיתה ביתו בתוך שהיה לכור והכניסני ותפשני יתרו עלי כעס מיד שכתיכה
 רצונן אס לאכיה אמרה משונה ממיתה הצדיק את להציל יכולה אני היאך צפורה אמרה

 שש תעמודנה רצונן אס כנית שכעה לך ויש אשת לן שאין אדס אתה לעצתי לשמוע
 אתקן ואני הצאן עם אחייתי שש תלכנה לאו ואם הצאן עם אלך ואני ככית אחיותי

 את ושמרי בבית שבי זאת הצאן עם אחיותיך תלכנה אמרת יפה אביה לה אמר הבית
 אביה יתרו מעדני מכל אותי מפרנסת צפורה היתה יום ובכל לי שיש מה וכל ביתי
 אחת פעם אני זוכרת אבי לאביה אמרה שבים שבע לאחר בבור שנים שבע שהשלימו עד

 רצונן אס כדבר גדול עזן ועשית כבור והשלכתו המקל את לן שהכיא אחד איש שלקחת
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 מוסרת נופו יהיה שלא ,כד כחק נבלתו את והשלן משם הוציאו מת שהוא וראה הבור פתח

 זוכרת את כלום אמרת יפה כתי לה אמר גמור צדיק שהוא תדע חי הוא אס בביתין
 וקראני הבור את יפתח יתרו הלן מיד עמרם כן משה ששמו אכי זוכרת לו אמרה שמו מה

 ששמרן המקים כרין יאמר ראשי אל ונשקני משם והוציאני הנני ואמרתי עניתי מיד משה
 ועל גמור צדיק שאתה כן אני ומעיד ומחיה ממית שהוא עליו אני מעיד שנים שכע ככור
 ידן יעל ממצרים ישראל את להוציא הקיכה עתיד ידן יעל שתחרכ מצרים עתידה ידן

 את לי ונתן הרכה ממון לי ונתן חילו ולכל לפרעה כיס להטביעם הק״בה עתיד
 מחצה על מחצה יהיה ככיתי שתוליד מה כל התנאי זה עמי והתנה לאשה בתו צפירה
 והנקתיו ימלתיו בחלקי גרשום ונולד צפורה נתעברה זמן אחר מצרי ומחצה יהידי מחצה

 למולו אותי יניח לא עכשו אעשה אין אמרתי ^•עזר נולד השלישית לשנה שנים שתי אמו
 בי יפגע נחש כדמות שען בא שעה כאותה מצרים ארץ לשוב כני ושני אשתי לקחתי מיד

 ואמרה צפורה הרהרה מלה בברית ליצע יכיל היה לא ומעולם המלה יעד מראשי יבלעני
 צפורה לקחה מיד כנינו אליעזר מלכו שלא עק כשביל אלא זה דכר שאין אני יודעת

 קיל כת יצתה שעה באותה רגלי על חרקה הדס מן ונטלה כנה ערלת את ותכרות צור
 דמים חתן אמרה אז ממנו וירף הכתיב שאמד זה עשה וכן אותו הקא לנחש ואמרה
 שהן ואבירם דתן בי פגעו למצרים שבאתי כיק מיתית משתי אשתי הצילתני הרי למזלות

 כדרך לנו לעשות ריצה אתה שמא אז באת אותנו להרוג לי ואמרו ישראל ראשי היו
 בחורב הק״כה עלי שנגלה עד שנים שתי שם ועמדתי למדין חזרתי מיד לחצרי שעשית

 לשורר מחויב אני ולכן הק״בה לי עשה זאת וכל ממצרים כני את והוצא לך לי ואמר
 ♦ וארוממנהו אכי אלהי ואנוהו אלי זה לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי נאמר ולכך לפניו

מלן המכות את עליהם הביא כשרודם מלן בטכסיסי רבותינו אמרו מלחמה איש ה׳
 וסוכר עליה ומקיפין עליה לגיונות משלח עשה מה עליו מורדת כשהמדינה בשו״ד

 בהן חזרו אם קולנין יהס12 מולין לאו ואם טוב הרי בהן חזרו אם שימותו כדי שלה המים
 עליהן מוליך לאו ואם מוטב בהן חזרו אס חצים בהם מורה הוא לאו ואס טוב הרי

 הורג ואח״כ האסירין בכית אותן אוסר זאח״כ לגיונות בהם מגרה ואחיכ דרמסואות
 אמת סכר בתחלה מלכים בטכסיסי המצרים על בא הק״בה כן שבהם הגדולים את

 הצפרדעים ו13 קולנין עליהן הביא 1ישר? את עזבו לא לדם יאוריהם ויהפוך שנאמר המיס
 בגופן נכנסין שהיו הכניס אלו חצים בהם הביא ישראל את עזבו לא במעיהן שמקרקרין

 את עזבי לא ערוב אלו הברבריים עליהם הביא ישראל את עזבו לא כחצים מצריים של
 הביא ישראל את עזבו לא מקניהם את שהרג הדבר זה דרמיסניות עליהם הביא ישראל
 הברד זה בלוסטראית אבני עליהם הביא ישראל את עזבו לא השחין זה נבז עליהם

 איתס נתן ישראל את עזבו לא ארכה זה הרבה אוכלסין עליהם הביא ישראל את עזבו לא
 ♦ בכורות מכות זה הגדולים את הרג ישראל את עזבו לא חשן זה האיסורין בכית
 על חשבו הם המכות עליהם הק״כה הביא לישראל לעשות המצריים שחשבו מה ולפי
 פרגמוטיהם שיהיו חשכו הס לדם מימיהם הפן לפיכן מים להם שואכין שיהיו ישרן!

 אדמתם עובדים שיהיו חשכו הם במעיהם מרקדין שיהיו צפרדעים להם שלח לפיכן
 כהם שלח לפיכן כניהס טוענין שיהיו ישראל על חשכו הס לכנים עפרם חזר לפיכן

 עמהס לטייל ליהודי וניתנן כנים עשרה למצרים והיז ודוכיס ונמרים וזאבים אריזת ערוב
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 חשבי הס מכלם חשבין לי שכתן עד אחד והנחש אחד והדיכ אחד וחטף ארי ובא כשוק

 חשכו הם מקניהם כל שהרג דכר כהם שלח לפיכן למקניהם רועים מישראל לעשית
 אלא האדם את דן הק״כה שאין לפי כמיס אותן שקע לפיכך ס כמ ישראל את לשקוע

 כשיצאו אדים על יכיא כן המצרים על הק"כה שהכיא המכית כל דעו מדה כנגד מדה
 יעשה כן כמו תחלה דם מכת עליהם הכיא כמצרים המשיח כימות הגלית מן ישראל
 לחשך יהפך השמש עשן יתמרות ואש דם וכארץ כשמים מופתים ונתתי שנאמר לאדום
 קולן שהיה צפרדעים הניא למצרים והנורא הגדול ה׳ יום כא לפני לדם והירח

 לאייכיי גמול ישלם ה׳ קול מהיכל קיל מעיר שאון קול שנאמר לאדום יעשה כמוכן גדול
 ונהפכו שנאמר לאדים יעשה כן כמו איתס שורפין שהיי כניס עליהם הביא למצרים

 קאת וירשוה כתיב באדום אף עייב עליהם הביא למצרים לגפרית ועפרה לזפת נחליה
 ונשפטתי כן יעשה באדום אן< דבר בהם הביא במצרים שם ישכנו ועורב וינשוף וקפוד
 וזאת שנאמר כשחין איתן מכה כאדום אף שחין הביא כמצרים * וכדם כדבר אותם

 על עומד והוא בשרו המק בירשלים צבאו אשר הגזיים כל את ה׳ יגיף אשר המנפה
 יעשה כן כמו ברד הביא במצרים ♦ בפיהם תחק ולשונו בחוריהן תמקנה ועיניו רגליו

 במצרים ♦ עליו אמטיר וגפרית ואש אלגביש ואבני בדבר איתו ונשפטתי שנאמר באדום
 כל לצפור אמור אדם כן שנאמר כן כמי כאדום אף עופות מין שהוא ארבה הביא
 אף בכוריהם נגף במצרים *בהו ואבני תוהו קי ובאי הקכצי הארץ חית ולכל כנף

 שפרע לאחר באדום אף מאלהיהס פרע במצרים * כלם צפון נסיכי שמה כתיב באדום
 מרים צבא על ה׳ יפקוד ההוא ביום והיה שנאמר מהם פורע הוא אח'כ שלהם משר

♦ מלחמה איש ה' כתיב ולכך באדמה האדמה מלכי ועל במרים
 איתס משעבדין המצרים היו כמצרים ישראל כשהיו חכמים אמרו פרעה מרכבות

 לישראל אומרים היו יום וככל וכלכנים כתומר שבעולם קשה עבודה בכל
 אותו משימין היו אחת פיחת ישראל וכשהיה לכנים מאית שש ואחד אחד כל לעשות

 ויקח שנאמר רככ מאית כשש אחריהם כרדפם המצרים לקו לכן שפוחת מה כנגד כקיר
 נשמתם ופרחה נכהלי אחריהם ניהעיס המצרים ישראל וכשראו כחיר רככ מאית שש

 ונשמור כמצרים לישראל נקמה ונעשה נרד רכ״שע הק״כה לפני השרת מלאכי אמרו
 אכרהס שעשה כשכר כני את ואשמור ארד כעצמי אני הק״כה להם וענה מידם כנין

 כתפלה אכרהם שעמד שעה אותה וכשהגיע ככקר אכרהס וישכס שנאמר רצוני אכיהס
 נאמר לכך מצרים מחנה את ויהס יענן אש כעמוד מצרים כמחנה הסתכל לפניו

♦ סוף כיס טכעו שלישיו ומכתר כיס ירה וחילו פרעה מרככית

 ובתכונה כחכמה עולמו את שכרא הק״בה של שמו ית׳ חכמים אמרו יכסיומו ההומות
 נותן הים מי כנד כינס וכתיב מספר אין לתבונתו חקר אין וכנפלאיתיי

 מימית כל יכלע פין פתח ים של לשר אמר עילמו את הק״בה כשכרא תהומית כאיצרות
 שנאמר הק״כה הרגי מיד לבכות והתחיל כשלי שאעמוד דיי רכ״שע לפניו אמר שבעולם

 ודורך שנאמר הים וקבלן ככשן הק״כה עשה מה רהב מחץ ובתבונתו הים רגע ככחו
 הים לו אמר ים כדלתיס וישם שנאמר ודלתיס כריח כמו החול להם ושם ים כמתי על

 אוצר לו יהיה ואחד כ״א לי אמר המליחים עם המתוקים מימי יתערכו כ א" רכ״שע
12ישר עם הק״כה עשה חסדים כמה וראה כא תהומות כאיצרות נותן שנאמר עצמי כפני

 ית'
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 הדרן לנחותס ענן בעמוד יומם לפניהם הולך היה כמדבר ישראל כשהלכי שמז ית׳

 והקיבה ושרפים נחשים שם שהיו ועוד ♦ ולילה יומם ללכת להם להאיר אש כעמוד ולילה
 עוכרין וישראל כגשר עצמן עזשין שהיו לנחשים שולח היה ישראל את שאהב אהבה מרוב

 ומפחד כמדבר שהיו הנחשים מן אימה מרוב ועדין הגשר על שעיבר כאדם עליהם
 המצריים שטבעו אימר אתה למשה אמרי ביס שטבעו לאחר המצרים מן להס שהיה ואימה

 מתים לנו הראה רצונן אס אנחני שעלינו כשם הים מן יעלו שלא אנו ן מתירא ביס
 להם שהיה ופחד אימה מרוב רבישע להק"בה משה אמר מיד משונאינו נקמה ונראה

 להם והראם ונפלאות נסים להם עשה רצונן אס ביס שטבעו מאמינים אין ממצרים
 ים של שר אמר ליבשה השליכם ים של לשר הקיבה אמר מיד מאויביהם נקמה ויראו
 ים של לשר הק״בה אמר הימנו ייטלנה לעבדו מתנה שיתן אדם יש רכישע הקיבה לפני
 בשביל לדין אדוניו שתובע עבד יש רכ״שע לפניו אמר כמותם ומחצה אחד לך אכרע אני

 כל והכירו ישראל וראו הים לשפת הוציאם מיד ערב לן יהיה קישון נחל לו אמר חובו
 לכן אבן כמו הקיבה הצלילס נקמתם שיאו ולאחר וזהבם כספם כל ונטלו שיכאיו אחד

 יכסיומו תהומות : אחרת כהעתקה ) ♦ אבן כמו במצילות ירדו יכסיומו תהומות נאמר
 שפת על מת מצרים את ישראל וירא נאמר ככר והלא ירדו במצולות מצרים וכי א״זל
 ים במצילות הקיבה והשליכם איתס הכה חילו וכל הוא ים של רהב איזל אלא הים

 הקיבה שבקש כשעה ♦ רהב מח׳ן ובתבונתו הים רגע בכחו שנאמר הסריח הים ומהס
 שלים בזכות ים של שר רהב פתח מצרים שיטבעו כדי ישראל לפני הים את לקרוע

 12לישר להם די המצרים את ליטבע רוצה אתה מה מכני רב״שע לכניו יאמר מצרים של
 ים של שר רהב את והכה ידו את הקיבה הרים שעה באיתה מידם אותם מציל שאתה
 ישרן( שראו וכיין הסריח ומהם ים במצולות והשליכם יהרגם חילו וכל הוא אחת הכאה

( * יכסיומו תהומות אמרו

 המצרים על ככורים מכת הק״כה שהכיא כשעה חכמים אמרי בכת נאדרי ה׳ יטינך
 ונחשת וזהב מכסף שהיו אותן צלמיהן כל יעל אלהיהס על המכה בא קידם

 כרעה כשראה ונשברים נרקבים טען שהיי צלמים וכל ונמסין נתכין ועוכרת ובדיל וברזל
 היכן ואמר ישראל חיצות בכל ובוכה וצועק ולאהרן למשה וקרא הלילה בחצי עמד כן

 ומי הולך אתה היכן לו ואומרים משחקים 12ישר של קטנים ונערים עומדים זא־הרן משה
 אומר יאחר דר הוא בכאן לו אומרים והס מבקש אני אוהבי משה להם ואמר מבקש אתה

 חשה לו אמר עמי מתון צאו קומו לו ואומר הבית שמצא עד דר היא בכאן כי לא לו
 ביתו מפתח איש תצאו אל ואתם לבו אמר הק״בה הלילה בחצות שנצא אנו גנבים וכי
 הקודש ברוח שנאמרה זו הלילה בחצי ויהי מהר צאו קומו ממן בבקשה לי אמר בקר עד
 מלמד יוחנן איר צדקך משפטי על לך להודות אקוס לילה חצית שנאמר דוד ידי על

 לישראל שנעשית הלילה אותה על לפניך אני מודה רב״שע הקיבה לפני דוד שאמר
 גמר שלא זכרו ויתעלה שמו ית' לישראל הקיבה עשה מה וראה בא ואמר במצרים

 אמור לך משה למשה הקיבה לו אמר ולישראל למשה משפטיו שהודיע עד במצרים דינו
 בכוריהם ואשחט מהם אפרע בעצמי ואני מצרים כתוך ייצא שאני יודעים תהיו בני להם

בתיכם גגות ועל המזוזות שתי על הפסח מדם ותנו פסחיכס שחטו ואתם אחת בשעה

 ועל3
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 והפריש צאן לי שהיה למלך דוחה הדבר לחה חשל לחיים הימן זאת ויהיה הכותליס ועל

 שהפריש אותם קר יה הסיקרא את נטל עשה מה למיתה מהם והפריש לחיים מהם
 אלו לשחיט שרצה והצאן ה"קבה זה החלן כך אותם היקר לא למיתה ושהפריש לחיים

 ולקחו שנאמר הדם זה היקרא עליהם ונתן ישראל זה לחיים שהפריש והצאן המצריים
 פסחיהס את שחטי ישראל עשו וכן המשקוף ועל המזוזות שתי על ונתנו הדס מן

 זאת הקיבה לי אחר כך לישראל חשה להם אחר בתיהם כ׳תל ועל מזיזיתיהס על ונתנו
 רגליהם על עמדו הקיבה של דבריו ישראל כששמעו בי יאכל לא נכר כן כל הפהח חקת

 חצי כשהיה ורפאס בא והקיבה במהירות בישראל שהיו הערלים כל ומלו ובשירים בשחחה
 מלוכלכים ובתיהם חילה בדם מלוכלכים ישראל וראה מצרים בתיך הק״בה עבר הלילה

 עליך ואעביר שנאמר הבאה לשנה חיים תהיו בני להם ואמר אותם ברך פסח כדם
 בן יהושע ר׳ ואמר חיי בדמיך לך ואומר חיי בדמיך לך ואזמר בדמיך מתביססת ואראך

 ואמר עליו להלעיג התחיל הלילה ימיתו מצרים שבכירי דע לפרעה חשה כשאמר לוי
 מפני בכורים שכלם יודע היה לא וטפש מאות שלש או מאתים מצרים בכורי יהיו כמה
 שמתו וכיין לאביו בכור היה ואחד אחד וכל ממזרים כלס והיו בזמה שטיפים שהיו

 ובני עבדים ובני בניס רוב שמתי פרעה וראה הבכירים במקום הבית יגדיל הבכירים
 הייתי אצלי חשה שהיה זמן כל לעבדיו יאמר שקר לי אחר לא מעולם בלבו אמר שפחית
 ראית תיסף אל ואמרתי עליו כעסנו עכשי מתרפאין והיינו עלינו ומתפלל ממנו חפייס

 ועבדיו שריו עם והלך גדולה בבכיה ממטתו קס מיד בעצמי אלך שאני היא דין פני
 אוהבי משה למשה וקורא נפש בחר ובוכה גדיל בקיל פרעה צעק משה של פתחו לפני

 ושיתין פסחיהן אוכלין ישראל יכל ואהרן ומשה הקיבה לפני עלי התפלל ממך כבקשה
 יוצא מהם אחד ואין בבתיהם ויושבין להק״בה ותושכחות שירית ואומרים בהסיבה יין

 פרעה וכשקרא כקר עד ביתו מפתח איש תצאי לא ואתם הק׳כה להם אמר לכך לחק
 משה לו אמר המושפל פרעה אני לי אמר שמך ומה אתה מי לו אמר משה של לפתחי

 אדם בני פתחי על ולחזור לעמוד מלך של דרכי וכי בעצמך אתה אלי באת למה
 ככל אדם ישאר לא עכשי עלינו והתפלל כא אדוני ממך כבקשה למשה פרעה לי אמר
 איש תצאו לא ואתם לנו ואמר אותנו צוה הק״כה כי לצאת אוכל לא לו אמר מצרים ארן

 עשה וכן עמי ידכר החלון אל צא ממך ככקשה למשה פרעה ואמר כקר עד ביתו מפתח
 מתים ידית תשע ועכשו מצרים בארן ככור כל ומת אתמול לי אמרת הלא לו ואמר
 ואמיר קולך הרס תמות ולא אתה יתנצל דבר לך אלמוד תרצה אס פכ אע משה לי אתר
 פרעה עכדי הייתם עכשו עד עמי מתיך צאו קומו עצמכם כרשות אתם הרי ישראל כני

 כן אמור משה לו אחר עשה יכן אלהיכם ,ה את עכדו ה׳ ברשית אתם הרי ואילך מכאן
 של קולו השמיע והק״כה עשה וכן אחרת פעם עוד אמור ואיל עשה וכן שניה פעם

 צעקה ותהי מצרים וכל עבדיו יכל הוא לילה פרעה ייקס שנאמר מצרים ארן ככל פרעה
 משה א״ל עמי חתוך צאו קומו ויאתר מת שם אין אשר כית אין כי כמצרים גדולה

 משה איל ככור שאני לפי אמית שלא אני מתירא א״ל עצמך מטריח אתה לחה לפרעה
 כל אלא דוחק היה לכדו פרעה תאמר ולא מיכן אתה חזאת לגדולה זה מדבר תירא אל

 אמרו כי הארן מן לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק שנאמר דוחקין היו המצריים
 משעכדים אס אמרו 1ישר? על מצריים כאו זאת בהערמה נחמנו בר שמזג! איר מתים כלנו
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 ועל פדום על שהניא כשם מלמעלה כאש כנו להלחם אלהיהס יכול כאש אותם אנו

 יכיא שלא נשכע שככר כמים כנו להלחם יכול שאינו כמים איתס נשענד אלא עמורה
 אתם חייכם מכול עיד יכא שלא נשכעתי אני שוטים הקינה להם ואמר לעילם מכיל

 ה' ימינן ככח נאדרי ,ה ימינן נאתר לכן כיס טכעס לפיכן המכיל אל תלכו עצמכם
 מלן של זכרו וית׳ שתו ית' וגי' ככח נאדרי ה׳ ימינן : אחרת כהעתקה ) ♦ איינ תרע׳ן
 אויב תרע־ן ,ה ימינך דכתיב כתוכו צרינו ושיקע הים לנו קרע הק״כה המלכים מלכי

 כהס אשר וכל עליונים א״זל למו דת אש מימינו שנאמר התורה את לנו נתן יכימינו
 שנאמר כשמאלו נכראו בהם אשר וכל ותחתונים לשכח חייכין אנו לפיכן נימינו ננרא

 ניד ן מסורי יהיו שלא לישראל הק׳נה נשנע ונה שמיס טפחה וימיני ארץ יפדה ידי אף
 ואס לאוינ עוד דגנך את אתן אם עזו ונזרוע נימינו ,ה נשנע שנאמר העולם אומת
 ישתוהו ומקנציו ,ה את והללו יאכלוהו מאספיו כי נו יגעת אשר תירושן נכר נני ישתו

 שראו וכיון פינותיה כל על ננויה ירושלים שהיתה נשניל ,ה את והללו קדשי נחצרות
 ( ♦ שירה פתחו לכן למעלה הנאמרים הללו הניסים כל לישראל מתנכא הקודש נריח

 מכה נמצריס המצריים על הקיבה הביא מכת עשר חכמים אתרו גאונך וברוב
 המצריים שהיו מפני דם עליהם הביא ולמה דם עליהם הביא ראשונה

 צפרדעים עליהם הניא שניה חכה ♦ דם עליהם הביא לכן טבילה לעשות 12ישר בנות ן מונעי
 קשה צפרדעים מכת והיתה מפניהם ומרקדין משכבם ובחדרי בשארותס נופלות שהיו

 וצדו לכו לישראל אומרים המצרים שהיו לפי הצפרדעים עליהם הביא מה ומפני מכלם
 ברוב והיו כניס עליהם הביא שלישית מכה ♦ צפרדעים עליהם הביא לפיכן דגים לכו

 מה ומפני כינס מתמלאים מיד וקיים נגדים לונשיס המצריים וכשהיו האק על אמה
 והשוקיס וחצרינו נתיני יטאטו לכו לישראל אמרו שהמצריים לפי כינס עליהם הניא
 ודינים חאנים אריות ערונ עליהם הניא רניעית מכה ♦ לכינס מצרים עפר נהפך ולכך

 הים מן חיה להס שלח והקינה דלתותיהם סוגרים יהמצריס בבתיהם ונכנסים וכמרים
 ואריות וכמרים דובים והיו הדלתות ופותחות בחלוכות כככסת והיתה הילוכי ושתה

 לכו לישראל אומרים המצרים שהיי ערוב הניא מת ימפכי המצריים ואיכלין כככסין
 הקיבה עליהם הביא חמישית מכה ♦ ערוב עליהם הניא ולפיכך השדה מן חיית לכו וצדו
 את לכי ירעו לכו לישראל אומרים המצרים שתיו דבר עליהם הניא מה ומפכי דבר

 הקיבה עליהם היבא ששית מכה • כתמתם כל שמתו דבר עליהם הניא ולכך כהמתכו
 לישראל אומרים המצרים שהיו לפי שחין עליהם הניא מת ומפכי ובבהמה באדם שחין
 את מחמס שהיה שחין עליהם הביא ולפיכך עצמכו לעדן מרחצאית לכו תקכו לכו

 הביא מה ומפני הבהמה יעל האדם על ברד הק"בה עליהם הביא שביעית מכת • בשרם
 הקיבה הביא ולכך שדותכו את וזרעו חרשו לכו אומרים המצרים שהיו לפי כרד עליהם
 להקיבה ידיו את משה שכשא כשעת חכמים ואמרו והזרעים האילנות ששיכר כרד עליהם

 ויפרוש העיר את פרעה מעם משה ויצא שכאמר האק וכין השמים כין הכרד עמד
 עד ואר׳ן שמיס כין היטל אלא ארצה כתך לא ומטר והברד הקולית ויחדלו ה׳ אל כפיו
 שכאמר עליהם הק״בה והשליכם ואחד שלשים מלכים אותם עם וכלחס יהושע שבא

 ומגיג גוג על הק׳יבה ימטיר זהכשאר בחרב מתו מאשר הברד מאבכי מתו אשר רבים
עליהם הביא שמינית מכה ♦ קרב ביום הלחמי כייס ההם נגזים ונלחם ה' ויצא שנאמר

הקינה



הכפים רושע מדרש דברי יב
 מפני לביא כסתלעות ומתלעותיו אריה כשני שניו לנמר פיו דומה שהיה ארכה כה הק

 אילנות לנו זנטעז לכו לישראל אזמריס המצרים שהיו מפני ארכה עליהם הכיא מה
 מכה ♦ הכרד מן שנשארה מה כל ואכל ארכה עליהם הביא לכך פ״ריתיהן ונשמרו

 שהיה ומי לעמוד יכול היה לא יושב שהיה מי גיהינס של חשך הקיבה הכיא תשיעית
 שהיו מפני חשן עליהם הביא מה ומפני החשך כובד מפני לישב יכיל היה לא עומד

 המצריים יראו שלא וכדי האפילה ימי כשלשת להמיתם הק׳בה יבקש כישראל פושעים
 עליהם הכיא עשירית מכה ♦ חשך הקינה עליהם הביא לפיכך בהן וישמתו כמפלתן

 להם ואמר מצרים בכורי אצל משה הלך המכה עליהם שהביא וקודם בכירים מכת
 הלכו מיד מצרים באק בכיר כל ומת מצרים בתיך ייצא אני הלילה כחצות ה' אמר כה

 באו כלס משה שאמר המכות כל כי תדעי להם ואמרו אבותיהם אצל מצרים בכורי
 ג״כ הוא כי פרעה אצל לכו אביתיהס להם עני מצרים כאק בכיר כל ומת אמר ועכשו
 מצרים בארץ בכור כל ■ימות תשלחם לא אס הזה העם את שלח לו ואמרו עשו וכן בכיר
 של נפשותס אי תצא נפשי או אמרתי אני חרדית מיני בכל הכיס לעבדיו פרעה אמר

 ואחד אחד כל ונטלו מצרים בכירי כל הלכו מיד שאכיחס לי אומרים והס תצא ישראל
 יה׳ הלילה בחצי זאת כל ועל בבכוריהס מצרים למכה שנאמר אבותיהם והרגו חרבו
 חרינך תשלח קמין תהרוס באינך וברוב נאמר לכך * מצרים בארץ בכור כל הכה

* כקש יאכלמו

 השפילו ישר^ את הק״בה שאהב אהבה ים של מיס כשראו י מים נערמו אפיך וברוח
 את ועשה עצמי את השפיל הים ואף ישראל כבוד בשביל עצמם המים

 שש מלמעלה גליו את והגביה ישראל שבטי עשר שנים כנגד קרעים עשר לשנים עצמי
 חלינית כי ונעשו כחומה להם ונעשה מימיו את והמתיק מלמטה עצמו והקפיא מיל מאות
 הים בתיך ומהלכים ותישכחית בשירות להק״בה ומהללים זה את זה רואין ישראל שהיו

 נצכו מים נערמו אפיך יבריח נאמר לכך ♦ ליבשה שיצאו עד בביתו מהלך שהיא כאדם
 שאמר בשעה אפיך יבריח : אחרת )בהעתקה ♦ ים בלב תהומות קכאי נחלים נד כמו

 וליכקע לקריע הים רצה ולא הים על ידו את משה נטה הים על ידך נטה למשה הקיבה
 לאחור וחזר ינזדעזע נבהל הק״בה את הים שראה וכיון עליהן הק״בה נגלה מיד ב״י מכני
 מסיף קולי נשמע הים שנבקע וכיין לאחור ישיב הירדן יינם ראה הים שנאמר ונדח

 לו ואמר הק״בה בי גער מילין מאית ושש אלף למעלה המיס וגבהו סופו עד העולם
 באים היו שבשליחותך יודע הייתי לא רב״שע לפניו אמר בני לפני בקעת לא מה מפני
 קרעים י״ב ונעשה הק״בה לפני עצמי את הים כפה צרכין כל עושה אני הרי מעכשו אלא

 טיב רוח פירותוכל אילני כל להס והצמיח מימיו את להם והמתיק כחומה להם ינעשה
 שהילך כאדם מהלכין ישראל יהיו מלמעלה חומות להם ונעשה מלמטה עצמו את והקפיא

 (י אפיך וברוח נאמר לכך ♦ להם עושה היה מתאדם שישראל מה וכל מצעית על בביתי

 כתית שלש נעשו הים על ישראל אחר המצרים שרדפו כשעה חכמים אמרו אויב אמר
 • למצרים נשוב אומרת שניה כת ♦ ביס עצמנו נטבע אומרת ראשונה כת

 משה להם אחר כים נטבע שאומרת כת • למלחמה עמהס נערוך אומרת שלישית כת
תיסיפו לא חשה להם אתר ,למצרים וחזור שאימרת כת * ה' ישועת את וראי התיצבי

 לראיתס



יג חכמים רושע מדרש דברי
 ילחם *ה חשה להם אמר ,למלחמה עמהס נערוך שאומרת כת ♦ עולם עד עוד לראותם

 וגבהו סופו יעד העולם 4מסון שמועתו כשמע הים שנבקע וכיון * תחרישק ואתם לכס
 עמדו שעה באותה ורעדה אימה ואחזוס העולם כל ונבהל מיל מאות ושש אלף המים

 עד תחלה ירד מי אומר וזה ליס תחלה ירד מי אומר זה הים שפת על השבטים כל
 ממנו שיצא בנימין זכה לפיכך השבטים כל ירדו ואחריו תחלה וירד בנימין שבט שקק

 ישראל שנכנסו המצרים שראו כיון לחיים מות מן ידו על ישראל שגברו הצדיק מרדכי
 ראשונה כת אויב( אמר פסוק על שמעוני )בילקוט כתות לשלש נחלקו הם אף לים

 שלישית כת " ערומים ונעזבם כפשוטם אומרת שכיה כת • למצרים כחזירס אומרת
 עליהם כרוחו הק״בה כשף למצרים כחזירס אומרים שהיו אותם ♦ אותם כהרוג אומרת

 כער ערומים וכעזבס כפשוטם אומרים שהיו ואיתס ♦ ים כסמו ברוחן כשפת כאתר ש
 טבעם כהרגם אומרים שהיו ואותם ♦ הים בתוך מצרים את ,ה ויכער שנאמר ביס הק״בה
 המצרים שראו כיון בילקוט( היא כ*)ע סיף כיס טכעו שלישיו ומכחר שכאמר כיס הק׳כה

 למצרים ונכרת נחזור מארד היא גדול 12ישר של אלהיהס אחרו הפורענות בהם שהתחיל
 כל ורצו ליס ונכנסה כקכה סיס כדמות מלאך לפניהם שיגר כן הק״כה שראה כיון

 המצרים על המיס יישובו הים על ידן נטה הק״בה אמר כרחם כעל לים ונכנסו הסיסיס
 אויב אמר כאחר לכן * מצרים של חמוכס ישראל בזזו מיד הים על ידו את חשה ויט

* ידי תורישמו חרבי אריק כפשי תמלאמו שלל אחלק אשיג ארדוף

 ושמם מכשפים שכי בהם היו ביס המצרים שטבעו בשעה חכמים אמרו ברוחך נשפת
 לז יכולין אכו אין זה ישכס הק״בה ביד אם לפרעה ואמרו ומחרא יוחני

 הים אל אותם והורידו כשפיהם עשו מיד לכערס יכולים אכו מלאכים כיד אס אכל
 אותם טכעת כמאמרך ואתה ככש עד מיס באו כי אלהים הושיעכו המלאכים אמרו אז

 ♦ אדירים במים כעופרת צללו יס כסמו ברוחן כשפת כאחר לכך ♦ אד-ריס כמיס

 אותה שמע הק״כה לפכי השירה זאת ישראל שאמרו כשעה ז״ל חכמים אמרו כמוך מי
 שאתה כך אכי מאמין ואחד לשמים אצבעו וכשא ביס מטורף שהיה פרעה

 גבריאל ירד שעה כאותה ♦ אתה אלא בעולם אלוה יש ולא הרשעים ועמי ואני הצדיק
 כקולו אשמע אשר ה׳ מי אמרת אתמול רשע לו ואמר כרזל של שלשלת צוארו על והטיל
 אותו יציער יום תחשים שם ועברו ים למצולות הורידו מיד הצדיק ,ה אומר אתה ועתה

 יוכה וכשבא הגדולה העיר נינוה על המליכו כן ולאחר הק״בה של גבורותיו שיכיר כדי
 ייכס מכסאו וקס ורעדה אימת אחזו מיד כהפכת וככזה יום ארבעים עוד ואמר לככוה

 יטעמו אל והצאן הבקר והבהמה האדם ואתר צועק כעצמו והוא העפר על וישב שק
 אמת דכריז וכל העולם ככל אחר אלוה שאץ אני יודע כי ישתו 12 ומיס ירעו (2ו מאומה

 מלכי זכשכככסין גיהנס פתח על ועומד חי פרעה ועדין וכאמונה כאמת משפטיו וכל
 שכעולם שוטים להם ואומר הק״כה של גבורותיו להם מודיע הוא מיד העולם אומות
 ואף מכות עשר כי שלח לכן כהק״כה כפרתי אכי שהרי דעת ממכי למדתם לא מה מפכי

 כרמי בעל האמכתיו ולבסוף הים מן העלכי ואח״כ יום חמשיס שם זעכככי כיס טכעכי
 נאדר כמוכה מי ה׳ באלים כמזכה מי יחד כלס אחרו זאת שירה ישראל שוררו ולפיכך

♦ פלא עזשה תהלית נורא בקדש

 נטית



חכמים וירשע מדרש דברי יד
 רצה ולא לקבלם הים רצה שלא זה מפסוק ללמוד יכולים חכמים אמרו ימינך נטית

 שהיה ולמה לים משליכם והארץ לאק משליכם היה הים לבולעם האר־ן
 כן כמו מתירא היתה והארץ ממנו הק״בה אותם יבקש שלא הדין מיום הים מתירא

 רחב היה הקיבה כשברא עולמו את כשברא שקללה כשם הקיבה יקללנה שלא הדין מיום
 הקיבה וקללה בארץ תיסס דמי היה אחיו הבל והרג קין וכשעמד ההרים בכל ושיה
 אל הקיבה אמר אז הארץ אותם לבלוע רצתה לא כן ובשביל והגבעות ההרים נעשו מיד

 ♦ ארץ תבלעמו ימינן נטית נאמר לכן ♦ אותם ותבלע פיה את האדמה פתחה מיד תראי
בשר מלך כמדות הקיבה של מדותיו שאין הקיבה של שחו יתברך בחסדך נחית

 ואכיקית נרות לפניו מוליכין ועבדיו שריו בלילה שיוצא כשעה ודם •
 כי כן אינו הקיבה אכל כגופו צער ימצא שלא כדי החמה מפני צל לו עושים וכיום
 אפשר אי המקרא כתיב ואלמלא לפניהם ך1ה כעצמו הוא ישראל את שאהב אהכה מרוב

 ללכת וגי' אש בעמוד ולילה וגו׳ ענן בעמוד יומם לפניהם הולך וה׳ כתיב שכן לאחרו
 * קדשך נוה אל בעזך נהלת גאלת זו עם בחסדך נחית נאמר ולכך • ולילה יימס

 כזמן הק"כה לנו שעשה האלי הנסים כל ראיתם לישר?! משה להם אמר עסי□ שמעו
 אמרו שכך ישראל את גואל שהוא כשעה אדים על לעשית עתיד כך הזה

 וצועק ציון הרי על ויעמד כתחלה אליהו יכא משיח שיכא קידם ימים שלשה חכמים
 מסין נשמע בכייתו וקול ים חרכ תהיו מתי עד ואומר עליהם וסופד וכוכה מר כקול

 רגלי ההרים על כאוו מה שנאמר לעילם שלום כא ויאמר יכא יאחיכ היפי ועד העולם
 כאה טיבה ויאמרו שמחין יהיו מיד שבגיהנם הרשעים וכשישמעו שלים משמיע מכשר

 מכשר שנאמר לעולם טיכה כאה ויאמר ישראל הרי על ויעמוד יכא השני כיום לעולם
 ישועה משמיע טוכ מכשר שנאמר לעולם כאה ישועה ויאמר יכא השלישי כיום " טוכ
 וכניה ציון שעל ללמדך אלהיך מלך לציון אומר אליהו יאמר שכך הרשעים שרואין וכיון

 וככודו מלכותו הק״כה יראה שעה כאיתה ואימה חיל יאחזמי לרשעים ולא הישועה כא
 שמעו נאמר לכך * ציין הר את וירשו ישראל את גיאל מיד ולשון אומה ולכל לצדיקים

 אחז חיל ירגזין עמים שמעו אחרת: )כהעתקה ♦ פלשת יושבי אחז חיל ירגזין עמים
 משה אמר ממקומם יכרחו וחלו רגזו סוף ים וקריעת מצרים יציאת האומות ששמעו כיון
 הירדן את ישראל שיעכרו עד כאכן לנים שיהיו עליהם זפחדך אימתך חן הק״כה לפני
(* הפסוק כזה )כילקוט ♦ ירגזון עמים שמעז נאמר לכך
מאתים ס אפר כני שהרגו מפני פלשת יושבי נתיראו מה מפני חכמים אמרו נבהלו אז

 גבירתם ככח ויצאו שנה שלשים וטעו מצרים כיציאת הקץ את שמנו אלף
 עלינו יגלגלו עתה ואמרו נתיראו ועתה פלישתיס כיד ומסרס הק"כה עליהם וכעס
 יפקדו עכשו אמרו אדים אלופי נתיראי מה ומפני ארצנו את ויירשו אותנו ויהרגו ישראל
 ומפני • ארצנו את וירשו אותנו ייהרגי יעקב יכין עשו כין שהיתה שנאה אותה עלינו

 אכרהס רועי בין שהיה מריבה איתה עלינו יפקדו עכשי אחרו מואב אילי נתיראי מה
 שאינם אלי ומה אמרו מתיראין היי שכלם כנען מלכי שראו וכיין אבינו לוט רועי ובין

 אביהם לאברהם הקיבה נתנה שארצנו אנו ופחד אימה להם יש לארצם לשוב רוצים
 מואב אילי אדים אליפי נאמר לכך י וכמה כמה אחת על הבטחה אותה על באים והס

♦ כנען יושבי כל נמוגו רעד יאחזמו
 תפיל



טו חכמים ויושע מדרש דברי
 ככת ולא בתכינה ולא כחכמה שלא יודעים אחס אחי לישראל משה אמר עליהם הסול

 הק׳יבה של בגבורותיו אלא אחת עיר אפילו לכבוש אדם יכול כעושר ולא
 ועוד ה״כה לפני גכויתס להם הועיל ולא הרשע פרעה של כחיילותיו גכיריס כמה שהרי
 יתיצב ילא ומוראכם פחדכם לתת הק"כה ועתיד עמכם להלחם עתידים גבוריס כמה
 עושים אתם ואס כגכירתי הגכור יתהלל אל כתורתו לכתיכ בה ה ועתיד לפניכם איש

 עמלק כשיבא הק״כהרב״שע לפני משה ואמר אויביכם מיד יושיעכם הוא מקים של רצונו
 עצמן להטמין האמורי מלכי וכשיבאו ופחד אימתה עליהם תכול ישראל עם להלחם
 יהושע עם קנית זו עם יעבר עד ארנון כנחלי עמך יעבר עד כאבן ידמו ארנון בנחלי

 לימות ואף אביהם לאברהם שנדרת נדר להם ושלם ארצם את וירשו ייבאו הירדן את
 ♦ בפלאות אראנו ממצרים צאתך כימי שכתוב כמו ונפלאות כסיס להם עשה המשיח

 עד ,ה עמך יעבר עד כאבן ידמו זרועך בגדול יפחד אימתה עליהם תפיל נאמר ולכך
♦ קנית זו עם יעבר

 להם קרא ישראל את שאהב אהבה שמריב הק״בה של שמו ישתבח ותטעמי חביאטו
 הק״בה אבל רבו את ליבש עבד הק״בה של חסדיו כמה וראה בא בכירי בני

 את רוחן הק"בה אבל אדוניו את רוחן עבד ♦ רקמה ואלבישך שנאמר ישראל את לובש
 שנאמר ישראל את נעל והק"בה רבו את נעל עבד ♦ במים וארחיצך שנאמר ישראל

 ארד אנכי שנאמר עמהס שכינה למצרים כשגלו הטובה זאת כל ועל תחש ואנעלך
 שכינה לבבל גלו ♦ בעולם כסאי ושמתי שנאמר עמהס שכינה לעולם גלי ♦ מצרים עמך

 קדשו להר ישראל את להחזיר הק״בה ועתיד בבלה שולחתי למענכם שנאמר עמהם
 משה שראה כיון אדמתם על ונטעתים בתריה וכתיב קדשי הר אל והביאותים שנאמר
 אותה ותחיה שם ותטעם תביאם רב״שע לפניו אמר ישראל את שאהב הק״בה של אהבתו
 איתה תהרוס ולא השמים מן ירושלים ותוריד בעילם נתישה לה יהיה שלא נט־עה
 תביאמו נאמר לכך ♦ לבטח עליה וישבו לתוכה ישראל של גליותיהם וכנס לעולם

♦ ידיך כוננו אדיני מקדש ה׳ פעלת לשבתך מכון נחלתך בהר ותיטעמו
 לכס שעשה והנפלאות והגבורות הנסים כל ראיתם לישראל משה אמר ימליך ה׳

 הזה כעולם ולא לבא לעתיד לכס לעשית עתיד הוא וייתר יותר הק״כה
 להם ויש המית ומלאך ושטן הרע ויצר וצרות מלחמות בו יש הזה העולם הבא ועולם
 מלאך ולא שטן ולא שנאה ולא צרות לא בו אין הבא בעולם אכל כעולם לשלוט רשות
 דמעה ,ה ומחה לנצח המית כלע שנאמר הרע יצר ולא שעכוד ולא אנחית ולא המית
 וכשיגיעו * ויושיענו לו קוינו זה אלהינז הנה ההיא כייס יאמר יכתיב פנים כל מעל
 ויושבים מלך בלא שישראל שישמע לפי ישראל ארן על ומגיג גיג יעלה המשיח ימות

 שגזר שוטה היה פרעה ואמר לירושלים ויעלה אומה ואחד שבעים עמו יקח מיד לבטח
 יודע היה שלא והיא לקללם שרצה טפש היה בלק ♦ הנקבית והניח הזכרים להרוג

 היה שאלהיהס יודע היה לא והוא להרגם שרצה היה משיגע המן ♦ כרכם היה שאלהיהס
 אותם אהרוג ואח״כ תחלה ?!היהס עם תם12י אעלה כן אעשה לא אני אבל להצילם יכול

 רשע הק״בה לו ויאמר * משיחו ועל ה׳ על יחד ניסדי ורוזנים ארן מלכי התיצבו שנאמר
 הק״בה עציו יוריד מיד מלחמה עמך אעשה אני כחייך מלחמה לעשות מכקש אתה עמי
 אשר המגיפה תהיו וזאת שנאמר גדולה מגיפה איתן ויגוף כרקיע גניזות שהן כרד אכני

יגיף



חכמים רושע מדרש דברי טז
 תמקנה זעיניז רגליו על עומד והוא בשרו המק ירושלים על צבאו אשר הגזים את ,ה ►גיף

 עם מלחמה ויעשה פכים ועז רשע אחר מלך יקום ואחריו בפיהם תמק ולשונו בחוריהן
 ואחת קטנה אחת ועניו קרח יהיה איתיתיו הן ואלו ארמילוס ושמו חדשים שלשה ישראל

 במצחו צרעת לו ויהיה וחצי, אמות שתי שמאל ושל טפח ימין של וזרועו גדילה,
 הסתומה אזנו לו מטה טובות לי לדבר אדם וכשיבא פתוחה ואחת סתומה הימנית ואזנו
 בן משיח ויהרוג לירושלים ויעלה הפתוחה אזנו לו מטה יעה לי לדבר אדם ירצה ואס

 משית יכא ואח״כ היחיד על כמספד אליו יספדו דקרי אשר אליו והביטו שנאמר יוסף
 שולטן יהיה וליה בתריה וכתיב אינש כבר שמיא ענני עם וארו שנאמר כענין דוד בן

