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 אהי המוב שם יזכר טוכ ועל

 הי״ו שילה הנכבד
.לעיניס לי והיה לזה העירני הוא כי

עה ט׳ םף1י שילה ר,צעיי עיי ייאור יצא שו  הי' י

 הי׳ו יוסף מנחם בנין ושור.כ•

עה ומנהם שו  הי״ו יוסף י

לבכם ושש וראיהס שנת
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הודעה
ה נ  מכר ומאסף' מחבר תחכמיניים. בשבת יושב שמואל לאחי ראיתי ה

 ועושה וברמז בבשט משבלו־ וטחרד הגוונים. רוב מעלייתא מילי
 וזה הנבוג^׳. התלמודים דעת בזה להשוות בוונתו ועיקר בונים. בהם

 וסליחות בשירים שר גם עידן.ועידנום בזה עוסק הוא שנים נמה לו
 שרנים.:וחפץ קונטרים־ם ב״א א׳ בספר יחד חיברם לא אבל ותהנונים.

 מרובדעיונו אך הבנים. לתועלת לדפוס ולהעלותו יחד לחברם הוא
 לדפוס אתה תעלהו לא למה לאחי ואמרתי פנים. מבמה נתעבב וטרדותו

 רואות עיניך ידידי דע הטוב אחי וענני במזומנים. ובו׳ ה׳ בירכך והלא
 בארובת־ימים יחיו ובת בן בנשואי פעם וענינים. מסבות אני טרוד בי

 המלאכה את לקחתי ־אז הפנינים בל מבחר א״י בעליית ופעם ושנים.
 ובתמיס-אבל באמת יחד להעתיקם סופר פנים.-והבנסתי בל על לעצמי
 אחת לילה ;בימים הבאה בשנה חספר להדפיס בל״נ לא״י לעלות כוונתי

 יושב בעלייתי׳ זל״ת מרי אבא בא״א והנה בחלומי תרס״ו אייר ב״ז
 תורה) דהיינו למים לנו צמא בל והוי לשתות מים לנו ושאל הבסא על

 כליות כא״א שאל זה מהו בליות מלא בלי שמואל לאחי אני ושלחתי
 אחי לי שלח ושוב לאחי) יעצתי אני בי יועצות טוב(בליות עניתי

 שאל ■ זה מהו תורה) דהיינו בלחמי לחמי (לנו שמן בשר מלא בלי
 מעולה־.קום שמירה ושמרהו בו הזהר טוב עניתי שמן בשר בא״א:

 מ:ף הבנתי: אז ואיקץ. ובו׳ אחר יקדמך פן במהרה במהרה והעלהו
 לעלות■ עצמה זו בשנה נתעוררתי ואז •נע״ג א״א דברי ירמזון מה על

 ואמרתי ■יוסף חלת3״ בשם יקבנו אחי פי אשר הנז׳ הספר להדפיס לא״י
 וגואלי צורי מלפני רצון ויהי! תחלה בו אזנה אני אחר יקדמני למה

שכרי זה־ל והיה אבי״ר כרצונו רצונו שנעשה הגדול שמו למען עזרונו
יוסף בן שילה הצעיר

♦כיי



ותודה ברכה•
 נפשתא דממתק' מרבוותא. שמענא חדתא טרתא השתא איכן

 בצוותא עמיקתא. וסתרי ודרשתא בעשטא באוריתא. ומחדשין
 מוכתדם הראשה. נזר אבן השלשה וטיבים שאלתא. רבסימין הדא

 משולשה וכתובים נביאים ועם מאורשה. משה לנו צוה תורה בחמשה
 הקדושה. הקבלה גם וחידושה תלמודה כולה יעם ששה. משנה סדרי גם

 הואילו אשר שלשה אבות זרע נין אנשא תלת להני ייבואו יעלו
 בקודש ראשון .וקלישא. זעירא ספרא האי לאלפוסי ובטובתם בחסדם

 זל״ת יוסף מרי אבא לאדוני בן יצ״ו שילה ה״ה היקר אחי נקדש מרחם
 בבנים ה׳ ויזכהו אכי״ר ובנתיו ואשתו הוא בזוהרהרקיע ויזהיר יאיר נרו
 ואחיו יצ״ו בנין יה״ה אח בן במעוני חביב השני והטור אכי״ר. קיומה של

 אחי דרה היקר אביהם נשמת י לעילו הי״ו ויהודה אי״ת ישועה ה״ה
 השלישי יהטור הרקיע כזוהר ויזהיר יאיר נרם נע״ג. המנוח.מנחם

 ה״ה היקר אביו נשמת לעיליי יצ״ו מנחם ה״ה אחי בן נפשי אהוב
 אלהי ה׳ אנא הרקיע. כזוהר ויזהיר יאיד נרו רי״ת ישיעה המנוח אחי

 וישמרם ישביעם ימים אורך לטובה לבם משאלות כל מלא ישראל
 בתורה ועוםקי ובבוד ועושר בנים ובני בבנים יעטרם.ויזכו רצון .ובצינה
 הני חלצי יוצאי יתברבו הברכה ובכלל אכי״ר בישראל מצות ומקיימי

 ואו״ע רחמנא, קרייה בבור הי״ו מנחם עיני מחמדי הם ניני תרת
 אכי״ר. בגבולם ושלוה בחילם שלום יהי אי״ת אהרן ויד״ג יצ״ו שלום

 אכי״ר ומצו״י ^״ת דנפשא רחוטין רחמ״ב הני תאמנה צד על רבנותי
 ועט״ר ייםף מרי אבא אדוני כבוד ע״ש ייסף נחלת הספר שם ינק׳
 ברוחניות בין בין.בגשמיות קאאכילנא מדידיה כי העיקר הוא כי נע״ג

 ל עם וחמאמה ישועה יוסף גים׳ יוס״ף נחל״ת כי לרמוז ואפשר זידא
: תחיה אמי. עט״ר שם היא האחרונה וזו כוללים.

יוסף שמואל הצעיר



הסכמת
ישראל. תפארת עטרת חמפררסם. הגדול הגאון הרב

,חסידא קדישא. סבה ההלל את עליו גומרין אץ
וירושלם. לציון ראשון הכנפים. בעל הגדול הנשר ופרישא.
י אלישר שאול יעקב כמוהר״ר ברכה יש״א י

אכי״ר. ישעו מאלקי וצדקה ה׳ מאת

השני כהוט׳ העצנק עדינו לנו הביא אשר את וראו צאן
 מר חבר צר7א נעים ספי יצ״ו שילה הר היקר האיש

 כמוהדד ועצום רב גולל. אור והבולל. השלם ההבם אחיו
 הכי יע״א עדן עובי מהדר יצ״ו ישעיה מ׳ יוסף בן שמואל

 דבר המאסף.כל יוסף נחלת עמג ונמוהו שמו,טעמו קרא
 על חיליה, איעזר הקבלה כלל עד הדקדוק מכלל טוב

 עתיקים מהם הדברים רוב כי הגם דיריה, תורה חכם פעולת
 ביד מצוי להיות יישרים אהל האהל את לחבר עשה גדול דבר

 ספרים הרבה שם מצויים שאינם התימן בערי ובפרט אדם כל
 התורה הקת זאת לאורה להוציא עליו ידי את סמכתי ובכן
 ישיגו ישלא דאוריתא בגזרת גוזר והנני ליוהרא׳ היישינן ולא
 עד ב^תי..ר^מותה כמתכונתו, הי״ו שילה הר היקר גבול את

 לי ושומע תורה, זו אורה הוציאולאורה מיום ישנים עשרה משך
 החותם כ״ד ואביון דל הונן עליון, מפי ויבורך בטח ישכון

 לעושיה תפארת שהיא כל ולומדיה התורה לכבוד בברכה
:תובב״א ירושלם פעה״ק לפ״ק ליצי׳ ההרס״ו שנת תמוז לחודש

הצעיר

שאול יעסב
ם״ט אלי־שר



הי״ו דאשכנזים בדה״ץ הרה״ג הסכמות
^י^ב״ה

שן  סי׳ הרב ונבבד יקר מאי*ס חיבור הח״ט הב״ד לפנינו הג
אל מו ש  יש״א הגאון מהיב הסכמה ובידו הי״ו יוסף ב״ר ׳

 לא איש ששום חמורה וגזירא בנורא, ובח לציון ראשון זצ״ל
 הי״ו אשכנזים דמקהלות דינא בי אנחנו וחננו גבולה את ישיג

 לא איש ששום להזהיר ג״כ באים ת״ה עה״ק ירושלים בתוככי י
 וידוע הברד על שלו את לאסור אדם ויכול גבולה את יסיג
 ושארית ב״ה באחינו אנחנו ובטוחים גבול, השגת איסור גודל

 ב׳ יום הנ״ל הבד״ץ בברכה החותמים עולה, יעשו לא ■ישראל
ירושלם: בעה^ק תרס״ו מנ״א

 שפירא יעקב חיים נאם
 ואלענשטיין גחום משה ונאם
החותם מקום ליב.בהרא״ל ארי׳ נאום

הענינים תוכן הספר מפתחות
עמוד דף עמוד דף

א׳ נ״א ^ מר״פה בימי . א׳ ז׳ הדקדוק כללי
ב׳ U הש־יס א׳ ח׳ אהו״י על דקדוק
ב׳ נ״ב שהכשופיס דע ב׳ הנקודות
ב׳ כ״ג ומקש־ס שואלים יש א׳ י״א העעמיס סדר
א׳ נ״ד הגלגול בחינת א׳ התלמוד כללי
ב׳ נ״ה היבוס סוד J י״ג הקדוש רבינו
א׳ נ״ו היסדות יסוד שם ת״ח שימוש
א׳ נ״ז לדעת לך יש הצדיק, נפש ב׳ י״ד ההלכות כללי
ב׳ n ש״מ עדן גן להעיר עלינו הצעיר אמר
א׳ נ״ח מקשיס יש א׳ ט׳ו ההבל רפואת על
ב׳ ח החהיס יש א׳ י״ז השיעירין כללי
א׳ נ״מ התורה מעיקרי אחד א׳ י״ע הרמזים כללי
ב׳ // הנבואה בחינת ב׳ כ׳ השמעה עניין
א׳ ם׳ שנית הקדמה ב׳ כ״א כולה התורה כל
ב׳ » ג׳ הקדמה א׳ כ״ג הדרשות כללי



מפתחות
עמוד דף עמוד , רף

׳ב׳ ס״ד אעפ״י כי דע ב׳ השכל, המליצה, הרמז, דרך
א׳ ס״ה ההשגחה בחינת המשל, הויכוח, הגוזמא, הדרש, המסורה,
א׳ ס״ז הפליסופיס חכמי ההגדלות, ההפחדה, ההרחבה, החידה,

משגיח, שהשי״ת כשם א׳ כ״ו הסוד ההפלגה, הדוגמא,
א׳ ע׳ היה ומעשה ■ ב׳ // המזיקין מעניני
ב׳ n המחקר ביקורי א׳ ■ כ״ז הקבלה כללי
ל ע״ו מספרים שמעתי הנה א׳ ■ כ״ח בריאה קודם כי דע
ב׳ ע״ז החרדים ביקורי ■א׳ כ״ע ה כי־הא״ס דע ל
א׳ מ ע״ חכמים איזה ישנס א׳ ל׳... עולמות ל
א׳ ל אנשים מקצת ישנס א׳ ל״ד הנשמות בחינת
ב׳ פ״ב ודור דור בכל כי ידוע א׳ ל״ז הדבריס מן אחד
א.׳_ פ״ה העיבור כללי א׳ ל״ח מקשים יש
ב׳ צ׳ התכונה כללי ל החלומות
ב׳ צ״ו והקור החום במדת א׳ מ׳ המתים הפילסופיס,

מענין לידן ואתא הואיל ל w המלאכים בחינת
א׳ צ״ח א״י א׳ מ״ד הלילה תחילת בכל כי דע
ב׳ ff הארץ תכונת ל מ״ה הקליפות בחינת
ב׳ ק׳ הערים שמות ל מ״ו עברה לידו שבאה מי כל
א׳ ק״ח המספר כללי א׳ מ״ח אדם .שנברא קודם
א׳ ק״ט ראיתי הנה הצעיר אמר א׳ מ״כן שרים ע׳ יש הקליפות מצד
ב׳ ק״נ חרוזי שיר ל קי״ב לעיל כתבתי כבר
ב׳ קנ״א מרובע שיר א׳ קי״ג יצירה בספר כתוב
א׳ ■ק־*־ > קשור שיר ׳ א׳ קי״ד עצום סך הניח דהע״ה
א׳ קנ״ג מורכב שיר א׳ קט״ו הפלוגתות היתר
ב׳ קנ״ד מחולק שיר א׳ קכ״ג הארמ״ע בחינת
ל קנ״ו הלציי שיר ל ק״ל בלילה נראים לפעמים
א׳ קנ״ח אלציי שיר ל קל״ב ורפואות הנתוח כללי
ב׳ קנ״ט ניצב שיר א׳ קל״ז ארמ״ע יסודות ארבע
א׳ ק״ס ר״י. דבי הנא א׳ ק״נ האדם תבנית

ל H הסימנים רמזי

ראשון הלס תם
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מודעא
ט י ד ו ה  על או פטס, מארבעה אחד על ספריהס מחברים המחברים שכל ל
 להגדיל כדי מחבר יש יחד. ארבעתם על או שלש על או פכים שתי ^

 חיית למצוא בהם לחפור קורדום לעשות כדי מחבר ויש כביד. לנחול ולקוות שמו
 יירש למען נשמתו לזכות כדי מחבר ויש הוא. עני כי ביתו אל טרף ולהביא ירו
 והנה ליוצרו. רוח נחת בזה לעשות הרבים את לזכות רק מחבר ויש העה״ב חיי
 ואיני חכמה ואינה היא מלאכה כי אשיגנו לא גם ארדפנו לא הוא בי לא הא׳ הפן

 חושש אט ואין שמי יפול אולי החיבור ובזה בעמי אט נכבד כבר כי לזה צריך
 תהלי׳׳ת ידעתי לא השני והשן מאםך. אלא אינו האיש זה לנו עשה מה יאמרו כי
 מן הייתי כי עירי אנשי כל יגידון יעירון כאשר וחםרו מטובו לי השפיע ה׳ כי

 ואעלה ה׳ יזכיני אס שאמרתי עד חסדו. לה׳ אודה המקבלים מן ולא הנותנים
 הדפוס הוצאות רק מאומה ממנו אשתכר לא הדפוס מכבש ■על הדל ספרי זה

 אחר א־ש אותו ידפיס אס או ולאביונים לעניים לה׳ קודש יהיה והנותר והכריכה,
 ה׳ או ד׳ לי יתן ירצה אס רק א׳ פרוטה אפילו ממנו אקח לא לעצמו יהיה

 מן רבים כי לעשותו וראוי טוב הוא כי אס הג׳ והפן ולניני. ולאחי לי ספרים
 א״כ סוך סוך כי לזה כיוונתי לא הצעיר אני זאת בכל לזה כיונו המחברים

 ח״ו טוב שס ולקנות להתגדר זה בחיביר כוונתי אין כי עצמי את עובד נמצאתי
 ואענדיה אבחר בה הד׳ הפן עולם, של מלכו המלך אחרי שיבא האדם מי כי

 ליוצרי רוח נחת לעשות הרבים את לזכות כוונתי היתה זאת רק כי לראשי עטרת
 אינם אשר ודיבור והרהור מחשבה כל כי ועיקר, כלל פנייה שום בלי וקוני ועושי

 לא כי ודע הבל, והכל היצה״ר מצד הם כי ומבוטלים בטלים הכל ית׳ כרצונו
 חידשתי ומה ידעו לא אשר הבאתי מה כי וחכמים לגדולים הזה הספר חברתי

 חמד בחורי התלמידים הס כמוני בחכמה לקטן חיברתיו אמנם התבוננו, לא אשר
 טורח ש׳יזקלתי'מעליהם על לטובה יזכרוני וזכור עייונס בהחלת ללמוד המתחילים

 שולחן להם וערכתי קן, אין בספרים ואנה אנה ה׳ דבר את ולבקש לשוטט משאם
 בברית מביא הנני הצעיר ואט ה׳, לפני אשר השולחן זה עולס מעדני מכל

 במודעא לפחות או בהקדמה שיעיינו עד דבר יעיינו שלא זה בספר מעיין לכל נאמנה
:זה להתנצלות הוצרכתי כן על אשר זו

הקורא עין אל דבר
י ^ א  להם ואומר המבקרים האדונים אל פני אשים דברי לדבר אכלם טרם ו

 ישישים ואתם לימים אט צעיר הן אדבר ואני אדוני שאוני ולב. לב בלא
 היום עד אסתר לא ומפניה מעודי אהבתי הנאמנה הבקורת את כי לכס דעו אכן

 מחמת אך אינם. עוד ופושעים פשע כל להתס דרכה האמת נוכח כי יען הזה,
 בלעג חרב כמדקרות בוטה לאמונה. לא מבקר יש כי יגורתי וקנאתם המבקרים
 למשפטו אשר הנכלס המבוקר ולחרפת לבושת כי להבר, ולא לזרות לא השאננים

 שגיתי אם נכבדים מבקרים היום לכס דברי זה לכן אדוניו לפט כעבד היום יעמוד
תכוני נא אל אך צדקה, תהיה ולכס אחריש ואני הורוני לי הבינו דבר באיזה

בלשון



ב הקדמה
 גסשכס, תחת נפשי היתה לי אס יודע ימי יבין, מי שגיאות■ כי שגיוני על בלשון

 בפעלנס מגרעת מצאתי אולי או או המחבריס ואתם המבקר אני הייתי לו לאמר,
 אדס הנגעים וכל המושלים, יאמרו מחבר מהיות מבקר היות נקל כי אני, גס

 וכישר כעוב זה ידי בפועל נא בקרו ואתם חז״ל, יאמרו עצמו מנגעי חוץ רואה
 באפכם נא אל אך השכלתי מלמדי מכל כי מוב, ברכת עליכם ותבוא בעיניכם

:שלום זה והיה חכמים, מבקרים בחיק לא אך ינוח כסילים בחיק כעס כי

—̂~—

המחבר ההדמת
ר מ אל, הצעיר א מו  ולאסוך הזה הקען החיבור לחבר העירתני אשר הסיבה ש

 חמד בחורי התלמידים ראיתי כי יען הוא מעלייתא מילי מכל כללים בו *
 וביאזנינו בלימודים לשמוע וחרדים ה' לדבר וצמאים מתאויס יחיו עליהם ה׳

 וקצרה, קלה בדרך התורה של לחמה זו לחם יאכילנו מי לאמר מספרים שמענו
 ספרי נפתח. אס כי סדקיתא, ורק-כמחט דאורייתא, סתרין דא יין ישקינו ומי

 הכלל נבין לא כי אומרים הם מה ידענו לא המקובלים וספרי ובפוסקים הדקדוק
 אלא בפרט אין 'כי דברים, ואין אומר באין יצאנו כן נכנסנו וכאשר הפרט, כ״ש
 לקנוח מהפרפראות וגס קצרים ודעתינו שבפרט מה אלא בכלל ואין שבכלל מה

ת מעץ יטעימנו מי ויאמרו תאוה התאוו סעודה דע  להבין התוכנים חכמת כללי י
 הספרים לכם הנה בני להם אמרתי כזאת שמעתי וכאשר ונבונים, חכמים חכמת
 רצונינו ויענו 'חכמתכם* היא כי מרבניכס שאלו הקשה הדבר וכל כחפצכס למדו

 כי ואס דעתיט, על •מיס לאורך ויירשמו יקבעו למען מיוסדים כללים באיזה
 הכל נשכח ימים במיעוט אך הערב ועד הבקר מן אותנו מלמדים רבנינו

 עת ואמרתי בזריזות קמתי אלה כל ובשמעי ואיננו, בו עיניך התעיך מזכרונינו
 רק להם לבאר מתעתד שאני ובעוד חפצתי, אלהי רצונך לעשות לה׳, לעשית
 ותשבורת זרמזיס ושיעורין והלכות דקדוק כללי כמי שם זעיר שם זעיר כללים מעטי

 מתווכחים חמד בחורי התלמידים מן אחרת כת ראיתי לבבי לתמהון והנה וכיוצא,
 שיעור לפי בכה אומר וזה בכה אומר זה וכיוצא וכו׳ יעקב עין משניות בהלכות
 הוא מי לאמר ומהטעמים מהנקודות שאלם מעט הבקי מהם אחד והנה הבנתם,

 סח הוא מה ידעו לא כי תמהו כן שמעו המה וכו׳ ינצב ומי ישוח ומי ירום מהם
 שאלו התורה ברזי מעט הבקי אחד ותלמיד כזאת שמעו נא מימיהם כי וכנראה

 דבריך, על אשיבך ואני דברי על השיביני כלומר וכו׳ זו״נ ז״א או״א א״א הוא מה
 תלמיד והנה להשיב, מה ידעו ולא שיש כנציב נצבו התלמידים יתר כל עם המדקדק

 ועיגולי השוה קו הוא מה שאלם התכונה בחכמת מעט הבקי השורה מאחורי עמד ה̂ג
 חביריהס כל עם המקיבלי עם המדקדק וכו׳ והמרכז הצירים ועיגולי ההיפוך

;i;■: התפלאו



הסדמה
ס כי התפלאו  תמיהיס ההלמידס נשארו ובכן מעולם אזנס שמעה לא כאלה דבד
 ועשיתי קמתי הצעיר אני נתעוררתי כן על זה, ביד אינו זה שביד מה כי ונבוכים,

 עוד יתנשאו לבלתי כערכי, אשר התלמידים לכל בזה להועיל לכל השווה דבר
 לעובה שויס כולם יהיו כי ורק זאת בחכמה וזה זאת בחכמה זה אחיו אל איש
לצורי רוח נחת בזה לעשות כוונתי היתה זאת רק כי העליונה, על כולם ויד

יראה כאשר האפשרי בקיצור ומקצר ועולה מדלג הייתי מתחלה כי ובהיות ומגיני,
 כל ויתלבן יתברר למען והולך מרחיב הייתי אח״כ אך הפרקים, בתחלת הקורא

 בדבר רק הארס יסתפק בתחלה כי התלמידים תבונת לפי בזה וכוונתי עמוק, דבר
 מחרתו ולמחרת בשר גס ולמחרתו דגיס גס מבקש ולמחר בקעניות היום מועט
 בעבע גס הוא וככה ידו, לאל יש אס האדם טבע הוא כן כי וכו׳ פטומות גס מבקש

 מבקש הוא כי היום, שילמוד למה אמש שלמד מה להתלמיד יספיק לא כי הלימוד,
הפשט מן החמור אל הקל מן והלאה הלאה וצעוד הלוך ויותר יותר יום ככל לצעוד

וחויתי יקר קורא היום לך הגדתי כן כי הנה וכר הסוד אל הדרוש ומן הדרוש אל
 כערכי להצעיריס אם כי הלזה החיבור חיברתי לא כי נעים קורא דעתי לך

 קטנס אשר בארץ אשר להגדוליס לא היום, כמוני ללמוד המתחילים להתלמידיס
 זה להם ומצא להם יספיק האס הס, ידעו לא אשר הבאתי מה כי ממתני עבה

 ענק מול כגמד רק לפניהם נחשב אינו הלא שכליהם, גודל לפי הקטן החיבור
 הגדולים הס כי אומר אחת בבחינה אמנם דעתיהס, ועומק לבס רוחב לפי

 מהחכם גס יתעלס לפעמים כי ידוע הנה כי לפעמים, לספרי יצטרכו הרשומים
 הפרטים, גס ממנו נעלם וממילא הכללים, מן כלל איזה פתאום בפתע הנבון

 ברוב תפוס מה זמן אז ויעמוד הכללים, מן רק והמתפשטיס היוצאים והענפים
 כתוב ספר באיזה לזכור בידו תעלה אולי זכרונו, שארית כח כל ויגביר שרעפיו

 בין תכך אז מזכרונו, הנשכח הכלל זה רזנירנו חבירו יבוא ואס ורעיוני, הכלל זה
 למורה להס יהיה כי זה בספרי הוא וכן ממנו המסתעפים וענפיו פרטיו את יבין

 והקדמות, ■־כללים על בנויר^ ככולו רובו כמעט הוא כי העצומות, עיניס להאיר דרך
 להתוכניס גס למקובלים גס לדרשנים גס להנקדניס תועלתו כי אומר אשגה לא ואם

 האיתנים, ארץ מצוקי ארבעה על יכביד ולא וקצרה קלה סלולה בדרך עולה הוא כי
^ כי פנים כל על ענייניו רבו זאת לעומת אך אמריו, מיעט כי אם ו  לאדם מ

 לנבונים, כידוע חסר והעיקר דברים מלהרבות הפנינים, ובידו קצרה בדרך להלך
 בודאי אלו והתר איסור בדיני ולהורות לדון הכסאות על היושבים להרבנים אבל
 ברחבי מתהלכים הס הנה כי למותר אך זה ספרי להם יהיה כי למחברת נצרכו לא
 ח^:ור על לב ישימו כן אס ואיך וההבער והמבעה והביר השור בדיני התלמוד ים

 האדם יכול לא כי אומר אחד מצד אך מהשיעורי מעט רק, בו יש אשר הזה הקטן
 זה כי לבך ידע רבות פעמים כי בזכרונו, והחכמה התורה כללי כל בדעתו להקיך

 בשכ׳-ו ויורד העולה הגדול הרב גס כי יזכרני הכל כי אדם בני לרוב הנמנע חן
 התוכנים בחכמת הבקי לימים צעיר איש יבוא פן חוששני תלמודינו, ים בעמקי

 והשכבה, ומדע התכונה בחכמת ומשכיל זקן איש יהיה כי איפכא או וישתקנו,
כ א בבהלה, הזקן ויחריד בתלמוד ומפולפל חריך בחיר איש יבוא פן אני ירא
יטרידו ולא לספרי, מעט צריכים זקנים עם בחורים הרבנים גס כי אומר אני

עצמם



גהקדמה
 כתלמוד' דורש אני ממי כל פיבת כי המחקר/ בחכמת קץ אין בספרים טצמס

 זכרן כת בעל הבקי להחכס אבל המחקר/ ביקורי תוכן י״ד בפ׳ ועיי׳ -מחקר/
 ולא פתיל כצמיד והתורה החכמה ופרטי כללי כל בדעתו tלהקין יוכל אשר גדול

 לספרי צריך אינו ודאי זה היובל, בעולם שנה נ׳ עליו יעברו אס אף מזכרונו ימושו
 נמצא אס היה ויקר בזמן, אלפים מני לאחד אס כי שכיח לא זה אך וכלל, כלל
 הנה הזמן, ומופת לעמו מופת כזה איש והיה יהן ומי התימן מדינת בכל כזה איש

 להתלמידיס לפתוח הנכון הוא כן כי הדקדוק, כללי קיצור בפ׳ התחלתי הספר בתחלת
 עם הנ״כ תחלה הנערים ילמדו תינוקות מלמדי ני ואף הדקדוק, טעמי ביסוד

 וכו׳ קמץ וזו פתח זו אם כי העניין כל להם יסבירו לא אך וטעמיהם נקודוהיהס
 וכל ינצב. ומי ישחה ומי ירום מי הצורך כל יבינום ולא ודומיהם זקף וזה פשטא זה

 ובכל הס, מה ידע לא יזקין כי ועד והעיקר הטעם חסר הנער ונשאר כללוהיהס
 ופועל ונושא נשוא כמו טעמיהם, וכל הדקדוק ויסודי כללי הבאתי לא אני זאת

 התלמידים מעיני ישגבו הלא כאלה עמוקים דברים כי בהם, וכיוצא ומפעיל ופעול
 לקיים ומיסודיהס, הזאת הגדולה מהמחברת מעט רק והבאתי דעותיהם, תכיל ולא
 קיצור הבאתי אחריו מהם, יסור לא יזקין כי גס דרכו פי על לנער חטך ־נ׳ מה

 משנה בין מה ולהבין להתלמד, החפצים התלמידים לכל אזן להעיר התלמוד, כללי
 בכל המפוזרים והבעיות הלשונות־ עוד עליהם יתבלבל ולא •ברייתא, תוספתא לבין

 יקרי כאלה ספרי אך התלמודא, בראש התלמוד כללי נדפסו אס ואף מסכתא,
 יהיו כי איפוא ורציני דא, במשפחה ושנים בעיר אחד אס כי ימצאון ולא המציאות

 טבא כי מעט רק עשיתי לא פה וגס חדא, בצוותא ומבינים יודעים התלמידים כל
יוכל ולא תלמידא יקוץ פן וקמחיתא דובשא מהמון אריכתא, פלפצא חדא

: דא על לעמיד
ן י ר ח  ותועלתם לתלמידים נחוצים הס גס כי ההלכות, כללי קיצור הבאתי א

 ואף המעיינים.בתחילתס אמרו הפרטים, נשכח כללים באין כי נצרכות,
 במים ישוט מי אך ומחברתס, בספרם כללים רוב עשו ז״ל וב״י הרמב״ס אס

 הגדול ביס ^לשוט הזמן תלמידי יד קצרה כי תכונתם, עד ולבוא האלה האדירים
 בהמון נטבע פן נירא אז מתנים, עד בהם ולעבור לשיט אמרנו אס בינתם, בעומק
 את להוציא השפתיס, עד רק בהם להלך נועצנו כן על המיס, גאו כי הגלים

הלבבות נתמעטו כי יען לזה והסיבה לענים, המאירים השוהם ואבן הבדולח
הוא אס אף הזה בזמן המצויס מהתלמידים לא השאל אס כי מצויים, והשכחה

 לך ■ ישיב בוגרת, כלה פירוש הוא מה יתבהננו תשאלנו אם מה, מקצת מבין
 אותו לשאול ותוסיף הדוגרת, הווסת נדת דם פריסת היא ידיעה חסרון מחמת

חילוק באין לנואף הנבעלת אשה היא זו לך ישיב בתודה האמורה זונה פי׳ הוא מה
כך אלא והשערה מסברא זה כתבתי כי תחשוב ולא וכו׳. ועוד ועוד גוברא, מכל

 מעט רשמתי כן על אשר טהרה ילדי תלמידי לאיזה פעמים כמה ונסיתי שאלתי
:הזכירה כת במוחם יקלט למען למשמרת בספרי

 עמינו בני נערי כח יעצרו לא כי מטעם השיעורין, כללי קיטר הבאתי אחריו
 כי הדורים, חכמי בספרי הנה וא׳ הנה א׳ המפוזרין הבירורין כל לברור

הזמן משכילי גס כי לצעירים, נפרץ חזון באין הר.ס בימיס יקר ה׳ דבר היה
חשבו



הקדמה
 של ואצבע אחה שיעור כי הקדמונים, כשיעורי בזמנינו השיעורין לא כי חשבו

 היא אחת תורה של האמה כי ובאמת מונים, עשרת ממט היא גדולה הקדמונים
 הננם או הענק בשיעור כיוונה לא התורה כי הראשונים, בדורות ואם בדורנו אס
שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה היא כי הבינוניס, בשיעור רק אם כי

: הזמנים בכל
ו י ר ח ם כללי קיצור הבאתי א  הזה הס׳ של מנייט ורוב בניינו רוב כי הרמזי

 אשר הקנה ס׳ בעל הקדמון הרב הוא הלא הרזים, חכמי גדולי משני
 צנתרות ושני לגבן, הופיע הקדש נזר ציץ הרמב״ן הגדול והרב יכונה, ומהור קדוש
 היקרים להתלמידים להם נאות בזאת אך והגדילו, הגולה כל עיני האיר האלו הזהב

 לא עדיין הרואות עינינו כי המורים, מרבני שאלם מרס עלות יעפילו לבלתי
 יהיו כי עד הימים יארכו לא בעה״י אך הכדורים, הענבים אשכלות כל הבשילו

 :ביכורים פירות לאכול רוח בכל לנגוח קרניים בעלי תיישים הגדיים
ו י ר ח  לבין אגדתות בין מה להתלמידיס להסביר דרשות, כללי קיצור הבאתי א

 הגדלות ומהו נסתרות, סודות ומהו מליצות, ומהו חידות ומהו הקישות,
 סברות, ומהם קבלות מהם יש כי בישרות, להלך האדם את להלהיב הפחדות ומהו
 רק אריכות מבלי אופניו על דבור דבר המהורות, אמרותיהס מפי ילאו אשר כפי

 כך מתוך כי מספורות, רבו הזמן לתלמידי מזה היוצא והתועלת האפשרות, בקיצור
:הסגורות הדרושים ים בעומק ברחבה יתהלכו

ן י ר ח ס מבן אם כי הצעירים לתלמידים לא הקבלה, כללי קיצור הבאתי א רי  ע:
 לבלתי הסגולה, יחידי הרזים חכמי מפי שמענו אזהרה כי ומעלה, שנה

 החדרה אל יבוא ואז ופוסקים, מש״ס מעדנים כריסו שימלא עד הזאת בחכמה יכנס
 כי תמיד פניו על תהיה ה׳ ויראת המתוקים, מיס ממעייני בששון לשאוב פנימה

 מאשר ושמאל ימין תטה לא תלך המלך בדרך הדבקים, ואתם העיקר היא
 ומיוחד, יחיד ב״ה הכל אדון הוא למקום שוב ליבך רץ ואס המעתיקים, העתיקו

 אחת בסקירה כבנ^צורון לפניו עוברים העולם וכל הארץ בכל משוטטות עיניו כי
 להבין נוכל לא מבלעדה כי מאד, לימים היא עתיקה הזאת המפוארה החכמה הן

 יציאת וענין העולם בריאת כיצד מאד, ממנו שגבה כי הקרושה התורה כוונת
 בהבנת אך מאד, ההר כל ויחרד סיני ־הר על ה׳ ירד תורה מתן וחופן מצרים
 ואפריין הזה, הענין כל עינינו תאיר היא כי נכון על הכל יבא האמת חכמת

 :הזה בפרק לעיניס לי היה הוא כי זצ״ל אירגס יוסך ר׳ הגאון להרב נמטייה
 הכבוד כסא ונחת אדם נשמת ה' נר הנשמות, בחינת קיצור הבאתי אחריו

 הנשמות באוצר ועומדות חצובות בראשית ימי מששת וקיימות, גנוזות
 תבינו הלא עולמות, כל הבורא כרצון הזה האפל לטך בעתה יורדת אחת וכל

 לא הלא הזה החומרי לארץ מרומים משמי באה היא מה על היקרים תלמידים
 לזה, לצוות אלא האדם נברא לא כי ומע״ט תורה ולסגל לתקן רק הנשמה באה

 ולפנים לפני ותיכנס תעלה מוס שוס בלי ונקייה טהורה לאדוניה לשוב עיתה וכבוא
מול מחזה ה׳ פ;י בנועם נפשו ותתענג תתעדן ואז מזה רדתה מקודם יותר

 בעודו גס בחייו עולמו יראה כי השכל בעין יחזהעיניס לו אשרוכל מחזה,
מעט מרגיש יש אדס שהוא מה לפי והכל הזה, בעולם בחומר מסובך

ויש



ד הקדמה
 ה׳ בחלום ופעמים בהקץ מראה פעמים יתברך, בה׳ דבקותו כפי הרבה ויש

 ויראיט אורך, וחיי ומזוני בבני שהם מקום בכל ישראל בית את יברך יברך, זכרנו
 יתלונן שדי ובלל הערך, יקרת והיא ימינו ואורך חיינו היא כי נפלאות מתורתו

 הצורך, כל זה בפרק מאמרותיו שאבתי כי זצ״ל ישראל בן מנשה ר׳ הנבון החכם
 כי רק הדרך, היא זו לא כי’ שלי שאינו בטלית אתעטף לא כי אגיד מלא ובפה

 דרך, למורה להתלמידים יהיה למען ולאגדם לקבלם בזרוע המרוחקים את קרבתי
 במעט ה׳ שחנני ומה הדרך, ממך ירחק כי המלך דרך לבקש עוד ישוטטו ולא

 שלא ועל הערך, גדולי למול נחשב הוא במה הלא הקלושה דעתי כפי משלי נופך
 :באורך לקמן הסבה לך יתבאר אומרו בשם ופרט פרט כל כתבתי

ן י ר ח  הס וכיצד איך יקר קורא להודיעך המלאכים, בחינת קיצור הבאתי א
 גבוה כי תחתיהם, משרתים מהם ומי כוללים שרים מהם מי נהלכיס

 להודות אלהים, בכי כל ויריעו בקר כוכבי יחד ברן עליהם, וגבוהים שומר גבוה מעל
 ובמלאכיו בעיניו זכו לא שמים הן גדול, ברעש ליוצרם ולפאר הגדול לשמו ולר^ל
 הזה הקטן הפרק ודלה, סרוחה מטיפה הנוצר תולעה אדם כי אף תהלה, ישים
 רבה ביגיעה העתקתי אשר והתיקונים, הקדוש מהזוהר רק הוצאתי ככולו רובו

 ע״ה רשב״י דברי מאד עד עמקו כי הזמנים, טרדות מתוקף אפים וזיעת
כמה עד ולהתבונן לראות משפט ומאזני פלס צריך ולזה הצפונים, אמרותיו לגלות

:הקדמונים עמקו
 ליישר האלהיס עשה זה לעומת זה כי הקליפות, בחינת קיצור הבאתי אחריו

 למקום יש שלוחים כמה כי ולהעירך להבינך החצופות, הרשעים בהם
 לבעל והנלמדים הנבערים הפילסופים מדיעות לאפוקי אגרופות, בבעלי דין לעשות
 הן אלו הרשעים תלמידיו עם הנבל היוני הוא כי המזוייפות, אריסטו בשיטת פעור

 מני רז״ל בידי והמקובל המאומת דבר האמן לבלתי דעתם והגיסו הזידו הנשרפות,
 האויליס דברי לקחו אמנה מקטני הם אשר עמינו מבני ומקצת הצופות, נביאי

 בעלי הס ־כי ב^מרס בחילונים ודבקו האמת מדרך מהר סרו לטוטפות, וישימום
 ולא באשפות, מוטלים נשברים בורות רק והנם שלהם המופת ראינו וכבר מופת,
 הבלי עזבו, כן ועל וחרפות וגדופיס נאצות כ״א תועלת שוס בהם מצאנו

בעלי השמועה מעתיקי הס ה׳ ספר מעל דרשו והמוטנפות, המגואלות היוונים
: היפות הופעות

ו י ר ח  החרגול, כנף כמו מכלליה המעט מן מעט הגלגול בחינת קיצור הבאתי א
 תחבולות כל יועיל לא כי תחדול, ואם תשוב אם למוסר אוזן להעיר

 ה׳ ובתורת ומע״ט תשובה בזאת רק לא אס הגדול, הדין מיום להינצל האדם
 :מצוא ביום צרה בעת לחלצו אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אס חפצו,
 בכמות זע״ז ומעלתם הסגתם וכיצד הנבואה, בחינת קיצור הבאתי אחריו

 נשמתו זכות לפי א׳ כל בבחינתם מתחלפים הס וא־ך הנבואה, ואיכות
 הנביא ירבה כן המקורים פתיחת כפי בזה יש מעלות ומעלות למחיצתו, יעלה

 אלה כל הן מחצבתו, ־שורש כפי ויותר יותר להתעלות הגדיל מרע״ה ועד פעולתו,
 עמוק זה דבר באמת כי הנביאים, בחינת שרשי וכיצד איך הזמן תלמידי יבינו הלא

כעמר ימשש הלא בלעדס כי היראים, מרבותיו ופתח ידיעה לו שאין למי וא5י
בצהרים



הקדמה
 מהמסילה מעט סלותי הזה הקטן בס׳ אך אומרים הס מה ידע ולא בצהריס,

גדולי זלה״ה והאר״י הרמ״ק כללי ע״פ כנוי היא כי היקרים לתלמידים
: הנסתרים חכמי

! י ל ה  אישי פרטי כל ועומדים הלוייס בזה כי ההשגחה, בחינת קיצור הבאתי א
 בלחו אין ומשגיח בעצמותו הכל וסובל חובק ב״ה הוא כי המשפחה, חיי

 יעלים אחד רגע ח״ו אס כי לישועתו, מיחליס כולם תחתונים בין עליונים בין
 העולמות כל כי הם, איה מקומם נודע ולא המציתות כל במל אז מהם, עיניו

 להביא שראיתי מה ע״כ מהם, א׳ לשוס צריך אינו ב״ה והוא להשפעתו צריכים
 מעטי עוד אביא השני בחלק איה״ב ובעזה״י ופעולותיו, ה׳ מסתרי הא׳ הזה בחלק

 בפילסופיא, המתחכמים פי לחסום הדרך לי נחוץ עתה אך מנפלאותיו, פנינים
 בדת, המתפקרים ■לגבולינו מחוץ ממרחקים עתה הבאים רבים כי כדת לא אשר

 במדינתיט, גס עמינו בני נערי על ארסם יטילו פן ההם הצפעונים מחמת ויראתי
 כחומה עמדתי הצעיר ואני דתיט, ויסודי עיקרי צעירנו במוח נקלט לא עדיין אשר

 ויצודו ישוטו לבל למחניט, הבאים עמינו מבני והאפיקורסים הזידיס נגד בצורה
 ישיתו מעט מעט ני להסיתנו לשונם בחלקלקות התמימים התלמידים נפשות ח״ו

 מזוייפות טענות להם בהביאם בתלמודיט, גם אף התורה בסתרי בספק לבס
 ולתורתו לה׳ גדולה קנאה קנאתי זה ועל כתורתינו, לא אשר חיצוניים מחכמות

 התלמידים עיני יאיר ני נטלית לשמייא ועיני צעירינו, את ויחללו פריצים יבואו פן
 יעמוד האמוראים וראש האחרון התנא ז״ל לוי בן יהושוע ר׳ וזכות לפנינו הבא בפ׳

 ראיתיו קדשינו, שבת בליל לילה בחזיון בחלום אלי והופיע בא אשר לימינינו,
 הי״ו שילה ואלזי אני כי וראיתי צפונה, בק-ר הכסא על יושב בזקנו מהודר בחלומי
 ע״ה ריב״ל הקדוש פני להדר ממושבי קמתי התנא, מול נוכח הכסאות על יושבים

 אכי״ר זי״ע וכו׳ ידיו בשתי חיבקני ז״ל הוא גס אף זקט, ועל ידו על ונשקתיו
 : דנא הקדמה כתבי בזמן כסלו י״ב הסבר״ת כשנת היה זה מעונה, שוכן מלכנו

ן י ר ח  מהחוקרים מהם ולהתבונ^מי לראות המחקר, ביקורי תוכן קיצור הבאתי א
 לה הקדם לא אם החקירה הנה כי משקר, קא שקורי מהם ומי צדקו

 מן ריק האדם אס. קמ״ל טובה עצה ראשה, על מרחפת סכנה והיראה התורה
 יהנה לא גס יכוה לא לגמרי החקירה מן יגזר אז ומדרשה, תכונתה יבין ולא התורה

 מבלי פולטה כך כבולעה כ״א בידו תתקיים לא כי מדובשה, ולא מעוקצה לא,
 שאין וכל■ מתקיימת, חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל ז״ל וכאמרס ממשא,

 באלו רז״ל דברי עמקו מה מתקיימת, חכמתו אין לחכמתו קודמת חטאו יראת
 היקרים וגמרא משנה התורה בחכמת דברו לא כי נדע ובטח הקצרים, העדותיהס

 בהבנת רק כי חסרים אלה מכל אט ועדיין היראה שורש ולהשיג להבין נוכל איך כי
 כעוור נמשש הלא ומבלעדה נמצא, קדושים ודעת ה׳ יראת נבין אז הקדושה התורה

 תקדים לא באס החכמות בשאר רק דברו לא אמנם הנחוצה, היראה בחינה קיר
 מבלי החכמות בכל שלם האדם יהיה אס ואפי׳ ירצה, לא הוא פיגול היראה להם

 כ״א בחפניו, אסף רוח ורק וריק הבל מאפע חכמתו כל הלא פניו, על ה' יראת
 כה. מכריז הנביא וכבר לפניו היא תועבה רק להם מה וחכמה מאסו ה׳ דעת
אותי, וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אס כי בחכמתו, חכם יתהלל אל ה׳ אמר

ובעת



ההמדמה
 זקיני מורי הוא לילה, חזיון בחלום לפני הופיע כבר האלה המורים כתבי ובעת

 כבודה חטה על יושב ראיתיו המעלה, נדול עדן ק״ק ב״ד אב זל״ל ישועה כמו״ר
 קידמנו וזמר ושיר בידינו דונג ונירות הילולא, לו עושים סביביו עומדים והחברים

 המופלג, הגאון זה לראות הזאת המראה נהדרה מה האח המופלא, הזקן זה לפני
 לא מעודי כשלג, היא לבנה אך מעט קטנה זקנו כי ואם חן ענוות מפיקות עיניו

 בישיבה נתבקש זל״ת הוא כי כידוע הטהורה, פניו בזיו חזיתיו הפעם זה אך ראיתיו
 התרכ״ג בשנת רק נולדתי לא הצעיר ואני המצירה, שנת התרט״ו בשנת מעלה של

 זי״ע החבורה, שעשועי עם הזה הראיון על מאד נתענגתי אמנם אך ליצירה,
:ונורא אדיר מלפני רעווא תהא כן אחינו ישראל ולכל

ו י ר ח  הבקורת שבט תחת להעבירם החרידיס, ביקורי תוכן קיצור הבאתי א
 לחזות הבחינה בכור ולצרפם התלמידים, כח בזה ייפו האם לראות

 מבלי דורשים הם לעצמם רק אולי או הנגידים, דברי המשפט בכס יעמדו האם
 כדינא דחסידותא מילי ההמון על בהעמיסס המודים, אחרית תהיה מה יחזו.מראש

 דעלך מדינתא, בני כל עם כאח כריע למתהלך שכחו והעיקר והלכתא, דגמרא
 המפוארים השירים בעלי ועד החברוחא, עיקר היא היא תעביד לא לחברך סני
 לא וכן וקהילתא, החתנוותא על רותח שמן או זהב ויצקו המדורתא, הוסיפו עוד

לפי ומפלגה מפלגה כל ותראה שם עיין מדאוריתא, ולא מדרבנן לא ייעשה
:ותכונתה בחינתה

ו י ר ח  דברי בהבנת התלמידים נתקשו יען העיבור, כללי קיצור הבאתי א
 הדקים בחשבונות הפתח למצוא וילאו החיבור, עומק מפני הקדמונים

 בהלכות כתב ז״ל הרמב״ם אדונינו הנה הימים, עם השעות החלקים עם הרגעים
 יתן ומי ימים, ד׳ או בג׳ רק העיבור יסודי ללמוד הנערים יוכלו כי החודש קידוש
 מדור הלבבות נתמעטו כי שנים, בד׳ גם אלא ימים בד׳ רק לא זמנינו נערי וילמדו

 מהרבה מעט _ רק העיבור מיסודי כאן הבאתי לא ומ״מ הזמנים, באורך דור אל
 הנבונים דיעות הואגיוב וכן מהאריכות נפשי קצה כי יען התלמידים, תשוקת כפי

 : והחסידים הצדיקים רז״ל לנו הורו כן קצרה בדרך אדם ילמוד לעולם הידידים
ן י ר ח  ומפוארה היא גדולה הזאת החכמה כי אם התכונה, כללי קיצור הבאתי א

 האפשרות בקיצור מאז כדרכי לאטי אתנהלה אני אך חשבונא, ברוב
 יקוצו פן יראתי כי מאמרות, באריכות כ״כ עירינו ותלמידי לנערי הלאות לבלתי
 תרבה אם הצעירים טבע כן כי המאורות זיו מעונג עוד יטעמו ולא נפשם ותבחל
 עוד הנבונים הגברים כן לא ארץ, למרחקי להלך עוד יהבו לא הדרך עליהס
 חביב קורא הראית ארץ, אפסי עד ומנהר ים אל מים להלך בתשוקתם יוסיפו

 זה כי הקיימים כוכבים בין מרומים בגנזי ולהעלותך להלאותך עתה באתי לא כי
 אס ואז ימים, לאחרית זאת נא חכה אבל בחומריות מסובך בעודך עתה א״א

 ריחמת, האביונים ועל סיגלת, ומצות והורה עשית טובים ומעשים אהה טהור
 תדע אז חזרת, ובתשובה ונתחרטת, ניחמת והחלאיס ומהעונות ופרנסת, כסית
 שכינתו פני זוהר זיו ותראה השמים, לכוכבי ממעל מרומים לשמי תעל כי לבטח

 רק יהיו כי רמו כי רום לכוכבי ותשחק לעיניס, משקופים מבלי בעין עין ית׳
לא בכמות גדולים הכוכבים כי תחשוב ולא השמים לשמי תעלה ואתה מתחתיך

ק (ב)



הקדמה
 הלבטן ארזי איך תראה הלא כפליים, בכפלי עליהם תעלה העהורה נסמתך כי כן,

 כי יען עליהם יתעלה מבע״ח תי קכין ילור זאת ובכל הרמתים, מן בקומה גבהו
 בעין והקיימים הלכת כיכבי להראותך רק עתה באתי לא אמנם ח״ס, רוח בו יש

 ופעולותיו ה׳ מעשי רבו מה ותאמר תענה ואז ותראה עיין ההבעה כלי לך קנה גשמי,
 היצורים למול ואפר עפר נחשב האדם במה בדעתך תחשוב ואז השמיימי, בגרם

 רבבות ורבי ■אלפים אלפי אלך מני אחד בכמותו האדם יהיה לא כי האלה, הגדולים
 הגוך מצד כי צדקתה יקר קורא דבריך הוא ואמת האלה, הברואים גודל למול

 למאומה נחשב אינו טראי הוא יתבלה בקבר ומחר כאן הוא שהיום האדם של
 העהורה הנשמה מצר אבל האלא, הגדולים הכוכבים לערך הוא והעדר וכאפס וכאין
 מסוד תדע הנה האלה, השמים כוכבי מכל מאד יותר בערכה ויקרה גדולה היא

 השפל לעולם בבואה ואך למעלה, היא גדולה ברווחניותה הנשמה כי הצמצום
 כי הידוע מן הוא זה לך יובן וכביכול לה, צר המקום כי יען מתצמצמת היא הזה

 כתיב והנה יכלכלוהו, לא השמים ושמי השמים כי כבידו הארץ כל מלא השי״ת
 זה כל אמנם ההוא, הדבר וכיצד הענין זה אפשר ואיך המשכן את מלא ה׳ וכבוד

 בשביל הארון בדי שני בין שכינתו צמצם כביכול ז״ל כאמרם הצמצום בסוד לך יובן
 ממעל: אלוה העהורהחלק הנשמה כי ובחנהו הנכבד העניין זה והבן ישראל, כבוד

ו י ר ח עירינו ותלמידי נערי ראיתי כי יען הארץ תכונת כללי קיצור הבאתי א
לא ואס הארץ בחינת וכיצד בעולם יש מה לידע וצמאים משתוקקים

 מקיר יודעים אינם זקנים גס כי נערים לבד לא ראיתי כי יען יקד קורא תצחק
עיר או העולם בצפון שוכנת הודו ארץ אס שוכנים המדינות ואיה וחוצה, עירם
מזה, לי חלילה ע״ז ח״ו ולהתל לשחוק עתה באתי ולא תימצא, בדרום לונדן

 העברי האיש לנו הביא מה ראו לאמר היראים עלי יצחקו כן להודיעך באתי רק
 נפשות מספר עם וצבאיהס, ושרים מלכים והארצות המדינות תחומי מביא הוא הזה

 להביא לפי^דעתס ייעשה לא וכן בהם, וכיוצא ומלחמותיהם ואניותיהם הטיס
 כל לנו מיב אחי^האס התמימים, התימנים היהודים במחנה כאלה חול דברי

 לחכמי נענה ומה בעולמיס, יש מה דעת מבלי ח״ו אדם כפרא להיות הימים
 ומ״מ כאלמיס, לפה יד נשים האס חכמה דבר איזה אותנו ישאלו אס המחקרים

 לעשות עוד וחפצתי ולהאדירה, תורה להגדיל מעעיס דברים כ״א בזה הבאתי לא
 עתה אותי מנעו האהובים וריעי חבירי אך החקירה, חכמת מכללי פרקים איזה
 ויכבד הספר וכמות מחיר ויעלה המלאכה תרבה. כי לאמר שפירא, במלין מזה
 אחרה לעת הדבר והנחתי עתה עיטי אה מנעתי כן על העירה, ותלמידי נערי על

 לעלות בלי״נ עתה לעת חפץ אני וג"כ השני, בחלק אעלם בעה״י יה״ב שאס
 ומטש לבי חמדת הי״ו שילה ה״ה והנעלה הנכבד אחי ועם שנית פעם לארה״ק
 ת״ו בירושלס הדיפוס מכבש על הזה הספר להעלות השי״ת יזכינו ואם רעיוני,

 כאו״מ ומנוחת קדושת ע״ש דבר איזה נדר בלי אעשה עיני, והוד ששוני שהיא
 באהבתו ע״ה הוא רק כי והוני, מכספי וזצ״ל נע״ג יוסף מהר״י אבא ועע״י
 האמת ובדרך צדק במעגלי הנחני זל״ת הוא ואך ואימצני, חיזקני אלי הגדולה

 מטובו הוא רק כי ומעלתו כבודו ע״ש הזה הספר שם קראתי וע״כ הדריכני,
פעמים כמה כאשר ב״ה הכל יוצר לפני טוב ומליץ לסניגור לט היה ותמיד העניקני,

בחלום



ו^ן

י הקדמה
 ומלנ'נ^:_^ יוצריט אלהיט מלפני אכי״ר אחיט ישראל וכ״כ זי״ט הודיענו יחלום

 ןלעור דיבור כ. הבאתי לא ולמה מה על כי נכבדים קוראים תאמרו
ו ומהמר/ פלוט ר׳ ל׳ וזה מלהעיר לשוני תחת העלמתי ולמה אומרו. ־ י ד  כ

 ו.ת בסתם כתבתי ולמה מחברו ב׳ וענין ענין בכל המזכירים המחברים רוב
ת בע.ית .להתעטף בדעתי האס ומקור/ שורש כל יצא מי מבטן הודעתי  ט .

 המ^קריס יגקרו כי ידעתי אלה כל הן להזכיר/ מבלי אחרים משל ולגנוב ח״ו
 יכוצה' לה כי ועמי אחי לכם אגיד האמת האמנם מזה, יותר עוד ואולי החברים

 רהשונה סיבה זה כל מלעשות אותי מנעו אשר סיבות ג׳ מפני הזה, כדבר לעשות
ג מ הייתי רק ^זה, דעות רוב ולהביא כ״כ להאריך מתחלה נתכוונתי לא אני כי ,/ 

 דיבור^קנר רק מביא והייתי הרבה, בספרים עיון מבלי בזכרוני שזוכר מה ומקצר
 מ^הנמוס אין ובזה הרבה, חשוב מבלי מחברו ושטה זה מספר נשטה
 כ .!רה ת <שה כ לאח אן הרהבה, לשונו סגנון כפי אינו ואולי פלוני שס3 דיבור
 'D מחי-רו בשם לכתבו עוד יכולתי נא שלם, מאמר איזה והבאתי והולך קצת

 הכ. שמותם את תעלים או כולם אה תזכור או שלם, ל־ מה חסר לי מה יאמרו
 הצעירים התלמידים לטובה בזה נתכווני כי ב׳ סיבה בשלום. אחד מקום אל הולך
פעמים הרבה וכו׳ ופלוני פלוני בספר עיין לאמר אעירס כ״א במבוכה, יהיו לבל

J ת- ה,ה ע^ככה, עליהם הידעתי אשר אצלם הספרים ימצאו לא אס ואז ככה,
 ע הצער ■אני לי קרה כאשר בארוכה, העניין כל לידע רצונם כי זה על לבס

 ן עי ו׳׳י ויאמר יקצר והמחבר, ספר באיזה בקראי כי פעמים, כמה הדבר זה
 למדינת אשלח או בעיר נמצא אס הזה הספר אחר אחפש אז השלומיס, בספרי

 ע ודוחג מיצר הייתר אז נתאחר או הספר הובא לא ואס מרחקים ולארז הים
 ^ו מ הקצר מאמר באותו עיינתי שלא לי מוטב באפי ואמרתי החשוקים, חסרון

̂ז ץר, I חצי רק שהוא ואעפ״י סתם יביא המחבר אס אבל תפנוקים, חצי לידי ר
̂ו ג׳ סיבה והבן. דבר, שוס חסר מבלי שלס מאמר הוא כי הקורא לו וחישב והי.

^ לספר מספר מדלג הייתי הרוב על כי יען העיקר עני מ  ענין/1ו
 ובפעמים מטין, ורוב בניין ברוב הקלושה דעתי באמצעות לזה מזה הדברים

^ העתקחי אשר .הספר כצורת אחת שיטה אפי' כמעט תמצא
 אז../ ח כ עמיט, בני. זה על יתמהו הלא כי שיטה חצי על מחברו שם להזכיר

 מי-קשו ימצח !ל הנז הספר בפתחי הקורא הלא פלוני ודף פלוני מספר העתק זה
 וממה דורשו, עם יתאים מבלי הנה וא׳ הנה א׳ ומגומגם קטיע לשון רק ימצא ולא

 קורח תחשוב ילא■ המאמר, תוך הבאתי שכלי במצודת שעלה מה השי״ת שחנוני
 הרבה א.ח כן, לא לב שיס מבלי לדרכו אן כאיש בנקל הדבר זה עשיתי כי יקר

 טת בח .שתי זה ועשיתי ומאמר, מאמר כל להתאים בידי שעלתה עד יגעתי יגיעית
 .בקש ישוט,.יו ולא אריכות, מבלי להסביר שיוכלו כדי התלמידים לתועלת אחת

 באריכות/ ההיא חכמה על רק דמדבר ושלם גדול בספר אחת חכמה על
 .מ; וגס בינה ליודעי מזה כידוע הספר, בתחלת שקראו מה שכחו והנה הספר
נתטוניי' ני שנית מספר, אין פעמים כמה

 להק. P אין בספרים ואנה אנה לחפש טרחות מבלי ליאות מבלי לפניהם, ומזומן
כרו! הכל ,להיות העטן בזה החפצים מהתלמידים רבים כי מעליהם, הטורח

במטפחתיהס



הקדמה
 ואני הלב, רסבי עמקי הגדולים המחברים של היא דילהון דבר סקה במכופחחיהס.

 לבדוק הלב, אטום כערכי הזמן תלמידי לפני המסלה ליישר רק באתי לא הצעיר
 כי בטחתי השי״ת ובחסדי הלב, והשגת בחינת כפי משגת שכלי שיד מה ולעיין

: ולב כליות וחוקר בוחן הוא כי לדק במעגלי ינחני
 לעשות כמוני לעיר איש איך בגוברין, גבר מה לאמר עמי בני אחי יאמרו
 כמעשה רק בזה עשיתי לא אחי להם אענה אני גם המההדרין מן ולהיות גדולות

 אך אני יודע כי המחברים, כגדולי ממני ובנפלאות בגדולות הלכתי לא כי הנערים,
:הצעירים מן רק ואינני בתורה ידיעתי ומיעוט ערכי מך

ר ח  עמינו מבני רבים ראיתי כי יען המנהגים, ושורש יסוד הבאתי זה א
 רבני הקדמונים הנהיגו וכילד איך משתוקקים והמה זה לידע החפילים

 התימנים, בירת צנעא בעיר מדבר קדוש אחד שראיתי ואעפ״י התימנים, וחכמי
 מתאים אינו מ״מ חיים, עץ תכלאל הנק׳ הנחמד בספרו המנהגים כל וקיבץ שאסף

 המנהגים בשינוי לשמים, עד הארץ כמן יש גדול והפרש עדן עיר עירנו למנהגי
 ועומק הרחבה בדעתו ע״ה הוא כי גדול, עיון צריך בזה והזמנים המקימות וחילופי
 רק ברגליו אעברה לדבריו מקשיב נער הצעיר ואני גדול חיבור בזה עשה בינתו

 לאור ולהוציא האלף, שרי קדמוניט יסדו איך למנהגינו טעס להביא אלף. מני א׳
^ עמודים על נוסדים דבריהם כל איך העלומה  יתמהו אשר התימה ולהסיר חזקי

 שערום לא אשר חדשות למתקני בזה ולהעיר ממרחקים, הבאים אחינו מנהגינו על
 שחר, להם אין אשר טעות מנהגי איזה על לבםוף להעיר וגם הצדיקים, אבותינו

 :יער בחייתו הפראים הערביים משכניהם שלמדו רחמניות נשים ידי בהם שהחזיקו
&חך  תלמידי יחפצו בזה גם כי הקדושה, א״י ומסע אדם חלדי הבאתי זה ^

 להתייהר זאת עשיתי לא וח״ו הדורשה, לצעירי כעשה מה לחזות הזמן
 לקצת הוא חוק כי יען רק שנאה, תכלית שנאתי שניהם את כי חלילה ולהתכבד
לזכרון בספר ובעלותם הנכאה חלדם בימי להם שאירע מה מקצת לנתיב מחברים

^ ו־שתאה: אחיון דור ידעו למען

ר ח ^  מיעוט לפי בעניותי שיסדתי מה סליחות, מעט שירות מעט הבאתי זה ^
 את וחנותי דכתיב השי״ת שחנני מה והוא מפותחות, חרוזים ועל דעתי

 כי יקר קורא ודע הבטחון, גדול, נע״ג אבותי בזכות כ״א בזכותי לא אחון, אשר
 יוצר לפני ולזמר לשורר וחושבחות, שירות לעשות לאדס שתעמוד היא ההתבודדות

 בעיניך תמעט נעים קורא נא ואל הנכוחות. פעולותיו על לו ולהודות ב״ה הכל
 דרך רק היא והיא חמודות, לידי ותביא לאדם המיישרת היא רק כי ההתבודדות,

 קטנה לעשות נוכל ולא קיר כעור נמשש הלא מבלעדה כי והסלולה, הנכוחה המלך
 וימי בסתיו גס בקיץ גס לעלייתך עלה חביב, קורא הזהרתיך ראה גדולה, או

 לא אס תראה ואז שמיס, מלאכת אז ותעשה נש בר שוס יטרידך ולא האביב
 ויעזרני וכפרה וסליחה מחילה אשאל ומהאל אפריס. לי יקיר הבן הוא כן כדברי

 שלם בלב לעבדו לעבודתו יסייעיני לאורה, מחשבתי ;הוציא שמו קדושת דבר על
 והברורה הסגולה עדת אחינו ישראל כל עס אנחנו וזמרה, הלל ובשיר בשמחה

 נפלאות מתורתך והראינו והטרא, הגבור הגדול ■שמך למען תעזבינו ואל תטשינו אל
עול ותשבור והטהורה, הקדושה בתורה ימינו ואורך חיינו היא כי היקרה, בפרד״ס

הגלות



זהקדמה
 מעלינו ותבטל לעבודתיך ושאננים שקיטים ונהיה צרה, מכל ותצילנו צואריט מעל הגלות

 בשמחה לארצינו כולנו ונעלה במהרה, תכך. בימינו צדקינו משיח ותשלח גזירה. כל
 ותבנה מקושרה, שלשתם נפש וארה״ק וישראל התורה כי יתירה, וחיבה באהבה

:אכי״ר יקרה, ואבן בנזר ותפארתינו קדשינו בית .

 עדני איש יישועה ם׳ יוסף בן שמואל הצעיר עתרת כה
יע״א. התיסן אר<ן• מקציי

א׳ פרק לכתוב אתחיל מלכי בעזרת
:הדקדוק כללי קיצור

ס ןבורא ד,כל יוצר ל עו  העושה, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המאציל^ הוא ח
 אדם וברא לעולם, לעד ויעמידם בחכמה הכל ועשה העולם, והיה שאמר ברוך
 ונח העולם. כל הושתת וממנו שת יצא ומהם בעולם. ורבו פרו להם וצוה וחוה
 ה׳ בשם ויקרא אברהם היה ואחד העולם. מן נמחו והשאר ונמלט בתמימות הלך
 יה, שבטי הוליד ויעקב לעולם. ה׳ מצות ושמר אביו, בעקבות הלך ויצחק עולם. אל

 הנאמן הציר העולם. אנשי כל מבחר רבינו משה יצא ומלוי לעולם. ה׳ לשם להודות
 והורה העולם. כל ונזדעזע השם ירד סיני הר ועל העולם. חכמי לכל ואב והעניו,
 נחיה ומשפטים ציונו, ומצית וחוקים לעולם. הנאמן משה יד על הנחילנו, ־תמימה

 התירה נותן ברוך לעולם. לנו היא מורשה ויומם, לילה נהגה ובה לעולם, בהם
 בלשוני. אכשל ובל הצילני, עון מכל והגיוני, פי שומר העולם. אומות מכל בני ובחר
 יהי שמריני, ̂ חםד ניצר ואוני, כחי בכל רצוני, בתורתיך להבין וקוני, צורי אלהי

י לעוני, נא סלח ואמצני. חזקני וביראתך לנחמני חסדך נא  ומלטני, מאויבי פד׳̂״
 וחנון רחום תחכמני, אלהי מתורתך וחנני, מחטאים נקיני וזקיני, אביתי בזכות
 מקדשך והראיני תביאני, לעירך שלם והעליני, לבבי יחד טהרני, ומיוחד יחיד עניני,

 :אנס״ל תנחיני■ ובמישור בשלום עיני מחמדי הס לניני, אשיב עד ותיציני
 ונחלקו הדעות בהם רבו נתייסדו ומתי והטעמים הנקודות בענין הצעיר

 שהרי פנים מכמה א״א וזה הקראים שייסדום אמרו א׳ כת כתות, לד׳ בזה
 נעתקים יום ובכל התירה, בפי׳ אפי׳ א׳ דעת על עימדים ואינם הפכפכים הקראים
 אש, תבערו לא משוס להדליק אוסרים מתחלה שבת בנר למשל, לפירוש, מה^וש
 לסורס, חזרו מה זמן ואחר להדליק, התירו חכמיהם יש״ו ושאיל ענן עד יאח״ב

 עליהם שטענו מה ז״ל והראב״ע גאון. סעדיה ברב ועיין טפשותס, לכל תקיש יק
 רב זמן שנתייסדה מחז״ל שנראה ועוד חמור דבר שהוא במוסרה ומכ״ש זה, ענ

 והאמוראים התנאים שיסדום אמרו שנייה כת זו. כת נכזבה ובכן הקראים קודם^
 מהם שקדמה בתלמוד כתבי ואמוראים תנאים ר״ל בעצמם הס שהרי א״א

יסדום. כנהיג אנשי ר״ל וסיעתו עזרא אמרו ג׳ כת לימים, היא זקנה
מהאחרונים שהבנתי מה כפי והנכון הלמ״מ. ע״ה רבינו משה מזמן שהיא אמרי ד מת

ז״ל



הסדמה
 מעמיס כלא הפסוק כותבין שבע״ס תורה כמו פה על אך מרעה״ש מן4מ שהיא ז״ל
 שחייה ובדרך הרוס בדרך ממרע״ה ששמעו כמו כתיקון אותו וקורין כיקרדים ולא

ק נצב ובדרך  שהתחילה שראו וכיון כנה״ג ואנשי עזרא זמן עד איש מפי איש קיבלו ו
 היא זו ואמרו החומשין בהן וניקדו וסימטסוחקקוס עמדו הלשון ונתבלבלה הגלות
 האתנח צורת הוא וזה הזקף. צורת הוא זה וכן וכו/ הפתח צורת היא וזו הקמץ צורת
 הדקדוק ע"פ בהן וללמד ללמוד סימנין אותן ועשו זה על הסכימו וכולס וכו׳

נתינתו כעיקר ומעמיס נקודות בלא המקודש ס״ת ונשאר מסיני; ממשה ששמעו
:בס״ד ע״כ. מסיני.