 הק״בה יקבץ ואח״כ רשע ימית שפתיו ובריח שנאמר הישע ליס ארמי וימית ממלכו ויקר
 רבו כמו ירכו פדיתים כי ואקכצס להם אשרקה שנאחר ולכאן לכאן הנפזריס ישראל

 סופו ועד העולם מסוף מבהיקות שהן מרגליות ושתים שבעים בירושלים תלייס ויהיו
 * זרחן לנגה ומלכים לאורך גויס והלכו כדכתיב אירה לאותת ילכי העולם ואומית
 ותטעמו תביאמו שנאמר למשה הק״בה שהראהו כמו השמים חן הק״בה יוריד וההיכל

 לויתן את ואוכלים שנה אלפים ישראל שם וישבו י ה' פעלת לשבתך מכין נחלתך בהר
 נחלפים והארץ השמים מיד יהישפט בעמק הדין כסא על הק״בה •שב שנה אלפים ולקץ

 יהיה השלישי שביום ומנין ♦ החמה ובושה הלבנה וחפרה שנאחר בושים ולבנה וחמה
 כל מביא והק״כה דין וה לפניו ונחיה יקימנו השלישי כיוס מיומיס יתיינו שנאמר הדין

 לאלילי אומרים והם השתחייתס ולמי שהלך בעולם עבדתם לתה ואזמר ולשון אימה
 להציל יכולים אס ואלהיכס הזה באש אתם עברו הק״בה להס ואומר זהב ואלילי כסף

 שכחי גייס כל לשאולה רשעים ישובו שנאמר שם ונשרפין עוברין הן מיד יציל אתכם
 אתה כי עונים מיד עבדתם למי אתם הק״בה להם ואומר באין ישראל ואח״כ אלהיס
 מעולם גואלנו אבינו ,ה אתה כי הכירני לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו
 שנאמר כפירותיה ומתעדנין ע *בג ויושבין גיהנם של מדינה יצילם הק״כה מיד שמך

 שנאמר וארץ שמים הק׳כה להם מחדש ואח״כ שלום ריב על והתענגו ארץ ירשו ועניים
 סדרן יסדר העולם את יחדש יכשהק״בה החדשה וארץ החדשים שמיס בירא הנני כי
 והארץ ינשמה נשמה וכל ובריה יבריה ודור דור כל וכן חסידים של וסדרן צדיקים של

 ♦ עילמיס ולעולמי לעולם חיים והכל מגדים מיני וכל האילנית את מוציא לחדש שעתיד
 ונפלאות נסים לנו יעשה הוא הזה וכזמן האלה בימים ונפלאות נהיס שעשה מי

 וישמחנו לירושלים ויוליכנו האק כנפית מארבע אותנו זיקביץ הזה ובזמן האלה בימים
* סלה אמן ונאמר בה

ויושע מדרש ח□

איפה פירוש



ין חכמים איכה פירוש דברי

ז״צ״ל קרא יוסף לה

 ♦ עם רבת פתרונו עם רבתי לשעבר שהיתה העיר • עס רבתי העיר בדד ישבה איכה
 במדינות שרתי וכן , עס רבת וכן משפע מליאת שפתרונו משפע מלאתי כמו

 שאין כלילה שבוכה לזה דומה שלה בכי , וגו׳ תבכה בכה . במדינית שית פתרונו
 אותו ומנתמין יודעיו כל באין ביום שבוכה שזה אותו מנחמין ואין אותו ריאיס שכיניו

 שדמעותיו עד ובוכה הולך בלילה הבוכה אבל לחייו על ירדו שלא דמעותיו ומשתקין
 בלילה שבוכה לאשה דומה ציון של בכיה כאן אף מנחמין לו מוצא ואין לחייו על יורדין
 שלח דיי ולא ,אוהביה מכל מנחם לה ואי' * לחייה על יורדין דמעותיה בכייתה ומרוב

 כשדיס ובני בבל בני , לאויבים לה היו ♦ עכשיו לשעבר ריעיה שהיו כל אלא ניחמוה
 שהיו מצרים בני וכן מקדשה החריבו והס ערותה את גילו הם עליהם עזבה אשר

 נשתתפו והס לאויבים לה היו הם כשר גדלי שכיניך מצרים כני אל ותזני שנאמר אוהכיה
 עוני מחמת יהודה שגלתה לא ,עמדה ומרוב מעוני יהודה גלתה ♦ הכית כחורבן

 דלתות נקראת ישראל שארן א״י של כעושרה עושר היו שלא ארן למלכי עוכדין שהיו
 מצאה לא כגויס וישכה יהודה שגלתה מיום פתרונו זה אלא הגייס ורכולת העמיס

 כין השיגוה רודפיה כל ♦ כה משועכדין הגוים שהיו עמדה ומרוב מעוני מנוח
 ומסגירין ומגלין שכיניהן כאין האויב מפני שכיניהם אצל ומרחין ן נודד׳ כשהיו , המצרים

 נודד נדחים סתרי וכת' למו סתר הוי מואב נדחי כך יגורו כמואב שנאמר כענין איתן
 כמו קכוצם מקום שם שהיו שערים כל ,שוממין שעריה כל וגו׳ ציון דרכי . תגלי אל

 לשזן והוא ממועד מגי כמו ,נימת בתולותיה ♦ שוממין עכשיו יגכעין וניב לירישס
 וכדי היה לא העם זה כשדים ארן הן ראש לה נעשו המצרים , לראש צריה היו ♦ יגון

 ,שלו ♦ איתה שיכר פתרונו איש בני ויגה כמו ,היגה ♦ ראש בעשה ירישלס שיחריב
 שנתמלאת מלמד רודף, לפני כח בלא וילכו הדרה כל ציון בת מן ויצא . הייתי שלו כמו

 אין וגו׳ שנונים חציו אשר וגז' כקבר פתיח שאשפתו אע״פ עליהם הרודפים גמרת
 וממדיה עניה בימי ♦ ירושלס נזכרת עכשיו וגו', ירושלס זכרה ♦ מ כושל ואין עייף

 שהיו הטיבה ימי ענייו בימי שנזכר האדם מנהג שכן קדם, מימי היו אשר מחמדיה כל
 ומרודיה ענייה כימי נזכרת ירושלים כאן אף וגו׳ קדם כירחי יתנני מי איוב אמר וכן לו

 ♦ טובה כל ממנה ששבת על ,משכתיה על שחקו צרים ראוה ♦ לה היו אשר מחמדיה כל
 כשיגלו ערותה, ראו כי ♦ עכשיו הזילוה לשעבר מככדיה כל וגו', ירושלים חטאה הטו

 העוזבת נואפת משפט אותה ששיפטין זונה לאשה איתה מדמה מעשיה כל ערותה האימות
 בלשון הנביאים דברי ,בשיליה טומאתה ♦ שכחה אלוהיה כרית ואת נעימה אלוף
שהיתה כשוליה טומאתה בשלוותה כהיות פתרונו וכה עמתה מקים הוא שוליה נקיה

 מזנה 4



חכמים איכה פירוש דברי יח
 • באחריתה היא מרה כי זכרה לא אחרים הים1ג אל כוכים ,ה כית באו כעלה תחת מזנה

 צר כרש ידו * לעשית ,אויב הגדיל כי ♦ מכותך את ,ה והפלא כמו , פלאים ותרד
 עמון כגון בקהל לבא כשרין היו שלא איתן ,לך כקהל יכואי לא לשעכר ציית אשר ,וגו

 ,ה כקהל לכא ראויין היו לא ולשעכר מקדשה אל כאו הס שלישי דור עד ואדום ומואב
 ,אפי כלבד למקדש ליככס זרים שהן אדם כני תאמר שלא מקדשה אפילו כאו ועכשיו
 ♦ מקדשה כאו בקהל לבא כשרין שאינן אותן אפי׳ אלא מקדשה נכנסו בקהל לבא כשרין

 יכס1ג לא ♦ אדם לבני זילות הייתי כי כלומר זול לשון ,זוללה הייתי כי ,וגו עמה כל
 פעל אשר כמכאובי, מכאוב יש אס וראו הביטו * בעניי אלי שבא מה דרך, עיברי כל

 שמס ולא ירושלים חרבה לא בכולן לארץ שנכנסו מיום חטאו דורית כמה הנה עמי
 אש שלח מטרו□ ♦ אפו בחרון ,ה שיבר אשר הוגה אשר ♦ בימינו אם כי מקדשינו
 ועל הכרוכים על וירד כמו בעצמותו לאש וידכיקנה פי׳ וירדנה ,וירדנה בעצמיתי
 חייא כההוא מסקד קס כמי ניבט פתרוני פשעי, עול נשקר הזהב♦ את התמורות
 עיוול ,פשעי עול ♦ הרעה את עלי להביא הק"כה שקד כת' כשקדרש׳ רכא בבראשית

 והכל פשעי כל על ומביט ציפה פשעי עול נשקד ופתרונו פיה קפצה ועולתה כמו פשעי
 והכשיל צוארי על שעלו עד שריגים שנעשו והלכו רבו הפשעים ישתרגו ♦ בידי פקוד
 פתרונו סלה כאן אף בה דשין שהכל זו כמסילה כידש פי ,אבירי כל □לה ♦כתו
 יהודה לעס ,יהודה בת לבתולת ה׳ דרך גת ♦ לדיש כעפר וישימם אבירי כל רמס

 ציון, פירשה ♦ הארץ על הצג רגלה כף נסחה שלא בשלותה היושבת לבתולה שדומה
 צדיק ♦ לחמן לרעב ביצע שפתרונו לחמן לרעב כריש הלא כמו בידיה ציון שיברה

 ירמיהו היטה בלחש מדבר היה יאשיהי כשמת חכמים אמרי ,מריתי פיהו כי ,ה היא
 המה למאהבי קראתי ♦ ה' הוא צדיק ואמר הדין את עליו מצדיק שהיה ושמע אזנו

 ואל הנביא שאמר כמו בבל וכני אשור כני כגין לאהכה כהן שדכקתי אומות ,רימוני
 צר כי ,ה ראה ♦ האומות מכל יותר לי הריעו המה ככל כני אל וכן עגבה אשיר בני
 כי שמעו ♦ רותחי מעי ופתרונו מעיה בני נכמרו ששנינו כאיתה ,תמרמרו מעי לי

 ועל הסבה היתה ממן ,עשית אתה כי ששו רעתי שמעו אויבי כל ,וגי אני נאנחה
 על שקראת שנים מכמה קראת יום הבאת ♦ מאתן גזורה גזירה שהיתה ששו זה דבר
 קול בת היתה שנה י״ח לוי א״ר ,להחריבה ירושלים על נבוכדנצר לבוא נביא ידי

 שמעין לא מרן דבני דמרן ביתא חרוב קיס כישא עבדא רשע אותו של בביתו מפוצצת
 ♦ לי פעלת כאשר למי ופועל למו ועילל ♦ לפניך אויבים של רעתם כל תבא ♦ ליה

שהוא בה״מק ,רגליו הדיס זכר ולא ♦ עבים לשין יחשיך איכה פתרונו ,יעיב איכה
 זהו יונתן ,יפי רגלי, הדוס והארץ כסאי השמים אמר ישעיה יק רגליו, הדוס

 עכשיו עד לישראל מגינה שהיתת ימינו ,ימינו אחזר השיב אף בחרי גדע ♦ המקדש בית
 מנגד לה עמדה עכשיו ,אויב תרעץ ,ה ימינך בכח נאדרי ה׳ ימינך שנאמר האומות מן

 קשתי דרך ♦ בלעז שמיי{ דיטרשל לשעבר למיל שהיה כשם מלעיזרן ידו השיב כלימר
 ♦ לרעה להם להיות הפכה לעזרה להם עומדת שהיתה ימינו , כצר ימינו נצב כאויב
 ואכילות אנינות יאניה, תאניה יהודה בכת ויגדל יהודה כבת וירב וגו', כאויב ה׳ היה
 ויגלה פתרונו ,סוכו כגן ויחמוס ♦ יירב כמו ויגדל פתרונו היה וירב נקוד היה ואלו
כשין כתיב מה מפני שכר ♦ עקיבין נחמסו וכן ,כסרו כגפן יחמיס כמו גילוי לשון

 שכיון



יט חכמים איכה פירוש דברי
 כפי אל כפי אכה ואני אומר הוא וכן הקיבה של חמתו שככה מיד וגלי שנחמפו שכיון

 הרחקה עניין עבדן ברית נארת כמו ,מקדשו נאר וגו׳ ה׳ זנח * חמתי והניחותי
 פסקו פתרונו אומללו ♦ הדין מדת עליהם נעה ,קו נטה וגו׳ ה' חשב • והשלכה

 "תורה אין נגייס ושריה מלכה וגי׳ שעריה בארן טבעו . פסק פתרונו אימלל לשין יכל
 מצאו לא נביאיה גם * עבודה ומרוב מעוני כגלית בתורה לעסוק יכולין אינן כלומר

 לאומה והלא לומר שאוכל ,ואנחמך לך אשיה ומה אעידך טח * שגלי מיום מה׳ חזון
 שוא לך שחזו נביאיך ♦ הזאת הרעה כל לך גרם ימי לך שאירע כמו אירע פלוני׳
 מעורב סיד שאין חימר הוא תפל ויפל תפל טחי אל אמור יחזקאל שאמר כמו ותפל

 איתי ימפלת גדולה ריח באה ומחר בכותל איתו טחין היום אלא בקיר מדבק שאין בו
 גילי ולא לך יהיה שלום לאמור שיא משאות לך שחזו ותפל שיא לך חזו נביאיך כאן אף
 אלהיך ה׳ ושב שנאמר בתשיבה שתשובו כדי ,שבורך להשיב אחריתך גילו לא ♦ עוונך על
 וינועו שרקו וגו׳ עליך ספקו * המקום מדרכי אתכם שהדיחו ומדוחים , שביתך את

 לפי לעין פה הקדים מה מפני אויביך כל פיהם עליך פצו ישסוישרק כמו ראשם,
 אמרתו בצע וגו׳ ה' עשה ♦ לעין פה הקדים לפיכך בעין ראו שלא מה בפה אמרו שהן
 משה מימי גזורה גזירה שהיתה קדם מימי שצוה דבריו השלים • קדם מימי צוה אשר

 כל את ה' יבצע כי יהיה כמו השלים פתרונו בצע • מקדשכם את והשימתי שנאמר
 ♦ ה' אל לכם צעק וצוקה צרה עליהם ככוא אלא כלכם אלי צעקו לא כתחלה מעשהו

 רוני קומי * הפוגות מאין תדמה ולא נגרה עיני כמו מעצור לשון לך, פוגת תתני אל
 כשיגביה רון שקרוי כשם רני ♦ שנה כל אותו זכרי כאב ט' כליל כל׳ כתוב כליל בלילה
 הן היא שאון יקול המון לשון רון כי כככי קולו את אדם כשיתן כן כשמחה קולו אדם

 כשם כה עוללת למי וגו׳ ה׳ ראה ♦ כמחנה הרינה ותעכר כדמתרגם לקינה הן למשוש
 כשלו רחמניות שנשים כשם פרים נשים שתאכלנה עם הנשמע כלומר לי שעוללת

 ♦ עכידתס על כהנים שנהרנו כשם ונכיא כהן ה׳ כמקדש שיהרג או למו לכרות ילדהן
 מסביב מגור להם שהייתי האומות לשבר מועד תקרא ,מסביב מגורי מועד כיום תקרא

 טפחים גדלתי אשר ,ורביתי טפחתי אשר בחורי לשבור עלי שקראת מועד כיוס
♦ וכלם אויבי בא ורכיתי טפחים

לומר ירמיה מתאונן היה בלעז וידור מלאה גרנטי כי אום יושויציל ,עבי ראה הגבר אני
 הבית נחרב לא שבכולם הבית חרבן על שנתנבאו הנביאים מכל עני ראה הגבר אני
 אל לבול כמו ,בשרי בילה היום כל ידו יהפך ישוב בי אך ♦ בימיי אם כי בימיהם
 לשון ותלאה וראש מלמעלה הקיפני ,ותלאה ראש ויקף ♦ מצודות עלי בנה ♦ אסגוד
 עוצם לאור ה׳ לך יהיה כמתים , עולם כמתי הושיבני במחשכים * ועייפות יגיעות
 ולא במחשכים הושיבני אלו ,אצא שלא כעדי גדר כמחשכיס שהושיכני אע"פ מעולם

 אע״פ אלא עוד ולא בעדי וגדר במחשכים שהושיבני כש׳כ לצאת קשה לי היה בעדי גדר
 ללכת יכול שאיני כך כל הן כבידין בהם אסור שאני נחושתיס נחשתי הכביד בעדי שגדר

 ה' את משם אבקש אם תאמר שמא בעדי גדר לא אס ואפי׳ לאור הושיבני אס אפי' כהן
 ממקים יאשוע אזעק ואס חשך יושבי כלא מבית אסיר ממסגר מוציא מדתו שהרי ומצאתיו

 תפילתי שתם ואשיע אזעק כי גם ת״ל לאור יוציאני משס כעדי וגדר במחשכים שהושיכני
באבני ,בגזית דרכי גדר * נפרשין מעשיו הצבור אחי שמתפלל מי כל כת' ש' שתם

 גזיין



חכמים איכה פירוש דברי כ
 פתרונו , ויפשסני הירד דרכי • שעייה כנתיביתי דרכי גדר במה גזית אבני כאלי גזית

 האומות כל כן מורה לירות הייצא שכל לק כסטייה * שנפשח אילן כמו כקעני ז
 ,מסיככו אריה עלה כיה דכתיב נכיכדנצר מלכית זו במסתרים ארי * נכי מושלים

 ככליותי והביא חצים בי ירה למטרה לי משהקימני בכליותי הביא ♦ ארי נאמר לכן
 בחצץ ויגייס ♦ באשפה צו ח מניח שאדם חצים הס אשפה של בניס הס מי אשפתו כני

 כעפר לחמס לשין היו איתן מגלין כשהיו שיני בחצץ יישבר חצץ פיהו ימלא כמו ,שיני
 י טיבה מכל נשוי בשבי שהולן לאדם טיבה נשיתי ♦ ומשתברין לשן שן בין נכנה והעפר
 ,יוס אותו שיביא עד ,נפשי תשמח אפן ומרודי עניי שתזכיר אני יודע ,עניי זכור

 • תזכיר זכור עד נפשי תשוח אבל לזכור לן יש כי ידעתי כזאת הקלירי פייט וכן
 • לו יחיל1ל כן על גמלנו אשר ,ה חהדי לכי אל שאשיב הדבר ומהו לכי אל אשיב זאת

 והק״בה ,הק״בה של רחמיו כלו לא כי , נכוכדנצר כימי תמנו שלא גרס ה׳ חסדי
 וחסדיו רחמיו יכלה שלא אני מיכטח ככל בגלות לשעבר תמנו שלא כרחמיו שגמלנו
 תמנו שלא כככל שהראנו החסדום לבקרים הדש'□ ♦ זה כגלות נכלה שלא זה כגלית

 שלא החסדים מתחדשים וייס ייס בכל לבקרים חדשים אלא חסדיי הראני לכד כבכל לא
 שהכטחתס אמינתין רבה י מידם שמצילני חסדין לילי לכליתיני עליני עמד בלכד אחד

 טוב שהק״כה לפי פתרונו זה ודימם ויחיל טוב * לקייו ה׳ טוב ♦ וגי' ככילתס גס אן<
 הגיענו עד דומו כמו מצפה דימס ,ס' לתשיעת מצפה ויהא ודומם האדם ויחיל לקזיו

 חובותיו שטרי כל ככר שפרע לאדם לו אשרי בנעוריו, עול ישא כי לגכר טוב ♦ אליכם
 איפופסין נטלו שככר ישראל אשריהם ,זמן לאחר היא שמח עכשיו עצב שהיא אע״כ

 כאדם טוכ אין וידום בדד ישב ♦ ציין כת עוונן הם אומר היא וכן עוונותיהם על
 יר׳ גזירה, שים עליו נשא כשה עליו נטל כי עליי שנאמר גזירה על וידים כדד משישב
 עליו נטל המקים תורה כדכרי ,ה יחשוב פי׳ וכן מחשכה לשין פירש חלכו כר' מנחם

 יזנח לא כי י העניין אחר רשתי פ ואני ,לעשות דמיתי כאשר והיה כמו טיב שכר
 אס * המדה היא כן כי עוונם את ירצו מחר האומות עול נושא הוא אס ה', לעולס

 ילא מלכו לא ,מלכי ענת לא כי * חסדיי כריב ורה□ יחזור אותם שיכר אס הוגה
 פתרו׳ וזה רגליו תחת לדכא חפצו ואין יחפצו רצוני ואין היגה ולא איש בני עינה מרצונו

 כלכו ולא כעמל כעמל נכנעין כל ארץ אסירי כל רגליו תחת לדכא ורצונו מלכו לא כי
 בעניו הוכשר לא ראה לא ה׳ בריבו אדס לעוות עליון פני נגד גבר משפט להטות

 אמר מי ,צוה לא ה' יתהי אמר זה מי * דכרין את אני רואה כמו כריכו אדם לעוות
 ארץ אסירי כל רגליי תחת ולדכא בריבו אדם לעוות בעיניו שיישר זה דבר שתהיה לן

 אסירי שנדכאין להם בא מאין עמל יצמח מהיכן צוה לא ואס ציה שלא תאמן אל זה דבר
 לא עליון מפי ציה לא ות׳ הואיל הוא הפקר עולם וכי לעולם באין ייסורון מאין אק
 את היום לפנין נתתי ראה סיני כהר הק״כה שאמר מיום אלא והטוב הרעות תצא

 וכן חטאיי על גכר חי אדם יתאונן מה אלא , הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים
 נשא כפיס עם פתרו׳ כפים אל לכבינו נשא ,ינחקירה דרכינו נחפשה ויאמר מתודה
 צריך אחד חטא על שאפילו מלמד כתב חטאו חטאיו על גכר ע״א ,לככינו עס כפינו
 נחנו ♦ עבירות מלא לכו ויהא השמים כפיו אדם שיפרוש ולא לככינו נשא • תשובה
 אתה אכל יחטא שלא אדם שאין שלנו את עשינו אנחנו ,סלחת לא ואתה ומרינו פשענו

לא



כא חכמים איכה פירוש דברי
 לשין ומאס □חי • סלחת לא ואתה לסלוח מרכה נקראת שאתה שלן את עשית לא

 איתני משים אתה תשימנו ♦ ותיטלטלין שמתורגם האדמה מעל ונסתתס כמו טלטול
 מאין הפיגית מאין ,וגי נגרה עיני ♦ ערים שאו אס מגזרת השאת * היא היה דבר

 חיי בניר שצמנו יאע״פ חיי בבור צמתי * אלה הטו עוונינו לנפשי עוללה עיני * מעצור
 ראשי על מיס צפו בי אבן שידו עד לזאת גם לכס שת לא מתוכו לעלות יכול שאיני
 המים צפו אס אכל תקוה יש עדיין מתניו עד או ארכוכיתיו עד כמים אדם שכא שכזמן

 ואיני ראשי על מיס שצפו אע״פ אלא כן עושה איני אכל תקוותיו תאכד אז ראשו על

 ,תחתיות מכור ה׳ שמך קראתי ♦ סכרי מוכד אנא לית ושלים חם נגזרתי לומר יכול
 כשגשתעבדנו ככר קולי ששמעת אתה שמעת קולי ♦ תחתית לשאול שנמשל אדום מגלות

 שקראתין כיום ,אקראך כיום קרבת אדים כגלות לרווחתי אזניך תעלם ♦'אל כמצרים
 תתן ♦ לי שנעשה עיוות ,עותתי ,ה ראית ♦ ישראל כני ויאנחו הה"ד מצרים מעני
 תכיא עלי שהבאת תלאות כל כלומר ,תאלתך ♦ צריך מגן אשר כמו לב, מגינת להם
 לי שעשית כשם כן ואמר כהן לפייס האומות על שחוזר כ׳ אלף כסיף תמצא וכן להם

 ♦ הזאת האלה דכרי את כשמעו כמו אלה לשון להם )תאלתך הלהה ♦ להם עשה כך
ע״כ( ישיכנה מי תאנחה ♦ תאלתך כמשקל נוספת יהתיו אלת בו ונשא

יועם איכה ופתרו' עממוך לא סתום כל כמדמתרגם מחשך פתרו׳ ,זהב יועם איבה
 ♦ כזהב מצהיב פניהם קלסתי שהיה ציין כני של ותוארן יופיין יוחשך איכה

 ♦ הטיב לכתם דומה שהיה ציין כני של פניהם זיו ישתנין יאיכה הטיב הכתם וישנא
 קכיעין קדש אבני שהיו ואפוד כתשן מלוכשין שהיו הכהניס , קדש אכני תשתפכנה

 חרש לכלי תארן כהפך איך פז כמראה מצהילות פניהם שהיו היקרים, ציון כני ♦ כהן
 חלצו תנין גם ♦ מראיתן שייעס להם גרם מי ומפרש הילך ואילך מכאן יוצר ידי מעשי

 אותן ומראה מחיקו שדו מושך גוריו כשרואה זה תנין ♦ האכנים את יחלצו כמו חלצו שד,

 שצמקו לפי כניה על שאכזרת זו כיעינה לאכזיר עמי בת אכל וינקי שיכאו כדי להם
 גרס זה כל להם אין כיצע להם, אין פורש וגו׳ יונק לשין דבק י הרעכ מפני שדיהן

 עכשיו עד המכיסין ,תולע עלי האמונים וגו' למעדנים האוכלים ♦ תוארם שתיחשך
 ,היא חמה שאשפה לפי כהן להתחמם אשפתות חכקו צרה עליהם ככוא שני תולעת

 איר סדום, מחטאת עמי כת עון ויגדל • מכיסא אמון רכא כבראשית מפורש וכן
 כי וחטאתם כתב כסדיס , כסדום כעשה שלא מה וככימין יהודה בשכט נעשה כרכיה
 אותן מאד כמאד גדול ויהודה ישראל כית עון כתב ובנימין יהודה וכשכט מאד כבדה

 עין ויגדל ד״א ♦ פליטה מהם נשתייר ויהודה ישראל כית אכל פליטה מהם נשתייר לא
 אע״פ סדום דאלו סדים מנקמת נקמתה היתת יותר כלו' סדים מחטאת עמי כת

 מסרק לא ידים כה חלו לא אעפ״כ ופליט שריד כה נשאר ולא רגע כמו הפוכה שהיתה
 של ידים כה חלו עמי כת אכל ממנה פרע בעצמי הק׳כה אלא כת שישמחו אויב כיד

 משם שאמרה מרומי משה מר' שמעתי כך ,מסדום ייתר קשה וזה כרעתה וששי אויבים
 מאכל שמתוך כשלג לכנים שהיו ראשיהן שערות אלו נזיריה, ןכו ♦ זצ״ל סעדיה רכיכו

 אדמו * נזרך גזי כמו שעוותיה נזיריה כחלב וזכין אדם של שערות מתלככין ומשתה
צח מצוח גזרתם ספיר ♦ בפנים אותו שמטמנין לפי פנינים קרוי זהב מפנינים, עצם

 גזרתם



חכמים איכה פירוש דברי כב
 לא לשעבר אותן שהכירו אותן , בחיצית ככרו לא תארם משחור חשך * כספיר גזרתם
 טובים ♦ בלעז דקרט״יר דבק עניינו לפי פי׳ עצמם על עורם צפד , להבא אותן הכירו

 מת בחרב שמת ואותו כיסורין מאריך ברעב שמת מי לפי , רעב מחללי חרב חללי היו
 שניתן הטעם זהו כ*ע שדי מתכיבות מדוקרים יזיבו שהם שאמר ועכשיו ,שעה לפי

 שאוכלין מחמת מתבקעים מדוקריס ויזונו רעב מחללי חרב חללי היו טיכיס למה לדבר
 אכילה לשון לברות ילדיהן בשלו עכשיו לשעבר רחמניות, נשים ידי ♦ שדי מתנובות

 מחטאת שיבא להם גרם ומי בירושלים ואויב צר שיבא לשעבר אק מלכי האמינו לא
 אדם בכי יוכלו שלא כן כל בדם שנגיאלו מחמת ,בחוצית עוריס נעו יגי' נביאיה

 ,למואב כין תכו כמו כצו הק״בה של ממצותיו כצו '3 וגי׳ טמא סורו ♦ בלבושיהם ליגע
 עפו כצו כי כאן אף כבודו יתעופף עפיף כי למואב כנף תני שפתרו׳ תצא כצא כי

 היו כשגלו אמרו המצות, מן עצמן הניעו גס ,כעי גם י המקים מדרכי שסרו לפי
 חלקם ה' פני י בארצם ולגור לחזור אילו יוסיפו לא עליהם אומרים העילס אומות

 עודינו ♦ האומות דברי זה כל ,להכיטס יוסיף לא • האק כל פכי על הפיצם וגי׳
 הבל מצרים בהן שכתוב מצרים לעזרת מצפים היינו ,הבל עזרתינו אל עינינו תכלינה

 לשין צדו ,צעדינו צדו ♦ בלעז אלפול׳יאה ששאט״נדיר פידר״יימש אנק׳ור יעזורי וריק
 היי קלים ♦ צעדינו שממו כלומר ארחתכק ויצדיק ומתרגם דרככם ונשמו כמו שממה

 כי כמו דלקונו ההרים שעל קלים היו היאך והולך ומפרש ,שמיס מנשרי רודפינו
 על אותו פותרין ויש יאשיהו על אותו פיתריס יש ה׳, משיח אפינו רוח ♦ אחרי דלקת

 גלו לא יאשיהו ובימי ,בגויס נחיה בצלו אמרנו אשר שהיא לפי אחיקס בן גדליהו
 אן יהודה בני אבדם על ,אדום בת ושמחי שישי ♦ ובנימין יהודה שבט עדין להם

 ותשתי ומצית ושתית ותתערי תשכרי ישראל על שעבר כיס תעבר עליך גס כי לך דע
 ועדיין הכיס טעמו לא שעדיין העולם לאומות ואוי הכיס כל שתערו עד הכוס כל

 עוונן תם • לשתותה עוד יוסיפו ולא כבר ששתו ישראל ואשריהן ,לשתותה עתידין
 ישעיה שאמר כשם גילוי לשון עליו כיפל העק פקידת על חטאתיך על גלה וגו' ציון בת

♦ הרוגיה על עוד תכסה ולא דמיה את האק וגלתה
 ישבה איכה הם אלפיביתין ז' בית אלף כנגד הן פסוקים כ״ב ,לני היה מה ה׳ זכור

 כ״ב הם לנו היה מה ה' חכור אלפביתן ג' הגבר אני יועם ואיכה יעיב ואיכה
 שבע אכי גס אתכם ייסרתי ,שנא מה לקיים אלפיביתין ז׳ הכה בית אלף כנגד פסוקים

 וכן מימיכו אפילו אלא אחרים מימי תאמר לא ,שתינו בכסף מימינו • חטאתיכס על
 * אותו ונוטלין האומות באין אלא לנו הינח ולא ממיניני על יגענו יבואו במחיר עצינו

 ונכפפין שנשמעון יד להם שנתננו כלומר יד נתננו כמו מודגשת ,הכ ,יד נתנו מצרים
 יתומים י לחם אצלם לשבוע אהבה קשרנו אשור בני על וגס ,לחם לשבוע אשור ♦ להם
 ♦ כעוונינו ממנו רחק כי עוזר עתה ואין אב יש כלומר כתב אב אין אב, ואין היינו

 עוונותיהם אנחנו להם מתו שכבר שאינם אע״פי כלומר ,ואינם חטאו אבותינו
 ♦ אש בתנור נשרף כאלו קמטין קמטין ונכוון העזר נקבץ ,נכמרו כתנור עורנו י סבלני
 הר על * ענו שאחת מלמד חסר כתב בתולת ,יהודה בערי בתולית ענו בציון נשים

 ציון הר אל אלא מצטער ואינם עליהם שעברו הנזכרות הצרות כל מניח ששמם, ציין
• עליהם שעברו צרות מכל הבית חרבן להם שקשה לימד לבנו, דוה היה זה על * ששמם

 שיעלים



כר. חכמים איכה פירוש דברי
 כדי כהן הולך דתנינן כהדא דשו פתרונו הלכו כו וכיסהו רמסו ,כו הלכו שועלים

 אלין ה׳ השיכנו * למחרשות ונחרב כו דשו זצ״ל גרשם יכינו שיסד היא טהורין עכדא

* כקדם ימינו חדש זנשוכה

איבה פי׳ נשלם

העכור בהכמת במדל לחם חבור

 ממנו שתלמד חכור לך שאחכר ועולמך דינך על ויעזרך השס יחייך ממני שאלת
 וראשי והמועדית הפרקים וידיעת המולדות כהוצאת העכור מלאכת ידיעת

 כלתי הספר מן המלאכה שתכין עד מועטת וביגיעה קרוכה כדרך עת לכל החדשים
 מלמד כהוראת אלא הדעות מן דעה שתדע יתכן לא כי אומר שזה וא"עפ ורך י מלמד

 כזמן אלא מריכה זמן המלמד יצטרך לא כי המשפט ותכלית לכד כספר די לך יהיה ולא
 ההרגל אשר והדכריס מדע כאותו הנוהגות השמית ילמדהו זמן כאותו ר׳ל יורהו מועט
 עלי כקל וחדידך פלפילך עוצם כידיעתי אכל ♦ הדרך אל וידריכהו מדע כאותו כהס
 שאני זה כל ועם ההכנה תכלית אותו תכין אתה כי כאמת לידיעתי כמה קצר חכיר
 איתו שיקום פשוט כמשל אכל פרק אעכור שלא המשלים ארכה האריכות ומניח מקצר
 מלאכה סכת לכאר הקצור כזה פכי מגמת אשים ולא ממנו תתלמד מלמד כמקום המשל

 הסוג כזה לותיק לא גם למתלמד ראוי ואינו לפרש צריך הדבר שאותו המלאכות מן
 לא ואתת אחרות מדעות אלא העכור ממגמת איכס רכות אחרות הקדמות אחר אלא

 מעלת שהיה ומה לכד המלאכה איכות אלא המלאכה סכת כינת שאלתך מגמת היתה
 רואה ואיני * הספר ממגמת נצא לא וכזה לך אפרשנה להקדמות צריכה אינה קרובה

 להזכירם ממני שאלת שלא וא״עפ חסר הדבר יהיה שלא כדי התקופית דבר להזכיר שלא
 ישמח למען לפרקים זה כל זחלקנו קצרה כדרך במולדות דבורי כתי בהם דבורי ואשים
 וחלקנו ,בפרק שרויה המגמות מן מגמה כל כי למען עליו נח ויהיה כקריאתו הקורא
 המאמר ופרקי ♦ כתקופות השני והמאמר למולדית הראשון המאמר מאמרות לשתי העכור

 ב' פרק ♦ העכור מלאכת נגררת עליהן אשר הקדמות בזכרון א' פרק ♦ שבעה הראשון
 כידיעת ג׳ פרק * והמעוברות הפשיטות וידיעת כך זה היא ולמה המחזור שני כידיעת

 ♦ חדש כל מולד כידיעת ה׳ פרק ♦ שכה כל מולד כידיעת ד׳ פרק ♦ מחזיר כל מולד
 ♦ והכסדרן והחסרים שלמים כידיעת ז׳ פרק ♦ והקביעות הדחויות כל כידיעת ו׳ פרק

 התקיפה תהיה השכיע מימי יום כאיזה כידיעת א׳ הפרק : שלשה פרקיו השני המאמר
 כידיעת ג׳ פרק י כשרטוט ענין אותו כידיעת ב׳ פרק ♦ סלילה ומן היזם מן שעית יבכמה
 אשיב ומספרם הפרקים אלו חלוקת ואחר התקיפה תהיה החדש מימי ימים בכמה

♦ ית׳ בלה לפרשם
 המאמר



חכמים העכור חשבו[ דברי כד
 ד׳ והס העכיר נגררת עליהם אשר בהקדמות מהם הראשון פרק הראשין המאמר

 מן לך שיתקבץ מה כל העכור תשכון שכל הראשונה חהקדטה :הקדמית
 לדעת המגמה אכל הימים מהפר לדעת המגמה אין כי הנשאר ותהמך ,ז ז׳ תשליך הימים
 כעכור עליה השעההכסכס כי השנית ההקדמה ♦ המולד יהיה מימיהשכיע יום באיזה

 קיר השנה עתית ככל כלילה וי״כ כייס י״ב שהם מעייתית ריל המעייתית מהשעות
 הימים מושכ על אותו והרס יום אותו חשיכ שעית כ״ד לך יכשיתקכץ וחירף וקיץ וחוס
 הלילה מתקלת יום כל ראשית כי השלישית ההקדמה • כע״זה כעתיד שנפרש כמו

 * הלילה מן שעית כי׳ מולד איתו כי תדע אז שעית כי׳ הימים מן כיוס המולד לך וכשיצא
 ג׳ ליל מולד איתו כי תדע שעות כי' ג׳ כיום המולד לך כשיצא דומה זה למה משל
 אותו כי תדע שעות ׳ככ ג׳ כייס המולד לך וכשיצא ג׳ מליל ג׳ ייס תקלת כי שעות כי'

 אשר שעות י״כ ג' יום כנגד הכ׳אשר מן תפיל כי היום מן שעות כק' ג׳ כייס המולד
 כי רכיעית ההקדמה ♦ דוק זה ועל ג' מיוס שעית ק' ישאר ג' יום כ' ליל שעות הס

 דק מהם קלק כל ונקרא חלקים ופ׳ ף1לא נקלק כור הע כקשכון עליה המורגל שעה
 כדרך השעית מישכ אל אותה והרס שצימה שעה היא קלקיס יפי אלף לך שיתקבץ וכעת

 וידיעת כך זה היה ילמה ימהפרס המקזור שני כידיעת הב׳ הפרק * ית׳ כג״ה שאפרש
 שיתקבצו עד אחד כמעלה השמש עם הירח שיתקבץ מעת כי דע ,והמעוברות הפשוטות

 זה וכשתפיל לכנה של קדושה זמן יזהו קלקיס יתש״צג שעות וי״ב יום כ״ט שכיה פעם
 שעות וק' יום שכ״ד המתקכץ יהיה השנה קדשי קשכין היא אשר קדש בי״ב החשבון זה

 שישוב עד ממנו מקלק ללכת שיתקיל מעת ברקיע השמש סכיכ זמן יזהו קלקיס יתת״עי
 זאת יתעלה הצור שאמר ומאחר ♦ ראשונה ממנו התחיל אשר כעיני חלק איתי אל

 החדיש כי יתכאר אשר כקדש קדשינו למנות נתקייכנו השנה לקדשי כחדשו קדש עולת
 הרכיעי זמן שהוא הקים לזמן סמכי האביב חדש את שמיר יכאמרו * ללבנה אלא זה ואין
 כאיתו והצרככו השמש כקשכון אלא והחירף והקיץ והקיר החים השנה זמני תתישכ ולא

 הלבנה שנת זמן מצאנו וכאשר חמה שנית ישניתינו לבנת חדשי חדשיני להיות עכין
 השמש שנת חצינו שעית י׳ ייס שס״ה השמש שנת חמן חלקים יתת"עו שעית ח׳ יום שנ״ד

 יכפלני הלבנה שנת על השמש שנת מיתר וכשחלקכי ר״ד כ״א י' הלבנה שנת על מוסיף
 השנה חדשי ז' מיתר מאותו המתקבץ היה המחזור שני מספר היא אשר שכה בי״ט איתו

 וכתכו השכים חדשי בכלל חדשים שבעה אותם והוספכו המלאכה בו ימכה לא ומותר
 חדש אותו וכתכו מעוברות שמם וקריכו שכה כל חדש י״ג חן שכיס ז' שכה הי״ט בחשך

 שכיס השבע איתס וחלקנו שהקדמכו מה כפי הוסף בגללו כי כיסן חדש לפכי הכיסף
 גו״ח והסימן וי״ט וי״ז וי׳יד זי״א והשמיכית והששית השלישית השכה והיא המחזיר שכי על

 הפרק * מעוברות זז׳ פשוטות ב“י שכה י"ט המחזור כי הפרק חזה והיוצא ♦ אד״זט
 חלקים תש״צג י״ב כ׳יט הלבכה חדש כל כי כארכי כבר מחזור כל חולד בידיעת השלישי

 הלבכה חדש וכשתשליך תשליכהו יחים ז׳ שכתקבץ מה כל העכור חשכין כל כי באיבו וכן
 בארכי וככר תש״צג אי״כ והסימן חלקים תש״צג שעות י״ב אחד יום מחכו ישאר ז' ,ז

 ז׳ ז׳ החשבון זה וכשתשציך חלקים תתיעו שעות ח' יום שכ״ד הלככה שכת מספר כי
 כי כ־ארכו ורן תת"עו דח' כשאירתה והסימן חלקים תתיעו שעות ח' ימים ד׳ ישאר
יהיה מהלככה חדשים י״ג עד הלכנה שכת ומן מהלככה חדשים י״ג המעוכרת השכה

 החתקכץ



בה חכמים העכור השברן דברי
 ימים ה׳ ישאר ז״ז זה וכשתשליך חלקים ותק"פט שעות וכ״א יום שפ"ג ממנו המתקבץ

 י״ב שכה ׳"ט המחזור כי בארנו וכן תק"פט הכ׳א והסימן חלקים פט“תק שעה כ״א
 ומספר פעמים בי׳יב אותו יתכפיל הפשוטה השנה מספר וכשתקח מעוברית זז' פשוטות

 ישאר ז״ז המתקבץ ותשליך סומניס בשני ותקבץ פעמים ז׳ אותו ותכפול מעיברת השבה
 ימי ממספר ישאר אשר והוא תק׳יצה בי״ו והסימן חלקים תק"צה שעית ׳יו ימים ב׳

 כקל מבוארת להיותם בשרטוט הנשארים אלו לך אכתוב ואני ז״ז שתשליך אחר המחזור
: זה כעין ,המלאכה שרש נבנה עליהם כי זכירתם עליך

חלקי□ שעות ימים • זי׳ז השלכת אחר הנשאר

תשצג י□ א ♦ • ♦ הנבנה חיש מן הנשאר

התעו ח ד • י פשוטה השנה מן הנשאר

פט ק ח כא ה ♦ • מעוברת שבה מן הכשאר

תקצה ייר
□ • ♦ ♦ המחזורים מן הנשאר

: זה כעין , הימים

 כי דע שתרצה מחזיר איזה מולד תוציא היאך אפרש הפשוטות אלו פשטנו אשר יאחר
 שנת אותה מולד היום בהם מונים אנחנו אשר השנים ר״ל העולם משני ראשונה שנה
 מחזור ראש מולד והוא בהר״ד והסימן הששית השעה מן חלקים ר״ד שעות ה' שני ליל

 בהר״ד תכתיב העולם ממחזורי השני המחזור מולד לדעת תרצה וכאשר העולם ממחזורי
 סיגו תחת סיג כל ותשים תחתיה השנית בשיטה תק״צה בי״ו ותכתוב אחת בשיטת

 תחת והימים השעות תחת והשעות החלקים תחת החלקים
 תק"בץ תש"צט המתקבץ יהיה החלקים עם החלקים תק"בץ
 עם הימים תק״בץ כ״א המתקבץ יהיה השעות עם השעות
 השני המחזור מולד יהיה ימים ד' המתקבץ יהיה הימים

 ומה העשירית השעה מן חלקים תש״צט שעות כ״א ,ד יום
 שעות י״ב שעות מכ"א כשתשליך לפי הרביעי היוס מן שעות בט' המולד זה כי שאמרנו

 העשירית משעה החלקים ואותם הרביעי מיום שעות ט׳ נשאר הקדמנו כאשר ר' ליל של
 השלישי המולד לדעת תרצה וכאשר תש"צט דכ״א השני המולד ר"ל המולד כזה והסימן

 יתר ולא פחות לא המעשה כזה תעשה העילס ממחזורי השלישי המחזור מולד ר״ל
: זה כעין ,שכיה בשטה תק"צה ובי״ו בשטה השכי המחזור מולד שתכתיב

"""■■'■ו """' “" "■ -----------------------------------1------------— 1־- •י-------

___________________ , , )1־1
 ן׳ ממכו המתקבץ יהיה החלקים מן הרימות אשר השעה עם שעות כ״א אל שעות הי"ו

 שעות בשתי ,ז יום היה העולם ממחזורי השלישי המחזור מולד כי תדע שעית יי״ד ימים
 זי״ב השלישי במולד ר"ל המולד בזה והסימן השלישית השעה מן חלקים זשי"ד היום מן

המחזיר מילד על תק"צה בי״ו תוסיף המשל זה על ותעש; הענין מזה תסור ולא שי״ד
 הרביעי 5



חכמים חעבור חשבון דברי כו
 מחזור איזה מולד אל שתגיע עד תעשה וכזה החמישי המחזור מולד לך יצא הרביעי
 והוא ממנו הראשונה השנה מולד היה רנ״ט מחזור היא אשר מחזורנו כי ורע * שתרצה

 המעשה בזה אותי וידענו שנ״ד ג״ג והסימן חלקים ושנ״ד שעית בג׳ שלישי ליל המחזור מולד
 על והוספנו השני המחזיר מולד וידענו תק״צה כי״ו בהר״ד על הוספנו כי הקדמנו אשר

 מחזורנו לידיעת שבאנו עד השלישי המחזור חולד וידענו תק״צה כי״ו השני המחזור מולד
 שנ״ד ג״ג על צה”תק בי״י תיסיף מחזורנו אחי שיבא המחזור מולד לדעת וכשתרצה ♦ זה

 שטית השני ותקבץ תחתיה שנית בשטה צה“תק יבי״י אחת בשטה שנ״ד גיג כשכתיב זזה
 השעות למושב והנשאר השעית מושב 12 שעה תרימהי ושמונים ף^2 החלקים מן שנתקב׳ן ומה

 יום תרימהו כ״ד השעות מן שנתקבץ ומה השעות 12 תשיב ואתר שלישית בשטה איתו תכתיב
 תשוב יעיד שלישית בשטה תכתכהו שעות כ״ד נשלם ילא שנשארו ימה הימים מושב אל
 וכאשר שלישית בשטה השאר ותכתיב ז׳ תמני משליך מז׳ יותר שנתקק ומה הימים אל

 י״ט ה׳ יום ר״ס מחזור והוא זה אחרי אשר אמחזיר מולד לך יצא המשל זה על תעשה
 מולד לך יצא תקצ״ה בייו ר״ס מאויר על תיסיף וכן השמינית השעה מן ותתק״מט שעות
 מחזורים ,י מולדות לך אכתוב ואני תכלית לאין עד תעשה זה וכענין רס״א מחזור

 זזה מלמד במקום לך זיקים ממנו זתתלמד נפשך לנהות זה מחזירנו מן בשרטוטים
 ואס בשרטוט ועיין לך שהגדתי דרך על מחזור אחר המחזור מילד ותוציא השרטוט צירת

 אפי׳ שינוי ביניהם תמצא ואם ,נכון מעשיך כי תדע בשיטוט לאשר מכוין לך יצא
: הצירה היא וזו ♦ המעשה שתכוון עד לעשות ותוסיף טעות הוא כי תדע אחד בחלק

המחזוי־ים מספר לוח

הלקים שעות ימים מחזור

שנד ג ג רנט
התקמט יט ה רס

הסדרסא יב י

תהרנט ד ד יסב

הקער כא ו רסג
פט יד ב רסד

הרפו־ ו ה רסה
קצט כג ז רסו

שצד ת טו ג רסז

שט ח ו רסה

 ידוע המחזור מן הראשונה שנה ר״ל מולד כשיהיה שנה כל מולד בידיעת הרביעי הערק
לך ויצא המחזור משני הראשון המולד על תת״עו דח׳ תוסיף שספרנו הדרך על



בז חבמיס העברר חשבון דברי
 אשר ט רני מחזיר מן הראשונה השנה מולד היה דומה זה למה משל השנייה השנה מולד

: זה כעין תתעיי דח' עליו הוספנו ד*שנ ג״ג זה מחזורנו הוא

שגדג

התעו ח

 בשטה אותו כתבנו חלקים ק״נ ישאר חלקים ושמיניס באלף השעות למושב שעה הרמנו

 אשר השעה עם הראשונה השטה מן שעות הג' קבצנו ועוד החלקים במושב שלישית

 שעות י״ב ממנו המתקק יהיה שנית השטה מן שעות הח׳ אל החלקים מן הרימות

 מן השניה השנה מולד כי ידענו ,ז המתקק יהיה לימים הימים קבצנו כך ואחר

 לדעת יכשתרצה נ ק" זי״ב והסימן הראשונה השעה מן חלקים בק״נ ז׳ יום היה המחזור

 ק״כ זייב היא אשר השניה השנה מולד על תתע״ו דח׳ תיסיף השלישית השנה מולד

 השעה מן חלקים ותתרכ״ו שעות ככ' ,ד יום השלישית השנה מולד לנו יצא

 המחזור מזה הרביעית השנה מולד לדעת תרצה וכאשר תתרכ׳ו ׳דכ והסימן התשיעית

 מולד לך יצא תתר"כו ,דכ היא אשר השלישית' השנה מולד על תקפ״ט הכיא תוסיף

 ג״ית והסימן השביעית השעה מן חלקים ותקלי? שעות ביית ל יי© הרביעית השנה

 ויצא פשוטה שנה כל מילד על תת״עי דח׳ תוסיף המחזור כל תכלית עד וכן תקל״ה

 של מולד לך יצא המעוברת השנה מולד על ותקפ״ט הכ״א ותיסיף אחריה של מולד לך

 שפירשנו כמו צמעיברת תק"פט והכ״א לפשוט? תתע״ו ,דיו לעולם תעשה וזה אחריה

 ואס תק״פט הכ״א המעוברת מן והנשאר תתע״ו ,דח הפשוטה מן הנשאר כי לעיל

 אחר של המחזור מולד לך יצא תק"פט הכ״א המחזור מן האחרונה השנה מולד על תוסף

 שתרצה מחזור איזה מולד לדעת תוכל בזה לך ביארתי וכבר שעבר המחזור ר״ל מחזירך

 תת״עו דח׳ תוסיף אחר ן מעני אותו לדעת תרצה ואם מחזור איזה מילד שתדע אחר

 יצא השנית השנה מולד על תת״עו דח' תיסיף השנית מולד לך ויצא המחזור מולד על

 מן האחרונה השנה מולד לך שיצא עד שהקדמנו מה לפי השלישית השנה מולד לך

 יצא מעוכרת המחזור משני האחרונה שנה שכל לפי תקיפט הכ״א עליו תוסיף המחזור

 לך להוסיף כדי מבואר שהיא אע״פ הזה הפירוש אמרנו זה ועל י אחרי! של מחזור לך

 תמצא בשרטיט רנ״ט ממחזיר ושנה שנה כל מולד לך אכתיב ואני הדבר באריכות ביאור

 אותם תמצא אס בשרטוט ותעיין שספרתי מה ותעשה ממני למד תת מלמד במקיס איתס

:צירתי היא וזו ♦ לעשות תשיב חליף ביניהם תמצא ואם מכיון שמעשיך תדע מכוונים

לוח



העכור חשבוןדברי כה

רנ׳יט מחזור שגי מספר לוח

חכמים

 מולד והוא ידוע העולם משני שנה מולד עמן כשיהיה חדש כל מילד בידיעת ה' פרק

 שאמרנו כמו הלבנה מחדש אשר תשצ׳יג אי״ב תוסיף מרחשין מולד לדעת יתרצה תשרי

 זה שנתינו במולד עיינו דומה זה למה משל מרחשון מולד לך יצא ואז תשרי מולד על

שעית ,בז ו׳ ליל זה מולד מצינו רנ״ט מקזור והוא הנזכר המחזור מזה י״ו שנת והיא

חלקים שעות ימים מנהגם  מספר
השנים

שנד ג י פ א

נק יב ז פ ב
התרבו כ ד מ ג

תקלה יח ג פ ר |

שלו ג א פ ___
קכד ב ה מ י 1

תשיו יט ד ת ז |

תקיב ית א מ ה ן
בא יו ז פ ט |

תחצו ה פ יא ן

תרצב ט כ מ
רב ז א פ । יג

התרעה טו ה פ
תתעד ג מ יי

שפג כב א ----- - -
פ טו

קעט ן ו פ יו
תתרנה טו ג מ יז
תקצר יג ב פ יח

שם בב ו מ יט

קע׳יט



כט חכמים העבור חשבון דברי
 וכתבנו בשרטוט שתראנה מה לפי קע׳ט וז׳ והסימן השמינית השעה מן חלקים קע״ט

: הצורה זה על סיגו תחת סיג כל תחתיה שכיה בשטה תשצ״ג אי״ב הסמן זה

קעטזו

תשצגא

 לשעות השעות וקבצנו חלקים תתקע״ב מזה נתקבץ מנהגנו לפי לחלקים החלקים קבצני
 מולד כי ידענו ימים ז׳ מזה המתקבן היה לימים הימים וקבצנו שעה י״ט מהם נתקבץ
 זי״ז והסימן השמינית השעה מן חלקים יתתקע׳ב שעות בז׳ ז׳ יום השנה כזה מרחשון

 לך יצא מרחשון מולד על תשצ׳ג אי״ב תיסיך כסלו מילד לידע תרצה ואס תתקע״ב
 מולד לך יצא שתרצה מהם איזה מולד על תשצ״ג אי״ב תיסיף לעולם וכן כסלו מולד

 לפי בשרטוט הנזכרת זו השנה מחדשי חדש כל מולד לך אכתיב ואני אחריי של חדש של
: השרטוט צורת זזה ♦ הראשונים הפרקים כשני שעשינו מה

חלקים שעות ימים חרשים

קעט ז ו תשרי
חתקעב יט ז רן ש מרח

תרפה ח ב כסלו

שצח כא ג טבת

קיא ו ד שבט
תתקד כב ו אדר
תרין יא א ניסן

של ג אייך
מג יג ר פיון

וזחלו א ו תמיז |

תקמט יד ז אב |
רסב ג ב

אלול |

 וזכרתי כארתי וכבר מזה יותר לפרש היכולת שאין ופירשנו משלים ומשלנו בארנו הנה
 שלא ומה המולדות בהוצאות למתחיל קרוב יהיה למען פעם אחר פעם תעשה היאך

המולד בהוצאת המעשה כי הג׳ מן וכן השני מן צי יתבאר הראשון הפרק מן לי נתבאר

 כל



חכמים העכור חשבון דברי ל
 כי ודע • נגרר הוא אחד דרן ועל הולך אחד דרך חדש כל מולד כהוצאת אי שנה כל
 ♦ כ״ה תמצא וכן ,האמצעי כמהלכם והשמש הירח קבין על החכמים אצל נופל המולד שם

 יצריך העביר מעמודי עמוד הפרק זה כי רע י והקביעות הדחויות בידיעת ו׳ פרק
 שתרצה מילד איזה וכשתיציא ♦ בדברי יבין ההמך היא עליו כי כחתין בי לעיין אתה

 העכור מן המגמה זו כי השנה בזה השנה ראש יהיה ייס איזה לדעת לך יש שאמרתי כמו
 כשיצא כי הדחויות המולדות הדחויות יענין הדחויות ידיעת אחר תתבאר זי וידיעה

 ,יום באותו השנה ראש יהיה ולא דחוי יהיה מולד אותו כעין השנים מן שנה מולד

 יום או א' יום מולד לך כשיצא הראשון היסיד * יהודית ד' והם קכיעית הס אלו וזולת
 מה תעיין ואל אחריו של כיוס נדחית שנה באותה השבה ראש יהיה ,ו ייס או ד׳

 א׳ יום המולד לך יצא אס דומה זה לחה משל ,רבו או נתמעטו השעות מן לך שיש
 לך יצא יאס ,שני יום שנה באותה השנה ראש הלילה מן או היום מן שיהיה שעה כאיזה
 השנה ראש ז׳ יום המולד לך יצא ואס ,ה׳ יום שנה אותה השנה ראש ד׳ יום המולד
 השנה ראש אד״ו לא והסימן מעוברת או פשוטה לעולם תעשה כן ,ז' יום שכה אותה

 ה' יום ג׳ יום ב' יום לעילם השנה ראש יהיה אכל לעולם בהס תקבע לא אד״י וימי
 אשר הכשרים הימים מן ביום מולד לך כשיצא הב׳ והיסוד * בלהז והסימן ז' יום

 דומה זה לחה משל ,בו תקבע אל אחד כחלק ואפילו היום כחצי בג״הז והס בהס תקבע
 אותה של השנה ראש יהיה בי׳ח והסימן שעית ,בו ,כ יום השנים חן שנה מולד היה
 המולד שהיה כגון אחד בחלק אפילו היום חתצי כתות החולד היה ואס ,ג יום שנה

 לך כשיצא הכשרים בשאר תעשה וכן ,,ב יום שבה אותה השבה ראש תתרע״ט י״ז ב׳
 כי״ח ג׳ ייס המולד היה ואס ג' יום שנה אותה השנה ראש יותר או שעות בי״ח כ׳ מולד
 ה *ר כי בארנו וכבר ,לה מד' שנדחה מפני ה' יום שנה אותה השנה ראש ייתר או שעות

 ב׳ יום שנה איתה ר״ה יותר אז שעות כי״ח ז׳ יום המולד כשיהיה וכן ,ו' יום יהיה לא
 כשר חצות קודם נולד חז״ל שאמרו מה הא היסוד בזה והסימן לב' מא' שנדחה לפי

 רבים פעמים הראשונים יהודים השני ואלו דמי חצית כאחר ובחצות פסול חצות אחר
 .ונכרי זר דרך ועל מעט נופלים אינם האחרונים יסודיס השבי אבל ניפליס הס

 ור״ד הלילה חן שעות כט׳ ,ג ליל בה המולד שיהיה פשוטה שנה כל כי השלישי היסוד
 ולא לד׳ הג' חן נדחה שהיא מפני ,ה יום שנה אותה השנה ראש הי׳ השעה מן חלקים

 ר״ה יותר או ר״ד ט ל כן המולד לך וכשיצא ה׳ ליום ונדחה ד׳ יום השנה ראש יהיה
 לט כן המולד שהיה כגון בחלק ואפילו מזה בפחות המולד יצא יאס ה' יום שנה אותה

 פשוטה פ׳ הסימן זה ופי׳ ,יוד מן גט״רד פ״ל בו והסימן ל יום ר״ה שנה אותה ר״ג
 * הדחויות מן הל היסוד וזהו ,עשירית משעה חלקים ר״ד שעות ט׳ שלישי ליל ,ל

 ותקפ׳ט שעית בל ב׳ יום מולדה לך יצא מעוברת שלפניה שבה כל כי הד׳ והיסוד
 מזה בפחות החולד זה לך יצא ואס ל יום שנה אותה ר״ה הרביעית השעה חן תלקיס
 תקפיח כל כך החולד לך יצא אס כמו כעצמו ייס אותו תקבע אחד בחלק ואפילו

 מן תקפ״ט י״ב מע׳ הדחויות מן הד׳ היסוד כזה והסימן כ׳ יום שכה אותה השנה ראש
 ותשעה ושמנים מאית חמש תק״כט שני יום ב׳ יום י׳ עכור ע' מלכני מ׳ וכי' דלת׳

 מן נוכלים הס מעט יותר אחרונים יהודים השני ואלו הרביעית שעה מן ד׳ חלקים
י ישרה כדרך ידריכנו והשם תסורסמלבך ולא עליהם לעמוד אתם צריך־ אבל יזראשוניס

ואני



לא חכמים העכור חשחון דברי
 בפרקים מנהגנו לפי מהם תתלמד כשרטוג! מחזירים שני קביעות ימי .ךלן אכתיב ואני

 צורתו היא יזו , האחרים
 ימי

השבוע
 שני

המחזור
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 מה ותקכע המולדות ותוציא רנ״ט מחזור שני קכיע לוח
 היסודית לפי לדחית לך שיש מה ותדחה לקבוע לך שיש

 מכוונים תמצאם אס בשרטוט תעיין כן אחר , לך שבארתי
 ♦ בלה לחשבין תשיב לאי יאס ,מכוין חשבינך כי תדע

כי דע * והכסדרן והחסרים השלמים בידיעת ו סרק
 ואדר א׳ יום ושבט השנים ככל לעולם ימים כ׳ מרחשון

 ותמוז א' יום וסיון ימים כ' ואייר א׳ יום וניסן ימים ,ב
 השנה תהיה ואס ימים כ׳ ואלול א' 0יו אב ימים כ'

 השנים כל הסדר זה יעל ,ימים כ' אדרים הב' מעוכרת
 וטכת כסלו יהיו שנים מ וטבת כסלו כין היא החליק אבל

 וטבת כסלו יהיו ושנה שלמים של השנה ותקרא ימים ב׳
 כגון כסדרן וטבת כסלי יהיו ושנים חסרים ותקרא א׳ יום

 ואס ,כסדרן ותקרא ימים ב׳ וטבת א' •וס כסלו שיהיה
 תצטרך כסדרן או חסרים או שלמים השנה אס לידע תרצה
 או מעוכרת איתה לידע רוצה אתה אשר השנה אס לדעת

 השנה ראש הוא יום איזה תדע פשוטה תהיה אם פשיטה
 כמה יתעין הכאה בשנה ר״ה יהיה יום ואיזה שנה איתה

 חסרים השנה ימים ג׳ כיניהס יש אס המכין מן ימים שני כין
 גד״ה והסימן שלמים השנים ה׳ ואס כסדרן השנה ד׳ ואס

 השנה בו קבענו אשר היום בין כשיש כי פי׳ חכיש בפשוטה
 כסדרן או חסרים או שלמים הס אס לדעת נרצה אשר
 ביניהם 5י ואס חסרים היא ימים ג׳ אחריה של השנה וכין

 שלמים היא ימים ה' ביניהם יש ואס ,כסדרן היא ימים ד׳
 השנה ראש תהיה אם דומה זה למה משל * פשוטה כשנה זהו

 ה' יום אחריה של השנה וראש ז׳ ♦ום הפשוטה בשנה
 א׳ ויום ז׳ יום ימים ה׳ ביניהם יש כי שלמים הראשונה

 יום הפשוטה השנה ראש היה ואם ד׳, ויום ג׳ יום כ' יום
 כיניהם שיש לפי כסדרן השנה כ׳ יום אחריה של וכשנה ה'
 הפשוטה ר״׳ה היה יאם * א׳ יום ז׳ יום ז׳ •וס ה׳ ייס ימים ד׳

 שיש לפי חסרים השנה ג׳ ייס אחריה של ובשנה ז' יום

 ידיעתה שתרצה ה*ר היה ואס * דוק זה ועל ,כ' יום ,א
 ייס ז׳ ייס ימים ג' ביניהם

חסרים או שלמים הס אם
 בו תקבע אשר היום בין יש כמה שתעיין בעינן המעשה זה על מעוכרת כסדרן או

 השנה •מיס ,ה ביניהם יש אס ,הבאה בשנה תקבע אשר היום יבין שנה אותה ל״ה
 כעביר ה״וז והסימן שלמים השנה ימים ז׳ ואס כסדרן, השנה ימים ,ו ואס חסרים,

 אחריה של ובשנה ז׳ יום ברת מע בשנה ר״ה היה ואס * הראשון כפירוש יפייושו חכ״ש
 נחשב שלא לפי ימים ז׳ הימים כ׳ שכין לפי שלמים המעוברת שנה אותה ז׳ יוס ל״ה

כזה



חכמים העכור חשבון
 סביארנו כמו ידיעתה ריציס אנו אשר השנה אחר הבאה השנה קביעות יום המניין בזה

 כסדרן או שלמים אי חסרים השנה אס לדעת תוכל לא כי לך יתברר שאמרנו וממה
זה מחזירנו שני כל תכתיב ואס ,אחריה הבאה והשנה שנה איתה שתקבע אחר אלא

 כפי בו תתלמד ,והכסדרן והחסרים השלמים בשרטוט
 ...... השרטיט צורת היא וזו ♦ מנהגנו

 ,לעילם כסדרן שנה אותה ג׳ יום ר״ה כשיהיה כי ודע
 השנה תהיה לא ג' יום ר״ה כשיהיה ,פי גח״ש לא והסימן

 ר״ה כשיהיה כי ודע כסדרן אלא חסרים ולא שלמים לא
 שלמים אלא כסדרן להיות יתכן לא ב' יום או ,ז יום
 ז״ך לא והסימן אמרנו אשר החשבון שיצא כמו חסרים או

 פשוטה השנה תהיה אס ,ה יום ר״ה כשיהיה ודע • ב״ן ולא
 יתכן לא מעוברת תהיה ואם חסרים להיות יתכן לא

 חסרים לא פירושי בחמישי כ״ע ח״ף לא כסדרן להיות
 וזכור ה׳ ביום ר״ה כשיהיה במעוברת כסדרן ולא בפשוטה

 כאשר תמצא ואם כשתטעה אליהם ותשיב הסימנים אלו
 לך ויצא זהכסדרן והחסרים השלמים בידיעת לך אמרנו
 חסרים לך יצא או שני יום אי ז' יום יר״ה כסדרן השנה
 והשנה כסדרן השנה לך יצא או פשוטה והשנה ה׳ יום ור״ה

 ושוב בחשבון טעות כי תדע ה׳ יום השנה בראש המעוברת
 ואס ר״ה יהיה יום איזה )כשתדע שתמצא עד לחשבונך

 ראשי כי ספק בלא כסדרן או חסרים או שלמים השנה
 ידועים המועדים ידועות החדשים וכשראשי ידועות החדשים

* ספק בלי ידועים והפרקים
 הראשון הפרק ♦ התקיפות בידיעת השני המאמר

 התקיפה תהיה השבוע מימי יום איזה בידיעת
 כשתרצה * במעשה הלילה מן או היום מן שעות ובכמה
 כ״ח כ״ח והשליכם השלמים העולם שני קח אותה לדעת
 ומה רביעית, עליו תוסיף כ״ח מספיק שאינו והמנין

 ותשליכם ימים הס חזה לך והנכלל ג׳ עליו תוסיף שנתקק
 כלומר ,א' מיום בחשבון תתחיל ,מז פחות והנשאר ז״ז

רנ״ט מחוור מספר

בזו כיהן תקיעת תהיה מתי

כסדר! א
5 שלמים ב
שלמים ו" ר
כסדרן ד
חסרים ה
שלמים ו
כסדרן ז
חסרים ה
שלמים ט
כסדרן ר

שלמים יא
חסי־ים יב
שלמים יג
כסדרן יד
שלמים טו
חסרי_ יו
בסדרן יז
שלמים יח
___שלמים

יט
תהיה יזם אותו החשבון בו שנפסק יום ואיזה הלילה עתחלת
לידע רצינו דומה זה למה משל * שנת באותה ניסן תקופת

 כי תתק"יז אלפים ד׳ והס השלמים השנים לקחנו תתק"יח אלפים ד' שנת והיא השנה
 כ״ח השלמים השנים איתן השלכנו עיד שלמה לא בידיעתה חפצים אנחנו אשר י״ח שנת
 יום כ״א המתקכן היה ורביע ימים ד׳ והס רביעיתס עליהם היספנו י״ז נשאר כ״ח

 יום כל רביע כי בארנו וכבר ירביע יום כ״ד הכל היה ג' המתקק על הוספנו ורביע
 מיום החשבון התחיל ורביע ימים שלשה בשאר ז׳יז שעות ,ו יום כ״ד אלוי השלכנו שעות ו׳
 תקופת תהיה הנזכר מהיום הנזכרת השעה ובזו שעות כששה ד׳ ליל החשבון לן ויצא א׳

 ניסן



לו. חכמים העכור חשבון דברי
 התקופות שאר ניסן תקופת תהיה שעה ובאיזה יום באיזה וכשתדע השנה בזו ניסן

 התקופה לך תצא שתהיה תקופה איזה שעות על ומחצה שעית ז' כשתוסיף והוא ידועות
 מליל שעות בו׳ השנה בזו ניסן תקופת תהיה אס , דומה זה למה משל ♦ אחריה של

 ההוא תמוז תקופת כי תדע ד' מיוס ומחצה שעה תשאר ומחצה שעית ז' תיסיף רביעי
 יהיה וחצי ז' השעה על שתוסיף יאחר ד׳ מיום א' כשעה השנה כזו ניסן תקופת אחר

 כט' השנה כזו תמוז תקיפת אחר ההיא תשרי תקיפת כי תדע שעות ט׳ ממנו המתקבץ
 תשליך ,שעית י״ו ממנו המתקבץ יהי^ וחצי ז' שעות הט׳ על ותיסיף ד' מיום שעות
 תהיה טכת תקופת כי תדע ה' מציל וחצי שעות ד' מהס ישאר ד' מיום שעות י״ב מהם

 י״כ ממנו המתקבץ יהיה שעות ז' וחצי שעות ,הד על תיסיף ועיד ה/ מליל שעות בד׳
 ,א כשעה ה׳ יום תהיה זו אחר הכאה ניסן תקיפת כי תדע / הה׳ ליל שעות והס שעה
 תדע אז שעית ז׳ עליה תיסיף התקופה כשתדע העולם סיף עד המעשה יתגרר זה ועל

 שני פרק ♦ המשל כזה שכיארני כמו היא יום יכאיזה אחריה הכאה התקופה שעות
 שעות וככמה התקופה תהיה יוס כאיזה לדעת יכשתרצה כשרטיט זה חשבין כידיעות

 תכיא מכ״ח פחית והנשאר כ"ח כ"ח ותשליכם העולם שני תקח הלילה ומן היום מן
 ♦ השנה תקופת סדר כי תמצא מנין אותו נכח אשר השטה יעיין המנין כשטת איתס

 שהשלכנו אחר י״ח שכת והוא שנתינו תקיפית סדור לידע רצינו ,דומה זה למה משל
 כמו וכקשנו מושלכים ית״תק אלפים הארכעת כי שנה י״ח נשאר כ״ח כ״ח העולם שנות
 מצינו כניכחו שיש מה ולקחנו החשמן שנית עליה הנופלת כשטה כשרטוט ענין אותו

 תקופת ,שעות י׳ ג׳ יזם טכת תקופת ,שעות בג׳ ג׳ יום ,השנה כזו תשרי תקיפת
 אשר השנה לידע וכשתרצה ,וחצי כשעה ד' יום תמוז תקופת , שעות ו׳ ד׳ ליל ניסן
 שטת הסדר על תעשה וכן י״ט, שנות ר״ל השטה זו אחר אשר כשטה עיין השנה זו אחרי
 שיטת כל לעולם חלילה חוזר והיא לראשיתו ותחזור השרטוט שתשלים עד שטה אחר

 או שעית כשש רק לעולם תהיה לא ניסן תקיפת כי לך יתכרר השרטוט וכזה וכין כשנה
 טכת ותקיפת כט' אי בג׳ תשרי ותקיפת שעות כי׳ או שעות כז׳ תמוז יתקופת א׳ כשעת

 כזה הספרים כי ודע הלילה מן או היום מן השעית אלי יכל שעות בז' או שעות בד'
 כנגד ראית ואם שעה במקומו אין כי ר״ל השעות כשטת ניסן תקיפת כנגד השרטוט

 הלילה כנגד הספר תהיה ואס היום מאותו א' בחלק תהיה ניסן תקיפת כי דע היום
 בכמה בידיעת שלישי פי־ק * כע״ה תמצא ובין הלילה מאותו א׳ בחלק תהיה התקיפה

 שפירשנו כמו הלילה מן או היום מן שעות ובכמה התקופה תהיה החדש מימי ימים
 עכין אותו וידיעת התקיפה תהיה החדש מימי ימים בכמה לדעת לך נשאר ראשון בפרק
 שנשאר ומה י״ט י"ט תשליכם שנה יתת״קיז אלפים ד׳ השנה זו והיא השלמות שנית שתקח
 יום י״א שנה לכל תן בו שאתה המחזור מן שעברי שנים והס החשבון זכור מי"ט פחות

 מל' פחות שנשאר ומה לל' המתקבץ ותשליך ז׳ עליהם תיסיף הימים מן שנתקבץ ומה
 ימים ב' תוסיף הגיע לא ואם ,התקיפה תהיה ניסן חדש מראש חשבין אותי כמו תחזור

 התקופות לדעת רצינו , דומה זה למה משל יגיע♦ פנים כל ועל ג׳ תיסיף הגיע לא אס
 שעית בז' ד׳ ליל השנה בזו ניסן תקופת כי ידענו תהיה מניסן ימים בכמה השנה בזי

 מן ועברו שלמו אשר השנים והס ט״ו נשאר י״ט י״ט השלימות העולם שנות השלכנו
יום קס״ה מהם המתקבץ היה יום י״א שנה לכל נתננו רנ״ט מחזור והוא המחזור

 והוספנו 6



חכמים העכור חשבון דברי לד
 ימים כ״ב נשאי צל' החשבון את השלכנו יום קע״כ הכל סן יחים ז׳ עליהם והוספנו
 ליצירה תתק״יח אלף ד' שנת והוא ידיעתה נרצה אשר כשנה ניסן יהיה יום כאיזה ועייננו

 החשמן יצא יחים כ״ב א' חיום ניסן ומנינו א׳ ייס השנה כזו ניסן וחצינו למחזור י״ו
 כי התקופה יום אל החשמן הגיע ילא ימים כ״כ א' יום עד ,א מיום כי א' יום אל בי

 היספנו ,ב' ליום החשבין הגיע כ"ב על א' יום הוספנו ,שפירשנו כמו ר' ליל התקופה
 החשבון הגיע ימים כ״ב על ,ג הוספנו ,ג' ליום החשבון הגיע ימים כ״ב על ימים '3

 ד׳ שכת שהיא השנה בזו ניסן תקיפת כי ידעני אז ד', יום הוא אשר התקופה ליום
 באיזה תדע הענין זה ועל ניסן מחדש ימים כ״ה ד' מליל שעות בי' תתק"יח אלפים

 ידיעתה תרצה אשר השנה תהיה יאם ,לעולם ניסן תקיפת תהיה החדש מימי יום
 הדרן זה על תעשה מעיברת שנה באותה תהיה ניסן תקיפת החדש מימי ייס כאיזה
 תעשה הפשוטה כשנה כניסן עשית וכאשר ניסן כמקים שני אדר מחדש חשכונן לדרכי
 שאר היו השנים מן בשנה ידועה ניכן תקיפת היתה ואס * המעוברת בשנה השני באדר

 וז׳ יום צ״א בה היתה אשר משנה התקופה מיום שתחשוב אחר והוא ידועות התקופית
 ידענו הנה , דומה הדבר למה משל ♦ אחריה אשר התקופה לן תצא אז , ומחצה שעות

 כ״ה ד׳ מליל שעות בי' היתה י״ח שנת והיא זו בשנתינז ניסן תקופת כי שהקדמנו מה
 מיום וחצי בשעה החשבון לנו יצא וחצי שעות וז' ייס צ״א היום וזה השעה חזו מנינו ניסן

 * בתמוז בז׳ וחצי בשעה ד' יום השבה כזו תהיה תמוז תקיפת כי ידענו ,בתמוז בז' ד'
 וחצי שעות זז׳ יום צ״א תמוז תקופת בי יצתה אשר השעה ומזי היום מזה מנינו יעוד
 בשנה תהיה תשרי תקופת כי ידענו ,מתשרי יום ל' ד׳ מיום שעות ט' אל החשבון הגיע

 מבינו יעיד ♦ חתשרי יום ל׳ שעות בט׳ ד' יום י״ט שבת כלומר ,זאת אחרי הבאה
 מליל וחצי שעות ארבע אל החשבון הגיעה וחצי שעות יז' ייס צ״א השעה ומזי היום מזה

 * משבט ה׳ מליל שעות כד' י״ט כשנת תהיה טבת תקיפת כי ידענו ,משבט הרביעי
 שעה אל החשבון הגיעה וחצי שעות ז׳ ימים צ״א השעה ומזו היום מזה מנינו יעיד

 בתחלת י״ט כשנת תהיה ניסן תקיפת כי ידעני ,ניסן מחדש ימים ששה ה׳ מיום ראשונה
 וחצי שעות ז' יום צ״א השעה ומזו היום מזה נחשיב וכן ♦ ניסן מחדש ימים ז' ה' יום
 תקיפה כשיהיה כי בארני וכבר ♦ העולם סיף עד תעשה יכן , תחיז תקיפת לנו יצא
 כשאמרנו כי ודע העולם סיף עד התקופות שאר מהם תעשה היאך ידועה התקופות מן

 אותה בכל תהיה התקופה כי הכינה אין שעה וכן בכך תהיה התקיפות מן בתקיפה
 כי וכשאמרני שעה מאותה א׳ חלק בתחלת תהיה התקופה כי המגמה אכל ,שעה

 אכל ראשונה שעה ככל הכינה אין הלילה מן או היום מן ראשונה כשעה ניסן תקיפת
 ואין ♦ העכרה דרן על אלא אינו בו ודברינו הראשונה השעה מן חלק בתחלת הכינה

 השעה מן חלקים וכך וכך שעה וכן בכן המולדות כי באמרנו חולק עלינו שיחליק ראוי
 ♦ הלשון והרגל העברה דרן על היה זה כשאמרנו כי הראשונה השעה אחר הנמשכת

 קרוב ענין יספור פעם אחר פעם והחזרתו הענין בכפל חולק לחלוק עוד ראוי ואין
 כל עשינו אכל , מאמר בהם ייחדוהו לא ואפילו שהקדמנו ממה שיתלמד המתלמד יכיל

♦ סלה אמן הרכים וחסדיו כרחמיו האמת דרן יורנו יתעלה והשם כי הקירא ירק למען זה

הספר ה ו נשלם
השכיעי השעי
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הספרדי חייא בר׳ אברהם לר׳ העכור בחכמת מחבור ,השלישי ממאמר

 נודע כבר ,עולם בריאת כתחלת החכמים בין אשר כמחלוקת השביעי השער
 בליל היה זה ניסן ומולד ניסן בתקופת נברא שהעולם הסכימה החכמים שדעת

 ,לעבור המונים נחלקו ומכאן מתשרי ר״ה מונים יאנו , חלקים תר״נב שעית ט' רביעי
 שנה חשוב בשנה אחד יום ואמרו זה ניסן לפני שהיה מתשרי למנות שהתחילו מהם יש

 חדשים ששה סימן שהוא תל״ח כ״ד זה ניסן ממולד פחתו זה ומפני חדשים ששה וכש״כ
 לפני אשר תשרי מולד להם והיה שני מליל חלקים ריד שעות ה' בידם ועלה במולדות

 מערב אנשי הם אשר האלה הארצית כל אנשי חושבין הזה החשבון יעל כהר״ד ניסן
 חדשים לששה חשש שלא מהם ויש ז״ט א״ד גי״ח סימן על במחזור השנים את מעברק והס

 בו הוסיף זה ומפני ,העולם נברא שבו ניסן אחר הבא מתשרי למנית והתחילו האלה
 ניסן אתר של תשרי מולד בידו יעלה הראשון ניסן מולד על במולדות חדשים ששה זמן
 אנשי הם ואלו זה מתשרי עילם סדר למנות והתחילו ששי מיום שלימות שעות י״ד זה

 אנשי יכין וביניהם ,גי״ח ז״י כ״ה סימן על כמחזור השנים את מעברים והס המזרח
 בעיבודי לא בחשכון ספיקה שוס מביא הזה המחלוקת ואין אתת שנה כחשכון מערב
 ומצאנו ,ספיקה יביא שמא שחששו הראשונים מן ויש ,המועדים כקבוע ולא השנים
 כלשון ואמר החכרה, ספר הנקרא כתיכורו הזה המחלוקת זכר ז״ל סעדיה רבי הגאון
 היום בה עומדים אנו אשר הזאת השנה ♦ הזה הענין על פירושן יהיה אשר דברים ערבי
 לחשבוננו עולם לבריאת תר״פו ד׳ שנת והיא אלכסנדריס למלכות רל״א אלף שנת היא
 ♦ היא נכון הזה החשבון כי בלבך יעלה תר״פו עולם לבריאת משם שחושבים אחרים ויש
 שתי אלכסנדריס מלכות ובין עולם סדר בין שיש תלמוד מסורת לנו נתנו קדמוננו כי

 האחדים הן אשר שניס ח׳ בין מוצא ואתה הרעב, שנתים זה כי לזה סימן ונתנו שנים
 עולם לבריאת תר״פו בד׳ האחדים הן אשר שנים שש ובין אלכסנדר למלכות רל״ה כאלף

 אחת שנה אס כי האחדים לחשבון ביניהם ואין קדמונינו לדברי שנים שתי לחשבוננו
 השנה על אמדו אחת שנה פחות חשבונם שראו כיון האחדים ואלו ♦ רבותינו כדברי שלא

 דבריו הן אלו ♦ עולם בסדר השנים ממספר פתתוה והראשונים הוא המבול שנת הזאת
 שמצאנו אלא עומדין הס היאך אלו בדבריו לעיין לנו והיה ,ז״ל סעדיה רבי' של

 שהשיב אחריתו עד ומבואר בו מפורש הזה שהענין ז״ל האיי רבי' ורבינו לאדונינו תשובה
 השאלה ניסת לך וזה דבריו על להיסיף צריכין היינו לא זה ומפני , אשורית בלשון אותה

♦ סופה ועד מתחלתה
 טעמים כמה בו ראית כי ואמרת ממנו לחשוב חוזרין למה בחשבון לבהר״ד על שאלרז

 הראשון אדם מן לא בידינו אשר הזה החשבון כי יודע הוי ,נכוחים ואינם
 משה כי אומרים אנו יכך ,נעשה איך הראשון אדם בימי ינדעין אנו ואין אותו ירשנו
 הראשון אדם מימות בעיבודים נעשה שככר מה והגיד הזה הסדר על עיקרי למד רכינו

 על המעמד עת יגיע כלו מצרפו כשאתה ואוחד הוקדם כי אע״פ ,ההיא העת ועד
 יש קיימת שסנהדרין זמן שכל הזהיר הזה הסוד להם שניתן זאע״פ משה כימי הזה חשבון



חכמים השביעי השער דברי לו
 התקופה מן מתרחקין שאין בזמן מיהו אלא ולאתר ולהקדים המסורת מן לשנות להס

 סימנין שלשה על דתניא כההיא • החשבון הדר אל שנתיס או שכה אחר שמגיע מה ^א
 קירוב משמרין ושלשתן האילן פירית ועל התקופה ועל האביב על השנה את מעכרין

 הזה כסדר שלא עכרו כבר ראשוניכו כי יודעים יאנו ,הלבנה לשנת החמה שעת בין
 בחשבון וגס ותפ״ה שעה ומחזור מחזור לכל תקיפות בחשבין אוחזין להיות אותנו וצוי

 כסדר אוחזין אנו בצרכיהן כונו שהן זאע״פ תקצ׳יה בי״ו מחזיר מולד לכל אוחזין מולד
 בשנת יהודה בר' הלל ר' ימי עד אחריו גס רבינו משה מלפני הראשונות לשנים הזה

 סיף כי בידם היה אשר הזה סדר אחזי אלא אחרו ולא הקדימי לא שנה שמאותה תר״ע
 הזה, החשבון מן עולם סדר לומדים אנו אין ולפיכך מגיע הוא לכך הראשונים חשבון

 יותר קרוב שהוא נראה עיקר ושמו ממנו לספר מעמד עשה מהחושבים אחד כל כי
 ז״י ב״ה לפי לעבר וכהנו הותירו ולא פחתו ולא כתקנן השנים את אחזי אלו מזולתו
 מן העיקר ונפול הדבר את נקרב זה מסידור שנה עיבור שבשביל כיון אמרו ואלו גי״ח,

 צריכין שאנו כיון אמרו ומהם ח׳יז, ט״ב אד״ו ונהגי כבושה משנה ונתחיל שנים שתי
 היתרונות בהאסף החמה לשנת הלבנת שנת את מקריבין אנו אין הלמד את להראות

 זמן ללמד זאת בכל ואין ג״ג ג״ב ג״ג לב ונהגו הדבר את שיבין אחד מעמד לשום טוב
 יהושע ור׳ אליעזר רבי שחלוקין כיון הזאת הדרך על כן אף עולם, סדר ולא
 למבול מונים ישראל חכמי רבנן ותנו העולם נברא בתשרי אומר אליעזר שר'
 בחדש אומר אליעזר שר׳ לשנים כאן האמור למבול ופי' יהושע כר' לתקופה אליעזר כר׳

 השנים ומולד מניסן תקופה לחשוב עכשיו עד מנהגנו וכן מרחשין זה במבול האמור השני
 כי מעמדו וכן יהושע כר' תשרי שלפני הוא התקופה תחלת שהיא ניסן ואותי מתשרי,

 ולאחר החמה חשבון מעמד והוא ניסן תקופת חלה ד׳ ליל כחחלת כאדר בכ״ב כמו
 תר״מב שעות בט' נמצא ,ניסן איתו חדיש ה*ה חלקים תמ"ד שעות ט׳ ימים בז׳ מיכן

 מגיע חדשים ששה מנת שהוא תל״ח כ״ד בהיסיפך ומשם מעמדו יכן רביעי מליל חלקים
 שלנו מעמד והוא ראשונה שנה של תשרי תדוש והוא ששי מיזם שלישית שעה לתחלת

 אוחזים אני תשרי מילד לידע מבקשים שאנו בזמן ולפיכך ,עכשיו ממנו חושבין שאבו
 אלף תמ״ח ג׳ אנו איחזיס ש״ג שנת מילד לידע שבקשני כגין שחלפו השלימית השנים

 שנה אותה של ניסן תקופת לחשוב אנו וכשבאים הוא כמה יתרונם לראות שנים זש״ב
 ניסן תקופת אנו זמבקשין הראש יהושע ר׳ לדברי הוא תשרי שלפני ניסן שמעמד כיון

 שנים ש׳יג ף!2 לאחוז אנו וצריכין ש״ד שנת ניסן הוא כאלו אותה רואין אנו תשרי אחר של
 ולהשתבש עית להם בא הזה שבחלוף החשבינים קצת שראו כיון ולפיכך ,תמ״א ג' עם

 שנת כי רואים אלא התחלה בניסן שיש רואים אינם כי עליהם ולהתחלף הלומדים בו
 ש״ג שנת למולד להם אמרו עולם סדרי אותן וכשמלמדין אלול סיף יעד מתשרי ש׳ג

 שלהם תשרי שהוא לכאן קדם מעמד ללומדים שמו , עליהם ומתחלף שנים ש״ב אחוז
 ר״ד שעות ה׳ ב׳ ליל היה אלו מולדו ימצא וכן זה ניסן שלפני תשרי ממנו מונים אשר

 חלקים תר"מד שעות ט' רביעי ליל ניסן מולד הרי תל״ח בד' בתוספות ומשם חלקים
 אם ניסן שלפני תשרי באחזס כי ששי מיום שלישית שעה תחלת אחריו של תשרי ומולד
 ניסן לתקופת ואס ,תמ"ח ג׳ עם ש״ג אלף אוחזין מתכונין ש״ג דשנת תשרי למולד
ואין ז״ט א״ד גו"ח עיבור להם ושמו תמ״ח ג' עס ש״נ אלף אוחזין מתכונין ש׳יג דשנת

 בא
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 סדר אבל כעשה לתלמידים מעמד זה ודבר משתבשין ואין טזעין ואין להתחלף הדכר נא

 דבר חלוף ששמעת מה וכל הדברים עיקר יודעים והחכמים ממנו למידים אין עולם
 ריקים דברים כי עליו תסמוך אל אחרים דברים מחמת יכין המבול שנת מחמת בין זה

 הראשון שהעיבור לתלמיד שמראין ועוד ♦ לן ופירשנו שצוינו מה א1ג זה בדבר ואין , הס
 איתו ללמד זה מלבנה חדש כדי לחמה שבותר ומחצה שנים שתי אחר מחזיר שככל

 לפי ככושה עילם יצירת של שנייה שנה נחשב למה יודעין הכל אין כי עליו ולקרב
 עכשיו עד עמד שככר הלכנה שנת שיתבונן למען הוא וכי גו״ח כה״זי של חשבוננו

 שהרי עתה יעד בריאה תחלת שהיא שעת מאיתה מחזור מכל לחמה שניתר את׳פה כנגד
 בראשינה שיהיה במה המחזור מן שניה כשנה וביותר התקיפה מן כמילד קרזכיס אנו

 יבא קרובה ישראל גאולת כי אנו וסמוכים למפרע שנייה היא שגס י״א שנת וכנגדה
 לענין ן מפרשי שהן מפני איתן וכתבתי ז״ל דבריו אחרית זהו ♦ וכחייך בחיינו צדק מורה

* זה בחיביר שעברי לטעמים טיבה ומתחזקים הזה

השביעי השער נשלם

בבחירה המאמר
* הנרבוני משה לר׳

 הגזרה אגרת חבר ימיו באחרית השגתיו ואני שבדורו מהמיוחדים חכם והנה ראיתי
 כי אמר וכללי בגזרה הכל ונגזר מחיייב הכל אן אפשר שם אין כי בה אמר

 ההשתדלות טבעי יבטלו לבלתי הראשונים העלימוהו אמנם אבל הראשונים אצל אמתי זה
 להשתדל צריך אבל האמצעיות הסבית לבטל אין מחוייב הכל ואם הוא כי ואמר
 זה דעת אחר שמושך ופי׳ יגיעהו וההשתדלות הזריזות כגזר היה ואס הוא כי בדרוש
 הרצון שקר החריצות אמת הגזרה אם ע החכם מאמר כי ההקדמות אלה שתי לקיים

 ואם זה על המחוברת באגרתו דבריו כלל זה כנגזר החריצות לא בהפך החריצית בו
 הראשון השורש כי אומר ואני " מאמרו עצם זה הטענה ויפיי ההרחקה בהסיר האריך