 אשר מנויות; ושתיס עשריס האותיות; תחת הכל ואמירה; ודיבור חיבור כל
 יוסיפו ובכפל ושתיס; עשרים ישובס קנויות עניו ציר יד על אתויות; משמים

 שפתיס, ובהגיון בכתב בכפלייס, כפולות מהס לוחותיס; על חקוקות וכולם חמשתייס;
 בהן מיוחד ואחד חתומה; כגנה סתומות ומהס לתהומא; מעמיקים ברשימה; אותיות מהם
 אותיות ומהם וכפופות מתוחות עדופות, אותיות ומהם קומה, בגובה זקוף לרומא, חלול

ם לחשון, ביופי נאמנים בלשון; כפולים מדי עו  מכולם אשר כפולים; ז׳ בדנשק,'והס ז'
 דרוכים, כחצים ערוכים, במקרא דרכים, בשתי כלולים, כפר״ת בג״ד סגולים,

 נמועה כגפן אלבעה, ומהס ומכיס. רפי וברפי נסוכיס, בדגשה תמוכים. פנים בשני
 נפלאים, למאד והם יוצאים, דרכים שני על הישועה, ממעיני תקועה, במקרא

 כי המאושרה, אהרי־ מן חוץ ואמירה .בדבור יוצאים במקרא, אשר אות כל כי
 עוד כי כמוהם, באותיות אין מהם, ארבעה ועוד נכלא, הוא ובהם נפלה סודם

 בדרך משרת א׳ מלך אות כל קנויות, ממשה אשר האותיות כי להם, דרכים שני
 קבועים, במקרא אשר היודעים, אחה״ע מן חון מילולו, דבר בנועם שבילו, אחד

 מספר וסופרים, נביאים נלמוד ספריס, ועשרים בארבעה כתריס, שני נחלו כי
 שרשים נקראים אותיות י״א מהם אות, ושתים עשרים ויסודם אותיות כ״ז כולם

 ובראש נתיבות, הולכי הס כי נקבות, הנקראים והס צד״ק גז״ע ספ״ר ח״ט והן
ל מוסיף לעולם יהיו שלא לב נקבות ונק׳ נצבות, הקרואים  מפל ולא התיבה ^

מ״י והס ענפים אותיות י״א ומהם לה׳ ה א״ך שלו ״ בנ  פעמים זכרים, נק׳ והס ת
 ונקראו הדברים, ברוב ומורכבים מבועים, כנחלי והס נוספ־ס, ופעם עיקר הס

 הענפים אלו אותיות ומי״א עליהן, ונוספות התיבה אותיות על שירכבו לסי זכרים
 כי כלל, וענין הוראה לצורך שלא הנוספות טספיס נקראים אותיות ה׳ מהם יש

 נחלקים אותיות כ״ב אהוי״ן. אותיות והן הלשון מנהג כפי לבד הקריאה לתפארת אם
 הבליעה ובית הלשון עיקר ונק׳ בגרון אחה״ע א׳ חלק והס הפה, מוצאי לחמשה

 מקומות בד׳ האל״ף מן חוץ כלל בהן נכנס הדגש שאין האותיויללפי מכל קלים והן
 אותה אין נקודה מקומות במקצת בה שיש העפ״י ה״י ואות במוסרה. כדאיתא בלבד

מעם. בה לדגש ואין בלבד העניין להוציא כדי אלא דגש הנקודה
 כפר״ת. בנ״ד מן שהיא אחרת דרך לה וב״פ לדגש, ראויין וכולן בשפתיס בומ״ף ב׳ חלק
 הלשון בשליש יהיו רפים ג״ך שאותיות ובזמן הלשון באמצע והן בחיך גיכ״ק ג׳ חלק

דרך לה יש *■עג״ך אלא לדגש ראויין וכולן באמצע כולן לאו ואס לחניכים, הסמוך
כפר״ת. בג״ד מן שהיא אחרת

כפר״ת. מןבג״ד והיא אחרת דרך לה וד״ת לדגש, ראויין וכולן בלשון דמלנ׳ת ד׳ חלק
חלק



חהקדמה

לדגש. ראויין וכולן בשירם וםשד״ץ ה׳ חרק
 וכן אותיות ה׳ או ד' או נ׳ או ב׳ עם שיצכורף ער עניין בו אין לבדו אחד אות כי דע
 במשרתים ותוסיף השרשים והן אותיות משלש המלות בניין ורוב עשר, בת מלות יש

 צפחת כמו שרשים אותיות מד׳ תיבות ויש ידומיהס, בידים ארצות בגד, ארן כמו
 ודומיהם, אחשתר אגרטל כמו שרשים אותיות מחמש תימת ויש ודמיהס, דבשת

 וכל משרתים. והשאר אותיות משלש התיבות עיקר בפעלים אבל בלבד, בשמות זה וכל
 כמו באמצעו, או בסופו או בתחלתו נעלם אות בו יש אותיות מג׳ פחות שהוא

 אמצעית אות עלולה היא לכך בעמיך שאון וקאם כמו בה נעלם אל״פ בו יש קס
אחרונה אות עלולה עמיך כצאן נחי״ת וכן בכתב יכתב. ולא בלשון יוצא שאינו אע״פ

מלה מיעוט א״כ לזה. הדומה וכל ראשונה, אות עלולה עד״ן בגן וינחהו וכן
 כמו אותיות עשר ממנה למעלה שאין הגדולה והמלה גג, רד שם כמו אותיות חשתי

והאחשדרפנים, והן אותיות י״א בנות במקרא תיבות וג׳ האחשדרפנים, למשפחותיהם
:וכתועבותיכם וכעלילתיכם,

אהרי על דקדוק
«א '6 נעס א׳ נזה ’אהו״ מזליד א*כ החזרה. אוחיוח נ'נ ניחמר׳' אהי״ו

ג׳ מולידו ב' עם א׳ חבור ה', הוא א׳ עם ד׳ הוא ב׳ פעם ב׳ אחד,
 מרוצתן כל כ״ב מן הנשארים האותיות ושאר יו״ד, הוא ה׳ פעמים ב׳ וי״ו, כפלו
 חולם ה״ה, גס אל״ף אחריו מושך קמ״ץ כזה אהו״י אחריהן המושכות התנועות ע״י

אופנים, שבעה על נח האל״ף יו״ד, מישכין וצירי חירק וי״ו, אחריו מושך ושור״ק
פתח עם ראשית ראשון ראשי, ןץ5ק עם ראש חולם עם

 כמו הנראה אלף עם נח הה״א שורק ועם ?ל-א• סגול ועם
^ המלה בסוף רק תנוח _לא הה״א וג״כ וכדומה.  אחרי ?׳?ה• קמץ א

חירק אחרי אבל ק^.י׳ סגל אחרי ^י׳ פתח אחרי פרעה, חולם אחרי מחני׳ ציךי
ההיא שתהיה יתכן לא המלה באמצע אולם בסוף, הה״א תנוח לא לעולם ושורק

 נח תשאר מלות משתי מורכבת המלה אם מלבד הנקודות, בכל כלל נסתרת נחה
א השמות בראש משמש הה״א כי ודע יפהפיה. עשהאל כמו השם בתוך גס  מד׳ י

 האר״ץ, השמי״ס הידיעה ה״א וסי׳ לתימה, או לשאלה או לקריאה, או לידיעה סניס
 הידיעה, בה״א עליהם ידבר כל לעין מפורסם שמציאותם לפי ידבר הנראים על כי

 הה״א באה ב׳) (ירמיה ראו אתם הדו״ר השמים, האזינ״ו הקריאה, ה״א וסי'
 הידעת״ס השאלה ה״א וסי׳ וזירוז. והתעוררות לקריאה תנכח והוא עצם לשם מחובר

 העץ, המ״ן התימה ה״א וסי׳ שאלתי, על השיבוני ר״ל והוא עץ, בה הי״ש לבן, את
 למ״ד במקום השם בסוף ה״א ויש אלהיס. קול עם השמע דבר, מה׳ היפל״א

 רדל כאמרס הרבה, וכן לצפון תחת צפונ״ה לחרן, תחת חרנה וילך כמו בתחלתה
 רק תנוח לא הוי״ו בסופה. ה״א הכתוב לה הטיל בתחילתה למ״ד שצריכה תיבה כל

 חירק קמ״ן אחרי אבל שור קום כמו אחד ממוצא שהם לפי ושורק חולם אחרי
 תנוח לא היו״ד בהם, נראה נח הוי״ו ׳?לי ??'י ?^זיי כמו במבטא מרגשת הוא צירי
התנועות שאר אחרי אבל ■'*W'• ?3 כמו אחל ממוצא שהם לפי וחירק צירי אחרי רק

היא



הקדמה
 יתחבר אס הוי״ו בהס. נראה נח היו״ד גלוי• גייי׳ חי• אp3במ מרגשת היא
 נוסף גנובה אלף להגיע צריך הוי״ו חבירי במ״פ שהס השפה מאותיות אחר עס

 בתיך ו??או פ\י• תאמר כאלו ורבו, ופלו ^,^״3 נקוד והוי״ו בקריאה
:או כמן ומימין ?או9 או כמו

 ^•לי ממלת מענה ואין המלה בסוף שורש שהוא המקרא בכל יו״ד ולא יא״ו אין
 בזו זו מתחלפות אהו״י אותיות כי ה״א תחת הוא״ו כי י״ב) (באיוב הייתי ’
 בסוף ישרת הוי״ו כי והוא אפרש ועתה שלה, מן והוא בגד בוגדי כל שלו והעד

 וסי׳ נסתר, ליחיד הכינוי וי״ו ר״ל ואמתו עבדו כמו נמצא שאיננו יחיד בעבור
 ואלו בעור, בנו כמו מסף וי״ו יש וגס רביס, לנוכחיס כינוי ורבו פרו רביס לשון
 ונוסף ורביס יחיד שהזכרנו ווי״ן הג׳ מאלו אחד עם מתערב היה שורש וי״ו היה
לי סי׳ והוא באחרונה שורש תבא שלא וו״ד באות וככה המלה, תדע ולא ד; חי  י
 העברי, היחוס ויו״ד דעי'וראי, נקבה וסי׳ רחמניות, נשים :יל•' רביס וסי׳ ילי•Tגס
 המעם במילות גס אותנו, בני בשמות גס להושיבי• המגביה; בפועליס נוסף גס

 תתערב פן באחרונה שורש יו״ד שיבא ראוי אינו זה כל ובעבור אפריס, מני זולתי,
:שהזכרנו אלה מכל אחת עס המלה לנו

ת ד ד ו ק נ ה
 הברה נקראת במבמא מורגשת להיות פיה על המתנועע האות עם תנועה

 הברות ושלש משתיס מורכבות מלות ויש ^זי כמו אחת הברה בת מלה יש
 כמו הברות מחמש יותר במקרא עברית מלה נמצא לא כי חמש, עד ויותר

 ג׳ לפעמים כי התנועות, מספר לפי ההברות ומספר וכדומה, גיוציאהו״גיךכיבר׳י
 והשוא גי! כמו החשבנה, אחת ולי:ברה א׳ בתנועה נאמרות אותיות ד׳ גס
 התנועה עס ״נע ^שוא ההברות בכלל השוא אין לכן עצמה בפני מרגשת שאינה לפי

:מי אבי כמו תיחשב אחת להברה שאחריה
ל  המלה באמצע אשר דגש כל קל, דגש חזק, דגש מיניס שני על היא דגש כ

 מרגשת האות הברת שמחוזק לפי חזק, דגש נקרא התנועות מן א׳ ולפניה
 הבית שבבת כתוב כאלו במבמא דומה שבת ד״מ במבמא, כפולה היא כאלו

 דגש כל בדקדוק גדול כלל הוא ולכן נח, בשוא היא כאלו הראשונה והבית כפולה,
 שוא ולפניה המלה באמצע או המלה בראש אשר דגש וכל נח. שוא ככח כחו חזק
 כלל דגש לקבל מוכשרות בלתי אחה״ע אותיות והנה כספו, כמו קל דגש נקרא נח

 ואותיות קל, דגש ולא חזק דגש רק לקבל מוכשרות נוזלים שק״ץ ע״ס ואותיות כנז״ל,
 כ״א יבא לא קל והדגש קל, דגש בין חזק דגש בין לקבל מוכשרות כפר״ת בג״ד

 רפה נקרא דגש זולת מהנה אחת וכשיבא הנז׳ אותיות ז׳ אלו הברות כח להשלים
 בקיאים אנחנו ואין ממש, אחר אות האות היה כאלו אחרת והברה קול לו ויש

 :גדול בקושי הבי״ת גס לבד, כפ״ת בג״ד כ״א הרי״ש במבטא להבדיל עתה
ת ו ד י מ נ  הבליעה ובית הלשון עיקר עיקרו החולם, הוא הא׳ שבעה, הס ה

הוא הב׳ כוס. מלא נקרא ולכך כולו, הפה כל על מהלך והוא *
 הפה פותח והוא הפתח הוא הג׳ לחניכים. למעלה ותנופתו הלשון בשלים הקמז

• י ומניף ז



טיוסף נחלת
ד למניה. הלשון ומניה וקצהה הלשון צד הפה בצידי •וצא הסנול הוא ה

ל למטה.  השיריס את חודק חילק הוא הו׳ ויוצא. השינ״ס בין בוקע הצירי הוא ה
 סידורן נמצא למעלה. בהן ושורק השפהיס את מקבץ השורק הוא הז׳ בחזקה.

רי יו״ץ המפוארה, חירלם הוא כך בי  הסבורה; צייי הקשורה, םגיל הגדורה, פתח הג
ק וסופס הצעירה, חייק ̂יא החמורה, ךי  (כל המקרא. בכל כולן עס משמש וה״

 ־• הברה נקראת במבטא מורגשת להיות פיה על המתנועע האות עס תנועה
ם נ מ  אבל והצירי, הסגול והפתח הקמץ והס נבדלים מהס יש צורתם בענין א

 הבל א׳ נקידה רק שלשתם צורת כי בצורתם שויס ושורק חולם החירק ־ *
 מראש למעלה החולם מלב האות, רגל תתת החירק מצב במצבם, מתחלפים הס

 ושמו וי״ו אות בחרו הניקור בעלי אך בתוך, האות באמצע השורק ומצב האות,
 חולם שנקודת לפי בזה והטעם בתוכה, שורק וניקוד הוי״ו בראש החולם נקודת

 והשורק האות, בראש נקודה רק ג״כ שהיא רביע בנגינת להתחלף קרובה לבד
 האלה תנועות שתי שחו לכן האות, בתוך נקודה ג"כ שהוא לדגש להתחלף קרובה
 השורק האלה, תנועות שתי אחרי נסתר נח שהי׳ לפי בוי״ו שבחרו ומה בוי״ו,
 בלא שורק אין לכן במלות הדגש מציאות ריבוי בעביר יותר להתחלף קרובה שהיא

 הרביע כי כ״כ מצויה הטעות שאין והחולם קיבוץ, עושים וי״ו נמלא לא ואס וי״ו
 יש כאשר א' אופנים ד׳ על וזה וי״ו בלא חולם לכן,יש מהדגש במציאות רחוקה

 אה״ו אות כאשר ב׳ קטנה, לתנועה תשתנה שלא כמותי׳® הנגינה בה
 שני ד ני^י׳ מ^ה ןן5כ ^אחריה ,ימנית שי״ן אס ג׳ ר?יי כהן ;״,j החולס אחרי

ת ןן5̂ ף״ן ^ראשןן אזי רצופים חולמים :הרוב על אך וזה גרמ
 הולדותס ועיקר נסמכים באחת אחת נסוכיס, דרכים המלכים לאלא יש כי (ר{[

 חולם הרוס דרך שחייה, ודרך נצב ודרך הרוס דרך דרכים, שלשה על
 פעמים והשוא חיר״ק, ציר״י שחייה ודרך סגו״ל, פת״ח קמ״ץ נצב ודרך שור״ק

ויוצא^שפה,.: נע הוא ופעמים תנופה, לו ואין נח הוא
 הריקה אות ניקדו מ/ אך בשוא שתינקד ראוי תנועה בלי ריקה שהיא אות ל3

 להתחלף האות קרוב שבזה לפי המלה, באמצע או בראש בהיותה אס כי נשוא
 וכן הכף, בחולם דגיך שקריאתו חישב הקורא היה שיא זולת כשף ד״מ בתנועה,

 לחוש שאין המלה בסוף אבל המיס, בחולם לקראתו יטל שוא' זולת המשל
 ניקדו בסוף בשוא אותיות שתי אס זולתי בשוא, הריקה אות ניקדו לא לטעות

 כמו ט״ב ד״ק פת״ך מאותיות אחת השנית אות כאשר רק יקרה לא וזה שתיהס,
ף אל ̂ך- אל ו:שק• הירון, אות להרחבת הפתח י_חך1נלר.ר- ו_:בר• וישר• ת̂ו  חש .ישב•1י.

 כי נח בשוא מרגשת בלתי שהיא לפי ו:רא■ כמו שיא בלא היא אלף השגיח
 כמו בשוא נקודה תמיד לבדה שהיא אף ך ואות באלף, נוהג נראה נח דין אין

 נקידות מד' אחת ולפניהן בסוף נראה נח ד.ח״ע מאותוית אחת יבוא אס דאר
 אחדי נראה נח להיות מוכשרות בלתי הס שורק, חולם חירק צירי שהם האלה

 היא הפתח שקריאת לפי גניבה, פתח ונקרא פתח תחתיהן ייבא האלה, התנועות
 ר״ל הגרון, אות שלפני האלה תנועות ר׳ מן נסתר נח בכח הנמשך וי״ו יו״ד כאוח
 ואחרי יי-יח• כמו יי" פעח. פיח ד״ין ביו״ד גניבה הפתח נקרא וצירי חירק אחרי
העין אות וכן !״n רוח כוח. כח ך״מ הפתח נקראת ושורק חולס

)Q מנא



יומה גחלת
 יקריאתס סריע■ יגע ייע\די.ע. כיןן גטבה בפתח הנז׳ נקודות ד באלו בסון! תבא
 לכן לעולם״ בסון! נראה נח להיות יתכן לא האל״ף! אך פיוע. רויע רייע;ריי! כסו
 כמו נסתר נח הנרון ממולא ג"כ שהיא אן£ והה״א באלך״ גנובה פתח תמצא לא

 בה שתבוא בתנאי אך גנובה״ פתח אחר נראה נח שתהיה יתכן זאת בכל האל״ך
ס נסתר״ נח שהיא הה״א מן להבדילה מפיק הנקרא נקידה  בלי הה״א םק?ח ד׳
הגביה• ץן5כ וקריאתן נראה נח היא במפיק הה״א ה^נה נח היא מפיק

 הנמשך הנסתר והנח התנועה ישמע ולפעמים מגבי-יה• כ=ו נ-ג;י,- גכווה. 1בם ג;וה ובן
 הודיע תחת הודע ישמח״ תחת ישמח כמו במקומה״ הגנובה הפתח ובא ממנה
 אס לו הסמוך האות נח שוא כל שאחריו. למה בענין הדבק במלה בענין לקצר

 לעולס ברפי. האות יצא נע היה ואם לעולס״ בדגש יצא כפ״ת בג״ד מאותיות היה
 נע״ ושני נח ראשון אלא כאחד נעין או נחין המלה באמצע שוואין שני יהיו לא

 אי לעולם נע בין נח בין שוא עליו שיש אות כל לעולם. יבא לא איפכא אבל
 א״א והנע הנח והשיא בו ויאריך האות ימשוך העעס ני כיעס, עליו שיהיה אפשר

 לה״ הסמוך למלך ודולגת חזקה הרגשה בלא הפה בפתיחת יוצאין אלא בהן להאריך
 גע שוא כל בלבד. השוא לפתיחת סימן אלא טעס אינה השוא על הבא והגעיא

 הרי וא״ת בלבד״ אחה״ע אלא האותיות מכל אחת באות מלך עם יתחבר לא
 כל הלשון. ליפות אלא אינו זה ופתח״ שוא ̂גי גימ״ל וכן וקמץ״ שוא י=רקיי דל״ת

ע באותיות המלך עם שוא ה״ ח  שוא ונקרא וחטך״ בשוא אלא נקראת המלה אין א
 לא עיקר המלך היה ואילו לו״ מכייע והמלך השוא הוא העיקי נמצא מורכב״

 שיתקבץ וא״א לו. צריכים המלכים ואין למלכים צריך הוא שהשוא השוא״ עושין היו
 קרובים שהם לפי והסגו״ל והפת״ח הקמ״ץ בלבד מלאכים בג׳ אלא המלך עם השיא

:אפשר אי מלכים שאר אבל לו״

ם ל ו ד  שואיס שני וכן נע. שוא אלא התיבה בתחלת נח שוא יהיה לא ל
yלא.ימצאו הנמנע. מן הוא המלה בראש לעולם t' כאחת נחין שו*אין 

התיבה באמצע יחידי שוא כל ודומיהם. נמו בלבד התיבה בסוך אלא
 אס או אתרם• אמף כמו נע הוא דגש בו היה אס אלא ד?רי■ ז״יי p; לעולס
רפי שהוא אעפ״י בגעיא, שלפניו האית נפתח או שלכ-ניו האות הוכבד

: מעט נע הוא

ם י מ ע ט ה
ע  הנקראים וקוים נקודות סמנים עוד נמצאו והתניעות האותיות זולת ני ד

 משאר יותר נמשכת הנגינה שבה ההברה ני להורות במלה״ הבאים נגינה
 המיוחסות ההברות נקשרות הנגינה ע"י כי האחת כפולה ותועלתה המלה״ הברות
 אשר ההברות אל ונסמכות נמהרות ומאחור מפניס שכולן מה מצד אחת למלה

מתחלקת המלה היתה הקריאה במשך שוות ההברות נל היו אס ני הנגינה״ בה
לפי



י יוסף נהרת
 הננ־נה מורה הב׳ התועלת ההכרות. קישור ניכר הנגינה ע״י אבל הברותיה, מספר לפי
ת מיני ג יש לכן נפרדות, מלות ואיזו והענין, הכוו׳ לפי במאמר מחוברות מלות איוו ג/י  נ

 ו׳-ו ורביע וזקן£ אתנח כמו המפסיקות הנגינות המה שרים והרצים, ומשרתים שרים
 המה והרצים וכו' טפחא פשעא כמו השרים שלפני הפחותים המפסיקים המה משרתיס
 ו׳.ו מארכא דרגא כמו השרים או המשרתים ולאחור לפנים נפלאה במהירות הדולגיס

 על מורים שהם לפי פעמים ג״כ הנגיטת נקראים הזאה ולסיבה יתבאר, כאשר
 של׳.!נ בתנועה או במלה, האחרונה בתטעה אס תכא הנגינה הענין. וכוונת הטעם

 מנרע ®.קיי ד״מ מלעיל, נקרא השני ובאופן מלרע, נקרא הראשין ובאופן האחרונה,
חס חוץ האחרונה, שלפני השלישית בתנועה נגינה תבא לא ולעולם מלעיל, מלו

נ אחת במלה נגינות שתי הס
ל  מאמרות שני הוא ואם אתנח, בו אין א׳ מאמר הוא חס חנ״ו מפסוקי פסוק כ

 ג הוא ואס פסוק, סוף עד שני ומאמר האתנח עד הראשון מאמר משלים
 ט׳ שני ומאמר סגולתא, עד הראשון מאמר ומשלים בפסוק זרקא יש מאמרות

:סגולתא זרקא אחר ולעולס פסוק, סוף עד ג׳ ומאמר האתנח,
"]V ו ומהף גובה, דרך מהן סלקיס, לג׳ ונחלקים י״ב הפעמים שעיקר י  י

 ימין. תלש'א פדר. ל והס טבה דרך נעימתו א׳ חלק נצב, דרך ומהן ^
 פפחה, תביר, רבי^׳ע. פסי״ק, זרק״א, ששה, והס רום דרך נעימתו ב' חלק וגרי״ש,
 יש פעמים הי״ב וחלו חתנ״ח. זק״ף, פשפ״א, ג' והס נצב דרך ג׳ חלק ש־לו״ק,

 פבי״תזרק״א, פסי״ק, זק״ף, פשפ״א, ימין תלש״א פז״ר, ז׳ שיצמדווהם אפשר מהן
 לא סילו״ק, אתנח״א, פפח״א, רבי״ע, גרי״ש, והס שיצמדו שא״א חמשה ומהן
אתנח ולא ופפחה, פפחה ולא לרביע, סמוך רביע ולא לגריש, סמוך גריש ימצא

: וסילוק סילוק ולא ואחנח,
ם י ת ר ש מ  יתדפקו ש.א המלות מחזקין והן לשרים פפילה הס הרציס וגם ה

 שר בל למשרת אפשר ואי כלבד, השר מקום עד זו על זו
 ̂כל בידך •היה כנז״ל.^ללזה בזרק״א כ״א הגול זולתי משרת, בלא שיהיה אפשר והשר
 ח, זרק פעמים ארבעה בו. פעמו ניחן התיבה מן אות באיזה עומד שהוא פעס

 רק ^ינקדו לא עלעיל ליוא צריכין אם אפי׳ ופשפ״א, קפנה, תלש״א סגולת״א
 מלעי^ המלה^וא׳ בסוף א׳ פשפין כשני ינקד הפשפא רק המלות, מלרע^בסוף

 לח גדו^ה והלשא המלה, בסוף רק ינקדו לא האחרות וג׳ לבוא, שראוי במקוס
 התלשות ושני אחריו, תנועות בכמה הוא המלה ואפי׳ המלה, בהחלת רק ינקד
 פרה קרני הנקרא גדו״ל פז״ר כלה. יבקפון החל בגדול סימן המסורת נעלי נהגו

אט ופעם בלבד, פ״ז כ״א ההלים) משלי איוב (לאפוקי ספרים בכ״א ימצא לא
* *  . 1  t ,  1 ,  יומו י,ן ירח מדאי. יותר ונגבהין גדול חוזק אלו כפסוקיס שיש לפי גדולים הפזירין

 ספרים. בכ״א כלבד מקומות בפ״ז אלא תמצא ולא פרה קרני לפני רץ ̂ היא
 יהיה לא לעולם הפיר ופרr ך_3ל3 מקומות בז׳ אלא ספרים בכ״א ימצא לא העלשלת

 א^א שוה וטרתס זק״ף. אלא אחריו יהיה לא לעולם “ו;יי'י פ־טטא• אלא אחריו
 תמי/ מקומו לכן לאזלה, דומה הפשפא תמונת וג"נ למלה. מוקדם שהיהי״ב

 עמו ישרה לא הפיך, שופר שמשרתו בזמן האזלה. מן להבדילו המלה בסוף
יבא לא הרוב על הפשפ״א הפוך. שופר יהיה לא מארכה שמשרתו ובזמן מארכה,

לפני
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 שתי לסבר ענינו הרזקן! אזלא. אלא אינו סשעא כמו שתראה וזה התכי״ר, לפני

 המלה’ הרוב ועל נס־אתה, עליפני, כמו כאחת. נחשבות להיותן ויותר מלות
 קען^ זקף לפני אזלה תהיה נגינה, בה תבא ואס נגינה, בלי המוקף מן הראשונה

 שהן הזעירות המלות יתחברו הרוב על ואס־שלש״אלה. כמו אחת כנגינה שדינם
 שלש גס ולפעמים רק־טוב, אך־הפעס, כמו שאחריהן. למלה אחת תנועה בנות

 הרוב על וכדומה. ,לו,0את־כל=אש כי־גס־זה, כמו במקף, מחוברות מלות ד גס
 תביר. יבא דרגא אחרי כי גביר, אנוש תתהדר אל וסימניך להתבי^ הדרגה יסמך

 אל עני אנוש וסימניך פסוק, לסוף או לאתנח סמוך אלא תבא לא לעולס המפחה
 בתיבה לגריש סמוך אלא באה אינה האי-ה אתנח. יבא כירחא אחרי כי תאנח,
 והאזלה ונחתי. ור\תה כמו עצמה הגריש מ־לת על תהיה ופעמיס שו»ח. אני כמו אחת,

 וסילוק. ותביר, ופשטא, זרקא, והס טעמים לד' תסמך מארכה הרצים. מן היא
 תלשא במקרא. מקומות. בי״ד והיא נובח. לה ויקרא כמו כפולה מארכה ויש

 מתג הנק׳ הגעיא וזרקא, ופשטא, ותביר, גריש, והס טעמיס לד׳ מסמך שמאל
 שצריך בה לרמוז אלא משרת ולא טעס לא אינה התבה, תחת מקל, צורת והיא

 לימין הבא מתג מין עוד ויש נגינה, חצי והוא ייד-יי כמו מעט האות באותו למשוך
 ושמו העצמית, געיא נק׳ והוא איפו. ’,לע נפשי. תסי כמו המלה, בראש השוא
 ספרים, כ״ד בכל במקרא ומציאותו קול הרמת לגעיא שהוא עניינו, על יגיד

 אינו התיבה בראש אזלא כמו והוא הדרבן וכן פעמים, כ״ד דהיינו שמו כמספר
ימצא ולא והבקר. והכה!. כמו ולהתיזה המלה את לפטם אלא משרת ולא טעס לא

טעס ניתוח ר״ל נגינות מג׳ יותר המקרא בכל מלה לך אין בלבד. הזקף עס אלא
ול זל,ף הרוב על. ודומיהם. וימרייהי ותשחחוין■ כיון  לעצמו א׳ מלה על יבוא ̂נ

 כמעט בטעמי מפריד והיא רץ. ילא משית לא צריך אינו כי מעלתו לפי והוא
 אחר פסוק, וסוף ואתנחא. טפחא ורביע זקף להיות נמנע הפזר אחר אתנח. כמו
 פזר יבא .לא תלשא.^ולה אחר ואס״פ. טפחא וזרקא פזר יבא לא ואתי אזיל

 אחר ואס״פ, קטן.וטפתא זקף יבא לא רביע אחי ואס״פ, וטפחא זרקא ורביע
 לבוא ראויה שהנגינה המקום ידיעת כי דע ואס״פ. וזרקא פזר יבא לא זקפין
 תבדיל הנגינה רק כי לדעתה מאד הכרחית היא אבל התועלת מעט איננה במלה

 או במכתב דומות גזרות שתי בין השרש בבחינת אס לפעמים מלות שתי בין
 העס כל נפש .?רי׳ כי ד״מ א', ובבנין אחת בגזרה הגוף או המין או הזמן בבחינת

 עבר הוא מלרע י״ג) (מ״א ה׳ פי את ?;ף לנקבה, עבר הוא מלעיל ל׳) (ש״א
 ותהליס שמחה■ ;יס3ה אס עבר. הוא מלעיל ז') (אסתר ושמחה■ צהלה יכן ליחיד.
והה״א ליחיד, ציווי הוא מלעיל ח',) הגיגי(תהליס בינה וין כיטיי. הוא מלרע קי״ג)
אורי =י’1י וכן נקבה. סי׳ והה״א המקרה, שם הוא מלרע ח') (משלי בינה א;י נוסף,

 עס מקור הוא מלרע ג') (צפניה ליום לנקבה, צווי הוא מלעיל 1ס׳ (ישעיה
 מקום וגס הנגינה מושב מקום לדעת מאד הכי־חי הוא ע״כ הרבה, וכאלה כינוי,
 מלה בין להבדיל רבות במקומות נדע המתג ע״י לדעתו,כי מאד הכרחי המתג מושב

מ למלה.  (בראשית אותה ויראו ירא, משרש הוא במתג ד') (יהושע אותו ד'
 עבר הוא במתג א׳! (איכה ירושלס ן:רה וכן ראה משרש הוא מתג בלי י״ב)

בה״א זכר. ליחיד צווי הוא מתג בלי ט׳) (נחמיה לי ידיה נסתלק. יחידה לנקבה
נוספת
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^ ז:יר, מן מספת  והדציס והמשרתים השרים הגיעמים כל מנ״ן נמצה הרבה. וכא̂ל

^ לסי סדרן וזה ב״ה, הוי״ה שם כמניין ט׳  המלך במעלה ראשון הנגינ̂י
 שני פסוק: סוף הנק׳ סילוק והוא שאננה במנוחה ונח הכםא על יושג

 עשרה האתנח. והוא בימנית במנוחה הספסל על יושב למלך משנה
 גדול פז,־ סנולתא והם לנוח עומדים גדולים שרים ד׳ מהן הם. שרים

 קט מקף תביך. פזר, והם להנפש עומרים ביניניים שרים ד׳ ומהן רביע ידול ״1,

 נ*יש והס משרתים ופעמים להינפש, ג״כ עומדים קמנים שרים שני ומהן ימין ״לישא

 ומשרתים לפניו נכנעו אז הרביע הגדול להשר פגשו אם משרתים, כיצד גירשין. וש:י
 שנים שררותס על מניחם אז ביניהם אמצעי להיות הפסיק כשבא לא אם לו

 בתרועה מרעים השלשלת ויותר ,ושלשלת זרקא והס התרועה בחצרות המשוררים
 והס שריהם לפני מעע להשתחוות עומרים המשרתים ארבעה גדולה,

 מארבא. דרגא, שמאל, תלשא והם דחופים יצאו הרצים שמנה ויי,יב, !פטיק פש^אלוטפהא,

 והיא המסובין לכל מעעמת ואחת יומי ין וירח אזלא הפוך שופר הולך פקף־ש^פר
 אלו ושנים התזה הנק׳ הדרבן והוא הזקן! את המפטם ואחד מתג, הנקראת

 יותר ביד הנפה וטעם טעם לכל הדקדוק לבעלי שיש ודע כנז״ל. המנין מן אינן
 ומעגל למעלה בעצבעו מניף זרקא שהמרו נמו בפה הגלויה הנעימה על יותר

 רביע לפניי, אצבעות בג' מניף סגולתא למטה אצבעו טפף אתנח בעיגול אותה
 אצבעותיו בשתי פזר קצרה הנפה אצבעותיו בשתי מנענע שופר למעלה, גודלו פושט
 באצבע. תטפא תלש״א למעלה. אצבעותיו בשתי מניף פר״ה קרני גדולה. הנפה

 יש זו דרך ועל לאחריה. המלה תופש גר״ש למטה. מלמעלה באצבע קטן זקף
 מפני טעם מה בימין מקנחין אין בענין שאמרו כמו והמשרתים הטעמים לכל

:ע״כ וכו׳, תורה טעמי בה שמראים
■ HT1 רביע, פסיק ואחר פסיק, או רביע, ואחריו גריש הרוב, ע״פ הטעמים סדר 

 ואחר טפחא, או* זקף ואחר זקף, פשטא ואחר פשטא, רביע ואחל
 לפי סידורן זהו גריש^ תלשא אחר הלשא, פזל אחל פסוק, סוף או אתנחא טפחא

 ואפשר כנז״ל, ניצב דרך ומהן לוס, דדך ומהן מבה, דרך מהן שיש לפי הנעימה
 בו יש או סיפור דרך הוא אם וקטנו וגדלו הפסוק מלוח לפי זה סדר שיתחלף
 תוצאותיו, יהיו עניינו לפי הידיעה^ אותיות או התימה אותיות אן קריאה אותיות

:יבינו והמשכילים טעמיו, סימני יהיו הוצאותיו ולפי
י ת י א ר  מלה ?ראשיי' השאר, הקיש וממנו המלות בנתוח אהד פסוק לך לבאר !

נע, בשוא הבי״ה מורכבת, והשנייה פשוטה הראשונה הברות שהי בה
 לסימן בסוף י״ת בתיספת ראש שרשי מקרה, שס והיא מלרע, והנגינה קל ובדגש
 יוצא פועל והוא פשוטות הברות שתי בת בר״א שמוש י״ר«3וה נח, והאל״ף נקבה,

 והשניה פשיטה האחת הברית, שתי בת אלהי״ם הקל, מבנין נסתר יחיד עבר
 ?עוי• על־משקל אלה שרשי הואר שס והוא ומלרע, סגו״ל בחטף והאלף מורכבת
̂ס בתוספת  א״ת וכבוד, מעלה דרך ליחיד רבים בלשין ובא זכריס, רביס ן1סינ ̂י

 בת השמי״ס אות. שרשו הפעול סימן היחס, מלת והוא ומירכבת. אחת הברה בה
'  כדין חזק והשי״ןבדגש פשיטות, והאמצעיות מורכבות והאחרונה הראשונה הנרות, י

י״ם, בתוספת שמה שרשו כללי, עצם שס והוא מלעיל. והנגינה הידיעה ה״א אחי
סימן
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 שימוש. בראש השואית והוי״ו כנז״ל וא״ח כלל, ביחיד יבא ולא זוג/ ריבוי סימן

 פחח חחח בקמ״ן הה״א מורכבת והשלישית פשוכיות ב׳ הברות, ג׳ בת האר״ץ
 על כללי עצס שס והוא מלעיל והנגינה הידיעה ה״א אחר הראוי הדגש לתשלום

 אלהיס, הנושא מאמרות, שני בעל בכלל והפסוק נקבה, לשון ורובו פעל משקל
נוגייס צדדיס שמוה וארץ שמיס הזמן, מגביל הפעל תאר בראשית ברא, הנשוא

:והבן את הפעול ביחס
מ ך  ונגינתם עיעמס היקרים, ותהליס ומשלי איוב שהם ת׳ מ׳ א׳ ספרים ג׳ כי ו
ושרים. ומשרתים אחריס טעמים להם יש כי ספרים, ואחד כעשרים אינו ^

מרעים, והשלשלת מנגן הזרקא יופיע, טעמם ורביע וגרש יפזר, הכל הוא והס
ומרויחה. רווחת וטפחא למט^^ למלך מוקדמת פשטא מפסיק והפסיק

ף ושופר ושופר ק סוך יודע בו וסילוק ונטו;ה■ ושוכב וךחויה. ומארבא ן,,
 שופר וצורת הולך שופר המלה צורת ממעל להם שיש מלות יש כי ודע הפסוק.

 הזמר. ולפי הנגינה לפי הטעמים אלו ונשתנו כוכר1ל ושופר מפזז שופר ונק׳ הפוך
 מאל״ך לבדו ואות אות כל ספריס כ״ד שהוא שבמקרא האותיות כל מספר וזהו
סעדיה יפה בדקדוק •אותם שמנה המוסרות בספרי כתוב שמצינו ממה תי״ו ועד

מופלג: בקיצור זצ״ל גאון
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
 מנין
מנין

מנין

שע״ז. אלך מ״ב שבמקרא א׳ כל
רי״ח. אלך ל״ח שבמקרא ב׳ כל

תקל״ז. אלך כ״ט שבמקרא ג׳ כל
תק״ל. אלך ל״ב שבמקרא ד׳ כל

תשנ״ד. אלך מ״ז שבמקרא ה׳ כל
תתקכ״ב. אלך ע״ו שבמקרא ו׳ כל
תתס״ז. אלך כ״ב שבמקרא ז׳ כל

תמ״ז. אלך כ״ג שבמקרא ח׳ כל
נ״ב. אלך י״א שבמקרא ט׳ כל
ת"כ. אלך ס״ו שבמקרא ו׳ כל

רע״ב. אלך ל״ז שבמקרא כ׳ כל
תתקס״א. אלך ט״א שבמקרא ד כל

תקי״ז. אלך מ״א שבמקרא ל׳ כל

תת״ה. אלך נ״ב שבמקרא מ׳ כל
תתקע״ג. אלך כ״ד שבמקרא ס׳ כל
תתקע״ז. אלך ל״ב שבמקרא נ׳ כל

תשי״ט. אלך ח׳ שבמקרא 1 כל
תק״ף. אלך י״ג שבמקרא סי U׳-׳יי
קע״ה. אלך כ׳ שבמקרא ע׳ כל
תש״ג. אלך כ׳ שבמקרא פ׳ כל

תתקע״ה. אלך א׳ שבמקרא ר כל
תתק״נ. אלך ט״ז שבמקרא צ׳ כל
תתע״ב. אלפים ד שבמקרא ז׳ כל
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אלף כ״ב שבמקרא 1י כל מנין
אלף כ״ב שבמקרא /ר' כל מנין

אלףמנין ל״ב שבמקרא ש׳ כל
אלף ל״ו שבמקרא ת׳ כל מנין

ספרים
ושבעה
וע״ז

כ״ד
אלף
אל̂ן

 שבמקרא אותיות
ותשעים ושנים

מנין
אלף

כלל

 התקע״כ.
 קמ״ז.
 קת״ח.

ר,״מ.

אות

ן1 ) י נ ו י ! י5?11̂ נך הם לס״ת שעושין ! ז’ט ץ נ ^״ ק משלש ן ק מ ״ ד י ב ה ח

ל אחי. מתג ״ כ ו ת א ״ ר פ ס :כלום ולא מ
ר ת  כאן כתבתי ולא מדה מארץ הרוכה הזאת המחברת בענין שמואל הצעיר א

 סתת לפתות אלא באתי לא ואני מרובה״ המלאכה כי אלף, מני א׳ ”
:פרקא סליק כערכי. אשר לתלמידים

ק ר ׳ פ ר ב ו צ י י ק ל ל . כ ד ו מ ל ת ח

ל ר׳ א ז ל מ ש  הס המדות אלו כי דע וכו׳ נדרשת התורה מדות בי״ג אומר י
 לישראל לימדם ומשה השי״ת לו שמסרס מסיני למשה הלכה ^

 השכל בעומק ומשערין מודדין שבהן וכו׳ אב בנין שוה, גזרה וחומר, קל והס
 הן המדות מאלו שנמדד ומה הוא, חדש דבר זה ראה והנמדד חדש דבר להמציא

 וכך להשיב יש אס וחומר הקל על משיבין יתנהג. זו וכמדה התורה דיני גופי הן
 כמה בלמד יש אפי' בלמד ואינה אחת קולא או אחת חומרא במלמד יש אס המדה

 בין ממנו לומדים ואין בכך הק״ו סותריס במלמד שאינם קולות כמה או חומרות
 כמו קולא אנחה חומרו^ןו אותה בו שיש כמו למימר דאיכא להחמיר, בין להקל

 וזו דבר, אותו לגרוס שכנגדה מכל עדיפא חומרה אותה שמא נמי אי זאת, כן
 בכך חמור שכן לפלוני מה דפריך תלמודא בכוליה דדינא אעיקרא פירכא היא
 מעצמו שוה גזירה דן ואין מעצמו ק״ו דן אדם וכו׳. בו שאין בזה תאמר וכך

 פעמים הרבה ומצינו מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו קיבלה כן אס אלא
 ילמוד למען בעלמא סמך כעין אלא ממש שוהי גזירה ואינה ג״ש שאומר בתלמוד

 גץה הא' שנשתוו, שווי מכח שנדרשו עניינים ג׳ יש היקש ענין המפורש. מן סתוס
 וקבלנו ובכאן בכאן אחה תיבה נכתב מ"מ מזה, זה דחוקים שהעניינים אף שוה

 בכתוב נושאים שני חיבור הוא ההיקש גדר היקש הב' מזה. זה נדרש להיות מסיני
 והיינו לזו קרובה א׳ מדה הוא הג׳ בזה. שכתוב מה כל בזה לתת יחד להשוותם א׳

 שהכתוב בתורה אב בנין לדרוש. נתנו לזה זה הסמוכים מקראות שני פי׳ סמוכים
 מקצר שהתורה לו הדומין המקומות בכל למידין וממנו אחר במקום ויפרש יגלה

 ממנו והלומדים באב הוא שהמלמד אב בנין נקרא ולכך הכל, על במקצת ותרמוז
 מה א׳״א בכלל אין פרט ואחריו כלל מוצא שאתה מקום כל ירט, כיוצאי

הוא כלל פי' כלל, הבהמה מן לה׳, קרבן מכס יקריב כי אדם כיצד שבפרט,
בקר שבסרט מה אלא בכלל אין פרט, וצאן בקר היא בהמה בכלל שחיה לחיה

וצאן



יופו? נחלת
 ואחריו ופרע וכלל פרכי הקרבן. מן חיה ינהמעט לא, אחרינא מידי אין, ולאן
 שמא כללא^ לאלומי פרטא ואהני הכל ונתרבה הפרט טל ומוסף! כלל נעשה כלל
 שקדמתו מחמה לא אס מהמדוה, מדה מכח מהכלל מתרבה היה שלא דבר יש

 מק״ו דבר ממנו למעט לך ואין הכל, ולרבות עליו מוסיף הכלל לעשות פרט
 לרבות פי׳ הפרט, כעין אלא דן אהה אי וכלל ופרט כלל אחרת, מדה או ומג״ש

 מדות משתי מורכבת זו שמדה לפי לו, דומה שאינו כל ולמעט לפרט, הדומה כל
 לרבות שתיהן כעין בה ודנין שתיהן משמע ולכך וכלל, פרט ופרט כלל הראשונות

 ופרט. כלל כעין והיינו דומה שאינו כל ולמעט וכלל, פרט כעין והיינו הדומה, כל
 צריך שהכלל ללמד זו מדה לכלל, צריך שהוא ומפרט לפרט, צריך שהוא מכלל

 נקיבה אפילו יכול בכור כל לי קדש כיצד הכלל, לפירוש והפרט הפרט, לפירוש
 פטר אי רחס פטר ת״ל לפניו נקיבה יצאת אפי׳ יכול זכר אי זכר, ת״ל במשמע

 הצריך ופרט לפרט הצריך כלל זהו בכור, ת״ל דופן יוצא לאחר אפילו יכול רחם
 יצא עצמו על ללמד לא ללמד הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל כה״ג. וכן לכלל,
 המדה ולשון כללו ועל עצמו על ללמד בתורה זו מדה יצא, כולי הכלל על ללמד אלא
 תעשה לא בכלל הבערה אש תבערו לא הבערה גבי שאמרו בענין משמע הוא כך
 הבערה עשה שאס מלאכות חילוק לעניין כלומר לחלק, יצאת ולמה הייתה מלאכה כל

 מה לאחרים ומלמדו עצמה בפני הבערה על שחייב אחד בהעלם מלאכות שאר עם
 ולמה היו, המכשפים כל מכלל וידעוני אוב וכן כן. הכל אף עצמה בפני חייב הבערה

 דבר כל רבות. וכאלה בסקילה הכל אף בסקילה וידעיני אוב מה ללמד יצאו
 להחמיר. ולא להקל יצא כעניינו שהוא אחר טעון לטעון הכלל מן ויצא בכלל שהיה

 והזכיר אחד פרט בו ועשה הכלל מן הכתוב שהוציא כעניינו שהוא אחר טעון פי׳
 כעניינו, והוא אחר טעון שאמר זהו מקצתו והניח הראשון העניק מהות בו

 שנטען אלא דבריו במקצת כלל של כעניינו הוא עדיין היוצא הדבר שזה כלומר
^ שחין כגון בכלל, לו שהיה מה קלת עזב שבו אחר טעון כ מ  יהיה כי דל-ובשר ו

 ומכוה שחין והלא אש מכות בעורו יהיה כי בשר או ונרפא, שחין בעורו בו
 מחיה בהם והניח הענין כל בהם פירש ומכוה שחין פי' היה, הנגעים כל בכלל

 פרט מהם ועשה הטומאה דין בהן לפרש ונזקק הואיל בתורה ומדה שני, ושבוע
 שנתפרש מה אלא טעונין ואינן הניח שהניח ומה הזכיר שהזכיר מה עצמה בפני
 שהיה דבר כל בהן. נאמר שלא מה טעונין היו שלא להחמיר ולא להקל זו בהן

 להקל פי׳ ולהחמיר, להקל יצא כעניינו שלא אחר טעון לטעון הכלל מן ויצא בכלל
 וזקן ראש כגון בו שנתפרש הדין עליו לתת ומחמירין הראשון הדין מן בו שמקילין

 עור בכלל וזקן ראש והלא בזקן, או בראש נגע בו יהיה כי אשה או ואיש דל
 שאינם נתקיים בטומאת פירוש כעניינו שלא אחר טעון לטעון וכשיצאו היו ובשר

 סימן שהוא לבן בשער ידונו שלא להקל ולהחמיר, להקל באו מראות שאר מטומאת
 שהיה דבר כל בהם. שנתפרש צהוב בשער שידונו ולהחמיר נגעים, בשאר טומאה

 שסותר חדש דבר פירוש וכו' חדש בדבר לידון הכלל מן ויצא בכלל
 כיצד חדש, דבר מיקרי לא בכלל שאינו מ שניתוסף תוספת אבל טלו את

 ת״ל שאין האשם, כחטאת כי החטאת, את ישחט אשר במקום הכבש את ושחט
לידון אשמות שאר מכלל פי׳ הכלל מן מצורע שיצא לפי ת״ל ומה האשם כחטאת

בדבר



ייגיוסף נחלת

 ואייזוריס ?־מיס מהן גיפין דאינו לומר יטל היה רגל ובבהן יד בכהן ההדש בדבר
 המזבח ע״ג ואימוריס דמיס מתן כימין חכיאת מה האשס כחכיאת ת״ל המזבח ע״ג
 במה בו מפורש שאינו סחוס דבר כל פי׳ מעניינו הלמד דבר כך. אשם אה

 לא במכילתא כדהניא לו׳ הסמוך המפורש הענין חן בו נלמוד אז מדבר, הכתוב
 מי״ג ולחד לא אמרת ממון, לגונב אלא אינו או נפשות למנב אזהרה ה״ז תגטב
 סתומה ואחת מפירשות שתיס בענין אמורית מצות ג׳ בהן. נדרשת שהתורה מדות
 תנאף, לא תרצח, לא פי׳ ב״ד. במיתת מדבר הענין במה ממפורשת סתומה נלמוד

 מעצמו הדבר למוד פי׳ מסופו הלמד ודבר בזה. כיוצא כל וכן כן תגנוב לא אף
 צרעת נגע ונתתי כיצד מזולת, הדבר למוד שהוא שלפניה כמדה לא וביה, מיניה
 מנסרים העשוי בית אס מדבר בית באיזה ידענו לא הנה אחוזתכם ארץ בבית

 את ונתץ בסופו אומר כשהוא ועפר, ועציס מאבנים בטי בית או מיריעות או
 ועצים מאבנים בנוי בבית אלא. מדבר זה שאין נלמוד מזה וכו׳ עציו ואת אבניו

 כי כיפי, עדיף מתחלתו נתפרש דאס מסופו דוקא לאו מסופו למד ומ״ש ועפר,
 וכשהשמיעני בסופו או בראשו יהיה מעצמו ילמד שהדבר אלא אינה המדה ענין

בראשו: מכ״ש ממנו נלמוד מסופו
י נ  פי׳ ביניהם, ויכריע השלישי הכתוב שיבא עד זא״ז המכחישים כתובים ש

 לדחותן רשאי אתה אין זא״ז המכחישין כתובים שני האופן זה על זו המדה
 כתוב שיבוא עד שתוכל מה כל אתה והרץ כשניהם החזק אבל כשיכוש, ולהחזיקן

 אחד כתוב כיצד בו, התורה שהכריע ההכרע כפי תעשה ואז ביניהם ויכריע ג׳
 הרי סיני, הר על ה' וירד אומר א׳ וכתוב טמכס, דברתי השמים מן כי אומר

 בארץ הוא ואס בארץ אינו בשמים הוא שאס זא״ז הסותרים פסוקים שני לך
 השמיעך השמים מן ביניהם והכריע הג' הכתוב בא אמנס בשמיס, אינו
למקומות תלמוד ההכרעה ומזאת וכי׳ אשו את הראך הארץ ועל וט׳ קולו את

:זא״ז המכחישין לפסוקים אחרים
י ב ^: וסידרם, המשניות כתב הוא הקדוש רביט שהוא ל ח ה  למלך כמשנה הוא ו

 סידר שרבי ואע״פ לה, שנייה היא והמשנה המלך היא שבכתב תורה כי
משנה סדרי מאות שש היו רבי ומקודם לכן, קודם המשניות היו סדורות המשניות

: הלכתא וסתם וקיצר, רבי ובא
י ב  כי מיוחסים מהיותר נשיאים ממשפחת אבהן ובר אוריין בר הדור גדול היה ל

 בחופן למלכות וקרוב מופלג עשיר והיה ע״ה, המלך דוד מבית המלוכה מזרע הי׳
 והנה אחד, במקיס וגדולה הורה מצינו לא ר׳ עד מרעה׳׳ש שמימות עליו שאמרו
 רוב ובעבור המעלות. בכל ושלם במדותיו שלם היה מספר עצמו רבי מעלות
 והכח הנוי אבות במס׳ בפ״ו אמרו וכבר הקדוש, רביט נק' וענוותנותו קדושתו
 ואלו לעולם ונאה לצדיקים נאה והבנים והכבוד והשיבה והזקנה והחכמה והעושר

 שם ועל ע״ה, הנשיא יהודה ר הוא העצם ושמו ובניו, ברבי נתקיימו מדות השבע
 רשב״ג בן הנשיא, יהודה ר׳ יחוסיו שלשלת לך והא סתם, רבי קראוהו מעלתו טדל

 שמעון רבן בן הזקן, גמליאל רבן בן הנהרג, רשב״ג בן דיבנה, גמליאל, רבן בן
 שם ומצא לירושלם מבבל שעלה הזקן הלל הוא הבבלי, הזקן הלל בן דהלל, בנו
ונתנו נשיאותם הניחו והס ואבכיליון, שמעיה מות אחרי שנתמנו בתירא בט

הנשיאות (ך)



יוסוז נחלת
ז וכו' בודה' הקדוש ךיי׳ וכן׳ העניו להלל הנשיהות

התלמוד כללי
ו ^ י ר  בלשון המשניות בחיבו׳ר לשונו על ומלתו עמו דבר ה' רוח בודאי הקדוש ר

 או חסר יש אס המרובה^ מחזיק ומועכי הרבה, וכולל מעני אומר צח
 כחס בכל הת׳^מוד בעלי השתדלו זה ועל השכיל, ה' מיד הכל בדבריו, חלית או יתר

 שנת המשנה חיבור ונשלס השרכייס. וק״ו ענייניו כללי רבו אשר דבריו להשיג
 שטת״ו בית לחרבן ק״כ שנת שהיא לשערות ת״ק ליצירה, ותתקמ״ח אלפים שלשת
 חיערו קפרא ובר אושעיא ור׳ המשנה פי' לבאר התוספתא חיבר חייא ורבי בב״א.

 חידוש במשנה יבא כאשר במשנה. נזכרו שלא דיניס וחידושי הוספה והס הברייתות
 כשהקשה תפסת. מועט תפסת אלא המרובה חידוש לתפיש לט אין קרא יתור מכת
 תימא ^דאי ג׳ דעת היא אולי להקשות אין כפלו׳ ולא כפלו׳ לא מני מתני׳ בגמ׳

 דליכח נתברר הודיע, שלא וממה במתניתין להודיענו ה״ל שלישית דעת דאיכא
 השועיס. מלב להוציא רק צריך שאינו דבר במשנה רבי שנה פעמים ג׳. דיעה

 כצ דחפשר. מה כל להשיותן לנו יש בהדדי במתניתין להו דקתני דברים שני כל
 נשנית ש.א משנה מציט הוא דבר דאותו חומרא משום גדול כלל שאומר מקוס
ב^ וכיוצא זאת משנה נשנית רבי בימי וכו׳ למשנה רץ הוי גבי דור לאותו אלא
בחדא אבל מסכתות, בהרי וה״מ מחלוקת, ואח״כ סתס לענין למשנה סדר אין

 אשי ורע רבינא שחיברו המשנה ופירושי טעמי הוא הגמרא סדר. יש מסכתא
 בסדר רבי שעשה וכמו לשטרי, תתי״ב ליציר״ה ור״ס אלפיס ד׳ שנת ונחתס
 המשניות שעל ומתן המשא כל וקיבץ שאסך בגמרא, אשי רב עשה כן המשנה

 משנה, טעמי כל לפרש א׳ יקרים, דברים ארבעה בו וכיון שנתחדשו, ד־ניס ושאר
 דרשות ד׳ היןדוש, רבי-^ אחר שנעשו והקנית גזירות ג׳ להלכה, הדין פסק ב׳

 הגדו^,וע ב״ד ע״פ אס כי דבר אשי רב עשה ולא מרובה^ ותועלתן ואגדות
ה ̂ו מותר, או זכחי אמרו מהס ל״ה ואס ההלכות, ופוסקין סותמין היו פיהם
גופיה אשי רב אפי קשייא, או בתיקו סלקא יודע איני אמר וא׳ אסור, או חייב

 בדותא אשי דרב הא עליו אומרים היו הוועד בעיני ייטב שלא דבר אימר שייה
: שמו על שנקרא אלא ההלכות מן חיץ כלו׳ היא

. ש ו ז ר י  גמורה ראיה היא שנאמר כשאימר בסברא. התלויות הגמרא הוא ת״ח ש
 תאנא התוספתא סי׳ אסמכתא. היא שנ׳ משיס וכשאומר מהפסוק, *

 צשון ברייתות ונקראו אידך. ותניא חדא ותניא רבנן תנו הברייתא הי׳ עלה, ותני
 אושעיא ור׳ חיית רבי בי מתני דלא ברייתא כל רבי. של למדרש חיץ כלו׳ חוץ ברא

 I עריית וכל היא. משבשתא דדילמא מדרשא בי מיניה מפרקינן ולא מתבינן לא
 .סתום התנאים דרכי אושעייא. ור׳ חייא מר׳ היא פלוני, תני בה אמרי דלא סתמית

 יכילין אנו ו״זה קצרות במלות למבין ודי רחב לבן היה כי לפרש ולא דבריהם
 בזה וכיונא מאמר הכי או עסיקנן במאי הכא ולומר ממשמעותן ולהוציאן לדחחס

ולהוציאם לדחקס יכי.יס אט אין ולזה לסתיס ולא לפרש דרכס האמוראים איל
 משמען דבריו פירש ומדלא לפרש, לי היה שהאמורא פניס בשיס ממשמי־וחס

כפשוטן ׳ ״ ^



ידיוסף נחלת’
 פ3ומש ?ברייתא דידע היכא ו?״ת ?ברייתא, לשבש כת לו יש ?אמורא כפשונין.

 יש סמנינן. אברייתא נוותיה דלא ברייתא תמצא דנפש*? סברא אומי אס אבל לה
 כשיש המשנה. או הברייתא כשידע הכלל על ולחלוק ביחידאה לפסוק לאמורא כח

 ואגדות דרשות בענין תנא עס חולק אמורא התנא. על לחלוק יטל לסייוע ברייתא
 ר:?כא, ברייתא, מהא, כל משנה. כמו לכל ידועה ת״ר בלשון בה שכתוב ברייתא

 באותה שהפליגו חכמים או ישיבה לבני הוא שבסלמוד הבעיות סתס שמעתהא.
 מיניה בעו יח־ד מן רבים שאלת להי, איבעיא מרבים רבים שאלת והסימן הלכה
 שהיה פעמיה דוכתי. בהרי חדאמילתא למבעי רגילות אין מיניה, בעא מיחיד יחיד
 שעלתא פעמים לבסון!. עד ונטר קמייתא האוקמתא על מיד הבעיא לעשות יכול.

 והגמרה יחד נשאלו שהבעיות פעמים אחריתי, בדוכתא ומיפשטה בתיקו האיבעיה
 דמייתי עד ונטר המשנה על להקשות יטל שהיה פעמים במקומה. אחד כל סידרם
 המציאות מכת אלא מברייתא ולא ממשנה לא קושיא לתרווייהו,מצינו ופריך ברייתא
 או משנה מכח לא ■י יתרץ שהמתרץ פעמים יוס. בכל מעשה כך שטהגין שרואין

 לא והגמרא חולקה ברייתא כשיש קיבל. שכך מפני אלא סברה מכת או ברייתא
 לח והמתרץ קישיות ב׳ שמקשה בגמרא מצינו היא. דמשבשתא י״ל ממנה הקשה

 שמקשים קישיא אלא לתרץ הגמרא מדרך אין השנית. הקושיא אם כי לתרץ חשש
 דכל מפשינן לא פלוגתא אפוושי לה. חושש אינו אחרת קושיא שם שיש ואעפ״י לו

 לרבים החולקים היו אס המעיינים. מנהג וכן הנכון הוא הדעות לקרב שנוכל מה
 אומרים אין א׳ הס. צדדים בשלשה ועוד קושיות איתיביה. ליחיד ואס מתיבי, הסימן

 קושיות שתי הס אס לחקור צריך הב׳ הראשונה, מעין השנית כשהקושיא אלא ועוד
 שאין הג׳ הראשונה, לחוק היא השנית אס או לעצמה עומדת א׳ וכל נפרדות
 להשוות שניכל מה וכל מקמייתא, עדיפא בהרייתא דפירכא היכא אלא ועוד אומרים
ל הקישיח תהיה לא אפי׳ הנטן הדרך הוא הקישיות  מתיבי כל ועוד. בלשון ה
 דפלוני תיובתא ד^כא היכא כל הס. קישיא לשין טלם והווינן ומהקיך ורמינהי
 שאלה לשון לקרותו צריך והראשון כחבירו, אלא פלוני כאותו הלכה אין היובתא
 קשיא שאומר מקום כל תיובתא. ה״נ חין ומשני דפלוני תייבתא דתהוי נימא כלימר
 היכא כל פירוקה. להו חישתכח לא אלא הדבר בינילו ולא ועומד הלוי הדבר

 היא צריכא שאומר מקום כל לה. קרינן ובתמיהא היא קושיא והא, איני דאיכא
 מימרא על ומעיין מריח ר״ל פלוני ר׳ בה תהי וכשאומי עניינים. שני לקיים באה

 וזה אוסר שזה עד פליגי סברא באיזו ר״ל קמפלגי במאי דבר. של טעמו לידע זו
 קס״ד בטעם. חולקים אבל בדין שוים כשהם היינו בינייהו מאי וכשאומר מתיר,

 פירושו תסתיים כשאומר קושייתו. המקשה בנה שעליו היסוד לגלות הוא שבגמרא
 תורה בשל שבגמרא דאמיי איכא כל השתא. עד ידעינן דלא הא להוכיח שנא
 כלשון אימא בעית אי לשון חחיון. אחר הלך סופרים ובשל המחמיר אחר הלך

 הלכה דפלוני כוותיה תניא דהחאמר היכא כל עיקר. שהוא דאמרי איכא
 ישמעאל ר׳ דבי הלכה, כך ישמעאל ר׳ דבי תנא שאמר מקום כל כמותו

 דדוקא וי״א פלוני. רבי העיד כגון היא הלכה עדית כל הלכה. אינה הנא
 המנהג היא. הלכה באמת כל ל״א. גרידא עדות אבל מחליקת, דלבתר עדות

טעם ולא ראיה לו שאין מנהג אבל ותיקין, מנהג דוקא ההלכה את דוחה שאמרו
מנהג



יופר נחלת
 כמשנה היינו להחמיר חנמיס שאמרו השיעורין כל כשאמרו הוא. ממות מנהג

 מפני התנאים בדכרי דוקא היינו הכללות מן למידין אין במימרא. אבל ובבריתא
 לפרש האמורא דדרך דוקא הוא האמוראים לדברי אבל קצרה דרך שונים שהיו
 שאין הוא הכוונה מםני למשה הלכה שאמרו מקום כל סוף. לדבד אין כן לא דאס

 שאין מה הסברא מרדכי בדרך להוציאו אפשר ואי בו נקשר ואיט במקרא. רמז לו
 א׳ כל מנין לפי ומצאו דקדקי שהחכמים ר״ל סופרים תיקון הפירושים. שאר כן

 אחרת כוונה אלא שנראה כמי היתה לא הכוונה שעיקר ההם הכתובים מן וא׳
 לפני עומר עודנו וה׳ עומד, עודנו ואברהם כמו כך אלא כן לכתוב לו היה ולא

 חלילה הכוונה ואין בו דקדקו הס הכתוב שטונת למה אלא לומר, לו היה אברהם
 עיעור ויש דברים, ח״י והם א' אות אפי' בתורה שכתוב מה על הותירו או שהוסיפו
 התורה ר״ל כביכול הלכה. שכך משמע מעשה הגמרא כשאומר הלמ״ס. והס סופרים

 כ״ב א״נ לאמרו. אפשר אי לנו אבל זה דבר לומר יכולה אותיות בכ״ב שנכתבה
 מוקדם אין לאמרו. א״א כתוב מקרא אלמלא אמרם כענין בתורה כתוב נועריקון
 כלל דאל״כ מאוחר, ויש מוקדם יש עניינא בחד אבל ענייני, בחרי בתורה ומאוחר
 כדחמרן. ודאי אלא הוא, ופרכן כלל דלמא וכלל, ופרכי הוא וכלל פרע דילמא ופרע,

 בידוע פלוני אמר אומר וכשהוא חולק, שהוא בידוע אמר פלוני כשאומר הרוב על
 בידוע תרווייהו דאמרי ופלוני פלוני דאיכא היכא כל לסייע. בא אלא חולק, שאינו
 וכן תרוויהו, דאמרי ושמואל רב כגון הושוו הזה ובדבר מקום, בכל פלוגתיה בר שהוא

 דרך היה. אלו כמו הוא ביו״ד ואלמלי לא, אלו כמו הוא ב״א אלמלא הרבה.
אבל ולמעלה, ממאה וה"מ גוזמא, אלא דוקא ולאו מופלג חשבין לומר התלמוד

: הוא דוקא ולמעה ממאה
H D I l כל לפרש. פעמים לחלוק פעמים אימתי לחלוק, לעולם אמורים דברים 

 דאיכא היכא כל ליה. מבעי חייב מדאורייתא דאי מדרבנן, הוא צריך
 יותר הדבר מחזיק שאין לו וכשנראה יותר, הדבר לחזק הוא וכתיב, ואומר, ועוד,

הינא אי ועד״ז וכתיב, מאי ואומר, מאי ועוד' מאי פרכינן  דאיכא כל׳
 דחיכא היכא כל קאתי. ולפרוכי היא קושיא והתניא, תנן, והתנן, איתמר

 זה של עניינו מהו כלומר לאו, לתיבת מאי תיבת בין הפסק ליתן צריך לאו מא״י
 במקרה, מימרא או ברייתא איזה התלמוד כשמביא וכך. נך אינו וכי בתמיה לשון לאו

 דלעיל עצם ר״ל גופ״א אומר הביאור להרחיב דרוש עצם ממנו עושה אח״כ
 בתחלה יהיה בין הביאור להרחיב הוא מר, אמר וג"כ עצם, הוי השתא מקרה, הוה
 ר״ל גמירי דחיכא היכא כל עצם. הוא לבסוף בגופא כן שאין מה מקרה, או עצם

 בחור פירוש מרבנן צורבא לה. גמירי הלכתא וכן בסיני, ממשה בידינו מסורת
■ בשל״ה זה כל עיין זקן, ת״ח מרבנן ההוא מרבנן) בא צור מורכבת מלר. (והיא

:פרק״א סליק

:ההלכות כללי קיצור וד פרק
 החלק חלקים, חמשה על נחלקים ובתלמוד במשנה הנזכז־ים הדינין חלקי

ע״ה מפי מקיבלים פייושיס הא' להוציאם יאפשר בכתיב רמז להם ויש מי
בדרך



טויוסף גחלת
 בהס של הדינין הס הב׳ החלק כלל. מחלקות בהם נפלה לה ובאלו סברא, בדרך
 הג׳ החלק עליו. חולק אין ג״כ ובזה בהירה רמז להס ואין מסיני, למשה הלבה
 הרוב פי על בהן הדין ונפסק מחלוקת בס ונפלו הסברא דרכי על שהוציאו הדנין
 הנביאים שתקנו הגזרות הס הד' החלק ענפיס. וענפי ענפיס הס הדינין ובאלו

 תקנות הס החמישי החלק להורה. סייג לעשות כדי ודור דור בכל והחכמים
 שיהיו לישראל להס תיקן משה כמו והחכמים^ הנביאים והנהיגו שתיקט ומנהגים
 מצות תרי״ג כולס. וכן פרוזבול הלל התקין וכן כך בהלכית ודורשים שואלים
 מצינו לא והעשין, לאוין, ושס״ה עשין, רמ״ח מהס בסיני למרע״ה לו נאמרו

 לאו כל כרת. חייב שהוא פסח וקרבן מילה שתים על אס כי המבטלן שיתחייב
 ומקלל המורה) (מלשון ומומר לשקר מהנשבע חון עליו לוקין אין מעשה בו שאין

 אס אלא עליו לוקין אין מעשה בו שיש אעפ״י לעשה, שניתק לאו כל בשס. חבירו
 לאו וכל עליו. לוקין אין ב״ד מיתת לאזהרת שניתן לאו כל שבו. עשה קייס לא

 כרת כל עליו, לוקין אין ג׳יכ שבכללות לאו וכל עליו. לוקין אין לתשלומין שניתן
 מג' חוץ עליהן לוקין שמיס בידי מיתה חייבי כל עליו. לוקין ב״ד מיתת בו שאין
 על והעובר נבואתו, שכבש ונביא ורגלים, ידיס קידוש בלא במקדש המשמש והס

 אותו מלקין אין בשלישית עצמו, כרת באותו ישחיס יפעם שלקה כל נביא, דברו
 עד, לחץ ומים צר לחס איתו ומאכילין צר למקום אותו מכניסין אלא

 ומיס צר לחס אותו שמאכילין גי׳ פרק בסנהד׳ רע״ו הד׳ (ופי' כריסו. שתיבקע
 עד מעיו בני שטפחות שעורים אותו מאכילין והדר מעיו בני שיוקענו עד לחץ

 שמונים כולם בין שמיס בידי ומיתה ב״ד ומיתות כריכות כל נבקעת). שכריסו
 הנהרגין, ושניס הנשרפין, ועשרה הנסקליך ח״י מהס ל״ו הס ב״ד הרוגי פרגים, וזה

 בידי ומיתה כ״א, הס עליהן ולוקין מיתה ולא כרת בהן שיש ולאיין הנחנקין, וששה
 עליהן לוקין אין עשה בהן שיש מהן וג׳ עליהן, ■שלוקין ח״י מהן כ״א, הס שמיס

 ופרעס קס״ח, הס עליהן ולוקין כרת ולא מיתה לא בהן שאין שבתורה לאוין־ כל
 להס וסימן ס״ז, ה^ןין כל נמצאו י״גי. ופרק כי״ו פרק סנהדרין, הל' ברמב״ס

 שחייבין עבירה כל ר״ז. בגי' רב״ה רב״ה מכה אלה על להכותו יוסיך פן או זרים, ילקו
 פסח. וקרבן מילה ומבגיל מגרך מג׳ חוץ חגיאת, שגגתה על חייבין כרת זדינה על
 בקוסם. והמקלל המקדש, מן שרת כלי הטנב זכה, ההורגן וכל בהן פוגעין קנאין ג'

 מיתות חייבי כל בגז־ין. מוחו את פוצעין בגיומאה ששימש וכהן ארמית, והשועל
 ללמד לי יש א׳ ואמר זכאי מב״ד יצא התראה, ונריכין עליהן מכמינין אין שבתודה

 מחזירין זכות עליו ללמוד לי יש א' ואמר חייב יצא אוהו, מחזירין אין חובה עליו
 כדי תוך ההורה בכל זה, לכל בהפך שהוא המסית מן חיץ עליהן ועוענין אותי,
 ב״ד הרוגי כל נסקל. כ״ד תוך בו שחזר אעפ״י ממגדך חוץ דמי כד־בור דיבור
 ב״ד מיתת המחויב המיתו שלא ב״ד כל ע״ז. ועובד ממגדך חוץ נתלים אינם
 מכשפה של לאי על שעברו המכשך מן חוץ לאו על עברו ולא עשה מצות שיעלו

 חוץ הנאתן, דרך אפי׳ סכנה במקוס בהן מתרפאין שבתורה איסורין בכל תחיה. לא
 מבשר חוץ סכנה במקום שלא אפי׳ מוהר הנאתן דרך שלא אבל וש״ד, ונ״ע מע״ז

חתיכת וסא העס בין שנתפשגי ההבל רפיאת על להעיר עלינו הצעיר אמר :סכנה במקום אלא אסור הנאתן דרך שלא אפי׳ הכלים וכלאי וחלש
עגס



יוסף נחלת
 מחנוטי המתים מטיות והוא חיואן מומיא בערבי הנק׳ תארו משחור אשר עצס

 העלם ימצא ולפעמים אמה לעורך והוקטנו הושחרו הזמן מאורך אשר מצרים
 במדבר מתו אשר אנשים מנויות חלק והוא ערב בארץ אשר בחול במדבר הזה
 החנוטים, נויויח כדמות והוקטנו נתקשו הבוער החום ומגודל למסעם, בלכתם הזה

 אשר עד במכתשת ־כתשו הזה השחור העצם פיםת או מהמומיא קצוב משקל
 ימים שבעה חו ימים ג׳ החולה ישתה מהותכת חמאה עם הזה גלעד ומהצרי דק

 טומאת משוס סחורה הלזו במומיא לעשות אסורים הכהנים כי לדין באט עתה
 נינהו עכו״ס דעלמא דרובא כיין זו המומיא נינהו מעכו״ס את״ל ואץ! ומשא, מגע
 במגע אבל אהל מטומאת אלא עכו״מ אימעיטו דלא־ ליתא מטמאיס,הא אינם וגויס

 במתי מקילין שיש ואעפ״י בהנאה אסור דמת קי״ל שנית מטמאיס. הס ובמשא
 אסור עכו״ם דבשר דס״ל מחמירין ז״ל והר״ה והריטב״א הרשב״א מ״מ עכו״מ

 וצא יועיל לא הזו המומיא באמת אשר סכנה, במקום אלא הותר לא ע״כ בהכאה,
 היום מקידוש חוץ פטורות נשים גרמא שהזמן עשה מצות כל היה. כלא והיה יציל

 שש״ה מק״ך טסי' ושמחה. והקהל ושחיטתו הפסח ואכילה פסח, בליל מלה ואכילת
 השחית מבל חוץ חיבות נשיס ל״ת מצות וכל הקהל.) שמחה שחיטתו פסח קרבן

 קודם עליהן מברך כולן המצות כל כהנת דהיינו למתים תיטמא ובל תקיץ! ובל
 לא ועדיין וצוונו במלותיו קידשנו אשר לומר יכול שאינו הגר מטבילת חוץ לעשייתן
 דשבת פטירים כל הטבילה. על מכרך ואח״כ שיטבול עד נצטווה ולא נתקדש,

 וכו׳ לבית שנכנס צבי הן ואלו ומותר פטור משלשה חוץ אסור, אבל פטור
 למאכל ראוי שהוא דבר כל ומותר. פטור בשבת מורסא והמפיס בשבת, נחש הצד

 לרה״ר בו לצאת חכמים שאסרו כל בשבת. אותו לקטום מותר תלוש והוא בהמה
 שאוותר נכרית ופאה מכבול חוץ מעורבת, שאינה בתצר אפי׳ בו לצאת אסור בשבת
 שתהיה עד הבת בעלה. על תתגנה שלא כדי מעורבת שאינה לחצר בהן לצאת

 אלא אינו שערות כמה הביאו ואפי׳ קטנים נקראים י״ג עד והבן שנה, י״ב בת
ה נקר׳ ומעלה שנה מי״ב שערות שתי הביאה ואס כשומה, ר  חדש־ס ששה עד ^נ

 הביא אס והבן בלבד, חדשים ששה אלא לבגרות נערות בין ואין בוגרת, הקרא ואז
 עדיין שערות שתי הביאו לא ואס איש, נקרא ומעלה שנה מי״ג שערות שתי

 היא הרי אילונית סימני בה נראו אס הבת שנה, לכ' שיגיעו עד הס קטנים
 הס קטנים עדיין לאו ואס סריס, הוא הרי סרים סימני בי נראו אס והבן אילוניח,

 קידושין אין שבתורה העריות כל שנה. לל״ה שיגיעו עד או שערות שתי שיביאו עד
 מן אחת המקדש כל קידושין. קידושיו קידשה שאס הנדה מן חוץ בהן תופסין
 חוץ גמורין קידושין מקודשת ה״ז עשה, מאיסורי או לאוין מאסורי או השניות
 לבעלה עושה שאשה מלאכות כל בספק. מקודשת שהיא לזר שנתקדשה מיבמה

 והרחלת המטה והצעת הכוס ממזיגת חוץ ליתומים טושה ואלמנה לבעלה עושה נדה
r פניו r .חרש ועבד טי מחמשה, חוץ ולסליחות הגט את לכתוב כשרין הכל ורגליו 

 כל בלילה. שטבילתן ויולדת מנדה חוץ ביום טבילתן טבילות חייבי כל וקטן. שוטה
 אחר אפי׳ מהן אחת על הבא מקוה במי טבלו שלא זמן כל ויולדת וזבה נדה
 ימים עשרה ובת לידתה, ביום אפי׳ בנדה מתטמאה, הבת כרת. חייב שנים כמה

א ומאי בזיבה, מטמאה ק קודם הבת והטבילו היה מעשה לטהרות, מיכה, מ
לאמה



טזיוסף נחרת
 חמשה כרת. חייב ׳6 ויוס שנים ג׳ בת ר״ל שתגדל, לחחר על־ה הבא א״ג לאיזה,
 כרכוס, וכקרן והשחור, האדוס, הן, ואלו טהורין, והשאר באשה ממאיס לבד דמים

 הוסת שיטקר עד וסת לה שיקבע מיום האשה ימי כל המזוג, וכיין אדמה וכמימי
 הפסיקה אא״כ חלילה וכן זיבה, יחי וי״א נדה יחי שבעה לעולם תספור אחר ליוס

 אלא ראתה שלא ובין ז׳ כל ראתה בין ז׳ כל בנדתה היא נדה ימי שבעת הלידה.
 קטנה, זבה ה״ז בלבד ימים שני או א׳ יוס ראתה אס זיבה ימי בלבד, א׳ טיפה

 ז׳ וצריכה גדולה זבה זו הרי רצופים ימיס ג׳ ראתה ואס יוס, כנגד יוס ושומרת
 הויא גדולה דזבה ז״ל גאון סעדיה רבינו ב׳ שכתב חי ויש קרבן, והבאת נקיים
 הפוסקים כל הסכמת היא וכן זו, סברא התוס׳ דחו וכבר מפוזרים ג׳ שרואה אפי׳

 מי ב אס נ מח והוא, ששה מונה א' יום ראתה תיקנו רז״ל אבל תורה, דין וזה
 ששה מונה ימים ל ראתה יותר, ימים ה׳ הרי זיבה בימי ואס ימים, ז' הרי נדה

ח^ ימים ה׳ הרי זיבה בימי ואס ז׳ הרי נדה בימי אס ממ״נ והס,  תקשא ואס יו
 שמא שחששו מפני והתשובה בה׳, די והלא והס, ששה מונה ימיס ב׳ יראתה אס

 אחד יוס חסרים נדה ימי ז׳ ונמצאו נידתה בימי ב׳ ויום זיבה בימי א׳ יוס יהיה
 ולרווחא ספק, מכל לצאת די היה ובזה נקייס ז׳ יושבת ימים ג׳ ראתה ודוק,

דס טיפת רואות שאפי׳ עצמן על החמידי הן ישראל בנות דמילתא
לו וייחדה הגויה על הבא נקיים. ימים ז' עליו יושבות כחרדל
 דין בית מיתת בו שאין אעפ״י זה ועון נשג״ז, משוס עליה חייב בזנות

 העכו״ס מן הבא שהבן כולן הרעיות מכל יותר הפסד בו יש אלא בעיניך, קל יהי אל
 ולשוב מהם, הקב״ה שהבדילנו בגוים להידבק גורס זה ודבר בנה^ אלא בנו אינו

 איזהו וכו/ אשר לאיש ה׳ יכרת בקבלה מפורש ועונשו ולמעול'בו, ה׳ מאחרי
 ואינו פגום ממנה הבא שהבן הנדה מן חוץ העריות מן מערוה הבא זה ממזר

 בת שאינה כל היא בתורה האמורה זונה ממזר. שאינו לאוין מאיסורי הבא וכ״ש ממזר,
 הואיל שנים ג' מבת פחותה ונשתחררה נתגיירה אפי' ומשוחררת גיורת וכן ישראל
 אסורה שהיא שנבעלה^לאדם ישראל בת או לכהן, ואסורה זונה ה״ז ישראל בת ואינה

 ערוה משוס, לו אסורה שהיא למי או ועבד, גוי כגון לכל השוה איסר לו להינשא
 הפנויה על הבא אבל זונה, ה״ז בכל השודן לאווין ואיסורי עשה איסורי אפילו או

 לא בכרת שהוא אעפ״י הנדה על הבא וכן במלקות שהיא קדשה הייתה אפי'
 שהיא אעפ״י לחלל שנבעלה ממי חוץ לו, להינשא אסורה אינה שהרי זונה נעשית
 מאיסורי שנולדה זו חללה היא איזו לכהונה. ונפסלה זונה נעשית להינשא חותרת
 כהן כגון נתחללה, לכהן שנבעלה לכהונה האסורות הנשים מן אחת וכן כהונה,

 הרי ממנה הנולד והבן לעולם, נתחללו אלו הרי הזונה על או הגרושה על שבא
 בין העריות מן ערוה כל נתחלל. לא עבירה שעבר עצמו הכהן אבל חלל, הוא

 והבעל בתו, עם והאב בנה, עם מהאם חוץ עמה להתיחד אסור ילדה בין זקנה
 היא העליון בלחי שינים לה ואין גרה מעלת שהיא בהמה כל נדה. אשתו עס

 גרה מעלת היא פרסה מפרסת שהיא בהמה וכל גמל. מבן חוץ פרסה מפרסת
 ה״ז מפוצלות קרניס לו ויש גרה ומעלה פרסה מפריס שהוא מין כל החזיר. מן חוץ
 ה״ז והדורות וחדוקות כרוכות קרניו היו אם מפוצלות קרניו שאין וכל טהורה, חיה

כל:כלל טהור ממין מתעבר טמא מין לך אין טהורה. חיה



יוסף נחלת
ל  משלשה א׳ בו יש אס דורס ושאינו טמא, שהוא בידוע ואוכל דורס שהוא עין£ כ

 כל ביד. נקלף וקרקבט וזהק, יתירה, אצבע והן טהור עוף ה״ו אלו סימטן
 מן שקולט או לכאן ושתיס לכאן שתיס חוט לו כשמותחין רגליו את שחולק עוף

 בכזית שיעורן שבתורה מאכלות איסורי כל וטמא. דורס ה״ז באויר ואוכל האויר
 בכבילה שהיא אוכלים מטומאת חוץ שמיס בידי למיתה בין לכרת בין למלקות בין

 שיאכל עד עליהס חייב איט האסורין האוכלין כל בככותבת. שהוא הכסוריס ויום
 כל חייב. הנאה דרך שלא אפי׳ הכרס וכלאי בחלב, מבשר חוץ הנאה, דרך אותן

 יבש הוא במינו.אס מין טעס, בנותן מינו בשאינו מין בהיתר שנתערב איסור
 ודבר להתכבד, הראויה וחתיכה בריה בס׳ בטל בלח לח בטיל, בתרי חד ביבש

 לא באלף אפילו כולס הפסח, תוך וחמץ במינו, שנתערב חשוב ודבר מתירין לו שיש
 וכלאי הערלה ומאה, באחד עולין וביכורים, וחלה, מעשר, ותרומת התרומה, בטיל

 זכרים הס אס טרפות, ספק בהן שנולד עוף או בהמה כל בא'ומתאים עולין הכרס
 נקבות, הם ואס הבהמות, כל כשאר שלימים, בחזקת אלו הרי חדש י״ב ושהו

 ותניעון ראשונה, טעינה של הביצים כל שתלד עד ובעוף שתלד, עד בבהמות
 לוקה, במזיד ביטוי שבועות נשבע אס הן שבועות מיני ד׳ ותלד. שנייה טעינה
 שבועת פטור. בשוגג לוקה, במזיד שוא שבועת ויורד. עולה קרבן מכיא בשוגג

 אשס קרבן ומביא וחומש קרן משלם שוגג ובין מזיר בין ונשבע כפר אם הפקדון
 באונס וכולם ויורד, עולה קרבן מביא מזיד בין שוגג בין העדות שבועת ודאי.
 מכחישו א' ועד בכל כפר מקצת, מודה התורה, מן שבועות מיני ג׳ מכלום. פטור

 שכיר שבועת ודאי, טענת שתים, הדיינין ושבוערל הפקדון. שנאבד שטוען ושומר
 קלה אחת שבועה ויש וכיוצא, והאריסין השורלפין ספק וטענת וכיוצא, שטרו ופוגם

 שתבגר עד שמעו ביום לבתו מפר האב ושבועות נדרים כל הסת. שבועת ונקראת
 עינוי בהם שיש דברים אלא להפר יכול אינו הבעל אבל לה, מפר איט בגרה
 שנתחרט מי כל שתתגרש. עד לעולם מפר והבעל לבינה, שבינו דברים או נפש,

 מעיקרו מתזחרט v5שא^ מי אבל מעומד ואפי׳ פתח בלא לו מתירין הנדר בעיקר
 מיושב. לו ומתירין גדול עיון וצריך בדבר להתישב וצריך לו פתח למצוא צריך
 הכרס כלאי אבל בח״ל, ובין בארץ בין התורה מן אסורים וערלה אילנות כלאי

 ומעשרות תרומות סדר בח״ל. מותרים זרעים וכלאי מדבריהם, אסורים בחו״ל
 ואח״כ לכהן, גדולה תרומה נק' וזהו החמשיס מן א׳ מפריש בתחלה הוא, כך

 א' מחלקו מפריש והלוי ללוי, ראשון מעשר והוא מעשרה א׳ הנשאר מן מפריש
 מעשר ונקרא מי' א׳ השאר מן מפריש ואח״כ מעשר, תרומת ונק׳ לכהן מעשרה

 ושנייה, השבוע מן א' שנה עושה הזה וכסדר בירושלס, ואוכלו לבעליו והוא שני
 והוא עני מעשר מפריש שני מעשר במקום ובששית בשלישית אבל וחמישית, וד׳

 מתנות כ״ד מעשרות. ולא תרומה לא בה ואין הפקר כולה השמטה ושנת לעניים.
 תלוי ואשם אשם, העוף, וחטאת בהמה, חטאת והס במקדש, עשר מהם כהונה,

 מנחות, שיירי הפנים, ולחם הלחם, שתי מצורע, של שמן ולוג ציבור, שלמי זבחי
 ועורות נזיר, ואיל מתודה ומירס והבכורים, הבכור, בירושלם, ד׳ העומר. ומותר

 הגז, וראשית חלה, מעשר, ותרומת התרומה, בא״י, ה׳ מהן בגבולין, ועשר קדשים.
הגר, וגזל חמור, ופטר הבן, ופדיון המתנות, מקים, בכל חמש ומהן אחוזה, ושדה



יז יוסה נחלת
 שאינו וכל נליס. מטמא במגע אדם המטמא כל בטומאה, גדול כלל והחרמים.