 הוא אס כי זו את זו סותרות הקדמותיו הנה אמתי הוא יאס נגזר הכל אין כי בטל
 אשר תכלית יגיע בחריצית כי החריצות מן להמנע שאין זה עם מאמרו הכה נגזר

 החריצות בו הרצון שקר החריצות אחת הגזרה שאס זה על ופי׳ כטל זה הנגזר ידרשהו
 כל לך אבאר ואני ג״כ השנית הקדמתו סותר הפי' זה הנגזר על לא שקר המגכיל על
 ביאר כבר בגזרה והכל אפשר שם אין כי שתאמר מה כל ראשונה ואומר בקצרה זה

 שם כי ביאר הטבע שאחר ממה ובששי טבעי ובשמע המליצה בספר זה ביטול אריסטו

 שהם מה מהנמצאות היו וכאשר זהזדמן במקרה שתם שם ויש האפשר מטבע שהס דברים
 על



חכמים בבחירה המאמר דברי לח
 אליי יחסי דבר מאיזה שיתהזה מה כל ואין המעט על אשר שם שיהיו יחוייב הרוב על

 שאנחנו רבים דברים נראה שאנחנו ומכללו ולאמתו לבארו □ה והאריך ההכרח יחס
 הכל ואס המציאות אל יצאו לא נפעלס שלא נרצה ואס נעשס שנעשס נרצה ואס

 הדברים כל ויהיו שוה הכל בכטולו שהשתדל ומי בדבר שהשתדל מי משפע יהיה מחוייב
 צריך נגזר ואס שהוא שאמר מה שגיה • ויוחש שנוכל מה חלוף וזה הכרחיים העתידים

 לא שנגזר שאמר אחר כי הקדמתו כנגד זה הנגזר יגיע כזה כי הנכסף בדבר שישתדל
 ישוה הכל בהפכו וההשתדלות בדבר וההשתדלות אריסעו בשם שזכרנו כמו שיהיה ימנע

 צריך ושהנגזר נגזר שהיא שאחר אס אומר הנה ההשתדלות אל שנצטרך אודה אם ואפילו
 כי מההשתדלות נמנע יען הסוד להעלים ואין בו שישתדל היא מוכרח ההשתדלות אל
 מחוייב אליו המביא כל הנה נגזר הדבר כהיות כי הדרוש מקום וזהו שימנע כידו אין
 שקי החריצות אמת הגזירה אס ,שפי מה כי זשלישית ♦ כטל ביטולו אל המכיא וכל

 שהדכי זה כל שעס השנית כהקדמה קודם שהניח מה סותר זה מקכולו על ההשתדלות
 כי שקר הוא הנגזר הפך על ההשתדלות אס כי וזה להגיעו מלהשתדל להמנע אין נגזר

 כדי כזה והמשל בהגעתו ישתדל לא ואס ימנע שלא יחויב הנה הנגזר כעכירו ימנע לא
 שקר יתעשר שלא חריצותו הנה גדול עשיר שיהיה עליז שנגזר מי מוחש המושכל שיהיה

 כש״כ עושרו ימנע לא יתעשר שלא ההמנע על החריצות אס הנה יתעשר שלא א׳א כי
 עשרו אל להגיע שיתייכ מכעליו טוב ימנע לא להתעשר מההשתדלות וההמנע שהעצלה

 ולא כי ישתדל כשלא כש״כ לו ינגד לא כהפך שההשתדלות אחר כי ראשון מושכל וזה
 שנדע צריך השעימיס הגרמים מעבי אמנם ♦ זה את זה סותרים דבריו הנה במקכולו

 יכריחוני לא אכל מהקכליס אחד ויעזרו ויניעו יכינו הנה המזגים יתנו ואס הם כי
 וישערו העצמיים מההכדליס אחד והוא כחירה כעל האדם יהיה לא כי כפעולותנו

 כי הגזירה מחויב זה אין הגלגל לתנועת המוכן ישוב כן וכמי כתנאים זה וגס מחיים
 הסכה כמציאות המסיככ מציאות יחייב ולא המסיבב במציאות הסבה מציאות יתחייב

 הטבעי הפסדו קודם הדבר ופסידו מקריית עלית שם ויתחדש והתכלית בצירה אלא
 שאחר במה אריסטו ביאר וככר שיתהזה שככח מה התהות לכלתי ימנעו מקריית ועלית
 התכלית המחטיאית כמקרה אשר והן ידית מפס ולא מהיות כלתי עלית ככאן כי העכע

 ממציאת שיחויכ כמו המתאחרים מציאות הקודמים ממציאות מציאות יחויב לא כי
 מהוה עלה כל שתהיה מחויב היה אם וכן הקודמות הסכות במציאת המתאחר המתחדש

 חלוף וזה האפשר טבע ויסילק כהבא שיתהוה שאפשר מה כל ויהיה כמקרה מפסדת או
 מאיתס יחויב קידמת ישית ההוים לדברים שיהיה מחוייב כי גס כעצמו והאמת המוחש
 ישפוט ומהיותם הדכריס טבעי שיהיו יחויב הכה הפועל אל ספק כלי יציאתם הישיות
 החי מיתת כמו ספק בלא שיפסדו נתהוו כאשר שישפטו כמו ספק כלי שיתהוו עליהם
 זה כל ועם יסודו אל שישיב ויחייב מההפכים שהורכב לפי והתכתם המורכבות והפסד

 שאחד אלא אונס או חילי היה אס יפסד אכל חולי ובלי אונס בכלי הנפסד יפסד לא
 ההפסד הנה האונס והוא בחקרה והאחד החולי והיא הכרחי וענין כטבע לו הוא מהם
 בלתי אפשרו הפסד שם ויחודש שכמקרה מה כו יתערב דבר כעצמו נמצא הוא ואס

 יתהוה שלא אפשר אכל כמתהוה קיימת קידמת בישות אינה ככלל שההייה כמי מוכרח
סבית של ומניעות באית הסכות ואותן סכות לו ויפסד שיתהוה מה כל הנה בזה והמשל

 ראשונית



לט חכמים בבחירה המאמר דברי
 הסבה שהם מתהפכים אחד לדנר שימצא ספק ואין תכלית לבלתי ילכו לא ראשונות
 יחלה או יוכה אס פלוני שאומר כמו האפשרים ההפכים משבי אחד בהיות הראשונה

 ויקרב התאיה אחר וימשך המלך אל ישמע וגס ימות לא יחלה ולא יוכה לא ואס ימות
 המלך אל ישמע לא ואם ימית ויחלה ויוכה הערבים המזיקים המזונות ויאכל למלחמת

 לא יחלה ולא יוכה ולא המזיק יאכל ולא למלחמת יקרב ולא התאוה אחר ימשך ולא
 שמוע תאמר כאלו המקבוליס אלו משני אחד לו שימצא אל הענין שיכלה ספק ואין ימות

 המתאחרים מציאות הקודמים ממציאות מחויב היה ואם התאוה אחר וההמשך המלך אל
 א׳ לו א3שימ ממנו יחויב בהפועליס המקבילים אלו מל א׳ לו כשימצא הנה בהכרח

 המעט על ואשר במקרה אשר לסבת מקוס יהיה ולא כהכרח באפשרייס המקבוליס משני
 כמה כי תהית בהתהוות וככה שקר כלו וזה הטבעית ימהר או האיפשרית המות שימנע
 המתאחר אין כי בכח כמוליד אשר המכושל מהדם האדם יתהיה לכלתי יקרו סכית

 האיפשרי העניניס אליה יכלו אשר ההתחלה את1 וככלל מהקודם כהכרח מתחייב
 והיותם כהכרח מציאותה מתחלת אינה המקכוליס פועלים מב׳ הנמצא כעתה המציאות
 והקור כחום השמימים הגרמים ממצכי כהכרח שיתהות כמת כענין כהכרח פועלים

 מאדיי מציאותה התחלה אל יכלו אכל הכרחים כלם העניניס שיהיו עד והחשך והאור
 הוא התחלה ככאן היתה ולזה התאוה אל וההמשך המלך אל כשמוע מאדיית ופעולתה

 ,והשכל החיש שיורה כתו יסית שלא יאיפשר ככחנו שיהיה ואיפשר כהזדמן תקרה אשר
 מורה זה אין הראשונה התנועה אל כאחרונה ישובו כלן התנועות ואם הנה וככלל

 עד זה וילך הקודם שיהיה יחויב המתאחר המתחדש שהיה אחר כי בגזירה שהכל על
 בהכרת יחוייב לא כי כהכרח מהקודם המתאחר יחויב לא אבל הראשון המתנועע

 הכרחיות בלתי סכות יפלו האמצעיות כסכית כי ההיא המתחדש הראשון מהמתנועע
 אחד פיעל מינעת סכה שם שתכנס ואפשר ממנה שיתחדש מה הכרח ובלתי המציאות

 סבה שם שנכנסה איפשר או המתחדש לזה הראשונה הסבה כין אשר מהאמצעייס
 המנעו הניתנות העצמיות הסכות והחטיא שנתחדש זה לכשיתחדש סכה היתה מקרית

 וטוכו ושעתו ההזדמן בהם ויכנס הכרחית פעולתם ולא הכרתיות העלות כל אין כי
 יכולת כעל האדם היות כי האיפשר תכריח לא הש״ית ידיעת גס המזל טוב הנקרא והוא

 הוא מה כפנים עצמו ואם עצמו ידע ית׳ אכל התירה הוא דכר כל ידע ושהש"ית
 יתחייבו משוכח יותר כאופן כלס הנמצאות ישכיל עצמו כשישכיל א״כ כלס הנמצאות
 שתרד האבן שככת כמו כי הרצוניות הפעלות לא לשכל המושכל כחיות מחין הנמצאות

 שירצה על בחירה בעל האדם בכח כן לה טבעי הבלתי כמקום כהיותה המכריח כסיר
 איתו ומסדרת האפשרות זאת מכרחת ית׳ וידיעתו יפעל לא או ויפעל ירצה לא או

 הוא כי זה ידע ספקיתיו כל היתרו וכזה מוכרח לא בחירה כעל אותו ומשימה כאדם
 נפרדת היותר יצורה שלם היותר הנמצא יתעלה היא שהיה למה וככלל מספיק שרש

 כי אליו יצטרך ממני והעלול זולתו אל שיצטרך מבלי בעצמו שכל היא משובחת היותר
 שעצמיתו על עצמותו שישיג במה הוא אמנם הראשון ועצמות ממנו שישיג מה מהותו הנה
 הוא כי בכאן הוא אשר הסדר זה אינו עצמו שישכילהי ומה עצמותו והיא לעצמותו גלוי

 סבה שעצמותו גליי והוא מעשיי העושה שישכילהו במה הנמצאות אלה מפני עצמי
הנה לנמצאות עלה יהיה לא כי השם בשתיף כ ל ואינו אליו הנמצאות לא לנמצאות

הוא



חכמים בבחירה המאמר דברי מ
 הדברים ועל האש על שיאמר החום כשם כענין ובאיתור יכקדימה כהתיחסית א'כ הוא

 ההיא התאר לתשר הבה השלם אשר העולם בזה הנמצאית העלות בשאר וככלל החמים
 על אליו כטבע קודמות היו נמצאים עליהם הס אשר הפנים על הנמצאות השכיל ולו
 נשלם לא השכל משלים ית׳ והוא העלול העלה והיה לשכל המושכל שיוקדם מה צד

 הנמצאות שיהיה על והוא משוכח יותר כאופן שישכילס כהכרח ויחויב מתפעל לא ופועל
 מכל המושכל כו שהשכל על בזולתו ידיעתו היא בעצמיתי וידיעתו מידיעתו נמשכות
 הנמצאים הדברים אל הנמצאים בהשכיל ישען ושלא כנו שהוא כמו במקרה לא הפנים

 כצורת מהשכלתי מגיעים הנמצאים אכל ,מטכעס שישכיל כמה ויקצר כהס ישלם כי
 האומן שציור דמית אלו כארון הנמצאת הצורה סכת שהיא הנגר כנפש אשר הארון

 כלים מכלי הריחנית הצורה כהמציא יספיק מחוש שיקחה מכלי הרוחנית לצירה כעצמיתו
 כי אליו שתשוה לא וכקדימה אליו שיתיחס על וזה ולגבורתו לתקפו הציור זולת ועשייה

 הוא אלהים מכתב המכתב אכל אומן כשהוא ג״כ סכה הוא מעשויו העישה שישכיל מה
 דמותם ומתחזקות פירחית והאותיות משובחים ויותר יותר כפנים הנמצאית מחקה

 והמחיקה אלהיס כאצבע כתוכיס והס המיחש סכת שהיא המושכל כמשפט בנמצאות
 וציורו לסדורס סכה שסדורו המסדר ית׳ בעצמי קידם המחקה ואם למחקה דבק נמשן
 מעצמיתס לא מעצמותו כשכלו לנמצאים שישכיל כהכרח יחויב הנה מציאותם אל ככה
 ומשנים מושכלים שהכולליס לפי כחלקים ולא ככיללים ידיעתו תתואר לא ולכן

 ואחר לו נמשכים הנמצאים הידיעה וזאת מהם ומתאחרים האישים כהשנית לנמצאים
 למי מבואר וזה האפשריים כחלקים תתואר לא הנה כחלקים תתואר לא ידיעתו שהיתה

 פועל היא כי ידיעתו סכת הידועים יהיו שלא כמו כי ההגיון כמלאכת מעט שנתחנך
 הכית ישות הכל בו ויתאחד כרכייים ידיעת תתרבה לא מתפעל לא וסדורס הנמצאות

 הידועים חדושי מצד ידיעתו תתחדש ולא בשנויים שנוי לו יתנו לא ככה אצלו זהכיבת
 בחלקים תתואר שלא האפשרי בחלקי ידיעתו תתואר לא כי מהאפשרייס אחד תגרע ולא

 האפשר ממנו יעלם לא ואם ממנה נמשכים הס אבל מהם נמשכת היתה שלא מאחר
 נעלם לא שהש״ית יאמר ולכן הפועלת מידיעתו והנמצא נמצא שהוא אחר המתחדש

 גלוי הכל הנה מדרגות כידיעה אכל שככח מה יסכל ואין דוחן גרגיר ואפילו ממנו
 שיקכלוהו שכטכעס מה כפי והטוב הסדור כקבול הנמצאים ויתחלפו כ״ה לפניו וידוע
 כו יתערב הראשון שכנמצא לא הרעות סכת הוא אשר מההיולי כו שנתערב מה וכפי

 הסדור וקוצר הרע יקבלו לכלתי כטבעם אפשר היה שהנמצאיס ולא שלם טוב הוא כי רע
 והסדר השווי הוא אשר הטיב שיקבלו כטבעם שא״א אכל מהטוב להאציל כראשון אשר
 ישפע תמיד עצמו והשכילו כו אשר בסדור ית׳ והוא קייס טבע ולנמנע השלמות על

 ממנו והרוחק הקירכה כפי יקבלוהו אכל כשוה העושם יקכלוהו לא אך תמיד הטוב
 ואין אצלו ידוע האיפשרי ממנו יבא אמנם טוב יכל מידיעתו יגיע מגיע כל וככלל
 שראיתי מה זהו נתינה והרשות צפוי הכל עקיבא ,ר החכם מאמר יוכן וכזה מכריח
 ואם , המפורסמים הרגל ומכלי קודם לדעת פנים נשוא כלי כקציר הדרוש בזה לבארו
 זה אך רחב כיותר זה ולבאר הנמצא כנגד שם שהניח מה כל על נשיב פנאי לנו יהיה

 ראשו עלי נרי בהלו אכנר המכונה האיש וזה ♦ כעצמו וכולל הכינה כפי מספיק השיעיר
ראה כאשר כי הטעה אכל כזה שטעה אחשוב ולא גדול שעור מהחכמה אצלינו היא הנה

 העקית



סא חכמים בבחירה המאמר דברי
 להתנכרות התנגדות אם כי עזר בדת עמו מהמשתתפים לו יגיע ושלא העת העתות

 כדמות כזב ושטי רהבים אל פנה אנשיה את ושנאתם לעכרתס מהחכמה ולהעדרס
 מהחסידים היה לא כי לכצחית כלי שהיא על המדומית ההצלחה אל יעקוהז כלים
 בהכרחי רק המוחש אל לפנית אין כי לעיש מע״ש חרובין בקב להם די אשר הדעה שלמי

 חלק שהוא למה הנישא לשמירת המשגיחים מהחכמים היה ואם * מאד מספיק וההכרחי
 החכמה כפי גס עשה אשר הרע כי ראה ואחר ♦ הצוריי עצמות אל ומשכן מהמורכב

 הצלחתו והתחלת ממלכתו ראשית היא כי בה גי״ל אשר התירה כנגד לבא לחכם אין כי
 במין האיש ולהכנס מארצו לצאת ד' מאחרי יסוג לבל האלהית הקדושה האמת־ת כש״כ
 לבו הזדונים המיס שטפיהו אם כי להירית נגזר הכל כי כוללת כגזרה כמתנצל אמר
 אחר כי הכריחוהו רה והגז התמורה ככבי אכל צכעו לא נכרי עין עד כאמת עמד

 וראה י פיעל מפעולת ואינו קיים טכע ולנמנע נמנע הוא סותרו מחוייב הוא שהכל
 כי ואמר ההרחקה והסיר המליצה ויפה והשכל החוש ונגד כלם המעשים בטול זה כי

 ההקדמה ,ופי האנושיים המעשים יכטלו לא יען נגזר היא ואס מהשתדלות להמנע אין
 וככלל י שאמרנו המאמר סותר היא כי הטעיי והוא זאת על יחלוק שלא באופן האחרת

 העיון אמתת לא הגזרה ולהניח גזיה אק אל ללכת הביאו עצמו על שגזר מה כי אומר
 וליר׳איו ידם לכשר חכמתו שנתן יודע והאלהיס ♦ שיושכל מה חליף הוא כי בעצמו

 כי כחיים וכחרת שהכריח לא ומקביליהס וטיכ וחיים ומקכילה הכרכה את לפניו ונתן
 הראשון האור הוא השלם האמתי עד האמיתיות נרו וכאורו כעצם ית' מאתו הכאים הם

♦ אמן ויתעלה זיתכרן

בבחירה המאמר זח נשלם
 ♦ ככחירה ישמח כטיכ יהחק אני חפצתי הגזרות בדיני לא כי המוחלטת הגזרה וכספר

י קכ״ב שנת ששי יום לטכת י״כ כשוריא נעשה

1 6x1111)1, !1!1)13 . ו1י .) - כתב נוסח
 שהמיר על מאשימו והוא הלוי שלמון לדק ז״ל אלורקי יהושע ר׳ הרב ששלח

♦ ישראל דת דתו

 ישוטטה ♦ אזניו תצלנה לשומעו אשר הנפלא החדיש זה עלין החחדש אחרי
ואיזו הלום הכיאך מי וראיתי אוכל איככה יישן ולא ינוס לא ולכי מחשכתי

 לא זה כי לכי על אמרתי י אלינו יהתרגזן כראשית סדרי עליך לשנית הניעתך סכה
 דכר הוא כי והכבוד העושר במעלת לעלות המתאוה נפשך חשקה באילי אם ימנע

 וקלסתר זיו בנועם לחזית יאכל אשר מאכל מכל שיקקה נפש ולהשביע הכל שיכספוהו
 ולחשוב פניה על קערה להפיך הפיליסופי העיון השיאך שמא או ♦ נכריות נשים פנים

 להשקט נאות הייתר אל פנית ולכן תעתועים מעשה המה הבל כי האמוכית מחזיקי על
 המתחדשות הצרות מולדתנו באבדן ראית או ♦ יפחד ואימה חרדה בלי השכל וליישוב הגיף

ארן ולחיתו השמים לעיף למאכל ונתכנו ממני פנים השם הסתיר וכמעט הממונו עלינו
ועלה 7



חכמים כתב נוסח דברי מב
 האמונה מסודות אליך נגלה כאילי או ♦ עוד ישראל שס יזכר לא כי כיעתך ועלה

 לדרוש לכי אל ואתנה היי אשר עילס לעמודי נגלה שלא מה וכחינתס הנכואית ועקרי
 מטכעך אלי המושג לפי בעיניך צודק יותר היא חלקים ארכעה מאלו איזה ולחקור
 ידעתי * שולחנך כאיכלי עכדך את יתשת שתיתי ככיסף מימיך ימאז ♦ תכונתך והרגל

 האמיתיות ולהשקפת הדכריס אל התשוקה חיזק עם וראיתיך מיכאך יאת מוצאך את
 שמה כלכתי כי ככודך לפני אזכיר והנה וכנפלאית כגדולות מלכת יד טומן מתעצל
 לך ועשית המלכות כענייני להתעסק אז התחלת אשר כנשת כאן כן מאיר דון לחתונת
 על המלכתי כי נחמתי לאזני מפיך אמרת רצונך למלית רצים ואנשים וסוסים מרככה

 מי לכ רוע אס כי זה אין תעתועים מעשה המה הכל כי המדומות ההצלחות אלה עצמי
 יומם העיון כשקידות כתחלה אהלי שם היה אשר קטנה קיר עליית אותה למקנה יתנני
 מחזיק היותך זה על מוסף עמך רכות וכאלה הנכוחים דכריך תורף כאן עד ולילה

 הפיליסופיא ומדעת דת כעל לכל כראוי וכקיומס כמצות ומדקדק האמונה כדק את
 אם כי אומר ולא הראשונות הסכות שתי נפלו והנה תזרוק והקליפות התיכית תאכל
 דכר ממך נעלם לא כודאי ידעתי כי האומה הפסד ר״ל האחרת הסכה השיאתך כאולי

 כאגרות גס ♦ ולרחכה לארכה כאק ארחית הילכי מסעות מספר אצלנו המפורסם
 אמונתינו עיקר היום היות האק כקצות העוכריס הסוחרים משמע גס ז״ל הרמ״כס
 כארצות השוכנים מלכד כתחלה ירושלים גלות שם היה אשר מקום ותימן ככל כארצות

 הנקרא פרס שעכוד תחת מהם שיש כחול רב עם היום שהם שומרון מגלית ומדי פרס
 כאותם עליהם אחרת אומה עול שאין כמחוזה ומהם לככר סולטאן אל לישמעליס
 כרית וכורתים גואן פושטי הנקרא האדומי השר עם עצר יורש כעל ארץ כקצה השוכנים

 כארצות השוכנים היהידיס כל וכי ♦ ספק שוס כו שאין דכר וזה עמהס והוא עמו
 היו לא ספק כלי שהם ונחמיה עזרא ידי על לירושלים ששכו מאותם רק אינם הנוצרים

 עד מככל עזרא עלה לא רז״ל עליה אמרו שהדי העם מדלת אס כי המלכות מגדולי
 היהודים כל את ילאכד להשמיד ר' גזירת תהיה כי אף איפה וא״כ נקייה כסלת שהניחה

 • הכטחון לחולשת זה יכיא ולא שלימה קיימת האומה תהיה עדיין הנוצרים כינית אשר
 הדתות כדעות והשיקול הכחינה והיא האחרת הסכה רק עליך אצלי כשאר לא לכן

 כהיותך ועקריהס ופירושיהם הנוצרים ספרי מטמוני וראיתי ידעתי כי ויותר והנכואה
 כמו לידי כא כי זה על מוסף ♦ זה כזמנינו מחכמינו אחד ראה שלא מה כלשונם כקי

 היותך כו וראיתי אוראכואינה יוסף לר' לנאכארא שלוח ידך כתכ טופס חדשים כ׳
 וכי מיחליס קדמוכנו היו אשר המשיח שהוא שני כית כסיף כא אשר האיש ענין מאמין

כלידתו ר״ל כעניניו ומסכימות נאותית והגאולה הגואל כעניני המדכרות הנכואית כל
♦ ותחייתו ומיתתו

 לך הנגלה לי ותאמר ותורני אזלמיך צל תחת ואשכונה אעופה קדם כירחי יתנני מי
 הספקית המון ותסיר לככי המיית תשקוט אולי אחד אל אחד הענינים מאלו

 השנויים כאזנינו ועלו נתפרסמו מאז כי יודע והשם ♦ הדרושים אלו על ממולי היושכות
 יען פא״פ עמך להתראית כדעתי עלה חדשים לד' קרוב זה עליך המתחדשים האלה
 ראשונים גכלו אשר מהגכול לצאת אותך המניעות והדעות הסכרות לאזני מפיך יגיעו

ההליכה מנסיון ימשך יראתי לולי כאומתינו ומסויימיס הקדוש-ם אכזתיך ואכית אכותיך

 שמה



מג חכמים כתב גוסח דברי
 לפני לכתיב ראיתי ולכן • ברמתה ולחכימא ספר על להעלותו ראוי אין התק שמה

 המקילה בקשת אחר צריך אני ללמוד ורבי מורי ♦ הספקות מאותם פרקים ראשי כבודך
• והודיעני אשאלך משפט לפניך אערכה לערכך מערכי הראויה
 ♦ ישראל את להושיע יבא שהגואל מספר עצמי הקדש כתבי בכל מפורסם היא הלא

 מישראל בו האמיני לא והכה ישראל את האיש זה הושיע איך ידעתי יתן מי
 מאתה יהיה אמונתו אחר שימשך מי כל על נופל השם זה כי ואית מזער מעט אס כי

 אברהם זרע אמר כפרט מדבר הוא הזאת המשפחה שעל שפרט מצאנו הכה שיהיה אומה
 ואומרים הימים באחרית כושעיס יהיו ישראל ששארית בספריהם כתיב כי ועוד אוהבי

 אחר האומות לשאר זכר הנביאים עשו לא כי ועוד ♦ עלינו נאתר שזה עצמם הס
♦ ישראל הן גוי הן בו שיאמין מי כל לגאול בו שהכינה
 ישעיהו אמר אק זמירכתי האומות שאר מבין ישראל את יקבץ ביאו בעת כי שכיח

 * כסי אריס עמים ואל ידי גויס אל אשא הכה ,ירעה עדרו כרועה הכביא
 בקבצי הגוים מן ישראל בכי את לוקח הככי אמר יחזקאל וכו' אחיכם כל את והביאו

 וזה משם ויוציאם בגלות ישראל יהיה הגלותי בעת זה לפי ויתחייב * ישראל בית את
 והכית מלכם יד תחת כירושלים מיושבים ישראל שהיו שכי כית כזמן כא אמכם האיש
 שני כית כחזרת נשלמו כלס וההכטחות הנכואות אלו כי לומר ואין * מכונו על בכוי
 קטן חלק רק נתקבצו וצא היום כל רע רק זמן באותו ישראל עברו שלא הוא ידוע כי

 חכשמות לצאת רומזים כלס הקבוצים אלת כי לומר תדחני ולא * כבכל שהיו מאותם
 שדבריהם שיובן עד רמו באחת מהנביאים אחד דעתו יגלה שלא יתכן איך כי מגיהנום

 ונתפזרו בגלות ככנסו בואו אחרי זמן שבמעט אלא קבצס שלא די לא האיש וזה משל אלה
 נתקבצו שלא וחבור ולקלח הצפין ובכל כבכל הגלות בזמן שהיו שאותן וא״צל האומות בין

♦ העם אקד בו האמון לא וגס לירושלים
 ♦ עולמית ההצלחה תכלית מצלחת והייתה בואו אקר וא״י ירושלים יישוב שלישית

 עוד אמר * תלח על העיר ונבנתה ,ה נאם באים ימים הנה ירמיהו אמר
 וישובו יחזקאל אמר ישראל יהיו אותה שהמושיבים ועוד ♦ לעולם יהרס ולא יות־ן לא
 כרמים, ונעעו בתים וכנו לכטק עליה וישכו ליעקב לעבדי כתתי אשר אדמתם על

 נתתי אשר האק על וישבו כבירור לומר הפליג ספק ושום אקר פירוש שום חזה ולהתיר
 עולם עד בניהם וכני וכניהס הם עליה זישכו אכותיכס בה ישכו אשר ליעקב לעכדי

 שלהם התרפית בוא אקרי כי בהפך היה זה כל והכה ♦ לעולם להם כשיא עבדי ודוד
 הישוב בתכלית מיושבים סביבותיה אשר הארצות וכל היום עד הזאת האק נקרבה

 מעיר אחד רק מישראל בה ואין ודבש חלב זבת היותה עם חריבה והיא ודמשק כמצרים
 ומבואר ♦ דוד מזרע וכשיא מלך עליה מושל ואיה ההצלחה אותה ואכה ♦ ממשפחה ושכים

 אשר אמר כי הפרטים אלו כל שפרט אחר משל הפסוקים אלו היות הדעת יסבול שלא
 אתר שהכמשכיס לנוצרים נידה כי ואך ♦ אביתיכס כה ישכו אשר ליעקב לעכדי נתתי

 ♦ פלל ההיא האק על הס משלו לא איך שיהיה עס מאיזה יהיו ישראל יקראו מש־חס
 כתוב ראיתי שלא הזה החדש כדת האמינו רומי ומלכי טיטוס כי להם נודה כי ואף

 עליה משלו לא כי ועוד • דוד בית נשיאי נקראו הס האם כאר׳ן משלו הס וכי ♦ מעולם
זה על נפשי הנחם מאנה ♦ הנביאים דברי יעידי הפך חורבנה וכזמן מועט זמן רק

 כי



הסמים כתב נוסה דברי מד
 שם להראות איתה בתר והיא והאומית הארצית לכל יצבי קדושה הנקראת האק כי

 אמונתי ומחזיקי גדילה והצלחה במעלה זריס שירשוה והתחייה המית הגיף בה ולקבל
 מכחישים אינם שהניצר־ס מזה נפלא ♦ והצפין המערב בקציית ממנה מגורשים יהיו

 עד ממנה מגירשיס הם שבעינס מודים הם אלא הנבחרת היא שזולתה שיאמרו עד זה
* הקדיש ת הב ויכבשו עליה ישוטטו זמן שמקוים

 שיאמינו ע״י בעילם מושפעת ד׳ והשגת והידיעה השכל יהיה הגליתי אחרי כי רביעית
 אמר ♦ ה' את כלם יכירו האמיתיים דעיתיו אחר וימשכו בדתו העולם כל

 • גדולם ועד מקטנם ה׳ את דעו לאמר אחיו את ואיש רעהו את איש ילמדו ולא ירמיהו
 בהפך הענין והנה * מכסים ליס כמיס ה׳ את דעה האק מלאה כי ע"ה ישעיהו אמר

 יייכיחיס דרשות אחר היה אחריו שנמשכי ואותם מעט רק נמשכו לא בואו אחרי מיד כי
 לא כי ועוד ♦ מלחמה עוד ילמדו ולא נתקיים ואיך ♦ לעיר מעיר הולכים שהיו מתלמידיו

 מלכד הישמעאלים דעת על העולם ריב הי>ס הנה כי יכו׳ האק חלאה כי נתקיים
 המחזיקים אנו ומלבד תר״ך אל כפיר הנקראים גדול חלק שהם והשמש האש עיבדי

 לפי ספק כלי הס העולם רוב שהם העמיס אלה כל והנה ♦ ע"ה רכינו משה כתורת
♦ ה׳ את יודעים כלתי הנוצרים דעת

 זאב וגר לומר שהפליג עד כיאו אחרי שלים והכנסת ככללו העולם יישוב חמישית
 לא ואמר יעודו המשיך ככר הוא משל זה הכל לדכרי היות ועם ככש עם

 ולא ירעו לא ♦ לאתים חרכותם וכתתו מלחמה עיד ילמדו ולא חרב גיי אל גיי ישא
 רכי כמו רבי עתה ועד הגליתי מאז כי הפך רואים יהננו קדשי הר בכל ישחיתו

• ייתר אי קודם שהיו כמו בעולם הקטטות
 הנה אמר ליי זרע הכהניס ע״י למקומה העבידה ישיב ידי על הכית כנין שישית

 וטהר ככף זמטהר מצי־ף וישב מלאכי אמר ,ה היכל את יכנה יכו׳ צמח איש
 כי מזה שנראה כצדקה מנחה מגישי לו והיי וככסף כזהב אותם וזקק לוי כני את

 ויכדילס יטהרם והיא העם משאר כטהרה נכדליס יהלוייס הכהניס יהיה לא כיאו כעת
 בניי הבית היה בואי בעת כי בהפך זה כל יהנה הקרכנית לקרב לעבודה ויכניסם

 ליי בני ישבי הכל נחרב בואי ואחרי יכזמרן בשירן ילוייס בעבידתם וכהניס מכונו על
♦ לבד השם בלתי וקדושה ומעלה מוסר בלי העם כשאר

 שמלכותו והתישכו בואו אחרי יהיו נפלאים מעניינים ייעודים בנבואה שיש שביעית
 הפרשה בתוך שאמר עד ♦ בקרכך שללך וחולק לד' בא יום הנה הנבואה כמו

 ה׳ למלך להשתחוית בשנה שנה מדי ועלי לירושלים הבאים הגויס מכל הנשאר והיה
 כמה כה פרט אשר ומגיג גיג מלחמת וכגון וכו׳ חדש מדי והיה שאמר וכמה ♦ צכאות

 זמן כאיזה היו אס כי הוא רק דכר לא כי לעולם עכרו לא העניניס אלו שכל פרטים
• וסיפור ספר כאיזה ימצא שלא אפשר אי מהזמנים

 שאמר הוא א שה כמו ומגרעת תיספת כלי משה תורת כקיום שנצטוינו מה שמינית
 אמר נכואתי כסיף שבנביאים שאחרין עד ממנו תגרע ולא עליו תיסף לא

 מזאת ישאר שלא רמז ככר זכרו מלת כאומרו כי תדיחני ואל • עכדי משה תורת זכרו
 ומשפטים חקיס כפרט אומרו כ^גדך יעמוד הכה כי י המעשה לא כלבד הזכר אלא הדת
 זכיטל שינה ההיא האיש והנה ♦ לדורותיכם עילם חקת תורה אחרה מקימות בהרבה וגס

 רוב



מה הכמים כהב נוסח דברי
 לו היה המשיח שהיא מאחר יא״ת • לכן קידם היו לא מצית והוסיף התירה חצית רוב

 לקיימו גפירים יאסתר מרדכי שעשו כמי ידו על באו הנסים לזכיר מיעדים לחדש
 חשה לתירת ילהשיית החדשה לדתו ברית להיותה הטבילה תקן כי וגם * הנס לזכור

 ובפרט וטבל מל שהוא וייתר מילה ברית ביטלו אחריו הנמשכים ואיך • ברית לקצתם שיש
 על שחייב המצית ביטל אין יא״כ • להשלימו אלא הדת להתיר בא איני אמר שהיא

 האסורית המאכלים התיר ואיך ♦ הכפירים ביים ואכילה בכסח כחמין כרת ביטולם
 המילה וגם הס אשר הנדה ושכיבת בס אשר העינש ריב עם והדס החלב יבכללס כלס

 לגיף מהם הנמשך התועלת לרוב ליכתיב היי ראויות נכתבו לא ואלו השכל יחייבם
 ♦ התורה אסרה שלא עריית אסר יאיך • וחדה משל בלי פרטיהם בדיוקי והפליגה ולנפש

 ד' במאמר נילד כי יגם הנביאים נבאו אשר המשיח היא שהיא כדבורם יהי לו והן
 מידים הישמעאלים אשר הפלאות ושאר המית אחר התחייה יגס ונקבה זכר חבור בלי

 יכילת אליה לכח יש עניניס היותם יען בו להסתפק ואפשר החרשתי הכל על זה בכל
 חכמי אותו שליקחין מה כמו השילוש ענין על וגס • הטבע ושינוי הפלא ע״ד עליהם

 גס נמצא קדמון דעת שהוא לומר יש ואולי ♦ והצירוף נפלא דקות באותו התאוליגיאה
 וזה והעולם השמים בתחלת סטי ארי ניסח שראיתי ובפרט שהאמינו מי הנביאים בזמן

 עדר על ובהדאן לנא שריעא שרא בה ניאה פתחת נבטנא אסת ואנמא * דבריו תירף
 * ע״כ אלמרקילין צפאת ען עליא אל אלכליק אלוחיד אללה תעטים אנפסנא אלזחנא

 למי האמונה אפשרי הם אברהם ברית בעלי נאמינס לא היות עם העניניס ה אל כל
 יאכל ודם בשר המשיח הוא שהוא אמרם על נפשך תאחר מה אכל ♦ אליהן דעתו שנטה

 אשר העלות ועלת הסבות סבת אשר האמתי האלוה עצמו הוא והיא ויחיה יחית וישתה
 גוף איכס אשר הנבדלים השכלים מציאותקימצאו ומאצילית הגלגלים יתנועעו כחו משפע

 הוא מאשר מציאותם ויותמד יוחשך איך ♦ איתיהי לא בשרא עם מדרוהין ודי בגיך כח ולא
 הנמנע בו מקיימים החכמים אשר מהעניינים אחד הוא והרי מתמיד בפועל וחומר גשם
 הוא כי והאמת ♦ לו שוה נמצא המציאו או לעצמו האל הגשמת כמו שהוא ואומרים קייס

 צד בשום בו נבוך ולהיות מסופק לשימו לב על יעלה ולא השכל יכילהו לא ענין זה
♦ עליו לאל יכולת להשאיר ולא

כחדרי אשר הספקית פרטי עצמו ומה הנביאים בספרי לי מהנראה דברי קצית אלה
 אדם בני עם ומתנו משאו ופרטי ותחייתו ימיתתי לידתו עניני על חקיקות לבי
 השמש לעיני רמה כיד הנכיאיס ע״י עשויות הנפלאות כין אשר הגדיל וההפרש תלמידיו

 להעלותן ראוי אין אשר אליו מיחסים הניצריס אשר לנפלאות המפורסמות ובמקומות
 אתה אחרת דרישה הנה ויש ♦ בזה ה' ׳גזיר אם לאזן מפה רק הספקות מריב ספר על

 מצד דת לבעל ראוי אם או יחוייב האס והוא בה הרמתה תשובתך להשמיעני צריך
 אחרת או אמתית היא אם ואמונתו דתו פנית על ולחקור לדרוש דת בעל שהוא

 * הרחקות הדעות אלה לשני התחייבו והנה ♦ בכך ומורשה מחוייב אינו אס או ♦ זולתה
 עם ואמונתי דתו דעות דעתו בשיקול להבחין ר״ל בכך ומורשה מחיייב שהוא נאמר אם

 אשר הבחינה זאת וכפי סברתו לפי האמת שיכריח עד מהנמצאות אחרת דעת דעות
 מה עשית ולזה האחת ומצאת ויגעת וחקרת דרשת דעתך ובשיקול במחשבתך עגרה

 הוא אבל כלל באמונתו קייס כעולם דת כעל יהיה שלא הדעת זה לפי יתחייב שעשית
 לעולם



חכמים כתב נוכח דברי מו
 איש לכל מהזר והאמינה הדת אמיתת הכרעת שיהיה ויתחייב ומביכה בספק לעולם

 יצדק לא יאז לבד הדעת שיקול שיגזור מה כפי הדת הניתן הנביא קבלת על להשען לא
 אס כי המביכה בזאת עתה הייתן ויתחייב המלה הוראת כפי אמינה שם עליהם

 דת וכין בינה להבחין עליך נשאר עדיין הנוצרים דעת כפי הדין כבר הכרעתה
 לעבור אפשר כי להמצא שאפשר הדעת שיחייב מאותם כלס בין ואחרת הישמעאלים

 ♦ תכלית בלתי אל וילך אחרת היא ושהאלהית אלהית אלה משלש אחת שאין בסברא
 שאין והיא האחרת בדעת להחזיק אס ♦ והביטולים מההרחקית רבות יתחייבו וכהנה

 אס עניניס משני אחד יתחייב כלל בה מורשה ואינו החקירה זאת לעשות לו ראוי
 ויעניש משפט יעות שהאל או זו על זו לדתות ואין בדתו נושע יהיה מה דת בעל שכל
 וכין כינה ילהכחין דתי עקרו על לחקור מורשה שאינו אחר הדת שבעל וזה ♦ כדת שלא

 שהוא ואחר בהפך או אמתית תהיה בה נולד אשר בדת להאמין מוכרח הוא א״כ אחרת
 ומוצלח נישע שיהיה יתחייב אמונתי מצות שתחייב מה כפי ה' את ועובד בכך מוכרח

 לא בדרך להולך האל יעניש איך כי יחם חלילה משפט דרכיו יהיו לא כן לא ואס בה
 אתה כי הדעת מזאת ויתחייב למוטב לחזור כידו ספק ואין בזה מוכרח הוא אס טוב

 שהיית מצד מורשה היית ולא שעשית במה עשית כדין שלא מונח במקומו כבודך
* דת בעל

 מה על בארציתס במקומיתס הדתות בעלי האומות שנניח והיא אחרת דרישה ל^רד
 רחיק אינגלאטיירה כקצה השוכן מהנוצרים דת כעל ונניח היום עליו שהם

 היהודים משמע רחוק כמקום שוכן מהישמעאלים דת וכעל ♦ יס12והישמע היהודים משמע
 ומעולם ודתו אמונתי פנת על יגדל נולד מהם אחד כל האנשים אלה הנה והמצרים

 ואינם אפשר כלל שהם כמחשכתו יעכיר ולא כהם מוצלח והיא זולתה אחרים שמע לא
 אחד ספק כלי הכה דעתו לפי ,ה את כהס עיבד והוא כמושכלית רק כמקיכלית כעיניו

 ויאמר יאמין טעם כאיזה ידעתי יתן ימי אבותיו הנחילוהו ושקר טיכ לא כדרך מהם
 דרכי היית אחרי האמתית ולאמונה לדת שיכו כלתי על לזה יעניש שה׳ שכנגדי דת בעל

 בשים נושע איני טביל שאינו שמי המאמר הנוצרים שיחליטו עד ממנו נעולת התשובה
 עניים המון עולמי לאבדון ה' יעניש איך זר דבר הוא הדעת שקול לפי כי והאמת צד

 כזה ♦ בטעותם מכירים ובלתי שוגגיס היותם אתר ומספר ספר יכילם לא אשר האלה
 דברתי האלה האחרונים הדרושים ומשני זה שכזייך שנתפרסם אחר במחשבתי עלה וכזה

 ידעתיך וכאשר לבבי המיית שישקיטו הנוצרים לחכמי וגס תורתינו לחכמי ושאלתי
 ואליך צמאוני שתרוה ידעתי זמנינו חכמי מכל יותר התורות שתי כספר והוספת גדלת

 זה מושכי מקום אשר הזאת האק כירכתי להשכיכני הזמן גזר וכאשר ♦ עיני את נשאתי
 אחלה הגכיר לכן ,לבכי על העילה ייס לכתיב אוכל לא ארחית לעוכרי מיכן כלתי
 שכלך חדש כאילי אס גס ♦ זה כתכי פרטי כל על כארוכה לי להשיב מעלתן פני
 ♦ הכתכיס מוביל יד על לידי הגיעהו חדש חכור איזה אלו עניניס כל על הזך

 לראות האמיתיות כנועם לחזות והחכמה השכל אוצר הטוב אוצרו את לן ה' יפתח
 * משתומם עומד מחריד יושב ונפש נפשן את כיש יקרות אור ישכון דרן איזה
♦ אלורקי יהושע • רוקי כלעי עד ארפה לא • עכידתן לעבוד ♦ אהבתן בעביתית קשזר

חם
מעשה זה



מז חכמים זה דברי

טוב שם דון הרב מעשה
זצ״ל *ארדוטי יצחק בר׳

 לדבר לא * כמספרים מכתיבתי ♦ כבר שהיה מה על ♦ הדבר פני את סבבתי אנכי
 בברזל לעשות ♦ הזאת בצרה הביאני מי ♦ להראות והשרים העמיס ♦ רגלים

 ונשאתי ♦ מלים הוצאתי מלכי זה ועל ♦ ומונחים צרורים ועטוריו * ופתוחים חתיכות
 אין כמותן ♦ ואותיות שיר אכתוב * ותחתיות רום וכירא ♦ עלילות נירא כשם ♦ משלים

 מחיטכות כנות יופי נגדן ושוא . ותכניות צבע שלל * רקמות בכל אין כיופין ♦ במשכיות
 ולתהלה דירים לדור להעמידן ♦ פיית שתי חרב בציר כי וקולמוס בדיו ולא * כזייות

 היש • ומשכיות רקמה ובכל * יפיפיית כערות בכל ויאמרו יתמהו וריאיס ♦ להיות שסז
 השדה פני על • הנורא קרח ייס • וקרה שלג צאת יום הייס ויהי ♦ ואותיית הזה ככתב

 על כאמתים * רב ממנו ונפל * ושרב חוס כל מפניו נס * רירי ויורד ♦ שפרירו נעה
 ויחבול ♦ ליבשה ים והפן ♦ הקשה ברוחו הגה ♦ פק בעוזו פורץ ואין ♦ הארץ כל פני

 ♦ עפה היגלדה ♦ נקפא ונחל מעין פל כי ♦ מיס לשתות העם יכלו ולא • ריחים
 ילבש עב ומפרשי ♦ סתרו חשך ישת ♦ לברוח בהחבא ויתגנב ♦ כח עמו עצר לא והשמש

 וחזק הילך הקרח כי * לו יחם ולא בבגדים ויכסוהו ♦ צללו צללים יסובבהו ♦ בשרו על
 ומעמיס ♦ בא ואין יוצא אין ♦ נחבא הכלים אל העם וכל * יעמוד מי קרתו לפני ♦ מאד
 כי • ולדבר עמי לספר • חבר ואין רע אין * לשמעתי מהסריס וגס י אתי איש אין

 ♦ מפגיע ואין ואשתומם איש ואין ואביע > שמריהם על קופאים יכלם ♦ עליהם הגר הקיר
 ששוני שמן ♦ ורע דודים פרידת זבוב לבלתי ♦ תושיע לי וזרועי ימיני תסעדני אמרתי

 החברים מכל ♦ עעורו לו שיש ומי י איש להיות תשתדל אנשים שאין כמקים ♦ יבאיש
 ♦ הבכורה משפע לו • יתירה אצבע ♦ שנית לשין להבחנת ♦ הימנית ידי בהן על ♦ דיי
 דבי־ים משיב ישק שפתים ♦ השיחים אחד הוא ♦ בידו האלהיס ימעה ♦ כנגדו עזר לו
 ורע עיב ♦ ניגע בו אשר כל * והרע העיב הדעת מעץ ♦ יגרע למה ושמו • :וחים נ

 אש־או להב בימינך סופר ♦ משלי ואשא * קולי הרימיתי ובמהלל ♦ יודע כאלקיס
 ♦ האיתות את בו תעשה או־מטה ורע טוב הדעת עץ • וחניתות הרב להט

 הגידי כלי לבי מחשבית • ויכינהו נועץ מי את ♦ מעשהו זר ממני העע דעת פליאה
 צפון כל עינים וכלתי * רזה ככל יקשיב אזניס כלי * כתכניתם יעשה יראה * אותם
 כמער יערוך ♦ ערמה לפתאים לתת ♦ חכמה מקיר טבע נחל ♦ יזה מזה כין מזה ♦ חוזה
 אשאלנו ♦ חלציו כגכור יאזור ♦ לצו צו לפניו לרוץ ♦ שיחו ישפוך אדוניו ולפני ♦ לקחו

 • רחשי ישמע אזן ובלי * לחשי יבין לב בלי עט .ויענני קראתי כייס .ויודיעני
 ישליך יפגוש אות כל " נפשי כרעק בשליחותי אורח לרוץ מוזניו יאזור
 הכושי׳" את ויעבור רץ הגליון ככר דרך • חפשי אותו ישלח גבו אחרי

 יזכרני זכור כו דברי מדי ♦ שעשועים ילד יקר כן ♦ ורעים דודים כחיר העט לכן
 כדור ♦ ישתכחו לבלתי כמשמר ויתנם * רוחות מארבע ♦ הנידחות ויקבץ • הנשכחות

נדים לא י ידוכקי כרגכיס ♦ ויוחקו כספר מלין יכתכון העת למן כי * ימחי פן אחר
 משם



חכמים דון הרב מעשה דברי מה
 ולא יחליפני לא י שפתי מיצא עט ישמור שם * נטועים כמסמרות ♦ נעים ולא משם
 * לפת בהצנע צעדו יכין ♦ ולחזכרת לאות • במשמרת נצב דברו לעילם ♦ אותו ימיר

 גליין • חבלי נפל בנעימים ♦ רגלי כף תדריך אשר המקים כל ♦ מכירכת רגל יש

 השטים אל מרגלים ישלח * ישקהי עדניו מנחל • יאספהו מצרעתו בי בעברי כשלג מצירע
 וקילו נעות שפתיו רק לבו על מדבר והוא • ריקע החגלה אל קי אל וקי לאמיר לחרש

 את מכלכל כאהבה והוא • ועשרה פעם לשאיב בשיבו ♦ לשכורה ייחשבוהי • ישמע לא
 ככילעו ♦ יצהלעיטו הספר להשקית רק ♦ לשכר; ואין שיתה לשבעה ואין איכל ♦ השירה

 ♦ בתהליתיו פה ארחיב מה יעיד ♦ פעלו ה' ישלם • בעמלו ישא לא ימאימה • פולטו כן
 כופר עט ♦ לשונו במהלל להפליג ♦ רצינו בריב מלכני ידיד ♦ בחמידיתיו לשין ואאריך

 כשר ומנהג ♦ אדם כני של דרכם כן כי • ממנו ייתר יקר לו לעשות ♦ יקראנו מהיר
 ♦ יערכנה לא ♦ שכיה חמדת כל תכנית להלל והחק ♦ כריה כל להגדיל רוצה כל ♦ ודם
 ♦ תכינית לכה והגית ♦ הלשינית כח־ר העט אשר יאחר ♦ ממנה הטיכה לרעיתה אם כי

 חכר וצי ♦ רגלם הוקירו מביתי ♦ הגחלים על ולעמוד ♦ כנחלים כגדו לאחים לי מה
 כלשין ♦ להתריעע רעים איש ♦ משתעשע קסת חיר על יינק עם ♦ כלם כנגד שקיל

 חגלה לשדד • פעמיו לדרך וישים יהלך לפניו סדק * מימיו ינתן הסלע אל אדכר ליעז
 תביאות ירכהו ♦ יקשיר עביתי בתצם מתניו ♦ שסועה עגל רגל וכף בפרסה כבקעה

 • ומזמור שייה בכל מספיק היש ♦ יצליח יעשה אשר ופל ♦ יפריח מיס מריח ♦ שיר
 כמו יאבד לבל ושומרו נשכח אשר בהזכירו • היחמור והיחיד עט להלל

 • ולאמור כן לרבי־ הפה ולא יבולה לא לשמעה אזן אשר • מור צרור ישמור
 ♦ ישבתי במכבי אז ־ ושמיר זכור לבד אחד בניב שניהם העט יעשה כאהד
 ♦ בדיו איתו לטביל ♦ לעטי שלחתי ידי ♦ וכמשפטי כחקי לכתיב ♦ שמתי במתני וקסתי
 ודפקתי ♦ תהומיו קסת בלב קפאו ♦ מימיו נערמו הקרח ברוח כי ♦ ואיו אלי ויאחר
 על נילע והיא ♦ ברכו על ויכרע ♦ ויסערמדכקה נתעו ושניו ♦ בחזקה לטבלו שנית
 , קרעתיה אפי בחרית וכמעט ♦ *מגלת את נטשתי ♦ קפתי על קצפתי ואני ♦ יריכו
 ♦ מטתו על וישכב • קכתו ירכתי אל ירד והעט • השלכתיה מבוערת לפני האח זאת

 יעה משלם • דברתי וכעסי שיחי ומריב ♦ פערתי עליו ♦ פי חק לבלי ♦ ואפי ובחמתי
 על שכרי הזה ♦ כח ללא עזרת מה ♦ לברוח נחבאת לחה ♦ התיכה מן צא ♦ טיכה תחת

 ♦ וראשין עליון ונתתיך ♦ הללתין כיוס ושכע ♦ קראתיך האלהיס ומטה ♦ ככדתיך כי
 ♦ גרס תשכר רכה שין1ו ♦ שבקעת הציר ואיפה ♦ ששיברת הגרם ואיה ♦ ולשון פה כל על

 מפני שבת ואתה • מיס ויזיבו צור בקע ♦ פעמיס כחטהו להכית ♦ וירם ידי נטה ואשר
 ♦ ניחן ונס ♦ שנין נססה גפן יבצמר ♦ נטויה זרוע אל תעשה ומה ♦ שרויה נעורת

 בחרתיך כ׳ ♦ ראשי עלי וחמסי * נפשי עלי ותלונותי ♦ כחכה כר צרה ביום התרפיתה
 ריקם עתה ♦ הבישיתני ומשברי ♦ שעשועים יום יום לי להיות • ורעים אהיביס מכל

 קנה משענת על ואשען ♦ הנעצק תחת יתיכה ברוש למניח יעשה ובכה • שלחתני

 כן על כי חשבתי ♦ זכור טוב זבד וזבדתיו ־ הליתיהו עט בחרתי .הינק
 אבד עמו טיחי כי שמרתי לשקר אך • יעביד אותי מאהבה זה בשכר
♦ בחמתו קם והעט • כבוי לכסיל הנותן כן במרגמה אכן כצרור • אבוד

מירכתי



מט חכמים דון הרב מעשה דברי
י רוחי במר אשיחה עד • תריכנ• מה על הודיעני * שתעני ויאמר ♦ קסתו מירכתי

* ידים רפה רצוץ קנה • יחוש ומי יאכל ומי ♦ נחוש בשרי אס ♦ כחי אכניס כח אס
 הוא מלא ומקרא * למיקש לי להיות עוד אפצר אס • מיס לן נוציא הזה הסלע המן

• שסעתני פרסית לשתי ביען * חשבתני עגל רגל כף האס • עקש בדרן פחים צניס
מדרכי דרכי וכי * האלהיס מטה קראתני או * חזקיס מיצק כראי • עמקים פני לשדד

 מקל • שוה ומגזרה וחומר מקל י היה על והוה משא עליו להכביד • גביהים לשון כל
 מבקש אתה כי לאות וזה י לפוצץ סלע מטה של שזה ומגזרה . לרצץ גרם לשון וחומר

 שהציר הנביא כי * יודע עמי שער וכל * הבנה לן אק הפסוק ,בפי או • תואנה עלי
 • בעצמה הגיס תשבר לא הלשין וכן • ברוחי אם כי י בכחז ולא המטה בחיל לא ♦ ביקע

 נסתה לא אשר • לי איי כי אף • חמה משיב רן מענה שנאמר • ניאומה בחלקת אס כי
 בהכות י יערוף לקחי כמטר ותוחיל • ומרין מהתענג • ודרון הארץ על הצג ♦ *יגל כף (

 • פסלתני דק עד כי י רבות אלי ומדוע • ת כב אתה חולשתי כי ועוד ♦ באגרוף או באבן

 לצורך י עשיתני כחומר כי נא זכור ♦ שסעתני הגדי וכשסע * בקעתני עולה וכעצי
 כי ידעת אתה • מוחי ורפיון בכחשי זאת גם ואף • כנקבה כחי תשש כי עד * הכתיבה

 ערום י וחבוש נרצע כעבד י אפי בזיעת י כפי ונקיק לבבי בתום עבדתיך ♦ כחי בכל
 כל שלחתני כי • טבעתי הדיו וכמצילת • מנעתי לא מיחף רגלי י לביש מבלי הלכתי

 ♦ ולכתי שוטי ובכל י ברכים מי • במים ואכואה • שחור מי לשתות י החור לבדוק היזם
 לן וכתבתי * כופר לקחתי מי מיד * בשפר חקותי ומאשר ♦ משכורתי מה לי הגידה
 גשם עטיני ימלאו אס ♦ דבר נפל לא י עבר לכן אשר מכל י חדשים לבקרים ♦ שלשים

 מבטן יצאתי ערום ♦ מאומה בידי דבק ולא ♦ ואקיאנו בלעתי חיל * אריקנו המגלה על דיו
 • עומדת מה במק הקושיא * מלדת הקרח עצרני עתה וים • שמה אשיב וערים קסתי
 ♦ ושביבי אש פני לחלות טוב הלא י גדפת ואיתי י חרפת למה י נכספת לכתוב אס ועתה
 ♦ ונמס השמש וחס זער נא כתר או ♦ מקרבו האבן לב ולהסיר * זלהדאיבי הדיו למוגג

 ♦ כמורד הנגרים המיס ומן • ברד ויעה • ומפורד מפוזר והקרח ♦ מרמס לרגלי ואשיתהו
 המגלה להשקות * הישועה ממעיני בששין מיס ושאבתם ♦ בבקעה יוצאית ותהומות עינית

 בלי קשור היש י בתיבה תיבה באות אית לן ולעשות ♦ ולרחבה לארכה * ילכותכה
 האש ורק .חיבל היש וריחי□ מלוה בלי רכב וכל • כבל ברי אסיר ואם • חב־־
 ♦ שיבל יחשוף יגלה ש־ק נהרות לעברי־ ואן .יובל שגת לקרוא יקו שמש וחום

 ♦ משני חזקים ומעין * ממתני עבה קטנן הנה י האות לקול תאמין לא אס זאת♦ לא זאת

 מה יתראה • באצבעותיך אתה טביל ♦ בדברך תצדק למען * דבריך לפי רך הדיו וצמר
 עור ונקרע ♦ בדיי אצבעי לטבול ♦ כמרוצה הרתי זמ ♦ יצא מפיו הדבר * חלומותיך יהיו

 והעט ♦ חלי לכסות רציתי וככישתי ♦ דמו ונמצה * ממקומו נעתק וצפורן ♦ בקשיו ובשר
 אל * ניאזמו בלעג עלי ויקרא * שקייתיהז היום זה ויאמר * פיהו שחוק ונמלא ♦ לי לועג
 מעזות ♦ עמדתי ומשתומם ♦ ונכלמתי בושתי ואני ♦ למקומו שתגיע עד חכירך את תדין

 • בושה תכסני העט ומחמם ♦ נחושה ומצחי * ערפו ברזל גיד כי ♦ תקפו ומעשה הקרח
 ♦ הקרח יאחה • ירח כמנחה ותידתי * טעם של דברים העט ודברי * הפעם חטאתי ואותר

כאן עד ♦ חרמיך תשטח הדיו קן ועל ♦ ביתנו כלי כל שתמשש י לשמזעתינו יאמץ מי

 כפור 8



חכמי□ דון הרב מעשה דברי נ
 מהר אמש אומר י ממשרקה שלמה ♦ חזקה מציר הנעורת לשוס * רשמיך יגיעו כפור

 נורא קרח ילעג לו ישחק שמים וכפור • פריו□ לדבריו אין כי כן אכתוב
 לקקי ידי והבאתי • יום יולד מה תרע לא כי מהר כיום תתהלל אל • איום

 מן או הקרח מן יקוס מי דבר לראות * נשקפתי אשנבי כעד ביתי ובקלין ♦ ונתעלפתי
 • כחזקתו עומד והקרח ♦ ומרביתו היום ועכרחצי ♦ החומש אל היום חוס יכהו ואם • השמש
 שח כל ועצר ♦ לצמאון מיס מוצאי ♦ יקפאון יקרות השמש ואור • בתומתו מחזיק עודנו
 כלי ♦ לכדי היותי על * ונאלס עצב * נכלס יושב ואני * אמק הקשר ויהי * מיץ כל ונקשר

 הברכה ♦ מצכי על כתמה • אלי מדבר את ואשמע ♦ וכלי ידי עוצר יעל • לנגדי חכר עזר
 והרכה ♦ לרקום אין הכתב רקמת י העט המכלי * יועט אתה ידיך למה . אכי לך היא אחת

 פרזות חדלו הלזה * קמלו וסוף יקנה ♦ ודללו חרכו הדיו יאורי ואס * למקום פתחים
 תכרות הלא ♦ ויבשו כמיס יעצור קור ♦ ונקרשו ניזליס נד כמו נצכי ואס ♦ חדלו כישראל

 תשכח הלזה אין ודיו לחכו קנה לשון דכק ואם * הקרשים את ועשית י יכשיס עצים תמוז עד

 ורוצץ העץ כשכר אס ♦ טעליך טוב איפה ♦ מכתביך איפה איה * שירת נכיאה ואין ♦ תירה
 ♦ נוזל העט ואין ♦ גוזל הדיו מימי קיר גס צכה ואם י נכנה וגזית נפלו לכנים ♦ הקנה

 חיתם כפיתוחי ותיכית ♦ שטיס ועשה ♦ עטיס מעשרה לך יעוז י כרזל עט לך קח
 כידך ♦ תואמים והיו י עמים לנס עומד ♦ הלוחות על חרות אלהיס מכתב ♦ מפיתחות

 ♦ צמדים רוככים ♦ חזק יאמר ולאחיו יעזזרו רעהו את איש • הכזק כמראה ושוב רצוא
 מן השנים טובים ♦ יחד בברזל ברזל ♦ המספרים הס הם ♦ שכיס בידך * לאחדים והיו

 לדבר כלה כאשר ויהי לך ייקס אומר ותגזר * משאלך ימצא ברזל העצים תחת י האחד
 יום היום זה ואמרתי י ביתי בירכתי דלגתי ♦ שמחתי כרוב אני * מעלי ויעל ♦ אלי

 ♦ ידיך תנה ויש יש ♦ הרהיכיני הס ♦ השיבוני והמספרים י תמורה לעט יש כי * בשורה
 ♦ לעזרתינו יבא ולא ♦ כל מפני נשוב ולא י כל תוכל וגס וכתיב * עבדיך את נא כס

 • עצרה נירא ולא לבלתינו אצטריכא לא כלל בכתבינו .גדתיכו אס כלתי
 בצורת כלם והם • עצרה קראו קבצו ומים עפצום וקנקנתום קומום לעט
 ♦ עפצים ומדריך ♦ הקולמוס תשבר . בקומיס • ונורא איום כזה קרח ויום כאין

 יכתוב ♦ ונעורת מיס ובלי * חושים נחלץ ואנחנו • תלושים ושכיהס * רצוצים הקכיס
 ♦ כמהתי לנסותם אז * יבא כי מקור תירא ולא י ולשרבו תשחק ולציה לחים ♦ אגרת
 מכל נאיו ♦ משכיות מכל יפו ♦ וטיבית בריאות * תיבות ועשיתי י התמהמהתי ולא חשתי

 * משלי נשאתי ♦ וגילי ששוני וכרוב י רקמה צבעים שלל ♦ דמה כאין נגדו • תכניות
 נתנו לא כי • ביתו בגי שחקו סופר ליד כי עד בצנתו רךח ועט דיו עצר
 שנית עטו טבול נכה • בתיביזו שלו קיחו כפור השליך כתיבתו לגמור קור

 כי ברזל בעט לכתוב ידו למדה אז • טבילתו עלתה ולא רגלו ונשברה
 יפה עשה הכל את ♦ ואמתו חסדו עזב לא אשר כרוך • לטובתו עטו רגל נשברה

 עט בלא כתובה שירה י עטיס משנה כתכינה ♦ רהטים מימי מדלית ויעלני ♦ בעתו
 יקנא טובו • וישפר לרואיו ייטב מספי־ים במו מכתב • כאשפר נא רצה ודיו
 • יסופר כי אנוש ידומה ולשמוע ראות ובלי • ונהפר לפניו נכלם עט כתב
 בבגד ונרקב מצוייר גיף ראו . יסופר כי יאומן לא להנחיש ראותו גס בא

בקרבו וברא יצרו בחכמה בידו וארם • בכתובים והוא אכלו עש אשי־
נקבים



גא חכמים דון הרב מעשה דברי
 למד. ( ♦ הכתיבה מזאת לי לעשות לי ששאל ממאהבי לאחד )עשיתי • נקבים נקבים
 שנאתני איך ועתה • וכתות באהבתך מעוך והוא • לצמיתות לבי נמכר

 בנס כלם אוחותי ראה אחי )עוד( • כריתות ספר לך אכתיב אשר ותאמר
 ועיניהן אתהן שימה לבך על • הלוחית על חיות אדם ידי מעשי • עומדית

 את • ועושהו שיר תרמו איכה )עוד( • מפותחות חותם כפתיוחי הם כי
 יקר ובתמורות קינה במאמריו שכל מתי לב איש • ועושיי זח שיר מעלת
 משורר כל גדולת • עשו ידי יעקב קול קילו נתן צחות זמיר בנעים • מעשיו
 ומי וכמוני דברים בצחות בחפליגו • במעשה לא בדביר ויתרונו חכירו
 ♦ טובה וכמה כמה ♦ הכתיבה זאת בתהלת והיסכתי הגדלתי עוד • ועושה יאמי"

 מלשון ורכים אחיסמך בן מלאכת • וארגמן מחור ולא אמן מעשה שבוצים
 בלי רקמותיהן אם ושואל ♦ ומן מדבש מתוקים מצוף נמלצי טעמים • הימן
 היא חדשת חיתמן ומי מי כתובות דיו ובלי קולטים בלי • רוקמן ומי מחט

 • סימן ויש נחש ואין הנם ידי על לטובי ♦ נאמן לעד אותה קהה ברא זמן
 ישחק ♦ בניבו לועג הדיו לקושי ♦ לעצמו טיב דורש י בעצמו המתפאר הכתב בשס עיד

 שפמו ♦ אצלי מכתב ועל • לי חן חן תשואת • פליא מכתב שמי * ולריקבי לעט
 : חרתהו לך פסל • לוח בו ח׳ • רוח דבר אנוש • רוח שם מכוני :יעטהו
 : מראהו ומשחת • חרטו רק אין דיו • ילעיטו בקסתו • עטו רצה טבול
 כביא :דרשהו קום קרא . חרם או בברזל פירש• נם בקי־ח • כחרש ויבש

 בם דיו :כתהו דברו צורים חפרו באר • מאמרים והואיל י בשירים שר
 :היא דירי דברים • בעל לאו זאת בכל ♦ פעל לא אות הכי • יחעל אל
 ללוח כי ♦ רקמתים צבע כל ועל ♦ יותרת ועט דיו מכתב על * מפארת לכתיכתיכו עוד
 עת • ׳ברקת פטדה אדם ♦ ירקרוקת ופעם ♦ ותכלת כרכם עת ♦ עיניס שבעה אחד

 יעשה גלגל ומזיו * יגיע לעב ראשו עת ♦ אחרת וליבש צורה פישט * שחרחורת ועת לבנה
 צורה אני ♦ רוח לכל יקר אני : בגדלו ויף ♦ קילו יתן ועליון ♦ לרקיע ממעל יציע
 :רוח כנפי על ואדא • עב ככככי שמתי •אני רוח אני גוף ומאין חומר בלי

 היא והנשאר * האותיות הס הנייר כי * זאת הפן אחרת כתיבה * המספרים ממכתב ויש
 תבן בלי כבר הן פשיטות תיבותיו שיר ראו . השירים אלו עשיתי זה יעל ♦ רוקם

 וכל נמלט לך לדבר לבד והמכתב ככסף צרפתיי :בטיל דברי בלי כחלים
 הוגעתם עליהם ויאמר ♦ אפיס בחרי קם ♦ המספרים דכה העט כשחוע נ ביטול יתד
 נטשתם עי על ♦ לצון אנשי ♦ מפיכם עתק יצא גבוה תדברו תרבי אל י בדבריכם אותי
 ♦ שערו לגלח הנתק בו ואשר ♦ צמרו את לגוז אתכם מיחל מקנה איש ♦ הצאן מעט

 לא מלאכת ♦ שמיס למלאכת הביאכם מי ן הצפרנים לעשות • ורגלים ידים ואצבעות
 ♦ מדרכיכם דרכי גבהו כן הארן על שמים יכגבוה • חביריכס אומנית לתין לרדת י לכס

 החן בפין ועיניה ♦ וחמלה חסד בעין ♦ המגלה אל פונה אני ♦ ממחשבותיכם ומחשבות•
 עשר לשנים תקרענה אתה ♦ צבעים רקמת בה ארקיס אני • לנקר עיניה ואתם • לשקר

 מצודים הוא אשר ♦ נדרשתם רשת לפרוש ואם ♦ נקראתס כברה לעשות ה ♦ קרעים
 * יחרוגו ממסגרותס יען * תאריגו עכביש קורי ואס ♦ אטומים שקיפים יחלוכי • וחרמים

 אגרת תכתבו ולא * יעצבו דברים היום כל ♦ כתבו עמל ומכתבי און חקקי החקקים הוי
♦ שכה ממז תיחלת * בוש עד ויוחל * ויבוש יחפר אותה ומיחל ♦ ימים חדש עד • שלומים

 למתהלן



חכמים דק הי־־ב מעשה דברי גב
 תכתבי טרם • כצלחת ידי עצל טומן נשכחת♦ כ כראש התיבה וראשית שבכה על למתהלך

 הכתוב ועליה • בעתו דבר וכל • התירה דברי כל ואת י ועזרא דניאל אני אכתיב ♦ שירה
 ותקרעיס • ובכתבה המגלה בחפיר עצלותכס יעל • במלאכתו מהיר איש חזית אומר

 ותהי הח־ש תחי־ישק יוזן מי אחלי ♦ חשל' ונשאתי ♦ קולי הרימותי ♦ בה שתעשו
 עצלחם : ונשמה לב מחלת ממושכה מכתבכם וחלת ת כי : לחכמה לכם

 ♦ ועצומים גדילים מומיה לכתיבתכס עיד : מה נ־ תלביש בקרעים גם תרדמה חפי״
 )אין ♦ יין נכנם לא ואם סוד יצא ♦ אין יכילת דבריה להעלים אשר • העמיס לכל גלוי

 ושחיתות ♦ ויגלגלוה האגרת יכפלו אס כי ♦ העין מן הסמוי בדבר אלא חצויה הברכה
 והאזתיית עוד♦ לה היו לא פניה ♦ אכיד תאבד הכתיבה כי • הזילוה מכבדיה כל • ויחבליה

 ♦ זעייומה פרושת תמיד אגרתכם לכן ♦ בלימה על תלויות הן אשר • לעמוד בהם כח אין
 לא ♦ תגלה הכל לעיני ומומיה סתריה כל • לאלם פתחה פיה • חומה אין פרוצה עיר

 דבר יח1לש ♦ בעלה יוכל לא ♦ כלה שת וחשופי • לה פנים בישת אין ♦ להתעלס תיבל
 ידכם על אשר וכל • מרעהו איש יסתר כי • מעשהו מכל בדבר לאחיו ישיבני ולא כתר
♦ סוד באין מחשבית הפר ♦ היסוד עד ערז ערו ♦ סיד יסדו

 שלכם ♦ חטאתכס כתובה היא הלא ♦ מדתכס פי על להוריד ♦ לכס אדרוש זאת ועוד
 ותיענה • תשלחו בכה בהמות וכשן ♦ תפלחו בחן כבדה ♦ תקחו האגרת ושל לכס

 אני כן ולא ♦ חלילים חלילים כלה עדשיב ♦ פתילים וקצן ♦ מלים תיציאי מלבה ♦ באחי
 ארזה תלמיה • אצלה כגדי אנח ♦ שלה ושלה שלה שלי ♦ מדתי חסד מדת כי ♦ מגלתי עס

 ♦ ידיה על וצמידים אפה על הנזם יאשים • צדדיה כל על כטל פני אכזר • גדודיה נחת
 • מהרה קל ♦ רחבה המשכן יכיריעית ♦ התיבה אירן ארכה אס ♦ כתיבה היא אשר יאקרי
 גבי על ולבנת ♦ לבנת גבי על שחירה ♦ צרורה המור כצרור ♦ סגירה תהיה איש ככף

 כמה ♦ עיניס מראות לשמרה ♦ ודלתיס בריח וישימו ♦ אצבעיס על כאצכעיס ♦ שחורה
 רציף תיכה • כלה אחותי נעול גן • ומלה חלת כל בעד תסגור ♦ כפולה טיבה וכמה
 • ומסיגרת סוגרה ♦ אחרת ארן אל לשלחה ♦ הסגירה ואדונה ♦ עקרה בסיף ראשה ♦ דברה

 את לתכן ומה ♦ דכר הסתר אלהיס ככוד ♦ !עכר הוא להעלים ♦ ולמשמרת לאות כחיתס
 וקליט דל • בשיע חיחיה י דכר מכסת רוח ונאמן סיד מגלה רכיל הולן ♦ הכר

 דבר ויסתיר יעלים הלא כתבי : וצנוע כנאמן סוד מגלה ורכיל • כשיוע
 • יריעה כאורך ארכו יהי ואלו :ומדוע מה י!יע נשאו ידעה ולא • שלחו
 . כצרוע ופתם ראש פרוע כתביכם :ורבוע וכפיל ישימוהו כזרת חיש

 וערותבם נבל בני ♦ אכלה עד ידומו שמעוני :וידוע גלוי הוא הלולים חלולים
 אשר ושלכם :ויכלה עש אכלו בגד כמי כתביכם ישיב בצעבם נבלים :אגלה
 שבע כתבי אך וצמא ריקם ושב :ויבלה ירקב עדי תקחי כתב ימשל לכם
 ♦ יסולא לא בכתב ומכתבי ונוסף הון מפזר נדיב אני :מלא אלי וברכת רצין

 אחרי ישרקו והמספרים : אכלא ואוצרותיו יש כרבי להנחיל נוהן אני ומשלי
 פן ♦ לכיתך שוב לו ויאמרו ♦ וירשיעו מענת מצאו ♦ יריעו אף יצריחו • יניעו ראשן העט
 יהיה מי ולך ♦ לנו ברזל רכב כי תדע א1ה ♦ אותנו תתחרה ואיכה לקראתך נצא כחרב

 ♦ הגדול עמך ולעשות ♦ ויכיננך עשך כרזל ♦ קנך אכיך הוא הלא ♦ יכש ען ואתם ♦ חיכש
♦ נחלקת אשר עד ♦ יכולת לא לכתיב אחת תיבת זה ולולי • הכדיל ולא לכנפיס אותך ושסע

ודמית



גג חכמים דון הרב מעשה דברי
 תיעה לדבר • בטחת מי על • ושכחת לבכן ירם • נמשלת אלינו כמינו תהיה היית ודמית
 על חרות אלהים מכתב * פורחות באויר אותיותיה * יופי כלילת בכתיבה • דופי ולתת

 ♦ לתהלה מרוצתן חרפת לחשיב ♦ ברעה תתהלל מה • קרועה תקרא הלזה ♦ הליחות
 כצאת בשנה אחת • הילך יקר כירח ♦ המלך ודרך לקו קו ♦ לעצלה במתון זלכתנו

 ♦ רגלים ונכה יגע * מים לשאוב ושיב רציא • חשכים הולך שכיר כעבד ואתה ♦ המלכים
 הלא * החותמת למי הכתיבה איה • התיומת נחלקה אי ♦ החמת מן המיס יכלו ואס

 כי כתב לא ♦ בהר משה שעמד לילה וארבעים ייס בארבעים כי • הנמהר הפתי ידעת
 נקראים • להם יגיבה מראיהס ♦ והשרים העמיס להראות ♦ הדברים בעשרת ליחות שני אס

 יעשה יראה ♦ יתכנו אליו ,ה דרכי ♦ בתוכנו אתה אלהיס נביא ואס * עבריהם משני
 ילה ♦ בקרבה אין והית ♦ בה אין ומיס יפה כלה * ובדמותם בצלמם אגרת י כתכניתם

 ככיסה היכסוה ♦ וכשלון דופי בה אין יאס ♦ ערוה כמסתיר יסתירוה איך תהלהנאוה♦
 הכזינה • פעילתינו הוד הנעלים • כעזטיה תהיה שלמה * יפיפיה עגלה היא ואס ♦ קלון

 כסתה כי לזונה ויחשבה ♦ אדיניה בעיני רעה היא אשר כאגרתך ♦ אגרתיכו את יעשה
 • ימים שבעת תסגר הלא בפניה ירק ירוק כמיך ונבזה • ומומים חרפה להעלים • פניה
 עוטים: אותי כסות עדיו• לכלים אשר ■ דיו בשתו הלא • בדיו נכתב כתב

 וזה : לשטים מי־גל • לראותי ישלח • אותו נושא לכל י עדותו לכסות
 • אותו והרואה : סטים מעשה כמו • איננו מגולה עמינו לעיני • מכתבינו

 רבוי אין • העט ויאמר ויען :העטים משנה ♦ בתבינתו לאיש • ברכתו מברך
 ♦ ערפכס ברזל וגיד ♦ דברתם כאשד ♦ אתם קשים כי ידעתי ♦ למעט אלא רבוי אחר

 ♦ המלחמה לגבירים ולא ♦ עצמה ירבה אונים לאין ♦ נקמה הנותן והאל ♦ מצחכס ונחושה
 ובקול ♦ ברזל לתבן אחשוב ניזל מכי והדיו ♦ לשיח בצאתי אך י ומשוח רך אני כי ואמת
 אשר • ביובל אחת פעם ♦ לטבול יכול איני ואם * נחושה רקכין לעץ ♦ חלושה עמת

 אני גם ♦ לבכם ושש וראיתם ♦ גזלו איתס חוס או לציה ♦ אזלו מיס הדיו יס חני
 פנים לא והוא הברזל קהה אס ♦ קל מהרה והנה • פחדיכס בבא אלעג אשחק באידכם

 חוזרים אתם עליו אשר ♦ המסמר נתק אס אף ♦ ואתאחר עתק אני אדבר אז • קלקל
 ♦ להועיל ולא לעזר לא אינכם אז כי כמעיל• בשנה יתעטז • חבילה ונתפרדה ♦ חלילה

 מחלקיתיכו דבר אין כי וידוע גלוי כי ♦ לזכות ולא לחיבה לא ♦ אריכות דברי אלה יכל
 אתם ♦ לי לחה ידיכס וכח ♦ בשתי ולא בגבורה לא ♦ בחולשתי ולא בעזותכס לא תלוי

 עדין חכם • זה אדונינו אם ♦ ולכס לי מה • בגכילכם באתי לא ואני • בגבולי באתם
 ♦ דעה גדול ובהיותו • ממנהגו עולם ילשנית • מחזגו דבר להוציא ויודע ♦ וחוזה מנביא
 הקרח יום ♦ עמכם עשה יעשו לא אשר ומעשים ♦ מטבעכס הוציאכם • שעה לצורך

 להשיא • ראיה מזה מכיאין אין ♦ נהיה לא כמוהו ודבר ♦ חדשה בארץ ברא ♦ הקשה רוחו
 • תקראו המלך יסיכרי ♦ תנשאו צד על וכי • לכס לא משכמת לרשת • לבכם אתכם

 ♦ פלא יעשה אדם הכל • אזלינן רובא יבתר • חיישינן לא למיעוטא כי ידעתם הלא
 יאחוז אשר טוב • הוא כן כשמו הלא • כמוהו יפקח אשר הוא ומי ♦ אלה כמו יש >למי

 ימי כל כלתו וביד • כלס את יצא ♦ אלהים ירא ♦ לבדו והוא • ידו ינח אל מזה יגס כזה

אנוש כתב בי כן אמת וכרכריכם • הצאן ולגיז לגלח אס כי • לרצון תעלו לא עילם

 נין



חכמים דק הרב מעשה דברי נד
 לשום בו להרף • עשוהו התחיל בעת זה ורבר :כתבו איש היא אתכם בין

 :בו הדיו להפסיד רצה ולא • בעעיו נקלה מאד בי להי־אוהו :השבי אדם
 ובמקומנו ♦ שנינו על ידי ישית לבל * אדונינו פני נחלה • תאמנו לא פי כן תאתני לא יאס

 לא זה מפל ודבר ♦ נביאהו הבית אל ברצינו או • עשוק אדם • בשיק ונבקש ♦ יכיחנו
 ולא * בעיניס יקרין ולא ♦ באצבע יורה לא אשר י ישבע ממני אחד כל וגס ♦ נזדיעהו

 ואנחנו ♦ למעלה ותחתונים למטה עליונים ♦ האהלה פלי כל ונבלבל ♦ ברגלים ימללו
 את ואשר ♦ כפעלס להם תן * כלס הבית כלי משש ♦ הנעצס לאיש ונאמר • בכללם

 ויבחנו ♦ עמכם או עמי יכתוב אה ונראה • יירה ירו או יסקל סקיל או * ימרה פיהו
 העט ייצא * כן ועשה בא * אמרת ואמת * דברת כן המספרים ויאמרו ♦ דבריכם

 אליו ייגש * ומזמה דעת ויודע ♦ חכמה בכל חכם • מסכן איש בה וימצא העיר רחוב
 תעשה אשר * חסדך גבורות ימלל ומי • פלוני מקום אל אתי לכה • אדוני בי ויאמר

 האיש ויען * דמים ושפיכות רציחה זתחשין ♦ עצומים מדנים היום תשכית פי * עבדן את
 משוס * אהלום ופעם פטוש אחלוק ♦ שריך ובלי נעל בלי * אדריך פחיס צנים ייאמר
 הכית הנה ♦ בעיניך כטוב אדוני ♦ לו ויאמר ♦ אהלו אל העט ויביאהו י שלום דרכי

 ושים * הגדולים עם הקטנים ♦ הכלים ובכל . בי עיניך שים * ולרחכו לארכו ♦ לפניך
 וירא ♦ וכה כה ויפן * בפלכו מחזיק האיש ויבא * למיני עורב כל את * כני על כלי כל

 וימצא ♦ נרותיה את והעלה פתילות ויעש • הבית בירכתי ומנירה ♦ זית כשמן צפחת
 * כמרגלים עיניו את נתן ועוד ♦ הקרעים כל את כי ויתפר • קרועים היו בגדיו מחט
 וימהר • מהיר סיפר היה הוא והנה * מזהיר כברק ירקרק עט ♦ הכלים בתוך וירא

 ♦ המספרים וימצא ♦ צהרים עד ממשש ייהי ♦ לעיניהם בספר ויכתיב ♦ מביניהם להוציאו
 יכול ולא ♦ ממקומו קם והעט ♦ שפמו ועשה שערו ויגלח * הידיס צפורני כס ייעש

 ♦ עדי אתם אמר הזקנים ואל • די ויאמר רם כקול ויקרא ♦ דופק לכו כי ♦ להתאפק
 והתחיל י שלמה משכורתך תהי * וכמה כמה כעדנו טרחת ויאמר וישקהו כאיש ויחזיק

 כשעה זיכתיכ ♦ אמרים כטל יזיל ♦ שכר ואף חמתו מספח • ומכרכר מפזז כשמחה
 ♦ יתגכר ועליהם ♦ יצריח אף יריע ♦ יטיח דברים המספרים כלפי ♦ ספרים מאה ההיא

 להם שת העט כי * ונכלמו כישו * ונאלמו מפניו נכהלו כי ♦ דכר אותו לענית יכלו ולא

 ♦ למחרישה פיס הפצירה והיתה ♦ חלושה ענות קול ואין ♦ גבורה ענות קול אין ♦ מורא
 כל ויקומו ן אויביו כל מכף אותו ה׳ הציל ביים ♦ אוהביו לכל גדול משתה העט ייעש
 כל ♦ כליו יפקיד אדם כל ♦ וגדיליו המלך מטעם ♦ במחנה קול ויעבירו ♦ הקנה עדת
 ♦ ברייתו מתחלת פעל פיעל ♦ רעהו במלאכת ידו ישלח ולא • למענהו ד׳ פעל כאשר כלי
 ♦ אשה שמלת גבר ילבש ולא ♦ אשה על גבר כצי יהיה לא • אותו ימיר ולא יחליפנו לא

 וכל ♦ לבלום ומתג לקצור חרמש ♦ המזכח על ואש ♦ לגלח והמספרים לכתוב העט
 כלי וכל ♦ הרינה ותעבור ♦ פינה ככל נשמע והקול ♦ כשלים יכא מקומו על העם

• שנה ארבעים הארן ותשקיט * שינה לא זמכשגו חקו וסדר י פנה לעברי

 כקסתי ♦ וכמשפטי כחקי לכתיב שבתי ♦ שפר אמרי הניתן ♦ בספר החתים אני וי.ס
 מאסף ♦ שכחה ולא עולה לא ♦ לפיו ואין ♦ וענו חסיד העט כאמת כי ♦ ובעטי

♦ ועקש נפתל כהס אין פיו אמרי אל כסדק * מכקש אינו וגדולות * והנדחה הפזורה

ולא



נה חכמים דון חרב מעשה דברי
 הכתיב ועליו • יכיל התבינית בת הים אל * תירה יגדיל סדק למען • בגבירה •חפץ ולא

 ♦ תקיה לעט יש כי נאתר עליו יגס • נאיה תהלה ואליו ♦ להשכיל העט ונחמד אומר
 בגן עין כל * גבוהים סבך כל מדרכי דרכיו וידוע גליי * נטוע עץ כל כל על ויתרונו
 עץ וכל • בלתי סבן וכל • לי סיג וכי שיח כ׳ • יגדלו ביופיו אליו דמה לא ♦ אלה־ס
 כבדי ♦ יפלח כי עד ♦ יצלח לא לדבר • פצעוהו הכיהו • השמיטו־׳ משרשיו יום ♦ זולתו
 ♦ ומעזיבה ותקרה • הכסא ואילה • יעשה ממני ושולחן • מעצד ברזל חרש • צד מכצ

 איבד י דברים ואין אומר אין • פג־יה כלס והנה * אחרים יכלים ♦ והתיבה הבית ודלתות
 עדי יאחריתי * עיבד למס ראשיתו • כמלונה בכרס כסכה • תבונה בהם ואין המה עצית
 טיב • ישביתו לא והעט ♦ אש מאכילת לשריפה והיתה ♦ תיבש שלהבת •ינקתי • אובד

 • באבי עידני • עדנה לו היתה בליתי אחרי • זקנה לעת נעורים יחדש • מראשיתו אחריתו
 • תיבש לא ויונקתו יחליף ועוד יכרת אס • חבש כמגבעית רעננות כפית • במסבו כמלך
 * קינה עילם חיי מית אחרי • ומורק משוטף ♦ כברק ויצא * לבש אשר הבד בגדי את ופשט

 החל ♦ ממקימו נעתק ועת ♦ טבעי בעיצם יצא ♦ מגזעו בהכרתו כי קנה שמו קרא כץ על
 כאדם פה לי והושס ♦ באפיו חייס רוח בא אז • סעיפיו פארי יבפשטי ♦ לפעמו ה׳ רוח

 וככל * ורבן ורבי מרב גדיל • רברבן ממלל פוס • רגלים אורח ולרוץ • בשפתיס לבטא
 ה׳ מלחך כי • מפיהו יבקשו ותירה . דעת ישמרו העט שפתי כי • מודעת הזאת הארץ

 כתיבים הס הלא ♦ סגולותיו גדילת ופרשת * וחמודותיו העט דברי ייתר ♦ הוא צבאות
* הכירא הקרח יוס • וקרה שלג צנת יוס ♦ הימים דברי ספר על ♦ רשומים

המשכיל *סודות

• גמלוני רבית טובת כי * אזכרנו זכור • אשכחנו לא המספרים גמול זאת ובבל
 ♦ מטבעם להם אשר אחרות וטיבית • ויענוני אליהם לי מצרה קראתי יוס

 והנכשל ♦ דרכיהם ישריס כי ♦ זעם עס וכלשון הקדש כלשון לזכרם ♦ ינעם לנפשי
 * יפריד כי ♦ ירד חמסו קדקדו ועל • כראשו עמלו ישיכ ♦ נפשי עלי תלונתו • כהס
 ותקנס חברם המספר לחנם לא כי * יפריד אחים כין והוא * להחריד שאננים כא אשר

 מידי מקרא ולהוציא • יקד כברזל כרזל שנאמר מה לקייס • אחד אל אחד אותם וקרכ
 יחרידי לכן י יחד גס אחים שכת נעים ומה טיכ מה שנאמר * פחד פחדו שס פשוטו

 מקרב העושות הכפשות ונכרתו ♦ זמם כאשר לו ויעשו * מפרידים ויפרידו • מחרידים
 על חמסו להכדילס הכא • שפטוהו משפט וכל שר * הוא המספרים מעשה כל * עמס
 יעשו • שסעוהו לאחדותס לשיכ אך להרע לא רצונם אין כי ♦ ישימוהו נכדל כעת ראשו

 ומבדיל יחדו לעמד המספרים מאד חמדו • מדדוהו כמדתו לעשות זמם כאשר לו
 • לשגיב יהצי יביא־ אחד לבל אהד לעשות שייחם מחם :בנחים יהא לא

 ולגער * .ביגר לש^יי הגותן • ערמה לבהאים ליעף עצמה• ניתן לאל אודה
 גם קרלמים ובלי ♦ שלמה עד זי במליצה לבבי ידי עם היה : ומזמה דעת

 נשלמה בו המיז הדש של אחי־ון בעשיר :נחתמה נכתבה כלה • □־יו לא
 יצהק בן טוב שם ואני :עלמה לבריאת חששי מהאלף לל מה בשנה • תמה

 :שימה היתה שלום אב מפי אך מב־תי בי שיש • מהכמה לא אך עשיתי זה
 מיום היה לא כמהו דכר ועשה • קומה נופל אתה למה לאמר •דו עלי חיכה
:עצמה ליעף הגותן לעשות כה בי ויתן :קדמה תירה

תם



הסמים דברי נר

המשכיל יסודות
חקדמה

 החושדים • למשכילים מועילים דברים לחבר ראיתי בילא בן טיב יום בר דוד אמר
 יכשיר העיונית ההשגה מן למעלה שהיא השגה שם שיש מאמינים לשכלם תמיד

 וכמצוות בת־רה דבקים הפסילת מתיך המאכל מהן לברר הסברית כל קבלת בעיניהם
 לדברי ירחיקו ולא ההמון ליראת אינה כהן והאמנתם מהירות הן האל שמיד להאתינס

 כדי הפילוסופים כהכרי יעיינו ♦ מיחלטת כמלה חכמים אצלה הם כי התלמוד חכמי
 כעולם נסדרו אשר הנימוסיות והדתות החכמית שאר על הקדושה תורתיני מעלת להכיר