 מאוירו. אלא מהטמא שאינו חרס מכלי חון כלים, מטמא אינו במגע אדם מטמא
 אלא אהל טומאת לך אין הטומאה. מאב אלא טומאה מקבלים וכלים ארם אין

 בבשר בברייהו שלם והאבר החי האדם חן שנחתך אבר בלבד. במת
 טצם או בשר אבל ובאהל, ובמשא במגע מטמא שלם, כמת ה״ז ועצמות גידים

 דם ורביעית בשר וכזית המת, מן הפורש אבר טהור. החי מן הפורש בשר בלא
 ובאוהל ובמש׳ במגע כמת מטמאין אלו הרי המת, מן עלמות הקב ורובע המת, מן

 ובמשא במגע מטמא כשעורה עלם אפי' חריבע פחית העצמות היו אס אבל
 ברום טפח על טפח כל טהור. ה״ז נחירה דם אפי׳ החי דם באוהל. מטמא וחינו
 חרל שאמרו מקום כל הטומאה, בפני וחוצץ הטומאה את מביא אהל קרוי טפח
 אס אבל טהור, עצמו הבית אבל הבית, שבכל וכלים אדס אלא אינו טמא הבית
 לך אין הזייה, וצריך שבעה טומאת טמא הוא הרי עור או שק או בגד אהל היה
 שבעה אלא לחולין נטילה שצריך טיבול שוס לך ואין טומאה שמקבל משקה שוס

 מנגעי חוץ רואה אדס הנגעיס כל ד״ם. שח׳׳ט י״ד וסי׳ ז' והס בלבד, משקין
 חון רואה אדם הבכורות כל עצמו. מנדרי חוץ מתיר אדם הנדרים כל עצמו,

 הזב מן חוץ בחקוה טבילתן כלים בין אדס ב־ן הטמאין כל עצמו. מבכורות
 ומומין חמישים, ובבהמה באדם הפוסלים המומין כל במעיין. אלא טהרה לו שאין

 הפוסלים המומין כל נמצאו כ״ג, בבהמה מיוחדין ומומים צ׳ באדם מיוחדים
 ז׳ פ׳ מקדש, ביאת הלכות ברמב׳׳ס ופרטם ע״ג, בבהמה והפוסליס ק״מ, בכהניס

 גפו שיבש ממי חוץ בעוך פוסל מום אין שני. ס׳ מזבח איסורי והלכות ח׳, ופ'
 צבור של בין הקרבמת כל מזבח. לגבי שאסור רגלו נקטעה או עינו נסמית או
 הפסח והם יחיד קרבן מיני וג׳ ושלמים, ואשם, וחטאת, עולה מינין, ד׳ יחיד של בין

 אשס מקריבין הציבור ואין וחטאת, עילה, הציבור קרבנות כל והמעשר, והבכור,
 ונק׳ הלחם שתי עס הבאיס עצרת כבשי מב׳ חוץ שלמיס, ולא עוף ולא לעולם,

ס מקריבין אין הקרבנות כל ציבור. שלמי זכחי מיו א' ל א ס ל חי ת כ  שלשים ל
 שנאמר כ״מ השמיני. מיום מקריב רצה אם והמעשר והבכור הפסח מן חון והלאה,

 שתיס בן פר שנתיס, בני אלים או איל שנה, בני אלו הרי כבשיס או כבשה או ככש
 עד בבקר נקרבין, כמה ועד שתים, בן שעיר שנה, בן עיזיס, שעיר שנה, ק עגל

 כל מקריבין. ואין זקן הוא הרי מבן יותר שלימים, שנתיים עד ובצאן שנים, נ׳
 משתלח שחבירו יוהכ״פ של שעיר מחמשה, חוץ נאכלות, יחיד ושל צבור של חטאות
 נשרפות וחמשתן ביוה״כ, כ״ג שמביא ופר משיח, כהן ופר העלם, ופר ע״ז, ושעירי

 והבכור יחיד של שלמים אבל ק״ק, נק׳ ציבור ושלמי ואשם וחטאת עולה כל
 מן חוץ סמיכה, טעונין יחיד קרבנות כל קל־ס. קדשים נק׳ והפסח והמעשר

 סמיכות משתי חוץ עליהן, סומכים אין ציבור קרבטת כל והפסח. והמעשר הבכור
 ממנחת חוץ חטים, סולת המנחות כל דבר. העלם פר ועל המשתלח, שעיר של

 הנשים הן, ואלו לעדות, פסולים עשרה השעורים. מן שהן התטפה ועימר סוטה,
 והקרובים והבזוייס, והרשעים, והסומיס, והחרשים, והשוטים, והקטנים, והעבדים,
 אבל התורה, מן לעדות פסולים אב ממשפחה הקרובים כל בעדותן. ^הנוגעים
והאחים בט, עם האב סופרים. מדברי פסולים אישות, מדרך או האס מן הקרובים

זה (דס



יוסף נחלת
 שני זה עס זה האחיס בני כראשון. ראשון כולס אשתו, עם והאיש זה, עס זה

 ג׳ לומר צריך ואין כשר, בא' ג׳ ולעולם בשלישי שלישי זע״ז בניהם ובני בשני,
 אתה לה פסול שאתה אשה כל בא׳. ב׳ צ״ל ואין פסול, בשני שני אבל בשני,
 שהאשה לאשתו פסול אתה לו פסול שאתה בפל וכל כאשתו, שהבעל לבעלה, פסול

 א׳ היו אס אבל זל״ז, מעידין בעליהן בשני שני זע״ז שהן נשיס שתי כל כבעלה.
 הבן אין לכל לזה. זה פסולים אחיות בעלי וכן בתה וזה אשה זה שלקח כמן בא׳

 הנביא לך יאמר אס בכל ומדיח. ממסית חוץ ולקללו אביו את להכות שליח נעשה
 באמצע חמה לך יעמיד אס אפי׳ מע״ז חוץ לו שומעין שעה לפי ד״ת על עבור

 לתעבו, הזטר אחר או להרגו חבירו אחר הרודך כל ויהרג. לו שומעין אין הרקיע
 הרודף, בנפש אותן מצילין אלו הרי העריות לכל וה״ה מאורסה נערה אחר או

 שאין ע״ז, לעבוד או השבת, את לחלל או הבהמה, אחר הרודף מן חוץ
 חנס, שומר הן, שומרין ד׳ וימות. וידינוהו לב״ד ויביאוהו שיעשה עד אותו ממיתין

 בפשיעה, חייב ומ״מ ופעור, הכל על נשבע חנם שומר שכ^והשוכר, טשא והשואל,
 חייב והשוכר שכר נושא מלאכה, בשעת המתה מן חוץ הכל את משלם והשואל

:הגדולים מהאנסין ופעור ואבדה בגניבה

השיעורין. כללי קיצור ד׳ פרק
ר * ! ז ן  שעורות שבע רוחב ושיעורו בגודל, הוא מקום בכל האמור אצבע שי

 עפח וכל בריוח, שעורות שתי באורך והן בדוחק זו בצד זו ביטניות ^
 בתורה האמור השקל עפחיס. ששה אמה וכל מזו, אצבעות ד׳ הוא בכ״מ האמור

 פונדיונין, שני והמעה מעין, שש והדינר דינרין ד׳ הסלע בדרז״ל, המוזכר סלע הוא
 שני והמסמס שנישמסמסין, והקונעריק קונעריקון שני והאיכר איסרין שט והפונדיון
 כסף שעורות שפ״ד משקל הסלע נמצא כסף, שעורה חצי משקל והפרועה פרועות,

 והפרועה שעורות, ד׳ והאיסר שעורות, ע״ז והמעה שעורות, צ״ו משקל והדינר
 ואס כסף כולו הוא צורי זוז הוא שאס אלא דינר, הוא זוז כל באיסר, משמונה ח׳

 דאוריתא זוזי וכשאומרים נחישת, חלקים וז' כסף שמינית אלא אינו מדינה זוז הוא
 אחד זוז שויס, הס מדרבנן זוזיס וח׳ מדינה, זוזי הס דרבנן וזוזי צורי, זוז הוא

 ומאתים דאוריתא. וחצי זוז י׳׳ב אלא שויס, אינם דרבנן זוז ק' כל נמצא דאוריתא,
 כסף עשרה שהס דאוריחא, זוזים כ״ה שהס דרבנן מזוזי הס לבתולה שתיקנו
 מזוזי הס הבן פדיון של סלעיס חמש וכן בקירוב, מעין שני חסר הנדי רובייה

 דע איסרין, שני חסר הנדי רובייה שחונה עולים שהס דרהם שלשים שהס צורי
 וחצי ע״ע עולים הס ומפתה האונס של הבתולים קנס פרעון של כסף שחמשיס

 ק׳ שהס סלעים כ״ה והמנה מנה, ס׳ הוא הככר בקירוב. מעין וג׳ הנדי רובייה
 אלפים ששה שהם סלעים ות״ק אלף עולה הככר נמצא דרהס, ק״נ שהם דינרים,

 ק״כ שהוא כפול קודש וככר מעין, וי״ב הנדי רובייא ושמ׳׳ג אלפים שהם דינרין
ששה והסאה האין, שלש והאיפה איפות, עשר הכור דינרים. אלף י״ב עולה מנה,

קבין



יחיוסף נחלת
 גרוגרולז,והגרוגרת שש הביצה יגודו. לך סי׳ ביצים. שש והלוג לוגין> ד׳ והקב קבין,
 הלל כמות שיעור לוקגיין, שני והקורטוב קורטובין, ב׳ והמשורה משורות, שחי

 א', דינר משקל מיס מחזיק אצבע, חומשי ג׳ ברום אצבע על אצבע הקורטוב
 מים מחזיק אצבע, וחומש אצבע ברום אצבע על אצבע המשורה חלל כמות ושיעור
 מיס המחזיק כלי והוא וחצי, בילה שיעור הוא הלוג רביעית דינרים. שני משקל

 איסרין, שני חסר הנדי רובייה שבעה משקל שהוא וחצי דינרים י״ז משקל יין או
 אצבע וחצי אצבעייס ברום אצבעייס על אצבעיים הרביעית חלל כמות ושיעור. בקירוב,

ת ולד׳ ולברהמ״ז, ולקידום, לנט״י שיעיר הוא זה ושיעור אצבע, וחומש  של טסו
 שיעור הנפש. דם שיעור וזהו ולהבדלה, חתנים, של ברטת ולז׳ ולקידושין, פסח,
 חומשי וד׳ אצבעות ד׳ ברום אצבעות ג' על אצבעות שלש הוא הלוג חלל כמות

 טפחיים ההין חלל כמגת ושיעור לוג, י״ב ההין דינר. ע׳ משקל מיס מחזיק אצבע,
 משקל שהוא ביצים, ע״ב שהוא אצבע, ושמינית טפחיים כ׳ ברום טפחיים על

 אינגליזי* גאל״ן מדת שיעור והוא דינרים. תת״מ שהם סלעים ועשר מאתים
 ע״ב משקל שהוא אצכע, וחצי טפחיים ברום טפח על טפח 3הק חלל כמות שיעור

 ג' על טפחים ג' שחללו כל־ דרהם. תל״ב שהם דינרין, רפ״ח שהם סלעים,
 קבין, עשרה שיעור וזהו דרהם, וש״ך אלפים ד׳ מחזיק טפחים ג׳ ברום טפחים

 וחומש ביצים, מ״ג והוא האיפה, עשירית העומר וש״ך. אלפים ד׳ הם תל״ב י״פ כי
 הנדי רוביא וששה מאתים משקל שהוא וחצי דינרין תקי״ח משקל שהוא ביצה,

 וחצי טפח חלה שיעור שהוא העומר מדת חלל כמות ושיעור בקירוב, מעין, ושש
 ורובע ליטראות חמש משקל והוא אצבע, ששית וחצי טפחים ב' ברום וחצי טפח על

 שיעור ההין. מדין היא והיא קבין ג׳ מדת שהוא התרקב עירינו. משקלי ליטרא
̂^ ושמינית טפחים ד׳ ברום טפחיים על טפחיים הסאה חלל כמוה  שמינית, וחצי אצב

 האיפה דיצר^ס. וחשכ״ח אלך שהם סלעים, הל׳׳ב משקל שהוא ביצה, קמ״ד והסאה
, וקפ״ד אלפים תמשה שהוא סלעים ורצ״ו אלך משקלו ן רי ̂שהס ^  אלפים ז׳ .

 במקרא, הכתו׳ חומר כי דע ביצים, תל׳׳ב מחזיק כלי האיפה ושיעור דרהס, ותשע״ו
 ושיעור סאין, ל׳ שהיא אחת מדה שלשתן בתלמוד הנז׳ וגירויא במשנה האמור וכור
 וש״ו אלפים ד׳ מחזיק אמה, ורובע אמות, שתי ברום אמה על אמה הכור מדת

 ג׳ ברום אמה על אמה המקוה שיעור סלעים. ותתק״ס אלך י״ב ומשקלו ביצים,
 אלפים מ״ד בתשבורת עולה שהוא אצבע וחצי טפחים ששה בת באמה אמות,
 י׳׳ז משקל שהוא ביצים, והש״ס אלפים חמשה מחזיק אצבע, וחצי אצבעות וקי״ח

 שמונים מדת שיעור והוא דינרין, וק״כ אלפים ס״ט שהם סלעים, ור״פ אלפים
 בו שזורעים מקום הקב רובע בית שיעור קואריט. ת״פ שהם אינגליזי, גאל״ן
 אחד. וטפח אמה ק״ד בתשבורת ועולה ומשהק אמות עשר על ומשהו אמות עשר

 אמה. ות״ק אלפים שני ובתשטרה אמה, נ׳ על אמה חמשיס סאה בית שיעור
 אמה ע׳ על ושיר־יס אמה שבעים או חמשיס, על מאה המשכן כחצר סאתייס בית

 בתשבורתו שיש מקום הוא כור בית שיעור אמה. אלפים חמשה ובתשבורת ושיריים,
 בקירוב, אמות וע״ד מאתים על אחות וע״ד מאתים בריבוע שהוא אמה אלך ע״ה
 מאות שבע בתשבורת עולה כורין עשרה בתורה. הכתוב שעירים חימר זרע וזהו

אלך נמלא בקירוב אמה תתס״ו על אמה תתס״ו בריבוע שהוא אלך/ יל
•?ור



5יוםו נחלת
 בין שיש הססק כדי הוא הסימ שיעור אמה. מליו״ן ע׳׳ה בתשבורת יעלה כור

 הזה הריוח וכשיעור זרה, שליש שיעור והוא להרחיבו, שיוכל מה כל לאצבע אמה
 שלישי שני שיעור והוא לאצבע גודל שבין ריוח והוא כפול הסיט הוא סעמיס שני

 בגודל אצבע ושליש אצבע הוא מטלטלין טומא׳ לענין המרדע עובי שיעור הזרה.
 אצבעות שש שהם כנז״ל בגודל אצבעות ד׳ שהטסח בקטנות, אצבעות שתי שהס

 מרובעות, ג׳ על ג׳ עדשות ט׳ הוא נגטיס טומאת לענין הקילקי גריס שיעור קטנות.
 הבגד טומאת שיעור שערות. ל״ו הגרים מקום נמצא שערות ד׳ ערשה ומקום

 על אצבעות ג׳ שיעורו הטומאות שאר ולכל טפחים, ג' על טפחים ג׳ הוא למדרס
 טפחים ̂ה העור ושיעור טפחים, י' על טפחים ד' הוא השק ושיעור אצבעות, ג'

 ושלשתם טפחים, ששה על טפחים ששה המחצלת שהוא המפץ ושיעור טפחים, ה׳ על
 שבמיל׳ וחצי חלקים משבעה א׳ הוא הריס שיעור טומאות. לשאר בין למדרם בין שווים
 והפרםה א׳ פרסה שהוא מילין ד׳ הוא ריס ול׳ טפחים וד׳ אמות רס״ו הריס נמצא

 בה שמשתמשים הפרסה אבל רז״ל, של היא הזו הפרסה כי ודע אמה, אלפים ח׳
 היא הארץ כדור וכל והנהרות והימים והמדינות העיירות למדידת דורינו אנשי

 אמה. וחצי ותכ״א אמה אלף! י״א מחזקת אשכנזית פרסה הנק׳ מזו גדולה פרסה
 היא רז״ל של אמה כי אשכנזית. של מהאמה גדולה היא רז״ל של האמה אמנם

 מה׳ מעט חסרה שהיא רגל שני רק היא אשכנזית ואמה בגידל טפחים ששה בת
 אורך שהוא רז״ל של פרסה אלפים ששה יעלו בחשבון וכשתדקדק בגודל, טפחים

 סרה ובזה בקירוב, אשכנזים של פרסה מאות וארבע אלפים ה׳ כמו הארץ כדור כל
 אס ידה, כפיסת אשה כל נשים של הרחם בית שיעור מעלינו. הנכרים תלונת

 שפס אשה כל כי תלמוד ומכאן רחמה, בית הוא כך קצרה או רחבה ידה פס
 אשה וכל ודחוק, צר רחמה בית כי מפני ובדוחק בקושי תלד וצעירה קטנה ידה

 השי״ת ברצון והכל הרווחה, היתה ני מפני בנקל תלד וגדולה רחבה ידה שפס
 ומוח לטרוח, שנץ ישקל ליטרות ק"נ משקלו אשר בינוני אדס כל מוח שיעור והבן.

 לבעלי אדם אמצע^^׳שבין הוא שהקיף לפי השיעור, לזה קרוב ישקל הקוף של
 מוח אמנם אדם, לחכמת מגיע אינו אך בע״ח מכל חכס יותר הוא כי חייס,

 משקלם יהיה ליטרות מאות ח' משקלם אשר התבונה נעדרי הסוס או השור של
 אם ההוא, האיש כאגרוף גדלי האדם של הלב שיעור לבד. אחת ליטרא רק

 המחקרים שיערו כמהו. קטן לבו גס קטין אגרופו ואס גדול, לבו גס גדול אגרופו
 האף ליחות כמו הליחות ושאר האדם מעור העולים הלחים והקיטורים האידים כי

 משקל בימני אדם אצל יהיה ביומו יום דבר האדם מן היוצא וההשתנה והאוזן
 יום בכל ליטראות ח׳ ייחשב שעה כ״ד בכל משקיו עם מאכלו כי ליטראוח, חמש
 והשתנה וליחות לאידיס זה לפי נשאר לטדאות ג' יחשב האדם צאת וגללי
 החורב מפני מיס במשקה האדם ירבה הקיץ בימות איך תבין ומזה ליטראות, חמש

 ימעיט בהיפך, הסתיו ובימי מגופו. היוצאה הזיעה רוב מפני בהשתנה, קצה וימעט
 כשפופרת שיעור הזיעה. העדר מפני בהשתנה וירבה הקרירות מפני במשקה האדם
 שיעור לגודל. הסמוכות יד של אצבעות כשתי שיעורו בכ"מ בדרז״ל המוזכר הנאד
 לא הטלית נקב ושיעור אצבע, וחצי טפחיס ששה בת מרובעת אמה מצוה טליה

מדליס, י' והקשרים הכריכות ושיעור אגידל, מקשר למטה ולא אצבעות מג׳ למעלה
והענף



יטיוסף נחלת
 שהוא וחומש שעה עיכול תחלה אס המאכל עיכיל שיעור גודליס. שמנה והענף
 נבוה מקום הוא היחיד רשות שיעור שעות. שש עיכול סוף ואס מילין, ד׳ מהלך
 מוקף הוא אס מילין כמה אף יותר או ד״גי על כיפחיס ד רוחב בו ויש י׳׳ע,

 בו אין פעור ומקום עשרה, גבוה אינו אבל ד על ד׳ בו יש וכרמלית מחיצות.
 ושיעור לרקיע. עד מג׳ וגסה אמה, אלף ארוך אפי׳ באורך אבל ברוחב ד׳ על ד׳

 ובגובה לשער. משער מפולש וג״כ מקורים, ואינם אמה י״ו רחבים רחוטת ,רה״ר
 פחות או עשרה שמונה שהם בזמן הוא חצרות עירובי שיעור מפחים. עשרה עד

 שיעורו יותר או אלף הס אפי׳ מח״י יותר הס ואס וא׳, א׳ לכל כגרגרת שיעורו
 סעודות שתי שיעורו תחומין ועירובי ביצים, שש שהם גרוגרות ח״י שהם סעודות שתי
 סוכה שיעור לאלפים. בין לא׳ בין בכזית שיעורו תבשילין ועירוני וא׳ א׳ כל על
 פסולה. אמה כ' גבוהה או מזה פחות מפחים, עשרה וגובה ז״ט, על מפחים ז׳

 אמות, בד׳ אלא פוסל אינו הצד מן מפחים בד׳ באמצע לפסול פסול שכך .שיעור
 ואויר ז׳, על ז׳ אלא בה אין אס מפחיס בג׳ פוסל בקמנה אבל גדולה, בסוכה וזה
 כשרה. מג׳ ופחות טפחים, בג׳ פוסל באמצע בין הצר מן בין בקטנה בין בגדולה בין

 משקל נר לכל שמן ויספיק שעה. חצ' שהוא ארז״ל חסכה נר הדלקת הזמן שיעור
 א׳ הבשר מליחת שיעור דינרין. ע״ב משקל נרות ל״ו הס חסכה ימי ח׳ וכל דינרין שני

:מלח א׳ ליטרא תמלח בשר ליטרא בשלשיס דהיינו משלשים

הרמזים. כללי מיצור ה׳ פרס
 ואס וכמשמעה. כפשוטה היא ישראל כל לעיני עד מבראשית כולה התורהכל

 המצות כל וכן ורמז, סוד לו נבקש אז תסבלס לא הדעת אשר דבר איזה יש
ב נטועים שהם מצות הא׳ הדרך דרכים, שני על הס ל ^נ ש ה  דער. אנשי <ל מ
 רצוח וכן וכו׳ ואס אב וכיבוד ויראתו ואהבתו השם מציאות כמו רבים, והס

ס, וכן וכו׳ וניאוף ונסב בי  בשיקול שאינה לבדה השבת רק הדברות בעשרת וא־ן י
 מצוה שתהיה וחלילה צוו למה מפורשות ואינן הנעלמות מצות הב׳ הדרך הדעת,

 השם צוונו אשר כל לשמור חייבים אנחס רק הדעת, שיקול מכחשת מהן אחת
 הדעת שיקול מכחשת מהן אחת מצחנו ואם נגלה, שלא בין הסוד לנו שנגלה בין

 אס טעמו מה נבקש חכז״ל בספרי רק כמשמעו. הוא כי בו שנאמין נכון איננו
 אולי יכלתינו בכל ונחפש אנחנו נבקש כתוב זה מצאס לא ואס משל, ע״ד היא
 היא, מה ידענו שלא ונודה היא כאשר נניחנה יכלנו לא ואס אותה, לתקן סכל
 תרצח לא צונו ה׳ כי כמשמעו, פירושו יתכן לא ני לבבכם ערלת את ומלתה כמו
שיתקן פירשו ע״כ עוד, יחיה לא כי לבבו את לחתוך הלב לימול יסה א־ך

מחשבתו: את
/t ובהווה בעבר רומזת וגס בעליונים, ורומזת בתחתונים, מגדת התורה כי 

 כפשוטם הס בראשית ימי ז׳ כמי ברמז, אי בפירוש העולם כחיה ובכל ובעתיד
ט׳ ב׳ ביום נברח ומה א׳, ביום נברא מה מספרת והתירה ג*כ רומזים והס ו

על

ודע



יוסרו נחלת
 הקב״ה של יומו אחז״ל וכך שנה, אלפים ששת יהיה קיומו כי הטולס ימות כל על

 בהם נשלם ולא מים כולו העולם היה הראשונים הימים בשני והנה שנים, אלך
 אמרו וכך ה׳ בשם קורא בהם היה שלא הראשונים אלפים לשני רמז והס דבר,

 לאלך רמז הוא פירות, ועשתה והצמיחה היכשה נראית נ׳ ביום תהק אלפים שני
 ביום העולם, פ־רות שהם המצות כל ונתקיימו התורה את ישראל קיבלו שבו הג׳
 ישראל בני ולכל והשני הא׳ הבית נבנה שבו הד' לאלך ירמוז המאורות בו נבראו ד

 ימשלו בו כי הה׳ לאלך ירמוז יעופך, ועוף חיה נפש המיס שרצו הה׳ ביום אור, היה
 חיה נפש הארץ תוצא בבקר ששי ביום עינוי, מיני בכל לישראל וישעבדו האומות

 כי הששי לאלך ירמוז אלהיס, בצלם אדם נברא ואח״כ ארץ, וחיתו ורחש בהמה
 קדשינו בית ויבנה צדקינו משיח יבא ואח״כ ותקיפא, שולמה אומה תתחדש בתחלתו

 ודע :העולמים לחיי ומנוחה שבת שכולו לעה״ב רמז שבת השביעי ותפארתיט,היום
 מחוברים ממש ימים והארץ השמים בבריאת היו בראשית במעשה הנז׳ הימים כי

 העניין ובפנימיות מקרא, של כפשוטו המעשה ימי כששת ששה והיו ורגעים משעות
 כח״ב ראשונות ג׳ כי נהי״מ, חג״ת והס מעליון האצולות הספירות ימים יקראו

 כי כולם, כנגד עשרה והמאמרים בהם. נתפרש היום שם אין העלומס רוב לפי
 בכח חסד במדת ברא ראשון ביום כי והוא יום, תיקרא הוי״ה פועל מאמר כל

ט׳, והארץ השמים ב״ה א״ס  ימות של האלך כנגד והוא זה ביום האור ונברא ו
 הלוהטת הגבורה במרת ב׳ ביום בוראו, את מכיר עולם של אורו שהיה אדם

 במדת ג' ביום במבול. העולם נחרב השני ואלך גיהנס, נברא זה ביום כי הרשעים
 ההורה בסוד החיים ועץ הג״ע נברא זה ביום כי הצדיקים. המקשטת התפארת

 נבראו זה ביום כי לנביאים המאירה הנצח במדת ד׳ ביום השלישי. באלך שניתנה
 ההוד במדת ה׳ ביום והצדק. האמת נביאי המון נתנבאו ה״ר ובאלך המאוריס,

אדם נעשה הה׳ ובאלך התנינים, נבראו זה ביום כי הגבורה, מן ענך שהיא
הששי ביום דו״ה. היום כל בסוד העלה, כחכה טלו בו משל לא כרמש הים כדגי

 זה באלך ביח?>דוד'*אשר עטרת הצדיק בחינת העולם המייסד היסוד במדת
 בו נעשה לא כי עולמים, כל מלכות מלטתו במלכות השבת ביום מקוים, אנו

 כתוב ויכלו בפרשת והבן. זוגה בת היא ישראל וכנסת זיג בן לו שאין לפי מלאכה
 האמצעי ועולם העליון, עולם נגד עולמות, ג׳ כנגד ורומזים עשייה פעמים ג׳

כתיב ובשלישי הש״׳ת, ע״י רק מעצמם מתחדשי׳ אין כי ב״פ עשה אשר אמר
וכן בארץ ג״ע כי והאמן דע יום. בכל מחדשו אשר השפל עולם נגד רמז לעשות

 ימות כל יחסר ולא היום יוסיך שלא המשוה הקו תחת הוא הדעת ועץ החיים עץ
 ובגבולינו בארצינו פרת כי לנו הנראים ראשים לד׳ ויפרד הנהר יצא ומשם השנה,
 כן יקראו דברים בשמים יש כן בארץ הס כאשר אבל מצרים, נילוס הוא ופישון

 אמרו מכאן ג״ע חדרי אלו חדריו המלך הביאני שאמרו כמו יסוד לאלה והס
 הנורה הקרח כעין החיה ראשי על אשר הרקיע והוא ג״ע מעשה רקיע כמעשה

 ארבע והס שבמרום, מחנות ארבע כנגד והנהרות מלמעלה, ראשיהם על נשוי
 כח ימשך ומשם קדמהי, מן ונפיק נגיד דינור נהר בסוד יחזקאל שבחרכבת צורות

 האדמה על האדמה מלכי ועל במרום המרום צבא ועל ■שכתוב כמו שבארץ המלכיות
וכו׳ בבל זה פישון האחד שם מלכיות, ארבעה אלו ראשים ד׳ בב״ר אמרו כך

והדברים



כ יוסף נחלת
 חמא והאדם ונשגב, נעלה סודם למעלה הדעת ועץ החיים עץ הנקראים והדברים

 את עדן לגן מקדם וישכן והק. ובמחשבה במעשה ועליון תחתון הדעת עץ בפרי
 פי/ המתהפכת, החרב להע ואת צורות, כרובים פי׳ כי המלאכים והס הכרובים
 לימין ומתהפך פיות שתי ולה בחרב, וחותך מזיק לוהטת חרב בידם יש המלאכים

 פשוטו צחצוח זהו חי, בעל שוס יכנ&ו שלא החיים עץ דרך את לשמור ושמאל,
 כקליפת אלא לגיהנס ג״ע בין אין ז״ל כאמרם ולמעלה למטה גיהנס על והרמז
 כי לרמוז לאברהם אירע הזה המעשה וכו׳ שנער מלך אמרפל בימי ויהי השוס.

 בידם כולם ויפלו עליהם בניו יתגברו ובסוך בעולם למשול תעמודנה מלכיות ד
 אלסר ואולי העתיד, כן כי בבל מלך הראשון והיה ורכושם, שבותם כל וישיבו

 ומלך יון. מלך אלכסנדרוס המלך ההיא בעיר ועילם בפרס, או במדי עיר שם
 העמים כל על חתיתם נתנו אשר לרומיים ורומז שונים עמים על המלך גויס

 חשכה בבל, זו אימה אמרו מלכיות, לד׳ רמז בו דרשו הבתרים בין במעמד וכן
 בארות ג' בניו, יחטאו חס מנת על וזה אדום, זו עליו נופלת יון, זו גדולה מדי, זו

 גדול כבוד ולא תועלת בו אין הספור פישוט לפי ע״ה אבינו יצחק חפר אשר
 מיס באר כי עתיד דבר להודיע בא כי בתיכו נסתר עניין בדבר יש אך ליצחק,

 א׳ לבית ירמוז עשק הא׳ וקרא יצחק, של בניו יעשו אשר אלהיס לבית ירמוז חייס
 והשני שהחריבוהו, עד מלחמות וכמה מחלוקת כמה אתנו ועשו עמנו התעשקו אשר
 עד לשטנה לנו היו ימיו וכל השני הבית והוא הראשון מן קשה שם שמנה קרא

 שיבנה העתיד הבית הוא רחובות קרא והג׳ רעה, גלות ממנה וגלו שהחריבוהו
 מלכים שמנה בארץ. ופרינו גבולינו את השם וירחיב ומצה ריב בלי בימינו במהרה
 בזה אדום בארץ מלכו וכן ומשמעותם כפשטס הס וישלח בפרשת דכתוביס דאדוס

 עשרה ומכסה טפח מגלה התורה אמנם הפשוט, הפשט על בתורה ככתוב זה אחר
 הדד שהוא והשמיני מיתה בהם נזכר מהס ז׳ האלו המלכים הנה כי והוא טפחים,

 ברצונו כשעלה והוא התהו עולם העליונים לעולמות רומז זה כל מיתה, בו נזכר לא
 מאיר והיה עשר^:פירות, שהם נקודות עשר האציל העולם את לברוא יתברך

 האור לסבול יכולת בס היה כח״ב ראשונות שלש והנה שלהם. בכלים גדול אור
 האור לסבול שלהם הכלים יכלו לא נהי״מ חג״ת דעת תחתונית שבע אך הזה,

 שהיה במקום ר״ל הבריאה בעולם למטה וירדו הכלים ונשברו בהם המתפשט
 כי הבריאה, עולם נברא לא עדיין הרי כי הבריאה, עולם אח״כ להיות עתיד

 ליקרא העתיד במקום ר״ל האצילות עולם אורך בקומת נתפשטו נקידיס העשרה
 ונתבטלו שלהם כלים הז׳ ונשברו קנפלו וכיון התיקין, אחר שהוא האצילות עולס

 עולמות בונה סוד וזהו העולם, מן הנפטר כאדם ממש מיתה יקראו לכן בבריאה לגמרי
 הדעת, כנגד בלע והס דאדוס, מלכין בז׳ נרמזים הס דמיתו הז"מ והנה ומחריבן,

 תרין הוד נצח שמלה תפארת, הדד בן הדד גבורה, חושם החסד, כנגד יובב
 דדינין בינה היא אדום ארץ כי והענין מלכות. חנן בעל יסוד, שאול גופא, פלגי

 נקודות בסוד מינה דנפקו דזו״ן הז״מ והס כשנים, אדומים דינין מינה, מתערין
 ולהחזיר מתים להחיות המאציל ברצון עלה וכאשר התיקון, קודם תקיפין דינין שהיו

 באופן תיקנס הבריאה, בעולם והנופלים הנשברים האלה המלכים ולתקן נפשם
זה כלולים עמדו ושניהם באצילות ימין קו דרך עלו וחסד נצח של הכלים כי זה

בזה



יוסף נחלת
 באלילוח עלו עבורי^ הוד של והכלים דחצילוה, נצח ספירח במקום וישבו בזה
 מן עלו והת״ת הדעת של והכלים דאצילות״ ההוד במקום ועמדו שמאל קו דרך

 של והכלים דאצילות, יסוד במקום ועמדו אמצעי קו דרך האצילות אל הבריאה
 היה לא התיקון קודם כי ודע דאצילות. מלכות במקום ועמדו עלו ומלכות יסוד

 יראה וכן לכתר. לעלות יראה לה היה החכמה כיצד א/ לכל יראה רק בי״ס אהבה
 ואפי׳ מזה, זה נפרדות רק ייחוד ביניהן היה לא גס לכולן ועד״ז לבינה, מלירד שנית
 הנז״ל היראה שהוא בדין נברא העולם כי בב״ר רז״ל כמ״ש מזו זו נפרדות הו״ק
 התיקון שהוא מדה״ר עמו ששיתך עד אלו המלכים נתבמלו כי עומד היה ולא
 ם!ד הוא הזה התיקון והנה אחת, בחינה ו״ק ונתייחדו ויחוד אהבה ביניהן נמשך שאז

 הוא ואדרבה מת לא כי בהורה מיתה כו הוזכרה שלא הדד הנק׳ השמיני המלך
 התחיל שביציאתו ולפי גמורות, י״ס כולל והוא דמיתו קדמאין מלכים הז׳ המתקן

 אשה נזכר לא ילכן אליו נוקבין בחינת ולעשותן המלכים אלו בחינת לברר תכך
 דכר דאתחברו וכיון מהיטבאל אשתו ושם בו שנ' בזה אם כי המלכים אלו בכל

 מלך ע״ש נקראו כולם החדשים הז״מ כי ודע התיקון. כל נעשה השתא ונוקבא
 החסיד מוה״ר ב׳ ליעקב באמת ומ״כ והבן, יחד בו מחוברים שהם הדד שהוא א׳

 שהם דב״ן ג״ר נאצלו באלול י״ז ביום וז״ל זצ״ל שלום שר רב האלה״י המקובל
 כ׳ י״ט ח״י יום והס השני השבת יום עד א׳ מיום ואחריו שבת היה והוא כח״ב
 יום שהוא הכז׳ השני השבת וביום שנשברו דכ״ן הז״מ נאצלו כ״ד כ״ג כ״ב כ״א
 ולמחרתו החדש, דמה ג״ר ויצאו נאצלו ביום בו הז׳ המלך נשבר ביום שבו כ״ד

 הכתובים ימים הז׳ דבן.והס הז״מ לתקן דמ״ה הז״מ לצאת התחילו כ״ה יום שהוא
 במדת התחיל א׳ ומיום וכי׳ ויכולו עד א׳ יוס וכו׳ ערב ויהי בראשית בפ׳ בתורה

:עכ״ל יבנה חסד עולם אמרתי וז״ס החסד,
ץ י ן ן  ימות ע״כ רומזים והיובל השמעה בעניין קל״ה. דך באדרא רשב״י במש״כ ו

 שמעת כי ,!דע ק״ק, היובל כנגד הנ׳ ואלך שנה אלפים ז׳ שמעה כל העולם
 ימינייס ומלאכים וכ^« במהלכם, וזכים כ-שועיס הגלגלים היו שעברה הא׳ החסד

 לא ארוכים חיים העליון לצורך שמאליס המעע מן ומעע מורכבים ולא פשועים
 וצורתם וחיותם והנאס עבודתם וסדר מלאכים במדרגות נהנים אבל אכילה ולא יצר

 הגלגלים עולם מורכב דבר כל עתה הב׳ זו הגבורה שמעת ובריאה, יפה פשועה
 גליות המדה, מקושי ותחתונים עליונים ומלאכים האצילות, מן חון מורכבים בכוחות

 והסרת השי״ת שכחת ועזות פריצות הרע יצר וקצרים קשים חיים וארוכים רבות
 הנשמות כי עומדים ואינם השמעה בזאת הנפשות בחנה הבינה והנה הייחוד,
 אני נמכרנו כי למה זה וכל עומאוחס בתוך אתם השוכן וגם מלוכלכים בעולם

 הת״ת שמעת עמהס. שכינה שגלו מקום שכל הזו, הפחד בשמעת הקשה למדת ועמי
 לשוער לא עינוך ולא גלגול לא ואז ברחמים והשוערים מאיריס הגלגלים יהיו הג׳
 בתיקון העולם ויהיה ה', את ידעו וכולם דעה הארץ תמלא אז כי לנשמה ולא

 הנשמות כי תעאיס ולא הרע יצר לא שס שאין מעשהו ג״ע כמעשה יפה אחר
 האיבה כי מהרה, ודרך עהור במקום ורביה ופריה כמלאכים מטיילים ואנשים
 וחיים ומאירות שמחות יפות בפנים משונות בריות יהיו ואז אבדה כבר והשנאה
העולם, לצורך מזעיר מעט כ״א דין בה יהיה ולא וטובות, גדולות ואילעת חרוכים

שכן



כאיוסף נחלת
 קשורים להיותם הספירות צורך זהו כי מעגי בחברתה ישחר שמטה מכל שק

 צבתות להרבות והשגחה השפט רוב בעולם יהיה הד' הנצח שמטת אחוזים^ בשלשלת
 ויהיו חשך בלי תמיד משוררות עליונות וכיתת הימין מצר והכל ומשפחות ותולדות
 תוניא והארץ מבריס והרחמים רפה והדין ויפים, גדולים וקימתם אדם בני לפרצופי

 בה הה׳ ההוד שמטת השנה, כל הפרי יחסר לא ובאילנות חרישה בלא ■תבואתה
 מעט חיצוניות והרכבות גליות ואז שמאליות רבות וטחית וגדול קטן אורות שני יהיו

 גליות ב׳ ויהיו לרצון, הקרבנות כל קשה, ולא רפה בדין שמאליים ומלאכים וכוחות
 ביחוד רבים מודים אבל באומות ולא בישראל ע״ז כ״כ ולא קצר וא׳ ארוך ׳6

 מורדס בישראל אין כי כל לעין עמס ושכינה ה׳ מזבח על מקריבים האומות וכל
 מלכים עתה, כמו ישבתות ■ומועדים זו, כשמטה בקושי פיעל ההוד אין אז כי בשם

 אין יבגלותס מחזיקים ודת תורה וכולם מהם, נביאים יפסקו ולא בישראל רבים
 וחטאם זכים טומאת בהם ואין נכבדים, באומות והם שכינה,׳ עמס כי עונשים

 ורשעים חוטאים ואין בריות מלא והעולם יצירה וריבוי יפה השמטה כי מעט ועונשם -
 וריעות שלום ונבונים נביאים ורביה ופריה ותעטג רב שפע יהיה אבל עתה, .כמו

 קטנים ואורם הגלגלים יהיו הששיה היסוד שמטת כולם. אלהיס יראי וכבוד ■עושר
 ויפות רבות נקבות ויהיו עצמי, התפארת כשמיטת וחזקים גדולים ולא ורפיס
 הת״ת כבחינת בעולם ושלום ברית ויהיה ויפות, דקות מעדנית ומאכלות בעולם
 והבן ודע חסד, הוא א׳ יום של האור גנוז ביסוד כי בעולמה רב ואור רב ומטח

 באמצעות באים וכולם זוג, וההוד והנצח זוג, והמלכות והת״ת זיג, והגבורה שהחסד
 וטובה, גדולה ומאורה יצירות ריבוי בשמטתה יהיה הז׳ המלכות שמטת היסוד.

 פנימות זכות עליונית וחיילות העולמות ויהיו ומשרתות, טהורות והם רבות וחיצוניות
 חוקות אשר ומלאכים וגלגלים העליונות המעלות לצורך נוראות והכחות וטהורות,
 ויתעצו הגליות יתמו זו שמטה וסוף מתעלים, במהלכם כולם ולרבות לפרות לשפלים
 שער הבינה שה^א הנ' אל אחוזתו אל איש ושבתם וזהו למחצבתם כולם הגאולות

 והויותס דרכם >כל6ע זו עם זו חלוקות הס שמטות הז׳ כי הראית החמשיס,
 וחד עלמא הוי שנין אלפי שיתא שארז״ל ומה מזו זו משונות וחוקתס ופעולתם

 והדברים אדם, מבלי אך הזמן ישאר עכ״פ אלא ובהו לתהו שיחזור ר״ל אינו חרוב
 לזה וסיוע בתחתונים מלפעול ההויות נמנעו כי מפעולתם שיפסיקי סבתם שהס

ל  עושים הם מה צדיקים עולמו את לחדש הקב״ה שעתיד שנים אלך אותן איי
 כן על שנ׳ בימים המיס פני על ושטיס כנשרים כנסים להם עושה הקב״ה אלא
 משא׳׳כ ושמטה שמטה בכל וכן נשאר הזמן כי מוכח מזה וכו' ארץ בהמיר נירא לא

 הרח׳ הסבה אל שב והכל הראשינה הסבה מן היה הכל היובל שהוא הג׳ באלך
 בינה שערי נ׳ רז״ל רמזו ולזה יבין, והמשכיל וכו׳ אחרון ואני ראשון אני

 א' בית שער שנה אלך כל כי מאחד חוץ למרע״ה נמסרו וכולם בעולם נבראו
 כי והבן דע קדש. היובל מן חיץ סוך ועד מתחלה ההיי״ה כל הידיעוהו והנה

 והגלות הזאת הברית דברי כל היו א׳ בבית כי הראשון, לגלות ירמזו שבת״כ 'הקללות
 וביטול וגילולים וחמניס במות בהם הזכיר כי בתוכחות תראה שכן ממני/ .והגאולה

ק וכו׳ הנזמיטות  כל כי בסוך וגלות ורעב ודבר רעה וחיה בחרב ונענשו עשו, ו
pr רק מבטיח שאינו ממנו הגאולה בענין עוד והסתכל בירמיה, ככתוב שס היה

{ ) )
שיזכור



יוסה נחלת
 השבכייס כל .עלו לא כי היה וכן נדחיהס כל את שיאסוף ולא אבות ברית שיזכור

 שני לבית ירמזו תורה שבמשנה קללות אבל פרס. מלכי ועבודת בדלית מקצת רק
 בתשובה אותס תלה רק בגאולה הבעית ולא וקצב קץ שס נרמז לא כי זה וגלותינו

 בבית הקרבנות ואוכלת יורדת האש היתה שלא ניחוח וריח המקדש שס הזכיר ולא
 הארץ מקצה מרחוק גוי עליך ה׳ ישא בקללית אמר ושס רז״ל, שהעידו כמו שני

 מקצה העמיס בכל ה' והפיצך כתוב וכן מאד מהם הרחוקים הרומיים עליהם שבאו
 סופו. ועד העולם מסיף מפוזרים שאנו היום גלותינו היא הארץ> קצה ועד הארץ

 בקצה נדחך יהיה אס הבעיח כן כי שלימה גאולה השנית ההיא בברית והגאולה
הבעחה שהיא מאבותיך והרבך והעיבך וכתוב וכו' אלהיך ה׳ יקבצך משם השמים

:ישראל שבעי לכל
ל  כאלו אחד בענין לשמות מתחלקות שהתיבות הקב״ה של שמותיו כולה התירה ד

 ברא כגון אחרות לתיבות יתחלק בראשית פסוק כי משל דרך על תחשב *
 וע״ז שמות, של וגימעריותיהן צירופיהן מלבד כן התורה וכל הים, אל ברא שית
 רצופה הכתיבה שהיתה לב^ה, אש גבי על שחירה באש כתובה שהתורה רז״ל רמזו
 ע״ד ותיקרא השמות דרך על שתיקרא בקריאתה אפשי והיה תיבות הפסק בלי

 על לו ונמסר המצות קריאת ע״ד למרע״ה ונתנה והמצוה התורה בענין קריאתינו
 בג׳ הוא ן עני באיזה ע״ב של הגדול השם ענין תראה ולזה בשמות קריאתה פה

 אחרים ולחילוקי׳ אותיות ג׳ ג' של לתיבות ויתחלק רציה כולי ויע ויבא ויסע פשוקים
 או במלא א׳ באות בו שעעה ס״ת זה ומפני הקבלה, לבעלי השמוש כפי רבים
 אותם ממלות 'h ו׳ בו שיחסור ס״ת לפסול אותט יחייב העניין זה כי פסול חסר
 העניין וזה החסרים משאר באחד הו' שיכתיב או בתורה מלאיס לע׳ מהם שבאו

ולחבר והמקרא התורה וכל חסר וכל מלא כל למנית המקרא גדולי שהביא
:במסורת ספריס

ז ל  על לרמוז מכוונת בכוונה קצת לשון שינוי באיזה נכתבו בתורה מלות יש כי ך
ה ולדוגמא למשל מהם כ׳ לך ואזכיר והעתיד, העבר ^ ז השאר, על תקיש ^
נברא בתשרי בא׳ כי לרמוז אלא בראשונה לומר לו היה אלהים ברא בראשית כמי

A f וכבשוה הארץ את ומלאו ורבו פרו וכן העולם,  I
 כאשר היל״ל בהבראס וכן האשה, ולא ורביה פריה על ומצווה לככוש דרכו שהאיש
 מכאן לחם פת קחו היל״ל לחם פת ואקחה וכן בראם, בה״א כי רמז אצא בראם

 י אעפ רמז אלא ישבתי או דרתי היל״ל גרתי לבן עם בוצע, הבית שבעל רמז
 היל״ל משם לנו ושברו שמה רדו וכן קיימתי. מצות תרי״ג הרשע לבן עם שישבתי

 כתית זך זית שמן וכן רד״ו, כמנין למצרים שנשתעבדו שנים, לר״י רמז אלא לכו
 המנורה בו שהדליקו ושני ראשין לבית רמז אלא למאור כתיש או כתות היל׳׳ל למאור

 בשאר משא״׳כ כתיב יתירה וי״ו למה אחת כסף קערת וקרבנו שנים, ה"כ ת״י
 עמינדב בן מנחשון שיצאו בניס ששה שם על רמז אלא וי״ו בלא קרבנו כתיב
 מאד ענו משה והאיש ועזריה, מישאל חנניה דניאל משיח דוד הס ואלו ברכות, שש בעלי
 הענן ויכסהו בהר רבינו משה ישב •מיס קכ״ו כי לרמוז אלא יו״ד חסר נכתב ענו למה
שנעשה מלמד אלא יתרו וישמח היל״ל יתרו ויחד וכן יום, מ׳ ג״פ ואח״כ ימיס ששת
כל ל ל ה תחיה לא מכשפה וכן מצרים איבוד על מילר חידודין חידודין בשיו

מכשף



בביוס׳ו! נחלת

״’׳‘״נש! ״‘■”' ״״■'״ לי״י' ׳ " ■ ! ל ! ? לר״. •ח-ס י
■י™ MA ״ ל 'י■”° ’'®־'״5־ש ’ע״ עריית 5רי ־■ לרמוז נהמה עם

̂ישט! עס 1לםד־ס,ה דנוח ע׳" מנםפוה שרוב D'cn רימ• ̂ לנרד
ר״', ,׳ ״ל* י,!’ '1'®'* ’"’’ל® שש®! ש®® ה״נ שעמד שני לבית

״ ״״ייל" ̂״’®” ז’״ חסי'® נילס במועדים הנמיב עולת נל ׳ ;  ;;7, ׳ /
״ '״'= 1’®'" ש״ל״ש® יה׳’ת ניתנה נסיין שנששה ™,״”̂”’ ? ״": ״״ל
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'’ ^ ״ל ׳’’״ ^ייי ־® ״’' י’' מ א ^ ו רעיו! ־ילאר א I ״צאר מה ^א1ו. הפ״א עמק בדרך עליונים וסודות רמזין בה יש עיד הנפלא
J‘י יי איזד ולכאי לעמיי האדם ושכל M

ס ולול' .המושג. י הנ^אי ״ ^ ל י י n ו \n n
ורמז מוי לד אל'^י העהורוח י

f אי״ א״'' מפנימיותיה להבין נוכל לא מסודיה מעט  ^  I ^ ר■1י
t”;®’® 1’? ז'״'® ®אי״' כתינננהג■ שמצאתי מה ,נפלא

שפרעה ן השמעת כנר הנה וזיל ע׳א מ'נ ר מצרים יציאת הנקרא פ'ג ע״ו נשער
̂״’ אל®־® ®ל®״ ’ש״ אלי מניה ״נשר ״קה  י ’ ך ,ייייא יא ע שד נק' א' מומאה של רקיעים בשלשה המסננים ׳,f ?’״

א. תק הנק השר כולם ועל ועליהם דלפק״ט הנקרא השר ועליהם בישר,יא.
̂״ו7̂i!7א '"'°' r 7®”’ ®®,® ®יי ®! '®®י ששי® ה® ״! ״®י ניאשית

ו ה״ס מכוח נ לקו הים ועל מקות עשר במצרים המצרים שלקו מה - ״

״ א ’ייי׳׳לי^י' י'®״ ■’י״ל '®®י- א״י י®®® "®' 1־ ייי את׳ ®״ ■■ .“v״ ! ה א׳טצ השם ומצד והכה. אמר והשם מטת מאתים לקו הים ועל מכות מ׳ נ
 V ״הקב ובמה מכות וחמשים מאתים לקי הים ועל מכות חמשים במצרים המצרים

 הי^. אבותינו מעלו אשר המעל ומה חטאו ומה פשעו מה הגלית. מרפא בו מכה
א דע״ב בשמות שגאלם עד הזה הברזל .ככיר ב צד״ ״ ח ש  האר והנה עכ״ל. נ
 I שי גדוצ חכמי שגם עד וחתומים סגורים ההם הפלאים הדברים כתב זצ׳׳ל

ם ויהיו אופן בשום לפרשו יכלו ולא זה רז מהם געלס  אותם פורש ואין סףמי
*̂ מאוטרופו׳.יי״א שמשון רבינו המקובל החכם שהתעורר עד ! hI'l? 