 אמונתנו אל נמשך חדוש כשמעם שמחים אדם ידי מעשה היא שתורתינו שיאמינו לא
 יין חציבה נפשם היות בהכת זה וכל והשגחה והנביאה החדוש מבטל חדיש מרחיקים

 האנשים י!£ מעשה אנשי והחסידים הקדושים האבית נחצבו ממנו אשר חיים מיס מקיר
 ממחברות לקוחים דברים מדבש מתוקים דברים אספנו מעטים הס ואס האלה

 הכרחיים דברים שהן ובעבור בידי לאחדים היו בספריהם פזורים היותם ועם החכמים
 עליהם להביא ראיתי ולא המשכיל יסודות קראתיס אמתייס המשכילים באמינת

 לכל מוכנים להיותם היא אשר נאספו בעטרה אשר הכינה תתכטל פן עיוניות ראיית
 זהנכיאים התורה מן ראיית עליהם אביא אמנם ואף התירה יסודית שהם מה כפי

 בידיהם רפויים האלה היסודית יהיו שלא כדי בהם המעיינים נפשית לעורר יהכתיביס
 ועשרים ששה היסידית והיו התירה יסידית י״ג עם הי"ג האלה היכידות יאמנו וכאשר
* אחד ושתו אחד ה׳ שכתיב מקרא ויתקיים הנכבד השם כמנין

בו יביאו צדיקים ,לה השער זה

המשכיל יסודות עשרה שלש
: פודטיקאל ממלכות בילא בן טוב יום בר לדוד

 אחר להאמין נתן הזה היסוד י הנפרדים השכלים מציאות להאמין הראשון היסוד
 המציאות מחויב הש"ית כי היא ידוע ואומר ואתחיל ית׳ במציאיתי האמינה יסוד

 יתבטל לא ית׳ מציאיתי הנמצאים בטול הלב על שיעלה אפילו כי וזה הסבית סבת היא
 זה ומפני במציאותו תליי היא זולתי מציאותי אן זולתו בתציאית תלוי אינו שמציאותו לפי
 אבל בחומר תליה שום להם ואין פשוטית רוחניות השפעות ממנו שיושפעו הראוי חן היה

 בהיות השלמות צד על בסבתם יתנועעו והגלגלים בעצמם קיימים פשוטים עצמים המה
 הואיל שכליס1ז לנו מה לזמר לנו ואין לעשות עליו שהוטל מה לעשות מחויב נברא כל

 שהם הגלגלים מאתם נמצאו אין רוחניס הס אס ועוד זולתו לעזר צריך איני ית׳ והאל
 כל בחק נמנע היא הדברים אלה שידיעת לדעת לנו יש כי וצירה חומר בעלי גופים
הס אבל גיפית בעלי אינם הנבדלים שהשכלים להאמין לנו יש אך י בזמן ומוקף מוגבל

דעות



גז חכמים המשכיר יסודות דברי
 המורידים והם אותם פעל אשר היא והאל נפעלים הס אמנם החומר מן נכדלות דעות

 בין אמצעיים שהנביאים כמו הנביאים ובין האל כין אמצעיים והס הנביאים על הנבואה
 אלתי הוא אלהיכס ה׳ פי ע״ה מאומרו למדין אני הזה היהיד והאמנת לעס המלאך

* המלאכים אלהי שהוא בו שהרצין האלהים

 מה להבה התורה ביסודות נזכר לא היסוד זה ♦ העולם חדוש להאמין השגי היסוד
 הפשוט כרצונו העולם חדש שהכורא והיא ׳סיד להיות ראוי שהוא רואה אני אכל

 ש־אלת לפי מחייכים ולא מעככיס לו ואין הואיל לכן קידם כראו לא מדוע שנשאל מבלי
 העולם יברא שלא רצה שכן שלמה אמונה להאמין לנו ויש ♦ כפשוטיס תעשה לא לחה
 תהיה בהאמנתו הואיל יסוד להיותו החדוש מנע חי ידעתי יתן ומי • ההיא הנקודה עד
 רצה כן לו נאחר לכסיף כי האדם כל בו שיסתפק ספק כל ויסתלק קיימת התירה כל

 לדעת אפילו יזה מהותו ידיעת נמנעת שהוא כמו אצלנו מניעה רציני ואיכות יתברך
 ברורות כראיות מאמין והיא והואיל העולם סכת הוא שהבורא יכחש לא הוא כי הפיליסיף ■

 מציאות לאמונת שני שיהיה צריך הזה והיסוד • קדמון איננו כן אס סכה לו יש שהעולם
 ואורים כחות משפיע המלאכים זמן המלאכים המציא כה' והאל הואיל כי וזה המלאכים

 עלת מאת משתלשל הכל נמצא וההפסד ההוויות עולם על הגלגלים ומן הגלגלים על
 לפניך היו אשר ראשונים לימים נא שאל כי ע״ה מאמרו למדין אנו היסוד וזה העלות

י הארץ על אדם אלהיס כרא אשר היום למן
 יתכרן שהוא כרורה ידיעה שידענו מאחר * הבא עילם להאמין השלישי היסיד

השפלים שבנכראיס היקר שהוא האדם כי וכרא הפשוט כרצונו הזה העולם המציא
 אמתת ידע בו אשר השכל איר עליו והאציל והתחתונים העליונים חן כולל היותו בסבת

 באבדן נאבדת אינה היקרה הזאת שהנפש שליחה אחונה להאמין לני יש כלן הנמצאים
 ואס העדר אינו ההעדר יסבת הגיף יעדר הגיף מן הנפש יציאת שבסבת לפי וזה הגיף
 ואין רוחבי הוא העולם שזה להאמין וצריך הראשון עולמה אל תשוב הנה נעדרת אינה

 בהשגה ועטרות כחס כפי בוראם דעת השיגו אשר הצדיקים נפשות אלא ואינו גיף בו
 ממאמר למדין אנו הזה והיסוד * אלהיס קרבת שהוא השכיבה מזיו וכהנין ראשם על

* ביתיך מדשן ירויון ליראיך צפנת אשר, טובך רב מה שאחר ע׳יה המשורר
 כל זה היסוד • יתברך מאתו כאצלית האנושית שהנפשות להאמין הרביעי היסוד

 והיותה האנושית הנפש תעצומות ריאה שהוא בעבור להאמין מוכרח הוא משכיל
 היו כן שאס הוציאי אתת ממוצא צא כי להאמין לו יש א״כ השפלות הנפשית כל על גברת
 גבוהות פעולותיה האנושית שהנפש רואים אבו אבל רואים אבחבו כן ולא בהשגתן שיות

 אינה עולמה פעילות אפילו בח' כנפש כן שאין מה והעליונים התחתונים בהשכילה
 למדין אנו הזה והיסוד י יתברך מאתי נתאצלה האדם שנפש רק נשאר א"כ-לא משכלת
 נמצא לא החיוני נפש אך חיה לנפש האדם ויהי חיים נשמת באפיו ויפת התירה ממאמר

 ץ ארץ וחיתו כפסוק כנרמז מחכה חיותם אשר הדכר לעומת יביטו ולכן הפשוט הטכע מן רק
 קיימים עצמים ושהן מזו זו חופרשית הן המשיגים שנפשות להאמין החמישי היסוד

כי להאמין לו שיש והוא המשכיל בלב מסיר להיותו צריך היסוד זה ♦ כעצמם
 הפנימיות צירותיהן שינה כן לזו זו דימית שאינן האנושיות התמונות שינה שהאל כמו

האנושי כמין הדבקה האלהית כהשגחה ישתנו כמזגיהן שישתנו מה וכפי השגיתיהן כערך
ואס 9



חסמים המשכיל יסודות דברי נח
 אני ואין שמעון ידעהו ראובן שידע שמה מתחייב היה אחדות היו החכמות הנפשות ואס

 בכל מושכל שוס להשכיל יופל לא ואחר להגדיל עד שיחכם מי נמצא הנה כי ככה רואים
 שלא והיא אחר בטול מזה מתחייב היה ועוד ♦ אחדות הנפשית שאין ראיה זאת והנה ימיו
 מזו זו מתפרשית שהן להאמין לנו יש לפיכן הרשע נפש על הצדיק לנפש יתרון היה

 מהלכים לן ונתתי באמרי ע״ה הנביא ממאמר למדין אני הזה והיסוד ♦ השגת! בעצמות

* אחדות הנפשות שאין בזה הורה עומדים ואמרו האלה העומדים בין

 אחר הנפרדת הנפש אינה המשכיל האדם עם ההווה שהנפש להאמין חששי היסוד
 כשעת האדם עם ההווה עצמה היא המשכלת הנפש היתה אלו כי וזה • המות

 לא שאס ככה רואין אנו ואין הגבוהות והחכמות הדעות מיד שישכיל מתחייב היה לידתו
 ראיה היא וזו בעצמם לאחרים יתהפכו יתעסקו ואס מאומה ידעו לא בלמוד יתעסקו

 המשירר ממאמר לומדין אנו הזה והיסוד בלבד הכנה רק אינה האדם עם ההוה הנפש כי
 לא שהמשורר ספק ואין נעוריכי כנשר תתחדש עדין בטיב המשביע לנפשי האומר ע״ה
 אל הזה החדיש ודמה האדם שיולד אחר המתחדשת המשכלת נפשו עם רק מדבר היה

♦ ידוע לזמן בעצמה המתחדשת הנשר חדיש

הזה היסוד והאמנת ♦ הנפש על אלא השלם השכר שאין להאמין השביעי היסוד
 ואין והולכות חולפות הן הזה העולם שטיבת רואים ואנו הואיל הכרחית הוא

 רבוי כי וזה רעות ימצאם העיון במיטב בהן המתבונן והמשכיל בעילם קיים שים להן
 הרעים החל״ם אל סבה הוא והשתיה האכיצה ורוב הדאגה לרבזי סבה היא הנכסים

 המשכיל אל הראוי מן אינו לכן העלומים ימי לקצה סבה היא המשיש באבר ההנאה ורוב
 יחצי הואיל הזה בעולם יהיה מציתיז השומרים ברואיו אל השם יגמול אשר שהגמול להאמין

 אל בי עביר המשכיל אל אשר הוא הזה העולם כן והאמת נכונים והרשע הצדיק נגד הזמן
 רשע לו זרע צדיק ספק יסתלק הזה יסוד זבהאמית אפיסה ישיגהו לא אשר האחת עולם
 מעוט מצד רק אינן העולמיות הרעות כל כי נמצא כמציאות נתכונן כאשר כי לו וטוב

 והסכלות בידיעה תלוי היא האמתי והשכר העונש זה ולפי בהכי־־חי אדם בני ההסתפקית
 אנו הזה והיסוד ♦ החיים בצרור צרורה תהיה הצדיק ונפש תמית היא החוטאת הנפש כי

* מעמיה ההיא הנפש ונכרתה ית' מאומרו לומדין

• חכמתו מצד לא תאיתו מצד העונש שואת תבואהו החוטא שהחכם השמיני היסוד
 דברת לא כי הגיף אל בערן אלא אינן והמצית שהעבירות הוא הידוע מן כי וזה

 רק בפעולותיו התכוננות לו אין גיף שהוא מצד הגיף כי וידוע הרע יצר כנגד אלא תורה
 וכהיות כרע ולמאוס כטוב לכחיר השלילים הדרכים לפניו ומורה אותו המנהגת הנפש מצד

 כסכת ההעדר עונש ישיגה לא הגיף מן כהפרדה וחלאה סיג מכל ונקיה טהורה הנפש
 תאותה מצד עינשה תהי הגיף תאות אחרי נטתה אס אכל מהפכים לכידה כלתי הייתה

 המנהגים כי תוכל לא והיא כתחלה אהלה שם היה אשר המקים אל לשוב שתתאוה והוא
 קשה הזה והעונש עילם ימי כל כדאגה ותהיה לעלות יניחוה לא בהם שנטבעה הרעים

 אויכין נפש ואת באמרה הנביאה ממאמר למדין אנו היסוד זזה * הגוף אל המית מן אליה
. הקליעה סוד הוא הזה והענין הקלע כף כתין יקלענה

התשיעי היסוד



נט חכמים המשכיל יסודות דבתר

 זזה הפילוסופיות ההברות מן למעלה היא הקדישה שתורתנו היא התשיעי היסוד
 והפילוסופים המציאות מטבע לקיחות הן הפילוסופיות שההכרות הידוע שמן לפי

 המורגשות מפת תהיינה הקדמותיו אשר במיפת או כראיה אלא דכר כשום יאמתו לא
 הנהיס ומעשה אלה כל כנגד באה היא הקדישה ותורתינו ♦ והמצחינות המושפלות י

 החדיש ואמונת . זה על יעידו ועזריה מישאל חנניה (2דני ועיי ע"ה משה ידי על הנעשים
 ומי המורגש כנגד מרה מי והמתקת המושכל כנגד כאיס הס הנביאים עם השם ידכור
 אעשה עמך כל כנגד יתעלה מאמרי למדים אנו הזה והיסוד ♦ המוכחן כנגד סיטה

. הגויס וככל האק ככל נכראו לא אשר נפלאות
 כדי כאמינתינו הכרחי הוא הזה היסוד * וחצין פנימי כתורתינו שיש העשירי היסוד

 הכונה שאין האומות סיפורי משיחית בטילה כשיחה שלימה תירה תהא שלא
 איכה לכדו הפשט אס כי בה היה לא ואלו פליני ומלן פלוני מענין ההודעה זולתי בהם
 אפניז על דביר דכר בה שיש הראה בזה אבל נפלאות ואביטה עיני גל המשורר אחר

 לא אשר ההמון אל הוא והפשט החכמות ריח הריחו אשר המשכילים אל הוא והפנימי
 התורה יכסידות השגחתו ובסיד ית' ,ה בידיעת התלויים הנשגבים העניניס אל יסכלו

 נפש משיבת תחימה ,ה תורת באחרו המשורר ממאמר למדין אנו היסוד וזה * והמציאות
 עדות ואמרו ♦ כלביתס לישרים מחנה הנישג השליחות אל רמז הוא תחימה ,ה תורת ואמרו

 י החופת על לא העדיות על הסומכים ההמק כנגד אמר הוא פתי חחכיחת נאמנה ה'
 הזה היסוד חדשתי ♦ תקין צריכה אינה הקדושה שתורתנו עשר האחד היסוד

 חכליה כן ונחמיה הסוכר מעזרא מתוקנות תכות כתורתנו שיש כתיב כראותי
 קכלה הוא אם יודע ואיני ♦ כרעתי אראה ואל * ה׳ לפני עומד ואכרהס הוא ומכללם

 דבוק כסכת תורה ספר יפסל מדוע לשאול יש קבלה הוא אס כי לא אס הכיתכיס כיד
 זה דכר שיתקנו מסיני למשה הלכה היא שכן יאמרו ואס זה כעבור יפסל ילא אחת אות

 והס הואיל מחשה גדילים ונחחיה עזרא היה כן שאס להאמין נתן לא זה ♦ תירה כספר
 היה לא הוא כי כרעתן אותו ואמר מעלה כלפי אמר שמשה להאמין נתן ואיך דכריו תקני

 כרעתו יראה יאל למית נפשו את שאל זה שמתוך עד משאו וכיכד טרחו על זולתי מתרעם
 לומד אני הזה היסוד יגס ♦ ישרים הס הפירושים אם סופרים לתקין צורך מה א"כ

 ל תמימותה איפה איה תקין צריכה היא ואס תמימה ה' תורת שאחר המשורר ממאמר איתו
 כל יוכל לא הזה היסוד כי דע • מצוה מצוה ששכר להאמין עשר השנים היסוד

 ואחד אחד כל מהיות המציאות כאחתת ההכנה חסרון כסכת לסכלו ואיש איש
 ואס פעלו מקיה שכיר כדמיון הוא תורה של כעמלה שהעחל כנפשי מדמה העולם מכני
 האמונה כי יתהלכו כחשכה כלס ואלה ושכר עונש שם אין כי דעתס לפי יגזרו כן אינו

 ♦ כעכורס אלא הראשונה כינה נכרא לא המציאות שכל כנפשם המרמים אל ראויה הזאת
 שכר כי יאמינו אן זה מכל מאומה יאמינו לא ובחכמה בתורה העוסקים ס החכח אכל

 באמתתו הידיעה שכר כי אקר דבר והשכר אחד דבר שתהא לא עצמה המצוה היא המצזה
 הצדקה מעשה בעשותו כי עצמה הצדקה היא הצדקה מעשה ושכר עצמה הידיעה היא ית׳

 האלה ובמעשים הואיל מזה גדול שכר וחה חובה לה פרע כי החכמה לנפשו צדק עשה
 מגיע בהיותו כי נמצא הקדושים המלאכים כמעלת תתעלה ונפשו הכהמה מן נבדל הוא

שהוא הבא בעילם היא הנה אמת נפשי תעשה ואס אמת נפשו תעשה האמת לידיעת
 עולס



חכמים המשכיל יסודות דברי ס
 והיסוד ♦ הזה בעילם שהוא פ אע עילם של בבנינו המתעסקית הנפשות אל הגמול עולם

 עצם היא שהתירה בזה הורה ♦ ימיך ואורך קיק־ היא כי ע״ה מאמרו למדין אנו הזה
 1 אמתתו על שיבינהו למי הזה הענין נכבד ומה אק־ דבר והקייס דבראקד שהיא לק הקייס

 שמצית ידוע * האנושי שלימות תכלית אינן המעשיות שהמצית להאמין הי״,י ה'כרר
 באמונת התלויות המצוות הס אקד הראש ראשים לד' יתפרדו ואזהרותיה התורה

 המציית אמנם הטיבות במדות והרביעי הידיס במעשה והג' הפה בדבור והשני הלב
 והאזהרה ית' מחנו ולירא איתז ולאהוב ואקדיתו וקדמותו מציאיתי כגין הס בלב התלויות

 להתפלל הס בפה התלויות המצוות אמנם לזולתי נעביד לא יש שניית בי נאמין שלא בזה
 לתקנם ובידי אדם בני עניני יודע הבורא כי והיא האמתי הדעת יתקזק בזה כי לפניו

 לשקר לשבוע שלא בזה והאזהרה ומלואה האק לה׳ כי זלהידיע לברן ♦ לפניי כשנתפלל
 והעביט אבידה והשבת הצדקות כגין הס בידיס התלויות והמציית שקר עדות להעיד ושלא

 כגין הן במדות התלויות והמצוות * לגזול ילא לעשיק ושלא יד לקפק שלא בזה והאזהרה
 מעט עם הידוע ומן בזה כיוצא כל יכן רכיל תלן לא בזה והאזהרה כמין ליען ואהבת

 מציאית דעתן על יעלה שאס לקב־רי אדס בין £א איכן המעשיות המצות שכל ההתביננית
 ליקק האדם ואס בטלות הקמודזת מדיתיי כל הנה אדס בני מקברת מיבדל אקד חכם
 ואס י וגזל ועושק זאבידה גניבה למשפט צירן לו אין כמוהו לריעו ויאהב מעצמו הדין
 לשאר תקיש ומזה נשים בסדר התלויות למצוות צורך לו אין הנשים מן פירש היא

 ♦ בזולתו תליי בהם ואינו זמן ובכל מקים בכל לבדו הוא הנה כלב התלויות אך המציות
 אלו חפצי כה ישוו לא חפצין וכל כתיב ודרשי להם כאי הזה ביפיד כהרגישס והקדושים

 כי כה ישוו לא יקפצין חפצי ומרגליות טיכית אכניס אלו חפצך טיכיס ומעשים המציית
 ואמרו הזה היסוד ככאיר לנו גלו הנה אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל כזאת אס

ז האלה כאמתיית כדכרס הטיב כמנהגם קצרות כמלות כולל מאמר

 השם כילא אכן למשכיל יסודית הי״ג אלו חביב חייא כר מימין כרזילי אני כתכתי
תם * א״ס שלימה לחכמה יזכני

מהרמ־בם אגרת
 הדיין אליהו ורכנא נא מר כר׳ יפת מרנא לרכנא ז״ל הדמ״בם הגדיל הרב רכינו שלק

* לה“זל יפת מר שסכר מה הפן עליו וקוכל אליו מתנצל

 מרנא גדילת ככיד כן מרנא המשכיל הדיין המכין החכם יפת מר גדילת לכביד
 מימין כר משה ככידו להוסיף המתפלל אוהכז מאת זצ״ל החסיד הדיין אליהו

 קיכל אתה שהרי מפני עניניו על ותמהתי כפשי אל החביב כתכך הגיעני • זצ״ל היב
 כתכי לך שלחתי ולא הצכי מארן שנפרדנו חיום בשלומן לשאול קדמתי שלא מפני עלי

 שמאחר יעוד * בן בגדי ולא ביגד ואתה למד ונמצא ללמד בא שהזכרת הענין זה ובודאי
 כמה מהלן ומערב אדום ארן מקצה מין התניה כתבי ובאו ל ז׳ מארי אבא מת שנפרדנו

 מחלייס מצרים בארן גלויות רבות צרות ארעי גס לזאת לבך שמת לא ואתה ח־שיס
שהיא באחרונה עלי שבאה הגדולה והרעה להרגני עלי מופרים ועמידת ממין והפסד

 רעה



סא חכמים הרמ״בם אגרה דברי
 כים שטבע זציל הצדיק פטירת והיא הזה היום עד היותי מיום שעברה רעה מכל רעה
 אחריו ונשארתי אצלי ואלמנתו קטנה בת והניח ולאחרים ולו ולי גדול ממון ובידו הודו
 לבב ובתמהין ובדלקת רע בשחין המטה על ניפל הרעה השמועה שהגיעה מיום שבה כמו

 התנחמתי ולא מתאבל אני שנים שחנה כמו הזה היום עד כ ואחי אובד הייתי קט וכמעט
 נישא היה והוא התלמיד היה והוא האח היה והוא גדל ברכי על היה והוא אתנחם ובמה
 הלשון בדקדוק והכין ובמקרא בתלמוד והכין לכטח יושכ הייתי ואני ומרויח כשיק וניתן

 כארץ נכהל והניחני עולם לחיי והלך שמחה כל ערכה * כראותו אלא שמחה לי היתה ולא
 של כללו יגוני ויעורו לכי עלי יהפן מספריו ספר אי ידי כתיכ שאראה עת כל ♦ נכריה

 בהם שאשכח החכמות ידכרי שעשועי שהיא התירה ולולי שאולה אכל כני אל ארד כי דבר
 רע על ולא תלמיד על ולא חכם על לא קיבל איני זה ככל ואני כעניי אבדתי אז יגוני

 ,ה בכית הלכנו ארבעתנו מארי ואבא והוא שאני מכלם יותר עליך לקבול וראוי ומיידע
 בעביר עתה שהגיע זה כתב על אשיבך שלא היה הדין וחן דרשת ולא שאלת ולא כרגש

 אנשה לא ה' אחרי וכיערות כמדכרים יחד ילכתני ושחורה עריכה אהכתי אכל ההרשאה
 כעיני וקשה לי צר כמה יודע והאל אהכה תכסה פשעים כל ועל ופשע עין לך אחשיכ ולא

 הייתי אצלי כאן היית ואלו מות עד לי חרה הטכ הענין אותו וכל אחרת אשר הזמן דוחק
 אליהו ה' שחננך הכן זה על הרכה ושמחתי כחי כפי ואהנה ואכבד כראוי עמך עושה

 אכיתיך תחת טיבה בדרך והילך לחש נכין ושהוא בתורה עיסק שהיא שמעתי הבבון התלמיד
תם ♦ אמן רצון יהי יכן הארץ בכל לשרים תשיתמו בניך יהיו

אליהו ר׳ הרב כתב אגרת
♦ בפירארה אשר למשפחתו תי״בב מירושלים

 התלאית להודיעכם שנית יד אוסיף לידכם הגיעו לא הראשונות האגרות שמא מיראתי
 ♦ כלבבי איש מחני נפקד כאשר ראשונה * הממוני אכליני ♦ מצאוני כדרך אשר

 כחסתריס עליו נכדי יעקב הוא ♦ כי ניתרה לא נשמה ממני שעברה ♦ לכי ומשיש עיני מחמד
 * לשכליות מצורף המדית כענין מוכן ראיתיו כי ♦ ראשי ראשי מקונן אני עליו ♦ נפשי תככה

 בהיותנו ויהי הראשון בצערי מצטער עודני * מהם אצל לא במעלות עיניו שאלו אשר כל
 בן כי ♦ הנחם נפשי מאנה עליו * מנחם כני חלה ♦ מצירים חכליס השיגוני שם כמצרים
 * נעכר יכאכי ♦ עכר חמק והנו ♦ לי כצר וחבלי לככי צור שיהיה חשכתי * לי היא זקונים

 עלי שתכפו היגונות מרוכ ♦ לו הלך חלף אחריו אחדים לימים הנאמן יצחק חכיכי גס
 מלאכו שלח חנם לרופא ההודאה ואחרי ♦ המות וכין כיני כפשע ויהי אחריהם חליתי
 כרוב הייתי ועדין קצ״ד שנת לספירה מ"א הקדש עיר כירושלים פה באתי אשר עד וחזקני
 יצ״ו הקהל ונכבדי ♦ וצערי באבלי ועודני והאנחה היגון ורוב הבריאות העדר מצד החלשה

 עיניהם שתו ומאז כמנהגם במימוני הפרק הכנסת בבית להם לפרש ממני ובקשו אלי באו
 עם והלכה ♦ הכנסת בבית הפרק ♦ ביום פעמים ג' להגיד כבד משא עלי והעמיסו עלי

 מלבד ערב לפנית הכנסת בכות עוד ז״ל רשי פי׳ עם והלכה ♦ המדרש כבית תיספית
אחרים ',ומקומות וכדמשק ובאלסכנדריא במצרים וההוראות במקומי פה הדינין טייח

 הקרובים



חכמים אליהו ר׳ הרב כחב אגרת דברי סב
 ♦ לכלס מספיק אני ית׳ לאל ההודאה ואתרי יכופר כי יאמינו לא והרקיקים הקריניס

 החזונית כי הזה היום עד בריוח ולעשרת לי די זה כל ועם מועטה ההנאה המרובה לטורק
 גדול יבר ♦ המערב בארץ בהם דרתי אשר המקימות מכל יותר ,ה ית׳ ובשופע ברוחב

 ובדמשק נפשות לתשעים קרוב הנה נפטרו ובירושלים ובדמשק במצרים הגלילות באלו היה
 האנשים תדעון למען י חנם לרופא ההודאה אתרי נעצרה המגפה מקריב ועתה נפשות ת׳יק

 בדרך יקצתס ולמכור לישב הסחורה בדרך קצת הנגרים במלאכת הזה כמקום מתפרנסים
 אחרים ודברים והשרופים המרקחות במלאכת בקיאים ואינם הבשחית ובמלאכת ♦ המלאכה
 י חמורים שכלם הרפואה במלאכת לומר צריך אין ולמכיר לישב רק למלאכה ניאותיס

 משתדלים וקצתם הרצענים ובמלאכת הצרפות במלאכת מהם רבים מתעסקים עיד
 יושבים היהודים ♦ המלאכה בעצם והנשים ולמכיר לקנות האנשים המשי במלאכת

 ♦ אחרים במקומות ראיתי כאשר מקנטרים ולא מקנאים ואינם הישמע^ים אצל למלאכתם
 תניח ובמעלות בשנים הבכור אחיכם בני היתומים אודות על להזהירכס לחזור צריך איני

 תוסיפו כי ית׳ בשם אני ביטח כי הזקן אביכם אשת ככבוד גס ♦ כשלים ומשככו נפשו
 אחד כחיר לי שספר מה להודיעכם שקדמתי לי כמדומה ♦ מהם תחסרו ולא כמעלות

 וסביבותיהם אחרים כרשות ואינם לעצמם אדוניס שהס מקומו אנשי אודית על יהודי
 כהס הס נלחמים ותמיד פניהם על וערכ כשתי ומתנצריס חו"כש נקראים גדולה אומה

 להם ויש ישמעאלי ולא עכרי לא עצמם כפני לשון להם ההם והעברים לעתים רק
 ככמה ממנו וחקרתי שלנו הפיסקיס ולא התלמיד לא להם ואין פה על עליה ופי׳ התירה

 אכל אסתר מגלת להם ויש הקראים לדעת ניטים יכקצתס לדעתיני ניטים כקצתס מצית
 לי ספר מבצרה ויהודי ♦ גוזן נהר וכארצס חדשים ז' מהלך מחנו ורחוקים ♦ חנוכה לא

 שישן שם וקרוב כארי כן הושע קכור ושם ימים שני מהלך החדשה לככל קרוב שמקומו
 משם רחוקה הישנה ככל ♦ נריה כן וכרוך יחזקאל עצמה וכככל וחכיריו דניאל ושם הכירה
 ז״ל♦ אבינו אברהם בו שהפילו והכבשן כשדים ואור האדם כני כני אשר המגדל ושם יום מהלך
 ♦ ביניהם ומדבר וים ,במערב כנגדי וכיש המזרח כקצה והוא כהידז שהיה הזקן לי וספר
 ואינם הדתות ככל כופרים לאומות הגליל ויתר לכדס ליהודים אדיר מלך הודו בארץ

 לנהר קרוב כאי משה כני ♦ ולכוכבים לירח לשמש עכידתס ועיקר לאכלה חיה נפש הורגים
 לכדם כמדינה ישכר ♦ ואשר גד ונפתלי דן שכתיון לנהר מעבר ♦ מנשה שבט ונגדם ון שבת
 ♦ ופרסי וערכי עכרי ולשונם האש עובדי וסכיכותס כתורה ומופלגים אדם עם להם אין ודבר

 מפה אלה פרת נהר על וראובן זכולון ♦ לעצמם מולכים הם וגס הדרום כקצה שמעון
 גכוריס לככל דרומיים אפרים ♦ וערכי עכרי ולשונם ותלמוד משנה להם ויש מפה ואלה
♦ עכרי לשון לשונם מהשלל ומתפרנסים מלחמה אנשי

 הירדן וכעכר כגליל והחסידים הנכיאיס קכרי על אשר מתמידים והנפלאות מהניסיס
 שם ללכת כקוני בטחוני כי הזאת כפעם כותב איני ישראל מארץ המקומות

 כשלום תפקידיני ה׳ ישמרכס כניי ”חכיכ ♦ ה״לל כשנה לכס ואגידה אראה כעין ועין
 ,ית ה׳ אל תחינתי והנה ♦ תהיו כרוכים כולכם יצאצאכס הכנות וכשלים כנותי לוקחי

 כרחמיו ה׳ יקים כן הטהורה♦ ביראתו אתכם ולהרבות אתכם להפרות קדשו בית מזל
♦ אחיי והנעימים הנאהבים על מהעלות תשכחי 121 • לכס דבר כאשר אתכם ויברך עליכם

ואתה



סג חכמים אליהו ר׳ הרב בחב אגרת דברי
 ונמצוה עמן דברי היה אשר את תשכח אל *זכוי אחי חניכי עיני מחמד ידידי זאתה
 ♦ וש״ש מאד ישגא ואחרית מצער ראשית והיה לחיים ועלי ולהתחיל להשתדל עליו

* קצ״ח מדליו מיס יזל ואחיכם אביכם אליא
כזה כתיב האגלת גבי על

ושלום ינתן י״צ בכיי כיון ייוסף קייס ישראל יידידיי חניכיי ליד
 קידש נק׳ אשר אחיי גניריי מכם בבקשה
נאשר י'צ כניי לידי זה כתני תגיעו פיראיה

מירושלים
ישיש לכס תחשב וצדקה הס

פירארה

החכמות למוד ברבר שיות
 אל פרווינצאלי נ״ע דוד נממ״רר יצ״ו יעקב כמה״רר המובהק הרב שכתב הקנטרס טופס

 הנקרא יהודא כמה"רר הגאון נן דוד כמהרר המינים סגולת האנשים תפארת
♦ יצ"ו מסירליאין

 ישתנח זמני וציק כחי וחולשת הטרדות רוב עם לפר״ק ר״ן שנת נאפולי פה חדשתי זה
 העמוק זה ונדרוש ♦ הנחילני ומתירתז הזה היום עד מעודי עזרני אשר העוזר
♦ אמן ♦ הטני נזה וכן * חכמני

♦ דנריו היו כה יצ"י שעשועיו נטע המורה נן הוא הדור מגדולי אחד שאל

 כי שמענו מעולם אשר הזמן ת1הגי נכי לעדת נטנע נכספת הפיליסיפיא כי להיות
 ולא חיו ית' לה' תפלה נחנו ולא הדתית נשרשי חטאו לא המתפלספים כתות

 שהאירו שנידע עד דעים תמים מפלאות ננרא כד־ןייות חקרו אבל הנפלאים במעשיו
 רצוני כילל הונח היונים אצל השם זה אשר פלס"פא מה״אל סודית בהרנה האחרונים

 אל צר׳ירא טיב הערניים אצל הנקרא לשכלי שלמות הוא אשר העיוני יכנס שתחתיו

 המעשי כגין הטנעיס שמיש חכמת ר״ל טניע אל חכם נפיהס הנקרא והמעשי ♦ חכים

 השמיש הערב אצל הנקרא הפיליסיפיא לגדולי נודעו אחרים שמושייס ומעשים מהרפואה

 זה נאר כאשר הטנע יסוד ר״ל טכיע אל אצאדזרי קראוהו וקצת טנעי אל עלם אל לנד

 לספק יש מעתה י אלדיאצי נס׳ הפתגורייס מכת האטדינטין למקאנו המעולה הפילוסוף

 כהשבת רצוני נמעשי הנוגעות וכ״שכ בעיוני היצירות בחכמת הנוגעות החכמות אלו אס
 מרוחקית או אהובית הנה האס ♦ הראשונים באיכויות במקריהם באיכותם הגופות טבעי
 שונאי שהם מעניינים נראה כי ♦ המצית חכמי ע״ה רבותינו הנכבדים אצל בטבע

 הפילוסיף מקום בכל קראו שהם הוא בזה והרעידני שהכהילני אומר אשר וזה הפיליסיפיא

 אשר רבותינו ♦ חכמה יסיפיא אוהב אצלם פילו כי חכמה אוהב היונים אצל נודע אשר

למבינים מאד ומגונה רע שם הוא השם וזה פלופוסא אותם קראו ומדבריהם מהם ירא אני

 ביוני



חכמים החכמות למוד בדבר ש״רח דברי סד
 השם זה מהם משמיע נעויתי ולכן ♦ מיכה ר״ל וכיסא הרבה ר״ל אצלם פלו כי יזה ביוני

 מעירין או משגעין מוכים הרכה שהפיליהופיס כי רצי אס ידעתי לא כי הפיליסיפים על
 שהם במתעתד ורצו נפשם בעד הפילוסופים נגד ע״ה כונתס שמע או ♦ יסבול זה כל כי

 כרית מרשיעי איכס העניים הס כי ה׳ 'אכה לא בגיהינום מוכים הרכה להיות מסיכניס
 לירש ראויים שהם יראה לא ח״ו תועה האמת תירת על דברי ולא הדתית אוהכי אלא

 כחכמה וכפרט החכמית ככל בקיאים היו ע״ה שרכיתינו יען כי ביטח אני אבל * גיהינום
 פלופוסא כשם שרצו א״כ אחשוב לא ה^קית חכמת והיא איהי 1: עלם הערב אצל הנקראת

 ישמור שאמרנו אחרון כמוכן כגהינס מוכים יהיו עיה מהם שהרבה וכ״שכ שאמרנו ממה כל
 ז״ל הודו הכככיס חכמת שהיא דיאציאה אל כחכמת כי * אמן חסידיו נפשית את ה׳

 כחכמת גס ♦ פיליסיפיהס והס האומות חכמי דכרי נראים חוזרים ומזלות קבוע שהגלגל
 שמה ארצה ובשמותיהם העשכיס יכמהויות השמים כטכע ה ע" להם מודים הרפואות

 ♦ עפק או * חד או * שניה או ראשונה כמעלה ♦ קר או * חס הרפואה חכמי אצל שהיגכל
 והסמים העשכיס כטכעי בקיאים רופאים היו ז״ל הס כי אצלם היא כך תפל אי • דשן או

 עכדיכן כידן סמיה הא שאמרו המפלת פרק דנדה מאותה כנראה הפילוסופיים ובשמותיהם
 כמשנת ממש הזכירו שם כי דמילה אליעזר רכי פרק דשכת מאיתה גס • דשינתא סמא

 עככרי אדן בעינה ההיא בהלכה מביא והירושלמי ♦ רעיא חוטרא עשב ♦ אביבראה השיתה

 ישמותס הרבה ברפואות נכנסין שהזכירו עשבים ג׳ ואלו רעיין חוטר גס עלמיתא וחיה

 מי פרק ירושלמי כגיטין הרבה ערד י לעלם יחי ♦ העכבר ואזן ♦ הרועה מטה ברפואות
 דידע עליו אמרי דטברייא אסיין ריש אבהי מר' דאייתי שבתי כהני דמשק כנסח שאחז'

 וכשקייני דפרנדיסן דאסיית קפיטולין ריש ככלי רופא )שם ביקטור ידע סד בסמתני

 מלכא דארדשיר כאכורהנא אסיא רופא( )שם דמטיריסא ידע כד דלכא לפירחא סגולין

 אנטוטידקסרון דאסיריש פיליסיף הגרדי)שס אכנימיס ידע כד טורין וכעשכי דקירמנאי
 מדיקלטיאכיס יתיר אספרגיסא יבכסא מדאי לה ואמרו מראי כפרפתיני דעינא כיתא מנגב

 האימות חכמי אלו הזכרת אחר *היחב עכ״ל♦ דפנייס דפנייסי אסוין ריש ריפא( )שם
 הפיליסיפיס אלו ואס ♦ לטכח כגהינס השטן כיד מסירים שהם ע״ה רבותינו שירצו לשכח
 רכים סכרו כאשר ידימה איך ♦ נכח לא התורה נגד מהם ואחד קדמוניהם כשכילי דרכו
 חיזכא ולאמטויי לישנא ”לטמ אסיר גמרא מדין הלא ♦ משוכח זה הרי אותם מגנה שכל
 אמרו ♦ ומתחרט יצריה נכ"יס דלמא כצנעא חב דאי בחייביה כקיאינן דלא גבר שים על

 תיגשתון לא ♦ הכי למימר רברבי דאשלי טימיסא בין ר' אמר רז״ל אק דדרך בירישלמי

 בני לאי אי עלמא דאומי חכימין על ואפילו רבנין על דחששין מלין למיפתה אפיכין
 עד נש דבר קטיגור נש בר דיהא רבנין אסכימו לא דהא * ( כחישותא )או פחישיתא

 בפיליסיפיא שאין הוא ככה ואס * ע"כל להומדה יגחן וכדו רשיעי מן דההזא חכים שיהא
 לריב שנאמר ראוי היה כי מסתברא איפכא אדרבא כי ♦ המחלה מזאת אתמה ♦ ומעלה שבח

 מחלוקת נידע ככר כי כ; גס אתמה לא אינו זה ואס ♦ צירה חמרו שישוב הפיליסיף חכמת
 אשר כפועל החכמות נמצאות דחימר הפרד אחרי כי סכרו מהם השכל חכמי כין בזה

לא המות אחר אך * שכליהם וכמשכיות ♦ בחדריהם גניזות ♦ בחייהם החכמים השכילו
יקנה



 סד, חכמים החכמות למור כדבר ש״ות דברי
 שיפקדו שסובר רש י עמו וכסותו בתומר בעודו השכילו לא אשר מושכל השכל יקנה

 בשלישי נתבאר זה וכל • מעולמו בהפקדו נפסד השכל גם כי המושכלית קנין מהשכל
 אין חכמה דברי כי עוד אאריך לא אדוני ♦ ליי לר׳ ממלחמות כראשון יגם * מהמורה
 רביתינו כינת בפי ושמת • תודיעני תדוש איזה מזה בדבר ידעת אם פניך אתלה ״ להוסיף

 בספרי הנז׳ זולת אחרים שבתים גם כי * שנאתם גם אהבתם גס * הפיליסיף בדין ע״ה
 לאל הגשם ס' שהעתיק המקק החכם ז״ל רביתיני כשם עליהם דבר הפיליסיפיס אוהבי

 דורנות והוביל לו אשר ההקדמות בס׳ לוקניס שבח חנן בן אסתך גס חכם( )שם בטרוג
♦ גדול ספקי כי רביכז ילמדנו * ז״ל חכמינו משם לפיליסיפים שבתיים ומאמרים

המונחת השאלה תשובת

 שהם רצוני ♦ הנחת כאשר השנאה דרך על ראשונים בפנים בעניותי תושב השאלה האת
 הא ועוד • בארור עליה ולחיקם יונית חכמת ללמד ואסרו הפיליסיפיא שנאו ע״ה

 יונית חכמת ללמוד מהו ישמעאל ר׳ את ישמעאל ר׳ של אתיתי בן שאל במנחות אמרינן
 אתת שעה אפילו ולילה יומס כלא לעילם אפשר שאי כשם ♦ ולילה יומס בי והגית לי אמר

 הזייא זהו יש אוהבי להנחיל אמרו ועוד ♦ אתת שעה אפילו תירה בלא לעולם אפשר אי כך
 היא אור ישכן אשר שהדרך זה מכל נראה ההגיון מן בניכם מנעו ועיד ♦ ורכא דאכייא

 בפיו מחודד שיהיה יחיו כל כתלמיד לעסוק מישראל אדם כל חייב בהכרז א״כ התלמיד
 ♦ הקצה מזה חק נפשנו שנשים לא כפיו מגמגם יהיה לא אדם יש^הו שאס חדשה כדיוגטתא

 וכאשר ♦ ודיו ♦ קיו של כנו יכן * קיו כדין לומר צריך ואץ ♦ מוקצה כדין דכר שום נדע שלא
 ושנאה וקלס לעג הרכניס עליו ינהגו ובחייו • איו יאמרו ראיי החסרון כזה האדם ימות

 שכל ע״ה כתכס ומפי מפיהם עוד ידוע ודכר • ובכעסו בכיסי יתושי ולא ♦ בכיסו ישתו ולא
 ♦ זה על נתפס הוא לדין נכנס כשהוא מהתלמוד חסר והוא בפיליסופיא בנו שמשים אדם

 לדין נכנס כשאדם אמרם וזהו התורה מצות לקיים יוכל לא התלמוד ידע שלא מי כי
 לעוסקים ע״ה מהם טמונה שנאה הראות פני מכאן די הרי ע״כ כתורה עסקת לו אומרים

 חלק היא כי פיליסיפיא היא גס כי הרפואות כחכמת זאת גם ואף ♦ ובהגיון כפילוסופיא
 אשר המעדנים מעונג תירה מבטל כה יהעיסק • מבשרה וכשר חעצמיה ועצם מהטכעית

 בפסיקתא מצאתי ספק כלי נכבד מאמר הוא הנה עד שאמרתי מה מכל מבהיל ויותר • בה

 נקטינן דיכא ירמיה ר' ליה כס בורייה על מלתא מקים היה זעירא ר׳ וז״ל כהנא דרב

 ומוציא שנאה מכניס המאמר זה * יהודא דין לית טעמא מאי פיליסיפיא עם ללעויי דאסיר
 והיה רובה הלז הירושלמי שקראי כמו בחיר היה ירמיה שזה וכ״שכ החכמה מאותה אהבה

 כי הזאז החכמה על בראשונה להוציא זמנתי אשר הראשון הדרך זהו ♦ הפיליסיפיא שונא
 אראה ולכן • דבר חשים האמת להעלים אין זה כל עס אכל ♦ משונאיה כאמת אני גס

 אחרים פנים אעשה ועתה י הרפואה על ובפרט החכמות על ע״ה מהם אהבות צדדי שימצאו
 בני דע ♦ מוקדמה * זאת היא אחת מוקדמה בזה ואקדים ♦ אהבה של שניים פנים קראתיס

 והרכה שאלת גדולה שאלה כי האל יפארהו י הדור מיפת מורנו בן ♦ זמננו מחמד ברבי

 מאדים חכמים והאבדתי * ואומר שציית המלא כפסיק תתלה ואפילו הקודמים כה נכיכו
בחדא שכלהו אדים חכמי בהקש יאבדו שהתה האומות פיליסופי לשארי הדין שהוא יתאחר

 חחתא 10



חכמים החכמות למרד בדבי־ ות ש דברי סי
 על אנפשיה זמוקיס לחיק להוא לקרא שבקיה אעפ״כ אנא לך אמינא ♦ מחתינהו מחתא

 המשובח הוא ית' מצותיו ועושה תורה שומר כל שבהכרח ואומר * אחריתי לרשא לנשמע
 יחזיק אלם ובן התורה זאת שיעשה צדק גר שיה־ה אימה מאיזה בישועתו שנאמין ראוי אשר

 צריך אין וזה בהפך וההפך לאהרן עיבדי לעבלין לשלם עממין בני יזלון אמרו זה ועל ♦ בה
 אמרו זה יעל בהם וחי האלם אותה יעשה אשר הצתיב לבר מפורש מקרא כי ♦ לפנים