 ה שכ מה ברמז פירוש וז״ל המאמר זה פירוש לילה חזיון בחלום לו והגידו
 ה קע בעצי אמרו ני כך כוונתו ונו' מכורל עשר במצרים נלקה שפרעה ז״ל

 ולהענישם הרשעים את להכות הממונים חבלה מלאני ור״פ אלפים ג׳ שיש ממשית
ז ך אגר כי רשע באגרוך ולהכות נאמר וע״ז מעונותיהם. ולטהרם <גיהנס  מ׳

 נ1ע^ במפקד במספר והוא הרשע פרעה גס נלקה ידם ועל ור״פ. אלפים .ג'
ט׳ כניס צפרדע דס ומכות  הממוניס חבלה מלאכי ור״ך אלפים ג' עולים שהם ו
ס נכתב כאשר מכוון החשבון והנה נפלא. פשט והוא הרשעים את ולטהר חסר ננ

ד ר י



יוסף נחלת
 מג׳ יותר ולא פחות לא מכוון החשבון ואז וא״ו חסר חשך גס ערב גס־ יו״ד

 ולא התורה. בספר ככתוב ר״ל ככתוב זלה״ה האר״י שכתב תה והיינו ור״פ. אלפים
 שכתוב כמו רק מלאים כולם נכתבו שם כי ההגדה ובעלי בסירוריס כתוב כאשר

 חסר כנס שהיא ג׳ ממכה פירוש וכו׳ עשרה הג׳ מן חסר בראשית ומ״ש בתורה,
 ר״ל ששה הכו׳ מן וחסר ו', חסר ערב שהיא ד׳ ממכה ששה הד' מן וחסר יו״ד

 ור״פ אלפיס ג׳ סוד וזהו חסר בס״ת כתיבים שכן ו' חסר חשך שהיא מ׳ ממכה
 אחד רקיעים ג׳ באלו הממונים במצרים המצרים ואת לפרעה שהכו חבלה מלאכי

ך נק׳ וא׳ שר״ע נק׳ ״ מו א נק׳ וא' ת ה״ ש  שבזה ונפלא גדול סוד יש בזה גס בי
 הג׳ נרמזים תיבות הג׳ שבאלו שהביא מכו״ת עש״ר אלו במ״ש המגיד תיקין

 עשר והיינו מכות עשר במכין חבלה מלאכי ור״פ אלפים וג׳ כיומאה של רקיעים
 רמז בישה״א אותיות הס שהביא תמו״ך אותיות הס מכות שר׳׳ע אותיות הס

 ■חבלה מלאכי ור״ף אלפים ג׳ כמנין ממונים יש שבהם עומאה של רקיעים הג׳ לאלו
 במצרים המצריים ואת פרעה את שהכו והס וכו' צפרדע דס מכות עשר כמנין ממש

שרשו זה ששם הוא כיונתו דלפק״ע השר ועליהם שכתב ומה גדול, פלא והוא כנז'
על ונמשך שהביא מכות עשר הס רקיעים שהג׳ והיינו המצרים ממילת יוצא

 אחרונה והמ״ס המצרים לאותיות הקודמות באותיות דלפק״ע השם שהוא המצרים
 שהביא מכות עשר אלי במאמר המגיד לזה וימז השירש מן ואינה הריבוי מ״ס היא

 המצרים אותיות על קודמות ־שהם האותיות כלומר במצרים המצרים על הקב״ה
א הנק' השר כלס ועל ועליהם ומ״ש והבן.  אלו של תיבות ראשי כי כיונתו תק׳׳
 וכמניין ממש השר כמניין תק״א בגימטריא באח״ב עד״ש דצ״ך שהם מכות עשר

 התעללתי אש״ר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען הכתוב כוונת וז״ס אשר,
 של ר״ת כמניין אש״ר לסוד זה על שמורים פסוקים הרבה בו וכיוצא במצרים

האר״י 1ומ״ דבר, הסתר אלהיס כבוד אך נפלאים סודות בזה ויש מכות עשר
היס ועל מכות עשר במצרים אותס והכה אמר ישי בן דוד אח! שבו שפ״ו השס
 ורמז ונירא נפלא 5לס* כוונתי וכו׳. אשצ״ה והשם תק״ל השס וכן מכית נ׳ לקי

 יוסי ר׳ בהגדה המוזכר לגקיבא ור׳ אליעזר ורבי הגלילי יוסי דרבי פלוגתא
 .וזהו וט׳. מניין אומר עקיבא ר׳ מניין אומר אליעזר ר׳ מניין אומר הגליל*
 הים ועל מכות עשר במצר' אותם והכה אמר שפ״ו והשם ז״ל האר״י שכתוב

 ומ״ש שפ״ו. בגימ' דנא כחושבנא דנא חישבנא הגלילי יוסי לרבי רמז מכות נ׳ לקו
ד גימ' הוא שפ״ו גימ׳ ג״כ רמז ישי בן דוד אחז שבו  השס שבאותו ישי בן ד

 בן דוד נינון הגלילי יוסי שרבי רזא בסודי מש״כ ג"כ ורמז ישי בן דוד בא דוקא
 היה ועל מכות מ׳ במצריס המצרים לקו תק״ל השס ומצד אותם, הכה השס וזה ישי
 אליעזר רבי והיינו תק״ל כגימכיריא אליעז״ר רב״' לסיד רמז מכית מאתים לקו

 ר׳ לקו היס ועל מכות מ׳ במצרים המצרים לקו תק״ל שס שהוא דיקא אומר
 מכות ר"נ לקו הים יעל מכות כ' במצייס המצרים לקו אשצ״ה השם ומ״ש מכית,

 המצרים שיוכו אמר דוקא הזה שהשם אטצ״ת בגימ׳ שהוא עקיב״א לרב״י רמז
 שפ״ו שמות שלשה אלו מרומזים הרי מנות, ר״נ הים ועל מכות נ׳ במצרים

 בגימ׳ ר אליע ורבי שפ״ו בגימ׳ הגלילי יוסי רבי תנאים ג' באלי אשצ״ה תק״ל
דסתרין סתרא דרזין ורזא ונירא נפלא סיד יזהי אשצ״ה בגימ׳ עקיבא ורבי תק״ל

והוא



כגיוסף נחלת
 השעו מה הגלות מרפא בו מנה שהקב״ה במה רבינו ומ״ש עון, ינפר רחום ו^א
 נרמזים באח״ב ע־״ש דצ״ך שהם מכות עשר באלי כוונתו ונו׳ אביתינו חטאו מה

 אותם הכה המכות באלו והנה .למצרים אבותינו ירידת וטעם סוד האותיות באלו
 המכה ומן היא אלהים אצבע רבה מכה במצרי׳ והכה הקב״ה אותנו וריפא
 הקב״ה שגאלם לישראל הרפואה באה המכית שמאותן לישראל רפואה בא עצמה
 אבותינו של החטא נרמז המטת באלו ר״ל וכו׳ פשעו ומה חטאו מה ונמ״ש
 דע״ב אלו בשמות אותנו גאל שהקב״ה ז״ל האר״י ומ״ש מצרים, ירידת שגרס
 אותיות הס באח״ב מד״ש דצ״ך של ראשונות האותיות כי כוונתו כשח״ב צד״א
 הג׳ באלו ונרמזיס כשח״ב הס אחרוטת ואותיות צד״א הס שניות ואותיות דע״ב
 שהכו המטת באותן הרי בהם אותט שגאל לישראל הקב״ה שריפא הרפואה שמות
 שיראינו הקב״ה לפט רעוא ויהא לישראל, והרפואה הגאולה נרמזים המצרי׳ בהס
 מקרא בנו ויקוייס לגאילה השייכים המלאכים עם בימינו במהרה משיחט ביאת

:עכ״ל סלה נצח אמן נפלאות אראנו מצרים מארן צאתך וכימי שכתוב
 על הזה והנורא הנפלא הסוד שמעיין מי שכל הנז׳ שמשון רבינו עוד

 ש־נצל לו מובטח פסח בערב וביותר בשנה אחת פעם אפילו מכינו
 יפלו אויביו וכל בו ימשול לא אדם ושום משונה וממיתה מכשול מכל שנה באותה
עד ירויח עסקיו ובכל יצליח יפנה אשר וכל ידרוך במותימו על והוא תחתיו

אנס״ו: הגואל ביאת

הדרשות. כללי קיצור ששי פרק
ן י  חז״ל הביאו הרוב על כי מהדרש ראיה מביאים ואין הדרש על מקשים א

 ר״ל פיייפרד״ס ע^׳ נדרשת והתורה זה, על דבריהם וסמט פסוק איזה
 ע״ד להבין יכביר בתחלה והאדם לעצמו, הוא מהם דרך וכל כוד דרש רמז פשט

 דרש, דרך להבין אט מחויבים אזי פשוטו דרך מספיק הפשט אין ואס הפשט
 דרש: וללךע״ד הפשט לעזוב אט מחייבים חיש מפי איש קבלה הואע״ד הדרש ואם

ל פ  צורך וללא מיותרים שהם לכאורה שנראים דברים בתלמוד שתמצא היכא ו
 צריך דינא, לענין מידי לן נפקא דלא נראה דלכאירה רבים מעשים כגון

 הענין או ההוא המעשה כתט לא התלמוד מחברי אשי ורב שרבינא שבודאי שתדע
 נפקוהא לאיזה שעכ״פ תמצא בהם ולעיין לבקש לחפש תיגע ואס צורך, ללא ההוא

 דבר אפילו כי ממנו נלמד גדול תועלה או דחסידיתא מילי או מוסר או דדינא
:צורך ללא שכתבו תמצא לא אחר

^ ר ר  חסרה ותועלתו מעוטה שמעלתו ח״ו לחשוב ראוי אין בתלמוד הנמצא ח
וחמודות פליאות חידוש כולל שהו׳ מפני גדולה תבונה בו יש אבל ^

 טוב מה בהם יביט שכלי הםתכלות בהם כשיכתכלו ההם הדדשות כי נס^אות
 הדברים ואמתות האלהייס הענינים מן להם ויגלה ממט למעלה שאין מה האמיתי

הפילוסופים בו שכלו מה וכל לגלותי רצו ולא חיתו מעלימים החכמה אנשי שהיי מה
דורותיהם



יוסף נחלת
 שאין השכל מן רחוקים עניניס בו תראה פשונוו טל בו הביט ואס דורותיהם^

 רעיוני ללטוש מהם האחד נפלאים לעיניניס זה דבר טשו הס כי מהם למטלה
 לעולם, יאירו שלא הכסילים עיני לעוור כדי ועוד לבוסס, וללבב התלמידוס

 :טבעיהס חסרון כפי מהס פניהם יסובו האמיתות זוהר להס מראים היו ואלו
ת ו ת ל נ ^  ונמצאו בתורה גדול ומקצוע התלמוד מן גדול חלק הם אשר ח

̂ס שאין והגס התלמודים, ובשני והברייתות המשנה על מפוזרים  בר
 מצד.אחר מאד עד גדלה מעלתם הנה ולמעשה, להלכה ונצרכים הכרתים עניניס

 דה אשר והיסודות העיקרים ובכל הטהורה האמונה בדרכי אותט להשלים באו כי
 בינה מדע אותנו ללמד באו ומבטם מגמתם ותכלית עליהם, נוסדו וישראל משה

 יוצפנו קדושים וכולם וברורים אהובים כולם ישרות ובמדות נכונות בדעות והשכל
 חז״ל כמ״ש עולם, של ברומו העומדים בדברים רבתי חכמה קצרים במאמרים

 כך שמתוך אגדה למוד העולם והיה שאמר מי להכיר רצונך עקב פרשת בספרי
העולם: והיה שאמר מי מכיר אתה

Q S ■האברים, בחובות המצות מעשה אותנו מלמדות בהוראה קבועות ההלכות 
 עיקרי ואופני בטהרה הדת חכמת אותנו ללמד מצדם האגדות יבואו הנה

^ ביד אשר החפשית בחירת מענין ועונש, וגמול ה' יחוד היינו האמונה אד  ה
 הנפש מאיכות הברואים, כל על השי״ת מהשגחת הנבואה, לתי המלאכים מן

 ובפרט הרבה, וכדומה^עוד המתים ובתחיית המשיח בביאת האמונה מן והשארותה,
 והחתומים הסתומים והנביאים התורה פסוקי לבאר ענין ברוב האגדה דברי באו

בקצרה ופעם ובבאור בארוכה פעם הרזים באלו דברו וחז״ל ההשקפה בתחלת
: לבד רמז בדרך

ן י  מקובלים כולם התורה וכעיקרי האמונה ביסודות דבריהם שכל אצלינו ספק א
 הנדרשות המדות דרך היסודות באלו חז״ל דרשו לפעמים ורק פה בעל מסיני היו
 הזוכר, בכח היטב אצלס ישתמר למען למקרא העניניס כל להסמיך עת בכל כדרכס

 למרע״ה ה׳ מאה בעל מקובל בא שהכל ספק שוס בלי ונכין אמת הדבר אבל
 לטהרת פרוזדור כעין המה אשר האברים וחובות המצות במעשה שראינו מה כי

 ומעמדם, מצבם בכל בהם יתנהגו איך מסיני מקובלות הלכות להם היה הדת.
 וחיי הנפש השארות כמו הדת ויסודי האמונה בעניני ק״ו של בנו בן וק״ו מכ״ש
 אשר והאמינה הדת ביסודי ראשית פינות שאי־ וכדומה הנבואה ורזי הבא, עולם

 מאבות שהורישו מה נאמנת .הקבלה שבאה שבכתב בתורה מזה מפורש בא לא
 המקובלות אלו ומדרשות בתלמוד חז״ל אותם והשאירו המחסור להשלים לבנים,
למשפט חשבו לקצר שאמרו ובמקום קצרות במלות ברמז וקצתם מבוארים קצתם

: להאריך שלא
ן ן  מהם רבים לדרכים יתחלקו ובמדרש בתלמוד באגדותיהם חכמים דברי כי ד

מוסורה, בדרך ומהם שכלי, בדרך ומהם מליצה, בדרך ומהם רמז, בדרך
 ומהם משל, בדרך ומהם ויכוח, בדרך גוזמא,ומהם בדרך ומהם דרש בדרך ומהם
 ההגדלה, בדרך ומהם הפחדה, בדרך ומהם הרחבה, בדרך ומהם חידה, בדרך

 הסוד: בדרך ומהם איום הפלגת בדרך ומהם דוגמא, בדרך ומהם
ך ר נ״ט) (ברכות הגדול, ליס דמעות שתי מוריד הקב״ה שאמרו כמו הוא הרמז ד

מצאו



כדיוסף נחלת
(P״D

ירך

 (שבת בעירך, שלום אין א״ל לאותיות כתריס קושר ש״ה להקב״ה מצאו
 את^היריה, שמעמתי על כפרה עלי הביאו י״ח) ומגילה אל, ליעקב קראו הקב״ה
 ק״ב) (סנהדרין בג״ע, נטייל ואתה אני וא״ל בבגדו הקב״ה תפסו פ׳) (חולין
 וכאלה צ״ה) (שס השכירה, בתער לגלחו ובא סבא כגברא ליה אידמי קב״ה אחא

 ח״ו, וגידוך וחירוף הגשמה ח״ו מהס הנגלה אשר לזה כדומה הגדות הרבה
השרידים לאותן רק נגלים אינם אשר נשגבים רמזים כאלו הגדות תוך חז״ל וכוונו

:החכמה בחצרות באו אשר
ך ף  ת״ח כמו כך אלא כך תקרי אל בש״ס תמצא אשר בכ״מ הוא המליצה ף

 (ברכות בוניך, אלא בניך א״ת יי למודי בניך וכל שנ׳ בעולם שלום מרבים י
 בדבריהם פסוקים הרבה וככה הלסת, אלא הליכות א״ת לו עולם הליכות וכן ס״ד)
 נשמרים יהיו למען ותוכחה מוסר לעניני סימנים לעשות השיר מלילת ע״ד והוא
 הוא כן הכתוב שפירוש הכוונה ואין אליהם, שהסמיכו הקדש כתבי ע״י הזוכר בכח
 שהיתה לא זכרם ישכח שלא בלשוטת הכתובים אל להסמיכם מליצה בדרך רק

: כן הכתובים לפרש כלל כונתס
 שהיה אחיו הבל עם קין דברת על כמו לבותס מהשכיל הוא השכל

 לקין אמר והבל באויר פרח להבל אמר קין כי בינם והמריבה הקטטה
 היה. קין כי ידעו שכבר אחרי הזך, בשכלם מענינו הלמד דבר בגדיך-והוא חלוץ

 בינם יחלקו כי מזה המשכילים החכמים התבוננו צאן רוער^ והבל אדמה עובד
 ספרו אשר הדברים כל וכן המטלטלין, כל והבל הקרקעות כל קין העולם את
 סדום אנשי מפסקי שספרו מה וכן אחיו, ושאר יהודה עס יוסף בין שהיה מה לט

 ק״י) (שם מרע״ה, נגד שלו וכה קרח וטענת ק״ט) (סנהדרין וטענותיהם,
 צ״ב) (שם בנוב, וישבי דוד עם הענין וכל שלו צבא בעלי עם סנחריב וטענת

 הסוג מזה כולס פ״א) (מגילה שלו שטנה וענין ואחשורוש המן דברי כל וכן
 נרצה אס אך ומעמדו, מצבו לפי איש איש שכל בדרך ומובן מענינו הלמד דבר

: נוכלקלפרש כך לחז״ל מקיבל שהיה כפשוטם לפרשס
ך ר ״ כמו היה שכך הדור אותו עד איש מפי איש קבלו אשר הוא המסורה [

נ״ו) (פסחים בשכמל״ו, אמר לבניו ברכתו בשעת יעקב כי שספרו מה ־
 (ברכות המחנה, סוף והלכו היו מצורעים דשני בסופה והב מן דספרו בהך וכן

 הרבה, וכדומה דן בן דחושיס ועובדא אע״ה יעקב דקבורת ממאורעות וכן כ״ד)
 גמירי בלשון חז״ל השתמשו ולפעמים נאמנים, בספורים אצלם מקובלים כולם

בחרן עשו אשר הנפש ואת שנ' בשעה אביט דאברהס גמירי מסורת, וכלשון
נחש, של בעטיו מתו וכלאב וישי ועמרם בנימין גמירי ט׳) (ע״ז ■הוה, שנין נ״כ כן

 י״ב) (מגילה המדה, מן אינו ארון מקום מאבותינו בידינו מסורת וכן נ״ה) (שבת
:הרבה וכן (שם) היו, אחים ואמציה אמון מאבותינו ב־דיט מסורת

ך ד  הכתוב מלשון דרש בירך הדבר להס יצא לפעמיס כי הוא הדרש ד
 והפסוק כלל הענין אותו של לפשוטו ראוי הבלתי תיבה או אות מאיזה '

 או התיבה אותו כי ימצא עד ידרשהו לב בכל האמורא או התנא אז מובן בלתי
 אביגיל ע״ם שאמרו כמו הדרש אותו על באצבע ומורה מאד נכון האות או התיבה

מי בת אלא היא ישי בת והלא היא נחש בת וכי יואב, אם צרויה אחות נחש בת
שמת



נחלת
 מה, לא אבעו יעקב דהענית פ״ק ואמרו השותפין) (פרק נחש של בענייו שמה
 דרך כן כ־ לזה כדומה הרבה וכן דירש, אג־ מקרא א״ל ססדינהו, בכד' והא א״ל
 דבר אחה של מה על וסמכו לדרוש, יכוליס שהיו ענין בכל המקרא לדרוש חז״ל

לפן מעמיס, לכמה יוצא א׳ מקרא ודרשו שמעהי זו שהיס אלהיס

ך ר ד
: מאד נאמנו דרשותיהם

 שלש עליו היה פעמים המזבח באמצע היה תפוח ז״ל כאמרס הוא גוזמא
 יכולה אינה המערכה מקום כי גוזמא וזה פ״ב) (תמיד אפר, כור מאות

 של מפתחותיו היו לבנות פרדות מאות שלש משאוי וכן כור, מאות שלש להחזיק
 יוכני בר מביצת שספרו מה המין ומזה דוקא, לוא הוא צ״ו) וסנהדרין קרח,

 גמלי תליסר ליה שדר וכן גיזמא, ג"כ הוא נ״ח) (בכורות כרכיס, ששים שמבעה
 עקר אזל הבשן מלך עוג על שאמרו מה גס גוזמא, צ״ה) (חולין מריפוש ספק
 גבור היותר לאדס א״א כי גוזמא זה גס הרואה) (פ׳ פרסי, תלתא בר מורא
רמז יש ולכולם גוזמא דרך לזה כדומה הרבה ועוד כזה, גדול הר לעקור בארץ

:למו ונגלה לנו נסתר
ך ר  המעשים או הפלא להמשיך פעמים ברוב חז״ל שנהגו ממה הוא הויכוח ד

 עד המענה הכרח מצד כך הענין נתחייב כאלו ויכוח דרך המתחדשים
 מרצונם השי״ת בראס אשר הנבראים בבריאת אך כן משתמשים לחז״ל שתמצא
 הנמנע מן והוא י״א) (ר״ה נבראו, לדעתס בראשית מעשה כל ז״ל כאמרס וחפצם
 הכח מן וצאתו הבראו קודם עתיד דבר על מסכים מוחלע אפס מן הנברא להיות

 אחז״ל וכן בפועל, וכ״ש בכח מציאות לו היות קודס לדעתו יברא ואיך הפועל, אל
 את ומעמי לכי הקב״ה א״ל אחד בכתר להשתמש מלכים לשני א״א לבנה אמרה
 משל הרחבת דרך רק אינו כלו וזה הרבה, במקומות וכדומה ס') (חולין עצמך

 וההשגחה העולם בחידוש האמונה אמתות אל ומישרות הרבה מועילות ידועות לכוונת
 אשר חז״ל בדברי מענות הרבה המה הסוג ומזה התיעלת רבות אחרות ולסבת

 שאמרו כמו אדם, מי עם מדברים בלתי ת״ם בעלי או אילנות או דוממים מענו
 וכן ק״ח) (סנהדרין וכו׳, שנאתני ואתה שנאני רבך לנח עורב השיב נצחת .תשובה
 אשר דברים ספורי וכן י״ז) (ערובין ה', ביד כזית מרורים מזונותי יהיו יונה אמרה

 להם פה הארי את גס הדוב את גס כי שידעני מה עם הארי עם הדוב דבר
 מחברי כמו המין ומזה ויפה, מוי היא בו הנרנה הדבר את אך אם ידברו ולא

 וכותבים בשמס אותם יקראו אשר אנשים שני בין שהיה מעשה הכותבים ספרים
 הרב עם כתלמיד משיב וזה שואל זה בינם שהיה ותשובות שאלות או דברים ויכוח
 נבראו ולא היו לא מעולם אשר אנשים בפי ע״ש הדברים שם בעצמו המחבר אשר

:לאור יוצא תעלומה וממנו ההוא הייכוח סגנון מאד רב כי
 לחנמי להשיב וכן המקראות לבאר ענין ברוב חז״ל בו השתמשו המשל
 הלבוש גס הרוב וע״פ התורה נגד מעטת עוררו עת ולצדיקים עמים

 ז״ל אמרו וכן לחיך, ומתוק להשכיל נחמד דבריהם חז״ל בו הלבישו אשל החיצ,ג<י
 כגון תורה, של עומקה על עומד אדם המשל שע״י בעיניך קל המשל יהי אל

 וכן ל״ג) (ברכות וכו' כסך בשל אותו משבחים והיו וט׳ ט״ד למלך משללמה״ד
אברכך, במה אילן אילן וכן ס״א) (שס ונו׳ הנהר שפת על מהלך שהיה לשילע

תענית

ך ר ד



כה■יוסוש נחלת־
מזהב. נחמדים משלים אלפים הרכה וכן ז׳) (חענית

ך ר  שאמרו מה הוא הדרך ומזה ישיננה חידות ומבין ידלנה תבונה איש החידה ד
שני'לימרין, משקל ברזל של ולפרניו נחשת של ופיו במשקלו דמיטוס היתוש בענין

 כזה, גדול צפור להחזיק א״א האדם מוח שמקום ידעו בעצמם וחז״ל נ״ב) (גיטין
 ק{להבין, הנמשל אשר בדברים החידה להניד מבלי מאד םתרעמוק בו הםתירו אך
 ■באחרית יהיה איך והקדוש הגדול הבית שהחריב האימה מפלת אופן רמזו בזה כי

 וחזה ההיא, ומליצה במשל ההוא הסוד והלבישו יהיה, ובמה יהיה מי וע״י הימים
 רבה קם הדדי בהדי פוריים סעודת עבדו זירא ור׳ רבה על שספרו מה המין

 ע״ד ג״כ וזה פ״א) (מנילה ̂ ואחייה, עליה רחמים בעא למחר זירא לר׳ ושחמיה
 שקרוב גדולה חבורה בו ופצע שהכהו פי' רק בפועל, בסכין שחטיו לא כי .חידה

 מלשון ואחייה ופי׳ בצואר המכה היפה ואולי שחטיה הביא המכה ולגודל למיתה
 עד בע״כ הרבה יין שהשקהו או המכה שתחיה עד חז״ל ובלשון מחליו ויחי

 ובעצמו בכבודו הקב״ה אך אלא בלבד זה ולא שחמיה, אמר ולזה בגרונו שנחלה
 דאהפכיה לך ניחא פדת בן אלעזר לר׳ הקב״ה שאמר כדמצינו זה מנהג נהג

 לשופע חלילה דבר של מ&שומו שנראה מה על נתכוון ולא פ״ג) (תענית לעלמא.
 אבל א׳. צדיק בשביל בו שהיו הצדיקים שאר עם העולם כל להפוך הארץ כל

 אלעזר ר׳ של גופו כלומר ההיא במליצה הנרמז הדבר של פנימיותו על התכוון
 בזה ■ חכמים מנהג ועל קטן, עולם נק׳ אדם כל כי שימות. ר״ל שלו העולם ;שהוא

: וחידותס חכמים דברי ומליצה משל להבין באמרו שלמה הזהיר
ך ר  ענין ברוב נמלא אשר הטבע מגדר היוצאים המופתים הוא ההרחבה ד

 מופתים מהם יש כי חילוק ביניהם יש אך ובברייתוח, התלמוד בספרי
 ולר׳ י״א) (תענית גוריון בן לנקדימון חמה לו שנקדה כמו ממש כסשומס שהם

 לחוני אירעו אשר הנסים כל וכן ג׳) (חולין גינאי, נהר שנקרע יאיר בן פנחס
 בקדשי הצדיק לשמעון שאירעו הנסים וכן שם) (תענית דוסא בן חנינא ולר׳ המעגל
 דברים הם 'עמלמוד בארוכה באו ונפלאות נסים הרבה ועוד מ״ט) (יומא קדשים
 וכמו באמת הללו וקדושים לצדיקים הללו הנסים אירעו וכן וכפשוטם ככתבם
 קודש בכתבי הכתובים הנסים כי להאמין יכונה ישראל בשם אשר איש על שהחוב

 הילוך את ה׳ שינה כי להאמין וישר ראוי כן חמש בפועל ונעשו כפשוטם המה
 המעשה כמו אך והאמוראים. התנאים בעלי כמו והקדושים החסידים עבור המבע

׳ י  נ״ט) (ב״מ יוכיחו. בהמ״ד וכותלי יוכיח המיס אמת שאמר הגדול אליעזר י
 זע״ז מספרות קנים של במחצלת קבורות ריבות שתי ששמע אחד דחסיד ומעשה

 (ברכות מות. לחצר דאזלי ואבוהדשמואל ועובדאדזעירי בעולם שנתהוו הקורות מן
 הס דומיהם הרבה וכן הספינה) ר"פ (ב״ב חנה. בר בר דרבה מעובדא וקצת י״ח)

 הרחבה בדרך חז״ל אותם וכתבו ממש. העין במראית ולא החלום -במראה
 ולהכיר להבחין יודע בקורת עין אכן בהקיץ. היה כאלו ומוחלט פשוט ובמאמר

 מהם ואיזהו פשוטם על לקחת אנו מוכרחים מהם איזהו בעצמם המאמרים מן
:ובדמיו׳ בחלום שהיו להתפרש יכולין י ^ >

ך ר ך  ולספר הרעות מדות בגנות לדבר לחז״ל שהגיע בכ״מ הוא ההפחדה .
שיעזבי השומעים את החריד למען יתירה בהפלגה והפחידו איימו בגנותן

אורח (ץ)



יוסוז נחלת

דיו,

 פשעם גודל יראו אשר אחרי יתירה בזהירות בנפשותס וישמרו עקלקלות. אורח
 דבריהם ג״כ וםמכו כאלו. עונות מן עצמם לשמור בלבבם עצות ישימו וחמאתס

 עובד כאלו הצדקה מן עין המעלים כל שדרשו כמו אצלם המקובל הדרוש בדרכי
 ושבת בחמתי. כלים המשבר וכן ע״ז עובד כאילו הכועס כל ס״ח) (כתובות ע״ז

העריות על בא וכאלו בעיקר כפר וכאלו ע״ז עובד כאלו המתגאה כל ק״ה)
ג׳ על עבר כאלו שאמרו עד לה״ר בגנות לדבר והפליגו נ״ב) (סוטה שבחורה
 רק והפלגות איומיס הרבה וכדומה ש״ד ג״ע ע״ז היינו חמורות ה־ותר עבירות

ת: ממרות לסור העם אק להפחיד הרעו

 הטובות המעלות בשבח לדבר לחז״ל הגיע אשר בכ״מ הוא ההגדלות
שאת ביתר בקיומם יתעוררו למען עצומה ובהתפארות יתירה 'בהפלגה

מצרים. בלי נחלה לו נותנין כהלכתו שבת המשמר כל שאמרו כמו עז, ויתר
 מהקבלת אורחים הכנסת גדולה קי״ח) (שבת לו. מוחלין כאטש ע״ז ואפילו.עבד

קבלה כאלו עליו מעלה תירה חבירו בן את המלמד כל קכ״ז) (שם שכינה, פני
רביט, משה מן יותר בסתר צדקה הנותן גדול ופזורו ל׳) (קידושין סיני, מהר
 ולהחזיק להזהיר לב שיתנו השומעים לב להלהיב לזה כדומה הרבה וכן ט׳) .(ב״ב

 מי יהיה לא ואחריו כן היה לא לפניו מרע״ה כי זאת מודעת והנה הללי, במדות■
 הזה הטוב הדבר חז״ל הגדילו אפס ממט, גדול שאין גס לו ישוה ומי לו ידמה
ימשך: אדם כל ואחריו ישראל כל לעיני הדבר הרבות למען בשר כל בעיני

 קרה אשר מעשה עליו והביאו דכתיב מאי אמרו אשר בכ״מ הוא דוגמא
 ואיש וביתו גבר ועשקו מ״ד שאמרו כמו האחרונים בדורות הימים באחרית

 הוה דנגרי ושוליא רבו באשת עיניו שנתן אחד באדם מעשה ב׳) (מיכה ונחלתו
כי ונודע הניזקין) (פ׳ ,וכו׳. אצלי אשתך שגר א״ל מעות רבוללות הוצרך פ״א

וכן״משמע וביתו, גבר עשקו אשר הבית לחרבן סמוך היה רשע אנשי הרבה
 התנבא דנגרי שוליא איתו על דוקא לאו א״כ רבים, לשון ועשקו הכתוב מלשון
 כי להודיע לדוגמא אח> מעשה הביאו חז״ל אמנס אלה. עושה כל על רק מיכה

 יפול לבו ומקשה תמיד מפחד אדם אשרי מ״ד באמרם וככה הדבר, נתקיים
 שלמה כי ונודע וכו/ ירושלם חריב קמצא ובר אקמצא מעשה כ״ח) (משלי ברעה,

 הרבה דורות אליו מאוחר שהיה קמצא דבר למעשה זה פסוק באמרו התכוין לא
 בשום לעזבט יחפיץ ולא ברשעו לעמוד לבו מקשה אשר אדם לכל התכוין אבל
 לדוגמא אלא זה הביאו לא ז״ל והס באחרונה. לו יהיה ומרה ברעה יפול הוא אופן

:כן כמו עליו יבא כן העושה כל כי ולגלות להודע

 מאיום הדבר והפליגו פחד פחדו שם כי הפחדה כדרך ג״כ היא ההפלגה
 בשבת להיות שחל הכפוריס ביום לטחרו מותר הארץ עם שאמרו כמו

 אינו ע״ה יהודי א*ש שהרג ת״ח וכי אסור בחול גס ובאמת עוברים) אלו (פ׳
 כוון לא אמנם כפשוטו. לזה שכיון המאמר לבעל לחשוד לך חלילה מיתה חייב
 אמרם וככה התורה. את המבטל אדם כל ולהפחיד ע״ה של בגנותו לספר רק בזה

 כאלו בדיבורו המחליף כל וכן ל״א) וברכות ע״ז עובד כאילו המתפלל שכור
שיהרג נותן הדין היה וכמשמעו כפשוטו הוא ואס צ״ב) (סנהדרין ע״ז, עובד

ואל

דרך

דרך



כויוסף נחלת
 אך לזה. זה בין גדול הפרש שיש נותן הדעת וגס כן. הדין אין ובאמת יעבור ואל

: הפלגה בדרך רק דוקא לאו לחכמיס אלה
ך ר  שלא האחרונה עס ראשונה בהשקפה בהס שנראה מאמרים הוא הסוד ד

 שיעור ז״ל אמרס כמו התור^ מסודות סוד לאיזה אס כי בהם התכוונו י
 תפילין מניח הקב׳׳ה מתפלל, הקב׳׳ה וכן פרסה, וכך כך בראשית יוצר של קומה

 הרבה. וכאלה ל״א) להקב״ה(שס שהחלהו עד לאליהו, והודה הקב״ה חזר ו׳) (ברכות
 העתידות מסעודות מספרות ובמדרשות בתלמוד שבאו האגדות כל המה הסוג ומזה

 המה כולם וכו. בענביו המשומר ומיין יוס בכל הריס אלף שרועה ושור לויתן מן
 וקליפות בלבושים אותם שהלבישו רק הערך. יקרי ס לדבר נכבדים וסודות רמזים
 להאמין ומחויבים מוכרחים אנו כי ודע ה׳ בסוד לבאי רק מובן איט והתוך רבות.

 מובהקים וחכגזיס וקדושים לצדיקים לנו נודעו אשר האמיתית הקבלה מורישי כי
 דרך הדברים נאמרו כי להאמין אט צריכים רק ח״ו. זרים דברים ידברו לא

 עולם. של ־ברומו עומדים מדעתינו נשגבים עניינים על ומורים נסתר וסוד רמז
 המון לפני בדבריהם וטמונים הצפונים הרזים אותן לגלות שלא למשפט חז״ל וחשבו

:טפחים עשרה וכיסו טפח גילו זה ומפני העם
ך ר  ולהפך,בזכותם^ הצדיקים מעשה בשבח להרבות יכולים שהיו מה שכל חז״ל ד

 אופן בצל להצדיקים להשתדל תמיד כן יעשו לטובתם המאזנים כף ולהכריע
 שלמה וכן טועה, אלא אינו חטא דוד האומר כל חדל אמרו הםבה ומזה האפשר.

 ובר ראובן מעשה וכן בידם מיתה שלא רק חטא לא בעצמו דהוא זכות לכף דנו
 לאותו ראוי דוד היה לא ג״כ ואמרו לזכותם, להפך ראוי כי ראו שמואל ובר עלי

 לרעה במקרא דמפורש במקום אף הרי לחוטאים, תשובה להורות בא רק מעשה
 ומכ״ש האשמה, ולמעט מעשיהם להצדיק הדרוש בדרכי חז״ל צדדו בכ״ז ח״ו

 מה מן י שיותר להראות הדרוש בדרכי ויגעו המפורשים הטובים מעשיהם שהגדילו
 מגלים הדרוש ודרכי ומעלים מכסה והקרא מעשיהם היכייבו קודש בכתבי שכתוב
(מגיל*ה השמיעי לאביגיל שאמר דוד על חדל שדרשו זה מה וא״ת  וכן י״ד) לי̂'

 דרשו וכן ק״ז) (סנהדרין ע״ז, לעבוד שבקש מלמד הראש עד בא דוד שדרשו מה
 אביו דמות ורק עמה צרכיו לעשות שבקש מלאכתו לעשות יוסף ויבא על נ״כ

 ממקום אפילו בטובתם לדרוש אינו וחייבים היו צדיקים ויוסף דוד והרי מנעתו,
 ופשטות גדולה עבירה לעבור שרצו לגנאי דרשו ובכאן שחטאו מפשוטו שנראה
 של פעולתם חז״ל גינו אשר במקומות שגס לפרש נוכל לגנאי, מורה אינו הכתוב
 ליסוד הניחו כי והוא הצדיקים מעשה להלל לטובה בזהרה כוונתם היתה צדיקים

 עד יכ״כ עליו התגבר דוד של ויצרו הימנו, גדול יצרו מחבירו הגדול כל מוסד
 יצרו, על ושליט אדון ונעשה מעשה לידי בא לא זאת ובכל א״א על לכא שרצה ;

\p בהקש ששגג לכפור קרוב היה דוד על באו אשר התטפות הצרות מפני 
 נדרשת שהתורה מדות עשרה משלש באחת העת לפי מצב באותו בו דן שהיה .מנין :
 ע״ז לא אבל לו זרה שהיא עבודה לפרש יש או ע״ז, בשם חז״ל כינו אשר כהס ;

 מלאכתו לעשות ובא לרעה מחשבתו היתה כבר ביוסף וכן ;גמורה,
 ואולם להתפארות. ראוי עצומה יותר מעלה וזה יצרו את כבש זאת ובכל -ממש

 כמו האפשרות התועובות עליהם להעמיס גדול כלל להם היה הרשעים :^סעלי
שדרשו ־



יוסר. נחלת
 את והרג המאורסה נערה על שבא מלמד השדה מן עשו רבא עשו ■.על שדרשו
 על דרשו וכן מ״ז) (כ״ב הבכורה את ושני המתים ובתחיית בעיקר וכפר הנפש

 על שבא אחז על ואמרו מ״ו) (סנהדרין מאורסה^ נערה על ובא שבת דחילל עכן
 ונתנו אתונו, על שבא אמרו בלעם ועל ק״ו) (שס המזבח על שממית והעלה אמו
 דמשכחת דכמה הרשע מבלעס בר לגנאי למדרש תפוש לא בכלהו חז״ל.כלל לנו

 כך כל מעשיו קלקל שכבר כבלעם פחותה היותר במדרגה רע שאיש דרוש! ביה
 בלי עלול הוא הנה לזנות, עצמם שיפקירו מדין לבנות ליען בידו הנקל שה.יה, עד

 בא שבלעם חז״ל בדרשות זרות אין א"כ האפשרות התועבת כל לעשות ספק
 ואבירם, דתן הס הס מי נציס, עבריס אנשים שני והנה דרשו וכן אתונו, על

 מצרימה ונשובה ראש נתנה שאמרו היו הס החן מן שהותירו היו הס עוד ואמרו
 אנו אין כי במקולקל הקלקלה תולין כי הכללי ע״פ והוא סון£, יס על שהמרו הס

 כבר הנודעים ואבירם דתן היו זה כי דרשו ע״כ החוטאים אלה המה מי יודעים
לתלות טוב־ בישראל ומורדים פושעים עוד להוסיך לנו למה כי לחקולקליס

:כמקולקלים הקללה
 ומבטם מגמתם שמו כי מפני הוא כאלו בדרשות חז״ל את שהניעה

 משנה בעלי חז״ל הניחו אשר הגדול עיקר את העם אצל להחזיק .
 על החוב החכמים הטילו זה ומפני עבירה, טררת ועבירה חצוה גוררת מצוה

 אשר שהאיש להעם וללמד האפשר אופן בכל זאת פינה שיאמת במקהלות הדורש
 לעשות בידו הנקל כי עד שניה לטבע אצלו נעשה ההרגל התורה בדרך הולך

 שפעלו לנו ייראה פעם באיזה ואס מאומה, עליו יכבד ולא הטובות הפעולות כל
 ־ופעולתם מעשיהם לדון הדרוש דרכי ע״פ להשתדל אנו צריכין פעולות....רעות

 ראובן ומעשה שבע, בת עם דוד במעשה כמו ועון חטא שוס שלא.היה לזכות
 האדם שיטה מיד כי נכבד, ענין אותנו ללמד רצו השני מצד וכן : עלי ושלמה.ובני

ת אח"כ צריך שוב שהוא כמות קלה נטיה רק התורה מדרך ו ^ ת  יתירה ואזהרות ה
 לעשות עלול הוא וכבר עבירה תגרור שעבירה לפניו מרחפת הסכנה שכבר מפני

 איתו הטעים אשר בו שוכן יצר נגד לקום נפשו על יעמוד לא אם התועבות כל
 הוא בו. ילכו אשר הדרך ולהראוסם העם ללמד המסולל של,איסוריןוהדרך טעמן
 ימות זכור של כמו הראשונים, בדורות הקורות מן הנסיון מן רק הדברים לקחת
 אנו הקודמים דורות של והתנהגותם מעשיהם וע״י ודר, דר שנות ביני- עולם

 למטה שרש תעשה בה להרגיל אדם שהתחיל טובה מדה כל כי ומתבוננים למודים.
 אדם כן לא לטובה, רק ההמה הימים במשך זה אחר פינה שהאדם •..פנות שכל עד

 שיב בכ״ז הישר. דרך מן מעט רק נטה לא בתחלה אס אך אשר רע שסורו
הדבר אצלו שנטבע מפני גדולית עבירות עוד אח״כ תגרור הימים בהמשך
צריכין וע״כ ונתיבתו דרכו את לעזוב זה לאדם וקשה קייס, ולטבע למורגל■

 רח״ל: למנהג אצלו נקבע ויהיה הרע בעשיית נשרש יהיה שלא בתחלה יתירה אזהרה
י נ י נ ^ ז צריכין ספק בלי בש״ס מזה בא אשר רעה ורוח הרע ועין המזיקין ^
רחוק בענין ולפרש סברות בהם לסבור ואין כפשטס הדברים לקחת .....

 וגדרס טבעם מהם וספרו במציאותם שהאמינו חורים הדברים שפש.טיות יאחר
אדס, כבני וג' כמלאכים ג' במזיקין נאמרו דברים ששה אחז״ל .וכן הלוכס,

חנינה



כזיוסף נחלת
 בכישוף וכן ביה״ש, בע״ס המזיקין ג״כ נבראו אוחרח באבות והמשכה כן״ז) (חגיגה

 חז״ל הזכירו. וכן ככתבם, דברים רק וחידה משל בדרך כלל לפרש אין ובלחשיס
 קפיר דלא מאן לנו מסרו גדול כלל אך ע״פ) (פ׳ זוגות, וסכנת לחשים הרבה

 יולך בתום הולך ה׳ פתאים ושומר ויישן ויטייל וישתה ויאכל בהדיה, קפדין לא
 שדים של או מלאכים של בהשבעות שעוסק מי וז״ל חסידים בספר וכתוב בטח,

 ולכך ימיו כל בבניו או בגופו רעות ויראה טוב סופו יהיה לא כשפים, בלחישת או
 יהודי ראית אס עוד וכ׳ חלוס, משאלות ימנע וגס אלה כל מעשות אדס יתרחק

 עסקו אבותיו או הוא כי דע רעבתנות מפני ולא זנות מפני לא ב״מ דת שהמיר־
 וכ׳ שגרס, האב מן נפרעים וגס להטעותו רשות וניתן שדיס ובמעשה בהשבעות

 ורב גברא, דברא רבא כמו השבעות ע״י דברים כמה עשו שהאמוראים אף עוד
 ולא גמורים צדיקים שהיו לפי הייני ק״ה) (חולין מיס, לו להביא בשד השתמש פפא
 מן־ ע״ז מענישים אמוראים כמו צדיקים כ״כ שאין בזה״ז אבל ה׳. בעיני רע היה

 שמתגרה במי אלא מהגרין המזיקין אין דבר סוף בהשבעות, שעוסק מי השמים
 חלוס, בשאלות ולא בקמיעות ולא בהשבעות לא בהס אדם יעסוק לא לכן בהם
 הוא כי חכמה. זה אין כי וקמיע בהשבעות נפש פיקוח בשביל אעשה יאמר ולא

 אלא לו ואין תהיה, תמים ונאמר נפש מפני נפש דוחין ואין זרעו וחיי ימיו מקצר
מעתה רע מכל לט אשר כל ואת וזרענו ישמרנו וה׳ הכל על ותחנונים תפלה

אמן: עולס ועד

הקבלה. כללי קיצור שביעי פרס 1׳

י ב  ויהושע ליהושע, ימסרה מסיני, תורה קיבל משה אבות במסכת התחיל ר
 פשט על א5' בצד^>כי ישפוט מבין כל וכו', לנביאים וזקנים לזקנים,

 תורה סתרי על גס אלא ליהושע, ומסרה באמיו הקדוש ר׳ כיון לבד התורה
 שמרע״ה יתכן לא כן לא דאס שבע״פ, תירה בכלל היא נם כי כיון האלהות וחכמת
 מסר הרזים סתרי עיקר אלא לא, ישראל ולכל לבד ליהושע התורה פשט ימסור

 רוח מלא ויהושע כתוב כן כי לקבל יכולה הרחבה ודעתו חכמתו ראה כי יהושע בידי
 אחרי ימים שהאריכו לזקנים ויהושע ונו', עליו ידיו את משה סמך כי חכמה
 עלי שהן נביאים של להחלתם שהגיעו עד אחרים לזקנים הזקנים ואותם יהושע
ק  והנביאים לחשים לנבוני אלא תורה סתרי מוסרים אין כי הרמתי ושמואל הנ

 יוצאות נוראות פעולות ופעלו העתידות מהודעה שהשיגו מה שהשיגו עד זו בחכמה העמיקו
 ותלמידו ז״ל הנביא אליהו גם מה העולם, והיה שאמר מי בכח הטבעי מהמנהג

 התפלות לנו שתיקנו הם כנה״ג לאנשי מסורה ונביאים כנודע, ז״ל הנביא אלישע
 העליונים לעולמות רומזים הס כי תראה בקורת בעין בהם תעין ואם והברכות

 האמה חכמת התגלגלה וכן י״ט, יכיסי טפח גילו רק אש כגחלי דבריהם כל כי
 וספרי היכלות ספרי כגון וספרים עצומים חיבורים וחברו רז״ל בידי לדר חדר

שוס שכל יכילנה ולא זהב יערכנה לא אלהות חכמת בהס הבהיר וספרי קומה
חוקר



יוסף נחלת
 גמה גס׳ היודע מעשה אותו אחר כי זלה״ה הרשכ״י התנא אל ונפרע חוקר/

 שס «ז׳ חבריו התנאים כל על מעלתו נדלה שנים י״נ במערה שנחבא מדליקין
 תריסר יאיר בן פינחס ר׳ ליה מפרק הוה קושיא רשב״י מקשי הוה כד דמעיקרא

 ועוד פירוקי, כ״ד רשב״י ליה מפרק הוה קושיא רפב״י מקשי הוה כי לסון! פירוקי
 כשהיה אז והנה לפתתו, משכים היה ז״ל שאליהו זוכה שהיה הרשב״י מעלת מגודל
 י"נ בדה שם וגס בתחילתו, כמ״ש התיקונים ספר את חיבר במערה נחבא רשב״י
 לרשב״י לגלאה עילאה דמתיבתא נשמתין ולכל לאליהו רשות ניתן אז כי נאמר

 רבי רבי לו אומריס היו דבר באיזה עועה רשב״י שהיה ולפעמים עמירין רזין
 ששכחוס והדברים תקפה אל התורה סתרי קבלת חזרה עי״ז כי באופן בך^ חזור
 התורה סתרי ממנו שקבלו הרשב״י תלמידי ושאר אבא ר׳ ואח״כ ויסדום חזרו
 אלא דבריהם יבין שלא באופן לכתבם ונתחכמו והתיקונים הזוהר ספר מהם חברו

 יהיו פה אל פה הקבלה נעדר שהוא ומי הקבלה, דרכי ויודע ומבין חכם שהוא מי
 ואח״כ הדעת, ושיקול העיון עפ״י להבין יוכל לא כי החתום ספר כדברי בעיניו

 קצת והוסיפו שלו בפרשה פסוק כל לפרשיות הזוהר ספר את חלקו הגאונים בזמן
 היה הגאונים בזמן גס בפנים, נכתבו הזמן באורך ואח״כ הספר בגליון דברים
 כחס כפי התורה סתרי להם ומגלה ההם מהחכמים לקצת מתגלה ז״ל אליהו

 קצת חברו וגס פה, אל פה תלמידיהם אל אותם מוסרים היו והס ומדרגתם,
 ז״ל אליהו כי ז״ל האחרונים אל שהגיעה עד חן ליודעי כידוע בכתב ספרים

 מסרה ז׳׳ל והוא הקבלה חכמת מסורות לו ומסר ז״ל אב״ד דוד ר׳ להרב נגלה
 הר״ר החסיד לבנו מסרה והראב״ד ז״ל, אליהו לו גס ונגלה ז״ל הראב״ד לבנו
 עזרא ר' תלמידיו לשני מסרה ז״ל והוא ז״ל אליהו לו גם ונגלה נהור סגי יצחק

 הבאים השרידים אל נמשכה ממנו אשר ז״ל להרמב״ן נמשכה ומהם עזריאל, ור׳
 שלא כדי ההם החסידים אל ז״ל אליהו שהתגלה נסבה היתה ומה׳ היום, עד אחריו

בדג את ליחד שידעו כדי סגולה מהיחידי החכמה תשתכח ע ^ ם ש  אשר באמת ה
 הקבלה נתמעטה הרמבץ לאחר כי ודע האמיתית, החכמה הוא זה לכל הפתח

 במצודת העולה כתב אחד וכל הקדמונים דברי בהבנת הדעות ונבוכו פה אל מפה
 הרמב״ן עד הגאונים שמימי לפי היתה והסיבה שווה, בלת* דעותיהם ונמצאו עיונו

 יובנו שלא וברמזים פרטים ראשי כ״א בספרים הזו החכמה עניני כיתביס היו לא
 על הרמב״ן הקדמת בספר שתראה וכמו פה, אל פה המפתחות שקבל למי רק

 וסיים חכמה, הנק׳ לספירה רמז שהיא שפי' בראשית למלת בביאור וגם התורה
 הנזק רב והרמז במכתב הענין זה בפירוש להאריך אפשר ואי הלשון בזה דבריו

ס׳ אמת בהם אין סברות בו יסברו כי  תכ״ג סי׳ בתשובה הרשב״א וז״ל ע״ש, ו
 לשונו על האיש אותו שיעלה כ״ש ידענו מי מאד נורא ונורא נגור בגדול והסוד
 ואיזן ז׳ל הרמ׳׳ק הקדוש בא אחריהם אמנם עכ״ל. עניינו בספר שיכתוב וכ״ש

 ענוה וחכמה מתורה וגדוש מלא חכם היה הוא כי המחלוקת למעט ותיקן וחיקר
 פרדסו אח נטע ובתחילה ז״ל הקדמונים מספרי אוצרות גנזי בידו והיה וחסידות
 בביאור כונתס ופירש הגאונים דברי הביא ושם מתכונתם על ההקדמות בסידור

 הפסולת, מתוך כאוכל הכל ובירר האחרונים פירוש על ונתן ונשא ונגלה רחב
וספ״י. ור״מ והתיקונים הזוהר על גדול דרוש והוא יקר אור ספר חיגר ועוד

אח״כ



כחיו™ נחלת
 וברוב זלה״ה האר״י רבינו הקדוש ומגדול מעוז הגדול המאור וזרח האיר אח״כ

 אל מתגלה שהיה כמו עת בכל ז״ל אליהו אליו מתגלה שהיה זכה וקדושתו חכמתו
 וכודות התורה סחרי לו ונגלו כיובא בחכתי בגמרא כדאיתא והאמוראים התנאים
 את ביכול ז״ל והוא זמנו עד ע״ה הרשב״י מזמן ארץ בכל נגלו לא אשר עמוקים

 תרי לבי שערא זיכה פעם וכל מכל האחרונים המקובלים ומחלוקת המעוררין
 מהם אחד כדברי הכריע ופעם ועיקש נפתל בלי אמיתיים שניהם שדברי והסכים

 ויחלוק שיפקפק מי תמצא לא הזה היום עד זלה״ה האר״י כתבי בעולם שנגלו ומיום
 שלו הדרושים כי לשנו, על ומלתו ס דבר ה׳ דרוח יודעים הכל כי כלל^ דבריו על

 בשום להשיגם נברא לשום א״א כאלה דברים כי יכירום רואיהם כל מוכיחים
 קבלה כי הקבלה חכמת שמה נקראת הכי הקודש, רוח הופעת ע״י לילי ומדע שכל

:מסיני משה מפי איש מפי איש באמת היא
ר ו ב י  מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי הוא הדברות עשרת של ראשון ד

 ממציא אלוה שיש ולידע להאמין שצוונו הוא הזו המצוה ובפירוש מצרים,
 איך ממנו הנמצאים סדר לידע הזו המצוה ובכלל עליהם ומשגיח הנמצאים כל

 .מקיימים שהמקובלים ספק אין א״כ כרצונו ומנהיגם ומניעם מסדרם ית״ש הוא
 גס יודעים הפשוש מציאתו חיוב מלבד שהרי אדם מכל יותר כשלימות זו מצוה

 ית׳ לעבודתו הנכונה הידיעה שהיא בהם ויחודו בהם והנהגתו ספירותיו סוד כן
 אבר מבלי ועושה כלי מבלי פועל הוא •י\ש הזה הנמצא האלוה כי והתבונן ודע

 מימב בתכלית ורוקם אומנות, כלי ולא רגל^ל< ולא לו יד לא התיקון בתכלית ואורג
 מצייר כח ולא טשאו שיהיה חומר ולא אבר ולא אצבע לא אוזן ולא עין לא הרוקם
 בסדר ומתוקן האומניות ודקות הציור במימב לבדו ובונה ואורג ושובץ רושם ורוקם

 שיוכל מי ואין האומניות כלי מיני כל לו שיהיה שבעולם וחכם אומן מכל ובתיקון
 תוי ולתוות לרשום ואפילו שבעולם, פנים בשום הפעולות מאלו אחת דמות לעשות

 שאין והחושים הדעות עליו יעידו וב״ש ב״ה הזה והנמצא בלבד, החיצוניות התמונה
 שהוא ולא קצר או אמך שהוא בו לומר תוכל ולא כלל, אבר ולא ועין ורגל יד לו

 ולא חמוץ ולא תמונה בעל שהוא ולא כבד ולא, קל לא תכלת ולא לבן ולא ירוק
 בציורך וצייריהו דעתך בו והרגל התבוננת בתכלית המאמר בזה והתבינן מתוק

:ומלכו ופועלו זולתו בו לך להורות הוצרך כי ושמריהו
ט  זמן מציאות אז היה ולא לבד ית״ש האל היה דבר שוס בריאת קודם כי ד
 ונמשך ודבק מקרה הוא כי מציאות לו אין עצמו בפני הזמן שהרי כלל, ^
 בו ויתבחנו הזמן תחת נופל שהוא והווה והולך שנתהווה דבר איזה תנועת אחר

 זמן יותר היום לו יש בהכרח כי ועתיד והווה העבר שהם הזמן הבדלי שצשה
 ית״ש האל אלא דבר שום היה לא כשעדיין אמנם שנתהווה. בזמן לו שהיה ממה
 לו אין ית״ש שהאל וכמו זמן היה שאז תאמר ואם זמן שום היה לא אז הנה לבדו

 שהאל אומר נמצאת כי עמוקה בשוחה נפלת בזה ראשית לו אין הזמן כך ראשית
 זקן יותר היום שיהיה זמנית בתנועה ומשתנה ויום יום בכל הוייתו נמשכת ית״ש

 שנברא קודם אחל ענין על תמיד קייס הוא כי אמת אינו וזה ח״ו מאתמול
 איך קשה זה דבר שהבנת ולפי הזמרס ישנהו ולא העולם שיכלה ואחר העולם
למעלה מה להסתכל חז״ל אסרו לכן ומתאחר קודם בלי הבריאה קודם משך יצוייר

מה



יוסף נחלת
:לאחור ומה לפנים מה למטה מה

ה ל \ / ש  שמו סוד נתגלה העולמות את לברוא המאציל ב״ה של הפשוט ברצונו כ
 כל כי העולמות כל נאצלו השם זה וכשנתגלה ב״ה הוי״ה שם הוא

 שמו, נקראו שמו סוד שהס על כלס הנאצלים שורש נמצא כשמו, תלויס העולמות
 ולמות אצילותהע קודם והנה נסתר בלשון הוא נקרא לעולס נעלס, להיותו המאציל אבל

 כשגילה ועתה בגחלתו הגנוזה כשלהבת והוא במאציל גנוז היה רק שמו נתגלה לא
 הוראות על הוי״ה בשמו נקרא אז ומעשה פועל לידי וכוחותיו פעולותיו והוציא שמו

 ואחרי הבריאה ובזמן הבריאה טרס ויהיה הוה היה לעד וקיומו הנצחית הוויתו
 תוכל לא אז בהס אשר וכל העולמות נבראו לא ואס שהיה, מה אל התהפכו
 נקרא יהיה ולא ועתיד והוה בעבר הנצחית ית׳ הוויותו הוראת אמיתת ליראות

 והוא עבדים לו היות אדנות הוראת על כן נק׳ אדני שם וכן כלל הויה בשס
 בשאר ועד״ז אדון בשה לו לקרות נוכל לא נבראים לו היה לא ואס עליהם, אדון

הוא היה העולם שנברא קודם באמרו אליעזר ר׳ מאמר סוד וזה כולם שמות
אחד העולמו׳ כל הויות סיבת שהוא ושמו הוא הנק' המאציל ר״ל אחד, ושמו

 אחד ה׳ אלהיט ה׳ נאמר העולמות הויות בעת עתה אבל בגחלתו, הגנוזה כשלהבת
 בגחלתו הקשורה כשלהבת בו קשור ושמו בו ומסתתר בשמו מתאחד הוא ר״ל
 ואס בעיקר, ממנו נהנים והבריות ניכר השלהבת כי בגחלתו הגנוזה כשלהבת לא

 גנוזים היו שנאצלו קודס הספירות שהס ב״ה שמו כי יתכן איך לאמר עליך יקשה
 שהוא ב״ה הא״ס על כתבו המקובלים כל והלא האצילס ואח״כ המאציל בא״ס
 פשוט אינו ית״ש, הא״ס בתוך הספי׳ היו כ״א כך ואס הפשיטות, בתכלית פשוט
 על ח״ו. ושינוי ריבוי מזה עוד ויתחייב ומהספירות מעצמותו מורכב הוא אבל

 נעלמות הספירות כי אומרים שאט מה כי והבן דע והוא אמרתיך לשוני תען זה
 עצמו את יודע הא״ס כי הוא והענין נמצא כל סיבת שהוא לפי אלא אינו בא״ס

 יודע שהוה וכיון עצמו, הוא וידיעתו ידיעתו הוא אלה ממנו חוץ שאינה בידיעה
 עצמותו מאמיתת מגצא הכל שהרי העתידים הנמצאות כל יודע עצמו את ומכיר

 ידיעתו כן שאס ידיעתינו שהיא כמו עצמן בנמצאות ידיעתו תהיה לא אבל
הוא אלא שלומתו בחוק שקר וזה בהס, ותלויה הנמצאות חלוקת לפי מתחלקת

בהתחדש ידיעה שוס לו נתחדש ולא עצמו השכלת מצד בהס וישכיל בדברים יודע
 דחידוש היותם, אחר אותם כידיעתו היותם קודם אותם יודע הוא כי הנמצאות

 שחידש אחר בידיעתו דבר נתחדש לא הממציאם אמנם בעצמם בהם הוא הוייתס
 בא״ס נעלמות הספי׳ שהיו אמרם כוונת בעצם תבין זה שידעת אחר ועתה אותם

 הס הנמצאים שכל .וכיון זולתי, נמצא כל ישיג עצמו בהשגת הא״ס מפני הוא כי
 שאר כל מיוחדות בהם שהרי בו נעלמות הספירות היות יקוייב בידעתו מושכלים
 שאינם ח״ו ספירות אינם שס אבל לכל, וסיבה דפוס הס הספירות כי הנמצאות
 שוס בלי הידוע והוא הדעת והוא היודע שהוא הבורא עצמות הס אמנם עלולות,

: היטב ודוק ח״ו, כלל ושיטי רבוי
ן ^  נעלמות היו שהספי׳ אמרם ענין הוא בנמצאות דידיעתו דא״כ השואל ישאל ן

 מעצמותו דחלק לחון ממנו ונתפשט אותם דכשהאציל סיף דסוך נמצא בו
מזה, גדול בא״ס ושינוי חסרון לך אין הוא וא״כ ספירה ונעשה שנתפשט הוא

דע



כטיוסה נחלת
 שיצא מהא״ס חלק הס שהסס׳ לב על ולהעלות להאמין חלילה חלילה כי דע

 להיות א״א א״ס שהוא מה דהא פלילי עון הוא כי לעלול מעילה ונשתלשל ממנו
 לחלקים מתחלק אינו הא״ס שהאחדות הוא האמונה מעיקרי אחד והלא ספירו'

 משל כלל, שינוי בלא קיים תמיד מציאותו אלא מגרעת ולא תוספת מקבל ואינו
^ הברזל הכאת ע״י אש ממנו שמוציאין החלמיש לאבן  שהאש לומר יצדק שלא ב
 הניצוציס חלקי כפי החלקיס לריבוי נחלק האבן והיה האבן בתיך היה ממש ההוא

 בתוך נעלם ההוא האש אלא המשכיל, בשכל ישפכי לא ודאי זה ממנה, הנתזים
 ועוד כלל ופירוד חלוק שבתוכה והאש האבן 'בין שאין באופן ומיוחד האבן

 הדבר כן לשכל, למחוץ למציאותה סבה הוא האומן בשכל אשר הבית שצורת כמו
 איש מתייחדים הספירות היו התחתונים לנהל התפשעיו קודס הפשוכז האלהות בעצם
 וכל הספי' כי וקיומם המצאס םבת הוא כי שינוי בלי בעצמותו וכולם באחיו

 ממנה ונפרדה ידיעתו שנתפשטה לומר הכוונה ואין ונתפשעו נמצאו ממנו הנמצאים
 מעולם עצמותו שהוא ומה הפשוכי עצמותו זולת אחר ענין ידיעתו אין שהרי ח״ו
 הענין אלא ח״ו, לחלקים מתחלק אינו אחדותו כי אצילות להיות נפרד יהיה לא

 נתחדשות מחודשות הס כולם האצילות עולס ספי׳ בין קדמק אדם ספי׳ שבין .הוא
 נר כמדליק עצמותו מאמתת שנתחד׳ אלא ממנו שיצאו ולא גמור, בחידוש ממנו
 לו שקדס להיות הנאצל כי ח״ו לו שויס אינס אך דבר חסר הראשון ואין מנר

שבנאצליס מהגדול המאציל, יתעלה אבל המאציל אל להשתוות לו א״א ההעדר
: והבן רב, עלוי

ז ן  אבל מהאין הנמצאות והוציא המוחלט מהאפם הכל המציא ב״ה הא״ס כי ד
 ותחילת מיש, יש יתמצאו אלא מאין יש להוציא בהוויות כח אין ולמעה ממנו ^
 הוא עליון הכתר וזה פשוט שכל עליון כתר הוא א׳ עלול ממנו הא״ס האציל הכל
 הא״ס חוט בסיד אמצעי מבלי בו מתלבש הא״ס אשר קדמון אדם כתר הנק׳

 ליש יתפשט ומאין העלמו לרוב אין נק׳ הכתר וזה ז״ל האר״י בכתבי כמפורש
תעפה, בקצת הנמצאית שרשי התחיל ושס שלו חכמה שהיא  נתגלו שלו ובבינה הס
 ספירות ז׳ הא״ס בכח נאצלו ומהבינה עשית, בחכמה כלס בסוד הנמצאות יותר
 יו״ד, של קוצו סוד הוא בכללו הזה דא״ק והעולם דא״ק, נהי״ס חג״ת שהם

 אות שק מכל קוץ שוס אפילו עליו ירמוז לא המאציל שהוא ב״ה הא״ס משא״כ
 האצילות עולם נשתלשל אחריהם והנה תהלה, דומיה ולו כלל חשבון בשום נכלל ואינו
 ופי׳ הכלים, בחינות בפועל נגלו כאן כי כלים עשר בתיך אורות הפי׳ עשר :מוא
 חוצה, יתפשטו לבל המיס את מגביל שהכלי כמו כי הדין בחינת הס כליס מלת
 האצילות עולס של בכלים כי באופן יתרבה שלא החסד את מגביל הדין מדת קי
 המאציל נתן כי שכליית ומדה גבול אלא ח״ו כמותיי ומדה גבול ולא ומדה גבול בהם יש

 שיוכלו באופן הא׳׳ס שפע להגביל מהס למטה אשר הנבראים להגביל הגבול כח בהם
 היות עס ספירות העשר אלו כי ודע המציאות וקכיני התחתונים ממנו וליהנות לקבל
 והס כלל פירוד בלי במאצילס מיוחדות שהם באחדות אחד הס במנין עשרה שהס

 והו״ו בינה והה״א חכמה והיו״ד כתר הוא היו״ד קוץ כי א׳ הוי״ה בבחינת נכללות■
 נעוץ בלימה ספירות עשר יצירה בס׳ ושניט מלכית יהה״א נה״י חג״ת שהם י״ק

שינוי בשלהבת שיש כמו כי בגחלת, קשורה כשלהבת בסופן ותחילתן בתחילתן סיק
( ח טוגין (



יוסח נחרת
 אחד, בעיקר שוין וגולן מיוחדות שהם אחד הם ועכ״ז ותכלת אדום שחור לבן גוונין

 מםפר להם שנייחס ומה ח׳׳ו, נפרדו לא שנאצלו אעפ״י כי בספי׳ כן כמו
 פעולתן לערך מצד אם כי עצמן מצד אינו רחמים, וזו דין, זו כמו וחלקים וריבוי

 שהם האצילות עולס ספירות אם וחומר קל דן אתה ומכאן התחתונים בעולמות
 בשרש ק״ו של בנו בן וק״ו דא״ק. חבת״ס שהם השרשים ק״ו כך. ייוחדו הענפים
 שינוי, שוס ובלי גמור באחדות ההנהגה כל כלל שכולל א״ק כתר שהוא השרשים

 ושינוי רבוי שוס מבלי. הפשוט בעצמותו הנמצאים כל כולל שהו׳ ב״ה בא״ס ואצ״ל
 שוס מזה לו יגיע ולא וההנהגות הפעולות וכל המציאות כל משתלשל ומכחו כלל,
 ובאותו הוי״ה, דשם היו״ד בסוד דספירו׳ אדם נק׳ האצילות עולם וזה ושיט/ ריבוי

:חמישי בפרק הנז״ל דמיתו מלכים הז׳ שהם הכלים נשברו עולם
כ ״ ח  ולכן גמורים כלים בחינת הם אך ג״כ י״ס ובו הבריאה עולם נברא א

 ולכן לבריאה, נשמה נעשו דאצילות הכלים כי יען גמור אלהות אינם
 מסך דרך אלא האור מקבלת אינה שהבריאה לפי האצילות חותם נק׳ זה עולם
 נק׳ לכן תולדתו רק הראשון האור עצמות אינו מסך דרך העובר אור א"כ ממש,
 מנוקבא למטה הס יען הכבוד כסא עולם ג"כ ונקרא חדשה, ובריאה הפירוד עולם
 ובו הכבוד, כסא הבריאה עולס נקרא לכן תחתי׳ כסא והבריאה כביד הנק׳ דז״א

 :הוי״ה דשם ראשונה ה׳ בסוד דנשמות אדס זה עולם נק׳ ולכן הנשמות מחצב
ם ה י ר ח א  שה״פ מטטרו״ן השר העולם ובזה ג״כ י״ס והוא היצירה עולם ו

 ששרשם המלאכים מחצב זה עולם נק׳ לכן מלאכים כתות עשר עם
 הבריאה אבל רחמים הוא זה דעולס ודע הוי״ה דשם הוו׳ בסוד ביצירה

 דאימא בינה ע״י נעשה הבריאה דכל והטעם חושך, ובורא אור יוצר וז״ס דין הוא
 ביצירה אבל דינין והם דכורין על שלטין דבריאה נוקבא לכן בכורסייא מקננא

כי רחמים כולה דהיצירה אור יוצר נק׳ לכן דכורא סוד מן באים הס כולם
:ונוקבא דכורא הס וחושך אור

ם ה י ר ח א  ובתוכם עליו בסובבים הרקיע גלגלי עשר והס העשיה עולם ו
 היכלות בסוד נעשו דבריאה שי״ס דכמו ודע הזו, התחתונה ארץ

 העליון וברקיע רקיעין ז׳ הס בעשיה כן כח״ב, ג״ר כולל ק״ק נק׳ העליון והיכל
 מזלות והי״ב לכת כוכבי הז' של גלגלים הי׳ אבל כח״ב ג״ר כולל ערבות הנק׳
 השמים ברקיע אלהיס אותם ויתן כמש״ה לעילא מתתא הב׳ ברקיע קבועים כולם
 שאינו דעשיה מלכות וילון הוא ותחתיו בו כולם וכולל כל הנק׳ היסוד דמיון והוא

 בה, אשר וכל והארץ ארמ״ע יסודות הד׳ הס זה וילון ובתוך וכו/ כלום משמש
 אחרונה ה״א בסד העשיה עולם נק׳ שבתוכה וארץ אלו רקיעין הז׳ כל וכללות

 הקליפות בחי׳ נתגלו פה ולכן להתנשם והכלים חומר נגמר שם כי הוי״ה, דשם
 :דקדושה דעשיה י׳׳ס בתוכו שיש היות עם הקליפות עולם נק׳ זה עולם ולכן לגמרי

*]V מרובה הטוב ובבריאה ממנו ונפרד הרע מן מרובה הטוב שבאלילות 
 מרובה הרע ובעשיה ומעורבים שויס הטו״ר וביצירה עמו, ומעורב מהרע ^

 מחוץ בעולמות הס הנז׳ והרע התערובות שכל תדע אמנם הטוב עם ומעורב
ועליה׳ כלל רע שם אין שהם מקום בכל עצמן בספירות אבל לספירות,

נ רע יגורך לא נאמר
ד׳
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׳  כולס, הפולמות כל דכללות ארמ״ע יסודות ד סוד הס אבי״ט פולמות ד
 משיה הרוח, יסוד סוד יצירה האש, יסוד סוד בריאה המיס יסוד סוד אצילות

 בריאה חיה אצילות הפולמות כל דכללות נרנ״ח סוד ג״כ והס הפפר, יסוד סוד
 נורא פליון ויחיד זך א' פולס אור מתפלם ובתוכם נפש, עשיה רוח, יצירה נשמה
 בחינת והוא נפלא באחדו׳ הנז׳ פולמות ד כל שורש הוא כי א״ק פולס הנק׳

:כנז׳ דהוי״ה הפליון יו״ד של קוצו בסוד הפולמות כל דכללות יחידה
ט  וי״ס דיצירה, א׳ ספירה כשיעור אפילו שיפורם אינם דפשיה י״ס כל כי ך
 דבראיהאינס וי״ס דבריאה א׳ ספירה כשיפור אפילו שיפורם אינם דיצירה ^

/ דאצילות א׳ ספירה כשיפור אפי' שיפורם ט  אור מקיך הכל שפל שנמצא פד ו
 הפולה כלל ונמצא אוקיינוס ביס חרדל כנרגיר כולן הפולמות וכל ב״א הא״ס

: גמורה אחת בהשואה הפולמות כל מקיף שהא״ס בקיצור
׳  דתחילה דפ הא״ס אור קבלת בפנין ביניהן שיש החילוק אבי״פ פולמות ך

 המאציל וכשראה דאצי׳ המלכות פד דאצילות י״ס בסוד הא״ס נתפשט
 שס נעשה אז מזה יותר יתפשט אס ההוא האור לקבל בתחתונים כח שאין העליון

 ית׳ א״ס אור הכה ואז הפולמות לשאר האצילות בין המפסיק אחד ופרגוד מסך
 למפלה חוזר אור בסוד לפלות חזר הירידה של ההכאה ובכח ההוא במסך שם

 נתפשט פצמו א״ס האור כי האצי' פולס נק׳ ולכן האצילות פולס נגמר ואז למקומו
 הארה רק מתפשט א״ס אין ולמטה משם אמנם .ופיקר, כלל מסך בלתי בכולו
 כנזכר לבריאה אצילות בין המבדיל ופרגוד ממסך כי והוא מסך דרך ממנו היוצא
 אורות מהם נתנוצצו ההוא בפרגוד שהיה העליון אור של ההכאה אותה מכת הנה

 שעליהן דאצילות י״ס מהתנוצצות דבריאה הי״ס למטה ונעשו ההוא מסך דרך ופברו
 דבריאה י׳׳ס הכאת ומכח אחר מסך שם נפשה הבדאה בסוף וכן המסך, דרך

 א״ס האור דבאצילות נמצא. כנז' מסך פ״י לפשיה מיצירה וכן דיצירה י״ס נעשו
 בבריאה יש ולמטה משם אך מסך שוס בלפי האצי' סוף פד בו ועובר נוקב ב״ה
 בו מאיר דבאצי׳ ד^תר דע גס מסכים ג׳ ובפשיה מסכים ב׳ וביצירה א' מסך

 ע״י מקבל וחכמה א״ס כתר נק׳ לכן כלל הרחקה ושוס מסך שום בלתי הא״ס
 דרך כ״א האור מקבל אינו ובז׳׳א הרחקה פ״י הא״ס אור קבלה בינה אך כתר
 דז״א נוקבא גס אבל רחוק אינו לז״א מהבינה כי קרוב הוא אבל צר ונקב חלון

 בחינות ד׳ הס הרי בהרחקה שהוא רק הז״א כמו וחלון נקב דרך האור לה נמשך
: בבי״ע אלו בחינות ד׳ יש ופד״ז וביה מניה האצילות פרטי יובדלו שבהם

ט  ובסדר בחורה הנז׳ והתואריס השמות הס ב״ה א״ם האליל אשר שהספירות ד
והנהגותיו, פעולותיו שס על כשמותס הוא נק׳ הספי׳ שהאציל אחר כי תפילותינו

 כתובים הקדש שמות כל שהרי השמות בכל נק׳ שהא״ס כן לומר הוא ומוכרח
 אותס, המייחד הא״ס כח בצירוף אלא זה אין הספי׳ פצס שהס ובאמרנו בתורה

 שם בהזכירינו וא״כ השמות, ושאר הוי״ה נקראים אינם הא״ס בלתי הספי׳ כי
 באותם הספי׳ שיקראו וגורס המייחדם הא״ס כח ג״כ נכלל השמות ושאר ההוי״ה

 עובדין שהם הספי׳ ומקיים מייחד היותו בבחינת הא״ס כי ונמצא מזכירים, שאנו שמות
 שוס לו אין הפשוט עצמותו בבחינת אבל השמות, ושאר הוי״ה נשם נקרא דיליה

 ולא אליו קראינו ככל דכתיב תפלה זו אין לבד לספירות המתפלל א״כ כנז״ל/ שס
למדותיו ל
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 6ל והמתפלל ע״ז עובד לבדה ספירה לשוס בתפלתו המנוין כי.כל למודתיו

 ס ח בכת פועלים שהספי' נאמנה תדע אלא כלל, ׳ביה הכיסא מחשבה לית לבדו
 עושה הגון! כי שבתוכו הנשמה בכת פועל שהגון! בגין! כנשמה בהם המושאע ב״ה
 נשמתם בהס שמציירת מה פועלים הספירות כן הנשמה כח שהוא השכל שמצייר מה

 בקול השמות נזכיר רננות ושפתי והתפלות ההודאות בכל וא״כ ב״ה, הא״ס שהוא
 ונעלס היחיד שהוא הא״ס ■אל דלבא ורעותא במתשבתא ונכוין בספירות שהס ודבור

 התפילה בכל ואין הוי״ה, בשס הספי׳ נקרא שעי״כ כחדא לון ומייחד לון דמחבר
 ;הספי פועלים ובכחו הכל שהוא בי האדס שיכוין הכיונה כ״א הא״ם אל שירמוז מה

 ועזר הצמרפות בלי גדולה או קכונה פעולה לעשות בידס כח אין הספי׳ שהרי
 זהב מצפק לבינה יתפלל יצפין להעשיר הרוצה משל דרך נשמתם, שהוא הא״ס
 למצחת כח לה ויתן לבקשתו ש־תרצה נשמתה א״ס בכח העושר לו שתתן יאתה

 בקשת/ ולעשות שאלתו לתת שיתרצה א״ס בכח לחכמה יתפלל להחכים וכן שאלתו,
התפילה וזהו בכחו שיפעלו ולמדותיו התפילה עיקר ב״ה א״ס לו למד נמצאת

נ והבן. המקובלת,
ז ז ו ד  התחחוניס שעושים מה שכל התחתונים להתעוררות הס צריכין העליונים כי י
 שהם. האמין בקשר כשתתבונן חיובו לך ויתבאר בעליונים רושם עושה ^
 וצבאם הגלגלים מעולם מקבל השפל העולם זה כי זמ״ז, ומקבלים זב״ז קשורים

 מדריגות וכ, הרוחנית, מהעשיה המקבל העליון הגלגל עד מזה זה מקבלים והגלגלים
 מאלילות והברי מבריאה והיצירה היצירה עולם עד מזו זו מקבלות רוחנית העשיה

הנאצלות המעלות וכל
ל משפיע והוא ב״ה א״ס הנק׳ ^ ^ נ ^ ל כ  לאשר להשפיע ממנו מקבלי׳ וכולם ל

 כפי ולכן בעליונים קשורים הם התחתונים כל כי באופן ומקום, במעלה למכוהמהס
 בחויר התלויה ברז^ של השלשלת כדמיון למעלה נעשה יהיה כך למעה התעוררות

 המצות מקיים שהאדם דבזמן והוא העליונה, גס הניע שבה השפילה החוליא כשתניע כי
 לכל ושפע חיים ..ואז^משך ההיא המצוה על המורה המדה שתושפע גורס למעה

 כשהאדם להפך וכן וכו׳, לאלהיס עוז תנו אדני כח נא יגדל ועתה סוד וזה העולמות,
 אחרים פסוקים ג״כ יש אמנם וכו׳, תשי ילדך ניר וז״ס למעלה, וחסרון פגם גורס חועא

 תפעל מה חעחת אס כמו לגבוה, נלל טגעיס והעונות המצות שאין להפך המורים
 • וד ית״ש,ובו העליון בא״ס שמדבר יוצדק זה וכו/ לו תתן מה צדקת אס וכו׳, בו

 ותפלותיו וקרבנותיו האדס לעבודת צריך ואינו כלל וחסרון שינוי שוס יציר. שלא
: וכו׳ בו תפעל מה חטאת ואס לו תתן מה צדקת כ״א

ם נ מ  מושך ולשום תיקון לשוס צריך אינו האצילות עולם כי הוא אחרת בבחינה א
 מפנ התחתונים ש^ העוביס מעשים בעבור השפע להם ימשוך אשר

 ב״ם מא״ס תמיד להם נמשך זה לעצמן להם הצריך השפע כי אלהות עצם שהם
 במקים יוסין! נא והציק יגרע לא המרי רשע או צדיק הוא כשהאדם בין הפוגות מאין

ט/ בו הפעל מה חטאת אס ג״כ נאמר וע׳׳ז הזה, העליון  חחח בבחינה ואילם ו
 והוה הרעים, מעשיו ע״י יגרע או הכיוביס מעשיו ע״י הארס בהם ויוסיה יתן

הברואים^ וכל העולמות ולכל אליו השפע ימשוך מעשיו האדם כשייטיב
 שפע מח״ס יבוא אז כי הוא כן ובאמת בספירות, ויכולת כח נתיסן! כאלו יראה לי

יותר י



לאיוסף נחלת
 והמלאכים לנשמות ושפע מזון הספי׳ שיחלקו כדי עצמן לספירות מהנצרך יותר

 כשיחטא ולהפך הטובים, במעשיכם לאלהים עוז תנו נאחר וע׳׳ז כולם והעולמות
 יש ח״ו כאלו נראה כן וע״י העולמות וכל הנבראים מן השפע זה ע״י יגרע האדם
 החורבן בזמן נאמר כן על לעולמות, משפיעים שאינם על בסש־' יכולת ומעוט חולשה

 צעקו לאדם שחוצה האראלים כלומר יבכיוך מר שלום מלאכי חוצה צעקו אראלם הן
 השפע והמביא המוציא הוא שהאדם מפני מחיה ואין מזון אין להם אין ופורש לשפע,

:תשי ילדך צור החטא בעת נאמר וע׳׳ז לכולם,
 שהם בז״ת אלא אינו השפע מניעה ר״ל האצי׳ בעולם הזה הדק הפגם כי

 עולה גדול הפגם ובהיות במלכות הפגם מגיע בתחילה האמנם דזו״נ, נהי״ס חג״ת
 לאזנו הקול יגיע וכאשר יומין מעתיק פניו והופך דינין יתמלא ואז ז״א, עד אפילו

 בו ויסתכל א״א אליו ויאיר אנפין אריך לקבל ז״א עצמו יתקן בתשובה שבו כי
אין עצמו והז״א בהפך, ח״ו וההפך גוברים והרחמים הדינין יתבטלו ואז טוב בעין

שא״כ מה הפגם מגיע איט שבו בג״ר אבל שבי נה״י בחג״ת רק להגיע בפנס כח
 אלא בה ישאר ולא כולס חלקים הט׳ גדול החטא היה אם מגיע הפגם במלכות

כנז׳ בכתר גס פגמו יש״ו המינים משרבו אך שבה, הכתר שהוא בלבד הי' חלק
: שלה וכפר שלו ת״ת שהיא המינים ברכת הוסיפו לכך כי וע״ש הטונות בס׳
 כלל ח״ו פגס בחינת שוס מגיע אינו שס א״ק עולם העליון בעולם כי ודע

 וראשית התחלה לו שאין משום איט קדמין ארם בשם שנקרא ומה ועיקר,
:הנאצלים שאר לכל קודם שהוא מפני אלא

ל  גופניים איברים לשי״ת שמייחסים המקובלים ובספרי הזוהר בס׳ שתמצא כ
 הכל הגופים, ומאורעות עניינים כמה וכן אודנין עיינין מצחא טלגלתא כגון

 ונק׳ עולמו בהם להנהיג ית״ש מאלוה נאצלות עליונות לכחות וסי׳ ודמיון משל הוא
 האיברים שיהיו לומר הכוונה אין הגופנים, האיברים בשם שנקראים ומה י״ס, בשם
 לא גס לנשמות שוס בעליונים אין שהרי ח״ו, העצם מצד שלט לאיברים רומים ההם
 עין כצורת העין'^?;עליונה ויהיה והתכנית הצורה מצד דומים שיהיו בדעתך יעלה

ת ויד האדם י ו  לבינינו בינו דמיון א־ן באמת כי ח״ו, גשמי וזה רוחני שזה אלא יד ^
 תערכו דמות ומה אל תדמיון מי ואל כדכתיב התבנית מצד ולא העצם מצד לא
 הרגלים הגשמי בארס שיש כמו כי כן, שנק׳ הוא האברים פעולות כונת על אלא לו

 או כחות למעלה יש כן כמו לשמוע, והאזניס לראות והעינים ללקיחה והידיס להלך
 הפועל הא״ס פעולות לצורך וכיוצא רגלים ידים ניס א עיניס בשם שיתייחסו ספירות

 ההם, בשמית ישתוו ולזה ההם הטפטים האיכרים לפעולות דומות פעולות ירם על
 וכח עין יקרא הוא הא״ס, בכח העולם על ומשגחת הרואה הספירה כח המשל

 שוס שס שיהיה לא העניינים שאר הוא ועד״ז אזן יקרא אותו ובוחן הקול המקבל
ה שוס לדמות ולא ח״ו גשמי עכין יבין והחכם האוזן, את לשכך רק ח״ו כלל ודמיון טי

: פשוט וזה מדעתו,
D''D והגדלות והיניקה והלידה ועיבור זיוג מענין המקובלים בספרי שתמצא 

 דק ממציאות והשתלשלותם הנמצאות להמצאת כטייס הם כולס בספירות,
 הם הללו ועניינים מציאותם, גמר סוך אל בואם עד ונגלה עב מציאות אל ונעלם
הללו בכינויים להשתמש הוכרחו זלה״ה והאר״י הזוהי חכמי אשר החכמה, זאת כללות

ממאורעות



יוסף נחלת
 ואופן דרך אין אשר ונפלאים טמוקיס סודות לבאר כדי הגופים ממאורעות

 כוונתם שה־תה ולא מפייס והמשלים הכנוייס באלו כ״א עניינם ולהודיע לבארם
 משל לעשות רשות לנו ניתן להבין כדי רק ח״ו, הגופים מאורעות לספי׳ ליחס

 ומוצאיו ועניניו וצורתו האדם גוך שתמונת לפי גופנים, ובעניינים גופני באיברי
 העליונים וללס כדמיון נפלאה בחכמה ומסודר ומתוקן עשוי הכל ומקריו ומובאיו

 ודמיון משל ליקח ראוי ממנו ולכן קטן^ עולם הוא האדם כי וענייניהם ופעולתם
 ועל החוש מעין הנעלמים עילאין ורזין המציאות סודות לבאר כדי העולמות כל אל

 למשפי׳ כימים הס ונקבה זכר כי ודע אלוה, אחזה ומבשרי נאמר בזה כיוצא
 וסוד נקב^ השפע והמקבל זכר יקרא לזולתו המשפיע כי ומושפע

 וענינו המקבלת הנקבה עם המשפיע הזכר ודבוק חבור הוא לספירות המיוחם הזווג
 שאמרו רז״ל בדברי רמוז והוא הזכר ■של בחסדים הנקבה גבורות המתקת הוא

 שישך מתקיים שאינו ראה הרין במדת העולם את לברוא במחשבה עלה בתחילה
 העיבור וסוד הזויג סוד עצמו מה״ד עם מהר״ח של השיתוך וזה הרחמים מדת עמו
 בה נתקניס הס מהזכר. מקבלת שהנקבה הנמצאות ושרש ההשפעות כי הוא

 הנקבה אל אותם ומוסר גדול בדקות הס בזכר בעודם כי רוחני בציור ומצמייריס
 באמת אמנם התיקון. שהוא בפועל וגילויה מציאותה בישול אל ההויה להביא כדי
וענין דבר שוס האצילות בספירת למעלה שיהיה מקובל שוס בדעת עלה לא

:ח״ו גשמי
ז ן  הוא פשוט דבר היכלות בפרקי המוזכר בראשית יוצר של קומה שיעור כי ד
 של הרים הרי אלא ח״ו. לאלוה ומדה שיעור לייחס רז״ל בדעת עלה שלא ^
 היא והכונה הקבלה. חכמת כל ידיעת היא והיא בהם תלויים גדולות חכמות לפוני
 אדם בדמות הס האצילות בעולם המתגלות האלהות והנהגת הפעולות דכחות לומר

 tבגון המתלבשת כנשמה א״ק אמצעות ע״י הבורא מתלבש ובו משל. ע״ד א׳
 שיעור הוא הבריאה בעולם יגם ובמדה בשיעור גם ומינה הנמצאים ממציא ועי״ז
ל ועשיה. יצירה וכן להנהגה שני לבוש דהיינו שניה קומה כ  דמות העולמות ס

באופן העליון בעולם ישנו כן כמו התחתון בעולם הנמצא וכל מזה זה וחותם
:ומשובח רוחני

ט  דרך רק כפשוטו אינו זלה״ה האר״י בכתבי המוזכר הלמצוס ענין סוד כי ך
 אתה שאס כלל. ח״ו ציור שום בו אין ב״ה הא״ס כי האוזן את לשכך משל ^
 ומקום סביב עיגול צורת דהיינו וציור דיוקנא בו יש הרי כפשיטו הוא שהצמצום אומר
 ומוסכם פשוט דבר ועוד ח״ו. תמונה בעל הוא והרי בתוכו ישר וקו באמצעותו פנוי
 יארעו ולא כלל משתנה בלתי קייס א׳ במציאות תמיד הוא שהא״ס המקובלים מכל

 קז לו אין ית״ש עולם בורא כי הנשמה. ומקרי מאורעיו אפילו מקרים שום לו
 אתה ואס ירידה. ולח עליה לא עמידה ולא הליכה לא ישיבה ולא קימה לא וגבול
 שנעתק המקום ומצד הכמות מצד שנשתנה נמצא כפשוטו הוא שהצמצום אומר
 במציאות בו נדבר דאס ז׳׳ל האר״י כתב נאצל בחינת שהוא בא״ק דאפילו ועוד מחנו.

 אין בא׳׳ק דאס ותו בא״ס. ק״ו מינה ודון האוזן את לשכך רק הדבר אין ציור
 שיוכל מי שאין כ״ש לזולתו. שמשפיע במה כ״א עצמותו בבחינת לדבר רשאין אנו

כרחך על וא״כ כלל. בעצמותו נמצא לשוס השגה שאין הא״ס של בעצמותו לדבר
לומר



לביוסף נחלת
 דרך אלא זה שאין מלבד בתוכו וקו פיגול צורת בו שנצייר מה כי לומר
בבחינת ולא השפעתו אופן בבחינת דוקא הוא גס הנה האוזן את לשכך משל

:עצמותו
ר ״ ת כ  ובחינת ע״ב ושס עצמו בפני פרצוף והוא עתיק ג״כ ונק׳ א״א הוא ה

 ס׳׳ג ושס בפ״ע פרצוף ג״כ והוא אבא הוא חכמה בו רמוזים המעמיס
 ושס^מ״ה בפ״ע פרצוף ג״כ והיא אימא היא בינה בו. רמוזיס הנקודות ובחינת

 ז״א נק׳ נה״י חג״ת שהס שלו קצוות ו׳ עס תפארת בה. רמוזים התגין ובחי׳
 ב״ן ושס בפ״ע פרצוף והיא דז״א נוקבא נקר׳ מלכות ז״א. פרצוף נק׳ ובכללם
נק׳ נהי״ס וחג״ת ראשונות ג׳ נק׳ הכח״ב ספירות. ז׳ בכל רמוזים האותיות ובחינת

:תחתוניות ;׳
ז ? נגל שהם רישין התלת דהיינו והחילוק יומין עתיק ויש סתס עתיק יש כי ך
עתיק נקרא מלכות עד מחסד אחרים והשבעה סתס עתיק נק׳ כח״ב ^

: א״א של ופנימיות הנשמות הן ואלו יומין,
 שמהם ולפי דמיתו מלכים ז' סוד הס ג״ץ שעמנ״ז מהם ז' התורה אותיות

 תגבורת שהם פירוש ג״ץ ע״ז שמ״ן אותיות הם לכן הקליפות ויצאו נתהוו
 הס הז״מ ואלו הקליפות שהם השמן מהם ונעשה שירדו העזים הדינין עז חוזק

 כמ״ש ג״ץ וזה סמר לכל ואפיק בפרזלא דאכתיש אומנא כהאי דאזדריקו ניצוצין
שבולת שתחת א״ק מגוף אורם לקחו הז"מ אלו כי ודע הפמיש מתחת .היוצא גץ

פה חומס אוזן שהם עליונים אורות ג' בחי׳ חסרים שהם נמצא מלמעלה ולא הזקן
 מאלו אות כל על למעלה שיש תנין ג׳ בחי׳ הן ואלו והאחור הפנים נשברו לכן כי

 ונשאר אותיות שהם הכלים מן והחיות האורות הסתלקות כל על מורים הס כי הז׳
 חי״ה בד״ק ואותיות האותיות על התגין כצורת בתוכם ולא מהם למעלה האור

 רק חסר ולא פה חומם של אורות שתי לקחו או״א כי שירדו דאו׳׳א אחוריים הס
 זה כנגד מהם אות כל על א׳ תג מתייגים אנו. שחסר האור זה וכנגד אוזן אור

 שלא דאו״א שהמ>פנים' מספר״ת אוכ״ל אותיות אבל מהם, שחסר הפרעי האור
 ותגין אותיות בס״ת שיש המעס וזה תג, שוס בהם אין לכן אור שוס מהס חסר
 כי ונודע דאבא היסוד בחינת הוא ס״ת כי ונקודות מעמיס ממנו וחסר לבד

 מה נתקן ונקודות במעמים בס״ת קוראים שאנו מה וע״י כלהו איתבריר במחשבה
 יש כי הפה הבל בהוצאת הוראה בהם יש המעמיס כי תמצא ולכן ממנו שחסר

 אין התגין אבל כידוע, הברה להם יש הנקידות וכן בפ״ע מעם לכל פרסי ניגון
 מורים. הס והנקודות המעמיס בחי׳ כי והמעס הקרי׳ בעת ונדנוד תנועה שום להם
 ע״י כי יען הקריאה בעת ונדים נרגשים הס ולכן הכלים בתוך שהאורות בזמן

 התגין אבל האותיות, שהם כליהם בתוך מאיריס הס והנקי׳ המע׳ של הקריאה
 נדנוד שוס להם אין שאז להם וחוץ האותיות ע״ג האורות היות זמן על חורים

 : הארה מהם ובאים עליהם עומדים אמנם הכלים מן נסתלק רוחניותה כי ותנועה
ת ו מ ש  אלהיס בניקוד הוי״ה חכמה, י״ה כתר, אהי״ה הם נמחקים שאינם ה

והוד, נצח צבאו״ת תפארת, הוי״ה גבורה, אלהי׳׳ס חסד א״ל בינה,
 שחות שיהיו הענין ואין הספירות הס הס והשמות מלכות, אדנ׳׳י יסוד, שד״י

ב״ה הא״ס שמות הס והשמות והספי׳ הספי׳, הס השמות אלא ח״ו לספי' מיוחסות
כפי
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יופף נחלת
פרט מנליס אצה שמוח עשר ■ה-ו הו״יה שס בו שיתואר מקום ובשל פעולחיו נפי

י• וכצלותיה ההיא ההויה
 נח״ב הוא הספירות לציור המקובלים בין ומוסכם מפירסס היותר הסדר כי

 תחתיהן ומלכות שני סטל נה״י יעוד סגול כעין חג״ת ותחתיהן סיולתא כעין
 והבינה ̂ החכמה אל ועלה סבה הכתר כי הוא בזה הענין בעעס ואמנם באמצע.

ה ג״כ לה הבינה וכן שתיהן על יצטייר ולכן יחד.  תקדס ולק החכמה והיא שנית ע.
 הרחמיס א. שרש הכתר ואמנם משתיהן. למטה הבינה ונמצאת הבינה אל החכמה

 : בכולם תדין זה ודרך הדין. אל שרש והבינה החסד אל שרש והחכמה
ז ל ד  בגבורה והחסד בחסד והבינה בבינה והחכמה בחכמה היותו הכתר כי ו
 המלכות וכן במלכות. ויסוד ביסוד והוד בהוד ונצח בנצח ות״ת בת״ת וגבורה ^
 בבינה וחסד בחסד וגבורה בגבורה ותפארת בת״ת ונצח בנצח והוד בהוד ויסוד ביסוד
 והתחתוניס לתחתונים צריכים העליונים כי זה וטעם בכתר. וחכמה בחכמה ובינה

 לו ן כ צר כולס ס וא בתחתון. העליון וכח בעליון התחתון כח ולכן לעליונים צריכים
• מהס אחד לשום צריך אינו והוא

 צורה ^הס שנצייר היות עס ח״ו מקום בעלי אינס האלה הספירות כי
 צמ מקום והכתר לספירותיו מקום הא״ס כי הוא האמת אלא האזן לשכך

 לבריאה מקום והמ״גות כולם. וכן לז׳ מקוס והבינה לח׳. מקוס וחכמה ספירות
 החר:ן נקודת אל הדבר הגיע עד לעשיה, מקום והיצירה ליצירה מקום ■הבריאה

 הרוח ויסוד הרוח יסוד גלגל בתוך המים ויסוד המיס יסוד גלגל בתוך שהיא
סו עד מעילתו מוקך עלול כל וכן הגלגלים. בתוך אלו ודקזיסודות האש. גלגל

:המדרגות כל
כ ם ת1ה ו ר  הא הספירה הארת קו סדר בזה והכוונה לנורות להס יחסו האלו י

 והנה ממנה לקבל במשפעה המקבלת הארת קו וסדר במקבלת * י
 .בינה מחכמה לחכמה מכתר והס צנורות יקרא האלה האורות בחינות שתי ,:חוה

ת אלה כי ודע לתחתונים. משפעת שהיא המלכות עד !כו׳ רו ^ני  בסוגיהס כוללים ה
ותכלית: מספר לאין יעלו בחינות להם בפרטם אבל

ל ש ז  אחת בכל נמצא ארבע בן שם גס מעשר כלולה אחת כל אלה ספירות נ
̂:. בחכמה^ פתח כולו נר1י בכתר^ קמוץ כולו ץייד והוא מהן ^  צרי כולו יד

 בתפארת. בחולם ידודכוט בגבור׳ בשבא כולו :תו בחסד. סטל כולו ״לוב :בינה.
 כות המ אך ביסוד. בקיבוץ כולו יללי בהוד, בשורק ייי^יכולו בחירקבנצח, כולו :־הר

 ספירה כל השפעת כפי ופעולת מכלם כלולה שהיא מפני פשוטות. אותיות •׳;שם
: יניקתה כפי נקודתה ולפיכך עליה וספירה

 עלה כדמיוך מזה זה אלו תר״ך ומשתלשלים אור עמודי תר״ך בו יש
 וכן כ.ל. דין בה ישפכי ולא רחמים זו ומדה ראשון בעלול וכולם ועלול

 מתערין דינין זה כל עם רחמים הבינה היות ועם הבינה וכן רחמים ג״כ :חכמה
שרש. בה ויש שבה הגבורה שרש בסוד הדין התעוררות וממנה רחמים ועיקרה זינה

: כנודע והחסד הרחמים
" חי ד ה ׳ ומציאותם נתיבות ל״ב והם נתיבות נקראים ועניניס מציאות ישבה מ
להן שיש■ מיוחדת להנהגה מדות ושבע אלכסון גבולי וי״ב יחד י״ס ׳“

וג׳



גיוסוס נהלה ל

 מינחיס שמות האלה הנתיבות ואל ממנה, משובחת להנהגה עליונות ראשונות וג׳
 .ת בראש חות״^ ס י> ועל בראשית שבפרשת אלהיס ל״ב וכנגדם ומבוארים יודעים

ח  נזכר פעמים חמשים וכנגדם תמשים, והס שערים נק׳ מציאיות הבינה אל ו
 משלמת עצמה ובינה מ״פי שהם פעמים ז' ספי׳ ז׳ ועינינס מצרים יציאת בתורה

 . בכללותם מדות שבע בה נדרשו לכך המדות אל שרש הבינה ולהיות החמשיס ענין
 .י וחכמ שכל שהם מפני במהותם כח״ב בג״ר לחקור למעיין ראוי אין כי

 ולהיות נמצא כל הממציא הנעלם העצם במהות לחקור ראוי ואין ובינה,
 לחקור, ראוי אין בעצמותי צודקות מדות והם אחד בינתו וחכמתו ורצונו שהוא

 לנהל נאצלות מדות הס כי עון בזה אין בהם נחקור אס גס ולמכיה מחסד אמנם
 הס החסד פעולות כי והוא ונשכר, זייז ה״ז בהם לחקור והמרבה התחתונים

 לאדם להועיל כשמה חסד והוא המעיין, אל שיאות מה הנה נזכור אך רבות
 המדה ומפעולות לאדם ומקנערים המקערגיס החיצונים כח לבמל עוד ולהטיבו

 לחסד, שסגלותס לבן שטונס האבנים כמו בלובן שהם הדברים כל גס הזו
 עיקרה זה כל עם השמאל מן האהבה התעוררות היות ועם האהבה ומפעולותיה

 ומפעלותיה חסד, משכתיך כן על אהבתיך עולם אהבת כדכתיב בימין ותכליתה
 עמה לכלול פוע^ת וג"כ בימין, עליה אשר החכמה בכח וזה לחכמה האדם להמשיך
 במדה ויש ביס, המצריים טביעת כענין במקצת חסד בו שיש דין לפעול הגבורה
 :י״ט ויב״א ויס״ע שבפסוקי שמות ע״ב אליהם והרמז גשרים ע״ב זו

 האדם בני ליסר רצועה והיא ממש כשמה החזק הדין הס הגבורה פעולות
 כל ומפעלוחיה והמשעיטס, המקפרגים הח-צו' כל נמשכים וממנה

 וסגולתם אדום גוון שבהם האבנים וכח כאש והחום האדמימות בסוד שהם הדברים
 והעושר כדפי', הזאת המדה מן מתעוררות אהבה וגס הבריות, על אימה להטיל

 הזו המדה מן נשפע המזון וגס שעליה הבינה בסיוע הזו המדה מן נשפע ג״כ
 ^שהוא אמת הזו המדה ע״י הס וצעקה תפלה שמיעת כל וגס בצפון, שלחן והעד

 של וב' עד מעראשית היוצא והוא מ״ב שם נרמז הזו המרה ואל, הבינה, בסיוע
 ■- ספירות ז' כנגד שמות שכע והס אותיות מ״ב ובהו

ת ו ל ו ע  והיופי ההדר כי והטעם זה על יעיד ושמה וההדר הפאר התפארת פ
 העניניס כל וכן ואדום, צח דודי כאומרו והאודם מהליבן מורכב הוא

 בסוד הס והחסד והדין והלחות החמימות והמיס והאש והלובן מהאודם שיורכבו
 ובכתה ממנה מושפעות כולם היקרות באבנים ביצה כחלמון הירוק גוון וכן זו, מדה

 העליונות במדות תלייה להם הבנים וגס בה והעסק התורה תלויה בה וגס סגולתם
 וגס זו, מדה מתוך לישראל להם יורד היה המן וגם זו, במדה האמחי ומקומם

 נמצא ענין והוא המלכות במדת הזו המדה יחוד בסוד הנשמות השפעת ענין בה
: המדות שאר לכל כן נמצא שלא מה ובינה בחכמה וגס אלו במדות

ד’ ל ^  שהיחוד וכמו ואימא אבא ואשה חיש מכונים שהם הוא ובינה חכמה '
 ברית שהוא אמצעי ע״י לא אס והנקבה הזכר בין ימצא לא הנשמי והזווג

 מהמצע שהוא הקדום הדעת סוד ע״י אלו מדות שתי יתיחדו למעלה כן ■;המעור
 הספירות קיום הוא הזה היחוד מן והנמצא עיט ידעו לא בנתיב ומציאותו או״א

̂\חדושס וגס והחכמה הבינה בעמקי השקוע שרשם ע״י תמיד מתחדשות שהס ■■
i:;;: ( ט ימשך ו

4M:׳׳



יוסף נחלת
 הברס על האס מעערת אשר העערה ימשך וגס מב׳ אשר הנשמה סוד אל ימ-שך
הבינה והתעוררות תחתון התעוררות צריך יחוד כל ואולס חתונתס, בעת

: מהמלכות הוא
ד ר  ואימא אבא וכלתו חתן ונקבה זכר והס ומלכות בת״ת ג״כ ימצא הזה היחוד ל

 ושכינתיה קב״ה וחטרוניתא מלכא ומלכתא מלכא לעילאי וברתא ברא תתאי י
 צדיקיס של מנשמתס התעוררות צריך זווגס ואולס הנז/ הזה אלהענין משל זה כל

 החבוק בחי׳ והס קודמות בחינות אליו יתלוו הזה היחוד אל והנה התחתון, מעולס
 בחי׳ ועוד לראשי, תחת שמאלו בפסיק נרמז והסוד והגבורה החסד ע״י והיינו

 המדות פנימיות מציאות יחוד סוד דהיינו ברוחא דרוחא דבקותא שהוא הנישוק
 ואל במלכות וכן שבת״ת המלכות מציאות דהיינו הפה בסוד והוא בזה זה אורס
 קרובה פעולתס והיסוד וההוד הנצח וכו׳, מיברכך היוצא כ״ב של שס רמוז הת״ת

 אלא מגבורה והוד מת״ת ויסוד חסד מן נצח יונקיס שהס מפני החג״ת לפעולת
 עס והגבורה החסד ושפע שתיהס עס הת״ת שפע גס יניקתס עס שישתתף

 בשתי כולס יבחנו הספירות שמאלי, ופעמיס ימיני פעמיס נדון הוא ולזה היסוד
 ומלכות נה״י ג׳ חג״ת, שנית כח״ב, ראשונ' והס ג׳ לג׳ יחלקו הא׳ הבחי׳ בחינות

 והס שמאליו׳ וג׳ נצח, חסד חכמה והס •ימיניות שלשה הב׳ והבחי' הכל, כולל
 ראוי וגס הכל, כולל ומלכות יסוד, ת״ת כתר והס אמצעיות וג׳ הוד^ גבורה בינה
 ודע כתר, במקוס אמצעי הדעת ויהיה המלכות כדמות למעלה הכתר שיהיה לומר

 למעלה המתמצאיס ו״ק בחי׳ היא אלא ח״ו עצמה בפני ספירה אינו הנז׳ הדעת גי
 החכמ׳ יסוד הנז׳ הדעת וע^׳י בכח״ב הנסתרות וא״ו סוד והוא הראשונות בספי׳

 :רביס חשבו כאשר בפ״ע ספירה לא למטה הנאצלות הספי׳ מציאות והוא והבינה
ע  נשמתם המשכת בסוד המדות אל מרכבה להיותם הצדיקים ביכולת יש כי ד

 כענין המדות ואחת הצדדים מן א׳ אל ונטייתם הזה בעולס ופעולתם
 ואהרן הנצח בעל ומשה הת״ת בעל ויעקב הגבורה איש ויצחק החסד איש אברהס

 אשר המיוחדים האנדים ואולם המלכות בעל ודוד היסוד בעל ויוסף ההוד בעל
 חכמה שס נח אדם הס האצילות קומת בכללות ודור דור מוסדי שהן בשמות נקבו
 וכלס נהי״ם, ודוד פנחס ואהרן משה חג״ת, יעקב יצחק אברהם דעת, בינה

 מלכיס דמתמן חי כל אס השכינה באברי השלם לאדם אשר הנשמות בשרשי
 :ישראל אלפי ראשי חכמים נבונים חסידים גבוריס אמת אנשי נביאים חוזים צדיקים

ר מ  והס הקבלה מחכמת מזעיר מעט לבאר שראיתי מה זהו שמואל הצעיר א
 רק והוא הזאת, המפוארה לחכמה הלולים פרי ראשית ושרשים כללים

 יכולתי לא הדעת עני ואני המקובלים, בספרי ללמוד להמתחיליס הקדמה כמו
 ללמוד המתחיל שכל ידעתי אנכי גס כי הקטנה זו בפתיחה כ״א דרז״ל להלום

 למודו בתחילת שכלו יסבול שלא עד ובלבוליס ספיקות לו יבואו חכמה איזו
 אלא יבינם שלא הזאת בחכמה דברים יש כי אמתיים יהיו ההם שהעניינים

 ואתה דא, סביל ומוחא מוחא כל לאו בזוהר וכמ״ש החכמה בתוכיות המעמיק
 וכתבי הזוהר בספר דרכיך לבטח תלך ואז לפניך אשר את תבין בין המעי־ן
:אותו מסייעין ליטהר הבה כי ח״ו תכשל ולא המקובלים ספרי ושאר ז״ל האר״י



יוסף נחלת
הנשמות. בחינת קיצור שמיני פרק

לד

ן ב ת  ית׳׳ש האלוה מציאות על ראיות הרבה באלהיות החוקרים החכמים כ
 מצד הן שתחדשהו סיבה בלי למחודש א״א כי העולם הווית מצד הן

 ומניע מנהיג מבלי לעולם דא>׳א הוכיחו ומהם הנמצאים, של והסדר הגלגל תנועת
 דבר כי האדם מנפש ראיה הביאו המקובלים גס ית״ש. האלוה והוא הראשין
 בו כי הגדול העילס דמות קטן עולם הוא שהאדם החכמים מכל הוא מוסכם

 כי הגדול העולם על ראיה ליקח ראוי ממנו וא״כ כלו. המציאות כל צורך חקוק
 לעולם א״א כך נפשו שהיא מנהיג מבלי ויתקיים שיתיה הקטן לעוצם שא״א כמו

 שנתכוונו תהלים במדרש לרז״ל מצינו וכן ית״ש. האלוה שהוא מנהיג מבלי הגדול
 נפשי ברכי וז״ל העולם את ומנהיג נמצא הקב״ה היות על מהנפש ראיה להביא

 כך הגיף את ממלאה הנפש מה אמר בנפש הקב״ה את דוד מקלס למה ה׳ את
 העולם, את כךהקב״הסובל אתהגוך סובלת הנפש ומה העולם אה הקב״הממלא

 שוהה ואינה אוכלת אינה הנפש ומה בעולמו, יחיד הקב״ה כך בגוף יחידה הנפש ומה
 למעלה שהוא טהור הקב״ה כך טהורה הנפש ומה שותה, ואינו אוכל אינו הקב״ה כך

 דוד אמר נראה, ואינו רואה הקב״ה כך נראית ואינה רואה הנפש ומה מעולמו,
 הללו המדות כל בו שיש להקב״ה ותהלל הללו המדות כל בה שיש הנפש תבא
 בעולם שמצינו ממה העולם את הנהגתו ואופן הבורא מציאות שהכריחו הרי :עכ״ל

 :הללו במדות אוחו המנהגת הנפש היא מנהיג לו שיש הגוןז שהוא הקטן
ר מ א מ ה  מה הא׳ העיקר האמונה עיקרי כללים ששה לנו יצא הזה הקטן מ

בגון» הנפש ממציאות כי ירצה וכו׳ הגון! את ממלאה הנפש
 הבורא כך כלו, 1הגון בכל שולטת היא כי מחנה פנוי הגוך מחלקי חלק שוס שאין

 הנמצאים, בכל שילט והוא משולטנותו, פנוי מקום ואין העולם כל את ממלא
ו נמצאו מכחו החיצונים כגון הגרועים הנמצאים ואפילו ^ ר ב  - : עומדים הס ו

ר ס י ט  הייתה עם הנפש כי ירצה וכו׳ הגון! את סובלת הנפש מה השני ה
חלקיו, בכל ממנו השגחתה תמנע לא רמה במדרגה הגון! מן מעולה ׳ ^

 העולם מן ומהותו במציאותו ההבדל תכלית ונבדל מרוחק היותו עם הקב״ה כך
 ההנהגה סדר על מחלקיו חלק בכל ומנהיגו ומשגיחו העולם את סובל עכ״ז

 לו צריך הבית ואין הבית את שבונה הבנאי האיש כמו הבורא אין כי הנכונה,
 לכל נותן שתמיד העולם אה שומרת וסבה פועלת סבה ית״ש הוא אלא לקיומו,

 ואלו בראשית, מעשה תמיד יום בכל מחדש ובטובו והקיום, המציאות הדברים
 : למציאות שיצא מה כל ויבטל יעדר ח״ו העולם מן והנהגתו שפעו יסתלק

:יחד בשר כל יגוע יאסון! אליו ונשמתו רוחו אס וזה״ס
? ר3ה לו  שהיא היות עם דהנפש בזה הורו וכו׳ בגון! יחידה הנפש מה הג׳ ^

 הפעולות להתפשטות אצלה ככלים הס מ״מ אמצעיים ע״י בגוף פועלת
 יחיד הקב״ה כך בלבד, לנפש אלא באמיתות תתייחס לא הפעולה עיקר כי בטן!

 ע״י הפעולות אלינו שיגיעו ואעפ״י כולם, הפעולות נפעלות ממנו כי כעולמו
 לפועל להוציא הכלים במדרגת הם כי הפעולה עיקר הס אינם רבים אמצעיים
הרי הכל, ועשה ויצר וברא האציל דהא״ס זלה״ה האר״י וכ״כ האלהית, ההנהגה

דעס



יוסף נחלת
 לין נ' בעולמו יחיד הוא עכ״ז והספירות, מהא״ס נפעלוה שהפעולות היות דעס
 : יה״ש הא״ס שהוא אותס המנהיג אל נ״א הספי׳ אל הפעולות ליחס באמיתות יצדק

ד העיסר  אינה שהנפש כמו כי בזה רצו וכו' אוכלת אינה הנפש מה ה
 ושתיית אכילת ע״י ועכ״ז ושותה אוכל שהגו!ה במה תועלת מקבלת

 שאינו שותה ואיט אוכל אינו הקב״ה כך הטף, עס הנפש חיבור מתמיד הטף
 השפעתו יתמיד והעבודה התורה קיוס ע״י ועל׳ז נמצא משוס תועלת מקבל

: שובו לקבל המוכנים אל להיעיב המוב מעבע כי בעולס
 השמים כעצם היא כי גשמית בלתי ר״ל טהורה היא הנפש מה הה׳ העיסר

 צורה היא רק הגוף עס מתערבת ובלתי חומריות מכל נבדלת לטהר
 לבד אותה מנהיג אשר בספינה כספן או העגלה על כעגלון עליו נצבת נבדלת

 הגופים.השפליס על שמאיר השמש וכמו ממנו ויבדל עמה וימצא בלתה ימצא וכבר
 מהגשמות מסולק שהוא טהור הקב״ה כך עמהס, מתעצס ואינו אותס ומחמס

 בהס ומשתתף מתערב אינו העולס תלקי כל מנהיג היותו ועס החסרונות ומכל
 גשמי ציור רק לצייר יכול אינו שבאדם המדמה הכת כי ז״ל האר״י וכ׳ ח״ו,

 מציואות ישיג שבאדם השכל אבל ונפש, צורה הנקרא רוחני בציור לא וחומרי
 שהוא הדמיון כת ע״י דוקא זהו אך ותכונתו כמותו החומר וישיג עצמה הצורה

 עכ״ל, הגשם מקרי שהם והתכונה הכמות כלל יצייר לא השכל כי השכל, כלי
 כל כי המוגשס, ענין ומהו הרוחני הפשוט ענין מהו ותדע תלמוד נכאן51והנה־

 מוגשם, הוא במדומה הנכנס וכל גשס, אינו שהשכל פשוט הוא ־בשכל הנכנס
 אף ולכן טפני, כח שהוא בעבור הגשם ממקרי להמלט ציורו יוכל לא ולעולם

 ישכיל השכל הנה בזה המשל גשמיים, אותם מדמה הוא גשמיים שאינם הדברים
 לדמות תרצה אס אמנם מהחומר, נפרדות צורות מציאות שיש וראיות טענות עפ״י

 יכול שדמיונך הזיכוך כל אותם שתזכך אפי׳ הנפידות מהצורות צירה שוס בדמיונך
 הנשמות ולא ה^אכיס■ לא ההוא המציאות ממין ואין טף, הוא הרי עכ״ז לדמות
 אלא לך יראה לא לעולם כי הרוחניים בעניינים מהדמיון השתמש לא ולפיכך

 שוס בה תדמה שלח מהספירות ספירה בשיה כשתכוין והזהר גשמיים, דמיונים
 גמורה ־טעות והוא הספי׳ בהגשמות הדמיון שיכניסך לך, אשר המדמה בכח דמיון
השמות אותיות צורת ותדמה עניינם השכלת בשכלך תשכיל אמנם פלילי, ועון
בהשכלת הוא האותיות ודמיון מגשים, מאותיות יותר המדמה אבל לך, מותר שזה

 בא״ס אמנם הכווטת, מס׳ כידוע פלונית ספירה סוד על מורה זו שהוי״ה השכל
 אלא דמיון, שוס ולא אותיות דמות לא כלל דמיון שוס לדמות לך הותר לא ב״ה

 שלא ית״ש הא״ס הוא הכל מן למעלה והוא פשוט שכל שיש בשכלך להשכיל
שיש בשכלך כשתשכיל כי הזהר ולכן מציאותו, וחוייב שישנו רק כלום, ממנו נדע

דמיון שום תדמה שלא ושוב בשכלך, מציאותו לחייב רטא בדרך שיהיה אלוה^
 שיב לבך רץ ואס יצירה בספר נאמר ולכן השכל אחר רץ הדמיון כי כלל, וציור

. באמונה גדול עיקר הוא כי זה בדבר היטב והזהר לאחור,
 כל ורואה משגת שהיא ר״ל נראית ואינה רואה הנפש מה הששי העיקר

 הגשמי משיג הרוחני כי אותה משיגיס הגוף חלקי ואין הגוף חלקי
כל ומשיג רואה הוא כי נראה ואינו רואה הקב״ה כך הרוחני, ישיג לא והגשמי

הנמצאים



להיוסף נחלת
 לאחר ולא העולם שנברא קידם לא מהותו להשיג :יוכל נמצא שים וירן הנמצאים,

 יו־עיס אט אין מ״מ מציאיתו וחוייב שישנו יודעים שאט היית עם כי םננדא,
 מכיר האדם שאין וכמו כמהות/ כלל השגה להם אין הכשירות ואפילו היא, מה

 אלא בא״ס מכירות הספי׳ אין כך בו, שופע שהנשמה יודע אלא שבו הנשמה מהלת
 מכירות אינם אבל ממנו הוא ושפעם שכחם הס יודעות הנשמה אל כגיןצ אליו הם
קי חה פעולותיו, אלא בי  הוא אלא עצמותו אמיתת שידע מי שאין האמונה עי

 לחלק אין וכן וגבול, תכלית לו יהיה ידועה עצמותו שאמיתת נאמר שאס מפני בעצמי
 בעצמותו רבוי יתחייב כי לזולתו מושג מעצמותו חלק שיהיה וטמר לחלקי׳ זו השגה
 אלא בחינות ולא הלקים בו אין ית״ש והוא מושג בלתי וחלק מושג חנק שונות מבחי׳

 שישיג ומי הכל נדע חלק שנדע נאמר אם ולכן הפשיעות, בתכלית פשועי אחדות
 אלא אינה הנמצאים השכלת כל כי והכלל הוא, נמנע וזה וזה כלו ישיג מקצתו

 כח באמצעות ממנו והנפעלים עצמו להשיג‘ משכיל שהכתר דהייט פעולותיו לידע
 ואין הא״ס בפעולות הוא השגתם כל כן כמו הנמצאים שאר וכל ב/ השופע הא״ם

 רדת כפי ההשגות ירדו ואחריו עצמו, כפועל ומציאותם הפעולות אמיתת שיכיר מי
 מציאותו חיוב נדע אנו כי ימעע או יגדל מציאותו בחיוב הידיעה וגס הנמצאים

 עליהם והמתעלים הכרחיות ממאה מציאותו יחייבו והמלאכים שנים או א׳ מהכרח
 הפעולות אלו מכח מציאותו נחייב אנו ועוד אלך!, ממאה עליהם והמרצעלים מאל^,

 מצד מציאותו יחייבו והעליוני׳ העליוט^ הנפלאות בערך פחותות שהם הגשמיות
 דבקות באמונתם דבקותם חוזק יקבע ולכן המשובחים והנמצאים העליונים הפלאים

 שנשוה היות דעם נמלא ע^דו̂ן תכלית ההיא בהשגה ויתעדט חשובה בתשוקה נפלא
 ואינו זו ידיעה בחיוב כולם ישתיו לא אלוה שיש שנדע הכוללת באמונה כולנו
 למי האלוה מציאות מתוכם ויכריח הגשמיים והנמצאים הגלגלים שיכיר מי דומה
 ית״ש מליאותו יחייב ומתוכם אבי״ע, עולמות ד׳ כל של הנמצאים פרעי שיכיר

 הצמצאים מכל נמנע הוא ומהותו עלמותו השגת אמנם נפלא, חיוב יחייבנו זה כי
אליו רק. פעליו ^^ור הפייען אמר וכן כלל, שישיגט מי אין כי ותחתונים עליונים

: והבן ידך תשלח אל
 א׳ מיום השי״ת בראם בראשית ימי מששת נבראו כולם העהירות הנשמות

 ארז״ל וכן השכינה, מזיו מתענגים ושם הבריאה בעולם משל ושם
 י״ב בששת נבראו כולם העולם סין! עד ושיהיו הראשון אדם מן שהיו הנשמות כל

 היום עומד עמט פה ישט אשר את כי שנ׳ תורה במתן היו וכולן בג״ע וכלן
 יכרות איך כי מוכרח הוא והפירוש עכ״ל, היום עמט פה איננו אשר ואת

 כי כך הוא שהפירוש אלא בעולם, עדין היו ושלא המציאות נעדרי עם ברית ה'
 בנפשות ג״כ אלא ונפש בגוך שס העומדים כל עם בריתו ה׳ כרת בלבד לא

 סיני, הר שבועת עליהם קבלו והם גוך! מבלי שם היו אשר מבראשית שנבראו
 ארז״ל יכן האלה, העומדים בין השרת במלאכי האמור כלשון עמידה בהן הזכיר (לכן
 עד להתנבא רשות להם נתן לא אבל בסיני נבואתם קבלו כלם הנביאים שכל
 ועתה אני שם היותה מעת דברתי בכתר מראש לא אונ:ר הוא בישיעיה וכן ...זמנן,

 רשות לו נתן לא אבל הנבואה קבל מסיני כי רז״ל ופי׳ ורוחו, שלחני אלהיס ה'
ונשמותיהם שלום יגנזי חייס גטי שבו ערביה חגיגה במסכת יכן עתה, עד 'ח

של



דע

יוסח נחלת
שיכלו עד דוד בן אין אמרו וכן להבראות, שעתידין ונשמות ורוחות צדיקיה של

:שבגוף הנשמות כל
ר ה י  תשוב^ ושה טיקרה משם התשובה שהיא הבינה מיסוד האדם נשמת ט

באות משם כי ודע נתנה^ אשר האלהיס אל תשוב והרות שנ׳ וזהו ׳ ^
 כשישראל עולם של מזרחו הוא התפארת הוא האמצעי הקו דרך לישראל הנשמות

 מן באיה בהיפך ח״ו וכשישראל זרעך, אביא ממזרח שנ׳ מקום של רצונו עושים
 בלבד, לישראל הזה והענין הימין, מצד הוא זה גס ואף לעולם, בא שכבר הזרע

 הגבורה מדת היא שמאל וצד דרך משם באות שהן העולם לאומות כן שאין מה
 ובגלל האומות, נשמות על ישראל של נשמותיהן מעלת וזוהי הגדולה, האש הנק׳

 אומה״ע ואין אדם קרויים ואתם רעמים מכל אתכם ואבדיל כתוב הזה הדבר
 אדם בשר אלא אדם נקרא הגוף אין כי היקרה נפשם מפאת וזה אדם, קרוים

 דתרתי מכלל בשרו בעיר יהיה כי אדם וכ׳ ייסך, לא אדם כשר על שנ׳ כמו
אדם: נשמת ה׳ נר דכ׳ אדם נק׳ הנשמה אבל נינהו, מילי

י  מתחלפים הס אבל אחת במדרגה נבראו לא הנבדלים שהשכלים כמו כי "'
 ופעולתם כחס התחלף כן מושכליהס התחלף וכפי השגתם מצד מזה זה
 העוב ומאוצרו מעובו ומשפיע חלוקות במדרגות הנשמות הקב״ה ברא כך בעולם,
 וא׳ א' כל שפלות ממדרגות העמיס וליתר עליונה ממדרגה לישראלים נפשות

 שראתה כפי מזו למעלה זו מתחלפות מדרגות ברוחניים שיש כשם כי מדרגתו כפי
 יציר יאמר איך כי יתעלה בתקו עול בזה ואין בנפשות, תקראנה כך יה׳ חכמתו

 שנפשות ואעפ״י העליונה, ממדרגה עשיתני לא למה תעשה מה יוצרו -אל חומר
 משום שוללים אנחנו אין בכ״ז הישראלים נפשות ממקום נאצלים אינם האומות

 שהתקין מי שכל ספק בלי כי שתהיה אומה מאיזה המובים מעשיו גמול מהם אדם
 מבני הוא בודאי ית׳ הבורא באמונת החכמה וכשרות המדות בכשרות נפשו

 הבא: לעולם חלק להם יש העולם אומות חסידי אחז״ל וכן הבא, העולם
ה מ ש נ  לאפוקי "כנז״ל, הגויים ממקור גזורה מחומר נבדלת רוחני עצם היא ה

 עליה שגזרו עליונה למדרגה כך כל שהעלוה מהחכמים קצת מדעת
 ואין לו, ודומה שוה הוא דבר מאיזה שנחלק כחלק ממש ממעל אלוה חלק היותה
 הכול׳, והאור הכל הוא ית׳ שהוא רק וית׳, יתעלה ובינו הנשמה בין והפרש הבדל

 תמוה הזהרהוא והדעת ושויס, דומים הס בעצמותם אבל ממנו וניצוץ חלק והנשמה
 יהיה איך כי ספר, על להעלותס כ״ש לאומרם ישראל בר לכל ראוי ואין וזר

 יאמר ואיך האנושית, בנשמה כחלק חלק ראש כל על ומתעלה תכלית הבלתי הא״ס
 ואשוה, תדמיוני מי ואל צווח והכתוב לעליון אדמה עב במתי על אעלה חומר יציר
 האלהות עצם ואס להחבירה, לו להמשיל שני ואין אחד והוא הפייטן שאמר וכמו
 מכל זה הוא מי פרוד בלי חבור בלי מעצמותו ונפרד מתחלק בלתי הוא

 ועוד זאת ממעל, אלוה חלק הוא זה יאמר אשר ומטה מעלה ברואי
 צד בה שיש מהאלוה חלק היא הנשמה שאס לומר מזה שימשך אחרת
 וזהו ח״ו בעה״ז ומתלכלך חוטא ג״כ החלק יהיה מהאלהות מה חלק או אלהות
 לו ודומה ח״ו מעצמותו חלק ה־תה אס גס באמונה, גדול ושבוש מעות

זה ״והפך משתנית, ובלתי בכח ולא בפועל חכמה כמהו תהיה היות מהכרח
הנסיון



לויוסה נחלת
 בעולם נס הנאצלות הספירות גס כי בפ״ז לעיל הוכחתי וכבר יוכיח, הנסיון

 מעצמותו חלק ואינם גמור בחידוש ממנו מחודשות הם א״ק כעולם גס האצילות
:אדם בני של נשמות ק״ו של בנו בן וק״ו כ״ש חלילה, ומהותי

 הזכרים נשמות כי מתחלפות ממדרגות ונקבה זכר כלולים כולם הנשמות כל
 מסמרא שניהם בישראל אס השמאל מצד הנקבות ונשמות הימין מצד הס
ד שהם אומר נמצאת דמסאבא, מסמרא שניהם באמה״ע ואס דקדושא,  אוצרות מ

 הנשמות אוצר ותחתיהם הזכרים, הישראלים נשמות הס העליון אוצר מתחלפות
 ותחתיהם הזכרים, הנכרים לנשמות א׳ אוצר הקליפות מצד להם ומחוץ הנקבות,
 הדעות פירוד תמצא ומזה האלהים, עשה זה לעומת זה כי שלהם, הנקבות הנשמות
 עשה ממצות הקדושה תורתינו אותנה תפעור ישראל שנשי עד הדתות וחילוקי
 אגרא צערא שלפום א̂ן כי ה׳ על תרעומת שום לנשים אין א״כ גמרא, שהזמן

 לגברייהו ומנמרן רבנן בי גוברייהו ובאתנויי כנשתא בי בנייהו באקרוי להם די
 המעלות לכל הגיעו ולזה בהן, שנצטוו הפרטיות המצות זולת רבנן מבי דאתו עד

 לטובה שוים כלם מ"מ מהם למעלה הס האנשים שנשמות הגם האנשים שהשיגו
 מי באמה״ע וגם מדרגתם, כפי הבא העולם לחיי הצלחתם קונים ואלו ואלו

 באמונה ומאמינים ה׳ בעינו והישר הטוב ופועלים הטובות במדות נפשו שהתקין
 כנז״ל: מבניהעה״ב הם בודאי ב״ה ויכלתו השגחתו אחדותו מציאותו שלמה
O n iD בהיותה עצום ושכר עליונה למעלה ראויה היתה לא לגון! הנשמה ירידת 

 ז״ל אמרם ע״ד לשכר הגורמים ופעולה זכות בלתי גבוה משלחן אוכלת
 בהיותה לארץ ירידתה אחר אולם באפיה לאיסתכולי בהיל דיליה דלאו דאכיל מאן

 ויגיע עניה את אז להפילה, המבקש הרע היצר נגד ה׳ מלחמת את לוחמת
 בלי שמים מירא יותר מיגיעו הנהנה גדול כי שכרה לה ונותן ה׳ רואה כפיה
 חסר בתורת מהאוכ׳ גדולה מעלתו פנים בושת בלי בשכרו והאוכל וטורח, עמל

 מדרגתו כי לצדק לו אמרו ר״ל וכו׳ טוב כי צדיק אמרו הכתוב שאמר וזהו וצדקה,
^׳ מעלליהם פרי כי זה בעבור המלאכים מעלת על עולה כ א  חסד, בתורת ולא י
 לכבישת במלכות ראשונה ומהיושבים העיר גדולי את שולחים שהמלכים וכמו

 ימלאו וגבורתם שמכחם כדי עצומות היותר ולסכנות מאד גדולות בצורות הערים
 הקב״ה כך אגרא, צערא ולפום ומבנות מבנים טוב ושם יד להם ויקנו הארץ את

 ולהרבות כבודה להגדיל הנשמה תפארת ארץ משמים והשליך חוצות פני על שולח
 שהנשמה ראוי היה וההכרח הצורך מן והוא הזה בענין אחר טעם ועוד בשכרה,
 בשמי־ שראתה הרוחניים העליונים מן וידיעה הכרה לה לתת לארץ תרד הטהורה

 הדברים ידיעת ■בלתי הזה העולם יתקיים איך כי שם, היותה מעת קדם שמי
 כל היו אם הארץ כל את כבודו וימלא עצמו את הקב״ה יפרסם ואיך הקדושים

 הנשמה שתרד ית׳ חכמתו גזרה ולכן וגופנייס, ארציים חומריים מטה ברואי
 בין בעבורה שייכות התקשרות איזה ויהיה האלהיות הדעות ידה על ויתפרסם לגיף

 :בעדה ויתקיים אחד כאיש העולם כל ויהיה מעלה של לפמליא מטה של פמליא
 ואומר ההיא הנשמה קורא בסך נשמה איזה להטיל כשהקב״הירוצה

 כי אעמודה ופה מלפניך תשליכני אל משיבת והיא פלוני, בגוף לכי לה
כך לה משיב והקב״ה העכור בחומר למטה בעונות אתלכלך שמא אני מתיראת

עלה



יוסח נחלת
כרחה כעל מאוצרה ומוציאה לדכר תרכי אל ולכן הכראך מיום כמחשכתי עלה

של שמו לילה הממונה ואותו אדם, כני הריון על הממונה השליח כיד ומוסרה
 תהי אותה !חשכיעין שלמטה וגיהנס ג״ע לה מראים ואז נכר, הורה אמר והלילה

 משכלת היא הטהורה הנשמה עכ״ל רז״ל, כדכרי כנזכר וכו׳ רשע תהי ואל צדק
 וצופה ראשו על דלוק ונר ארז״ל וע״ז העולם לאויר יציאתה קודם מאד וחכמה
 לאויר שינא וכיון כולה, התורה כל אותו ומלמדים סופו ועד העולם מסוף ומכיט
 רוכן חטאת לפתח של כלה התורה כל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך כ־א העולם

 נשמת ה׳ נר הטהורה שהנשמה לנו רמזו ראשו על דלוק ונר כאמרס כזה לנו הורו
מאד והיא השמים מן ה' מחת כו נתנה אמו ככטן כגוף עצור עודנו אדם

הנשכחות, זכירת אלא אינו העולם לאויר יציאתה לאחר ויודעת שמשגת וכלמה
 לאויר יציאתה אחרי אס כולה התודה כל אופו שמלמדים לו יועיל מה תקשה ואם

 קדמה לא אשר כדכרים כלל האדם יכין שלא ודע ממט, משתכח הכל העולם
 כאיזה מעניניהס ככר ראה או ששמע מה אכל מחשכה, או ידיעה שים כהס
 וישתכחו ראינו או ששמענו שהדכרים לנו יקרה כאשר רזכרם, ישוב הרהור או רמז

 וטעם לשכלנו, זכרונס יעלה כקלות אזי שנית כענינס כשנעסוק ושנים ימים ממנו
 וכעוד כו, שמשתמשת הכלי הוא והגוף האומן כמו היא הנשמה כי הוא השכחה
 עד הזאת החכמה ממנה נעדרת הכלי לחסרון ההשכלה לקכל מוכן אינו שהכלי

 שהנשמה המקובלים אמרו מהחכמה הזאת האכדה שכעכור ותדע ידכרק שהימים
 אונאתה, מכרת התורה לכוש מכלי ערומה עצמה ומוצאת לגוף ירידתה אחר
עד ולהגיע עלומיה לימי לחזור תשתדל כפיה וכיגיעת תוקפה שככל צריכה ולזה

: חוצכה משם אשר הככוד כסא
ע  ועכ״ז ויכלתו כהשגחתו הזה הגדול העולם כל את ממלא שהקכ״ה כמו כי ד
 הנככדות ככריות הס העצומים שפעולותיו להורות כסאו כשמיס ה' נאמר. ^
 משכנה עיקר הגוף ככל היותה עם הטהורה הנשמה כך ממעל, כשמיס אשר
 המקומות ככ׳ ה?^צומה״ פעולתה מראה היא הקטן שכעולס להיות וכמוח כלב

 הלכ כך כעין כ״א פעולתו יראה ולא הראות התחלת הוא שהמוח כמו כי הללו,
 כ״א פעולתה נגמר ולא כתחלה תחנה הנפש שם כאשר ההשכלה התחלת הוא

 כאיזה לעיין עצמו מכין שכשהאדם יוכיח והנסיון השניה, המחנה לה שהוא כמוח
המוח עם הלכ לחכר לקשרו וזה הזרוע על הראש מטה אז מחשכות ולחשוב דכר

כראוי: ההשכלה שתעלה כדי
ה מ ש נ  או הגלגל המניע כמלאך או העגלה, על כעגלן הגוף על נצכת היא ה

 עמה וימצא כלתה ימצא וככר כלבד אותה מנהיג אשר כספינה כספן ^
 ויפח וכ״כ לנשמה כלי החוטם כי החוטם דרך היא וכניסתה כנז״ל, ממנה ויכדל
 עד איתו לכדוק מפולת עליו שנפלה מי על רז״ל הצריכו ולכן חיים, נשמת כאפיו

:יוצאת ומשם נכנסת שם דרך כי חוטמו
ע  הצומחות הנפש לכעלי אשר הצומח כח כחות, ג' כה ויש אחת היא האדם שנפש ד
 החכמה הנפש היא המשכיל והכח הבהמית, הנפש לכעלי אשר המתאוה וכח ^

 הנמצאים וההרגש הצמיחה ככח איננו כאדם הנמצאים וההרגש הצחיחה וכח
זאת לעולם כי ההן, הפעולות ימשכו האדם מנפש אכל וכצומח, חיים ככעלי

הנפש



לזיוסף גחלת
 ומה הללו, הכחוה שלשת ימלאו בה יחידה היא עליון מפי באדם אשר הנפש

 ג״כ מורה יחידה, חיה נשמה רוח נפש לה נקראו שמות חמשה רז״ל שאמרו
 עניניה, בבחינת רבים ושהם א׳ בטשא צודקים שמותיה ושנל אחת היא שהנפש

 החיונית הכח בבחינת רוח הצומחת^ הכח בבחינה נפש בשם שנקראה מה והוא
 ועומדת נצחית בהיותה חיה נקראת ואמנם השכלית, הנפש בבחי׳ נשמה ומרגשת,

 :הוכחנו כאשר הללו הכהות בעלת אחת בהיותה יחידה הגוף, בהפסד תפסד ולא לעד
ד  ראינו איך תקשה ואס כנז״ל, בריאתה מעת ושלמה חכמה היא שהנשמה ך
 התשובה וגדל, שהולך עד תבונה ולא דעת לא בו אין הולד שנולד שבשעה ^
 להוציא נאותים לכלים צריכה עתה כן אעפ״י שלמה שתהיה אעפ״י שהנשמה הוא

 המיוחדים הכלים _שהס הגוף שאברי ובהיות הפועל אל הכח מן חכמתה בהם
 בהכרח מלאכה לשוס ראויס ואינם בתכלית רעועים הם הולד שנולד אליה.בשעה

 הראשון אדם תראה הלא אבריו, ויתחזקו שיגדל עד חכמתה את להראות תוכל לא
 איבריו כל באשר פעולותיה לפעול בו התחילה ומיד שנה עשרים כבן גדול שנברא

 בתכלית חכם היה ומיד תכף ולכן המלאכה, לכל ראוים שהיו באופן חזקים היו
עקבו תפוח והיה והחיות. הבהמות לכל שמות׳ קרא הרמתה ובחכמתו השלמות

חמה: גלגל מכהה
ד ח  המין בפרטי הנמצא החלוף הוא בטבע מופלאים היותר הדברים מן א

 שלא כמו המדות ממיני במין מסכימים אנשים שני תמצא לא האנושי
 טובע שאדם הקב״ה של גדולתו ולהגיד ארז״ל וכך שוות, הנראות צורותיהם תראה

 בחותמו אדם כל טובע הקב״ה אבל זל״ז דומין וכלן אחד בחותם מטבעות כמה
 לבוש, כמו ויתיצבו חותם כחומר תתהפך של לחברו דומה מהן א' ואין אדה״ר של

 בקול ובדעת ובמראה בקול מחברו משתנה אדם דברים בשלשה מאיר רבי ואמר
 שחמשה המחקרים ■ואמרו והחמסנים, הגזלנים מפני ובדעת ערוה משום ובמראה

 והתחלפות האבות ומזגי ההרכבה רוב הס ואלו הצורות בשנוי רושם עושים דברים
 שחמשה אתם שהאמת ואף והמזלות, הגלגלים וכוחות המזונות ושטי המקומות

 בארן הנולדים יהיו לא למה מ״מ והצורות המדות בשנוי רושם עושים אלו שנויים
 אחד במזג רעה אם היא הטובה הארץ מפירות כאחד כלס עצמם ונזוניס אחת

 שמסכימים כמו בפרצוף ל או שנים לפחות יסכימו לא ולמה א׳, בפרצוף או
 נמלא לא למה הסיבה הוא באדם ההרכבה רוב ואם הגוף, חלקי ובשאר בקומה
 נפש להם יש המרגשת נשמתם שמלבד היות עם החלוף זה בתכלית חיים בבעלי

 ימלאו וגבורתם וכחם טלם יתנו השמים ואם כדומם, יסודות וד׳ כצימח הצומחת
 כלס אס א' ובפרצוף א' במזג א׳ וברגע א' ביום הטלדי.ס יהיו לא למה הארץ

 לעמל זה כי ההפך הוכיח והנסיון כאחד, מהככביס עצמה השפעה קבלו כא׳
 חכם זה מכוער, כמה וזה מראה ויפה תואר יפה זה משכיל, דרכיו בכל וזה יולד
 אב אס שויס האחים יהיו לא ולמה שונים, ופרצופיהם חלש וזה גבור זה טפש וזה
 הס המקובלים כדברי שהעיקר אמרתי כן על ילדתם, אחת אס או לכולם א׳.

 איברים רמ״ח בה יש נשמה כל כי הנשמות שטי הוא הפרצופים שנוי שסיבת ^.אמרו
 א' באצילות משתמשים מלאכים שני שאין הוא וידוע רוחניים, גידים |ושס״ה
כמו לא ביניהם החלוף יהיה חומר בעלי ואינם נבדלים שכלים שהם לזאעפ״י

שחשנו ;י)



יוס^ נחרת
 מי כל כי השגפס מצד אלא :,טלול והאחר עילה האחד כשיהיה רבים שחשכו
 יוחר שישיג למי tיהחלן שנים או אחד יתעלה בו אשר השלמות מתוארי שישיג

 מושכליהס התחלןן וכפי מהם א׳ כל בעצמות רבוי שום זה שייחייב מבלי מזה
 שליחות שתי עושה א׳ מלאך אין ארז״ל וכן בעולם, ופעולתם כחם יתחלף כן

 אש של שר אמרו וכן השגתו, כפי מיוחד וכח שליחות מלאך לכל שיש להורות
 לחברו דומה א׳ ואין מדרגות על הס שהמלאכים הוא והכלל מיס, של ושר
 הנשמות בענין הוא וככה השגתם, מצד הוא ביניהם והחלוף לעצמו מין הוא א׳ וכל

 נפשות יש כי זו כראי זו ראי ולא המלאכים כמו מתחלפות מדרגות על הן באשר
 כי תמלא ולכן תחתונית, ממדרגה ויש בינינית ממדרגה ויש עליונה ממדרגה
 נפשותם כי השדים עם דבריהם וכל מכשפים שכולם כמעט השחורים הכושים
 נפשות כי לעיל כתבתי וכבר שפלה, היותר ומהמדרנה ושמאלא דמסאבא מסטירא
 לברך חז״ל שחייבונו וז״ס הזכרים, תחת מתחלפות מאוצרות ג״כ הם הנקבות

 משם כי הפרצופים שנוי הוא וזה וכו׳, אשה עשני שלא גוי עשני שלא יום בכל
 הבונים הנה הן הנשמות כי שוים אינם והצירות שונים מכלים כלים הגופים יפרדו

 לחבירו, דומה האחד יהיה לא אס להפליא אין כן ועל ביתו, וכאיש למו מעונות
 יגש- לא אהרן מזרע מוס בו אשר איש שכל האלהית התורה לנו צותה שכן ותדע

 מזרה הנסיון וכן שפלה, ממדרגה נשמה סימן שהוא מפני וזה ה', אשי את להקריב
 הרע עין בעלי פחותות ממדות הס גבן או פסח או עור במוס הנולדים שכל

 אוהב רחמן רך טובת מדות בעל הוא בטבעו מראה והיפה נפש, ומרי אכזרים
 לעקלקלות, אם לעקל אס ומולדתו יצרו לנצח יכול ואחד אחד שכל הגס ונדיב

 אורה הנשמה שם באשר מהאדם נכבד היותר החלק הוא הפניס שפרצוף ובעבור
 רושם יותר הנשמה עושה בו העליונות להשגות משרתים הנכבדים בחושים זורחת

 הפנים ולהיות פניו, תאיר אדם חצמת הכתוב אמר זה ובעבור הגיף חלקי מכל
 בא לו- אומרים בתורה עוסק אפילו בהמה ופניו אדס גופו ארז״ל הגוף עיקר

 חלוץ או לו ״&ומריע בשדה חורש אפילו אדס ופניו בהמה גופו אותך, ונשחיט
 גדולה היותר החרפה האומות שבכל תמצא הזה הדבר בגלל גס יבם, או

 :בחרפה ישבע לחי למכהו יתן של וכמו בפניו, לסטרו והוא לחבירו האדם לעשות שיוכל
 שלו, הרע היצר בעצמו וזה הקליפות מעולם רע ומלאך קליפה לו יש אדם *7כ

 אמנם שלו, הטוב היצר בעצמו וזה המלאכים מעולם טוב מלאך לו ויש
 שהוא הרע המלאך כן לא שנה, י״ג עד באדם לבא מתאחר הזה הטוב המלאך

 גדול יצה״ר אחז״ל וכן רובץ, חטאת לפתח של כמו הולדו ביום תיכף לו בא
 יצר לו נולד שנה י״ג לאחר בידו מוחה אין שבתות מחלל התחיל שנה י״ג מיצ״ט

 אמנם יומת, מות מחלליה אומר הוא הרי ריקא א״ל שבתות שמחלל כיון טוב
 מלאכים אינם השפלה בנפשו לו שיש ויצה״ר יצה״ט ר״ל האלו המלאכים שני

 הם המלאכים עיקר אבל בטבעו, ודמו גיפו בכח ונמסכיס כחות אלא ממש
 נמצא שבו, ורע הטוב על ממונים ממש מלאכים שני המה ושם היצירה בעולם
 מלאכים עליהם יש זה כל ועם ובדמו, בטבעו ונמזג נחסך הוא שבאדם הטו״ר

 מלאכים שני עוד להישראלי לו יש אלו ומלבד ויצה״ר, יצה׳׳ט הנק׳ ממונים
ולא לטובה לא האדם את מטיס אינם ואלו משמאלו, ואחד מימינו אחד קדושים

לרעה



לחיוסה נחלת
לבית הארס כשיכנס אחדל אלו ועל ב״ה, ה׳ בכח המזיק-ן מן לשמרו רק לרעה

_אדס בני של דרכס שזה וכי מכובדים התכבדו להם אומר הכסא :
 למעלה שרשה נשאר האדם יצירת בעת לגון? מלמעלה תרד כשהנשמה

 וכשהקב״ה אדם, של מזלו והוא ממש מלאך מתהווה השורש וזה הנשמות, במחצב ^
 ומעלהו חלון דרך במזל בו מאיר ובבנים ובכבוד בעישר האדם את לי^עלות רוצה

 האדם אותו לייסר השם ירצה ואם מעשיו, בכל האדם אותו יצליח ואז ממדרגתו
 צדיק בין חילוק אין ובזה ממדרגתו, ויורד נחשך המזל אז יסוריס ושאר בעוני
ת/ חכמתו שראה מה לפי לרשע  ארז״ל וכן שעברו, הנפשות גילגולי בסוד והכל י

 שורש והנה מילתא, תליא במזלא אלא מילתא תליא בזנותא לאו ומזוני חיי בני
 הישראלים, כנפשות הקרושה מצר אס העליון עולם ברום הוא הזה המזל המלאך

 העולמות בכל מתפשכן מאד ארוך והענך העכו״מ כנפשות הקליפה מצד ואס
 ונתלבש שיורד הענך אל השפע נוזל ממנו כי בגופו, התחתון קצהו התלבש עד

ואמר ודורש, יושב עקיבא ר׳ של מזלו מרע״ה שראה אחז״ל המזלות ועל בגוף,
הצדיקים של שמם שנכפל סוד וזה לאחוריך, חזור א״ל לי הראהו רבש״ע משה

 לכרת הראוי חעיא חוטא וכשהאדם משה, משה יעקב יעקב אברהם אברהם
 ועומד ממנו נפרד ונשאר הנשמות אילן מגוך! הענף אותו נכרת בתשובה חזר ולא

:ההיא הנפש תכרת הכרת וז״ס הבהמה כרוח הזה בעולם
 חיים הבעלי שאר כן לא ותבונה, דעת לו יש בלבד שהאדם הוא פשוט דבר

 בלי כאחד כלס כי והראיה יכזבו, לא אשר לדברים טבעית נטייה כ״א
 שממית יפחד, עצום לא עם השפנים כל יטרוף, זאב כל פועלים פירוד ובלי שנוי

 כפי פועל במינו מין וכל טבעו ־את שישנה חי בעל שוס אין והכלל תתפש, בידים
 לתדס לו נמצא וזה ודעות, נטיות כמה ראשים כמה לו יש האדם זולת חברו,
 כמו יצירתו יופי מפאת אחר ועוד זאת בבע״ח, כן שאין מה בחיריי היותו מפאת
 שעשה אבהו ח״ך גמוליו כל מאי גמוליו כל תשכחי ואל פ״א ברכות במס׳ שהובא

 רב עריה, במקום יסת^! שלא כדי יהודה א׳׳ר מאי טעמא בינה, במקום דדים לה
 הצניעות הבובת מפני איך רואה הנך הטנופה, ממקום יינק שלא כדי אמר מתנה

 הבע״ח שאר לכל כן עשה לא בינה, במקום הדדים לאשה הקב״ה נתן.לה והטהרה
 בקומה בלבד והאדם כפופה, בקומה הבהמות רואים שאנו מה לזה נסמוך כלס,

 ונפשם ישובו עפר ואל המה עפר חיים שהבעלי נבין ומזה לשמים, נוטה זקופה
 השמים מן נפשו האדם אבל שלהם, הגופים כמו לגמרי המליאות מן מהבטלה

 בלבך החשוב ואל שנחצבה, ממקום מולדתה וארץ מקומה אל לעלות נכספת ולזה
 קצת חשבו כאשר למעלה וזקוף נוטה זנבו על הולך היה ברייהו בהחלת שהנחש

 הולך כל החיות כאחת תהיה לא ר״ל הלך גחונך על הייתה הקללה כי מהחכמים
 ולשבוע מפריה לאכול השדה עצי אל עוד תעלה לא רגלים בלי אבל ארבע על

 לס״מ כלי גופו בהיות יען ה׳ וענשו וכו׳, תאכל ועפר תלך גחונך על כ״א מטובה,
:תהרוגו הבהמה ואת שנ׳ כמו ידו על תקלה באה

 ונשמח הקדושה מצד הכבוד כסא מתחת חצובה הישראלי נשמת אס מקשים
 זה בעה״ז ביניהם הפרש מצינו מה א״כ הקליפה, מצד במציאות הכופר

התשובה וכו׳, מהלך וזה זקופה כקומה מהלך זה פנים בפרציף וזה פנים גהילוף
דע



יוסף נחלת
 בתורה עוסק כשהישראלי והוא ביניהם ההפרש ניכר לבד אתד בדבר כי דע

 וזה הנר, בתוך כפתילה לד לכל ראשו ומעה ולכאן לכאן מתנועע הוא ובתפלה
 לצאת ונכספת אורה מתמלאת אז האלהית התורה בזכרה כי העהורה נשמתו מפאת
 קדשו רוח את הופיע אלהים יופי מכלל מליון כאשר מקורה, אל ולעלות מהגוך!
 לקבל כולו מתנועע ופתע חיות כעת מקבל המך כל כאילו ואז הישראלי לשכל

 להס אין הנז׳ העכו״ס שא"כ מה אדס, נשמת ה׳ נר נאמר זה ועל ההיא, ההשפעה
 נשמה להס אין כ־י בהס, הדולקת אש כלא יבישיס כעציס ועומדים תנועה שום

:הגרועה נפשותס מפאת וזה ולהניעם, ולהשפיעם להופיעם קדושה
ל  הנאצלות הספירות הס ופניו השכינה פני בראות בתכונתם תלוי האדם אשר ל[

 אחז״ל וחי האדם יראני לא ומדקאמר בו, ומתאחדים פניו שהם מהשי״ת
 ישיג אשר והעונג והשמחה הכבוד וזהו רואיס^ במיתתן אבל רואים אינן בחייהם

 רוח קורת של א׳ שעה יפה אחז״ל וכן וארוך, עוב שכולו ההוא בעולם האדם
 להשיג האדם יוכל המיתה שאחר בחשבך תעעה ואל העה״ז, חיי מכל בעה״ב
 החכמים כל בדבר־ כנז׳ ית״ש מלפניו היא גזרה כי וית׳ ית׳ הבורא אמיתת ולמצוא

 נמנע כי הזאת למעלה לעלות שיוכל מי ומעה מעלה ברואי בכל יש שלא האלהייס
 שכינה מה אבל דבר, הסתר אלהי׳ כבוד כי אמיתתו ועצם הבורא עצמות את להשיג הוא

 1 שכינה פני מקום בכל הנקראים והם העליונית הספירות הס פנים בשם התורה
ת ו מ ו ל ח  והס מזו, למעלה זו ומדרגות מינים ג׳ על הס אדם בני שחולמים ה

 מפאת לאדם לו הבא הוא העבעי הנבואיי, ההשגחיי העבעי החלום
 זר או עבעי חוס איזה האדם על גובר כאשר כי וזה עליו, הגובר והאיכות מזגו
 חמים, דברים ועם במרחץ שהוא או האש אצל מתחמם שהוא חולם הוא הנה

 קרים, בהם כיוצא ודברים ומער גשם בשלג יחלום קרירות איזה עליו גובר וכאשר
 והחלומות חלומותיו, ע״י עליו המתגבר איכות בחולה הרופאים מכירים זה ובעבור

 מעלין לא חלומות דברי שאחז״ל מה המין ומזה ממם, בהם ואין ידברו שוא האלו
א ת כפי הס אשר החלומות הס הזה מהמין גס מורידין, ו׳ בו ג מ  אותם ודמיון ’ ה

 יהושע לרבי דאמר מההוא בגמרא אמרו אלו ועל בהם, נתעסק אי שחשב הדברים
 דמשחרי חזית א״ל בחלמאי דחזינא מאי לי אימא עובא דחכמיתו אמריתו

 ולאורתא יומא כולי הרהר דדהבא בחוערא שקצי בך ורעי לך וגרבי פרסאי בך
 חזינא מאי לי אימא עובא דחכמיתו אמריתו לשמואל מלכא שבור א״ל וכן חיא,

 הרהר דדהבא בריחיא קשיתא בך ועחני לך ושבו רומאי ראתו חזית א״ל בחלמאי
 שהוא המדמה הפועל מכח הס כלס האלו החלומוס ומיני חזא, ולאורתא יומא כולי

 בעת זה ויקרה ידברו, כזב ודבר שוא וכלס דמיוניס ומדמה הרכבות מרכיב מעצמו
מערבב המדמה הכח ואז למוח והאדים העשן מהאסעומכא עולה אז כי השינה

:הדברים ומבלבל
3 D S□ האלהית ההשגחה היא בהם והמודיע שהפועל ההשגחיי הוא השני המין 

 הצדיק יוסך כחלומות השלמים לאנשים הנגלים הצודקים מהחלומות והס
 אחרים לתועלת אלא להם להועיל ולא לעזר לא וזה ע״ז, ועובדי לרשעים לפעמים

 יעקב להציל^את ללבן ונגלה יחידו, ויצחק אברהם לכבוד לאבימלך ה' שנגלה כמו
צדיקו, את]יוסןה ולרומם להגדיל ולפרעה והאופיס המשקים לשר ונגלה בחירו,

ולנבוכדנצר



לטיוסף נחלת
 מהרהורי אלא לאדם לו מראין אין ארז״ל המין ומזה עמו, את לנחס ולגיוכדנצר

 לארס הקב״ה מלה כאשר כי וזה סליקו, משכבך על רעיונך מלכא אנת שנא׳ לבו
 ביום ומהרהר לרעת וחושק חומד הוא אשר הדברים מאלו לי מראה נביא שאינו