 ובבואי לעלמא איכון לאורייתא אמכו-רזקילי לאורייתא קלישין מלין ארץ הלרך כירושלמי

 הרי ♦ עכ״ל הילין על להילין אכהרתא אורייתא משפעא ולא מתכהרין מיכה אופין לכל

 אומר זה בהפך לומר שירצה ומי ♦ לבו בכל השב לכל להאיר שוה מאור שהתולה מבואר
 מי כי יק״טן או יק״שן אותו אקרא בזה יחלוק אס או * במעטן זתיו ויחזיר שמכזצח שאין
 לא אשר הפילוסיפים אלו כן ואס ♦ בלביל לרך על הולך הוא בלבריו פלפול לו שאין

 ההצלחה היא שזי שכאמין המאמינים קהל לכו ראוי אין והמוהר החכמה אס כי יבחרו
 כתיב כאשר • תלויה התשועה שבזה שהאמינו לפילוסופים למי כהל לרכס שזה והתשועה

 ולא וממשלה בגלולה השלמות כעלי יבחר לא ית' הבירא יז״ל שלו המוהר ,בס אפלטון
 ונשלם הישר לרך על והולך טוב שמנהגי מי ויאהב יבחר אלא בעושר השלמות בבעל

 שעשה מי לומר לו היה כי כחקס בזה טעה ♦ הגופים הדברים בעיניו קלים ויהיו בחכמ׳ת
 וכן • ליה מנין חייא שנא לא ר' ואס י היא מה ילע לא כי לו מאין אבל משה תורת מצית
 ואהב החמרייס הענינים לתאוות עיוני מגמת שס מי בז״הל במיהריו אפלח אבן כתב

 לגרם וימהר מתות מחשבות מחשבותיו בהכרח תהיינה החכמות ,במחקר יביט ולא הנציח
 המעשה באזהרת עסק לא כי טעה הלזה כן גס ♦ עפ״ל הרע ממקרה ינצל ולא הכככים
 נחמן כר משה ר׳ לדברי ולהודות להאמין מחוייביס הישראלים קהל אנחנו כי ♦ התוריי

 ועושה מקום של עילו שפרק הבליעל היוני כנגד זה וז״ל ד' היכל הנקרא ,בה שכתב כמה
 ירפא לא יארסו ארה הוא כי ממני ראיה מכיאין ואין הקדמית אופן להכריע הכרעותיו כל

 כנגל עקיצה עוקץ היא כי כתרי״אקא המאמר כמי אדה( לשין הוא אריהטו פי )רצינו
 ♦ אלהיך לה׳ שבת השביעי ויום וגי' לקדשו השבת יום את שמיר התורה אמרה ,שהר הלב
 בשבת להרגן מותר מקום ומכל בנשיכת© ולאי ממיתים שהם רמש או חיה כגדר אגדרנו אני

 אחד עקר הכחיש לא הוא כי תחיה בלא שכתיב שבת בשם אקללנו בשבת שכפר והואיל
 כי וחביריו אותו שונא הגדול שהרב הרי ♦ עכ"ל לארץ הפיל התורה עקרי כל אבל בלבד

 שהוא מי שכל אנחנו שנאמין ראוי וכן ♦ החדיש פינת שהוא בו תלוי שהכל בעקר האמינו לא
 תורה מתן קילס גם מעילם היתה מהחלוש הפינה זאת כי אבוד הוא הקדמית אמונת על

 י אדם בריאת היתה בסתר מראש לא כי הראשון מאדם דור אחר דור הקדמונים האמינוה
 בפומא היה ומרגלא הנוצרים לכל ראשון האל מיד ושנברא שהיה אדם נודע היה וכבר

 על מאתם זה היה החדיש נגד שהתחכמו הפילוסופים א״כ בו הכחישו ולא קמאי דאינשי
 לאימות ג״כ ונתפרסמה התורה מצד נודעה החדיש שפינת יאחר ♦ ית' בי הכפירה צד

 היה מאז בקדמית שהאמין מי תורתנו ספרי להם הועתקו שלא ולשון אומה אין כי מצדה
 בל' כפירות א׳ מעתה היו כפירות ושתי ♦ הפרסום מצד אס כי שמע שלא הקודם מן רע
 הפלסוף כי ממש כופרים גמורים רשעים כדין הללי לדון ראוי יא״כ י בתורתו כפירות ב'

• התורה נגד שהיא כפילוהופיא שעשה כמו לתורה ופרחים ציצים עשה שמוע אבה אלו

 מעתה



סז חכמים החכמות למוד בדבר ש״וח דברי
 נאמר הגנות זה וכל )ר״ל ממנה העיוני בחלק זזה בחרוש האמין שלא מאחר כהכרח מעתה

 ולתלמידי האמת לחכמי ממש בהם ואין עינים כאחיזות שהם העיוני החלק מופתי על
 לבאר עתה לי נשאר זה כי ♦ אומר כאשר יגונה לא מהטבע המעשי החלק כי התורה(

 פנסיון נתאמת אשר אמתי מעשה שוס גנו לא ח״ו רבותינו מעולם כי ג״כ שנאמין שראוי
 נוי שחברה היה אמתית חכמה שוס גנו לא וגס המשנה ובבאור במורה ה"רס באר כאשר

 גנו החכמות שגנו היה אם יא״כ בתורה נכללו החכמות כל כי * יוני פרסי ישמעאל
 לגוי אומתנו היתה מאז כי נודע והנה ♦ כזה מכיוצא קדושים של כנן יציל ה' התורה
 שאמרו כמו התורני בעסק אס כי עסק לני אין הדין מן כי נכריס ילדי כעסק חטאנו

 חכמה של דכרים פתאים מצאו וכי תזוע לא זמינה כה וכלה וסיב בה והפוך כה הפוך
 או יפה מופר או אמתי דבר כל כי באמת משלהם ואינו מאד שחכמו חשבו היונים בספרי
 היונים בספרי שנמצאו הרבה ודברים הבלים רוב האמנם * מהתורה הוא בכבד מעשה

 שהאמינו מאיתס הקודמים דעות במחקריו תמיד אריסטו כשמביא זה משל ♦ משלהם הוא
 שמעו כן כי ממש החדיש שהאמינו הסק״לבי בה״תס ותלמידי ההנדייס כתית כגון החדיש

 כשחולק יאחר ♦ מהתורה ויורדות אמתיות הן הללו ההנחות ♦ האמתות מנוחלי פה מפה
 כי ♦ שבשתא חורפא לפוס עליו קורא אני פלפוליו מצד הקדמונים סברית על אריסטו

 חיי ע״ה חכמינו בפי הנקראת הרפואה חכמת כי ודע ♦ פלפזלין בהבלי האמת עוית היא
 בה הודו אבל ♦ ההגיון מן בניכם מנעו ואמרו ההגיון שגנו כמו חכמינו גנוה לא דברייתא

 השרש זה ומצד * ירכא ורפא שכתוב כמו ♦ לרפאות לרופא רשות נתנה שהתורה ואמרו
 כרות הראשון אדם שראהו כגמרא שאמרו שמואל כגון כני שהיו מהרופאים הרכה שבחו

 על תהיי לר׳ ואסיתא יתקרי לא ור׳ להוי חכימא אבא כר שמואל בספרו וכתב הקדש
 והבבלייס ההודיים ובספרי והישמעאלים היונים בספרי שעסק נודע שמואל וזה ע״כ ידיה
 מהירושלמי לנו נודע כי ♦ אז שהיו האמוראים גנוהז ולא וברפואות בחכמות שחברו כמו

 אמרו * החכמות למד צרכי כל נתירה עסק ששמואל שלאחר מערבין בכל פרק דעירובין
 מאצטרולוגי אצטגנין יהודי )שם דנקאי באצטגנינותא עסיק אולפן דקכיל בתר ל רז" שם

 חסלת לא אכתי חביבי ברי אבוה בא בר בא ר׳ ליה אמר דישראל שבטא ספר דיששכר(
 בפלפולא טובא טרח דהוא משים אסיותא יידן דר' כורסא קמיה תיקום בעינא * למילף

 דההיא תגא ליה ואית אקהתא זלאקהויי בעמיה רבה למהוי וזכא דאסוותא דחכמתא
 דכולי דוכן ואתעכידריש טיבא סכינא חריפא הוה ושמי?! שנין שבע קמיה קם ♦ חכמתא

 היתה הרפואית חכמת כי להורות הנכבד הלשין זה הבאתי ♦ עכ״ל דכהרדעא אסיין
 דתיי חכמתא וקראוה שכחוה אכל פגם כה הטילו ולא חכמינו כעיני ויקרה חכיכה

 אמונא אנא דמרנא כריה דוד מה״רר שיננא ככן ♦ כעיניהון הית ויאייא ושפירא דכריאתן
 אני אשר הדכריס אלה לשמוע כאפרכסת אזנן יעשה ללמוד דעתך תן כלומר תדל כן לך

 אשר אסקמנדיריס הפילוסוף דרושי חכמת שכל אומר אני ♦ דרחמנא ככשי דאנין כותכ
 הקדמונית הרפואה בטכעי והרמס כנתקניס והסכמת ♦ שלו הרפואה יסודות כס' הראה

 כי הכל על גכרה אשר הקדישה תורתנו דכרי כנגד כאין כמוהו הלא * כס׳ זהמשכית
 המעשה וזה אדם כן כוראיס היו שמהם כחכמתס הגיעו התורה תלמידי הנככדיס חכמינו

♦ אלה בכח אלא נמנע שזה אמרו הס כי ♦ מהס ונעלם האומות מחכמי נעלם הנפלא

 והאחרונים



חכמים החכמות למוד בדבר ש״וח דברי סח
 מת מזג כאדמה שיתחדש הנמנע מן שאינן כתג אל"פסא כגון מהפילוסופים והאחרונים

 כתב שמה * הרוב על אס כי הכרחי♦ אינו מאדם אדם המצא כי ♦ אנושית צירה לקבל ראוי
 שם זה יקרה האיכויות ומשאר ויבש לח יחים מקיר מזוג שם שהאויר השוה קו במקיס כי

 הראשון באופן השלישי הלמוד מן ראשון בפרק שכתב אב׳ה לדעת נמשך וזה ♦ לפעמים

 בעל חסדא כן לוי ר' הכין הדעת זה ועל כשווי שם השמש נכחיות השוה קו שכמקוס
 נכרא אדם רכא כבראשית שאמרו ז״ל רכיתינו דכרי המדכריס מן הרכה וגס חן לוית

 מדברותיך כלה פזלופיסי דהני מנהין חד לכל אמינא ואנא עכ״ל עולס של במזרחו
 זכר חכור מצד לא אדם שיתהוה אפשרות שימצא צד למצא התחכמתס אשר הפילוסופיות

 הדכר פועלים כשהיו לו וקדומים רכא והנה ♦ היום כמשזה השוה המזג מצד נקכה עם
 מקום זולת כמקים לא מהעולם שיהיה מקים כאיזה אותו לכיא יכולים היו הזה הנפלא
 זה יעל ♦ למכרייה יכולין הוו עלמא ריחי ככל זה על ז״צ אמרו לזה כי אמרתם כאשר
 כטבעי אם כי להאמינן אין כי שלהם כטילה כשיחה שלנו שלמה תורה תהא לא נאמר

 כזה אשר וכמזגיס וככחות והעשבים הסמים כנסיונות כגין הטכעים וכנסיינות הדכריס
 גדול ס' שחכר כנידע ע״ה שלמה מהפרי גנבו שזה כעכיר ואמינה טזכה הפילוסופים יד

 הימים דכרי בספר אמרו ♦ רפיאות ס' קידם חברו הספר יזה ♦ הטבעיס סוד ספר קראו
 הספור בם׳ בטרו"גו וכתב ♦ ישמעאל רופאי ראש חשיש בן ורתאן למלך שנתגלה לקדריס

 בעבור לכן ♦ החשישין אי שכבש לאחר ורח"אן מהפרי לוקחו בס׳ רפואות מחברי כי שלו
 חכמי כקיאין היו בה אשר הטכעיס וחכמת הרפואה חכמת שבחו זה כל ידעו שקד.זיכנו

 דמה חזינא דלא לי גרס דבבל טבעא נדת במס׳ שאמרו כמו החכמים שאר מכל יותר בכל
 ואיני חכמתה לסיד מגיע שאיני עד הטבע בסידות בקיאים רך כל כבל שכני ר״ל עכ״ל
 שבחו ז״ל יהס ♦ בו בקי ואיני הטבע חכמת מהיד סעיף זה כי הדמים מרואי להיות ראוי

 מהחכמים אדם כני שקצת עד המגעת הטבע סידות חכמת רצוני מאד הרכה זו חכמה
 שאמרו כמו מעשה ידי על טוב זהב יחדשו או אמתי ככף להיות החי לכסף חדש מזג יתנו

 דכי עתורו כגון אלעזר א״ר כעליה את תחיה והחכמת כפסוק ,בהפ דשקליס כירושלמי
 עכ״ל סכהגין מגי דכהפין ובקליפיתא דדהכייא קדושין כטכע פקיעי דהיז מרקוע״א

 חכמים היו מרקועין של המשפחה שזאת שלו הירושלמי כפי׳ אשר ר׳ פי׳ הנככד הלשון יזה
 חכמה ועוד ♦ זהב מהם עושים יהיו ידועים עשבים מיצי מקרישין והיו כ״מיאה1א כחכמה

 ומפורסמת ידועה החכמה וזאת מהכסף הסיגים כקלות לכדור יודעים שהיו כידם אחרת
 הלכך ♦ הרב עכ״ל לגלות רצו לא זהב ונעשה מיצס מקדישים שהיו העשכיס אכל היום
 כי ♦ כלל בסודותיה היום ידועה אינה הטבע חכמת כי זה הוא האמור מכל הנמשך הדין
 אלו כי בטלה ושיחה והגיה בדויה חכמה היא הטבע חכמת אדם בני היום שקירין זאת

 אצל ממש בהם שאין וכוחיס ודרכי לשוני בטוי אס כי אמתי טבעי סוד שוס יודעים אינם
 המשובחת היתה היא היום הנעלמת החכמה אבל ♦ המשכילים אצל חק ולא היודעים
 יבא ההיא החכמה באמצעית כי גדול כככיד כעליה מחיה תה הי שזאת מפני ז״ל לחכמינו

 כתב כאשר החכמה למעלת יגיע האדם יתעשר וכאשר זמן בבלתי גדול עושר לידי האדם
 התחיל בטבע סודות קצת ככתב לו כששלח מאיר כר׳ גרשום ר' החשיב לתלמידו הר״ם
 להגיע אפשר אי וכלעדה המעלות כל סלס העישר מעלת כי דע • הלשין כזה לו וכתב

 אפשר אי הכית מכולת טרף לו יחסר אס כי המעלות מן למעלה או החכמית מן לחכמה
 להתכודד



סט הסמים החכמות למוד בדבר ש״ות דברי
 העושר קנין עס המושפלות שבחו ז״ל קדמזנינו וגס ♦ עכ״ל המדעיות בהשגות להתבודד

 משבחים והיו המלאכיתיס והמעשים הטבעיס הודות כאור בקיאים היו כי משבחים היו
 עוסקים היו כך מתוך כי מעשית מלאכה מתוך העושר מעלת לכניה יודעים כשהיו עצמם
 ולככך הכסף בצל החכמה בצל כי אומרים היו ולכן במהכיק לימדיס והיו בריוח בתורה

 יוכל לא מהממון ההכרחי נזילת כי מגופם יותר ממונם עליהם חביב גמורים צדיקים אר״ל
 שכתב כמו במהפיק החכמה כאופן להשתדל יהודית ,מד מורכב אדה הוא כאשר כאדם

 יהוד יהודית מארבעת מורככ האדם כז״הל ראשונה פילוסיפיא בה' גירינדי ששת רב
 הארן יהוד ♦ ולח קר האש יהוד ♦ ולח חס האויר יהיד ♦ מכלם קל והוא ♦ ויכש חס האש

 ואיך המנגדיס אלה יתאהבו ואיך ההפכים אלת יסכימו ואיך מכלן ככד והיא ויכש קר
 ישענו לא אס ילחמו לא ואיך אחד כל אצל שנאהב ממה דכר יחהר אס אלחיהשניאיס ישלימו

 לאדם צריך כהכרח שהעשר ור״ל ♦ עכ"ל רכים וכן שלמים הטכעיס המעמיד העמוד על
 וככוד ממון להרויח הרפואות חכמת הלומד ולזה גיפו יהידות ולטבע׳ לביתו טרך לתן
 בעיני משובח וזה ראשי על ברכות יניחו ייתר ויתחכם נפשו ישלים אלו באמצעית אשר

 בב״ק אמרי ולזאת תורה דברי בה לחפיר קרדום מהרפואה עושה שזה מפני ואדם אלהיס
 שוה איני היא בחנם האנשים שמרפא שס שהרופא ר״ל שיה מגן דמגן אהיא קמא הגיזל פ'

 אלא כתורת לעסוק לתרויח כדי זו חכמה למד לא שהוא מעשיו מתיך שנראה מפני מאומה
 הרבה הממון איהכיס הצדיקים כי כטלה כזה וחכמה מהתורה לתתכטל שרצת צד על

 אזל שמעון ר׳ כז״הל לו כא פרק דיומא כירושלמי כדאמרינן ♦ השלמות לכונת הונח כאשר
 ליה אמרו לון אגיד ולא מלי תלת חניה בעץ מדיליה כזון לסטיא עליה נפקו לקרייתא

 קילעא יליבא בלב תלויים האברים כל לון אמר לכך אפסדת ממונך דאפסדת בדול
 לנפשו לתת משכילים לכל גדולת הערה המאמר זה * עכ"ל בכיסא תלי וליבא דחכמתא
 מכדול מסך הוא אשר העכור החמר אחר לרדף לא האמתות להשיג כדי לבד ההכרחי

 המלאכה שזאת בעביר משובחת הרפואות מעשת שחכמת יולד הצד וחזה י החכמות להשיג
 כירושלמי אמרו ולזה המלאכות שאר מכל יותר ליודעים ומתיחסת ניאותה לחכמים
 מאי אמרו נקית אומנית כנו את אדם ילמד לעולם במשנת יוחסין עשרה פרק דקדושין

 לבושיןדפמלכוירוןר״ל במוקראולבשין דקיימין אסווין תני כגין דחירון מאנין דלביש דכייתא

 הגמונים♦ ר״ל יוניס בלשון פמלכורון הגחיניס כמו לובשים מלאכתם שמתוך הרופאים כגון

 רוכבי כודאי כי זה מתם לומר צריך אין האומות רופאי כי יהודים ר׳יל הרופאים ואלו
 בחצרות יושבים יהודים רופאים יש אכל ♦ כצס מכלול ולובשי ♦ הס צחורות אתונות

 חכמת מצד המלכים בחצרות יושכיס שהיו כנו שמריה זר' אלחנן ר׳ שהיו כגון המלכים
 מחלי כשרפאו האחרון אוקת״כיאן המלך וגדלו גדיל רופא היה אלחנן רכנא כי ♦ הרפואה

 רכנא בנו וגס י מאד בעיניו חן נשא כי דהבא די יהמניכא יקרים בגדים לו ונתן הצד
 ורופא גדול אצטגנין שהיה בעבור אלפוש דון המלך בעיני חן ונשא בספרד עמד שמריה
 שלמנ״קא חכמי עם שנתוכח ביום חמודות ובגדי רבות מתנות המלך לו ונתן מומחה
 ♦ מעליא חסידי והיו ביומייהו הזו דישראל דשבטיא רישי תרי והנהז ♦ הנעלמת כחכמת

 הרפואה מצד היה מעלתם ותחלת חסידותם כעבור חמודות כגדי ללכזש רוצים היו לא י
בחכמות לחכמים שבחים בחיכי ראית לך אביא אחר ממקום ♦ לאבותינו שעמדה היא כי

 הללו



חכמים החכמות למוד בדבר ש״רח דברי ע
 שאמרו עד לוי בן יהושע ,ר הקיסר בחצר גדיל היה כמה בכי ידעת כבר ז״ל מדבריהם הללו

 הוו דקיסרא דדרתא מארי כל ואף קיסרא מקיים היה אמר דהוה מה וכל כתנין דהיה ז״ל
 בירושלמי כדאמרינן אלא ה־א לא דכרדסא רבא דהוה בגין הוה דהאי תימא ילא ליה רחמין

 רחיס היה יקיסרא קיהרא קמי מילוי ומפייט פייטנא דהוה בגין דורשין אין פ' דחגיגה

 בכל פיוטי הוי ♦ תרתי היו חכימא יהושע ,ר יבהאי טבעין דמרי נש בר וכל פיוטי כל
 עשבין יעל אעין יעל אבנין על ממלל והיה * הוה טבעין ומר • מתלא מתיל הוה מלה

 זיכיון ועד בליבנן די ארזא מרוש דמליל מלכא שלמה מעין יחיוין בעירין יעל ועקרין
 בכורות ,במה נודע שכבר הירושלמי כמו ממש יתבאר הענין יזה • עכ״ל כיתל בחמר די

 ♦ הטבעיס בחכמת ושכיחיו חכימא יהושע ,ר מחכמת שמה החכמים שהביאו מה פק׳
 ובטבעי חיים הכעלי טבעי כהוד בימיי שהיו החכמים כל על ידית עשר לו ונמצאו

 שכתב כמו הטיברי זדיגגאר מבבל הקיסר בעיני חן נשא החכמה זאת ובעבור • דאילנית

 בכל חכמי כל הרב זוכר ישם שלו ואמוראים תנאים בהדר הלוי יוסף רבנא ברחבה בזה
 ומקצתם הרפואות ובחכמת בחכמות שידעו בעבור המלכים בחצרות שעמדו מרבותינו

 אלא מלכיהם בחדרי היהודים חכמי עמדי לא מעילה כי בלבם שהיתה האצטגנינות מפני
 בעיני נערכות היו מעולם הפילוסופיות החכמות אלו כי החיצוניות החכמות בעביר

 בחכמת כתב הוא • כנודע גדול אצטגכין שהיה שמואל מר אזמר היה ולזה ♦ האומות
 דכיככיא ובמנדעותא בטכעא חכים דלא מאן מלכא קמי יעול לא בז״הל של״ו הפרדה

 וכספר דחגיגה כירושלמי עכ״ל מוועי דלישנא כמכיעא זכא די מאן או עיילין תריין והני

 שמואל • יוכן למען אפרשנו ואני ♦ כדרושנו מופלא הוא שהבאתי הלשין וזה שמואל פרדס
 בו שיהיו לא אס המלכים בחצרות אעמיד החכם אני לומר אדם ישתבח שלא אומר היה
 המופלא במעשה הטבע בחכמת בקי שיהיה או ,א אלו והס גדילים כחית ,מג אחד

 זאת כי האלקי״מיאה ולפעול הטבעיס לשנות למעלה רמזתי כאשר ההיא מהחכמה
 * ספק בלי בה הבקי יתיצב מלכים ולפני המלכים כעיני חן מעלת מהטכעיס המלאכה

 שבזמננו לבנים תיכני כמי לא הנסיוכי האומות צד על הככביס בחכמת היודע כאיש או כ׳
 אצל נקרא יש שלישי מן או ג׳ * כככוד כעליהן להעמיד מספיקית המעלית שתי ואלו

 במדרגה והם ובר״מינידי וסילי׳ניש אומי״ייש כגין והלצייס מליצים הקדמונים החכמים
 אע״פי בלשין במליצות להאריך טוב יחלק גדולה ולאנשים אחת מדרגה שיש ר״ל לשונית

 בקלות רצינו טעמי לאיר מיציא בלשונו ומהיר לשין בעל חס כי חכם בעליה יהיה שלא
 האנשים אצל משובחת עצמה בפני גדילה המדרגה זאת כי ♦ ספק בלי יתיצב מלכים לפני
 חכם ויש חכם ואינו לשון בעל ויש לשון בעל ואינו חכם יש כי לה זיכה חכם כל ואין

 הפילוסופים אמרי כי * עצמה בפני מעלה אחד כל כי בשתיהן שנתעטר מי יאשרי לשון ובעל
 בלשון ונעימים צחים ייתר היו המסדר וברמי״נידי ההלצי וסיל״יני המשורר אומי׳ירוס כי

 סינים בכמה ידם לבשר כבודי חלק ה׳ כי בחכמות חכמים יותר שהיו ואפלטון מאריסטו
 רא“פלקיי וכן גבירול כן שלמה ,זר הלזי יהודא ר' כי ז״ל כחכמינו היה כן • הכדלית זככמה

 גדולים ופייטנים מליצים יותר היו והסילמי והחריזו הגר"ני כפרוכינצא משלנו וגם
 סיף * כחכמה מהם גדילים יותר שהיו ע׳יה ומהרמ״כן מהרמ״כס מהלשון גדול בעריכות

 מרנא הדיר מיפת כן דוד מה״רר כרכו שאל אשר השאלה תשיכת כתכלית אומר אני דכר
 זרכנא



עא חכמים החכמות למוד בדבר ש״וח דברי
 המדעיות חכמות מהז' חכמה שכל ספק שאין ליאין מ״סיר הנקרא יהידא כמה״רר ודכנא

 מהן המעשי ארצה ♦ גמורה אהבה אותה ואהבו חכמינו כעיני ונערכות משובחות הן
 שהיא עיניס כאחיזת אריסטו מופתי אבל • מר"זל האמת מחכמי נשתלשל וזה • האמתי
 שיצא מאיתס מחכמינו אדם היה ולא ♦ מועיל בס ואין הבל דורנו חכמי צפצוף תכלית
 על יתר המדעיות מהחכמית בשתים או באחת או אחד כל בקיאים היו שלא בעולם טבעם

 תורתם על ויתר ♦ ישראל על רבנים נקראים היו בעבורה אשר בתורה הגדולה חכמתם
 והחכמות * צח לשין בעלי ומהם גדילים רופאים ומהם טבעים ומהם תוכנים היו מהם
 והתלמוד מהתורה ועקר שרש בעלה שיעשה יבלכד בעיניהם ומשובחות נערכית היו הללו
 בשים תמצא לא שמעולם אומר וכלל ♦ כבוד לכסיל נאה לא עליו קורא אני כן לא ואם

 כל כי חכמה שום ז״ל הס שגנו מדרש בשום ולא בירושלמי ולא בבבלי לא שבעילם הגדה
 המדרשים בריב ימצא אבל * וכבוד חן החכמים לה יתנו ומשלה יקראוה כשמה חכמה

 ששכחו מקומות כהרכה ימצא ששם מהנכיאים הפסיקתות כגין העמוקים וכספרים
 הרפואה חכמת כי ונשאר ספק כלי נתגלה כן ואס ♦ החכמות כעלי והחכמים החכמות

 מרכים ספרתי כאשר ספק כלי גדולים רופאים היו והס ♦ רכיתינו כפי משיכחת היא

 היא המלה וזאת כבכל די כאשטידיושי התירה שלמדו אחר עומדים היו הס כי מהם

 או סרפיס כי כעיר כגון גדולים אשתידיש היו כככל כי כלעז אשטידיש יר״ל ירושלמית

 שומעים היו כתירה נשלמים שהיו ואחר ♦ ירושלמי כשכת שאמרו כמו דימט־רי כעיר

 שאמר כמו כככוד תירתם לקיים ויוכלו ממונית שירויחז לתכלית מפקחיהם הללו חכמות
 עליהם חולקים היו ההם מהפקחים שומעים וכשהיו ♦ חכמתוי לאו מילוי לאו אי מי1כירוש

 מהם חכם כל והיה האחת על מהאומות הפקחים אותם מעמידים והיו עיונים כמקצת
 נודע שככר רצוני ♦ הדק עיונו על הרכה משכחו והיה היהודי כשם ההוא האמת כותכ

 הככלייס פקחי עם לחכמים שהיו מויכוחים חכמה חדכרי היום עוד ספרים שיש לנו
 אותנו היהודים נצחו פליני כדכר כספריהס כתכו והס ניצחיס היו והיהודים כאשטודיש

 שס היידיאי ספר נקרא לשוננו אל הככלי מהלשון הפרתומי העתיק אשר מכפר זה כנודע

 וחשי כן עם שכככל ישיבות ראשי שהיו זוטרא ומר פפא כר מרפרם שהיה הויכוח כל הכיא

 כתב והמעתיק ♦ ההפרד אחר הנקנה השכל כענין דככל אומי דחכימי אסכולוטיק> ריש
 אל סכרת זה היהודי כשם הככלי שכתב מקומית כהרכה הככלי החכם יחשי כלשון תמיד

 ר״ל עכ״ל אסכילוטיקי למרכולי וטאיכא מריזוטריטי ימרכניאי אפאפיאי יוד־קי רכני

 ישיבות יאשי שהיו זוטרא ומר פפא רב הרכניאה מכת מהיהודים יצאתה הסכרא זאת

 אעשה מה איפה א״כ שלנו האשטודי גדילי כל כעיני מאד ישרה טוכה סכרא והיא שכככל
 הראתי כאשר הקדמונים רבותינו שכחוהו אשר ולגנות כקדשים מום להטיל רשאי איני בני

 קבלת דבר על מהחכמית במעשי חכמים שהיו וחביריי שמואל שכחו שר״זל ר״ל המקומות
 מהחכמות המעשי יודעי על ז״ל הפילוהו שהכאתי פילופיס שם שאס א״כ ואומר ♦ אמת

 ולא מעורון מוכים שאלו חלילה ז״ל שיסכימו זו כדרן אומר לא נסייני כאמות הפעליי
שמלה כמו אותיות כחלוף כילוסיף כמו שפילופוס אזמר אכל ♦ ח"י גהינס ♦ מעזעד

 שלמה



חכמים החכמות למרד בדבד שיות דברי עב
 הפיליסיפים נגד רעה המלה תהית לא וא״כ במלות החליף מדרכי ודומיהם כשב כבש שלמה

 מדבריה להתבטל ואין כה תליי שהכל העקר שהיא ולסיים תורה בכביד דברי חתימת אכל
 מחכמת כגין ממנה קרדום לעשות כן אחר אכל ♦ שישלם עד שכעולם חכמה שים על

 כדי מאד הדכר טיב מהטכעית מעשה איזה כאמצעית אי ♦ ותועלת ככוד לעשות הרפואה
 התכלית לזה אדם לבני למודות שהכה החכמות כל כי התוריות מעשה חק למלאות שיוכל

 החכמות כי ♦ הצליחו ולא כן עשו לא והרכה • והצליחו עשו וכן מתחכמים משובחות הן
 מהם נודע לא היום כי אמתיתס על שעמדו הס והם רבותינו בסברת אף עליונית נשארו

 האמת וקח בעבורך טרחתי אשר הטרח ראה דוד מהירר כני ואתה • השטחים אס כי
 את מיעט שהחזיק נס כי נעשה אשר הקטן זה כגבול הכה להביאו כו וטרח שאמרו ממי

 ממני אתה ששמעת מה מהם תשמע ולא ספרים מאה תקרא אתה כי י״עתי המרוכהכי
 כש״כ סיוע לו עושים עשיר הוא אפילו יודע שלכל הוא ומיסר זמן ככלתי מועט בי־־גע
 תשמע כחדש ותשמע דכרי תכין ואס ♦ כעכירס ילטריח החיים נגד להלון יורע לעני
 אני ובך * קייס מיס מעיין ליבש הנחת כי באחרית תדע לא ואס * ממני תמיד כישן

 ממדרגת קרוב וישימך חסדו מאור אל ה׳ יקריבך לרחק לא אכל לקרב תבחר שאחה בוטח
 ♦ ושלוס פרווינצאלי דוד ,בר יעקב עבדך העליב כנפש אמן ומצות תורה מקיימי הגדולים
 הנעלם הדבר שאלני אשר דוד כמה״רר לבקשת הקנטרס זה חכרתי יעקב אני כי בעבור

 מקום בכל הגדול העקר הס אשר ע״ה חכמינו אם אצלו מסופק שהיה הנזכר
 ומימרות גדולים חדושיס לו הראיתי דשמיא בסייעתא ואני שכחוה או הרפואה חכמת גנו

 האמתיים הטכע ולחכמי לאסטגנינית גס לרופאים והדר והוד שכח נותנית ירושלמיות
 ושמא אליו קנטרסי דכרי יגיע אס לדכרי ראיה יקח ההנה כחכמות התאב שכל ידעתי
 הקדמונית ההפרדה נידע ככר אשר הפיליסופיית כחכמות העוסקים משבח אכי כי יחשוב

 כימי היה זה אשר ישראל בית מאחיכו הפיליסופיא חכמי יבין התורה בעלי בין כילדה אשר
 החכמות סכהדראות ראשי גדולים חכמים שם היו מעולם אשר ספרד שבחבירית אריות

 כת • החכמות במלכות ראשונה אחריהם ישבו אשר קטלו"כייאה חכמי וגם ♦ מקים בכל
 הרב מור־כו הנורא הפרדסי המופלא הרב מות אחר שהיו ההם בימים היה אשר הרבנים

 ע״ה שהרשבא נודע וכבר ♦ המחלוקת צמח משה מות אחרי ומעט ע׳יה נחמן כן משה ר'
 שלא ומקטלו"נייאה הפרד מגדולי הרכה כהסכמת וגזר ♦ ה׳ מלחמת גדילה מלחמה לחם

 משנותיו שכה יחמש לעשרים האדם שיגיע עד הטכע כחכמת וגס ההגיון כחכמת לעסוק
 מהתלמיד יסידיתיו ועשה מיוסד האדם שאז ♦רצוני מהתורה השלמות מגביל האדם אז כי

 הטבע חכמת מכלל הרב היציא הרפואה חכמת אכל ♦ הפיליסיפי העיון יכלכלהו לא ושוב
 להתלמד ככחריתו כה יעסוק אם עין למכשול האדם על תהיה שלא רציני העכין לזה

 ד כהעמ אס כי מעייכת איכה הרפואה חכמת כי לאדס טעייה חדש החכמה כזו אין שהרי
 הבריאות ולהחזיר הבריאות מקו יטה כאשר החלי ממנו ולהסיר הבריאות על האדס
 בעיניהם וישרו צרפת רכנו כל הסכימו הרב הסכים אשר ההסכמה ובזאת ♦ בסירה
 ויענה ימשוך שמיס ירא אדס כל ג״כ ואחריו ♦ עשה גדול סייג כי גדר אשר הללי דברים

 הגדילים רוב וסברת * תירה בטול כעון עלינו באו צרות כמה כי ♦ אמן ברכותיו אחר
 בטול בעין הן ישראל על הבאות הצרות שרוב גרשום ירכינו ירמ"כן רש״י כגון לנו שהיו

 שאני כשיראה לאלקיו נכון ולבו התורה לדברי תאב שלבי מי שכל ידעתי ולכן תירה
 הבאתי



עג חכמים החכמות למרד בדבר ש״רת דברי
 בזת יחשדני טיבה הטכע שחכמת מכללן שיראה זה כקנטרס ירושלמיות מימרות הכאתי
 שהם אע׳יפי בפילוסיפיאה ועוסקים מהתורה הנחשלים ידי ומחזק מאשר אני כי ויאמר

 ומכוכס .נקי אני כי בכשרים חושדים ונמצאו ♦ שעה בחיי יעיסקיס עולם חיי מניחים
 היה לא עתה ועד הרש"בא מימות כי התפארות בזולת חושב אני כי האשם מזה ומחוור

 נתקבלו לא כי לנפשי הרעו אלה שדברי עד היום כמוני הפילוסופים נגד כך שדבר אדם
 להפך ותהי הזהרתים אהבה ומדרך ♦ נפשם לטובת דברתי אשר אנשים לפני כרצון דברי

 ועד יודע הוא כי ואדם ה' לפני החשד מן עצמי לנקות רוצה אני לכן ♦ בעיניהם כונתי
 אע״פי טין”ואפל אריס"טו בדברי שיעסקו ישראל לנערי להתיר בקנטרסי.זה כונתי לא כי

 הלקוחים החבורים אס כי שחיבר קביר שים ששכחתי ולא מאריסטו דתיי ייתר שהיה
 • חיים אלהים דברי רבותינו ובאורי נפש משיכת ה׳ תיי־ת כי מהתלמיד או התירה מדברי

 שרבו כעונותינו רואה אני כי אבל ♦ אמית זו שבסברא תמיד לל ותפלתי סברתי היא וזאת
 מן היה כאשר בככיד אותם מאסף ואין גילים הס התלמוד ותלמידי התורה חכמי כי

 ולא עיר אל מעיר ויגלו תסרח סופרים וחכמת שאזל מה היום שנתקיים וראיתי הדין
 ממנה המעשיים הדברים כגון הטבע מחכמת דברים מקצת לשבח הסכמתי לזאת ♦ יחננו
 המעשייות המלאכית שריב למבינים כידוע הטבע דרך על שנעשית הרבה מלאכות כמו

 והקצירה הזריעה מלאכת כגין באדמה הנעשות מלאכית כל כגין הטבע מחכמת לקוחות
 כלן ימצאין בטוב יעיין כאשר המלאכית יריב והאלכימ״יאה הצורפית ומלאכת והנטיעה
 בכל האדם שיתנהג לא אס מלאכה שוס לעשות אפשר יאי * הטבע חכמת תחת נכנסית
 וזה הדברים כל כולל ונכבד גדול דבר הוא הטבע כי הטבעי המירק דרך על הדברים

 כי בזה רצה ♦ הירח גל1ג שתחת מה כל כוללת הטבעית החכמה כי החכם שאמר כמו
 וחיים הטבע פי על מתנהגים שכלם אנחנו רואים השפל העולם בזה שנבראו הדברים כל
 הדברים כל וגם ובדוממיס בצמחים הזה ההקש וכן ♦ הטבע פי על ונזוניס • הטבע פי על

 ולא ישר איננו לטבע יסכים שלא דבר כל כי טבע בדרך נפעלים המלאכותיים הנפעלים
 עוזר הטבע כי להפעל קלים הס הטבע דרך על שהם והדברים ♦ לעשות האדם על קל

 ♦ בו לפועלים עוזר שהוא כש״כ הדברים בכל פועל חכם הטבע כי עליו ומקל האומן
 חכמה אין שהרי הרפואה וכ"שכ הטבעיות והמלאכות הטבע מעשיות שכחתי זה ובעבור

 רגליו על ומעמידתו בעליה מכבדת היא כי כזו בכבוד בעליה את שתחיה בעולם היום
 מרבותינו הרבה בה שהחזיקו כמו כה להחזיק שטיב ואמרתי אותה שכחתי זה ועל ומככדתו

 או רצען מהיותו או בגר מהיות רופא להיות חכם לתלמיד טוב כי לומר הוא קרוב כי ע״ה
 רב להיות לאדם מועיל יותר יהיה שלא אמרתי לא אבל ♦ זה על והקש תופר מהיותו

 אבל צורף או רופא מהיותו בעולם הוראות ולהורות כישראל הרכה תלמידים להעמיד
 כככוד הרב שיעמידו ראוי שהיה והתלמידים הדור כני כעיני נקלה התורה כי כעבור
 כי עקיבא כר׳ גדיל הוא ואפילו בתלמוד או בתורה יודע לשוס כבוד לתת רוצים אינם
 ילמדו אשר הנוצרים חכתי מפי לשמוע לנו טוב הלא לאמר טינא דיס תלת של לבס העלה

 פרם להם יש האומות ופקחי הגויס שחכמי כעביר אומדים וזה קלים כדמיס חכמה לני
 לתלמידים מקילים הס זה וכעבור •ישכים הם אשר העיר מתקיפי או המלך מכית גדול
 אינם התלמידים היהודים זה וכעבור יהודים או גויס שיהיו כין דכר להם שואלים ואין

כל כי תירה תפוג כן ועל חולה רעה זזו ♦ יהודי חכם לשום לתת ממון לפזפור רוצים
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חכמים החכמות למוד בדבר ש״ות דברי עד
 התירה נגד אומתינו בבני בעילם נפל אשר הכילות וזה הדבר זה כשרואה תוריי חכם

 בסיף היה כך בעונותינו כי ידוע כי מבקש יאין דורש ואין בשוק דלתיס □גרו ולימדיה
 ודיישו העבודות עזבי שהכהניס עד העצרנות גס הקמצנות וגדל הכילות גבר שני בית

 לשום יסומן עוזר אין אשר היום כש״כ כמדבר ונעזב משולח האלהיס בית ונעשה המזונות
 יפה כמה אומר איש אין פה בדברי אפילו התירה משבח אין כי מזה רע וייתר * חכם

 פלינית בדרשה פלוני לעשות הפליא כמה או חכמה דבר איזה אדם יחדש אס אי זה מאמר
 ולא פה דברי משבח אפילו בחנם הדברים להם שיתנו ירצו אבל ♦ פלונית בהוראה אי

 מהפד עושה או ויחף ערום הולן או ברעב מוטל או ישותה איכל האמתי הרב אס יחושו
 לנו והיה ארעו המתעים והמנהגים הרעים הדברים אלה כל * יענה כבנות ואבל כתנין

 ברעב מתים עצמם ראו כי ♦ בתורה קבע לעשות החכמים לבית הניא אשר ימים כמה זה
 חבר או אדמה עובד אי אומן רופא יתנני מי אמרתי זה יעל י זההזדמן הקרי אל ומוטלים

 * הבית מכולת טרף יחסר אס חכם אדם של בביתו מריבה תתחדש שלא יתכן אין כי חנוני
 משבח איני דבר סוף • לקח וייסיף חכם יישמע עוד ייחכס לחכם נתתי שאני וידעתי

 בפילוסיפיאה לא ובתלמוד בפסיק אס כי שיעסוק היהודי התלמיד את מלבב ואיני
 מי לכל נאמן תלמיד אני כי ישן האק ועל בה יחיה צער וחיי מעיני תירה ושיקים
 מושכל הוא אשר והבנים האשה להעמיד אבל ♦ אומר זה כל האלה כדברים יאמר שקדמני

 הרפיאה מחכמת מחרישה של ויתד קרדום יעשה אמרתי ימיתו ולא שיחיו שראוי ראשון
 ובניו אשתו יפקיר שלא שכל בעל אדם לכל שראוי כמו לבניו אוכל חופר יהיה ומשם

 ולפחות י לאומים יזעמוהו עמים יקבוהי ההזדמן ואל הקרי אל הכל יעזוב שאס הקטנים
 לו יהיה ושלים האנשים יכבדוהו בכבוד ויתפרנס נקיה מלאכה בעל אי רופא כשיהיה

 ומתנשא ומתעלה מתיקר שמיס שס ונמצא עדיף הבית ושלים ומבניו ומאשתו עבריי מכל
 עליהם לטרוח מזונותיו על יתגבר ולא האהל מתון יזוז ולא כן יעשה לא ואס ♦ ידו על

 ונאכלה בשר לנו תנה לאמר עליו ויבכו יצעקו כניו כי ידו על מתחלל שמיס שס נמצא
 ויקלל וירגז ייכעיס דבריהם לסבול יוכל ולא • יעשה כן לא והוא מזין ופל ויין לחם ואף

 זה כל ואת ♦ אמן ירחם יענייו ה' יצילני בביתו ושנאה וצרה תוגה ויולד וכבניתיו בבניו
 אל הרפואה מחכמת שאן< תלמידי חכם לכל ויעצתי הללו הדברים לבי אל ונתון ראיתי

 יעשה אנוש אשרי ויאמר :!י המשכיל יודה לבסוף בטוב יעויין כאשר ספק ובלי * ידו יניח
 הרב בן דוד מה׳ירר בעד חברתיו הזה הקכטרס חכרתי כי ואני י בה יחזיק אדם וכן זאת

 אוהב והתוריות נפשו חשקה חכמה ובכל מאד נכבד הוא החכם וזה ♦ יצ״ו מסיר״ליאון
 פרי יעשה הוא כי ידעתי כי הזה הקנטרס בעדו חכרתי זה ובעבור עקר עושה ומזה מאד

 מדברי האמת על לעמוד רצה הוא אבל ♦ בקליפה להחזיק כדי השרש יעזוב ולא למעלה
 נחמדים מאמרים לו הראיתי ואני • הפילוסופים הללו האנשים מחזיקים כמה רבותינו
 בקצות הרתוקות בישיבות האלה כדברים אמרתי שאלו עד הדרוש זה על גדולות ומימרות

 אלי נותנים היו באמת בתלמוד ואוהבים בתורה חפצים מהם התלמידים אשר המזרח
 דוק״אטי עשרה ההעתק הוא אשר זה קנטרסי שישוה שאומר ולא לפחות דוק״אטי עשרה

 שבודאי אומר אני הגדולים מהחכמים אכל ניסו טורי ד׳ בעדו שיתן ממני ימצא לא כי
 האהבה גדולה כי בעבור האמתות מעריכים הס כי אלה דברי ויכירו בטיב יפרעוני