 להס להניד או טובה בשורה לבשרם והמרות המעלה ולאנשי ממבוכתו, לו להשקיט
 גולה אותו לאהבתו השי״ת כי צערם על רחמים ויבקשו תשובה שיעשו כדי רעתם

 תרדמה בנפול לילה מחזיונות בשעפיס לאיוב התימני אליפז שאמר וכמו אזניו, את
 הנזרה אנשים אזן מגלה שאז ר״ל יחתום, ובמוסרם אנשים אזן יגלה אז אנשים על

 אין ארז״ל הזה הדבר ובגלל ממנה, בתשובה להנצל כדי במוסרם וחסם שכתב
 העצבון כי מסתייה עציבותיה בישא חלמא כי רע חלום כ״א צדיק לאדם לו מראין

 צדיק שאין ומפני לנעורת, כאש לחלום תענית יפה אמרי וכן התשובה, מחלקי היא
 וקול עליו לבא המעותד הרע לו מראים לכן יחטא ולא טוב יעשה אשר כאיץ

 חלום אין חז״ל שאמרו והגם אלהיך, אל קרא קום נרדם לך מה באזניו פחדים
 לא זכאי דלאדס מקן בפרשת ע״ה הרשב״י לנו הורה כבר בטלים דברים בלא

 מעשיות הרבה ותראה חסידים בספר ותשכח פוק כלום, כדיבין מילין ליה איתגלו
 ומגידים, מעידים יוכיחו יום בכל ומעשים ויציב אמת הס האלה והדברים מזה,

 .ראיתי שפעמיים במרומים וסהדי עדי בשמים הנה בעוה״ר עובדא הוה ובדידי
 מוטל חולה נע״ג יוסן! כא״אועמ״ר כשהיה התר״ן בשנת הא׳ הפעם, שברי, בחלום

 להתייאש התחילו והרופאים לו אין תעלה רפואות למזור דינו דן אין דוי ערש על
 מטתי על עליתי נפשי ומצרת הזמן מטרדות ויגע עייף וכואב עני ואני ממט,
 איך בראותי ימות מת כי אלהיס ויראני תיר ולא תיר נים לא וניס החזיקתני שמה
 ושל״ח מעל השמים אל נקרא ימים ד׳ בעוד כי היה וכן ואיקץ, ונופל נועע שיני

 חתני וחופת הי״ו ירנחם הבכור בני חיפה בחדש התרנ״ט שנת הב׳ הפעם תנצב״ה,
 ולילה החופה ימי בתיך ש״ק ביום אותו ומלתי זכר בן אשתי לי ילדה הי״ו, בנין

 נלב׳ע כי היה וכן ואיקץ, שימות הנימול הבן על נגזר כי ראיתי .בחלומי אחת
ה ההר״ן משנת כי ודע החופה, ימי בסוף ימים איזה בעוד שנ  תר״ס שנת זי ע^
 בחלום לי מתגלה זלה״ה כא״א היה ענין איזה אי ב״מ צרה איזה כשיש פעם בכל

 :בהקדמה לעיל ועיין ופט״ז׳ ט׳ פרק אדם בחלדי לקמן ועיין אעשה, איך ויורני
ז ן ד  והאורים הנבואה פסקה אדמחינו מעל ונתרחקנו מארצט שגלינו לאחר כי ו

 הקב״ה מודיע שבהם החלומות שפע כ״א בידינו נשאר לא נגנזו ותומים ^ ■
 פני אסתיר הסתר שאנכי אעפ״י רבא אמר דחגיגה פ״ק שארז״ל כמו הנסתרות

מס׳ א׳ חלום נאמר בהם כיוצא ועל בו, אדבר בחלום הקב״ה אמר ה:וא ביום
חלום: נבואה ונובלות לנבואה,

ובהם לאחת
חאוה

ל י מ  לאחר ה׳ בשם הנבאיס הנביאים חלומות והס הנבואיי חלום הוא הג׳ ה
 וכי ודניאל, שלמה יעקב כחלום הנביאים עבדיו אל סודו מגלה

 הוא הלא הטבעיי, לחלום והצודק הנבואיי החלום בין שיש ההפרש לדעת נפשך
 מדרגות על וזה בחלים עצום והתפעלות רושם עושה והצודק הנבואיי החלום כי

 החולם הנביא מכיר שמיד גדול כך כל הוא הנביא בנפש ההתפעלות כי שונות
 נבואה שהיא לנביא תודיע בעצמה הנבואה כי ה׳ מאת מושפע דבר שהוא בעצמו

התפעלות הוא הצודק והתלוס בוערה, כאש בלבי ותהי כ׳ ם־׳ ירמיה העיד וכן
בנפש



יוסף נחלת
 יתפעל שלא מה לו יש הרגשה איזה אבל קכונה יותר במדרגה החולם בנפש

 עגומה ונפשו החולם חז״ל גזרו ולכן הדמיון, מנח המבולבלים המבעים מהחלומות
 ולכן משיבשים, ומהם צידקים מהם חלומות מיני ג׳ שיש לך הרי וימיבנו, ילך עליו

ל בו אדבר בחלום כתיב רמי רבה הרואה בפרק אמרו  ידברו השוא וחלומות ו
 יגלה דוקא השינה בעת למה השאל ואם שד, ע״י כאן מלאך ע״י כאן קשיא לא
 יתחזקו החמרייס הכחוח שבהחלש דע הוא התשובה בהקיץ, ולא אנשים אזן ה׳

 ואינו אדם של כחו השש כבר אשר הזקנה בעת כי הנסיון שיורה וכמו השכליים
 לעבוד ומגמתו ־והשכל החכמה אל יותר יתקרב אז הגשמיות התאוות אחר רודך

 עודו לעתיד שכרו מתן רואה מהגוך .הנשמה ופמירת. המיתה בעת וכן ה/ את
 והנביאים שהחכמים הסיבה היא וזאת אחרון, ליום ותשחק נאמר ועליהם בעה״ז

 לשבטים ומשה ויעקב יצחק כאברהם למיתתן סמוך ולתלמידיהם לבניהם שמברכין
 החלום זה ולפי לבנו, החכמה מסורת שמסר הקדוש ורבינו לבנו אליעזר ר׳ וכגון
 מפאת הבהמה על לאדם הוא הזה והיתרון אלהית והשפעת קטנה נבואה היא

 בגוץ! בעודה בחלום עמה מדבר השם אלהית בהיותה אשר והנשארת הנצחית נפשו
חומר מכל נקיה תעלה כאשר עליה למקום טובות מעלות וכמה כמה תדין ומכאן

:כבוד מנוחתה ואל עליה לשמי
ם נ מ א  כי בחוש, יושגו לא אשר מהדברים א׳ זה מהגוץ! הנפש תתפרד איך ו

 בצאתה תראה לא למוהר השמים לעצם והדמותה זכותה בעבור הנפש
 עיניס מלא שכלו המות מלאך על עליו אמרו פ״א ע״ז במסכת רז״ל אבל הגוץ!, מן

 מרה של ועפה בידו שלופה וחרבו מראשותיו מעל עומד אדס של פטירתו ובשעת
 מרה של טפה וזורק פיו את ופותח מזדעזע החולה אותה שרואה וכיון בה תלויה
 אמרו דשבת ובפ״ק ע״כ, מוריקות פניו ממנה מסריח ממנה מת ממנה פיו לתוך

 פ' ובזוהר דוי, ערש על יסעדנו ה' של חולה של מראשותיו למעלה שהשכינה
 בדבר קושיות שג' באנןן חולה, של רגליו כנגד עומד המות שמלאך אמרו נשא

ה לצד המות המלאך נתן מי כי  לא אתה רשע אר׳חפץ לא כי כתיב והלא הקל׳
 והס כהות, לל נחלקים העולם בני כל כי דע הוא התירוץ אמנם רע, יגורך

 מרגלו עליו מתוחה הדין מדת גמור לרשע כי והוא והצדיקים, הבינוניס הרשעים
 לו מקפת שכינה ולצדיק ראשו, על ושכינה לרגלו המות מלאך לבינוני ראשו, ועד
 שהוא פטירתו בשעת אבל צדיק, של חליו בשעת דוקא זה אמנם גופו, כל על

 נפטר הצדיק של מראשותיו שהיה השכינה אז למיתה החייס בין המבדיל הרגע
 חז״ל מנו אשר הששה הכלל מזה ויצאו המות, מלאך עליו שישלוט כדי לו והולך
 אבל ומרים, אהרן חשה ויעקב יצחק אברהם והס המות המלאך בהם שלט שלא
 להם מראה הקב״ה מיתתם שקודם הוא יתרונם אך ידו, על מתים כל^הצדיקיס שאר

 והרשע מחלב, נימא כמשוך צער בלא נשמתו יוצאת שהצדיק ועוד כנז״ל, שכרם
 לעמוד יוכל א׳ המות מלאך כי לומר לבך ישיאך ואל הצמר, מן קוצים כגרירת
 אבל א', בזמן מקומות בכמה להיות יוכל איך כי המתים, הטולס בני כל ולהמית
 הרע המלאך והוא עצמו בפני המות מלאך לו יש וא׳ א׳ כל אדם כל כי החמת
 הוא יצה״ר הוא שטן הוא ארז״ל וכן שלו, היצה״ר בעצמו והוא הקליפות מעולם
דע אך נשמה, ולוקח ויורד רשות ונוטל ומקטרג עולה ומסטין יורד המות מלאך



מיוסח נחלת
 ממונה ושר א׳ מלחך יש כך למפה אומות ע׳ על למעלה בריס ע׳ שיש כמו כי
 ממונה סמא״ל כי לילית, המרשעת זוגתו ובת תייבא סמא״ל והוא השטנים כל על
 הס כי על מהם נקמה ליטול הקב״ה ועתיד הנקבות, על ולילית הזכרים על

 של העולם מן ולבערם לבטלם עתיד א״כ מיתה, לו וגורמים האדם את מחטיאים
 :וכו׳ לנצח המות בלע ואז הארץ, מן אעביר הטומאה רוח ואת

 כל כי באמרס כפרה יוכלו לא הנפש השארות על סרה כתבו הפילסופים
 בשכל שכלם שיתדבק הוא עבדיו את האלהיס חנן אשר האושר

 גן הוא בו נדבקים אדם בני שכלי וכאשר אחד דבר ושכלם הוא ויהיה הפועל
 הנקראת היא הנבדלות שבצורות השפלה הזאת והצורה הנצחית, והתמדתם עדנס
 שמדרגתו מלאך או הירח גלגל המניע מלאך לדעתם שהוא הפועל שכל אצלם
 בארן יש מלאך ז׳ל באמרם סנדלפון נקרא הוא חז׳ל ואצל הירח, ממלאך למטה

 אשר ההזיות פעולת בכל ושם יד לו הפילסופים לדעת אשר וכו/ שמו וסנדלפון
 ואחר הפועל, אל הכח מן האדם שכל המוציא הוא דעתם ועל הירח, גלגל תחת

 בצרור לנצח עמו שם ישאר המחקר בעיון שכלו השלים שכבר האדם שימות
 לדעת האדם מן המבוקש והתכלית הכפש השארת היא זו הפועל, שכל של החיים

 הוא הזאת ההצלחה המסבב הסיבה לדעתם כי לראות, המשפילים הפילסופיס
 לא במציאות הם כאשר הנמצאים כל והשגתו והכוכבים הטבע בחכמת השכלתו

 המבוקש התכלית כי הוא והאמת כזב ודבר שוא גמור שקר כלו וזה עכ״ד, בהפך
 ב״ה הכל בורא והנורא הנכבד בשי״ת בהתדבקו נפשו השארת הוא מן^האדס

 נעים ובדברי היום, כלכס חיים אלהיכם בה' הדבקים ואתם תדבק,וכ' ובו דכ׳
 לאלהים נפשי צמאה פניך, את ישרים ישבו פניך, את שמחות שובע ישראל זמירות

 שהדבקות ומגידים מעידים רבים וכאלה אלהיס, פני ואראה אבא מתי חי לאל
 המדרגה, בשפל אשר הפועל בשכל התדבקו לא זכיותיו כפי וא׳ א׳ כל בשם הוא

 בחכמת עיונו התור^לא ולמוד מצות התרי״ג קיומו הוא זה המסבב והסיבה
 העה״ז ותכלית השפל העה״ז הוא כלן העולמות כל תכלית כי ויען וההגיון, הטבע

 בך אשר ישראל נאמר לכן בזולתו לא הבחירה נתנה שבי יען המעלה האדם הוא
 השכל חננו לא כי הפועל שכל שאינו האמת חכמי אמרו החיים צרור ועל אתפאר,

 ואומרים הפילוסוף לו חלק אשר הכבוד כל ממנו שללו אבל יכולת, בשום הפועל
ן י  שכל המוציא הוא ולא הירח, גלגל תחת אשר ההויות פעולת בכל וכח יד לו ^

 האדם שכל המוציא הוא ובעצמו בכבודו הקב״ה רק הפועל, אל הכח מן האדם
 המאמין ובאמת ותבונה, דעת מפיו חכמה יחן ה' כי כנאמר הפועל, אל הכח מן

 המקובלים השאירו לא דבר סוף ממש, ע״ז כענין הוא בו דעתם לפי הפועל בשכל
 הנפש, תיקון אינו שהעיוני אמרו כן ועל הלילה, וממשלת הירח בלתי הפועל לשכל

:הנפש לתיקון קרובה סיבה שהיא אמרו אבל
ם0>1 י  העונש צד על בחלום לפעמים ומתגלים הזה העולם מעניני יודעים ת

החיים, וקרוביהם אהוביהם הצלחת עם בלבם שישמחו כדי והשכר
 ובמה יעשו איך אותם דורו לבניהם האבות נגלים וביותר צרתם, בכל יצטערו או

מ, רעה איזה ים אם ינצלו  ומתרצים דאורייתא וסתרין רזין להם מגלים ולפעמים ב'
הבנים אס כי והוא ההבנה, קשה שהוא סוד אס פשט אס מאמר איזה להם

הם



יוסוז נחלת
 ששון מפגיינם האבות יודעים אז ומצליחים אבותיהם מעשה ואוחזין צדיקים הם

 ובן אב ישמח חכם בן כי מעיניהם יתכסו רשעים הבנים אם אבל ישיגו, ושמחה
 ולפעמים זו עם זו שמספרות הדבור כח בנשמות יש כי ודע אמו, תוגת כסיל

 הקדמונים ואמוראי׳ התנאים גס רז״ל, מדברי כידוע לחיים ומגידות פורחות
 וזכור כידוע, התורה מסתרי ענין איזה לו ומגידים בחלום לאדם באים לפעמים

 עודד משה כמ״ו ומלמדי מורי אצל תורה לומד נער כשהייתי חרפי בימי כי אני
 מי שאלתי וכאשר השולח̂ן תחת ישנים אנשים שני והנה בחלומי א׳ לילה זצ״ל
 ור׳ הגדול אליעזר ר׳ והס מהקדמונים עולם גדולי שני אלו השיבו הס,

 מצאתי לא .בזה לשאול, הוספתי כאן ישנים ולמה זת״ע, ע״ה חנניא בן יהושע
 העין מן נעלמו ומיד תכן! השיבו, דרקיעא ממתיבתא באו, ומאין א״ל מענה,
 ז״ל משה מ״ו למורי וגס זצ״ל יוסף א״א לכבוד החלום ספרתי למחרת ואיקץ,

 אתה ובוסר נער עדין כי מאשר אך ענין איזה לך להגיר שבאו אפשר וא״ל הנז׳
:הנה עד עוד ראיתים לא בעוה״ר אך ידברו, וימים לך אמרו לא

המלאכים בחינת קיצור ט׳ פרה ״
 והנה אדם, נשר שור ארי׳ הם ע״ה הנביא יחזקאל שראה המרכבה חיות ך'

 שנהפכו ולפי עשירי, בסי׳ כרוב הזכיר הראשון בסי׳ הנזכר השוי פני תחת
 כבראשונה החיות מעשה כל י׳ בסי׳ ולשנות לחזור הוזקק כרו.ב לפני השור פני

 והפך רחמים בקש הנביא יחזקאל כי רז״ל ואמרו היא, אחרת מיכבה תאמר שלא
 יזכיר השוד פני כי סניגור, נעשה קכויטר אין רבש״ע לפניו אמר לכרוב השור

 מבן זומרי אפי והוא כרוב לפני השור פני ונהפך ישראל בו שחמאו העגל מעשה
 איך יקר קורא עלש^ה תתמה ואל אדם, מבן רברבי אפי הוא אדם ופני אדם,

 יש כי העליונה, המרכבה מחיות הפנים מן אחת נהפך בזכותו אדם בן יחזקאל
 מזו גדולה מצינו כי מזה, יותר ועוד זה כל לפעול הצדיקים וזכות בתפלת כח

 הנצח ספירות כי ז״ל המקובלים כתבו והוא ע״ה, המלך ודוד אע״ה יעקב שעשו
 המזגת בסוד החסד, מצד וההוד הגבורה, מצד יניקתו היתה בראשית ימי מששת

 לתקן ידיהם תיל אנשי כל מצאו לא הצנורות ונתבלבלו החמא גרם ומאז המדות,
 למעה עשו יבא אם באמרו הדין אה עליו והצדיק אבינו יעקב שבא עד הפגם
 מחנה צבאות שר. נקבה לשון ההוד הוא האחת המחנה אל דין לעורר למעלה ושרו
 שהחלוש והכהו אלא כנקבה ההוד כח שתש מיבעיא לא ומעתה הוא, חד וצבא

 המחנה והיה רחמיו ושחת ליעקו״ב אחת שבשם בוא״ו הרמוזה בכללה הקומה כח
 של שרו נגע כי היה וכן החסד במדת לאחוז לפלימה מתחזק הנצח הוא הנשאר

 הגבורה מצד מושפע ההוד ושב היניקה סדר נתהפך ומיד יעקב ירך בכף עשו
 ותקנו דהמע״ה שבא עד רופף היה והנצח למשחית עלי נהפך והודי בסוד

 מדבש מתוק ומה נצח, בימינך נעימות סוד וזהו החסד מצד יונק להיות בזמריו
יעקב ירך בכף הנוגע החסד שר מיכאל שהיה מדרשים בקצת הזאת ההקדמה עס

;י



איוסו? נחלת מ

 דינה יתמזג שלא מאצלו ההוד מדת לדחות הסכיס שהחסד אחרי איתא והא הא כי
 להוכיח כשמאלא נקשר נ״כ הוד בימינא, ונקשר יפה יפה נאחז שהחסד וכיון

 כעת שעה ולפי חמאת ולהתס הפשע לכלה הארץ עס וכל יהודה מלכי כמישור
 כהניך כסוד עולס כימי המדות למזג רצונו ונעשה ע״ה המלך דוד זכה רצון

 המשיח לימות ולהתמיד להתחדש עתיד וכן כזהר המכואר ירננו וחסידיך צדק ילכשו
 מלאכים ד׳ כרא העולס את הקכ״ה כשכרא כמדרש ארז״ל אחר ענין ועוד עכ״ל,
 אמר צדק אדס, נעשה הקכ״ה כהס ונמלך ושלוס, צדק ואמת חסד שמותם ואלה

 כעע מיד יכרא^ לא אמר חסד יכרא, אמר שלום יכרא, לא אמר אמת יכרא;
 עמיקתא כירא עד רמא מאיגרא והורידם ואמת חסד המלאכים כשני הקכ״ה
 המלאכים לשאר ולא להם הועיל ולא שנה מאלפיים יותר ישכו ושם רכה; לתהום
 מלאך על והתפלל אע״ה אכרהס שכא עד להעלותם/ תחנה כל תפלה כל ממעל

 והעלהו אמת מלאך על התפלל אע״ה יעקב וכשכא למחיצת/ והעלהו חסד
 אמת ואומר לאכרהס^ חסד ליעקכ אמת פתן דכתיכ והיינו למחיצת/

 ושלום צדק נפגשו ואמת חסד ואומר נשקך משמיס וצדק תצמח מארץ
 .כעליונים ,לפעול הצדיקים כח מאד רכ כי להודיעך זה כל והכן נשק/

 הצדיקים כתפלת יכולת שאין אומר שגזרו וחכריי הרלכ״ג זה על יענה ומה
 השפל כעה״ז אפילו מעכעו דכר לשצות הרלכ״ג כעיני קשה כי כעליונים לפעול

 הנסים על זרים דכריס כתכ שם התנ״ך על וכפירושו ה׳ מלחמות כספרו ראה
 ליתר■ עשה ואשר וכמרכר וכיס כמצרים עמנו הקכ״ה עשה אשר והנפלאים
 הנז' הנסים על הרלכ״ג כתכ ושם ודור, דוד ככל אשר והחסיקים הנכיאיס

 לומר לכו שמלאו על מאריה ליה שרי להאמינס כ״ש לשמעם שאסור דכריס
 משל רק כפשמו אינו לחזקיה מעלות י' הצל והשכת ליהושע השמש עמידת כי

 עמד ולא נח לא השמש תנועת סדר השתנה לא מעולם דעתו לפי כי היה/
 כי העליונים הנמצאות כאלו נכיא יד על יהיה לא המופת כי כללי דכר ועשה
 המופות זה יהיה ליהוש^> מהתנועה השמש וכעל עמד כ״א כאמרו הוא נמנע
 מה לפ״ד סותר וזה רכע״ה משה ע״י שנעשו מהמופתים שיעור לאין נפלא יותר

 דכר כי אימר ואני עכתייד^ כמשה/ כישראל עוד נכיא קם ולא התורה שאמרה
 כדרכה למשה ליה קים כי מרע״ה כעיט נקל דכר הוא השמש עמידת ר״ל זה

 ועננך ה׳ אתה נראה כעין עין אשר דכתיכ כישראל השכינה השראת היא מיניה
 להלל לו היו תלמידים שמונים ת״ר דסוכה כפ״כ ארז״ל וכן וכו׳. עליהם עומד
 שתעמוד ראויין מהם ול׳ רכינו/ כמשה שכינה עליהם שתשרה ראויין מהם ל׳ הזקן
 שהשראת כהדייא לך הרי וכו׳ כיטניס מהם וכ׳ טן, כן כיהושע חמה להם

 עמדה למרע״ה שגס רז״ל שקכלו ועוד החמה/ מעמידת מדאי יותר גדולה השכינה
 אשר הוא כרמז/ רק כפירוש גלתה לא והתורה סיחון מלחמת כיוס חמה לו

 הנצמד כל כי וידעתי מרע״ה, כעיני נקל דכד הוא השמש עמידת כי אמרתי
 יוצא לא הרשעים ותלמידיו אריסעו של האטשית החקירה היא פעור לכעל
 הלא כפירה/ לידי תכיא וכמעט ומשוכשות מזוייפות כדעות כ״א כשלום ממנה
 וחסידותו וקדושתו חכמתו כל עס ז״ל הוא גס כי מהרמכ״ס גדול לנו מי כי תראה

 פכ״ה שני כחלק שכתכ עד שלו נכוכיס כמורה עיין שגיאות מאיזה נמלט לא
ויפרשס הכתובים את לנו מעקם היה העולם קדמות על מופת מצא שאילו

א) באופן (י



יוסף נחלת
 לא אך הנשמות הרחקת על שעשה כמו העולם קדמות להעמיד אחר באופן

 אלף לנו יביא אס אפילו אומר רגלו עפר ואני ע״ש, עכת״ד זה על מופת מלא
 לא התורה מן אחת אות אפילו הזה בדבר אליו נשמע ולא לו נאבה לא מופתי׳

 המופתים כל על רב עלוי נתעלית הקדושה תורתנו כי המופתי׳ בעבור תפיל
 הרמב״ס אדונינו זה ומה המבע, מן חוץ יוצאים נפלאים נסים כולה והיא שבעולם

 יקרת פנת לנו יפיל מלא אס האנושי בשכל הבנוי הנקנה שבמופת אומר ז״ל
 תדוש אמונת כי ח״ו, בכללה כולה התורה כל לנו ויהרוס העולם חדוש אמונת
 החזקה והיד והנפלאות הנסים כל יסוד והיא כולה התורה כל יסוד היא העולם
 הרמב׳׳ס שעשה ומה ישראל, כל לעיני משה ע״י ה׳ עשה אשר הנטויה והזרוע

 בתורה כתוב כבר כי חדוש זה אין הגשמות הרחקת על הפסוקים בפירוש ז״ל
 ואשוה תדמיוני מי ואל וכו׳. תמונה כל ראיתם לא כי לנפשותיכם מאד ונשמרתם

 תטה רוח כנפי על המהלך העיוני המחקר הגיון כי הראית פסוקים, והרבה וכו׳
 ובצדק הנחש, מן כברוח ממנה לברוח לארס וראוי הקלה אל הקלה מן האדם את

 וכו׳ ורובם האמת אל קרובים מיעומס כי ז״ל הרלב״ג כתבי על המושלים יקראו
אמת כלס הכוזרי 'ודברי וכו/ האמת אל קרובים רובם במ״נ ז״ל הרמב״ם ודברי

מענינינו: יצאנו וכבר ע״כ,
 האלילות מהיכלי הנבואה נמשכה כי והוא היצירה בעולם היא יחזקאל נבואת

 נתגלית מהיצירה ומשם היצירה, להיכלי ומשם הבריאה היכלי אל
 רבוא י״ח שהם מלאכים כתות לעשר המתחלקים צבאות מלאכי וראה ליחזקאל
/ ראה להם וממעל עמידה, של ברכות י״ח המקבלים מלאכים  המרכבה חיות ד
 שהיא אדם דמות ראשם על אשר לרקיע ממעל וראה הכבוד, כסא את הנושאים

 לא הכתר אבל ספירות, ט׳ מראות, תשע וכו׳ ואראה ואמר דבריאה מלכות
 יחזקאל כי רז״ל שאמרו מה וזהו פני, על ואפול ואראה אלא יכול לא כי השיג
 כי ודע: דאצילות, הספירות שהם המלך פני ראה לא ימיו כל כי כפר לבן דומה

 כמו לא בעי׳ןגבשר"ממש, שראו מה ראו הנביאים כל גס .יחזקאל שראה מה כל
 מה שא״כ שבהם, המדמה בכח שכלי בעין כ״א הנביאים ראו שלא רבים שחשבו
 שראו האמת אלא השכלי, בעין רואים אנחנו שגס הנביאים לבין בינינו יש הפרש

 בעולם גס העשיה בעולם גם מלאכים יש כי ודע חמש, בשר בעין הנביאים
 מעלתם הטהורות הנשמות כי ודע היצירה, בעולם שרשם עיקר אך הבריאה

 גדולה מעלתם דבריאה המלאכים אבל דעשיה, שכן וכל דיצירה ממלאכים גדולה
 אלף בי״ח ושט קל כרוב על רוכב שהקב״ה רז״ל שאמרו מה כי ודע הנשמות, מן

 :והבן עולמות אלף י״ח שהם המלאכים בסוד היצירה בעולם הוא עולמות
 ברוחא רוחא נשיקין מזווג והס ז״א מפה היוצאין מקולות נבראו המלאכים

 דיבור לך אין שארז״ל מה וזהו קולות, הנקרא דז״א פנים שהוא
 וז״ס קולות נק׳ המלאכים ואלו א׳ מלאך ממנו נעשה שלא הקב״ה מפי שיצא ודיביר

 בגוף להתלבש צריכין אדם בני נשמת כי תראה ומזה הקולות, את רואים העם וכל
 אלא באין אינם המלאכים נשמות כי והטעם בגוף, להתלבש א״צ המלאכים ונשמת

א נשמות אבל בגוף, להתלבש א״ל ולכן רוחני נשיקין הנק׳ עליון מזווג באים בל
מזווג



מביוסה נחלת
 הס הנז׳ הנשיקין כי ודע בטן}, לההלבש צריכין לכן ביסוד יסוד תחתון־דבחינת מזווג

 הקדושים המלאכים יצאו מהס מכולם הגדולים הא' והנשיקין נשיקין; בחי׳ שבעה
 מכל המעולים המלאכים הן ואלו חמיד קיימים והס לעילם משתנה שמס שאין

 :מזה זה משונים קן אין עד מלאכים מדרגות כמה ויש המלאכים, שאל
 של נברא כבוד ונק׳ מאד זך שחומרס אלא וצורה חומר הס המלאכים

 חיות שמוחם ואלה במלאכים מדרגות עשר יש כי ודע המלאכים,
 וכרובים, אל«יס, ובני ואלהיס, ומלאכים, ושרפים, וחשמלים, ואראלים, ואופנים, הקדש,

 ויש מ1מנ משיגים מהם יש י<ש בו השגתם מצד הוא שביניהם והחילוף ואישים,
 עלול, והאחר עילה האחד כשיהיה רבים שחשבו כמו לא מדרגתו, לפי מלאך כל הרבה
 יכולים הנפש וזכי מלאך נק׳ צורתם אך אישים נקראו הי׳ והכת ח׳. בפרק ועי״ל

 וירא וז״ס כבוד הנק׳ שלו במלבוש מלובש בהיותו זלאך5ה את מראה דרך לראות
 נפשו בראייה בהשיג רק נבואה זו ואין וכו׳: עליו נצבים אנשים שלשה והנה

 כעין הצדיקים נשמות וכן ז״ל אליהו את הרואים וכן עצמו המלאך לנפש המשכלת
 שאין אעפ״י ודע שלו, דרבנן חלוקא ההלבשות ע״י שבת ליל בכל הקדוש רבינו
האישים אלא מלבושים עם נגלים המלאכים כל לא עכ״ז וצורה חומר בלי גברא

:נפש הנק׳ הי׳ כת שהם
ר ב  הוא שהנשמות אחר מהמלאך במעלה גדול נשמתו מצד שהאדם כתבתי כ

 משא״כ לאצילות, קרוב הבריאה מעולם שהם האלהות לעצם יותר קרוב
 העולם בזה המלאכים שיהיו ראוי א״כ תאמר וכי כנז׳. ביצירה המלאכים מחצב

 כי על זה בעולם להיות המלאך יוכל שלא הנותנת שהיא אשיב זאת על השפל,
 והנה היצה״ר. נגד לעמוד יכול היה לא העולם בזה היה אם המדרגה בשפל הוא

 המלאכים שכן מכל פעמים כמה במצודתו ונלכד ברשתו נכשל לו פנים שהוא האדם
 שהיו מהנפילים הנסיון בא שכבר כמו הקליפות, אל יותר וקרוב לאדם חילה שהם

אפוטרופוס להיות לארץ לירד דוקא האדם הוצרך ע״כ היצה״ר, בעצת ונאבדו בארץ
^ ;חשיבותו מפני לכלם

ך א ל מ  הכולל השר והוא הבריולה בעולם הוא אכתריא״ל והקדוש הגדול ה
 מלאכים ורבבות אלפים כמה ותחתיו הטהורות, הנשמות כל על ממונה

 מטטרו״ן עם הזה הגדול המלאך עליון, מלאכי לכל בזה הראש הוא כי חיילותיו
 חייבא סמא״ל מחנות מפני הקדושים עליונים נתיבות שומרים הס הפנים שר

 שומרים נס שם, דרך והיורדים העולים ישראל נשמות לעשוק יבואו שלא וסיעתו
 סמא״ל כי השטנים, אותם יעשוקו לבל ישראל תפלות עוברים משם אשר הנתיבות

 המלאכים שני ולולי לישראל, להרע חפצם כל דילה וגונדא לילי״ת זוגתו עם ומחנהו
 הנז׳ השטנים ביד כח נכנס היה ית׳ ה׳ בכח ומטטרו״ן אכתריא״ל ההם הגדולים

 וסיעתו סמא״ל נתחזק ישראל של בעונותיהם כי ישראל, של לשונאיהם כליה לעשות
 מצד כי ישראל, עון מחמת חזקות מחיצות בג׳ מוקף מושבו שם כי מאד ונתבצר
 ברזל חומת אחת חזקות מתיצות שתי לסמא״ל לו יש אכתריא״ל הקדוש המלאך

 של גדול מהר מחיצה לסמא״ל לו יש מטטרו״ן ומצד הגדול, ים של מחיצה ואחת
ולעשות זממו להפיק לסמא״ל הניחוהו לא הנז׳ האדירים המלאכים שני אך שלג,

ה: תאוותו : הרע
המלאך

כל



יוסו? ^גחלת
ך א ל ז י  הוא כי היצירה שר ונק׳ היצירה בעולס הוא מטטרו״ן הנחל ה

אלפים כמה ותחתיו הנז״ל, המלאכים כתות עשר כל על ממונה ״
 המלאך כנגד נער נק׳ זקך ונק׳ נער נק׳ הזה הקדוש המלאך חיילותיו, וריכות

 עולם של שרו רז״ל כפי הנק׳ והוא סנדלפו״ן, המלאך כנגד זקן ונק׳ אכתריאל
 מי זה פסוק וכו׳ נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתי נם הייתי נער פסוק על כאמרס

 האי, כולי קשיש מי דוד וא״ת קמיה, זקנה איכא מי הקב״ה תאמר אם אמרו
 לשכינה עבד נק׳ נם הפנים, שר מעמרון והוא אמרו העולם שר זה פסוק אלא
 מרע״ה בו רצה ולא וכו׳ לפניך ילך מלאכי הנה בתורה כתוב המלאך זה ועל

 בעצמה השכינה שתלך מרע״ה רצה כי מזה, תעלנו אל הולכים פניך אין אס ואמר
 וכך אעשה, דברת אשר הזה הדבר את נם וא״ל הקב״ה לו ונתרצה זה, בשליח ולא

 זה להם שלח מרע״ה של מיתתו לאחר אבל קבליניה לא בפרונקא דאפילו אחז״ל
 בימי שבאתי הוא אני ליהושע ואמר באתי, עתה ה׳ צבא שר אני כי שנ׳ המלאך

 יהיה מעתה כי באתי, עתה שאמר וזהו עמו, שאלך רצה ולא אותי ודחה רבך משה
למלחמה: בבאס לפניהם ולצאת שלוח מלאך

ך א ל ס  והשכינה השכינה של סנדל הוא כי העשיה בעולם שר הוא סנדלפו״ן ה
 הדוס והארץ בסוד רגל נק׳ השכינה כי סנדלפו״ן נק' וע״כ מבפנים

 המלאך חיילותיו, מלאכים ורבבות אלפיס כמה יש המלאך זה סנדלה,ותחת וזהו רנלי
 תפלות עוברים משם אשר העשיה בעולם אשר הקדושים נתיבות שומר הוא הזה

 יעשקו לבל ומטמרו״ן אכתריא״ל האדירים המלאכים שני ביד ומוסרם ישראל
שכל הפילסופים בפי הנק׳ הוא הזה המלאך כנז״ל וחיילותיו סמא״ל אותם

: בפ״ח כנז״ל הפועל
׳  החסד, בסוד אריה והוא חגת״ס, ספירות בד' רמוזים הם המרכבה חיות ף

 חקוקים והם המלכות, בסוד אדם הת״ת, בסוד נשר הגבורה, בסוד שור
 ת״ת שהוא באמת וחקוקים כנודע הוי״ה אותיות ד׳ הם חגת״ם כי אמת ה׳ בחותם

 שם אריה ׳־כזה ע?ןמ״ב שמות בד׳ ג״ה רומזים והם ממנו, יוצאים ענפים הם כי
העולם בריות וכל ב״ן, שם אדם מ״ה, שם נשר ם״ג, שם שור ו ! ■ • - - ■^ ̂ע׳׳ב,

 שהוא מאריה כגון אלה, חיות מד׳ ורשומים חקוקים הס חיים בעלי וכל מארס
 העופות, כל' מלך שהוא מנשר הבהמות, כל מלך שהוא משור החיות, כל מלך

 גבריאל היו״ד בסוד מיכאל הס חיות ד׳ אלו ומשרתי הכל, על מלך שהוא מאדם
: אחרונה ה״א בסוד רפאל הוי״ו, בסוד אוריאל הה״א, בסוד

׳  והוא ארמ״ע, יסודות ד׳ כל על כוללים שרים הם האלה הגדולים המלאכים ף
 המיס בחינת כל על הכולל השר והוא בחסד, שרשו הגדול שר מיכאל כי

 ועל הימים על ממונים משרתיו מלאכים ורבבות אלפים כמה ותחתיו שבעולם,
 רז״ל בדברי שתמלא כמו מיס, מקוה כל ועל האגמים ועל היאורים ועל הנהרות

 סיפר יאיר בן פינחס ר׳ וכן מכשף, לאותו ובלעו הים של שרו על נזר יהושע ר׳
: הרבה וכן שלו השר והוא כהרא גינאי עם

ך א ל מ  שבעולם האש בחינת כל על הכולל השר והוא בגבורה, שרשיו גבריאל ה
 הברקים על ממונים חיילותיו מלאכים ורבבות אלפים כמה ותחתיו

 הכרוב וישלח ביחזקאל דכ׳ והיינו שלנו. אש מוצא כל ועל הרעשים ועל הרעמים ועל
לבוש חפני אל ויתן וישא לכרובים בינות אשר האש אל לכרובי׳ מבינות ידו את

לבדים



מג יוסף נחלת
גח נצטנט לא אלמלא וארז״ל ויצא, ויקח ם הבדי!

ו: שריד ישראל של משונאיהם נשתייר לא ל, מיכא
ימים ג' מצרים בארץ אש יקדה ולא אש של שרו

גבריי בא ז״ל כאמרס מקום בכל הנז׳ הדין מדת
) ובכל הרבה, וכן וכו/ ; שרטון והעלה ביס קנה ונעץ

ככתוב ישראל על ות וזכ סניגוריא מלמדים י תמיד
; החלום שר נקרא יהוא המראה את להלז הבן נבריאל וכמ״ש מנבריאל הוא

 הרוחות בחינת כל על הכולל השר והוא כתפארת שרשו נוריאל
 על ממונים חיילותיו מלאכים ורבבות אלפים כמה ותחתיו שבעולם,

 ורוח ארז״ל וכן בסתיו, בין י:קיץ דין המנש;: רוח כל ועל הסערות ועל הרוחות
 וזה העולם, כל מחרבת מעמידה מלאך היינו נן בן ואלמלא מכלם קשה דרומית
 ומצד חסד אור לשון אוריאל נק׳ ימינו מצד כי והוא אוריאל ג״כ נק׳ המלאך

:אחד מלאך הוא א"כ נור לשון נוריאל נק׳ שמאלו
שבעולם, העפר בחינת כל על הכולל השי והוא במלכות, שרשו רפאל

 ההרים על ממונים משרתיו מלאכים ורבבות אלפים כמה ותחתיו
 והדשאים השדה עשבי על גס זה ובכלל המדברות ועל הבקעיס ועל הגבעות ועל
 זבחי ה״ז וכו׳ הר של שר לשם השוחט ארז״ל וכן שבעולם, האילנות כל ועל

 בו שמכה מלמעלה מזל לו שאין מלמטה ועשב עשב כל לך אין אמרו וכן מתים
 העולם רוחות ד׳ עצמם הס האלה המלאכים שארבעה ודע וכו/ גדל לו ואומר
 כיכרים פניהם והכרת למערב, רפאל למזרח נוריאל לצפון גבריאל לדרוס מיכאל

 אריה מפרצוך מיכאל והוא הכסא, רגלי ר' הקדש חיות ד׳ של הפנים מפרצוך
 בחינת כי וידוע אדם, מפרצוך רפאל נשר, מפרצוף נוריאל שור, מפרצוף גבריאל

 .והבן מכולם, כלול העפר ובחי' לח, הרוח ובחי׳ חס, האש ובחי׳ קר, הוא המיס
 על ומטטרו״ן הימין מצר וטהורים קדושים הס ארגמ״ן האלה המלאכים [*'

 דקדושה ד׳ לאלו מנגדיזן״ שמאל מצד משטינים ד׳ ויש עליהם, חונה ראשם
 דקדושה ד׳ אז מקום של רצונו עושים וכשישראל וחמה, אף משחית עון והם

 גברו ואס ראש, ירימו ולא תחתס אותם והודפים שטנים ד׳ לאלו מכניעים
 לגיונות ואלו חמה, ובקצף. גדול באכזריות עושים רשות להם כשניתן אז ח״ו עונות
 האף מפני יגורתי כי שנ׳ העגל מעשי. בעת מהם נתיירא שמרע״ה עד קשים

 השמנים ד׳ ואלו ה׳, של משרתים הם ארגמ״ן שהם דקדושה ד׳ כי ודע וכו׳, והחמה
:עריות שהם השטנים ראש סמא״ל משרתי הס עמא״ח

ל א כ י  בגוון בגבורה נתלבש גבריאל לבן, בטון בחסד נתלבש ישראל שר מ
 במלכות נתלבש רפאל ירוק, בגוון בת״ת נתלבש אוריאל אדום,

 נחש והם ג״כ להם ומכגדיס מכוונים חיצונים קליפות ד׳ יש ותחתס שחור, בגוון
 עקרב, אוריאל ומצד שרף, גבריאל ומצד נחש, מיכאל מצד וצמאון, ועקרב שרף
 כחס בכל עליונים נתיבות שומרים ארגמ״ן הקדושים ד׳ ואלו צמאון, רפאל ומצד

:והבן הנז׳, הקליפות אותם יכנסו לבל
ו ״ ו ל מ מ  מעדן יוצא ונהר הארץ, ג״ע על ושר ממונה ג״כ הוא הפנים שר מ

מיכאל כי והוא ראשים, לד' והיה יפרד ומשם הנן את להשקות ׳ ^
שר



יוסח נחלת
 אוריאל בגבורה, בצפון פישון על גבריאל בחסד, דרוס מצד גיחון נהר על שר

:במערב פרת על רפאל במזרח, חדקל על
ב י ת  ח׳ סולס של רחבו sכמר רז״ל אמרו ארצה מוצב סולס והנה ויחלוס כ

 שנים עוליס בו, ויורדים עולים אלהים מלאכי והנה דכ׳ פרסאות אלפים
 כתרשיש וגויתי במלאך ביה וכתיב ד להו הוו הדדי בהדי פגעו וכי שנים ויורדים

 של בדיוקנו ומסתכלים עולים תנא תרשיש, ששמו יס והוא הוי פרסי אלפ; תרי
 ומסתכלים ויורדים יעקב, בדמות הקדש חיות שבארבע אדם פרצוך והוא מעלה

 לשומרו, עליו נצב ה׳ והנה מיד קנאה מחמת לסכוניה בעו מעה של בדיוקנו
 כי והוא ארגמ״ן הס אע״ה ליעקב לו הנראים ההם המלאכים כי ודע עכ״ל,

 המים יסוד מיכאל שנים, עולים אלי הרוח יסוד ואוריאל האש יסוד גבריאל
 של מבעו כי העולם מבע דרך ג״כ וזהו שנים, ס יורד אלו העפר יסוד ורפאל

 :והבן ליסודן, למעה לירד והעפר המיס ומבע למעלה לעלות והרוח האש
ע ו ד  הגוך כי רוחנית והיא חומרי הגוךכיהוא עס שיתוף לה אין הנשמה כי י

 ישאר כשמתו תצא כ״א נשמתו בכח פועל שהגוף רק לנשמתו עבד הוא
 פועל ממ״מ כי נשמתו הוא כי ז״א אצל כטף הוא מממרו״ן כך דומם, כאבן הגוף

 ב״ה א״ם בכח הפעולות כל פועלים הספירות כמו נשמתו, ז״א בכח הפעולות
 :העילות כל על ועילת הנשמות לכל נשמה ב״ה הא״ס כי נשמתם שהוא

ל ר ר ט ט  יסוד ולפעמים בוהת״ת מתלבש ובגלות מו״ר הדעת עץ כק׳ שה״פ מ
כנז׳ בממ״ע מתלבש והוא רקיע נק׳ יסוד כי וידוע מלכות, או

 לקליפה בתוכו שמתלבשת הקדושה בין מבדיל הוא כי והעוב הרע בין מבדיל וממ״ע
 בזמן החיצונים ממט יהנו שלא כדי בתוכו נסתרה הקדושה לכן כי אותו הסובבת

 הממאיס למיס המהוריס המים בין ויבדל הרקיע את ה׳ ויעש נא׳ ועליו הגלות,
להבדילם הקליפות לצד והרע לקדושה פנים מצד העוב מו״ר הוא ממ״ע כי

: הקדש אל יקרבו שלא
ן ן  אז ביחזקאל למסעיהס^ככתוב נוסעים הקדושה מרכבה שאופני בשעה כי ד
 שאר ואז לאזניס, עריבה בשירה פיהם את פוצחים המלאכים שירת קול ^

 עולה וקולם בשירה הס גם פותחים ומיד ורבבות אלפים מתרעשיס המלאכים
 כבודו ורואים בדרום ימין לצד והזכות החסד מלאכי ומתקבצים למעלה מממה
 שהם צדדין ושני במקומם, עמדס על ועומדים הימב להביע יכולים ואינם יתברך
 ומצד לימין, עמהס וחזרו ימין צד של בחסד נתלבט שבהם המלאכים ומערב מזרח
 מלחמה, כתרועת ותרועה בשברים תוקעין ואז ודין גבורה מלאכי בצפון שמאל

 לדון ישיבה סימן שנית תרועה ותוקעים בדין, ומסיימין פותחין מושבם וממקום
 שיגמר וקודם שירה מלומר ושותקים דין כסא על היושב דין בעל ית׳ והוא העולם

 ועמהס ימין צד של רחמים מלאכי מתעוררים רחמן אביט כי להיות לחובה, הדין
 החסד מצד ותוקעין בזכות ופותחין הכבוד כסא משרתי מלאכים אלף י״ח סביב

ש א  הויה ונשמה גוף, אהי״ה שס שבו עליון הכתר הוא הפרצופין כל של ל
 נעלם, והוא מהכתר הלוין שבפרצופין הויות מ׳ וכל בפ״ז, כנז״ל בקמץ

 איה ושואלים מקומה משיגים המלאכים אין בכתר עולה דאצילות וכשהמלכות
ה׳ כבוד ברוך אומרים משיגים וכשאין ה׳, כבוד נק׳ מלכות כי כבודו מקום

ממקומו



מדיוסף נחרת
 ורומז באהי״ה כלולה אי״ה תיבת והנה ברוכה, תהיה שהיא מקים באיזה ממקומו

 חו״ב, י״ה כתר, א׳ אי״ה בתיבת ונרמזיס כאחת חשובות הס כח״ב ראשונות שג׳
 הבריאה בעולס בכסא יורדת כשהמלכות אמנם ההצלחה, בזמן המלכות עולה ולשם

 השפלה לשון שיחה כי השרת מלאכי שיחת בסוד ממנה מושפעים המלאכים אז
לכי בסוד המלאכים ממנה. שישפעו כדי הבריאה בעולם עצמה משפלת שהיא

: עצמך את ומעמי
ז ן ן ד  הוא וכן נקבות, הנקבה ופרצוך זכרים נקר׳ הזכר פרצוך מדות שכל י
 נק׳ ז״א היכלי וז׳ נקבות נערות נק׳ וכולם מלכות היכלי ז׳ שיש בהיכלות ^
 זכרים נק׳ הזכר בהיכלי שהם אותם שכל במלאכים המדה היא וכך זכרים,

 בדרגא המלכות בהיכלי שהם אותם אבל ז״א, דהיינו עילאה בדרגא היותם מפני
 והפעם העליון לגבי נקבה נק׳ תחתון מלאך שכל הוא והכלל נקבות^ נק׳ תתאה
 הס ישראל שזווגי כמו העולמות לתיקון בלילות זווג יש במלאכים שגס מפני

 :אליהם השייכים הבירורים לברור ונקבות זכרים לרדת הוצרכו ולכן הפנימיות, לתיקון
 למעלה ביסוד, הספיר לבנת היכל הוא א׳ היכל הם הבריאה דעולס היכלות ץ׳

 היכל ממנו למעלה נצח נוגה היכל מחנו למעלה בהוד, השמים עלם היכל ממנו
 הרצון היכל ממנו למעלה חסד, והוא האהבה היכל ממנו למעלה בגבורה, הזכות

 ז׳ יש וכן בינה. חכמה כתר ג״ר כולל והוא ק״ק היכל ממנו למעלה ת״ת והוא .
 נשמות להעלות ממונים מלאכים יש כי ודע אבי״ע, עולמות ד בכל ;היכלות

 לשוע או תמתין עדן לגן אותם מורידים ולפעמים דרקיעא למתיבתא המהירות
 לנשמות הנאה יש כי בפ״ח כנז״ל בחלום אדם לבני ומתגלים ולרחבה לארכה בארץ
 מחיילות המלאכים אותם מעלים בתחילה והנה כנודע, לפעמים העולם לזה לירד

 ואז היצירה, שר מממרון לחיילות אותם ומוסרים העשיה שר סנדלפו״ן המלאך
 והיינו דבריאה ומלכות יסוד סור שהוא הספיר לבנת להיכל עולה הנשמה בתחילה
 השמים, עצם להיכל הנשמה עולה ומשם הנצחיים חיים שם כי חיים אורח תודיעני

 העיקרי הממונה שמ& אורפניא״ל מסוד הצדיקים מלבושי הס זה שבהיכל ודע
 זה ואז צדקיא״ל, המלאך הוא המלבושים שעל הפרמי הממונה אך היכל, שבאותו
 סוד הוא שובע פניך, את שמחות שובע שנ׳ וזהו כנז׳ הנשמה את מלביש המלאך
 צדקה ומעיל ישע בגדי נק׳ המלבושים ואלו הפנים, מאור הנמשך נהורין שע״ח
 שמחות, שובע והיינו שמחו״ת גי׳ והכל לנפש, צדקה ומעיל ולרוח לנשמה ישע בגדי

 נעימות וזהו ה׳ לפני להקריבה הגדול הכהן מיכאל ביד הנשמה נמסרת ואח״כ
 ויפיו, למובו תכלית אין אשר הנשמות עולם עה׳׳ב עליון ג״ע וזהו נצח, בימינך

 המלבוש אותו אותה מפשימין אז התחתון לג״ע הנשמה כשתרד בעת כי ודע
 דרבנן, חלוקא הנק׳ התחתון ג״ע מבחינת אחר לבוש אותה ומלבישין הנז׳ היקר
 רב וזכותם כחס כי להעלותם למלאכים צריכים שאינם גדולים צדיקים יש כי ודע

 לי אחוי ז״ל לאליהו מרבנן ההוא א״ל פ״ב ב״מ לרז״ל תמצא וכן לעצמם לעלות
 מגוהרקא לבר בהו לאיסתכולי מצית בכולהו א״ל דרקיעא, למתיבתא סלקי כי רבנן
 לבר ונחתי סלקי כי מלאכי אזלי בכולהו סימנייהו מאי ביה תסכל דלא חייא :דרכי

: ע״ש וכו׳ ונתית סליק דמנפשיה דר״ח מנוהרקא
וג״כ להתגבר, החיצונים חיילות יוצאים שאז זמן הוא הלילה תחילת בכל כי

הוא



יוסף נחלת . ............-
 הנכלליס מרום צבא כל מתעוררים ואז ית׳ ה׳ לפני משוררים השרת שמלאכי זמן הוא
ם בשם  ולעימתם לעבודתם מיוחד זמן הוא כי ה׳ את לענוד הקדושים מיהאלהי

 יורדים ולכן הטהורים, המלאכים עם הם גם להאחז צועקים כלבים נכר בני צווחים
 מתגברים עוד החיצונים אך החיצונים, לשתק עליונים מלאכים של רבוא ששים אז

 על שינה מפילים עושים מה מלאכים רבוא ס׳ אותם אבל הקדושה, מן ליהנות ורוצים
 מתפשטים מבמלאכים יותר אדם בני על הוא חשקם כל אשר שהחילונים כדי אדם בני

 היא ביניהם יבא לא וזר בשירותם מתקדשום הם ובזה מהמלאכים ונפרדים למטה
 יציאת בליל מלבד ולילה לילה בכל עושים וככה הקדושה, את הסובבת נוגה קליפת
 זמן ובאותו שלהם חב״ד דהיינו הקליפות שרשי כס בטל שעה לפי שאז מצרים

 שהיתה בבכוריהם מצרים למכה שארז״ל והראיה החיצונים על ה׳ אימת נפלה כבר
 מלאם לא ולפ״ז למעלה מזלם הכות אות וזה ה/ פחד מפני ביניהם גדולה מלחמה

 באותה ולכן הלילות בכל כמשפטם בפעם כפעם הקדוש׳ אל להתקרב החיצונים של לבס
 מונע שוס בלתי השירים שרו ולכן מקטרג שוס המלאכים מצאו לא בכורות מכת של לילה
 והוא המלאכים על ועילויים ית׳ לפניו ישראל של תיבחן גדלה כמה עד תבין ומזה

 שרך ע״י ולא דיצירה מלאך ע״י לא מצרים בכורי להכות רצה לא הקב״ה כי
 וידיעה עסק הקדושה למלאכי אין כי והטעם האצילות, מסוד בכחו אלא דבריאה

 כמרז״ל לטיפה ט־פה בין להבחין ידעו לא ולכן המה קדושים כי החיצוני׳ בעניני
 בכל ומלכותו יתב׳ הוא רק הקליפות עולמות כל קשרי להתיר כת להם אין וגס

 באור האירו כי עליהם ישראל בגדולת הודו הנאתם לרוב המלאכים ובזה משלה
 שמורים ליל הזה הלילה וגדולה עצום בשפע נתגלה העולמות שבכל האצילות,

 המלאכי׳ אפי׳ כי והוא מאד, ישראל מעלת גדלה שבו גדול ענין ועוד לה׳, הוא
 של כחם אבל נוגה, קליפת את מעליהם לדחות אלא יפה כחס אין הפנימיים

 שאין מה לקדושה לשעבדה גם אלא הקליפה, להכניע לבד לא להפליא רב ישראל
:המעשה בסגולת לישראל הנוסך שהוא בו עסק שוס למלאכים

ט ו ל  שכל הוא האחד ,9בן זה מיוחדים העולמות שבהם בחינות כמה יש כי י
 וכלמה מזה מקבל וזה לזה משפיע זה א׳ ובדמות א׳ בתמונה הס ^העולמות

 מקום החומרי הזה בעולם שיהיה זה השתלשלות מסדר שיומשך ער בזה יש בזה שיש
 בבתי׳ ולא עה״ב הנק׳ עילאה בינה כנגד המכוון מטה של ג״ע שהוא לנשמות רוחני

 העליון, ג״ע סוד וזהו במקומה למעלה העליונה בבחי׳ אלא ז״א בתוך היותה
 ע״ד העליון לעולם התחתון עולם התלבשות הוא העולמות ליחוד השנית והבחינה
 שלהם כלים ג׳ כן וכמו בעשיה, מלכות ביצירה ז״א בבריאה מקננא בינה שידענו

 בסגולת נתהוו שהעולמות הג׳ והבחי׳ כנודע, בי״ע עולמות ג׳ לפנימיות משתלשליס
 והבחינה אבי״ע. עולמות ד׳ בסוד שהם פרד״ס דרכי בארבעה הכלולה התורה

 ה׳ ביצי׳ ו׳ בבריאה ה׳ באצילות י׳ דהיינו ארבעתם מחיה הוי״ה והנורא הקדוש ששמו הד׳
 והאברים הגידים כן וכמו ו״ה ע״י נגלה י״ה שהוא ונסתר הגנוז שהעולם ועוד בעשיה

 בנין האברי׳של אבל בשסי״ה, נרמזי׳ ולכן והחיות האור להמשכת עיקרים הס הפנימיים
 גיהנס שיש כמו העולם בחיצוניות וכן ו״ה, בשם נרמזים שהם החיצונים הס הגוך

ויש בעלייתן, הנשמות טובלים ששם דינור נהר בסוד למעלה גיהנס יש כך למטה
מלאכים



מהיוםוז נחלת
 שני לו יש כי שה״פ חנוטרו״ן הוא שלהם והשר מטה של כנ״ע ממונים מלאכים

 נער ונק' הבריאה בעולם כשעולה זקן נק׳ כי ועוד כנז״צ זקן ונק׳ נער ונק' פנים
 והשר מטה של בגיהנס השמאל מצד מלאכים ג״כ יש וכן היצירה, בעולם כשהוא
 ואח״כ מטה של וגיהנס לג״ע החילה הולכים הנשמות כי וידוע דומה, הוא שלהם

 אותה מכניסים המלאכים ומיד tתכן זכאית היא הנשמה שאם והוא למעלה,
 אינם שבג״ע הקדושים המלאכים אז בעונות מלוכלכת היא הנשמה אס אך לנ״ע,

 ניהנס של לממונים צווחין ממקומם אלא יהטנפו שלא לגיהנם אותה מוליכים
 או אחד יום או גיהנס של באשה אותה מענישים ושם נשמה^ אותה לקחת כדי

 הנשמה וכשנטהרה שחטה^ עד העונות ורוב מיעוט לפי שנה או חדש או יומיס
 :הקדושה מן לינק שתאותס לפי עדן גן פתח עד אותה מביאים שבגיהנם המלאכים אז

 המקטרגים לולי יתברך מהשם האדם שמבקש הבקשות כל כי האמת חכמי כתבו
 ק צד שיהיה בין נעשית בקשתו היתה הבקשה באותה שיש והמונעים

 כל מעבר ששם צפון דרך ההיא הבקשה או השאלה בהגיע אמנם חוטא^ או
 ואס עליה, לדין לעמוד ואומרים מערערים הממונים הכוחות אותם השאלות,

 ואלמלא חוטא, חיל לצדיק וצפון של לצדיק שם צפונה והי׳ ישיגהו לא ראוי אינו
 הדין דקדוק מרוב שאלתו רצון להפיק יכול הנבראים מן אחד אין יצחק עקידת
 הכפורים ביום בפרט ולכן הדין, את לכבוש זו פעולה עושה הקטרת וכן הזה במקום

 מניס שלשה סוד להבין ה׳ בסוד שבא למי ובפרט יתירה בכוונה לאומרו צריך
 מלכות שעלתה עליונות מדריגות ג׳ שהם הכפוריס ביום כ״ג מכניס שמהם יתירים
 שנמשכים השנה ימות כשאר היום שאין ולפי עיניס, בפתח ותשב אחה לבית שמיס

היתה לפיכך שמה העולה היא אלא למטה שמים למלכות עליון ושפע הארות
:והבן הדקה מן דקה

 הס שגם העליונה המרכבה חיות ד ודוגמת כדמות הם במדבר ישראל דגלי
 מחנה כנגד הראשון דגל והוא העולם, רוחות בד׳ הדגלים כמו מהלכים

 שלש עמו נוסעים שנוסגג ובשעה במזרח שהוא אריה בחינת למעלה מכוון יהודה
 האריה ומשרת באמצע והוא אריה אותו של חיילותיו שהם אריות אלן! וע׳ מאות

 נק׳ והוא התורה על הממונה יופיא״ל המלאך ממונים שני ידו ותחת כנז״ל מיכאל
 כנגד אלו המלאכים ושני בעושר, להצליח ממונה צדקי״אל והמלאך התורה שר

 מלאכים מאות ושש אלף ע״ד מיכאל ותחת עשיר וזבולון חכם שהוא יששכר
 מאות וד׳ אלף נ״ז צדקיא׳׳ל ותחת מאות, וד׳ אלף נ״ד יופיא״ל ותחת חיילותיו,
 ימין עצמו בפני מרכבה לו יש והאריה השבטים, לשל ממש מכוונים מלאכים
 נשר לארבעתם וכן לאחת, פנים וארבעה בסוד צדדים ד׳ ואחור פנים ושמאל

 שמשיא״ל ממונים ושני אוריא״ל ומשרתו לדרוס ראובן כנגד נשי ואדם, ושור
 וחזקיא״ל, קפציא׳׳ל ממונים ושני גבריא״ל ומשרתו לצפון דן כנגד שור וחסדיא״ל,

:רפא״ל ומשרתו למערב אפרים כנגד אדם
ל ״ א י ז  בהם לחושקיס לגלותם התורה וסתרי רזין על ממונה הוא המלאך ר

 אוריא״ל המלאך בסיוע ואז ית', לאל ותחנונים ובקשות ותעניות בתפלות
 אלו לו ומגלין נאמר זה ועל התורה, רזי על המכסה הקליפה חושך מסירים

:הרזים ומגלים הקליפה כסוי חושך מסירים כי תורה רזי המלאכים
ס י ז׳ (



יוסף נחלת
 הס רזיא״ל יופיא״ל לדקיא״ל רפא״ל אוריא״ל גבריא״ל יזיכא״ל והס המלאכיס ץ׳

 מתטלציס דז״א ספירות שרזשבעה והוא עוזיט, שכינת מלכות היא להמלכה משרתיס
 ז׳ והס נהי״ס, חנ״ת בסדר וכו׳ בחסד מיכאל המלכות ספירות בז׳ המלאכיס אלו

 ז׳ אור לקבל כלים הס כי חנכ״ל שצ״ס שהס לכת כוכבי בז׳ המאיריס ראש־ס
 למלך רשרתיס שמותס נתפרש לא אשר אחריס מלאכיס ז׳ ויש ראש^!,

 אינס מלכות של שאלו אלא מלכות של ז׳ כמו אלו והס ישראל, אלהי מלך ז״א הוא
 ואז וחוזריס, המלך בית עד המלכות את מעליס אלא המלך פני לראות יכולים
 והבן: ז״א, מספירות מתנוצצים הם כי המלך פני את המשרתים ז״אהס של אותם

ן ״ מ נ ר  בניסן, ‘מיכא״ל השנה תקופות בד׳ משמשים הס השכינה משרתי א
 מלאכים ח' ויש במבת, רפאל בתשרי, אוריאל בתמו״ז, גבריא׳׳ל י

 פדא״ל באייר, קדמיא״ל והס אחריס חדשיס בת׳ משמשים ארגמ״ן ממשלת תחת אחריס
 גבריאל, תחת ואלו באלול חסדיא״ל באב, צדקיא״ל מיכא״ל, תחת ואלו בסיון

 באדר סעורי״ה בשבע, רזיאל אוריא״ל, תחח ואלו בכסלו ענא״ל בחשון, יופיא״ל
 ונקראים השכינה ומשמשי הבריאה מעולם הס אלו מלאכים וי״ב רפא״ל, תחת ואלו

 השמחה כי וכו׳ אשתו את ושמח אחת שנה לביתו יהיה נקי סוד וזהו נערות, בסוד
 עצמו לצורך ז״א על הכוונה אין בעלה, ז״א ע״י אימא מאת לכלה המושפעת

 :והבן בעלה, תפארת ע״י מבינה האור מושפע אליה כי לשמה לה לכלה אלא
ז ן ו ד  זה ומעעס האדם, קריאת לקול מהעוררים הם בראשית מעשה שכל י
 השפה מן במחשבה רק המלאכים שמות בפה לזכור שלא המקובלים הסכימו ^
 נוריא״ל מיכא״ל גבריא״ל רפא״ל אוריא״ל שהם בארגמ״ן הרמוזים מלבד ולפנים,

 מותר זה וממעס בכתובים, באו וגס רבים בהו דדשו משום בפה להזכירם מותר
 בפה להזכירו מותר המלאך רזיא״ל שגס וי״א בשמם, אדס בני שמות לקרות

:אדם בני שמות בשמו לקרות לא אך

הקליפות בחינת קיצור עשירי פרק
ל י צ א מ ה ש  ועשה ויצר וברא האציל העולם לברוא התחיל ב״ה א״ם העליון כ

הארה מרוב הכלים נשברו בתחילה והנה אבי״ע, עולמות ד׳ ■ ”
 נתהוו ומהם בפ״ו כנז״ל שמתו המלכים סוד והוא הגדול האור לסבול יוכלו לא כי

 בהם לייסר גבוה צירך הס הקליפות כי בעולם ועונש שכר שיהיה כדי הקליפות
 בקדושת עלה ממנו שהוברר מה שמתו המלכים לברר המאציל וכשהתחיל הרשעים

 קצת בהם נשאר אך וסיגים קליפה נשאר הוברר שלא ומה הנז״ל, עולמות ד׳
 בעולם דבר לך ואין והסיגים, הקליפות תוך מעורבים ונשארו נתבררו שלא ניצוצות

 בהם שאין והמדבר והחי והצומח הדומם כמו העשיה חלקי בכל וכן העולמות ובכל
 כל בירור גמר וכאשר להתברר, וצריכין הקליפה תוך הנתונות דקדושה ניצוצות

 קדושה תערובת בלתי הקליפות הם לבדם סיגים רק ישארו ולא שבתוכם הקדושה
בעשן כלה והרשעה לנצח המות בלע כתיב אז השערה כחוט אפילו לגמרי כלל

תכלה



כוויוסוע נחלת
 וימותו חיות בלי ישארו המלכים של הנשברים מכלים הנשארים הסיגים אז כי תכלה
 אותס> מחיה בתוכם הנתונות הקדושה של שהניליצות עכשיו משא״כ ויכלו לגמרי

• והבן להם חיות לגרום כדי הוא האדם להכיעות וחאותהקליפית חשק וז״ס
 א'-י"ע עולמות ר' בהקליפה יש כן אבי״ע עולמות ד׳ בקדושת שיש כמו כי

 להפך הוא ובקליפה התחתון מן גדול העליון בקדושה כי הקדושה הפך והם ^
שיורד מה וכל קדוש יותר הוא עליון שהוא מה כל הקדושה כי הענין וביאור

העליונה הקליפה כי להפך הוא בקליפות אך העשיה, סיום עד קדושתו מתמעט
הטומאה מתחזק שיורד מה וכל רע כ״כ ואינו חלש הוא האצילות כנגד שהיא

אבות אבי המת הוא שבהם הגדול טומאה מיני כמה יש כי נודע והנה והקליפה^
 הס מדרגות ד' ואמנם לכל, מיתה וגרמו דמיתי המלכים סוד הס כי הטומאה

 <י^ית המרשעת זוגתו ובת חייבא סמא״ל הקליפות תוקך שם כי בעשיה הוא והא׳
 הנק' היצירה את המטמאה ביצירה והב׳ גמורים, רעים הס כי חיילותיו כל עם

 תרומה, הנק. הבריאה את המכימאת בריאה .קליפת היא שלהם והג׳ בטהרה, חולין
 האצילות, עולם שהו' בקרשים שפוסל אצילות קליפת והיא מטמא ואינו פוסל והד׳

 מיעוט אותו ואפילו הקליפות שהם רע ומיעוטו טוב רובו באצילות כי דע אמנס
 וביצירה עמו, ומעורב מהרע מרובה הטוב ובבריאה הקדוש' עם מעורב אינו

 שכ^ דע אמנם הטוב, עם ומעורב מרובה הרע וכעשיה ומעורבים, שויס הטו״ר
11̂ לספירות/ מחוץ עצמם בעולמות הס הנז׳ והרע התערובת

 ולילית סמ״אל שד׳ למד נמצאת בפ״ז, כנז״ל ח״ו כלל רע שם אין שהם מקום בכל
 שהיה אחז״ל וע״ז נוגה דקליפת פנימיים ולילי״ת ס״מ והס לאצילות מחוץ הא׳ יש

 ונק׳ שד ופעם מלאך פעם המתהפכת החרב *להט ונק׳ השמים מן מגורש מלאך
 ג׳ ויש לילית נק׳ לכן בלילה שולטים והשדים בלילה שולטת שהנוקבא לפי לילית

 מתלקחת, ואש גדול ענן סערה רוח ונק׳ בי״ע עולמות בג' חיצוניות אחרים קליפות
ס אבל אחרים ולילי״ת סמא״ל מהם קליפה בכל ג״כ יש ושם  עד וחטאים רע̂י

 נקוה שקרים גלילות$5 לישראל להצר האכזרים בצורריס להתלבש הגדיל שבעשיה
 :הללויה ה׳ את נפשי ברכי ואז אינם עוד ורשעים הארץ מן חטאים יתמו כי לאל

 סמא״ל ולהכניע להשפיל הישראלי שעושה מזו למעלה זו הס מעלות
 ממנו המזיקין מבריח הוא מטתו על ק״ש שקורא מי א׳ אלו, והס וחיילותיו

 ותפילין ציצית וילבש ידיו ויטול כשיפנה ב׳ אליו, ליקרב יכולים ואינם מטתו ומעל
 הקדש אל ליקרב יוכלו שלא דקדושה עולמות מד׳ הקליפה ומסירים מבדילים אט
 לברוח, יכול ואיט קשור המזיקין אדון שהוא סמא׳׳ל אז דיוצר ק״ש כשנקרא ג'
 מיתה היא וזו הקליפות שבתוך הקדושה ניצוצות מעלים אנו העמידה בהפלת י'

 הקטרת פיטום אומר אם ה׳ מתים, פגרים נשארים מפיהם בלעם בהסיר להם
 נזר נמסר כבר ואפילו חיותו כל ומסיר ם"מ כח מתיש שחז קוה לאחר בכוונה

 פיטום בכח ההוא דין מגזר מתבטל ביתו מבני לא׳ או להמיתו בידו אדם של דינו
 7סמא״ל גימ׳ ענו״ה כי עצמו ומשפיל עניו שהוא מי ו׳ הקטרת,
 להקב׳׳ה גס שונא הוא כי אותו וכופה יצרו שוחט ובה ענוה לו שיש מי כמו להכניעו

על ניצוצות הרבה ממנו מוציא הוא קונו לכבוד אלא לכבודו חש שאינו העניו וזה
:שחיטתו היא וזו זה ידי

יש



יוטה נחלת
והלא באדונו יקטרג שפבד אפשר ואיך להקב״ה שונא סטא״ל איך מקשים
 עליו צוה כן כי הבורא רצון לעשות הוא לחטא אדם בני שמפתה הפיתוי

 אביו מצות שומר הבן אס לידע בנו את לפתות המלך אותה שצוה הזונה וכמשל
 הזה הכבוד לכל זכה שהבן גרמה היא כי שכרה תטול שהזונה וראוי יחטא, שלא
 תובע שהוא שע״י שאני דהכא הוא והתירוץ דקב״ה, שנאיה ליה קרי איך וא״כ
 זה שאין ואך המלך^ מרצון אינו וזה תמיר עליהם ומלשין מלך של בניו חטא

 למלך ותגיד תבא שמיד הזונה עם יחטא הבן שאס הוא המלך צווי כי מספיק
 מתכוון סמא״ל היה מתחילה כי באמת דע הוא העיקר מ״מ מצותו שמר לא שבט

 אלא להם שאין השרת מלאכי משא״כ כנפיס עשר שנים לו והיה קונו רצון לעשות
 ועשו נתגאו לילי״ת המרשעת זוגתו ובת ס״מ ואו בישעיה, ככתוב כנפים ששה

 והס הרשעים להס ומקטרים מזבחים שהיו ית׳ בבורא ומרדו אלוהות עצמם
 דעשיה ולילי״ת סמא״ל והוא ונטרדו מקדושתם נפלו ואז זרות עבודות עצמם עשו

 ולהשחית לחבל מגמתו שכל בשר כל קץ נק׳ זה ס״מ והנה גמור, רע הם כי
 הקב״ה עתיר ולכן רע כולו זה כי להקב״ה שונא ודא' וזה ישראל על מלשין ותמיד

 קדושה בו יש אצילות דקליפת דטגה סמא״ל אך וכל, מכל העולם מן לבערם
 אך טו״ר עצמה היא הקליפה וזו טו״ר הדעת מעץ לאכיל וחוה לאדם שפיתה וזהו

 אנו וברשותו השי״ת צונו ביה״כ והנה דעשיה ש״מ מצד הוא בחוה שהטיל הזוהמה
 שמחה שמח הוא ואז טו״ר שהוא א׳ שעיר נוגה דקליפת לס״מ לשלוח עושין
 אשר הסבה כי והוא השעיר, שבאותו הטוב באותו והחיות השפע קבל כי גדולה

 הרע אמנם מתים, הם בלתה כי עצמן להחיות הוא הקרושה אחר רודפין הס
 היה ישראל עיטת כל את עליו השעיר ונשא הנה״ג וידויי ע״י נגמר שכבר שבו

 הקרושה אל חוזר והטוב הגמורה, הקליפות אל לגמרי ויצא השעיר באותו נדבק
 דעתו בכל שנתחזק.עתה שראה סמא״ל שמחת וזה נוגה, קליפת אל ולא העליונה

 כי פירוש ראשו, על חותה אתה גחלים אדרבה כי. שיטה והיא עמו להרבק רוצה
 כי גדולה אלדזה היה הטוב עם מעירב הרע נוגה בקליפת שהיה בתחילה
 בסוד להחיותו מחלקה שהיא הטיב לאותו משפעת היתה העליונה הקדושה בהכרח

 החלק אותו סמא״ל אבד מהרע הטוב שנפרד עתה אמנם משלה, בכל ומלכותו
 סמא״ל של רעתו סבת זהו כ־ ונמלא הטוב אותי מבחי' נשפע שהיה הנשפע
 וסמא״ל להיפך, חזר עתה נשלס, תחילה הוא שהיה מה ואדרבה גדול והפסדו

 והפלגה המבול ברור משתמשים היו בהם טגה בקליפת שהם לילי״ת וזוגתו זה
 ראשונה חוה הל־לי״ח וזוהי ונקבה, זכר שם להם ונעשה מגדל בט הס וכנגדן
 יללות הס פעולותיה כל כי לילי״ת ונק' הראשון, אדס עם להזדווג רוצה שהיתה
 דתהומא נוקבא בבחי׳ בבריאה יושבת והיא לילי״ת נק׳ לכן מייללת היא ותמיד
 ושוחטו הקב״ה מביאו לבא לעתיד ארז״ל עליו נוגה דקליפ׳ הסמא״ל וזה רבא,

 שהוא שבו הקדושה צר ויטול שמו יחליק ור״ל טו״ר בו יש זה ס״מ כי פירוש
;וכו׳ לנצח המות בלע ואז לבד המות סס שהוא ס״מ ישאר א״ל

ל לעולמות גורס עשה מצות מקיים או ממנה ופירש עבירה לידו שבאה מי כ
 גמור יחוד באחיו איש מתייחדים הספירות וכל גדול באור שיאירו העליונים

הקליפות ואז העולמות, לכל השפע ומחלקים ב״ה מא״ס להם הניתן שפע מרוב
וס״מ



מזיוסף נחלת
 ממה להם מיות אין כי פניהם על ונופלים ומשתברים גדולה בצרה בראשם וס״ח
 העוסק ובפרט ראש, ירימו ולא חכם אל לשונם דבק אלמיס ככלבים ונדמו לינק

 מחזק הוא ל״ת על שעובר מי אבל לגמרי, הקליפות כח משבר הוא לשמה בתורה
 פרנסה הס מ״ע רמ״ח כל הוא והכלל ח״ו, וכו׳ וכת יד להם ונותן ומבצרס הקליפות

 וראש לענה מרורין ומטעמים פרנסה הס לאוין ושס״ה כביכול, להקב״ה ומטעמים
 סמא״ל מתחזק כמה עד תבין ומזה ומתחזק, מתפרנס שבהם חייכא לסמא״ל
 התורה ומעסק המצות מן לטורדן כדי ישראל על ולקטרג להלשין תמיר וחיילותיו

 החסיד שבימי לנו שהוגד מה תראה הלא ס״מ, בגרון כעצם ישראל כי ח״ו
 ר״ל הגזירה כשהייתה זצ״ל מאסטראפולי שמשון רביט הגדול המקובל

 מקטרג אתה ולמה מה על אותו ושאל לס״מ הנז׳ הרב השביע ת״ח בשנת
 דברים ג׳ מכס יתכטל ס״מ לו והשיב האומות, מכל יותר ישראל בני עמינו על
 הס יאבדו הנז׳ הרב לו השיב מיד ותורה, ומילה שבת הן ואלו מקטרוגי ואחזור אלו

 הראית ע״כ, וחס חלילה הקדושה מתורתינו אחת אות יתבטל ואל וכהנה כהנה
 כולה התורה כל יסוד שהם העיקרים מצות הג׳ באלו חייבא ס״מ עיניו תלה במה

 ומאוסה בריתות י״ג עליה נכרתו המילה וכן המצות, כל כנגד שקולה השבת כי
 בו התורה עסק וכן יהודי, בכלל אינו מל שלא וכל הרשעים בה שנהגנו הערלה
 לא וארץ שמים חוקית ולילה יומס בריתי לא אס של ותחתונים עליונים תלויים
 המניע והנזק הצער ■מהו ואראך ובא שבר״ב תינוקות של פיהם בהבל וביותר שמתי

 מרגלי הקליפות יניקת כל החול ימי בששת כי והוא מצות הל מאלו וסיעתו לס״מ לו
 מז״א אבל מות, יורד׳ ורגליה בסוד האצילות סוף היא המלכות כי ונודע המלכות

 ואין חיותס כדי אלא החול בימי אפילו הרבה ממנו לינק יכולים אינם זכר שהוא
 ואינן רבה תהום בעמקי ונטמנים הקליפות נכנעים בשבת אבל ח״ו, שיתגברו חשש

 יוכלו לא המלכות מבחי׳ גס שהוא כל אפי׳ ועיקר כלל ז״א מבחינה לינק יכילין
 עצים ונשארים התמצית שיורי מעט אלא החול בימי היתה שאס כמו הרבה לינק

 קודש נאוה בת^להi:;gשולטת-־ היא המלכות ולכן בשבת, שליטה להם אין כי יבישיס
 ח״ו שבת שמחלל מי אבל חיצוני, שוס בקדש יכנסו לבל הפתח על עומדת היא כי

 עוד ודע יומת, מות בו נתמר לכן שלה בחלל בקדושה ליכנס לחיצונים כח ונותן גורס
 מכה כוכב ואותו אחרים כוכבים ע׳ ועמו מצפון אחד כוכב בא ע״ש בכל כי

 מלהטת אש כמדורת ונעשה מתפשט כוכב ואותו כאחד כולם ונעשו כוכבים באותם
 מתקנים שישראל וכיון לעלות ורוצה המדורה זו קופצת ולערב העולם, בכל

 באותה. ומכה החסד מצד א׳ שלהבת יוצאת אז תיקוט לפי וא' א' כל השבת כבוד
 הדברים וביאור שבת, מוצאי עד תהום בעמקי ונטמנה בורחת היא ואז מדורא

 שם שידובק לקדושה לעליה רוצה והוא טו״ר נוגה קליפת היא מדורא אותה כי
 והשי״ת עמה לעלות ג״כ רוצה כלל טוב בו שאין שבה שהרע ולפי שבה הטוב
 שנ׳ כמו בה להכות החסד מצד אש של השלהבת שולח לכן הגמור ברע חפץ אינו
 והטוב רבה בתהום ונטמן הרע נפרד זה וע״י צריו סביב ותלהט תלך לפניו אש

 כמיס ורגלים וידים הפנים לרחוץ החיוב נפל השלהבת זו לעומת ולפיכך עולה,
 שהגיהנס ועוד והבן, שם, השרה הטומאה הרוח של והזוהמה הרע להבדיח חמין
ידוע ועוד זה, על לס״מ לו וצר בו נידונים אינם והרשעים השבת ביום ונח שובת



יוסח נחלת
 העולס אומות שרי ממונים וע׳ ס״מ תחת משועכדיס בעוה״ר מלות ישראל כי

 כשהלכו שכת במוצאי ומיד וי״ט, בשבתות משא״כ החול יחי בששת דוקא וזה
 ישראל על ולקנטר לדחיק ממונים וע׳ ס"מ מתעורר אז היתרות הנשמות להם

 לא עלינו שורה ויו״ט שבת קדושת שהיתה עוד כל אך אלהיך, איה להם ולומר
 הס״א וג״כ ישראל בכבוד רואים יען קלון להם לעשות כן לומר לבם אל ערבו

 נגזר וע״כ ולהלשין להסטין בראשם ום״מ יוצאים ובמ״ש רבא דתהומא בנוקבא
 העיקר זה כי שעבודם מתחת להוציאנו הקב״ה ועתיד נמלחו, כעשן עליהם
 אב רחמי ועכ״פ ומיסרו בנו על שכעם כמלך הוא שהגלות להודיע בדין לחייבם

 ה׳ רוצה עיני עליו שגזר לו גרמו שמעשיו הגם לעני צדקה לנותן דומה בנו על
 אביו* בציווי ומורה סורר הוא אפילו זה בננו סוך כל סון} כי עליו המרחמים את

ה נ ה  קליפות .ל משם להפריד דטגה קדוש הלבוש בסוד הוא המילה מצות ל
 ואנו דדמא, ואטופי ופריעה מילה והס הרע דקליפת שביסוד אחרים

ולהפרידה כחה להתיש בה הדבוקה לילי״ת והיא הנחש שהוא הערלה כורתים
לה ליתן וצריך מבעלה קשה הנקבה כך קשה עור היא שהערלה וכמו מהקדוש'

 נכנע אז העטרה וניתגלית נקרע הפריעה וכשעור ס״מ הוא ופריעה לחמה^ עפר
 נחש ונק׳ טגה, שבקליפת הרע לבטל הוא דדמא ואטיפו לבו; סגור ונקרע ס״מ

 שיורין לו וטתנת בעלה על מתגברת הכבד ,יותרת היא כי זכר בשם לילי״ת
 כי ס״מ הוא תרצח לא תנאך ולא תרצח לא תורה אמרה השנים אלו וכנגד דילה
 אדם בט המטמאה היא כי מנאפת נקבה לילי״ת היא תנאך ולא■ רוצ״ח; הזכר

 אך משחית עון והם קשים משטינים ד׳ יש ונוקביה ס״מ תחת כי ודע בניאופין;
אל בבת בריתו שמטמא מי ולכן נשג״ז, דע״ז פטם ד הרשעים צלם והם וחמה

מיס הס כי הנז׳ אלו קליפות ד׳ שלו יסודות ד על עליו ■שולטין נשג״ז שהיא נכר
: במדה מדה הזדונים

ה נ ה  ישראל בני ולאחינו המות סס ולס״א הרע ליצר הוא תורתינו ולימוד עסק ו
^ תינוקות של פיהם הבל וביותר חיים סס הוא ש  וזהו לגמרי הסי״א 1מ

 ומתנקם אויב לך אין כי ומתנקם אויב להשבית עוז יסדת ויונקים עוללים מפי
הוא בתורה העוסק כי ידוע ועוד דיליה, וגונדא חיובא סמא״ל כמו
aT והמחזיק דז״א בתפארת אחוז

 א; דז בת״ת וכח הארה מוסיפים בתורה עוסקים ישראל כשהיו ולכך
 מוסיפים התורה לומדי ביד והמחזיקים ונופל נקצץ דקליפה ז״א שהוא וס׳ימ

 נביאים, ומבינה בסוד דז״א בנה״י דאימא המוחין מהארת וכח הארה
 החזיקו שלא תורתי את עזבם על אבל ונשברים, ונופלים נקצצים דס״א ונה״י

 לס״מ וסמך עזר לעשות וגורמים נחלשים דקדושה שנה״י ח״ו גרמו לומדיה ביד
 תורת/ את עזבם על הארץ אבדה מה על ה' שאמר וזהו העולם ומחריבים

ביטול בעון היה מארציט וגלותיט ותפארתיט קדשיט בית שחורבן הראית
ה׳ עשה מה על הגויס כל ואמרו הקדושה בתורתינו שמבואר כמו תורה
 אבותס אלהי ה' ברית את עזבו אשר על ואמרו וכו׳ הזאת לארץ ככה

ע״ז על הקב״ה שויתר מציט באמת והנה תורה, היינו שם האמור ובריר.
צוח ובפירוש תורתי את עזבם על שג׳ תורה של מאסה על ויתר ולא וש״ד וג״ע

הנביא



מחיוסף נחרת
 6נמצ שמר!/ תורתי ת6ו הלותי חז״ל ודרשו שמרו 6ל תורתי ת6ו עזכו אותי הנשיא

 מי אין פעולה שכל כי התורה שששיל הוא ישראל עמו על הקש״ה שכעס הכעס כל
 הפעולה, מהות משין הוא שעצמו הפועל אס כי ומהותו איכותו הפעולה שרש שישין
 התיקונים לכל ראש הוא התורה שעסק יודע הפעולות כל הפועל שהוא הקש״ה ולכן
 תורתו^ את עזשו אשר על הזה הכעס כל עלינו וכעס פעמיס כמה עליה הזהיר לכן

 שימיו נחרש כאלו שימיו המקדש שית נכנה שלא דור שכל כידינו זה כלל והנה
 עשו ולא שה״מ שישנה השושיס שמעשיהם לפעול ויכולים שחירה שעלי שהמה מאחר
 למאוס השחירה משפת שלנו מאחר הזה הדשר כן שימיהם, נחרש כאלו עליהם מטלה
 עוסקים אנו ואין תורתינו עסק ע״י גדולים ^תקונים ולעשות כמוש ולשחור שרע
 הוא האמת חכמת לימוד שפרט ח״ו, מתגכרת שהס״א כנזיקין הגרמא אנו נמצא
 מן ישראל יצאו הקשלה לימוד שזכות כי התיקונים לכל ראש הוא הקשלה לימוד

. :זלה״ה רשש״י הקדוש הרש שאמר כמו הגלות
 היכלות ז׳ יש כן כמו אשי״ע עולמות ד׳ שכל דקדושה היכלות ז׳ שיש כמו כי

האלהיס, עשה זה לעומת זה כי החיצונים שלהם עולמות ד שכל דקליפה ^
 אינה שהיא שכ״מ ששעולם קליפה שום כי והוא שיניהם יש גדול ושינוי הפרש אך

 בשית הוא ושיעורם מקומם דקליפה ה־כלין הז׳ רק מקום אותו של שג״ר נאחזת
 דקליפה היכלין ז׳ אורך אלא ק״ק הנק׳ העליון הז׳ שהיכל לא תתאין היכלק
 ועולם עולם שכל הוא הענין וזה לשד דקדושה תתאין היכלין ז׳ כנגד
 יכולים אינם דקליפה היכלין הז׳ שאלו אעפ״י עכ״ז אמנם פרצות, ושכל

 עילאין היכלין הז׳ אלו אך שם, זהו אמנם הז׳ היכל כל כנגד לעלות
 האחר השביעי היכל כנגד למטה עד ממקומם ולשלוט להאיר יכולים הם דקליפה
 שאינם נת׳ כבר דאצילות דקליפה היכלין ז׳ כי הרי כיצד ממנו, שלמטה העליון
 היכלין ז׳ וכן דאצילות דקדושה לשד תתאין היכלין שית כנגד רק לעלות יכולים

 דקליפה היכלין הז׳ אמנם דשריאה, דקדושא שית כנגד הם דשריאה דקליפה
 ועד״ז דשריאה ק״ק״ היכ^ כנגד למטה עד ממקומם ולשלוט להאיר יכולין דאצילות

 כנגד קליפה יש ודאי כי ודע ועולם. עולם ששכל פרצוך ושכל העולמות שכל
 השחינות וכל לשד הקליפה של זו״נ רק נתקנו לא אמנם שאצילות אפילו השחינות כל

 ששם לקדושה באצילות משא״כ כלל. נתגלו ולא נתקנו לא האחרות העליונות
 א״א נתקנו שלא דאצילות בקליפה אך כח״ש, שהם ואו״א א״א האצילות כל נתקן

 ובעל כדם אדום והוא עשו של שרו סמא״ל שהוא דקליפה ז״א רק דיליה ואו״א
 שהוא הקדושה מן הפך אדומים הס שם כי שער כאדרת כולו אדמוני וז״ס שער
 גס להתקן דקדושה אדם בפני כקוך להדמות רוצה הקליפה ואמנם כשלג, לבן

 שקדושה שיש כמו משם שיצאו האדומים השערות ולתקן דיליה ואו״א א״א בחינת
 אם וז״ש ליתקן מניחה אינו העליון והמאציל רישא תיקוני הנק׳ לשנות שערות
 גשוה שמקום גס הקליפה נתקן היה אם כי ה׳. נאם אורידך משם כנשר תגביה

:והשן העולם, נחרש ח״ו היה דיליה ואו״א א״א שהוא
ם ד ו  פרצופים הה׳ כל האצילות עילם כל ניתקן כשר הראשון אדם שנברא ק

 אחת ספירה ונוקשיה לשד ספירות שש הוא שוישו הז״א ואך גמורים
יכלו שלא והבירורים שלימות מי״ס א׳ כל מיס של מאורות נשלמו כולם לבד

להחגיר



יוסף נחלת
 המלכות שהיא הלבנה נתמעטה ד שיום ואע״ס בי״ע, עולמות בג׳ למטה ירדו להתברר

 שהם האצילות של הקליפות ואז גמורות, בי״ס להשתלם חזרה היא אדה״ר כשנברא עכ״ז
 לבד אורות שש רק דקליפה לז״א היו ולא תיקון בלתי והיו נתקנו לא לבד דקלי׳ זו״ן

 ס״א בתוך שיש הזוהר חוט סוד שהם אורות ז׳ והם בלבד א׳ איר רק דיליה ונוקבא
 כי הטומאה עולם ולבנות הקדוש הטליון עולם להחריב גרס אדה״ר וכשחטא להחיותם,

 א״א אור נגנז ואז סתרו חשך ישת בסוד דאצי׳ א״א עד הגיע אדה״ר של חטאו הנה
 או״א תוך גניז בפנים מאיר הא״א אך אצילות לשאר מאירים ומאו״א או״א תוך דקדושה
 מהנוק׳ נסתלקו ואז דז״א מנוקבא ונסתלק האור חסר דא״א זה אור נגנז וכאשר

 כיון כי ונמצא הקליפות אל וירדו להשלימה מחדש לה שבאו העליונות ספירות ט׳
 אבא זולתי מאיר ואינו שיתעלם בא״א חשך ששם הוא באצילות אדה״ר שפגם שמא
 ט״ם שירדו דאצי׳ במלכות גמור ממש פגם ג״כ גרם ולכן עשית בחכמה כלס וז״ש

 שבמלכות מלכות שהיא תחתונה הי׳ נקודה היא ונשארה הקליפ' אל העליונות
 בת לילי״ת הרשעה ־5צו נתמלאה דאצי׳ ירושלים של מחרבנה כי נמצא א״כ בלבד,

 דנוקבא עליונות וט״ם שלה במ׳ ירדה שלה נקודה אותה ואז דאצי׳ ם״מ של זוגו
 וקומתה גופה ונגדלה גמורות בי״ס ונשלמה העליונה לילית בט״ם נתלבשו דקדושה

 לו אין כי הארותיו נתרבו לא שלה הזכר ס״מ ואמנם החריבה, אמלאה וז״ס
 לי״ס נתפשטו שלו קצוות שש הוא אדה״ר חטא ע״י שהרויח מה אך לו. יבוא מאין

 שלילית הכבד על יותרת וז״ס לבד אורות ו' כ״א הארה בהם אין אך גמורות
 לבד אורות ו׳ בן והוא אורות עשר בת היא הנה כי ס״מ בעלה הכבד על. יתירה

 כיון כי גמורות י״ם בן הוא מהם א׳ כל של הכלים בענין אך אורות, בבתי׳ וזהו
 שהם ע״י אלא לה ניתנים אינם ואורותיה גמורות ט״ס בה יש נוקביה שלילית
 וכן ממנה, גרוע ולא כמוה קומתו יגדל בעלה שגס ודאי בעלה דרך עוברים

 באבא ג״כ והעלם חשך גרם כי והוא בבריאה גס פגם גרם אדה״ר חטא ע״י
גס נתקנו הברי׳ בקליפת וכנגדם בברי׳ נגלה לבד אימא ואור דברי׳
 פגם גרס וכן ה,8הקד{! של מאו״א אור להם ונמשך בי״ס א׳ כל שם אשר או״א

 ונ״ר הז״א אלא שם מאיר ואין אורה ונגנזה נעלמה דיצירה אימא גס כי ביצירה
 יצירה בקליפת וכנגדם ונגנזו, נעלמו אורותיהם שם שהם הגם כח״ב שהם דיציר׳
 כעשיה פגם גרם וג״כ דקדושה, דיצי׳ א״א מן אור לו ונמשך שבו א״א גס נתקן
 כדי קטן אור שהוא לבד דעשיה הנוקבא רק שם מאיר ואין דעשיה ז״א אור שנגנז
 גס עשיה בקליפת נתקן וכנגדם העליונים הקדושי׳ אורותsר(ר החיצונים יהנו שלא

 כי יותר ונתקניס מתחזקים הם שיורדים מה כל הקליפות כי iSנמצ עתיק, בחינת
 להיפך ובקדושה עתיק בחי׳ גס ובעשיה לבד זו״ן רק נתקן לא אצילות בקליפת

 שוס אין שם כי ח״ו קדמון אדם בעולם גס קליפה ,שיש 3לחשו תטעה ואל כנז/
 האצי׳ בעולם גס והנה ח״ו, פגם בחינת שוס לשם מגיע ואינו ועיקר כלל קליפה

 לחיצונים אחיזה שוס אין ולמעלה ומבינה זו״נ אחורי כנגד רק הקליפ׳ נאחזת אינה
 אפילו יש לא א״ק בעולם כו ודע א״ק, עולם שהוא כזה גבוה במקום וק״ו מכש״כ

 משא״כ דין בחי׳ ר״ל עמדי אלהים ואין שאמר והוא דין אלהים הנק׳ נוקבא בחי׳
 בבחינת בין האד״ק כי הוא והטעם ונקבה, זכר בחי׳ יש מה דבצד וא״א עחיק

תכלית ב״ה בא״ס ואדוק דבוק הוא שלו העיגיליס בבחי׳ בין שלו והיושר הפנימיות
הדבקות



מטיו̂ם גחלת
 ft כ ענמו ס הא ק •ו;ק מ;ו1ר שלמהה שה וכ״ש האצ-ליי. כל שא'ן היא1 הדבהוח

מ1הע כ, ■וגקיש זנאמנפ-תו הא־פ איר מהלבש לבר שבו האי״ק באמצעות  וד-נ ת,1.
 נאצמ הא.',ות כ. כ• הסש'רית לכל קדמון שהוא אמש־■ דא-־ק הכתר אפילי כ׳

ב והוא מהכתר ת כל עילת לגבי הוא כנכ״ז מכולם יותר לא״ס קיי ץ ע  ״ א שהוא ה
:הנשמות כל נשמת ב״ה הא׳׳ם כי הנשמה לגבי כטה

 •*שפע וכשיבו חכמה מצד היא שפע ואותו למלכות משפיע לעולם ז״א כי ידמד
 והגבורות לימין החסדים ונותנת הראו/ כפי א׳ לכל תחלק אז למלכית ^
 הקליפות אמנם אחר, אל הקליפות חיות הס למעה כשמתפשעיס והגבורות לשמאל,

 למלכות שפע יבח ולא עונות גרמו אס אך השמאל, כמו קשים כ״כ אינס ימין דמצד
 שפע שאותו יחדיו, ובחמור בשור תחרוש לא וז״ס לחיצונים יצא שפע אותו אז

 כי כלאים והוא חמור שהוא הקליפה ממנו תקח השור שהוא בקדושה לבא הראוי
 חמור שנק ימין שמצד הקליפה וכשתקח העומאה, מצד וחמור הקדושה מצד שור
 קשה ותהיה שמאל שמצד הקליפה זאת תתגבר אז שור שנק׳ דקדושה שמאל מצד

 מתחממת כי ח״ו בעולם רעה לעשות ויוצאת הרשעה לילית מתגברת וא^. ביותר
 זוהמתה ומרוב בה נמשך הזוהמה וכל אחרים עם ומזנה ניאופין ועושה הרשעים עם

 בשם נחש נק והיא שלה, משיורין רק לו ונותנת חייבא ס״מ בעלה על מתגברת
 * בעל מ ס אז הזאת השערוריה כל שעשתה ואחר נחש, תואר לה שיש בעבור זכר

 ה הקב נשבע ז וע ■ההריגה, גומרת והיא ההריגה דין גזר ומקבל אדם בני על משטין
 ולעית מ ס .מחות שבועה שהוצרכ׳ וטעם העולם, מן ולמחותם לבערם שעתיד

 )עמ^ זכר את אמחה מחה כי וכתיב חועאיס כשישראל ח״ו מתגברים שהם לפי
 לסייעו מ ס בא ישראל עם להלחם וכשיצא דקליפה בדעת הוא עמלק כי וידוע
 במעשים מחה ועוד עמלק למטה אמחה ס״מ הוא למעלה מחה הכפל בא זע״כ

 דרי אכשור דלא רואים ואנו זכרם, אמחה אני ואז אותם מחה ישראל של טובים
ס נשבע לכן ח״ו מזה ישראל ויתיאשו ו שאין.כ,סא. י״ה בנ ^  מן. א חסר כי שלם ו

 לכסח שהוא לו או״תהלגמשע אז בציון ה׳ בחר כי עד יושלמו ולא הוי״ה מן ו״ה כסא
 יבא פ שעכ ובודאי או״ה תיבת וזהו לשמו, לו ו״ה הוסיה י״ה ולשם א׳ הוסיה

 שנהיה כדי ובכסאו בשמו. שבועה הוצרך ולזה ס״מ במחות וכסאו שמו שיושלם זמן
 קיוס .ראות שנזכה ירמ״י צדקינו משיח בביאת הטיוב דברו שיתקייס בעוחוס אנו

:אמן ונאמר ובזמןקריב בעגלא בשבועתו ית׳ .הבטחתו
ד צ  שג למטה העולם אומות ע׳ על ממונים למעלה שרים ע׳ יש החליפות מ

 הס כי יען שר להס אין וישראל ישראל, בני למספר עמים גבולת יצב
 בהשאלה דוקא זהו ישראל של־ מיכאל ואך.שנאמר וכו׳ עמו ה׳ חלק כי שנ׳ ה׳ חלק
< על זכות שמלמד מצד ר ש  מ ס משורש מסתעפים הס אה״ע שרי ע׳ והנה י

 כ ישמעא. ש. שרו ורהב אדום הוא עשו של שרו הוא השטנים ראש ס״מ כי ורהב
ה קליפת ועשו אברהם של החסד קליפת ישמעאל ר ו  השנים וח.ו יצחק של ^
 ה ובז לעשו, משמחל ול״ה לישמעאל מימין ל״ה שרים הע׳ כל וכוללים ראשיס

 .א והפסוק לקבלה רצו ולא האומות לכל התורה הזמין שהקב״ה משרז״ל יוכן
 דבר וכאט לכולס ראשים שהם אלא ועשו ישמעאל הס ושעיר פארן כ״א הזכיר

ישרא, בניה לשמור כעוה״ר בקלי׳ נתלבשה השכינה כי ודע שרים הע׳ כל עס
״בין (יג)



יוסת נחרת
 עמהס שכינה שגלו מקום בכל ישראל שרז״ל הטעם וזהו הפולס אומות מבין
 יוסן! בן משיח ימות שאז הגלות שיתקצר רוצה ואינה באריכות חוליה סובלת וכ"כ
 השבעתי אמרה ולכן בזה לה ניחא ולא ישראל לשונאי ורעות רבות צרוה ויהיו

 זוגתו עס והוא חימו שומר ס״מ עדיין כי שתחסן עד הקן לדחוק שלא אתכם
 גלותינו לאורך מספיק טעם לנו יצא ומזה עוזינ; לשכינת מנגדים לילי״ת המרשעת

 וחסד אז, צרות יהיה ולא משיח עוד ימות לבל הזמן באריכות החוב נוכה שודאי
 משיח מחבלי לסוטרס בניה בעבור וחוליה צערה הסובלת השכינה לנו עשתה גדול
 אחישנה בזמן בא היה אם היינו שיהיו הצרות מרוב אחמיניה ולא ייתי רז״ל ומ״ש

:בעתה זמן זה כי ואחמיניה דייתי ירמ״י בזמננו אבל האמוראים בימי
 הנדבק ם״מ שהוא והרשע לו רע הצדיק ואז בו נדבקת שהקליפה צדיק

 כמעשה נזק לו מגיע כי לו רע שהצדיק הגם וא״כ לו טוב ממנו ויונק בו
̂ש להתתקן לו לטוב הוא זה הנה הרשעים  מ ם שוכן שם כי לשמאלו כסיל ולב וז
 אין שוב ג״פ יצרו על גבר כבר הצדיק אם אך תיקונו, הוא שבזה לצדיק המייסר

 הזהרו ברקיע עליו מכריזים כי בש״ס מעשים וכמה לרודפו ס״מ הוא ליצה״ר רשות
 וכמ״ש עליו שולט הצדיק ואדרבא האדם על שליטה לו אין ואז ובתורתו, בפלוני
 וקטיר ייעול לא למיעל רגיל דלא מאן המות מלאך על גזרנא אר״ש ויחי סוהר

 ג״פ עליו שגבר כיון הוה, דמ״ה שושביניה פלוני ר׳ מהם וכמה לבר מלה״מ
 יש ישראל פשעי ג׳ על ה' גזירת וזהו אויב, במקום אוהב להם נעשה אדרבא

:עוד לנםותו אשיבנו לא ד׳ ועל להסיתו רשות לו
 השפע וצנורות לישראל צרה עת ואז העונות מצד החיצונים

 ומתעוררת החזק הדין גבר כי האור מלהוריד צרות הם
 ובאותו חיותה חלק לה ליתן נגזר ואז שפע, לקבל הקדושה'ורוצה צרת הקליפה

 יגונב שהוא ממה מלמעלה לו שניחן בשסע ס״מ נהנה שיותר שמחה היא חיות
 לרןיומם עליהם ישפיע הקדושה שאור צריך שבהכרח בידו שנמםרו מנשמות וגוזל

 יש חיות ■*ששני הוא והענין;> במתנה, לו כשבא שמח יותר מ״מ ס״מ נהנה ומשם
 החוטאים ח״ו שמוסיפין מה והשני עליון, בגזירת לו שנקצב מה הא׳ לקליפה
 לקליפה מציאות היה כבר אדה״ר חטא קודם כמו הקדושה, של הנינוצות בהפלת

 תיקון להם גרם שחטא ואחר מצומצם בחיות מתקיימת המצבים בשפל שהיתה אלא
 הטוב חלק אותו מתברר צרתם בעת ישראל שעושים התשובה בכח אמנם כנז״ל,
 גמור רע הרע ונשאר למקומו התשובה בכח ושב בקליפה מעורב שם טהיה'
 עד מתחילה לו שניתן הכח בעבור הרשע המן דוגמת בטל, וסופו לקדושה ונכנע
 נפרד כי ואבד נפל התשובה בכח ואח״כ ח״ו, ישראל את ולכלות לשלוט שחשב

 :ה׳ לפני התשובה גדולה היא כמה תדע ומכאן לו, שניתן הכח ממנו
ת ו פ י ל ה  בהמ״ק להחריב שגרמו עד בנ״א להחטיא כ״כ מתאויס הס תמיד ה

 כי בראם, אשר הבורא להכעיס הגיים בין ית׳ שכינתו ולהגלות * י
 הקדושה בנין להרוס וכוונו המיס מכל לנו להרע הרבו ברשעתם ולילי״ת סמא״ל
 קצוות בכל ישראל ופזרו הגוים בין לכ״י שהגלו אלא עיד ולא בחורבתה להמלא
 לכן הקליפה עולמות כל ראש ובהיותם עמהס, גלתה שכינה ומימילא העולם

 וסוד וכו׳. חרב הרי לכל עליו וקראתי דכ׳ עולם של גבהו שהם ההרים ל יי יצי:ן
הענין י



ג יוסף נחלת
 והנה הקליפות לעמק• הנשמות כל נפלו אדה״ר של חטאו ע״י כי דע הוא הענין

 אדום מלכי במיתת הקדושה מן שנתברר והפסולת הזוהמה שיורי הס הקליפות
 תייס יסsאלר היא הקדושה אבל דמותא, דרגא בשס הנק' בעצמם הס אלו והקלי׳
 ממנה ולחיות ליזון כדי חייס הנק׳ הקדושה אחר רודפים הקלי׳ ולכן עולס ומלך

 מתים הס בתוכם קדושה וכשאין ממנה וניזונים חיים הס בתוכם שהקדושה ובעוד
 נשמת ומחטיאים הקדושה אחר ורודפים טורחים הס ולכן ושפע חיות להם ואין

 והס ברשותם שתכנס נשמה ולאותה הקדושה אל גורמין אז כי הקדושה האדם
 הקדושה ממקום להכרת לה א״א הקדושה שהנשמה לפי ידה על ונמוניס חיים

 נשמה של קטן ניצוץ אפי׳ נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות חשב ית׳ הבורא כי
 הקציפו שבתוך הנשמות אותם אל מזון וממשיך משפיע ית' קדושתו וממקום קדושה

 כאדם להחטיאו האדם אחר רודפים ולכן הקלי׳ גס ניזונין שפע ומאותו ההם
 כאשר והנה ירעב, כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו לא מזונותיו אחר הרודה
 אין ביניהם שגלו שהנשמו' לפי והקלי׳ האומות בין שכינה גלתה בהמ״ק נחרב
 אשר ית שכינתו כן ועל בחטאם שנפגמו כיון מתוכם לצאת ויכולת כת בהם
 ניצוצות אותה ללקט כדי ביניהם נכנסת הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי נא׳ עליה

 בעה״ז לירד ומחדשתן הקדושה למקום אותם ומעלה אותם ומבררת בתוכם אשר נשמות
 ית מלאכתו זו בהמ״ק שחרב ומיום השכינה של הגלות סוד היטב תבין בנ״א^ובזה בגופות

 ועד מראשו בו ונתערבו בליעל אדם תיך שנפלו הנשמות כל ללקט מלאכתו שתכלה עד
 שנפלו אותם אפי׳ ללקט שיגמור עד נגאלים ישראל ואין נגלה המשיח אין רגלי/ולכן

 השנינה אין ואמנם וכו/ הזיתים הר על ההוא ביום רגליו ועמדו ואז הרגלים עד
 לאלהיס עוז תנו בסוד ותפילותיהם התחתונים מעשה ע״י כ״א אותם מלקטת

 כל ואלו ההם והניצוצות הנשמות הוצאת גדר כך התחתונים מעשה גדר וכפי וכו׳
 משם הנשמות כל להוציא ית׳ בשכינתו כח היה שלימה בתשובה שביס היי ישראל
 כל יכלו וכו׳_וכאשר תשי ילדך צור וכש״ה כחה מתישים חטאתינו אבל א׳ ברגע

 הקלי׳ וימותו ויםתליף>חיותס משם תצא י^׳ שכינתו גם אז משם לצאת הנשמות
 מות הנק׳ שהקלי׳ וכו׳ לנצח המות בלע פסוק וז״ס הכלה בעשן כלה והרשעה

 ביניהם אשר ניצוצות וכל מתוכם ית׳ שכינתו הסתלקות מסיבת כרגע ויבולעו יכלו
 וחיות ושפע מזין שיקבלו הוא מוכרח בתוכם השכינה בהיות כי לענין ונחזור כנז/
 להמשיך הוא מגמתם כל ולכן הנשמות לסיבת אלא ביניהם נולה השכינה ואין

 גודל כפי והנה ידן, על ויתפרנסו שיחיו כדי ילאו שלא ולעכבם בתוכם הנשמות
 יקרת נשמה איזה בהיות ולכן להם הנמשך השפע ערך גודל כן הנשמה ערך

 ככל ולטמאה לטנפה מגמתם וכל מתוכם לצאת אותה מניחין אינן בתוכם הערך
 צדיק איזה אולי מתייראים שהם ולפעמים תמיד אצלם לעכבם כדי סTב הבא
 מתוכם ־הנשמה אותה להוציא בידו יכולת ויהיה גדולה מצוה איזה יעשה גדול

 רשע איזה בראותם ולכן בקדושה^ אשתו עם כשמזדווג זרעו גטלפת ולהמשיכה
 להכניסה ההיא הנשמה על השי״ת לפני ומקטרגין הרבה טורחין בתכלית פגום

 ותפגס מבתחילה יותר ההיא הנשמה תתקלקל שעי״כ כדי ־•המזוהמת זרעו כטיפת
 חושב הקב״ה והנה מהוכס^ עוד תצא ולא מאד פגומה לידם תחזור ועי״כ כתכלית
שומע ואז והמעולה הטהורה זו נשמה ובפרט נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות

להולם



יוסה נחלת
 אותה עוזר הקב״ה ידם מתחת שיצאת וכיון ההוא הרע בתקוע ומכניסה לקולם

 כמרנלית מעשיה ומנשרת ועומאתה תעאתה שריפת מעפר מתנערת והיא
 הרשע נס אלא נתקנת הנשמה שאותה די ולא הכל לעיני זכותה ומראה המתרחצת

 בן שהיה ע״ה אברהס שמצינו כמו בתשובה וחוזר בנו ע״י זוכה שהולידו אביו
 בא תרח ועוד ולהחעיא^ העולם לכל למכור־ פסילים עושה והיה גדול כומר תרח

 ונתקן נזדכך שאאע״ה די אע״הולא באברהם כשנתעברה בנידתה והיא אשתו על
 גרים בן שהיה עקיבא ר׳ וכן אאע״ה, בנו ע״י בתשובה שב אביו תרח נס אלא
 חושב הקב״ה כי העניין בזה כולם הרשעים בני הצדיקים כל וכן הצדק גרי כל וכן

 והיה ,מחשבתם וקלקל עצתם והפר בקליפות ומרמה נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות
 שהשליעס לו לרע באדם האדם שלע אשר הפסוק כוונת פירוש יובן ובזה לרעתם,

 הוכחה שמזה ונמצא להם לרע והוא כרצונם הנשמה להכניס באדם להקליפות
 את להזיק כדי כשביל העושים וערמתס ותחבולתם עצתם תועיל שלא להם עצומה
 ממעל אלוה חלק ורמה גבוהה ונשמתם דקדושה מסמרא קודש זרע שהם ישראל

 א"כ לרעתם תהיה אלא לעובתס תהיה שלא די ולא להפך עצתם תהיה אדרבה כי
 ומזמת מחשבתם בהם לעשות ויקערגו יבקשו ולא בישראל יגעו שלא מוב יותר
 וכמו הרבה ירויחו וישראל הרבה יפסידו יותר'שהם שכיח אדרבה כי הרע לבס

 להכניסה בקשו ולכן ח״ו ההיא הקדושה הנשמה לאבד חשבי שהם אאע״ה גבי שהיה
 בראשם גמולם והשיב מחשבתם וקלקל עצתם הפר והקב״ה תרח של זרע בעיפת

 אל גם אלא ונשגבות רמות במעלות ועלה מאוד ונזדכך נעהר שהוא די שלא
 מרגיש ולא חלי, דלא כמאן נאמר בזה וכיוצא זה ועל בתשובה והחזירו זיכה אביו

 זה נמצא באברהם דוקא לאו הנשמות של זה וענין זה ודבר סייעיה, דמאריה גברא
 אבותיהם היו כולם לאה רחל רבקה שרה שהם הקדושות באמהות גס אלא

אשר הרקיע כזוהר ומזהירים מאיריס מהס אלו קדושיס יצאו ׳ועכ״ז גמוריס רשעים
:ישראל בית את בנו

V’ הע׳ כל כי ־זטמותיהס באיס שמשם סע״א מן הוא שלהס השורש אוה״ע שרי 
p אל ונק׳ ע״ז לכל ראש שהוא ס"מ תחת משועבדים אומות o b הטעם ומזה 

 יינם שתיית ע״י עצמו המטמא הישראלי כל כי הגויס של יינם סתם נאסר ג״כ
 לו יש העליון הנחש אשר עד ונשמתו גופו ומטמא הטומאה רוח בו נכנס גויס של

 ונשאר בענביו המשומר היין מזה לו המגיע והחלק השורש אותו ולהוציא לחכיוך רשות
 עיקר שהוא הקדוש היין באותו חלקו ממנו נאבד וע״ז בגהינס יינם השותה חלק

 הקודש היין באותו חלק לו אין מותו אחרי ולכן בעה״ב, לישראל להם שיש החלק
 שסחטא חוה על שארז״ל מה סוד תבין ובזה לויתן, בסעודת לבא לעתיד וגס

 בבינה אלהיס שם הוא והגבורות הדינים של שורש כי הוא הכוונה לו ונהנה ענבים
 המשומר יין סוד הוא בתוכו אשר קדיש והדין ענבי״ס גי׳ אלהי״ס פעמים ושני

 שהם שבו השמרים ומן היין מפיסול אלא ניזונים החיצונים שאין ונודע בענביו,
 מלא עכור יין והוא קשה דין הוא שיונקים השפע זה והנה הקדוש, הדין שיורי

 סחטה וחיה הענבים, תוך הבלוע היין דמיון הקדוש דין תוך בלוע והוא שמריה
 וכוונתה עצמו, מהיין גם לינק לחיציניה כח יש השמרים ע״י כי הענבים אותן

כח עוד יהיה לא ואז שם הבליעים השמרים יצאו ההיא ההחיכיה שע״י היתה
לחיצונים



נאייוסף נחלת
 החיצונים ברא ולכן מלפניו שייראו פשה שהאלהים ומפני משס, לינק לחיצונים

 החיצו/ לבטל ברצינו עלה לא 1ול< כמדע גבוה צורך הס החיצו' כי הרשעים בם לייסר
 אדם שחו ההוא היין ומן וכו׳ ענבים וסחכיה זמנם קודם אותם, לבטל חפצה וחוה
 השפע זה עליה המשיכה וכאשר דמותא, סטרא הנק׳ ההרעלה כוס שהוא וחוה

 כנודע זהומא בה והטיל הנחש עליה שבא גרמה ברע עוב מעורב שהוא נסך יין של
 בעונש נענשו ולכך בנדתה ג"כ עמה אדה״ר נזדווג ואז נדה פירסה ומיד תכך ואז

 ז ועי בו תגעו לא ואמרה בדבריה שהוסיפה על היה זה חטא שגרם ואמרו מיתה,
 גוי שמגע גזרו ולכן אותו טמא כי נסך יין ונעשה באילן ונגע ם״מ שבא גרמה

: ממש נסך כיין בהנאה ואוסר נסך עושה
י מ י  ראש להרים יוכל ולא נכנע ום״מ המדרגה בשפל הקליפות היו מרע״ה ^

 ועשו ישראל את והטעו רב ערב כשערבבו אך נחבשו, בנחושתיים ורגליו
 נתיירא מעלתו עוצם כל עם שמרע״ה עד וחיילותיו ס״מ נתחזק אז העגל את

 נשפל המשכן את כשעשו זאת ובכל וכו/ והחמה האך מפני יגורתי כי שנ׳ מהם
 שעדיין לפי■ וכל מכל ס״מ. לכטל למשה כח היה לא עכ״ז אבל כמתחלה ס"מ ונכנע

 מתחילה שהיה ומה הנ׳ לשער יזכה ולעתיד חולה גי׳ מ״ט כ״א הג' לשער זכה לא
 כי וידוע לצדיק, מ״ט לעולם יתן ולא מ״ט הרשע עתה רשע לפני מ״ט צדיק
 כי דבינה נה״י בין שרשו מצד הוא ס״מ וכח דבינה, נ״ה בין בדעת שישו משה
 ראש וראשו מקדושתו נפל ואח״כ בינה בחינת בבריאה השרפים מכת היה

ה נשאר אכזר פתנים  אינם דז״א בנ״ה ששורשים התנאים כל והנה דיצחק, נעטפי
 ודוקא יכולין, אין למעלה שרשו במקום אבל ממקומם אלא ס״מ לעקור יכולים

 ויבמלנו משרשו לעיקרו יכול והוא דבינה נה״י בין בדעת שמקומו מרע״ה שיבא עד
: בדעת ונשיא גבוה רם עם בן הוא כי

'  אחת לכל ויש ומחלת אגרת ונעמה לילי״ת ורם בעולם הס קליפות כתות ך
 יש לבד ולילי״ת מספר, להם אין הטומאה רוח של וכתות מחטת מהן וא׳

ת אלפים כמה יש מחנה ולכל שמה כמנין מחנות ת״ך לה ו ^  חבלה, ■*מלאכי ו
 בפ׳׳ע אומנות לה יש מהן א׳ ולכל וכו׳, חבלה מלאכי רבוא ס׳ לה יש אגרת וכן

 ומארבעה הגזל, על ומחלת ג״ע, על נעמה ש״ד, על אגרת ע״ז, על לילית כמו
:השדים אמות נקראו והם המזיקין השדים נולדו אלו

ע  ברא כך קליפות בלי פרי שמרים בלי יין תבן בלא בר שאין כמו ד
דימינא מסמרא ברא רשעים ברא צדיקים ברא גיהנס ברא נ״ע ■ ^
להאציל הקדומה ב״ה במחשבתו כשעלה וכן דשמאלא, מסטרא כרא
 אחרים נמצאים להמציא ג"כ רצה האצילות בעולם עליונות י ספירות העשר ממנו
 ברא והיצירה הבריאה בעולם וכן ענג, תמורת נגע להם קליפות דמיון זרים

אוהב זה לכת וככבי הגלגלים ובעשיה החסד, מצד וזה גמור דין מצד זה מלאכים
קר וזה חס זה ארמ״׳ע יסודות ד׳ וכן לרעה, וזה לטובה השפעתו זה אויב וזה
 וזה רודך זה מטיב בסגולתו וזה וממית דורס זה הארץ חיות וכן יבש, וזה לח זה

 המות סס וזה חיים סס זה נדרס, ברגלים וזה נדרש לרפואה זה הצמחים נרדך,
 ז נבראו זה וכעין וחשך, אור טו״ר בתכונת העולם כל נבריא וכן בתוכו, נתין

לטובה עתים י״ד הזכיר הע״ה ושלמה טהרה, היכלות ז' כנגד טומאה היכלות
וסמך



יוסח נחלת
 במתו/ יפה עשה הכל ת6 אומר גזר כולם ועל לרעה עתים ׳״ד להס וסמך
 ונועיהס השמיס ברא חושך ובורא אור יוצר ב״ה א״ס הא' הסבה אס זה וכפי

 יצאו הפשוט שמאחדותו בודאי וצאצאיה הארץ רקע ומניעיהם הנבדלים השכלים
 לחבל כמשחיה אדם בני להוכח נבראו מהם אשר האלו והשדים הרוחות ג״כ

 מלאכי משלחת וצרה וזעם עברה אפו חרון בס ישלח ע״ה המלך דוד שאמר וכמו
 פעולה שוס לפעול נברא בשום יכולת יש לא השי״ת שמבלעדי דע אך רעים,

 ולממשלת למקרה העולם הניח שהקב״ה תחשוב ולא ישמור, חסידיו רגלי והקב״ה
 ורצונם חפצם לפי ירצחק וילדים יהרוט וגר אלמנה ח״ו האלו והשדים הרוחות
 למקרה נעזבים כמעט זכיות להס שאין שאלו הגס כי בזה, מקצת טעו כאשר
 וכל השלמים אנשים על מ"מ בנ״א, בהם ולהוכח לחבל משחית ברא ה׳ באשר

 הרוח את לכלות מהם ברוח שלטון אין נפשם את להטהר הבאים השם מבקשי
 בחסידים מושלים אין הטורפות שהחיות וכמו רגלו, בכך אפילו ולנגוע האנושי
 חלש מלך אי וא״ל הארי את שראה דוסא בן חנינא ר׳ ענין כמו מעשה ואנשי

 הערור עם מעשהו וכן ברח, ומיד ישראל בארץ תראה שלא השבעתיך לא
 למשקל מהדרא קא דהות איתתא ההיא פ״א חולין במס' וכן בתנחומא, כדאיתא
 כתיב מלבדו עוד אין מלתא מסתייעא לא שקולי א״ל חנינא, דר׳ כרעיה מתותיה

 נקראו למה ואמר יוחנן ר׳ שהקשה ואעפ״י כשפים, לו לעשות המרשעת רצתה כי
 כך זכותיה, דנפיש חנינא ר' שאני תירץ כבר מעלה של פמליא שמכחישין כשפים
שנט יטח לא כי לו להרע המיוחד באדם שולטים אינם האלו והמזיקין השדים

הצדיקים: גורל על הרשע
ם י ד ש  לרוב יטוסו כן ועל והרוח האש והס קלים יסודות משתי הוייתם עיקר ה

 בין בכלל הזה השפל בעולם הנבראים שבכל וכשס וקלותם דקותם
 השדים יצירת היתה כן יסודות, מד׳ מורכבים הס והדומה הצומח ובעל־ חיים בעלי

 היו יסודות מד׳ המורכבים אבל אלה, יסודות משתי מורכבת בראשית במעשה
לה יס^ות משתי המורכבים והשדים האדם להשגת ומורגש גס גוך  דק גוך הס ̂ו

 לפני צורה ומתלבשים מתדמיס הס אבל האדם לחושי מושג ולא מורגש איננו
 מד' שהמורכבים וכשם רוחניים, האלה היסודות כן כי רוחני טך הס והנה הרואים
 כאשר וחלייס היסודות מזג ובריאותם היסוחת חיבור הוא וקיומם הוייתם יסודות

 שני חבור הוא וקיומם השדים הויית כן מזה זה פרודס ומיתתם זה על זה יגברו
 ג׳ בשדים נאמרו דברים ששה שארז״ל וזה מזה זה בהפרדס ומיתתס היסודות
 כמ״ה להיות שעתיד מה ויודעין כמ״ה וטסין כמ״ה כנפיס להם יש השרת כמלאכי

 באויר שוכנים שהם לפי כי הענין ובאור הפרטד, מאחורי שומעין אלא ס׳׳ד יודעין
 העופות אס מעופות וחומר קל וזה המזלות משרי העתידות מבינים היסודות בגלגלי
 המכירים המנחשים יודעים העופות ומן בצפצופן אותן ומגידין מהם העתידות יודעים

 שיודעים ומה המזלות, משרי זה לדעת להם שאפשר לשדים ק״ו חכמה באותה והבקיאין
 הידיעה וגס רבים, לימים רחוקה לא קרובה עתידה אלא אינו העופות גם השדים

 ברה״ק הקדושה בפנימיות אבל האצטגניות מתוך חיצוניות בחכמות אלא אינה ההיא
 אפי׳ להם אין הרעים בשדים אבל הטובים בשדים רק בזו וגס חלק, להם אין

א ורבים פריס כבנ״א ושותין איכלין אדם כבני ג׳ בחיצוניות, כבנ״א ומתים כבד
אין



גביו™ נחלת
ד המורככ האדם כי האדם מזון כזה הכוונה אין  הנה מורגש גם גוף והוא יסודות א

 כיוצא נ״כ מזונם הנה דק רוחני גוף שהם השדים אכל גס, טכ כו כיוצא מזונו
 הוא שכהם האש חלק כי המיס ולחות האש ריח היא ושתיתם ואכילתם דק כהס

 ושותין אוכלין וזהו ממנו שאכד ההוא הלחות להחזיר וצריך שכהס הרוח חלק מיכש
 סיכות לשתי כתוכו מתיבש גופו לחות כי הזה דרך על הוא אדס של מזונו כי ככנ״א
 מכפניס, לחותו המיכש הטכעי החוס מפני והשנית מכחוץ המקיפו האויר מפני האחת

 הם כי השדים מזון הוא וכזה ממנו, שאכד הלחות להחזיר למזון יצמרך כן ועל
 הקטורת ענין וזהו לחכה^ כתעלה אשר והמיס שכתיכ כענין המיס לחות לוחכיס

 הס והנה מזונם הוא ההוא והלחות העולה העשן כי ע״ז עוכדי להם שמקטרין
 אוכלים הס כי תאמר שאס עתידות, לו ומגידים האדם אל ומתחכרים כזה נהנים

 להס יאסף היס דגי כל את אס להס ומצא להם ישחט וכקר הצאן האדם ממאכל
 האדם שמיתת כשס הוא שכהס המיתה וענין מספר, לאין הס רכים כי להם ומצא
 לרוכ הטיסה וענין יסודיתיהם, חכור פרוד השדים מיתת כן יסודותי' ד' פרוד הוא

 פורח יסודות מד׳ המורככ המף אס העופית מן ק״ו וזה יסודותיהם שתי קלות
 מאד כו מעטים והעפר והמיס והרוח, האש עליו שגכרו מפני רכ כקלות כאויר

היסודות ומן קליס יסודות שהס כלכד והרוח האש מיוסדי שהם השדים כ״ש
: כלום כהם אין הככדים

 ונק׳ ורוח מאש מהם ויש אישיים, ונקראים לכד מאש מהם יש השירים
 שעם מהם ויש מימיים, ונק׳ ומים ורוח מאש מהם ויש אוירייס,

 כך גופם דקות וכפי עפרייס, ונק׳ הדקה מן דקה כעפר הורככו יסודות הג׳
 כתכלית הס אש של הרוחות כי לרע או לטוב ונטייתם ושכלם נשמתם עלוי

 כדרז״ל, המוזכר שידא ליוסף שלימד השד היה הכת ומזה ת״ח ג״כ והס השלמות
 ושני האדם, כרית כעלי ג״כ והם שפלה ממדרגה הס ורוח אש של שהם והרוחות

 ומיס ורוח מאש המורככים אולם חי, כל מב^יני לדקותם נעלמו האלו המדרגות
 המשוש, מחוש אף־ נרגמגז מהעפר התחתונה והמדרגה מהחוש, לפעמים נרגשים

 רז״ל כפי נקראו ולכן ומזיקין מתכלים הרעים השטנים הם הללו כתות והשני
 מהם ומלעיגים מהתלים והם אדם כני עם ודרים כיתיים מהם ויש תכלה, מלאכי

 מדכר כארץ ואחרים והנהרות המעיינות אצל יושכים אחרים ויש כמיס, לעג ישתו
 כי להרע מחשכותס וכל כמרזבים ואחרים המטונפות ומכואות כחרכות וערכה ציה
 ונראים ממש ארס כגוף המתלנשים הס ואלו דם, לשפוך וימהרו יארוכו לדמם הס

 כסודס מלכא מהם ירחק נפשו שומר ע״כ ונככדים, רכים כתכו כאשר לעיניס
 והס דרמן הנק׳ שדים מין ויש אתם, אין והיטכ ירוצו לרע רק הס כי ובחברתם

 ומתחבאים וכורחים הגדולים התופח כלי מקולות גס והרעם הברק מן יראים
 שעירים נקראו שטנים, שדים שעירים שמות בג' נקראו בכלל והשדים בהחבא,

 ומושבם דירתם כי שדה שם על שדים ונק' שעירים, בתמונת מדלגים שנראים מפני
 קונים אדם לבני מזיקים הם כי על שטנים ונק׳ ישכונו, ולבדד בשדה הס לרוב

 והמפורסמים שבהם המלכים והם מאד רכים ימים שמאריכים בשדים ויש עמהס,
ונתמנה אשמדאי מת שכבר כזאת לעת בידינו הקבלה אמנם לו וכדומה כאשמדאי

מקומו: על אחר
כל



דע

יוסח נחלת
 העולם יזומות היו דירזינא מםמרא כישראל שורה היתה שהנכואה זמן

 שכל ויען דמסאכא, סערא וכל השדים עם העתידות לידע ג״כ מתעסקים
 כך נכיועה שומיס בתוך מתחזקת 'השושנה ריח שתראה כמו בהפכו מתחזק דבר

 כקיפיס סע״א מתנכר באוה״ע היה כישראל מתנכרת היתה שהנבואה זמן כל
 נם התחיל מישראל להסתלק הנבואה התחיל וכאשר אדם לפעולות להדמות רוצים

 צדק יבא עד וכל, מכל לא אך האלו והרוחית סמ״א כח מעכי מעע להסתלק כן
 :יחלוך כליל והאלילים הארץ מן אעביר המומאה רוח ואת ואז עולמים

 וארז״ל וםכן״א, השדים בכח מתפעלים וכלם רבים אופנים על שהכשופים
 ע״י שמשנין והוא מעלה של פמליא שמכחישין כשפים שמן נקראו למה

 חרמומי שעשו כמו נחש הממה מן ולעשות השמים מן המסודר הדבר מבע כשפים
 כשפים מעשה זה בלהמיהם שדים מעשה זה בלהמיהם וארז״ל בלמיהם מצרים

 הפמליא והכחשת ירם, על המכשפים ופעמים עצמם השדים פועלים שפעמים ר״ל
 הננזרים הפשומים הכחות הפך שהם דברים הרכבת לממה עושה כשאדם הוא

 וראוי ש״מ, פמליא הנק' והם להם נפש שהם עירין ובנזירת הנלגלים בתנועת
 ית״ש בוראו רצון שהוא הפשומ מבעו וכפי כמנהנו שיתנהנ העולם שיניח לאדם

 הכשפים אחר ההולך שכל ודע הכחשה, צד בזה יש בכשפים יתעםק ואם כך, שבראו
 סר ית׳ הבורא השגחת כי ליה, מאןדקפי׳קפדין ארז״ל וכן אותו, ומזיקין רודפין הכשפי׳
 הקב״ה מעבוד' עצמו פורש הוא הכשפים אל עצמו הפונה כי יען בידיהם, ומניחו מעליו

 גמור׳ ע״ז וזהו ס״מ תח׳הםמ״א ועבד משועב׳ להיותו כ״א כלל, בקדו׳ חלק לו יהיה ולא
 לנשמתו ואוי לו או להסמ״א כ״א להקב״ה עבד אינו שהוא לומר מוכרח כשופי׳ הפועל כי

 עם המשחיתים חבלה מלאכי באין פמירתו בשעת כשופים שעשה זה האדם וסוך
 פועל אינו אם לבד ולא שלנו, מכת הוא זה ואומרים שלו הנשמה את לקבל הסמ״א כל

 המכשף מוכרח ג"כ כישוף לעשות להמכשו! המצוה אפילו אלא הכישוף בעצמו
 להם לומר המכשף ומוצמרך הכישוף על הממונים והמשחיתים הסמ״א אל לבוא

 עומד אני כמותו^>ובמקזמו שלוחו ואני בשליחות אליכם שלחני זה פלוני בפירוש
 מרוצה והוא עבדכם להיותו שלכם הממשלה תחת אותו ומכניס אותו ומשעבד
 נתמעע כי זה עובה לו תעשו כי לו יאות בזאת רק שתעשו מה כל ומסכים
 שתודיעהו שמבקש העולם מסיבת דברים שאר או משונאו להתנקם או מחייתו
 שולחן לערוך המכשף מוכרח ולפעמים התרופה, ומהו הסיבה באת מה בשביל
 השולחן ומסדר אכזרי מאכל שהוא וכו' חזיר וחלב שחור עורב של וכבד ולב דם וליקח
 אותן ומבקש ידועה קמורת להם ומקעיר הסלחן על המאכלים אלו ומעריך החיצונים לפני

 בעד ומבקש יהם פנ ל עומד והוא מבקש הוא אשר המשחיתים ראשי שם ויתאםפו שיבואו
 זאת על ע״כ, לו הצריכה פעולה איזה או כישוף לו לעשות המכשף מן שביקש האדם זה

 מנחש או מכשף שכל ומנוסה ובדוק הזה, הרע המעשה על וילפת אדם כל יחרד
 והעומאה מרה בנפש ימות והוא העולם מן נעקר העומאה בשמות מתעסק או

 שהיה מעשה עמי ובני אחי לכם ואכתוב מהם, ירחק נפשו ושומר בו פוגעת עצמה
 בחולמיס לבבו את והכיו וקוסמים, למנחשי׳ שנתחבר עמינו, מבני אחד באיש בזמננו,

 תתחבר זה, מה ועל זה מה זה, על הוכחתיו וכאשר ואומיס בכח דעתו וגנבו
רתמים מגחלי לך חדל קיימים, נוטעים ארזים רמים, מבני ואתה ומזה, שמה לבני

ולא



נגיוסוז נחלת
 שהם באמרו יכולתי, לא רזמעשיו ולהפריעו אותי דחה ובקש עצת/ לשעוע רצה ולא

 אי^ס ובאמת טצחיס, הס דבר בכל הכחיס, כל לעשות יכוליס מומחים, רופאים
 קוה קוה וגואפיס, חיצונים ומחבקי מעופפים, הכיומאה בכח שורפים נחשים י־ק

 לא תעל, בלי להפך ותהי הה הבעל, כומרי הבטחוהו אשר גדול, עושר האיש
 לא על הדמים, אנשי הידעונים אוהביו התמים, האיש את שנאו הימים, ארכו
 יאמר כנפיו, את מרטו והזדים באפיו, ומזון טרף מהם מנע כי רק בכפיו, פשע
 אין עד בבהלה אותך אשנא כמתחילה, מזון לי תתן לא אס הנקלה, ההמוני משל

 להביס, פני ופניהם הידעונים וששו מרובים, בתחלואים האיש ונחלה ותכלה, קץ
 והבורא היוצר כרצון לקבורה, והובל האיש ונפטר כעורביס, טובה תחת רעה שלמו
 ותסלח תמחול האל אנא ליצירה, התרנ״ב כשנת שנים כעשר זה ואורה, חשך

 שהאיש מנוחת/ובהיות וימצא יובא עדן בגן נשמתו, החיים בצרור ותצרור לאשמתו,
 רע לעושה ה׳ ישלם בצדייה, הטעוהו הידעונים ורק היה, כשר אדם הנפטר
 ו' לאחר לילה, חזיון בחלום המנוח אלינו נתגלה כן על עובייה, החת* כזיגוד
 אותי ופדו לנו אמר חושו חושו גדולה, בצרה הוא כי ואמר בבהלה, למיתתו ימים

 מיוסר, נפש לפדות קודם שעה יפה המיצר, מן וחלצוני סבבוני השטנים כי הצר, מן
 אשר קבורה, וטעון חמץ ביעור נמצא ושם הסגורה, תיבתו נפתח כי בזה לט ורמז

^ צ ע  בתוכה, יש מה לראות התיבה פתחנו למחרת נבערה, בעצה הידעונים ’י
 ועכשוב פתן חמת והנס בכריכה,ופתחנוס נכרכים וטלמסאות קמיעות כמה ומצאנו
 קמיעות ותמורת והטעוהו האיש רימו אשר הידעונים ידי מעשה ניתכה, בחימה

 להכעיסהו, הטומאה בשמות הקדש שמות ערבבו הדריכוהו, מנוחה מרורות כתבו
 ונגלה ההמוניים, בפי יקראו חכמים ובשם הרמאייס, הרופאים עשו מה הראית

 בוכים ובקול מנוחה, מצא לא המנוח עוד אהה אך התירניים, לפני ערוותיהס
 רווחה, למצוא תיקון לי ̂ עשו רעי אתם חטני חנוני באנחה, בחלום ב' פעם הופיע
 בתורות עבורו ללמוד ת״ח עשרה אספנו כרת, תיקון לו לעשות ונזדרזנו חשנו

 והופיע שב יום עבר^כ' לא היקרות, נשמות להציל והיום הלילה כל הסדורות,
 הלילה, כחשכה חשוך האסורים בבית אסור שהוא באמרו יללה, בקול ג׳ פעם

 ולפעול, להמנוח עוד לעשות ומה נתעצבנו עוולה, בני יעופפוהו כי יחרד צפור ומקול
 תלך לבל יקרה נפש להציל ומגדול, מעוז הדור מופת העיר לרב להגיד והוכרחנו

 ללמוד חבורות, פינות בג׳ ת״ח י׳ פ״ב לאפוף לנו וחיוה הגועל, ביד ח״ו חמס
 ברורות, כלס אחרים תקוניס עם הטהורות, משניות כולו הש״ס כל המנוח עבור
 לכסות דבר הסתר ה׳ כבוד מפני בשלימות המעשה כל לפרש הקולמוס כח כשל
 ע^ כ, ע הנשמות, לחבל עוולה בני יוסיפו לבל אלא זה כתבתי ולא המת, על

 הזאת השערורייה על מתנים וכל הגוף כל שוברת ואנחה עין כל תדמע זאת
 רק מעשה עשה שלא האיש זה ומה בעצמכם ק״ו ושאו הזדים הידעונים העישיס

 עאכ״ו עצמם המכשפים הנז״ל, כל לו נעשה המכיעים הטעוהו כי בניזיקין גרמא
 ונשים אנשים לכל מזהיר אני ע״כ ב״מ, תכבה לא ואשם תמות לא תולעתס כי

 רפואה אפילו רפואה שוס מהם יתרפאו ילא המכשפים הידעונים עם יתחברו לבל
 שוה אינו והדבר לקלקל חשודים הס כבר כי וטלסמאות קמיעות כ״ש טבעית

עמינו בני רוב כי וידעתי כ״ג, סי׳ חולים בביקור במנהגים ועי״ל הענין, כנזק
כבר



יופת נחלת
 זאת לפחות וכל, מכל מהם לפרוש להס וקשה לשמירה קמיעות לשאת הורגלו כבר
 ה׳ וירא ונאמן כשר אדס שהוא מי אלא קמיעות לכתוב תניחו שלא וחיו עשו

 המתפרליס, הרמאים רבו כי עינים בז׳ חקירות ז׳ לזה וצריך חפצו ה׳ ובתורה באמת
 ע״י רק כזאת יעשו שלא הילדים ועל החולה על שלוחשים הלחישות גס זה ובכלל

אלהיך: ה׳ עם תהיה ותמים שמיס^ וירא כשר אדם
 פלאי ולפעול לעשות ומהרה דימינא מסמרא הקדש בשמות כת שיש כמו כי דע

 לעשות כת ג״כ בהם יש מומאה של שמות כך מהמבע, למעלה פלאות
ס  השמן בכת מכשפים וכמה כמה יוכיח הנסיון וכן מהמבע למעלה נפלאים דביי

 שיעשו בכחם שם כי מקים של אומנותו ככלי הם הקדש שמות אמנם פועלים,
 של לכבודו או כנביאים מקים של ברצוני בהם שמשתמש ומי ומופתים אותות בהם

 נופל ואינו ימיו בחצי מת ואינו לממה ונחמד למעלה אהוב הוא כחסידים מקום
 הוא מקום של לכבודו ושלא עצמו מדעת בהם שמשתמש מי אבל שונאיו, ביד

 חלך, בתגא ודאישתמש וארז״ל לרעה וסיפו שונאיו ביד ונופל ימיו בחצי נכרת '
 מיתה, חייב שהוא בהם ומשתמש מלך של חותמו או מבעתו שגנב כמי זה והרי

 שבתי כת כמו מישראל רבים והסיתו הדיחו רבים המעשית שבקבלה ראינו וכן
 אומנתו כלי הם המומאה שמות והנה דיעה וחסר יש״ו ודומיהם שר״י שטר צבי
 וגופם בשרם להיום במיתתם וסופס הס״א מצד המכשפים פועלים שבהם ס״מ של
 ונשמתן גדולים נחשים ג״כ נעשו ומעצמותיהם ועקרבים נחשים המכשפים של

:ונשמתן רוחם תיפח ולילין שידין נעשין
ש  ג״כ העומאה ושמות הקדושה מצד פועלים הקדש שמות אם ומקשים שואלים י

 לפעולות וחסידיו נביאיו ידי על השם פעולות בין נבדיל איך א״כ פועלים
 ואין דברים בג׳ הסתכל דע היא התשובה הטומאה בשמות המשתמשים המכשפים

 המכשפים מעשי כל וכמעט אמיתיים הס ה׳ שמופתי הא׳ מביכה לידי בא אתה
ו נגד נעשים שאם והראיה עיניס אחיזת כ״א אינם א ^ י ב  מיד ה׳ תסידי נ

 הגס כי מצרים מי1בחרל האלהית התורה לנו שהורה כמו חרפתם ונגלה נמעטיס
 אהרן מטה ויבלע קלונם נתפרסם מיד לתנין מטיהם הפכו הם גם המטה שבאות

 המים הפכו ואס עין, כהרף אלא תחבולותס להם עמדו לא כי מטותס, את
 גס והס הצפרדעים, הביאו וטסין המהירים השדים וע״י העין, למראית היה לדם
 עליהם ה׳ הביא וכאשר מכתם, על מכה הוסיפו והנה מעליהם להסירם יכלו לא הס
 בריות השדים ע״י לאסוף יכלו לא כי היא אלהיס אצבע לומר הוצרכו הכניס את

 זמן כל וכן משה, לפני עוד עמדו ולא עצתם נבערה הזאת ומהמכה כאלי, קטנות
 שמות ע״י הצורך בשעת לפעול היודעים עליון חסידי אצל פועלים המכשפים שהיו

 על גזר יהושע ר׳ ביבשה הים עבר א׳ מכשף ואס מנוצחים, היו לעולם הקדש
 על הציץ שגבר כמו כלם, על הקדש שמות ע׳׳י גוברים והיו ובלעו, הים של שרו

 בשום והמכשפים החרטומים יכלו לא כי הוא השני הא׳. היתרון וזהו בלעם, כשופי
 ולא למטה האש להוריד ולא השמימיי בגרם האויר מיסוד למעלה לפעול אופן

 בגרם גזרו ה' שנביאי תמצא ולכן השמים, מן היא הנשמה כי מתים להחיות
 מתים, החיו נס המעלות, צל וחזרת אילון בעמק וירח דום בגבעון שמש השמימיי

לא כי המכשפים מן נמנעים הדברים ואלו פעמים, וכמה כמה אש לארץ הורידו
יוכלו



גדיוסף נחלת
 האל:, כדברים לטשות יכול שבטולס וכשרי אש,ה חרטום ושום אותם לטשות יוכלו

 בפרסום לפטול יוכלו לא כי תמידיים אינם המכשפים שמיפתי הוא הל והיתרון
 יכולים ה׳ וחסידי נביאי מופתי אבל לשטות, או שטה לפי אלא מתמדת פטולה
 האלה השנים יהיה אס שגזר הנביא באליהו שתראה כמו ושנים ימים כמה לעמוד

 רק ואלו שנים, כמה התמיד והמן הבאר נס וכן דבר; לפי אס כי וממר טל
 ודומיהם אלישע אליהו שמואל משה דמיון אותם פועלים היו הקדושים הנביאים

 ודי האון, מפועלי הנביאים יבחנו הזאת ובמעלה להשי״ח, ותחטניס הפלה ט״י ז״ל
: לטהור הטמא ובין לחול הקדש בין להבדיל בזה

הגלגול בחינת תיצור י״א פרק 1'

ר מ  רבים במקומות המקובלים בספרי שראיתי על נצטערתי ימי כל הצעיר א
 קישיא לנו יצא לפ״ז והנה פעמים, כמה וכו׳ ופלוני בפ׳ נתגלגל פלוני

 רבות פעמים בהם שנתגלגלה הגופים נפשך ממה אח״כ הנה דא״כ והוא גדולה
ק  סוך סוך וא״כ להרבה וכ״ש חזייא לא תרי לבי אתתא כי יען יגיעם כל יהיה ^

 הס שטרחו הגופים ושאר הנשמה אותה ליקח יזכה דוקא אחד נוך המתים בתחיית
 הקב״ה הלא כי זה להיות יתכן ואיך כלום ממנה להם יהיה לא לתקנה בה נ״כ
 ויאפה ויבשל זולתו בשביל טורח הגיף זה יהיה ואיך בריה שום שכר מקפיח אינו

 עד שקטתי ולא נחתי לא נבוך ה־יתי וע״ז כלום, יטעום לא והוא אחרים בשביל
 בשם זלה״ה מהרח״ו ר׳ שכתב בש״ה כתוב ומצאתי עיני ה׳ והאיר בנרות שתפשתי

 כי רבים במקומות אצלינו כתוב שתמצא אעפ״י כי דע וז״ל זלה״ה האר״י רביני
 עצמה היא הראשונה שהנשמה לומר תטעה אל וכו׳ ופ' בפלוני נתגלגל פלוני

שמות נתחלקו קץ שרשים כמה הנה כי הוא הענין אבל תמיד, המתגלגלת
וגלגול גלגול ובכל קץ לאין נשמות ניצוצות כמה יש מהם אחד ובשורש אדם בני

 ולהתקן להתגלגל חוזרת נתקנו שלא ניצוצות ואותם מהם ניצוצות קצת נתקניס
 הראויה במדרגה ועומדין עולין אמנם עיד מתגלגלין אינם נתקנו שכבר ואותם
 וכמו נתגלגלו פעמים שכמה ואביהו נדב בערן שהודעתיך מה תבין ובזה להם,