הוא אשר הטוב דעתם לפי לו שישוה דבר בעדו לפרוע יוכלו לא אשר התלמוד שאוהבים

באמת



עה חכמים החכמות למור בדבר ש״וח דברי
 ודנתי חזרתי ♦ כלום הדברים אלו מעריכים אינם שבמחוז הרבנים אלו אבל ♦ באמת
 יחשבו לא בתלמיד ויודעים גדילים חכמים הס כי יען בידאי כי זה על זכית לכף אותם
 שיש במקום שיה האומנית כי שמעתי ימי כל כי אתמה מזה זה כל עם אבל ♦ אלה דברי

 היודע לעלות רוצים אינם אכל מכירים ואלו שקול ירקא דירקא במתא ז״ל אמרו ♦ חברים

 מקרבים אין מת כשאדם כי חפץ אני עמהס לעמוד מה ויהי ♦ כמותם החיים נגד להלון
 נמצא וככר • ורכבים חכמים כמקים אלא תורה ואין ♦ תירה אלא זהב ילא כסף לא אותו

 דינרים ירבכית אלפים מהרייח ייתר תירה במקום לדור בוחרים שהיו מאתנו חכמים
 עברי כתלמיד אהבה בדרן רבותינו פניני מקרקע מעלה אני כן ♦ הרקיס כמקומות

ץ ושלום ממארשוליא פרווינצאלי דוד כר׳ יעקב לעכדיהס משרת לחכמים עבד

הם

מקובצים שירים
 ^צרפחיין שאער שלמה בר׳ משולם ר׳ נשאהא צידה והדה *

בזעמה עליה ואלאהחיאג הנבוכים מורה מה מד פי

 נחקרו ולא סודות אחקור כי נגמרו ולא מזמותי יהגו
 נמסרו לדור מדור אשר תורות סוד על ואעמד סודות אחקור כי

 זרו מלבבי הפלאים כי המופתים דבר על בנפשי עצות
 תרו המבעים ואחרי בהם כחשו רעיוני הפלאים כי
 והתבררו אצלי התלבנו אשר עד לדברים האמנתי לא
 והתגברו תשובותי עלי התחזקו עדי לבי תאמין לא

 עזרו אגרות ואותי מופת דברי על נאמנים בעדים אבוא
 ספרו גואלי גבורות שהם יולרי ושטרי מגלותי אביא
 יהגרו בך ומלחמה מדון עמך לנבואות נבוכים מורה
 נזכרו ולא בהגדות כחם נכתבו לא ספרך אמרים חדש

 תארו מעשים פליאות מיטב ואל והמופת האות ומרחקים
 הותרו ביד לא ספרי קשרי ואיך אמונתי חבלי נתקו איך
 נפזרו חחלי ואבני כמעט החלי מן לקחו יקרה אכן
סרו מדרכיו המעתיקים אבל וחלילה הרב יסוד כן לא

 מזרה לגנות צרפתי משורר שלמה ,בר משולם ר׳ יסדה הזאת השירה( )פי׳ והקצידה *
 באיזה נמצא אשר לה״ק אל ערבי מלשון העתק ♦ מחשבתו לפי עליו ולטעין הנבוכים

♦ נרי מונק שלמה כמה״לר בשערים הנודע החכם העתיקם הזה ס׳ תון המקובצים שירים

 בלשון



חכמים מקובצים *מידים דברי עו
 בארו ולא אדוננו מכתב שבשו יחסה נכתב ערב בלשון
 נפתרו לחלום הנבואות אם ראו ידיו מכתבי בכפר דרשו
 נדברו ומח בלעם אתון בדבר נאמר מה לחזות ספריו חקרו
 והחנברו לאברהם נראו אשר במלאכים בוירא וראו
 יסחרו היצור בקרב אלים בני כי לבבך ידע הלא אבי

 נהדרו מאד ומראיהם תרשיש כעין צורות געשי פעמים מהם
 נכיו לאניש והמה להם נעשה אנושי צלם אשר מהם
 ויצטיירו איש בתבנית ילכי יתגשמו אבל הם אלהים רוח
 והתחברו אדם .בני בהם דבקו בהקיץ אלים בני הם הם
 ספרו ספרך נתיבות לא כי זעיר לי ובתר הדור גדול לי אט

 נזכרו ולא להם אבדו כי לבד עונש חטאים לנפשות האין
 נבערו מוקדים כי אמרו לי ואיך הבא ליום עונש ואין דין אין
 יחרו הגמיל שכיחי נפשות ושם זפת נהלי שם אמרו לי

 גדרו לאניש בהם גדרו אבל דבר ואין הם משלים אולי
 יתחרו בתאוה אשר נפש בעלי לחזק הם משלים אולי
 ויתפקדו זרים ;שמעו פן הדל מדברותיך כלך אבי
 ישערו ולא שדון ידעון לא יאבדו הנפשות כי דעתך על

 ויתאמרו אק פועלי בל ישמחו כן ועל הנף שאלת זאת
 נפטרו שאול מיד אשר אחר אבל רצון שהרו חכמים כמה

 ככרו לך עבודתם חלק מחיר ובלא נתנו הגמילה לך
 נקברו אחרי לפושעים שלום כדבריך יהי כן ואמן אמן

 נסתרו לבך בקרב אמון מחשבות יגלה מי נעורי אלוף
 הפרי ולא אבית חצבו לא מבאר נחלים למשך גביר חרף
 הרו ועמל און היולדים מחקר וחכמי לאפלאטין רך מה
 אמי־ו מהזה לספרים מה אמת של דברים אתון דבר לנו

 ביצת לבך כי ודעתי משל יאמי־ו דרכה באווזות איכה
 עברו שכבי־ זמנים תזכור ולא גלוסקאות על מה התה אבי
 נגזרו בעדי תהומות גזרי אשר ים מפליאות פליאה יש אם
 והתפיררו הרים רעשו בו אשר סיני מע~ד אל לבך ת:

 ו חסי־ ולא אביתינו אכלו אשר המן נפלאות קדושי וזכור
 יומרו ולא מזמותיו מאל ימנעו ולא עוזו ימין תקצר לא
 ציירו האנושי תמונת לאל ואם גשמות באומרים תאנף אל

 כפרו ולא הם הלוקים דעית דמות והחושבים כביד האומרים
 מרו לא ופיו צורם העובדים והם שעיר אמי־ו חכמים כמה

 נעדרו ממך הטעמים כי ודע ;שב דעתך הקטורת על
 הוקטרו הזוהמה ולהעביר ודם חלב מפני כי תחשיב פן

 נאסרו אשר זאת מה לך הוגד לבך בגדים כלאי בסוד עמד
 הותרו אחריו לאחים אחים נשי טעם ומה דבר נבון ספר

 כופרו זיבחים בדמם איכה עמך טעמים יש הזבחים על
 שפרו היודעים עלי כן על יסדם ומלך הם גזירות מצות
 ויתפארו בשמי יתהללו תמכו במדע מדע באין רבים

והתאזיו ריב להרהר חיל אזרו חשוכים יעיר בעיר אראה
יתיהדו



עז חכמים מקובצים שירים דברי
 ויתירהו אדיננו ספרי כעזיר צבועים בתות יתיהדו

 ויתעוררו ולב בלב עוזרים אוהבים לקנאת לב חלוקי מהם
 ויארו אייביו אלהיו ובשם יעיור אמונה בלתי אשר ארור

 נבמרו רחמי עליהם הרב מכתבי ויתר ומשפטים קנין
 נסדרו באמה הם אמת דרך ועל דם קדושה ספרי

 יחירו מבלי דבי־ים לבתיב הכריחך ומי חטא ביראת מוכתר
 היבי־רו ולא מסופקים סודות אבל ענק מחשב דברים לכתוב

 סדרו לך והרמחם צרפת מגאק זמני כהר יעשה מה
 ויצטערו נמצא אשר משגה מעט על ירם ב? יד־עיך ישאו
 יגרו נוזלים שפתי מהן יעיף דברך על כמטר לקחי

 נקשרו ולא מופת מושבית עם ספרך מעדנות לקשר אוחיל
 יושרו ואם טבע * באין עולם לפלאית תיפח לב הכם האתה

 ויתפשרו ריבית דברי ידין ומי מופת דבר עם לטכעים ריב
 תפרו יוךעים קרעיו זה מה ועל מורה עלי לבי סטר אקרע
 כופרו ולא פניו ומכפרים דברו לבכי על מליצים לירה
 כרו פעמיהם על הבאר היא סיררים העמיקו עמוקה עצה
 דגרו כרפי־ים ושמה מינות קננה לפנים שם עלולה ארץ
 עכרו הזמן וחכמי עכור ב^ב מספר מתי במקצתם מהם

 נפגרו ולא הם דפקים בטול הנביאים החיו במתים אמרו
 יהמרו נוזליו ומקור חמר שדי לב וברי מחוכמים ינקי

 שערו כמו לא הדברים כי תאבל ונפשם המה יפגייו
 יעתרו ולא לאל יתפללו ולא עלה מצאו התפלה על

 הפרו כרית לב שכיחי כמעט ברית הגביר שלמה לולי
 ויתבשרו עולם אבית לב על דברו ועתה עמרם לכן אמרו
 הוכתרו יודעיו אמונה כתר ובו לאלהינו אהובי נשאך

 יפעיו בחשאי ופיהם מורה עלי עצתינו אנשי יתהללו
 יפצרו ואל בי יחזיקו אל המחלקות בעלי ימשכוני אל

 נשכרו ולא בידינו לוחות באיב נשאל ואיך בקרבנו אפוד
 דהרו ולא קולם צהלו לא ואם עיז למגדל נחמן בנו לנו

 שקרו ולא יצוני הל דעות אוהבי ויתר ועזריאל עזי־א
 קדרו ולא נשפי כוכבי הם מזבחי ק יאיר המה כהני הם
 נזהרו היקר לספר אכן ספי־ עם וספור ספר יודעים הם
 עצרו כופי־ים ליראת מלין אכל שיעיר יוצרם אל יודעים הם

 נשמרו מכתב וידי מלין אעצור שלמה בן משולם ואני
נגמרו ולא מזמותי יהגו המעשים עלי דבר וסוף אחכם

♦ נ״ל בעץ *

♦ תס

ה7יה



חכמים מקובצים שירים דברי עח

 משולם לר׳ איצא אנהא קול ^מורה מדמה פי אברי קצירה והדה
♦ ז״ל שלמה בר׳

 חזיון רק ההורה אין • לגנות אומרים ♦ מינות אנשי
 בגליון סודות יש כי • נכתב כאשד • המכתב אין

 דמיון פעם משל פעם • הספר כי • כופר חשב
 בנסיון רק האמין לא • הפליא על • שלי דבי־

 ולבזיון לעג יהיה ** * רוגזי אשפך • החריזי על
 רעיון ברעות ספרו כתב • המתיק רעה המעתיק הוא

 גוריון בן אל חמה תעכד • רחיק מלב ♦ בשחוק אמר
 מאבטליון קבל שלא • חדות פירש • ובהגדות

 נקיון ת א ן• על יובל לא • עקש דור אל * מוקש נתן
 ההריון מלאך בדבר * שטנה כתב • בושנה יקח
 תמליון בן שידא יוסף ♦ השדים על • עדים לנו

 כליון עד ממאיר סלון • וגביר הרב * מאיר לשר
 כקיקיון יונק על • הוגה מורה * שוגה כל על

 ההגיון מן המנע * המורה מן • מידה הרף
 עליון דעת תשכיל משם • המרע אל • התורע אך

 רפק מאין החזק בהם • נזכרים בו ♦ סופרים דברי
 רשיון לך אין זאת לדעת י בדמות הוא אם • גשמות בסוד

 הביון יושב מנהיג יש כי • אמן ואמור • האמן אך
 אפריון לו עשה מרך • משגבי צור • לבי ירע
ציון שכן ושכינתו • ובמשכני • סיני שכן

♦ ז״ל שלמה בר' משולם לר׳ כן גס שהיא ואומרים המורה בגנות אחרת שירה וזאת *

♦ ז״ל המשוררים הנכבדים החכמים לאחד והיא ולאמצו המורה בשבח השירה וזאת **

אמרו

 שייון לבשי צרפת עורי ♦ חרמי עם אל • עמי עורה
 פדיון יקר מקצתם על ♦ נבעיר חמה • העיר בדרש על
בחזיון יאמן אז • סורר עם לב * יברר אז

. תס
*4

 לאהד לה נחצאר ואלא אלמורה עלי אלתנא פי קצירה והדה
דל אלשערא אלנבלא אלעלמא

רחשו האמת להצריק אולי ויתלחשו מזמותי יהגו
 ויתקוששו דבר עון ישאו בסוד עמדו האמת להצדיק אולי
קשו דברים מורה עלי אמרו מאשר והחטא דבר עון יודו



חכמים מהרבצים שירים דברי
 עמך כי אהה מורה עלי אמרו
מאך לי וזה ואצעק אצעק

 ובו קברו מעפר יחנני מי
 מקים על ועיני פני יתגיללו

 ממך יגלה מי מקודש קכר
 התנצלות לחוב עושה אני שפלות

 מאנוש חרטה ושילומים נקם
 מגביר מחילה ני תבוא עתה
 וכן דומם כמו זמננו היה
 זמן ונתבשם אדוננו באו עד

 באות אות האלהים כמכתב כתב
העביר חלודה הורה מטעמי

 בעבור הגמרא מזיח רפה
 לעם פשוט כתב המודות העתיק

 פני על ספריו יצאו אשר מיום
 מיושבי נעשו קרנות יושבי

 טעמי הלבבות מן יעקר מי
 העלה בקלפי הכמה גדול טרף
 ודין דת יסודות לומדי לכל למד
 ומה הרב מכתבי חסרים הם מה

 נתנו יום אשר לחסרון תחשוב
אזי כמקדם עדה זכתה לו

 חכמה מדבר דבריו מחוסרים תמצא
 בעבור מדבריו מעוטר אניכי

 מחשב נבוכי מוח ומחוסרי
 אשר וכסבורים בנפשותם שביש

 דבר על תחרשנה מריבים אזני
 חושבים תכונה סוד על עמדו לא

 מזער מעט אך בשכל ידעו
 מעציר ועמי למדרשים נוטה

 מחריש לב חכם עצמי אני עושה
 כמת היו ולא מלין יערוך מי

 דים ילמדו הלכות לומדי
 ידעו לא שנאסר ממה ידעו
 הלומדים אשר למד דבר קשה
 בעלי יש ואס תועים קבע מרוב
 אהריו ממיתת עולם כבוד עמך
ראיתיהו לא אם היקר הוא

 נעקשו ספרך ודרכי משגה
 השו מפלה על ורגלי צועק

ויתפלשו פני יתגוללו
 יגשו בבכי מקורש קבר
 נדרשו אשר והפנים כנף

 ויתכחשו יודו אשר שפלות
 והתבוששו פנים נכלמו כי
 נענשו מפושעים אהיה לא

 הבשו בדמי לשונם רבים
 והעטשו בשמו ממרקחי

 נפגשו ואמת וצדק הם הם
 לוטשו אשר דעות יצאו אז
 נחלשו מאתנו הסברות כי

 נואשו מחקור המודות שהם
 פשו ישיבית ועיר בעיר תבל
 נכבשו סופרים ותחת אהל

 שורשו היודעים בלב תורה
 עיפשו אשר ובספרים רקב
 הורגשו ולא איש ירעם שלא
 נקדשו אשר דת לספרי יתרון

 והתגעשו הרים רקדו לא
 משו והרים קולו תחים נתן

נשו ספריו דבר ואם
 חבשו פאר בהם מתעטרים

 משו מבוכות שכל ממעיני
 חופשו יוצרי את מלעביד

 חרשו חורשים האמונה על
 גורשו מחקר גו ומן מורה
 נדרשו אשר למדרשים נוטה אכל
 חשו שפתי האל לשם נצבו

 נחרשו ולא אזני אחריש כי
 נכאשו הזמן גדולי אל אם
 פורשו אשר דעות ילמדו כי ודי

 חודשו אשר מחיכמים דברי
 ונשתבשו תועים קבע מרוב
 נשו המודות אומר אבי מוסר
 ירשו הקודמים אשר כביד
ויתלחשו מזמותי יהגו הלא

♦ תם

הצרים שירים



חכמים קצרים שירי□ דברי פ

 והכולל החכם ידידי מאת לי המה נתינים מתכרס שם נזכר לא ומחברו המורה בשבת

י מראקיש כמלכות אשר מקנאס מעיר צהלוןיגרו משה כמה״רר

 דת במרומי משה עלה
 יאיר שבלו חכמה כל על

תירה אחלי כל על אכן

 ולנהל אן* עדרי לנהוג
 יהל ו רנ מדע וככל
האהל את יקה משה

♦ תם

אחר שיר
בערו כי המומרים בערו מה
 תאכלם אש ואיך המה אכלה אש
 לאל תשבי כמו עלו אבל זה לא

 מזהב יקרו המורות ספרי
 ר ועוזרי מערים לזאת בינו

הלהב בתיך וכמלאך באש
♦ תם

אחר שיר
המורה על אמרו הצרפתים

 בלים פיך החרש נסיכים ה מוי־
 הכתב כי אומרים עונם ישאו

 הלום עד שמענום לא הדברים הן
הלום אתי אשר והנביא משל

כנגדם אמרו פרוכינצייא וחכמי

 בלום סבלך עיי דום במתג פתי
 'ואיך שכל לך אין להבין משל

• הבורא את • ירא אשי־י
 קורא ספר • תמיד היי

 הכמית שבע • לנו מורה
הוא כי סכל • בו יבין לא

 הלום ב וזק־ ואל של נעלך של
 חוכללהבקנבואהאפבמראהאוחלום

מורה יעטה • ברכות גם
המורה קח ♦ כלם ועל

רמ־ת סירות • תורות בשתי
במות עובדי אותנו♦ דן

♦ תם

 הוא נאמן ציר במקום משה
מטה במקום שם עטו גם

שיר עוד
 דתות העמיד יושר קו על

האותות את בו ויעש

 ככנור כרך אמת מורה אמת
לנגן ידע ולא פתי ובא

♦ תם

שיר עוד
 קשורים הכמה יסוד על יתריו

היתרים ושחת בו ונגן
♦ תם

כנת



פא חכמים קצרים שירים דברי
 מיידה מרח פי וכחבתהא הנין מנד אלקצידה הדה אנשיח כנת

 בגיר בזעמהם עליה ^ראדין אלגאלין ודם ז״ל ומרלפה הנבוכים

י ותואב ואיר פכר פיהא פאן הנא אכתבהא אן וראית עלם

 _ רגשו אשר לב חסרי למה
 לעוז שמש מאור לפגי נסגרו אך

 ועל הם נבוכים אמנם וישוטטו
 עוברי כל ידי רפה אש^■ ספר
 דואגי למסית רפא אשר יספר
 בגי כל בניבו החכים אשר ספר
 נוהגי בטוריו העשיר אשר ספי־
 ובו חיים עצי השריש אשר ספר
 נפלאות כאורו הי־אה אשר ספר
 לכל צדק מעיל העטה אשר ספר
 כמו דרשוהו רב בית בני איכה

 חשבו כהויא ה׳ סיד איך
 שללו ובאשר גשמות שללו כי

 שמע מצות קיימי כי ויחשבו
 ועל גשם ואין אחד ויאמרו

 ולא סבבוהו ומלאכיו ישב
 ירעו לא והם שת מחיצה אכן

 ואין אחד יאמרו בפיהם פעם
 והם לו מסוים מקום אמרו כי

 ולא עם אוילי דברי וידברו
 שמשו לאור עיים נסתמה אך

 לחרוש לשונם קשת וידרכו
 וכי מזמתם חי־פת נראתה כי

 חכמה משביל בסורם משו
 הלא חכמה משביל עגומים ריקים

 כבוד על דברים והעתירו קמו
דרשו מהלכות לבבם גבה

 פחתה יונית חכמה אמרו כי
 בוערים לב בכל והשכילו בינו

 דרשו ולא בבין חקרו לא
 חשו כעטלף ולצאת ערב
 קשו נבובים מירה ידי לבם
 נוקשו ובו והתועים פסל
 חובשו ולא זורו ולא בינה

 געשו שוט:ים ולבות תורה
 רשו כפירים כיפרי ובו אל צאן

 שורשו נעקרו הגעצוצים
 נכאשר הבוראים ובו הורה

 לבשו שונאיו וכישת אוהביו
 פרשו ולא אחין הדורשים
פרשו לומדים לב יכמושכי

 כחשו ובר חיוב חייבו בו
 רחשו אשר ובדלית בחית
 קדשו ברום לו ומקים כסא
 בקשו ואם שבתו מקים יראו

 ונשתבשו היא ולמה היא מה
 פשו ופעם אל מלבדו עור

 שלשו ולא שגי ולא קראו
 בלשו ולא הרב מאור ראו
 מששו כשלו בצהרים והן

 חרשו מאשר ובושו רעה
 חששו ולא אל אל דברו שיא
 משו לא הברית ולוחות משה והן

ויתבוששו נגדו יכלמו
 וגהלחשו מוסר בלי היב
 טפשו ומה בהן סבלו מה

 ונהעקשו נבונינו לבות
והתקוששו אל בתורת בעם

התכוננו 12

 דאנאן אבן סעדיה ר' הרב של ידו מכתב כ״י אחד בקק כתיב מצאתי זה שיר *
 סעדיה ר׳ כי נראה ומזה הנ״ל כדברים ערבי בלשון כתוב היה השיר ולפני •* ספרד מגולי
 ומחברן הנבוכים מורה בשבח וכתבתיה שנים זה הזאת השירה יסדתי אותו חבר הנ״ל

 כי פה לכתבה וראיתי דעת מבלי מחשבתם לפי עליו המשיבים הפתאים ולגנות ז״ל
♦ וגמול ושכר תפארת בה



חכמיםים“הצ! שירים
 והתאוששו זאת וזכרו לב על

 ונתקדשו אדכם בני חכמו
 נגשו ואם להם רחקו אם

 ירשו והם אבותיהם עשו
 פגשו אמת וכדת האמת על
 נחלשו ולא ידיו חזקו אז

 חרשו ואז מזמותיו חכמה
 וינפשו וינוחו יחוו
 נטשו ולא בברכתו אל עם
 נענשו עברו פתיים אכן

גשור אשר לב חסי־י למה
♦ תם

 סמיכים בו אמונה ועמודי
 דרכים פיו כרוח בו ויתן
 הנשוכים וחיו מליו צרי

 וחוכים לו מצפים מאז אשר
 ערוכים תורה טעמי ועליו
 ברוכים המה מאד כי למען
 * משוכים בשמי אהבה גביעי
 חשכים הלך אשר עולם לאור

 סבוכים סירים מנוה ולצאת
 משוכים עליון ממקור ורזיו
הנבוכים ומורה ישרו ביד

* תם

אהר שיר

דברי פב
 פושעים ושימו תועים התבוננו

 ובה הבמה מקור היא ה' תורת
 הלכו לאורה עולם בני כ^ כי
 אשר פסיליהם רק ליונים אין
 חקרו בשכלם נכוניהם אכן

 האמת ישורון רועי אביר וירא
 דרשו ד׳ ספי־ מעל אז

 ובו גן לנבונים בעדן נטע
 נפקדו כי בזמן למופת ויהי
 שכיל הכמה בים במטהי בקע

עברו ולמה הוא נבונים לעבור

תמוכים שכל ביד משה ידי
 תעודות ים יבקע עט במטה
 הכסילות נשיכי על ומרח
 לדלים ערך נעמו ושלחן
 ה׳ לפני אשר שלחן והוא
 עדניו ירבו אוכליו רב לפי

 וישתו האל יחזו ואוכליו
 בו יעלה תעידות ספר והוא

 .שמות ח ערוגות בין לשוטט
 טעמיו חוזים מלשון כאלו
מסקל חורה בעלי ודרך

 אנשי הנחיל משה הרב
 בפרקיו לנביכים הורה
ראשיהם עצמו לפתי

 עולם רזי ספר קדש
 שכלם יגדל בהם אולי

כלם למבין ונכוחים
תם"

 עלי דל עזרא אבן משרה ר׳ בהא נעי אלקצידרה והרה
י דל ואסתאדה כבירה אביה

נגרעו מערוף דמעות נטפי
 צדי שני בין נבוכים ^ה אמצאה כי

 המון ואוכיח אישי יקוד אריב

 שקעו משתף אש גחלי או
 תעו לחיי בין ואלה
נמנעו משלוט הכיבי דמעי

מסיבים בשמי נ״א *
♦ ירבו הגדיל אחיו פטירת על ז״ל עזראכן משה 5 בה קינן הזאת והשירה * *

ויעני



שירים דברי
 עדי השוד מאד גבר ויעני

 לעלות ידיהם אדים מצאי לא
 שלפי לא ואיך לבית עמדו איך

 יפלו שלחים צורי עלי איכה
 שכרו הנפשים לחילה חוה

 הכי בהגירה אגשים יתלחשו
 נפלו עיז מגדלי כי האמין מי
 כוכבי בין אשר ארץ מאיר בא או

 ביום אך למאורים אח אבל אחי
 מחשבות וילדי ארץ עלי צועד
 נוסדו אמונה בני עלי סיריו
 רצון להפיק נתכנו פעמיו מאז

 כמו שחו מאמר אצילי אצלו
 ביום צחות מתי כף לפיהם שמו

 אלמו יום לעניות גבוהה הרבו
 ולו מספר מתי למשמעתו □רו

 פרחו לא אשר עטיו עלי אתמה
 אספו ידיהם נגדם עדי נדבו
 ואם דמו הכפיר על למור טוריו
 קצרו ידיהם חסד לפי הוריו
 איש בני אך ^הים חמד אשר דהר
 אספו במותו שחק צבא נגהם
 נהמו קרבים לכוכבים אלו

 נשאו ובניו למרוד זמן קשר
 המאמר וסוד לקח אבי לקחי
 וראש ראשי מעלי ני ד־ א לקחו
 אשר יום רעיוני ומחכים אבי
 עדי הבל עלי נוח מצאו לא
 * גלות בבור בי אבנים ידו

 אבל אבי בני את להשמיד אסרו
 כמו רוו ולא שתו לאט דמי

 ערי ענו הנדוד בפצעי אותי
 פקדו כבודו מיום אשר אחיו
 הלא ועורות□ אידו לחול חלו
 משחור לבושם כי שק חגרו לא
 עלי יד להשית אליו אספו לא

בחם בהלה הנפשי אמרו

♦ בכיה כ״א *

 הפיצמו בוגד זמן אם או
 אשר סעיפותיו חלפו ולא חלף

פג חכמים קצרים
 פרעו נבראו לו אשר חקם

 פעו ורומם לנוד אמצו לא
 שמעו לשוד מגר רצאו
 יבצעו ולא נפליהם לבות
 נעו הקרבים לקולה רעה
 ידעו ולא קיל להרים רהו
 גודעו באף ערן עצי כי או

 נודעו לאנוש עקבותיו אור
 ויגיעו יוסיף יתניצצו

 נגעו כרוב כנפי עדי שכלו
 הטבעו אמת אדני עלי מליו
 שעו בחקיו היום וכל צירו
 כרעי מענה נגידי נגדו
 לעו לפניו ודבריהם אמי־
 שעו ואליו עמו נאלמו אך

 רצעו הלא דת מביני אזני
 נבעו אשר ידיר מנחלי
 שעו עננים ומהגשים עבים
 קלעי ביד שהם עלי נפך
 זרעו אשר צדקו במי ירוה

 פשעו ובו גבהו מאסו
 רעו ופניו שמש מאור דל כי

 דמעו אזי ועינים כים
 פשעו ובו באדוגירם יד

 קבעו היקר ומופת שבו
 פרעו ולא פרעו הדר

 וישתעשעו לבין ישתערו
 תקעו אהלם צלעי בינות

 קלעו בעת לבי סגור חטאו ולא
 נשבעו הלא עיש בני לשמיר

 שבעו ולא גיפי שאר אכלו
 פצעו אחרי להמית יזמו
 נישעו ולא משוד נעזרו לא

 רגעו נמאסו ברגע עצמם
 צבעו הבכי ובדמי הלב
 קרעו ולא פרעי ולא עיניו
 נקעו ובו אותו מאסו הם ואם
 גועו נדוד ובמכוני חמלה בלי
נטעו השחרות ימי ידיו

אס



חכמים קצרים שירים דברי פד
 נכחדו לא נאכף ערירי אם

 יתחדשו והם ארץ עפר יבלה
 ולא לעפעפי שינה אתנה איך
 הראק לא אם אחי איך או

 יאם תמיד אהמה צלעי ליקוד
 מתי עם לו שכין נפשו חמדה לא

 רמו מאד עיניו נאלח דור
 ותום הסד לעשות ידיהם רפו
 שכון נוצר בכל מות העביר קול

 ** * נועדו חכמים יקרה כסיל מקרה
 אם שאל חפצם יסדו מלכים איה
 עובר עתקי' וחיל לבהלה ילדו
 והם מאבוסיהם אדמה שמו

 עדי והשמינו ושכעו אכלו
 ליד היה ופח צברו כחיל כסף
 צדקו נברים שוה אשר מות

 אזי שרים פני חודר יהיה לו
 אחרי לחיותי יום בני תמהו

 יפגעו מזמות לי כי ידעו לא
 מקול פחדו אריות ומתי
 ערב אשר מערב לאור שלום
 ואל קברו יענו סליחה יבלי

 ימשכו ביום לגורלו יעמוד
אחרו פעמי אחי עלי לבכות

נודעו נ״א *

רשעי אשר עס נ״א **
על

 נכנעו ולא תהלותיו ילדי
 וישתרעו עריפיה יצרו

 יתרעו ולא לנום יתחברו
 ויבקעו פניו שחרי עוד לעלות

 נטבעו הבכי במצולות רגלי
 רעו התולים רוח אשר ע די

 נשעו האמת להביט אבל
 צעו להרע כח ברב אכן

 רקעו תמול רגל בכף כיפים
 והתבלעו וחכמתם ספו

 בצעו ערי כמעט נמשכו
 יגעי אשר כל ולריק
 געו כשיורים לב בלי סביב

 בלעו אשר רגע לפי קאו
 והתגלעו תבוסתם מעגל
 רשעו אשר ״* אדמה במעי
 פרעו משאול לאחי ידיו

 והתרועעו אותי המוצאות
 יפגעו באף כי בטרם בהם
 דעו הררים רוח מעבור או אנוש

 סעו ש בעדו לבבות שועת כפי
 יוצעו רחמים ותחתיו יבלה

 ויתקעו ישע שופרות בו
נסעו אשר אל ואסע כמעט

♦ תס

בנו שנפטר לאיש

 אצריח ומר עיני מחמד על :נהי 1קיר־ וירים * הי יעירר לבי
 אשכיה וגיל יאהב אשר בן על : כאב נכאב בלב ♦ ואתעצב אדאב

 ירתיח כסיר עצבי שאון לבי : ובי אכרה וכף • נדרה בלב בברה א
 אצמיח וקיץ דר בגני דר דר : ודר בהט מקים שק .בשוקי אלבש
 יבריח מחסום שפתי דל על : אתנרה גם אשכנה ונאלם נכלם

 אכריח מאהלי וגיל שמחה :אשכחה גם קרחה א ראש צרחה א מר
יטריח ברי אף ברוגז אותי : בערת אחת ולא נחת אמצאה איך

.תס



פה הכמי□ קצרים שירים דברי

 המכונה בנשר. באן ב; יוסף דון בן פה אנבח הרב העדר על
נ״ע ששה

 הקשית מאד לשאול צבי לשאול
 אל מיום קשתה אך נשתה לא

 יקרו לא לך איך יקרים נפשות
 להבל ומשה נושך חמת בדמות

 הם המורות רכבי הלוף סיסי
 גט להביא שרוחיך המה
 בפה לב פחי י בהבך הבה
 וברוהך אניש שדה כציץ יציץ

 ואני במותו הון כי כעל ששת

 השית ולא גבורתך מות
 השית בלי חלליך זכי יום

 החשית ולא שאון בקול תרעם
 השית ולא נשו ולא נפשם

 הרשית יקר כל לקבל שלוהיך
 השאלת וגם ופחית כריתיתיד

 המשית יאיר כדגת האיוש בו
 רדשאת ולא וחובשת חיש גז

ששאר. אשר ששת עלי נעצב
* תם

תשיתס נ״א *

 אבנר כמו ]גבר • לו דת באש והם • לילו בכל בקור • שכלו לפי משכיל
הנר לאור פולין . יאכל וגם יקלה • היכל בתוך ירביץ • סכל אנוש ובן

 הזרעים יחיה שחק מטר
החכמים יהיה והחכמה

 מצות שומרי אנשים במה
עושים ואין ארצה ישתחוו

♦ יזם

ימיהם הוא לעולם תרבה ואם
 * תשימם עד לחיי תרבה ואם

י תם
הונם עלי עינם מאד תחוס
חנם יצאה אם לבד מצוה

♦ תס

חסרונם ימלא המקים והמה
♦ תם

 אמוני בה תבטחו אל
ה׳ יכולת בלתי

 בגאונם כקלים מקום אבחר ולא שבתי אשפיל ואם במקומי כבודי
 עלבונם יכסה להם והמושב מושב ראש היוהם חשבו המה אשר

אתי והמקום המקום הוא אני

 איש כני תשועות שקר
כאין יכולת כל כי

 בך ותמשול תרשע אשתך אם
לאיש והיית אשה תהיה או

. תם

 נעל דריכת חוצות כטיט שימה
הבעל והיא אשה תהיה או

 כמעמדם ומזלות גלצל
סחורותי נרות יהיו אם

♦ תם

להרא״בע

למולדתי במהלכי נטו
מותי עדי שמש יאסוף לא

איגע



הצרים שירים דברי פו
 אובל ולא להצליח איגע

בתכריכין בוחר אהיה לו

 השיאל אל האל מטוב
כחול חיל הצבור אם *כ

לבן הפך ראשי שער
לבן אחרי דלק הגה

על
 הייתה אדם ואם אדם ולא אדם

 ואיש אשה בלא לאל אומרה או

חכמים
שמי מכבי עוותיני כי
ימי בכל אישים יגועין לא

.תש
 האר המיר פניך את

 התפאר אל יד בקפיצת
. תס

ראשי ראשי אקרא כן על
המשי את ויעבור רץ

* סת
ז״ל הרמ״נס מצבת

 הרתה אמך רום ממלאכי
בראת ואיש אשר. בלא מלאך

♦ תס

מקנא
 דרורך אהיה אני יתן ומי

 ך אמיר ואיככה חשקך אסיר
 צרורך כל למלאת בין מריקים

 ויערך צופך כמו רגביך
 בעירך יבוא לכל בו לשבעה

 אשורך רגלם אחזה ולכן
 אסירך לא ומנהו נטעתיך

באורך לאור יקו לבי אבל
.תס

 מקנא לבי ביחד לציפור
 היא אגי כי אבקש לא דרודך
 בראשו שכל גרגרי אמירך

 ומחקו יקר משכו רך צרו
 ועמו בי הבונה עץ ויערך
 ושכל בינה כל בעירך

 ותוכו לבי כעין זך אשורך
כבודך ואסיר הנני אסירך

 אודות על אהד לחכם בונאפיד שלמה דון החכם ששלח שיר
התכונה הכמת לדעת מתפאר שהוא לו שספרו ושועה הנבזה

נטיעים במרום  רקיעים קול תני
 ברקים ושלחי
 ורמה עש בקום

 חרבות ושועל
 עגולה ואזור
 שור כמו ויגעה

 רשביט וכוכבא
 משולש ויחשוב
 יבכה ושמש

 לבנה וחפרה
 ושמע וטבע
 גאלינוס ויצען
 לתבונה אבוי
 גברים נא לכו

 מניעים ונורו
 רחיקים ים עדי
 וכימה עש עלי

 ערבות ועורב
 עגלה כאופן

 ויקשור שור עלי
 כשי־ביט יקרקר
 מפולש כמבוי
 ונדכה רש בקום

 נא ראו ואמרה
 בדמע יקינן

 וינוס לשומעו
 להכינה ואוי

 קברים ופתחו

 קטבים וחרדו
 עמקים •לשידד

 במרמה לדבר
 ערבות בגלל
 וירעיש יגלגל

 בתלם תאומים
 ויביט "ד.תוליו
 לקוטר* וישיה
 מעלותיו מטת
 תבונה כל חסר

לב הסר לשמע
 י וראן וסינא

 נחוגה למרמה
 ישנים להקיץ

 סלעים ושבר
 ועועים שוא דבר

 בקיעים יבקע
 וירעים רום צבא
 העתועים עבית

 רקיעים תנודות
 צרעים מרובע
 רבעים למספר

 רגעים יספר
 ושומעים ולומדים

 קרועים בגדיו
 גרועים במקהל
ידועים חכמים

ואמרו



♦ תם

פז חכמים קצרים שירים דברי
מרעים כבירו לנבל די האם נגידי כל נגיד לחסראי ואמרו

רשעים במקהל ויאחל ויצהל מרמה מענהו יטמא כי הטוב
וטועים ומטעה מנאציו לכלות וחציו ברקיו הצציו וישלח
פגעים ומקרי לגילים בחטאו יאונה וגלות יכונה ישועה

הצנועים זמן לחכמי ידומה חרופה כשפחה ושפה לב עי־ל
וכירעים כרמן לו ומשתחוים פתיאל בן כמו אל ולמכחשי

קמיעים קלוניו ואדוניו צ ועל מץ מעיל בעוטה ביז לביש ולובש
נגעים ומראות דרכה במעשה רבבה לאלפי בתיבה ודורש

צביעים כדרך קרועה וטלית גרועה וזקן גרועה בקימה
זרעים וסדר בנש״גז בדרשי וירגז לטימאה כארגז ולבו

פשעים לו ואין לאונסו רבעי בארצו לבלעם המסו ויצען
פצעים מי ואל ואבוי אוי למי זמני ידועי שאלוני תמול

יגעים ולשוא תככים איש בפח יקושים אנושים לטושים עניתי□
שעשועים נטע מקירא ראובן בן בצור להמול ערלים נא לכו

שועים ו חכמים בן אלי ורוצו עם בזוי ובוזי לכ'עם ועזבו
קבועים ושכל חן משבצות בתוך פנינוו ולקטו עדניו ואכלו
נטעים גזעים על כמו מעירים אבותיו במעלות מפעלותיו ראו
ידעים בין חמים לבבו וחקרו לטובו אות קחו כתבו ומפי
תקועים ואומן קושט מסמרות ועס יצוקים תבונה בספר ספריו

ונעים מסולסל וצלצל בידו ר וכנו נעימות בצנור ויגע
קל ברוח ים בלב ירוצון כאניות כדור מגלות וירוץ

צבעים ולשלל לרקמה ודמו אל״ים באצבע כתובית מגלות
גביעים שלשה מנירה על כמו בקנה בעותיו —אצ שלש וו ונא
לפושעים מקנא בדורו כיפתח הדרו וישרו פאר זמירי

ומתעים חנפים יכלכל לא אשר להודו ישוה ועדו ושהרז
לסועים גדיים בין כדוב לבבו שאפו ודיקן הדפו נוד ואס
שבעים זממיו גיל כיו□ צר ביום לבבו עיז חרך — אנוש ואשרי

קלעים בכפות יקלע ואויביו לעזיו אל עלי יהבו וישליך
ידועים בהרבות רב ולא באחד מיוחד צור לבד ויפחד ויירא

מניעים כל וראש וקדמון אב והוא רקעיו גלילי לעדיו שת אשר

בסוף גרגרי
 . דשקל חזינא דלא טעמא בד״ה א׳ עמיד ט' דף פסחים המהר״שא לשין לבאר זהיה

 מעיין דעת נתקררה ולא דבריו לבאר רצו אשר ויש שלמים וכן רבים בו נבוכו אשר

♦ בדבריהם הישר
♦ האמורי המהר״שא דברי בבאור רוחי על העולה את שמע הנעים תלמיד

 דאין טעמא ביה דקתני דשקל חזינא בלא דמתניתין יאגזפא * הוא כן שא המהר לשין
 לא מי אכלתיה דנימא בדיקה צריך אין נמי טעמא האי בלא להקשית אין סיף לדבר
 דמבית ובהא לבית אמכית אלא קאי לא דא׳ילס טעמא דהאי ודאי הא ד"יל ♦ וכז' תנן

לבית



חכמיםבסוף גרגורידברי£ 1
 ומהאי בדיקה צריך אץ דשקל בחזיכא אפילו לעיר ומעיר לחצר מחצר וכ״שכ לבית

 לדבר יש דלכאורה דא״לס טעמא האי כיה שייך למקום בממקיס אלא דא׳לס טעמא
 חוששין אין דקתניביה זו בזוית וזה זו בזוית זה ביתו בצי עם אחת בפעם שיבדוק סיף

 זאמאי בדיקה וצריך חיישינן דשקל חזינא אבל דשקל קזינא דלא טעמא בגמרא דייקען
 כי • נגלה מבואר הוא האמור המהר״שא בדברי הנמצא הדוחק * ע״כל אכלתיה נימא

 אגיפא הקשה לא מדוע , עומדת כמקומה הקושי עדיין ♦ הנזכר בתריצו לכי הועיל מה
 צריך אין כמי טעמא האי כלא דא״לס טעמא כיה דקתני לכית אמכית היינו דמתכיתין

 גם קאי דא״לה טעמא האי אס לנו יש חלוק מה • תנן לא מי אכלתיה דכימא בדיקה
• למקום אממקיס ילא לבית אמבית אלא קאי אינו או למקים אממקוס
 לדייק להמקשה לי בא מאין לדעת נחקרה הנז' המהר״שא דברי לבאיר נבא אשר טרם

 טעמא ביה מדקתני הוא שדיוקי נראה לכאורה דשקל חזינא בלא מיידי שהמתניתין
 דעת על עלה היאן כן נאמר אס אבל ♦ חז־נא כלא אם כי מספיק ואינו דא״לה

 ,אכלתיה דנימא דא״לס לטעמא צריך מה חזינא כלא דמתניתין אגיכא להקשית המהר״שא
 היה יצ״כ חיישינן כחזינא אכל כדיקה א״צ חזינא כלא דיקא אשר דעתי לפי התנא הלא

 ♦ בחזינא לא אכל חזינא אלא לכד מספיק טעם היא אשר דא״לס הטעם לומר מוכרח
 אלא • דעתו נגד אצ״ב כחז־נא אף כמשמע היה אכלתיה דנימא הטעם אומר היה ואס
 חזינא דלא טעמא מדייק והגמרא דשקל כחזינא אף מספיק הוא דאילס טעמא דהאי ודאי

 קישיית באה זה על דשקל חזינא ולא ספק שהיא דמשמע שמא חיששין אין מלשין
 ה״ט כלא דא״לס טעמא כיה דקתכי דשקל חזינא כלא דמתניתין אגיכא יקשה המהר״שא

 אף לימר אכלתיה דכימא מטעמא לטעית מקים לנו שאין אכלתיה דנימא אצ״ב כמי
 התנא דלשון אלא כחזיכא מספיקים ששכיהס דא״לה טעמא מהאי ייתר אצ״ב בחזיכא

 ככין על תריצי כא זה ועל ♦ חז־כא כלא דוקא שהיא דעתי לכו מורה שמא חיששין אין
 כחזיכא אף לבית יבמבית לכית אמכית רק המתכיתין כל על קאי לא דא"לס הטעם כי

 לא כזה כי למקים אממקיס חזיכא דלא טעמא מדייק והגמרא דא״לה מטעם אצ״ב
 כחזיכא אף לומר כופל לא יא'כ חיששין אין כי כאמר זה כל זעם דא״לה טעמא שייך
 דאין הוא חזיכא כלא דוקא ודאי אלא דמתכיתין הטעם כי שייך לא כי בו סיששין אץ

 אגיפה להקשות כוכל לא ומעתה * למקום כממקיס וצ״ב חיששין כחזיכא אכל חיששין
 דכימא אצ״ב כמי הט׳ כלא דא״לס לטעמא צריך מה לכית אמכית דהיינו דמתניתין
 כלא שדיקא למקים אתמקיס להורות דא״לס הטעם תפס שהתנא לזמר דיש אכלתיה

 שייך שלא דא״לס מהטעם אס כי ידעכו לא יזה צ״ב כחזיכא אכל צ״ב דאין הוא קזינא
 כממקים אף אומרים הייכו אכלתיה דכימא חיששין דאין הטעם אזמר היה אס אכל ,כיה

 סכר לא והתכא אכלתיה דכימא טעמא מהאי דשקל כחזיכא אף חיששין אין למהים
 דוקא למקים כממקוס דעתך מה דמתכיתין התכא על המקשה הקשה זה ועל ♦ ק

 לכית מבית כין לחלק דא"לס הטעם זה תפסת ולכן צ״כ כחזיכא אכל אצ״ב חזיכא בלא
 זה * אצ״ב בחזיכא גס למקים כממקיס ואף אכלתיה מא כ ;אמאי למקים ממקיס וכין
 תלמיד * בי להתגדר מקים הגדולים לי הכיחי ואילי המהי"שא כינת דעתי לכי הוא

 האמת אל קרובים וישרים כפיחיס אותם ותמצא אלה דברי שכלך במאזני פלס החביב
. א"א ♦ האמור המהר״שא דברי בפינת