ז״ל באליהו תחלה היו ואביהו נדב כי אלי ברוחך שנים פי נא ויהי בפסוק שנתבאר
שורש ואביהו נדב כי הוא והענין אחרים, גלגילים כמה מלבד באלישע היו ואח״כ
 היו גלגול ובכל קץ לאין פרטיות נשמות ניצוצות בהם ותלויס להם אחת נשמה

 נתקנו לא עדין אשר ניצוצות ואותם ההוא השורש מן וחלקים ניצוצית כמה נתקניס
 להס, הראויה במדרגה עלו שנתקנו אותם כי מאליהו ליקח אלישע ביקש אשר היו הם

 משורש נשמתו ניצוץ שעיקר אעפ״י כי בחינות מב׳ מעורב היה אלישע כי ולהיות
 מבתי׳ שהם ואביהוא נדב שורש מן עירוב בי היה עכ״ז אצלינו כמבואר הצדיק יוסף

 שע״ה לא מנחתו ואל ביה דכ׳ קין על לרמוז אלישע שנקרא שהודעטך וכמו קין
 וקבלו לו שע׳ה שהקב״ה אלישע ונק׳ קין של חטאו נתקן ובאלישע חטאו מפני

של ניצוץ אותו לו היה פיי ובעבור שע״ה, אל״י ונעשו נהפכו שע״ה לא יאותיות
יו'ן



יוסה נחלת
 וכמ״ש עמו שיתחכרו ואטהוא נדב של הניצוצות אלו שנס רצה לכן בתחלה קין

 כנז/ בתחלה בו שהיה קין של נ־צון אותו מחמת להס וזכה וט׳ שנים פי נא ויהי
 אלא המתנלגליס הס ממש הראשונים לא כי שבעולס הגלטליס לכל הבין ומזה
 נחה ובזה ע״ש, זיע״א קדוש לשון עכ״ל בתחלה, נתקנו שלא שלהס ניצוצות בחי'

 תתחלק שהנשמה מכמן לעצמו שתיקן חלק יקח מהטפיס א׳ כל דעתי.כי שקעה
 מנין כפי בטף יכנס ניצוץ וכל מנר נר המדליק דמיון בכל הוא והחלק לניצוצות
 זה. כלל היעב וזכור התחיה, לזמן יקומו וכולס הנשמה לזאת נבנו אשר הטפות

 איברים ברמ״ח כלולה אדה״ר נפש כי דע צמאונך. ורווה מנדים פרי בספר עוד ועיין
 שרשיס^ מתר״ינ כלולה האדס נפש היות ונמצא תרי״ג הס כולם ומספר טדיס ושס״ה
 פרצוף לו יש גידיו משס״ה וניד גיד וכל אדס של איבריו מרמ״ח ואבר אבר כל ואמנם

 מהם גיד כל או אבר כל ולכן ממש, שבו וגידין איברים תרי״ג כולל שלם אחד
שאלו גורס והפגמים העבירות ע״י לפעמים אמנם ושלם, גדול א׳ שורש נק׳

 נקראים הם ונס קעניס שרשיס ריבוי ס' עד ויתפרדו יתחלקו הגדולים התרי״ג
שרשים רבוא מס' יותר אבל כראשונים ולא קעניס שהם אלא ממש שרשים
ואבר אבר כל עד״ז וכן רבוא, מס' יותר גלטל אין■ כי להתחלק להם א״א קענים

 ניציצות לתרי״ג נחלק הוא הנה כנז׳ גדול א׳ שורש הנק' שבאדה״ר וגיד גיד וכל
 להתחלק אפשר אבל מזה פחית ולא גדולים שרשים תרי״ג הם כי באופן קעניס

 שרשים מתרי״ג שורש בכל ועד״ז יותר, ולא קמניס שרשים רבוא ס׳ שיעור עד
 להס אפשר יותר אבל פחות לא תרי״ג במספר גדולים ניצוצות בו יש הגדולים
 ס׳ ועד מתרי״ג יותר האמנם יותר, ולא קעניס ניצוצות רבוא ס׳ עד להתחלק

עשרת עד ויש אלפים עד ויש אלף .עד שיתפרד יש כי שיתחלקו אפשר רבוא
רב בין הנז' התחלקות הפרש וסיבת יותר ולא רבוא ס׳ עד בזה וכיוצא אלפים
 נס לתקנו אי׳׳ו אבות בג' נתגלגל שאדה״ר תבין ומזה והפגמים, העונות כפי הוא למעט

ט׳ דור בכל גס המדבר בדור גס שבעים בי״ב נתגלגל הנשמות כל כי ו
^ באדה״ר: כלולות

ויש הצומח עד ויש הדומם בחי׳ עד ירד האדס שחלק שגורמין עונית מיני
 באבן מתגלגל מותו שאחר רשע יש זה כנגד ולכן מדבר, בלתי החי עד

ע״י כי חי בבעל שמתגלגל ויש בצומח שמתגלגל רשע ויש שחעא מת כפי דומם
ט בהמה גוף צער תסבול אדס שנשמת תימה זה ואין נדמק כבהמות נמשל עונו
 נדמה וחיה בהמה ולכל חיותו בחיים לו שקרה הרשע בנבוכדנצר תימה יש יותר

 שלח יען אותו רובעים וכולם כבהמה ארבע נול הולך שהיה כמרז״ל כמינס לה
 שהוא והודיעו חזר עליו קצף אשר הזמן לקצץ ואח״כ עליון, נגד ודבר לשונו

 עונו ימרק עד קצוב זמן שם יושבים אלו בגלגולים המתגלגלים אלו והנה האלהיס^
 זמנו וככלית חי בבעל ומתגלגל עולה זמנו וככלות בצימח שס להתגלגל לי שגרס
 יודע אינו אדס בצורת אדס שמתגלגל שאעפ״י ודע ממש, באדם ומתגלגל עולה

 בגלגולו יודע הוא עוף או חיה בהמה בצורת כשמתגלגל מ״מ הראשון בגלגולו
 ענין ואמנם בהמה, לצירה אדס מצורות משמים ירד איך ומצטער ומצר ראשון

 של הנשמות אלו ענין הוא הא׳ פניה משני בא׳ הוא באדם שנתגלגל הגלטל זה
אדם בני בגופות נכנסין בגיהנס ליכנס זט ולא שמתו אחר רשעים

החיים



נחיוסף גחלת
 שמתעבריס הוא והל ר״ל, כמפורסס שס אותם הקורות כל וחספריס בעה״ז החיים
 אז יחטא ההוא האדם אס ואז גדול כהסתר בו ומתדבקיס העיבור בסוד בב״א

 שנשמת כמו רע, לדרך ומסיתתו ומחטיאתו מ המתעברת ההיא נפש עליו מתגברת
 להרשיע, רע אוותה הרשע נפש כך להיטיב ומסייעתו באדס מתעברת הצדיק

 עצמו המתעבר להתתקן כדי עצמו לתועלת הוא באדם המתעבר ולפעמים
ס י מ ^  בחי׳ ושתי להיטיב, תסייעוהו ההיא שהנפש כדי האדם לתועלת הוא ו

 המתעברת הנפש לתועלת יהיה או באדם המתעברת הרשע של בנפש גם ישנם אלו
 כדי ההיא הנפש בו ותתעבר רשע האדם יהיה או צדיק, היא הזה שהאדם לפי

 זמן שכל כמו הוא הזה העיבור והנה ח״ו, העולם מן אובדו עדי ברשעתו להחזיקו
 כנשמתה, נשמה אמו בגוך עוד נכללה הנשמה בו שתושפע לאחר אמו בבטן שהעובר

 כמה שתבאנה אפשר הדרך ע״ז כ"כ כשנולד הזה העולם לאויר צאתי, לאחר כך
 והיא ויולדת מתעברת שהאשה כמו או בי, להתחבר מתו שכבר מאנשים נשמות

 הדור על להגן ניצוצות מהן ויוצאות מתעברות הצדיקי׳ נפשות כן כלים, חסרה אינה
 נשמת כי ואמרו כלום, חסר אינו הא׳ והנר מנר נר כמדליק פרטי איש איזה או

 יען ידי, על תורה לתת ישראל בשביל במשה ונתעברה ובהירה זנה היתה שת
 או להישירם אחרים לצירך או מעלה, איזו להשיג או הוא האלו העבורים תכלית

 ושמואל בכהניו ואהרן משה דכ׳ בשמואל נתעברו ואהרן משה נפשות וכן להצילם,
 יפתח אל לילך רצה וכשלא ואביהוא נדב נשמת נהעברו פנחס ובנפש שמו, בקוראי
 בסוד הבאות הנשמות כי ממנו, ופרחו נענש יפתח בת ונהרגה נדרו לו להתיר

 פורחת דאינה ביצירתו גלגיל ע״י הבאה הנשמה כן שאין מה לברוח יכולות העיטר
 הנז״ל פניס משני בא׳ באדם המתעברת שהנפש אחר והנה מותו, יום עד ממנו

 בעה״ז אח״כ לבא יוכל אז עונות־ו ונתכפרו שם לעמוד לו הקצוב זמנו השלים
:בנ״א כשאר בעה״ז בהגוך ויוולד אמיתי גמור בגלגול

ז ן  כי ולהתקן משם לעלות וחי וצומח בדומם הנז׳ המגלגלים אל כח יש זמן בכל לא כי ד
 עליו וגזרו בדומם שנתע^גל מי עלייתם זמן הוא זה אמנם חפץ, לכל ועת זמן לכל ^

 הצומח במדרגת להתגלגל הדומם מן עלייתי זמן יגיע כאשר הנה שנים כו״כ של 3קצו זמן
 ואס חשון, תשרי אלול אב והס השנה חדשי שבי״ב האמצעיים חדשים בד׳ רק עולה אינו
 בד׳ האחרת שנה עד להמתין צריך לאו ואם עולה אלו חדשים בד׳ נשלם לו הקצוב זמן

 ניסן שהם אחרונים חדשי׳ בד׳ הוא החי אל הצו' מן עלייתם וזמן הנז׳ חדשים
 שהס אחרונים חדשים בד׳ הוא האדם אל החי מן עלייתם וזמן תמוז, סיון אייר
 לפעמים מ״מ הנז' ע׳׳ד הוא עלייתם שסדר אעפ״י ואמנם אדר, שכט טבת כסלו
 ותבא עפר שהוא בדומם בתחלתו שנתגלגל מי כמו יחד מדרגו' שתי מטלנל יעלה
 ההוא הנפש מגולגל היה בו אשר עפלי, מעט מעורב ובו עשב וחאכל בהמה איזה
 מן שהוא ביחד מדרגות ב׳ ועלתה ההיא בבהמה נתגלגצל זו נפש עתה והנה

 שהוא בצומח מגולגל יהיה אס כי אחר באופן או החי, אל הדומם
 האדם אל הצומח מן עלה ההוא שהמגלגול נמצא האדם ואכלם האילן ופירות ירק
 דהיינו א׳ בפעם המדרגות כל המגולגל יעלה ולפעמים ביחד, מדרגות שתי והם

 מגולגל היה עפר ובאותו בתבשיל שנתערב עפר מעט כטן האדם אל הדומם מן
אינם ובמלח במים שהמגולגל ודע האדם, אל הדומם יין עלה נמצא אחד אדס

נין׳



יוסח נחלת
 דוממים ואינם ונוכעים וחיים נגרים הם שהמיס לפי הוא והמעס לימח רק נק^
 כגמרא ז״ל אומרם וז״ס צומח הוא גס נק׳ ולק המיס מן נעשה והמלח העפר, כמו

 אלא קצירה שאין ונודע קוצר משוס חייג שלו המחצכ מן מלח הנועל דשבת
 באבן מגולגלים יש כי חזעק מקיר אבן כי נרמז״בפסוק בדומם הגלגול וענין בצומח,
 אשר העונש מרוב זועקים ומשם צומח שהוא מעץ בכפיס או דומם שהיא שבקיר

 *- יחידתי כלב מיד נפשי מחרב הצילה בפסוק נרמז חי בבעל המגולגל וכן שם, להם
 ת׳״ד אשר הבכור והיה לאמר וכתוב התורה מסודות גדול סוד הוא היבום חרך

 יקום אלא כשמו שמו שיהיה ממש שם זה ואין המת, אחיו שס על יקום
 להתגלגל, צריך בניס בלא שמת שמי ספק אין כי ידבר בנפש המת אחיו שם על
 מימיו יכזבו לא אשר הנהר דוגמת זה למקור הפסק יהיה שלא רוצה ית״ש הוא כי

 כל הכוללת התמונה מאותה ונפסק מלמעלה מופסק כביכול מלמטה הפסוק וכל
 ונכרתה ס וז דמותו, נכרת שם כי נכללות הנשמות שאר אשר מקום התמונות

 הנאת תגדל כי וידוע המת, לנפש גדולה תועלת היבוס ומצות מלפני, ההיא הנפש
 שייכות לו שיש לפי יותר המשפחה מן קרוב שהוא במי מתגלגלת כשהיא הנפש
 היה שלא בעולמו היה שלא לאח פרע יחדו אחים ישבו כי ארז״ל וזה עמו, גדול
 ולפי מעולם, הכירו שלא לפי והטעם לייבם חייב זה ואין בעולם אחת ישיבה ■להם
 נחצבו א׳ מצור שניהם אשר ואחיו מעצמיו עצם מאשתו_ קרוב יותר לאדם שאין
 אחיו כשם בנו שס לקרוא מצווה היבם שאין שיוכיח ומה יתוקן, שניהם ע״י לכן

 אשר הרעה ומה וכו הזרע יהיה לו לא כי אונן וידע אונן בענין שראינו הוא המת
 קרא שבעז ראיט גם לזה, מלי«אוים העולם ורוב אחיו בשם שמו שיקרא עליו תבא
 נפש כי אונן ידע כי התורה מסודות גדול סוד הענין אבל מחלון ולא עובד לכט
 מגולגלת ונפש אחיו ער נפש שהיא מגולגלת נפש תהיה יבמתו מתמר בכורו בנו
 היה אבל אחיו, ער עשה אשר ראשונים עונות למרק כדי היסורין מן תמלט לא

 ראשונה, מיציאה נפשו שתהיה כדי אחרת מאשה בניו שאר עם בכורו בנו שיהא רוצה
<חמיו זאת עשה השי״ת כי אונן של גדול אכזרית היה וזה מצד  נפש על המד^

 ונח מהר זה בגוך עוטתיה ויתמרקו בטך שהיתה מועט בזמן תאבד שלא האח
 אונן חושב היה לא וזה זר בחיק מנוח תמצא אשר ער בארצות לשוטט תצטרך

 י ע׳ שניהם תיקן נדח ממט ידח לבלתי מחשבות חושב והקב״ה אותו, גם וימת
והבן: וזרח פרץ והס אליו ושבו יהודה

ת נ ו מ  מעיקרי עיקר והיא ישראל עדת קהל לכלל נכונה אמונה היא הגלגול א
שהקב״ה שידענו מאחר הא׳ והוא, תמוהים דברים ג׳ ומתרצת התורה *

 מאריך ורשע בצדקו אובד צדיק יש ראינו זה כל ועם יאמת צדק שופט אמת אל
 ומעונים מוכים והצדיקים מצליחים הרשעים לו, וטוב רשע לו ורע צדיק ברעתו

 רשע, בן צדיק לו ורע צדיק הבהיר בספר נדרש וכן הגלגול, דבר כ״א זה אין
 וטוב רשע מצטער הראשונים על ועתה מקודם רשע היה כבר עצמו שהוא כלומר

 לא אנחנו ובאשר אוכל, מעלליו פרי ועכשיו מקודם צדיק שהיה צדיק בן רשע לו
 יסורייו על תמהים אנו לכן מלפנים ומעשיו טיבו היה מה הזה הצדיק ענין נדע
דרכו׳ וכל אלהיט לה׳ הנסתרות אבל רענן, כאזרח המתארח הרשע בענין וכן

ראשונים, עוטת סובל ושהיה תרח של נפשו שהיתה איוב על גז^ו ולזה משפט,
ולכן



נויוסח נחלת
 כחייו ומואס תגר קורא היה נשחתו סוד יודע היה ולא צדיק עצמו בראותי ולכן

 נשמה היא נשמתי אם יודע איני ר״ל חיי אמאס נפשי אדע לא ̂אני תס באומרו
 ענןן ועיין חיי אמאס ולכן הראשון היה מי מתגלנלת היא ואס מגולגלת או חדשה
 על שצפה אדם גולגולת בראיתו הלל כן על אשר צמאינך ותרוה וישב ס׳ בזוהר

 ^שופך אשר לדס יכופר לא לארץ כי אמפוך, דאמפת על עציה התליע המים פני
 הביאז ועתה הקודם בגוף הרג בידאי הניף בזה הרג לא ואם שיפכו, בדם כ״א בה

 אברים מחוסרי האדם מבני הרבה רואים.שנילדים אנחנו כי השנית ענש/ |:נליו
 לא לפניו אין כי השי״ת הוא והבורא היוצר ואס חגריס; ופעמים סומים פעמים
 הברה הזכה הנשמה של חעאתה ומה פשעה מה נא נשאל פנים, משוא ולא עוולה

 להשלים בו חפץ אין וכלי ועפל חסר בגיף להכנס לעולם באה שלא עד והנקיה
 ובאים החטאים בנפשותס הקבורים הם אלו כי דרכו יירה האמת אבל מטשיה,

 ראשוני׳ עונות על ונענשים הזה הטפל בגוף ענשס לקבל כדי בגלגול אחרת פעם
 שאנו הוא הג׳ הצודק. דינו ומשפט האלהי היושר כפי והוא עון, בלי יסורין אין כי

 בבטן הטהורה הנשמה שתושפע לאחר בארן היו אשר הנפלים ויום יום כל רואים
 מתים עונשים בר להיות הגיעו לא כר א קטנים ילדים גס לאירה^ שיצאו קודם אמם

 נגד זה והנה לשיענשק עשו מה כי עליהם ה׳ מלפני הקצף יצא ולמה בפרחס,
 אביהם בעון שמתים לומר ואין חטא, בלא מיתה שאין ומקיים טזר האלהי היושר

 הצדיקים בני שמתים פעמים כמה ראינו מ״מ כך הוא הרוב שעל אעפ״י המרצח
 דרך עם אבל למימר, איכא מאי ואם אב להם שאין ביתומים זה וזולת גמורים,

:וכאמור הקודם עון על נענשים הם כי הכל יתוקן הגלגול
 מאתו חסד דרכיו שכל ולהודיע לידע מהגלגול הזאת הפינה ועמוד היסדות יסוד

 מחשבות וחשב נפש אלהים ישא ולא התקועית האשה שאמרה מה והוא ית״ש,
 הגלגול אין כי דע הוא הנפש תתגלגל פעמים כמה עד אך נדח, ממנו ידח לבלתי

ש שרמז וזהו הראשונה הביאה מלבד פעמים ג׳ עד כ״א  הן באומרו אלי^לאיו
 שלשים על בנים על אבות עון פוקד וז״ס גבר, עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל

 אשיבנו, לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על בפסוק עור ונרמז רבעים, ועל
 תקנה לא דאם יותר ולא שלש פעמים הנשמה תחזור עוות אשר את לתקן כן על אשר

 אס אבל חזקה, הוי זמני דבחלתא עוד ישוב שלא הוא ומוחזק תקותה תאבד בג״פ מעשי׳
 מצות מתרי״ג שחסרה מה שתשלים עד פעמים אלף אפילו תחזור המצות להשלים תחזור

 בצדיקים נוהגת הזאת המדה אין כי ודע ולטובתה, להנאתה היא חזרתה אז כי
^ לקץ לך ואתה וכ׳ עמך, תמיד ואני נאמר עליהם כי גמורים תנו  אלו אמנם ו

 עונותיהם על -שיענשו כדי וג׳ ב׳ פעם באים מירוק וצריכין ועונות זכיות להם שיש
 ומבואר החיים, באור לאור כולם ויזכו שבטלו ול״ת עשה המצות שייקמו כדי או

 ניצוץ וכל מנר נר המדליק דמיון ניצוץ בכל הוא והחלק לניצוצות תתחלק שהנשמה לעיל
 התחיה, לזמן יקומו וכלס הנשמה לזאת נבט אשר הגופות מנין כפי בגוף יכנס
 המגיע ועונש בשכר ירגיש ניצוץ כל וכן מעשיו כפי גמול יקבל וטף טף כל ילכן
 היאך הכי תימא לא דאי מוכרח דבר וזהו העיבור, סוד בכלל וזהו וא׳ א׳ לכל

 רועים שבעה עליו והקמונו במיכה והכתיב א׳ בזמן והמשיח דוד שימצאו אפשר
וחנוך שת באמצע דוד רועים ז׳ נינהו מאן סוכה במס׳ וארז״ל אדם, נסיכי ושמנה

ומשותלח



ייוסוז נחלת
 ישי אדם נסיכי שמנה נינהו ומאן משמאלי, יעי!•: ינחק אכרהס בימינו ומשותלח
:עיבור דניך יהיה שזה ודאי אלא ומשיח, אליהו חזקיה לפניה עמוס ושמואל שאול

ורמשים^ או..בשקל־ס עמאה בבהמה להתלבש סופו העריות על העובר שכל
 לשקץ אדם יוכל שבודאי הרמש בכל נפשותיכם את תשקלו ולא רמז ולזה ^
 בחסידה להתלבש סופו חמותו על הבא בעונש ואמרו בס, ואקוץ וזהו בהס נפשי

 דודתך וזהו ותחגיד בגוי׳ להתלבש סופו דודתו על והבא יהרגוה, וחברותיה
 סופו אחיו אשת על והבא לתורתינו, לדתינו לשוב סופה כלומר היא

 מעלה, של הבנין שהפריד על יולד אדס פרא ועיר שנ׳ בפרד להתלבש
 עמו, תעזוב עזב שונאך חמור תראה כי וז״ס בחמור יתגלגל איש אשת על א3וה

 בענולף יתגלגל הבהמה על הבא אשדודית, באשה יתלבש דודו אשת על הבא
 זכרים הס כי ארנבת או בשפן יתלבש הזכר על הבא עבירה בדבר נתעטך כי

 יתנלגל הגויה על הבא אחרות, על יבא א׳ ושנה עליה באין א׳ ושנה ונקבות.
 ממתה המשמשת בגויה יתגלגל הנדה על הבא בקדשים וחיתס שנ׳ יהודית בקדשה
 יתגלגל כלתו על הבא לו, הותרה בה ושנה עבירה אדס שעבר כיון כ* בנדתה

 הבא אחים, שני עליה שיבאו גויה בקדשה יתגלגל אחיות שתי על הבא בפרדה,
 הבא כגמל, צנוע להיות וסופו בעריות חצוך הוא והנה בגמל •תגלגל אביו אשת על
 והרוח האילן בעלה מתגלגל לישראל נבלות המאכיל נקבה בחמור יתגלגל אמו על
 כי לארץ ההוא העלה כשנופל הוא ענשו וסוך גדול צער והוא ומגלגלתו בא
 וז״ס העולם מן ונעקר שנכרת בעת ממש למיתה לו נחשב אז

 ונבל ובלעם שלבן תדע בעפר יתגלגל הרע לשון המספר נבל, והעלה
 של נשמתו נתגלגלה וע״כ בפיהם, אלא כחם היה לא ולבן ובלעם א׳ גלגול הם

 וחזר בנבל ונתגלגל להתתקן התחיל וכאשר כחו, הפך שהוא בדומם בלעם
 ואל לאבן, ויהי כבראשונה בדומם להתגלגל וחזר בדור הרע לשון לדבר לסורו

 הרגשה לה אין אם כי וכצומח כדומם מרגשת בלתי אז נעשית האדם שנפש תחשוב
 דבק הארס הקב״ה^!עונש כי הוא כך הדבר הבנת אולם העונש, ירגיש היאך

 כדי בהם קשורות ונפשותס חי כל לבהמת או לאבן או לעץ ההם הרעות הנפשות
 העצים בחברת הנשמה ואז ממבעס, אינם אשר הדברים בחברת־ שתתעננה
 בצער בארץ ונדה נעה מתגלגלת חמדה בלי וכאבן תערוץ נדף כעלה והאבנים

 ואל למעלתה, והגון מוכן בלתי גופים עם להתחבר עליה קשה כי מיפלגת ודאגה
 תעשה משכלת ומנשמה תייס בעלי בנפש תתהפך האדם שנפש לחשוב תמעה

 ואינה העגלה על כעגלון נצבת היא שהנשמה האמת אלא כן, אינו כי ח״ו בהמית נפש
 בע״ח מגוף יוצאת אז עליה נגזר כאשר ועידן לזמן ענשה שתקבל עד כי לגוף עצמית צורה
 או לצמצם הגדול האדם נפש תוכל איך לאמר תקשה ואל כנז״ל, מנוחה איזה לה לתור

 הארס בערך גדולות שהס ופיל כשור קמטת עם גדולות בחיות עצמה את להרחיב
 אינס הנשמות יען היא הבל קושיית כי האדם נפש בערך קמנות שהם יונה ובן כתור או

 ירחיבו או עצמן את שיצמצמו הצורך מן אינו הוא כן ואס הכמות ובעל גופניות
 הוא הגלגולים אלו כל כי ודע הטף, ממשיגי להן ואין רוחניות הם כי אהלס מקום
 יארע שלא היא פשוט בחייו שב אס אבל בעונס ומתו בחייהם בתשובה שבו שלא דוקא

ישחט אשר ישראל מבית איש איש התורה רמזה הגלניל סוד ועל מזה, דבר לו
שור



נזיוסף נחלת
̂יש יחשוב דס ונו' ו6הכי מועד ל6ה פתח ואל ונו׳ עז או כשב או שור  ההוי^ לי
 עמה בהמה נפש המקריב לפעמים ני מכס יקריב כי אדם לדבר ורמז שפך, דם

 ׳״ו נלכיו כ ג העעס מזה ע"כ אשר , ה תושיע ובהמה אדס וז״ס אדם, נפש מקריב
 לו לברור צריך ולכן בה יש גלנול שמא יורע מי כי פגימה בלי ובסכין בשחימה

 הגס נפש גלגול שם יש אס אחיו מבשר כאוכל החי מן אבר והאוכל יפה, מיתה
 מכבשונו הס הדברים ואלו הבשר, עס הנפש תאכל לא וז״ס לנו היא חוקה כי

: והבן ינגדם לא והשכל מהטבע למעלה עולס של
 של אור איך ת״ח ארז״ל וכן בגיהנס אותו דנין אין בתורה העוסק הצדיק
 שיתמרקו הוא מוכרח והנה וכו' מסלמנדרא ק״ו בהס שולטת גיהנס

 עון כל על כי בגלגול אלא אחרת תקנה לו אין ולכן בג״ע שיכנס כדי עונותיו
 עונשו לקבל נכנסבגיהנס לא וגס בחיים יסורין לוע״י נתכפרו שלא אשר ועון

 לכפר רביס גלגולים מתגלגל הוא ולכן לתקנו מהס עון לכל אחר גלגול צריך עליהם
 ביחד כלס שם עונותיו ומתמרקין בגיהנס שנכנס ברשע משא״כ עונותיו, ולתקן

 לכאורה הנראה כפי כי שאלה מקוס בזה ויש גלגולים, בכמה לחזור צורך לו ואין
 גלגולים, בכמה לחזור ולא תכך עונותיו למרק לגיהנס שיכנס הוא טוב שיותר

 על יוסיך בגלגול יחזור אס הזה הרשע כי ומביט צופה הקב״ה כי הוא והתשובה
 המצות אותם השלים שכבר בראותו ולכן הזכיות על בעונות ירבה כי פשע חטאתו

 העולם מן שיסתלק לו וטוב יפה ואז נפשו שורש כפי לו המוכרחות המועטות
 שלמים זכיותיו ונשארים עונותיו ומתמרקין לגיהנם ומורידו העה״ז מן ומסלקו

 מתמרקין הס מזכיותיו מועטין שעונותיו הצדיק אמנם הוא, חסד חפץ כי חסרון מבלי
 גלגול בכל לו הנוספים המרובים זכיותיו לו ונשארים בגלגולים שסובל יסירין ע״י
 לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה רצה רז״ל מ״ש עד נפלא ושכרו קץ אין עד

 רשב״ל דאמר הגמרא דברי להבין צריך עוד אך וכו׳, ומצות תורה להם הרבה
 הענין וזה _וכו' הזהב ממזבח ק״ו בהם שולטת גיהנס של אור אין ישראל פושעי
 יש כי שוים ^£ושעיס כל לא כ־ הוא הענין תירוץ אמנם לדעיל, כסהורא נראה

 כי שיתקלקלו עליהם לחוש יש ולא ויתתקנו בגלגול לבא להם שאפשר פושעים
 על להתגבר תסייעס אשר אבות זכות להם שיש אדם בבני כן למצוא שכיח בודאי

אור אין ישראל פושעי באמרו רשב״ל משתעי כאלו וברשעים בגלגול, בחזרתם הסט״א
בהם: שולטת גיהנם של

ש  עדן גן ויש מעלה של גיהנם כדוגמת בארץ מטה של גיהנס כי לדעת לך י
 האש היא שס מטה של גיהנס והנה מעלה, של ג״ע כדוגמת בארץ למטה

 והאש שרוךישרפו, ממש באש שס להענישם שלרשעים לנפשותס מוכנת הגדולה
 בגחלת בה שמשתמשין האש ולא כלל העה״ז אש כמו אינה הנפשות השורפת הזאת

 ברא שהקב״ה וכמו- מזאת, דקה אלא האש בגלגל אשר היסודית האש ולא ושלהבת
 מן דקה אש בו וברא גיהנם נק׳ המקום ברא כך הדקות בתכלית הנשמות את

 הנפשות והס ומכילס הדקים הדברים את תופש והוא נתפש נוך שאינו הדקה
 אליהם מגיע אשר צדיקים יש כי אדם לכל שוה אינו הזה העונש אבל החוטאות,

 יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין כי ושתים אחת פעם הרשעים כמעשה
דרך עוברים אלא בגיהנס שס מתעכבים ואינם בלבד שטיפה הצריכים הס ואלו

העברה (טןי)



יוסף נחלת
 איז̂ר בגיהכס ומתעכבים והגעלה שמיפה שצריכים נשמות דש במהירות, העברה

 ישנים כלים הלוקח דוגמת לבון צז־יכיס רשעים ויש מהבונינייס, הם ואלו מועט זמן
 ויש והגעלה שמיפה שצריכים מהן ויש בלבד שמיפה שצריכים מהן יש הנכרי מן

 הענין כן תקנה לו ואין וישבר בחמין בו שנשתמשו חרש וכלי לבון שצריכין מהן
 ויש חדש, י״ב זמן שנדונין מהם יש כי מדרגות בזה ויש הנפשות, בעיכש עצמו

 ולא אי^נשמתם שמפסידין הרשעים מן ויש חזק, כך כל בעונש לא אבל שנדוניןיוחר
 ארז״ל אלו ועל ויאבדו יכרתי ענשס קבלת לאחר כי לצרפם גיהנס של אש תספיק

 המציאות מן יתבמלו לא ומ״מ הצדיקים רגלי כפות תחת עפר יהיו כי רשעים מוסותש
כ אשר שבתחתיטת התחתוצה ממדרגה יהיו רק לגמרי  כמו הנביא איתס דימה ע'
 תקנה לו שאין חרס ככלי הם אשר המוחלמים הרשעים אבל במציאות, שישנו עפר
 ומינים כאפיקורסי^! ישראל מכלל ויצאו הרעות בדעות שנתלכלכו הנשמות הם

 באנשים בפגרי וראו ויצאו נא׳ ועליהם תמידי בעונש הס ומוסרים ומשומדים
ת ענין והנה וכו׳ תמוח לא תילעתם כי בי הפושעים ס  הוא ממה של גיהנס מ

 לו הראוי העונש כפי א׳ לכל שם לדון מדורות מיני רבבות מחזיק גדול מקום
 פתחים ג׳ בו ויש ז׳ המדור עד הכדור תיך האדמה בטן בתוך בארץ למטה והוא
 לכנוס הראוי בפתח נכנס אחד וכל ז״ל כאמרם וכו׳ בישוב וא׳ ביבשה וא׳ ביס אחד

 וגיהנס הצער, ובענין הכניסה בענין הפרש שיש משום שעשה העבירות עונש כפי בו
 שלא והזוהמא הנשמות מתלבנים שבו בדניאל הנז׳ דינור נהר סוד הוא מעלה של

 ומקובלים בהחלט, תנקה מעלה של בגיהנם אך לכלות ממה של הגיהנם יכלה
 המה בארץ אשר הקדושים לכל כמעט דינור נהר טבילת של הזה העונש גזרו

על הנהרציס וחבריו עקיבא ר׳ הכלל מזה ויוצאים מכתמיה, בגיהנס הנשמה לצרך
: ית׳ שמו קדושת יחוד

ז ל ״  נהרים ובו המשוה קו באמצע הארץ במבחר ושמן דשן מקום הוא ממה של ו
ם קציעות ואהלות מור טובים אילנות מיני וכל רבים ׳ בי ט  מיני וכל מו

ס פרי ד ס גדולה תועלת מועילים מופלאים צמחים וגו מג י ב  הרבה ומתוקים ^
 נכנסים היו המתהפכת החרב להט ולולי אצליט ומפירסמיס הידועים אלו מלבד

ט אדם, בני בו  מן נראה וכן היקרים הבשמים כריח ריחם 1מפריחיס אילטת ו
 עלי וקבץ טליתו ופשט ג״ע בחומות אליהו שהוליכר פלוני רבי במעשה הגמרא

 יהושע דרבי וגם'מעשה זהובים, בכמה מכרה בה שנדבק הריח ומן וכי׳ האילנית
 בתים ז׳ בו ומצא חיפש ואיך ורחבו ארכו וחדד הג״ע ראה שבחייו יוכיח ליי בן

 הכניסו מי כי עליון עדן מהגן הוא ריב״ל שכתב שמה בנפשך תדמה ואל וכו/
 הוא בודאי אשר שם להוליכו המשחית למלאך רשות היה ואיך וגויה בגיך שם

 דשניהם מעלה לשל עלה ומשם מטה של בג״ע הכניסו אלא שם נכנס איט עצמו
 בג״ע ושם וכו׳, לואי בר את ממט ושאל למעלה בעלותי לרשב״י ומצא מכיוניס

 ושתיה מאכילה לא אך הריחות מרוחניות הנאה הדקים הגופים מקבלים מטה של
 אלא ממש ושתיה אכילה אינו שם אכילתם רק הגשמיים בנ״א שמתענגים כדרך
 תענוגים ומיני מהריח נהנים אמנם וישתי, ויאכלו ישראל אלהי את ויראו כדרך
 בג״ע והוא גדולה אחרת מעלה ויש לשער/ •וכל אינו בחימר המליגש שכל אשר

לך ואין השכינה, פני תמיד לראית הכבוד כסא תחת הנשמה ־בעלית מעלה של
מדריגה



נהיוסף נחלת
 הע^יה ס וז מטה של לג״ט חוזרים עלייהס חר6ל כי ודע מזו, גדולה מדריגה
א תא3למחי סלקי כי רבנן לי אחזי בב״מ הנז׳ והירידה ^ ק  כמו כי וכי׳ ךי

 מגיפס להתפרד וכל מכל יוכלו לח כי ויורדים עולים חדש י״ב כל שהנשמות
ע להם קנו אשר הנפלא והעדן העצום התענוג מפני כך כבודם, ,ומשכן  ן יורד בג'

 הנדוליס המלכים כמנהג מקדם להם היו אשר ומדורס גבירתם ושוכנים לפעמים
 ממ.כתס ועיר שלהם במטרופולין לבד לא להם ממלכה ובית למו היכלות הבונים

 הצדיקים וכן נסיעתם, בעת בתוכם ולשכין כבודם להגדיל אחרים במקומות אלא
 צגמרי הקרושות ההיכלות מניחים אינם החיים בצרור, גדולה כמעלה שיעלו אך

 וקרובים מהאהובים אס.היא ובפרט לג״ע נשמה איזה מחדש בא כאשר ואדרבה
 ז בעה שהאנשים וכמו יפות, ־פנים בסבר אותה ומקבלים אצלה הולכים מיד

 בעו.ס ההווים והמאורעות הרחוקות ארצות של הטובות בשמועות מתענגים
ושואלים הצדיקים ונשמות קרוביהם לקבל יורדים העליון שבג״ע הצדיקים כך

: העה״ז מענייני אותם
ש  את לאכו^ אש וכל הי הרוחנית בנשמה שולטת גיהנס של האש איך מקשים י

בנ^עד, והנקבה בזקן הנער הירהב האדם כנפש הדקים הרוחניים הדברים
 דע נבון קורא אמנם ח״ו משל, אלא שאינו וחשבו בזה טעו המחברים מן שקצת עד

 לזה שירדו קודם הנשמות שכל המקובלים כל מטעם ידוע והוא ושמע אזנך והט
 הגוך ודמות צ^ס כאותו בעה״ז לעמוד. שעתידים וצורה בגוך "מתלבשים העולם
ודורשיו דור דור לאדה״ר הקב״ה שהראה ארז״ל זה ובעבור ממש,
̂כל סיני להר באו בעולם לבא עתידים שהיו הנשמות ושכל חמת ור

 דיוק ובחותו לבא שעתידים ממש הדיוקן באותו הנשמות ראה אדה״ד כי
 שלא מפני הוא הטעם עמנו פה איננו אשר ואת שכתוב והגס סיני, להר באו
 בואה טרם הנשמה מתלבש בו מאד עד דק גיך יש כי והכלל אותם, רואין היו

 דקים הס אבל בצלמו האדם איברי כל מרוקמיס הזה הדק הגוך וברוח לעולה
 ר הבתים חזקת איתמר בפירוש אלא איתמר מכללא ולא הדקות, בתכלית

 נסתכלת ואמרה ל״ק יצאה אדה״ר למערה מטא כי מערתא מציי׳ הוה בנאה
 הזה, הדק הגוך על נאמר בודאי אשר תסתכל לא עצמה בדיוקני דיוקני בדמות
 דקים גשמים עם נקשרות הראשונה בבריאתה המה הנשמות כי הוא הענין. וביאור

מאותם יתפרדו לא והנשמות הראות, לתיש מושגים השמימייבלתי מהטבע רוחניים
עמו בהיותם ובין לגוך בואם קידם בין עולם ימי כל הרוחניים הדקים הגשמים

 האדם בני רוח ש^מה בדברי נק׳ הרוחניים ההם והגשמים ממנו, הפרדס אחרי וגס
 תשיג התנועה ובזאת השמים ככוכבי מעצמו סבובית תנועה תמיד מתנועע הוא כי

 ע^ השמים ימי כל ושלמותה בה העצמי הפועל והוא בוראה את ותכיר עצמותה
 האדם, חת הטשאת כעגלה השכלית לנשמה טשא הוא הרוחני הזה והגשם הארץ,
 להבראות שעתידים ורוחות נשמות אחז״ל והנשמה הרוח הנפש חלקי שני ולהיות
 יעטיך מלפני רוח כי הנביא ואמר יחד, השכלי והטשא הרוחני הנושא חבור שהוא

 במקום אם רוחו, מרכבת עם נשמתו תשאר האדם מות ואחרי עשיתי, אני ונשמות
 במקו^ ואם השכר, מקום הוא בו ינוח אשר הטבעי מקומו שהוא לג״ע קדוש

כש״י עצמו מרגיש הדק הגיף ואותו העונש, מקום הוא לגיהנס לטבעו מתנגד
שמרגיש



יוסף נחרת
 והוא לו דומה ובהיותו בקכר המושלך היוף וללס כדמות והוא בעה״ז החי שמרגיש

 גון! על שעובר הצער מעין הצער מרגיש הוא נס בייהנס השרוי הטן! זה של כמזגו
̂; של ראשו ג״כ חש זה של ראשו כשחש התאומיס כדרך והס גיהנס של  ועל זר
 עס זו מספירות והרוחות אדס לבני הנשמות מתראים בו מאד עד הדק הגוך זה
וחביב איש, יתהלך בצלם אך באומרו ישראל זמירות בנעיס הנז' הצלס והוא זו

: בצלס שנברא האדם הוא
צורך מה א״כ בארץ למטה ג״ע^וגיהנס שיש מאחר לאמר ומקשים תמהים

 ועוד מיניה^ בדרבה ליה דקים רז״ל למדונו כבר. הא האלו לגלגולים עוד
 מלבו ענה לא כי וכ״פ כמה אדם בני לענות והרחמים החסד למקור ראוי שאין
 בעה״ז שברא בעולמות הנפשות לענות הצדק מבית יצא איך וא״כ איש, בני ויגה

 עם התדבקות הוא הצדיקים זוכים אליו אשר הגמור הטוב כי דע אמנם ובעה״ב,
 פעם חזרת מבלי ה׳ עם החיים בצרור קימה של בקשר צרורות נפשם ולהיות השי׳׳ת
 המוכן הקצה אל הקצה מן גדול היותר העונש זה והפך הזה, העכור לגון! אחרת

 כל לא ולמען מלפניו, ונכרתיס ה׳ בנחלת מהסתפח מגורשים היותם הוא לרשעים
 ומשפט צדק והכל שונים מכלים כלים העונשים שג״כ להאמין ראוי שוות העונות

 כמו העול בתכלית עולה פעלו אשר והפושעים גמורים הרשעים והוא, ית״ש מאתו
 ועונש שכר השמים מן תורה והמכחישים הוא לא ויאמרו בה׳ שכחשו האפיקורסים

 כי לגיהנם מיד הולכים אינם תורה עול ובלי אלוה בלי וחיו הנפש והשארות
 מדחי בעולם ונדים נעים הולכים אבל האחרון והכבום העונות למרק הוא הגיהנם

 יודעות אינם כי בעולם מזיקין נעשות ההן הנפשות ואז רוח, נחת שום כלי דחי אל
 פטמים צרות כמה ואחר מנוח, ימצאו ולא העולם בכל ושטות רע לעשות כ״א

 לתור איש אס בהמה אס טף באיזה נכנסות ופעמים וצומח, בדומם מתגלגלות
 ועליהן רחוק היותר והגירוש מהעונש הגדולה המדרגה היא וזו יכולו ולא מנוחה להן

 שהאמינו מאותם הוא הב׳ הגירוש ממך, זונה כל הצמתה יאבדו רחקיך הנה כי נאמר
ת בחטאות וחטאו און פעלו ועכ״ז עבדו ובמשה בה׳ אצו  כתועבות עשוv הנ

 שעשו ומפני העריות, על ובאו רעיהם נשי את וינאפו אסורות בבעילות הגויס
 חוצה פני על ושולחם אותם מעניש עול ואין אמונה אל ה׳ הנה הבהמות כמעשה

 חיה טמאה בבהמה ופעמים טהורה בבהמה פעמים חטאם מדרגת כפי הבהמות בגופי
 ה' מלפני מגורשים בהיותם ימצאו ויגון צער חטאתם על נדונין ושס ועוך,
 הוא הג׳ הגירוש הבין, אין כפרד כסיס ארבע על הולכים הטבעי מטפס וחוץ

 ממנו ידח לבלתי מחשבות וחשב בכלל והס בנכרים או בממזר שמתגלגים מאותם
 הד׳ הגירוש ודומיהם, ונאוף רצות גנוב חמורות ועונות גדולים חטאים על וזה נדת,
 שר«קנו וזהו ישראלי בני נשי בגופי ומתנלגליס ומינס כקדושתן שירדו מאותם הוא

 האשה כי מהקודמת פחותה היא מהעונש הזאת והמדרגה אשה, עשני שלא ברכת
 כאשר הוא הה' חמורית, עונות על ג״כ הגלגול וזה נחצבו, א׳ ומצור לאיש קרובה

 להם שיש הבינוניים הס ואלו בגיהנם ונדונים ה׳ מלפני נגרשיס החוטאות הנפשות
 ושם נקיון בלתי כבודו משכן ומקיס ה׳ להר לעלות יוכלו לא כי ועונות זכיות

 יוכלו בליעל בני הראשונה הכת מן חוץ הנגרשיס אלו שכל ודע העוונות, מתמרקין
הלוך דגלגוליס וגלגולי הגלגולים אחרי כי מקומם אל ולעלות להנקות ימים באורך

ונסוע



נטיוסף נחלת
 גכגס-ס ח״ם לנעל• ועלומח לצימח עדומס קרוב ער,ר ל-לניל רח,ק מנל״ל ע1.:ם

נ זמן נדונים ושם בניהנס הלב^ הוא הוה והאש הכהעיס וללבן לצרף חדש •'
נמצא פולין, הככוס ואחר נשארו, פדין אשר הזוהמורל מיני כל להסיר האחרון
וקיים אמת ני הקושיא שקטה נחה זה ופס לנשמות, tוצירון לבון כמו הוא שניהנס

 וקדם אחור ול^בן לצרן} והכל האלו הגלמלים הוצרכו ופכ״ז למטה גיהנס שיש הוא
: ואמח חסד ה׳ ארחות וכל הנשמות

ד ח  הגופות מחיה ושהקב׳״ה לנשמויז שכר שיש ולהאמין לידפ התורה מפיקרי א
 יכולת היה זה ומכח כלב, הזאת האמונה לקבופ יצריך בארץ המתבליס

 ה בהקב הדבוקתס מרוב בלבבם שקוע הפיקר בהיות מתים להחיות הצדיקים ביד
 השונמית, בן ואלישט הצרפית בן שהחיה ז״ל באליהו שמצינו כמו מעשיו כח ומכירים

 שיחיו אחר המתים אם עולם גאוני פמודי הקדמונים בין מחלוקת שיש ובהיות
 חיים ■שיחיו אחר למות שיחזרו סוברים מקצרלס הנה לא, או למות יחזרו

שחיו והצרפית השונמית ומבן יחזקאל ממתי ראיה ומביאים ארוכים
מסייפתן והגמרא פוד מתים שאינן פסקו ככולם רובם אמנם ומתו,

מקצת שהביאו והראיה לפפרן, חוזרים אינן שוב להחיותם ה הקב" שעתיד צדיקים
 לכל הכוללת המתים לתחית ראיה שום משם שאין נראה ומתו שחיו יחזקאל ממתי

 כל אחריהם טועים יהיו לעולם בחיים ישארו הם ואם לפרט היה שאז עולם מתי
 ה הקב החיים ולכך לבא הגזור הגלות ברוחב כרצונם עושים היו והם העולם

ח ונתן ולפרסמם הצדיקים רצון ולעשות אלהותו ולפרסם גבורתו כח להראות  נ
 בחחיה אמנם זה, באופן הדברים בהיות מתו ולכך מתים להחיות ואלישע לאליהו

 עוד, ימותו ולא לעולם חיים שיהיו אחר באופן א׳ יהיה העולם מתי לכל הכוללת
 יסודותיו במקרי או בטבע שימות אופן באיזה במוחו האדם שטף אמונתינו ועיקר

 ביסודות ישארו החלקים אותם אלא בכללותם להיזפרב היסודות כללות אל ישובו לא
 גוף יהיה האופן ובזה התחיה לפת המפות להתרכב שמורים ונפרדים רשומים

ן להחיות והמתים כדחז״ל בעצמו המת הוא הקם י ת מ ה  הם שמתו היודעים ש
 ומדות ומראה ותכונה ומזג הרכבה באותה הגופים באותם לחיים ישובו בעצמם

 שיכיר עד כלל שינוי שום בלי כצלמם כדמותם מקודם לו שהיתה עצמה ובמזג
 יה׳ יכלהו לפרסם כארז״ל במומיהם וקמים ולאחיו ולבתו ולבנו ולאמו, לאביו איש

 שיתפרסם ואחר יחד, פכר אל ושב בארץ שבלו הגופות הס איך וידעו שיכירו
 המאירים הרקיע כזוהר כולם ויזהירו ויאירו הקב״ה להם מרפא הפנין אמיתות
 ש ית מאתו ופלא נס בדרך הוא המתים תחיית והנה לטוהר, השמים וכפצס

 בחוט האדם בגולגולת עצם שיש כארז״ל כפיסה כחמירא א' מעצם הטף שישתכלל
 בשווי התחיה נישא הוא זמן בשים יפסד ולא יתפפש שלא נסכי הנק׳ הוא השדרה

 באותם ויתענגו נשים וישחו וישתו ויאכלו ויקומי וכו׳, וחלקיו ומזגו בהרכבתו הטף
 העונש, קבלו בהם אשר עצמן בגופות מעשיהם שכר שיקבלו כדי עצמן הטפית

 ויעשו באמיתות הוא ברוך העולמות לבורא ויכירו רום כמלאכי עליון דעת וישיגו
 מבלי ונפש בטף יתענגו ושם פה״ב נעימות אל יפתקו ומשם זכיות ויקנו מצות

תמיד ויפאריו ויפריצו ויקדישו בהר מרע״ה שעמד כמו גשמי תענוג שאר ולא מאכל
יפתח אז עולמו מחדש שהקב״ה השביעי האלף ובהייע פארם, כי יישראל קדוש אל

להס



יוסף נחלת
 משפחוה משפחות משם ויכנסו חי כל מעיני הנעלס עדן גן שערי הקב״ה להם
 ממש שיעלו עד הגופים עוד יזדקקו ושס מדרגתו מושב מקומו את יכיר א׳ וכל

 המיס פני על ומעופפים שטיס ויהיו משס ויצאו כנפים בעליי המלאכים למדרגת
 הס מה עולמו לחדש להקב״ה שעתיד שנים אלף אותם כדחז״ל התורה סודות הס

: וכו׳ המיס פני על ושמים כנפים להס עושה הקב״ה עושים

הנבואה בחינת קיצור י״ב פרק
 מעע ירא1■זכ הקדמה שאבאר.לך עד תושג ולא תובן לא הנבואה בחינת כי

 ואם הקבלה מבעלי אס רשומות דורשי כל זו, והיא האיכות ורב הכמית
 זה שס היות אחד פה הסכימו כולם הקדושה תורסינו מחוקרי ואס הפשע מבעלי
יעלה ואל כוללם, והוא ממנו נאצלים והס השמות לכל ושורש העצם שס הוי״ה

ב״ה א״ס המאציל עצמות ר״ל העצם שם אומרים שאנו מה כי לומר המעיין בדעת
 הספירות עצם שהוא העצס שס באמרנו הכוונה אלא הטן, בלתי דבר זה כי חלילה

 מורה פי׳ הא״ס של שמי הוא האצילות שענין ונודע הספי׳ עצמות כל הכולל שס פי׳
 תפיסת תהיה שבו ההוא האיש אל יד בית הוא יצחק שם כמו בזה המשל עצמותו,
 ע״י הא״ס כ״כ נדעהו לא כי בו לדבר טכל לא בשם נייחסהו לא ואם הדיבור

 שם וכן בו, להתעסק נוכל עצמותו על מורה אליו ושה יד בית שהוא האצילות
 אצילותו, פי׳ שמו אותו נייחס ולכן ובפרמות בכללות האצילות כל כולל שס הוא ד׳ :בן
הסכמיים רק שמס כי האנשים אל העצם כשם אליו השמות שאר או ד׳ בן שם ואין
לא אבל לסבות או לסבה יצחק בנו את לקרוא אבינו אברהם הסכים כי פי׳

 ית״ש שמותיו כן ואינו עצמותו, על שמו שיורה ולא כלל תכונה על יצחק שם שיוחס
העצם שם אין אמר?ג>כי ולפיכך בו הנקרא הדבר תכונת על מורים טלס כי

זה ולהיות ח״ו, ואחדותו עצמותו שיגבל דבר אין כי המאציל עצמות על מורה
 קדושתו העלם על מורים בשמות לכנותו ונביאיהם ישראל חכמי הסכימו אמת

 מול מערכה מעלה צבא כל מרום בשמי לו יקראו אשר שמו וזה הלבבות מרעיוני
 אמנם תכונה, לו יבינו ולא מקום לו ידעו לא כי להעריצו כבודו מקוס איה מערכה
כי זה לפי יצדק האמת דרך על נאצליו הס מרוממותו וקצת אלהותו לנו המגלה

ד׳ בן שס שהוא העצם ושם והעלמות, מהסתרות קצת המורה שמו הוא אצילותו
 למרע״ה רחמיו ברצון נגלה אשר כפי ופרמס כללם נאצליו עצמות על המורה הוא

 הטהורה במחשבה ועלה הפשוט והחפץ הרצון שבא כמו כי עוד ודע לזכותינו, למען
 לגלות בשביל הקדוש האצילות ית״ש הא״ס שהוא הנעלם מאור ולהאציל להמציא
 נשמה הוא השרשיס שורש יחיד אדון ובאחדות במציאות ולהעיד ולהודות אלהותו

 בתכלית רוחני טף דהיינו האזן לשבר ניף כערך כביכול לו והאצילות באצילות,
 ההשתלשלות לכל נשמות והס להרהר והלב לדבר יכול הפה שאין מה הרוחניות
 p"b שהוא הנשמות כל בנשמת גמור באחדות מתייחדים בנחלת קשורה כשלהבת

ובדמות בצלם עשויה וכלולה משוכללת אחת בריאה לברוא הפשוט הרצון היה כן
ותבנית



ס יוסף נחלת
 צורת להיות כרמותינו בצלמנו חרס נעשה נא׳ ועליו המקודש העליון המשכן ותבנית
 היושב הארס האצילות סוד הגדול אדס לתבנית הוא קען עולס נק׳ הפחתין האדס

לגלות כדי האצילות בהתפשמות היה והחפץ והרצון שהכוונה וכמו הכסא. על
לאשתמודע בשביל והכל ובצלמו בדמותו ויוליד שיתפשע באדס הכונה כן אלהותו

:וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל להבין ולשמור לעבוד אלהותו
 המציאות למחוייב יש נמחקים שאינס שמות עשר כי דע שנית

קדושים כולם ומרומם נעלה שבהם המיוחד ואחד ב״ה א״ס הוא *
 העצם ושם כה׳. קדוש אין כנאמר ב״ה העצם שם הוא ק״ק הוי״ה ובתוכם

אותנו הזהיר ועליו התורה מקבלי לישראל המיוחד ישראל אלהי הוא הזה
 בתחלה אמר אלהיך. הוי״ה את הזה והנורא הנכבד השם את ליראה משה
 כלומר אלהיך הוי״ה ואמר הי׳ השמות מן שם איזה פירש ואח״כ הנכבד שם
 תמיד בו הראשונה סיבה שהוא ב״ה שא״ס מפני אלהיך. הוא הוי״ה שם

 הוא והוא בגחלתו. קשורה כשלהבת הבריאה שאחר בבחינתו והוא גדול באחדות
 בעצם בחינות שתי יש כי בגחלתו. גנוזה כשלהבת הבריאה שקודם בבחינתו

 זולתו אל מושג הבלתי ועצמותו אלהותו בערך שנבחנהו אס ב״ה. הא״ס
 והנה הנאצלים. שהאציל אחר שהיא המושגת בבחינתו או אצילותו. קודם דהיינו

 הבחינה מצד אמנם כלל. ותואר שם שוס לו נייחס לא הראשונה הבחי׳ מצד■
 הוא כי הוי״ה נק׳ הספירות הן שהן עלוליו אל מתפשת היותו דהיינו השנית

תכלית בעצמותו ונעלם בפעולותיו מתפרש הוא כי באופן ויהיה הוה היה
 בענין. גויס שאר או לפילסופיס שוה ישראל אמונת שאין תדע ובזאת ההעלם.

 אתם אין הס כי עמנו. מבני רבים יחשבו כאשר אחד אופן על הבורא יחוד
 המציאות במחוייב מאמינים רק ב״ה הוי״ה והנורא הנכבד השם את יודעים

 במדותיו מלובש בלתי הבריאה קודם בתחלה כאשר הפשומה בבחינתו סתם
 ובבחינה ורמיזה. רמז בשום לזולתו מושג הבלתי בחינתו הוא וזה ה'. סוד שהוא
 על ותפלה *^בודה שום אליו שייך שלא הפילסופיס דברו אשר היעיבו הזאת

 כל ובמלה ותהלה ברכה מכל ומרומם נעלה באמת הזאת בבחינה הוא כי
 המציאות במחוייב שמאמינים אברהם אלהי עם כן לא ,ועבודה. תורה וכל מצוה

 הבריאה שאחר הבחינה שהוא ב״ה הוי״ה סוד הוא במדותיו מלובש בבחינתו
 לנו ונתן ממצרים והוציאנו בסנה למשה שנגלה יעקב. לבית המושאת בחינה
 האמיתי המלך והוא והעושה היוצר הוא הבורא והוא בפנים פנים אמת תורת
 המדובר המצות וכל והתפלה והקרבנות העבודה אליו ששייך המלכים מלכי מלך

 בתורה עליו הוזהרנו הכל ונברא הוה כל היה שבשמו ולפי הקדושה, בתורתינו
 שלא כלומר ה׳ מעם היוס פונה לבבו אשר אשה או איש בכם יש פן באמרו
ס יאמין אבל ובמדותיו, הזה בשם יאמין  מכח שלא לעצמו כח ימשוך וממנו בא׳
 וכפר הכלל מן יצא והנה גויס. ושאר הפילסופיס (כדעת הזה המיוחד השם

 את ה' ומחה בו נאמר מדה כנגד ומדה והנורא הנכבד השם שהוא בעיקר
 תוך שנאצל ממט שלמעלה מה עם האצילות כל והנה השמים. מתחת שמו

 שכל אלא עוד ולא אנפין. שבזעיר הוי״ה של זה בשם מתחלק הצמצום מקום
אחר שם מייחדים אנו אין וכן כידוע. אלו אותיות בד׳ נכללו עולמות ד׳

משמות



יוסף נחרת
 נמצא אחד. ה' אלהיט ה׳ ישראל שמע באמדנו זה שם כ״א הקדושים משמות

 ז״א פרצוף הוא אותו קוראים אנו הוי״ה ושבשס בפינו המורגל הקב״ה שם כי
 הסבה הוא ממנו שלפנים הפרצופים ע״י בו המסתתרת שנשמתו הקב״ה שהוא

 הראשונה הסבה כי העולה הכלל בעבודתו עובדים אנו ולו ממש הראשונה
 היש את ומקיף מאין יש הכל ברא אשר הוא א״ם המקובלים כל בפי הנק׳
 כמשל נסתר ז״א הנק׳ שבאבית הבחיר והוא שבו ובמובחר מבחוץ טלו ההוא
 הוא הז״א והוא הזה המובחר ולכך ומחייהו. בגוף כנשמה מחדר לפנים חדר

 כי עמו ואנחנו אלהינו והוא ומנהיגם ומפרנסס וזנס הברואים כל על השולמ
 והוא כטדע. ומלכות תפארת מזווג ונתהוו נאצלו הנשמות כי חלקו הס נשמותינו

 הנחילנו אשר בתורתינו באמת הנאמרים התשבתות בכל המהולל הז״א הוא
 כמו היעב ב״ה שמותיו סוד תבין ובזה לנו. גלה האלה הנסתרות כל ידה ועל

 התלבשותו קודם כי בז״א. בהתלבשותו היי״ה הנק׳ א״ס הוא משה אל ה׳ וידבר
 קומתו בשיעור אוחז שהוא בז״א בהתלבשותו אמנם נקודה. ולא שם לו א־ן
 וכן בעלמא. ושלימא רברבא אלהא נק׳ אז ותתא עילא האצילות כל אח

 וגבורה לגדולה מטוניס אנו ואין וגבור. גדול נק׳ וגבורה בגדולה בהתלבשותו
 בהתלבשותו וכן בהן. מלובש בהיותו וגבור גדול הנק׳ להא״ס אלא עצמו מצד

 שהוא בו המתלבש הא״ס אור על אלא הוי״ה ת״ת נק׳ ולא הוי״ה. נק׳ בת״ת
הוא הכל וחנון רחום וכו׳ הגדול האל אומרים כשאט זה ולפי ויהיה. הוה היה

: ההיא במדה המתלבש הא״ס על
ה מ ל ק  וחקרו השתדלו באלהיות העוסקים המחקר חכמי כי דע היא ג׳ ה

 המקובלים עם ולהסכים לדעת שהשיגו עד הללו בעניינים בשכלם
 ורבוי הרכבה מבלי פשונן אחד שהוא כגון ית״ש האלוה אמונת פרעי במקצת
 ענייני זה לפי להם והוקשה ובחינה, צד מכל פשוע אחד אלא מתחלפים עניינים

 ענין כי בו, שונים עניינים מורים הס שהרי הקדושה בתורתינו הכתובים התואריס
ט הרצון אינו החכמה וענין החכמה ענין אינו והיכולת הגבורה  ולכן בזה, כיוצא ו

 שלילה דרך התואריס ביארו פשוע הוא שאלוה הזה הגדול העיקר לסתור שלא כדי
 שאינו לומר חכם וכן חלש שאינו להורות ויכול גבור בתואר אותו שנתאר דהיינו

 ר״ל דבר לו מלחייב מהשי״ת החיוב לשליל נכון דיותר אמרו ועוד כולם, וכן סכל
 ועוד האחרים, וכן חכם שהוא מלומר סכל שאינו ית׳ עליו לומר עוב יותר כי

 עמך ודברתי וירדתי וכן נברא, אור שהוא סיני הר על ה׳ וירד פסוק על אמרו
^  הגדול הקול על וכן נברא, וכבוד אור שהוא יאמר אלהיס, מעליו ויעל ש

 השכינה גילוי דבר סוף נברא, קול שהוא יאמרו במ״ת סיני בהר ה׳ מפי ששמענו
 ה׳ כבוד או שכינה הנק' הדבר שיהיה וח״ו נברא, כבוד שהוא יאמרו והראות

 ואיך המשכן את מלא ה' וכבוד כתיב והנה חשבו כאשר ית׳ הנכבד מהשם חון
 שבשתא. מהאי רל״צ ע׳׳ז, כעובד נברא לכבוד והמתפלל והמברך ברוך בו יקבעו

 אחד הוא ית״ש שאלוה האמונה לקיים כדי התואריס בביאור נדחקו היכן עד ראה
 לו אין כן מאמין שאינו וכל הפשיעות בתכלית פשוע שהוא גמור אמת וזה פשוע
 הוא גדול עעות בתורה הכתובים האלוה תארי בטונת שפירשו מה אבל אלוה,
מצינו לא וגם שלילה בדרך לשי״ת החוארים לייחס כלל נתכוונה לא שהתורה בידס

בשוס



איוסף נחלת ס

 הנאנזניס המקובלים אמנם שלילה ב־רך הס השי״ת ־שתארי שארז׳׳ל מקום בשום
 מוקדם ואין כפול ואין מיותר אין בה כל תחסר לא תמימה ה׳ תורת אמרו הם

 כי קצר, דעתו התורה לסתרי זכה שלא מי אך קצר מקרא ואין בתורה ומאוחר
 אזניך המ ועתה הספירות, ידיעה ע״י זולת יושג ולא יובן לא השי״ת תארי באמת
 תקיש ומהס הנבואה בחי׳ על התורה מסתרי ענביס גרגרי ד׳ ג׳ לך אבאר ושמע

 הסנה והנה וירא הסנה, מתוך אש בלבת אליו ה' מלאך וירא כ׳ והוא השאר על
 מתפשעת דאצילות מלכות כי דע וכי/ לראות סר כי ה׳ וירא וכו׳ באש בוער

 התחתון, העולם בזה ודעשי' בעשיה ודיצירה ביצירה דבריאה ומלכות בבריאה
 המאירים גיוגים ג׳ הס 'מלכיות ג׳ ואלו הנז׳ מלכיות ג' כוללת דעשיה ומלכות

 אש הלבת גווני ג׳ הס מלכיות והג׳ אש, לבת נק׳ היא גם עין, בת נק׳ והיא לה
 הוא ה׳ ומלאך בגלות, שהיא דעשיה מלכות אש לבת ראה ומרע״ה בה, שיש

 לחיצונים אחיזה שיש לפי סנה ונק' בעשיה, מתפש' הסנה מתוך דיצירה מלכות
 ראה א"כ לבריאה, ומלביש ביצירה מעכירו״ן הוא ה׳ מלאך כי ונודע בה ולקוצים

 כוללת שבאדם הבהמית והנפש דעשיה, מלכות שהיא אש לבת מתוך מלכיות ג׳
 עולמות ג׳ מבחי׳ נשמות ג׳ הכוללת האדם לנשמת לבושים והם מבי״ע נפשות ג׳

 חמר הס והגוונים עין, בבת גוונים ג׳ שים כמו מלכיות ג׳ הכוללת השכינה כנגד
 לבנה הנק׳ דאצילות מלכות חוור אש בלבת נראים גוונים הג׳ ואלו תכלת, סומק
 דיצי' ומלכות סומק, ביצירה המתפשעת דברי' ומלכות בבריאה, מתפשמה והיא

 בכללותה העין שבעין השחור עין בת היא דעשי׳ ומלכות תכלת, בעשיה הממפשעה
 בתינותיה כל ועולים לזווג נתקנת כשהיא הגוונים אצו מכל הכלולה מלכות היא
 לבן, גוון הוא בבריאה שמתפשע שלה החסד שמצד בה מאיריס הגוונים כל ואז

 ומצד תכלת שלה נ״ה ומבחינת אדום, גוון הוא ביצירה המתפשכית הגבורה ומצד
 שנ׳ ז״א שהוא ה׳ אליו נגלה אז זה כל מרט״ה שראה ואחר עין, בת מלכותה

 שהוא מז״א נבואתו עיקר מרע״ה כי דע ב׳ וכו/ענין לראות סר כי ה' וירא
 נביאכם יהיה אס* ׳4ש וזהו נוקבא, שהיא מהמלכות נבואתם הנביאים ושאר דכורא,
 אדבר פה אל פה ביה כתיב משה אבל מראה, ולא במראה■ אתודע אליו במראה

 ושאר המאירה מאספקלריא נסתכל. משה שארז״ל וזהו בתידות, ולא ומראה בו
 ראו סיני הר על ה׳ שנגלה בשעה והוא מאירה, שאינה מאספקלריא הנביאים

 לפי וא׳ א׳ כל ראו הגדול הנר ומזה בעששית גדול נר כדמות כביכול ישראל כל
 וברקים. קולת ויהי הכתוב שיעור וזהו הנביא. יחזקאל ראה שלא מה בחינתו

 ההר על כבד וענן מהיסוד, וברקים יתבאר כאשר נהי״ס מחג״ת הס קולת
 יוצא היה הקול ועיקר מאד, חזק שופר וקול ממנה יצא ומה גבורה היא

 שנ׳ יוסר שם מתעצם לגבורה כשבא אבל מכולם יותר פנימית שהיא מהבינה
 ענן חשך נקראים היו,והס עשנים ג׳ כלו עשן סיני והר מאד. וחזק י הולך

 בשמות נקראו ולפיכך הדינים מבחינת ושלשתם מלכות הוד גבורה שהם וערפל
 קשורים הגבורות שתמיד המאציל ועשה יסד כן כי בחסדים נכללו שהגבורות וידוע אלו

 המצרים נמבעו הגבורה מבחי׳ סוף ים מקריעת כידוע בגבורות וחסדים בחסדים
 מצד להיות תזר הגבורה מצד נתנה שהתורה אעפ״י במ״ת וכן ישראל ונצולו
באס ה׳ עליו ירד אשר מפני למו. דת אש מימינו שנאמר חסד שהוא ימין

)2( ״ז פי׳ ̂ ן



יוסף נחלת
 שנק׳ המלכות טס להתחבר סיני להר הוי״ה הגדול שמו שהוא ז״א שירד פי׳
 ■הכלולה הבה היא אנכי אלהיך ה׳ אנכי סיני. הר טל כבר טומדת שהיא אש

 מארן הוצאתיך אשר הז״א. שהוא הקדוש המלך הוא אלהיך ה׳ השכינה. שהיא
 לה נתנה כי מלכות ע״י הוציאתם היא כי בינה טילאה אימא היא מצרים

 חיבור ט״י בסיני וכן הבינה בסיוטת במצריס המכה היא ומלכות גבורותיה
 טס עילאה מחכמה יצאה והתורה ה׳. אנכי נאמר ומלכות ת״ת עם בינה

 ואין לשונם טל ומלתו בס דבר ורוחו ב״ה א״ם בכח והכל הבינה. כללות
 כי המדבר והוא הא״ס בה שמשפיע מה אלא ואומרת פועלת ספירה שוס
 כח שהוא השכל שמצייר מה עושה שהגיך כמו כי זולתו. ואין הכל אדון הוא

 כל כי הא״ס, שהוא נשמתם בהס שמציירת מה פועלים הספירות כן הנשמה
 כמו להעשיר בינה להחכים חכמה כמו ידועה לפעולה סגולה לה יש ספירה
 יסגור אם ועכ״ז וכו׳ באזניס בעינים בידים היא אחת האדם שבגוף הנשמה

 פועלת אבר כל כי בעיניו ישמע לא אזניו יסגור ואס באזניו יראה לא עיניו
 אחד הספירות בכל הנשמה שהוא ב״ה הא״ס כן פרטית. פעולה הנשמה’בו

 לו לקרות וצריך פרטית פעולה בכוחו פועלת ספירה כל עכ״ז גמורה באחדות
 והקריאה מגבורה מאויביו לנקום צריך אם מגדולה לחסד צריך אס ספירה מאותה

 שהזכיר והס התורה נתנה קולות בשבעה כי ארז״ל והנ̂י למדותיו ולא לו היא
 הקולות והנה נהי״ס. חג״ת ספירות ז׳ שהם אלים בני לה׳ הבו במזמור דוד
 והיינו ורוח. ומיס אש בו יש קול שסתם שופר מגו קול התפשטות בחינת היא
 הקול יחס בת״ת קול שסתס בת״ת הוי״ה שס ולהיות הבינה מן המתפשט קיל
 ונמשך מלמעלה המתפשט החסד מצד המיס על ה׳ קול והס הוי״ה. שס אל
בכ״ח הבינה התפשטות הכח וסוד הגבורה מצד היינו בכח ה׳ קול החסד. עד

ה׳ קול אחד, הכל הת״ת עס ההדר והיינו התפארת מצד בהדר ה׳ קול עתים^
 מצד חוצב ה׳ קול הדין על החסד לנצח הנצוח מדת שהיא הנצח מצד ארזים שובר
 מן מתפשטין שהס^הבותי הגבורה כחות אש להבות חוצב לכך הדינים ששם ההוד

 הגבורה פני שממתק והיינו היסוד מצד מדבר יחיל ה׳ קול העליונה, הגבורה
יחולל המלכות מצד איילות יחולל ה׳ קול דינו, שמכניע יחיל והיינו התחתונה

התחתונים הכחות התפשטות סוד והוא התחתונים הדין לכחות שבירת על שבירה
 את רואים ז״ל רש׳׳י ופי׳ הקולות את רואים העס וכל כתוב ג׳ ענין מהמלכות

 אין כי יאמרו הכל והנה הדברות, עשרת כלומר הגבורה מפי היוצאים הנשמע
 כי יאמינו הכל אבל הנשמע את לראות הזה הדבר היה איך להשיג לשכל מבוא

 להשיג ואין להבין אין כי הדבר נהיה ואיככה איך להרהר ואין נס פי על היה כן
 המקובלים אמנם הדעת, יסבול לא אשר שונים פירושים בו פירשו מפרשים ויש

 עם נ׳ אות עם א׳ אות בעיניהם ישראל כל ראו כן אנכי שמעט כאשר כי קבלו
 בתורה שכתוב כמו ממש אלה אותיות צורת האויר בתוך י׳ אות עס כ׳ אות

 ומצוחצח זך באור ומאירים סיני הר על אשר באויר עומדים גדול אור של היו והאותיות
 ב״ה הוי״ה אותיות ד׳ אנכי אצל ג״כ רואים היו וכן ישראל, כל לעיני מאד עד
 דבור כדי תוך ודבור דבור כל וכן אשר, אותיות ג׳ וכן אלהיך אותיות ה׳ וכן

כן הדברים עשרת כל תום עד באויר לעיניהם ג״כ נראה היה לאזניהס הנשיזע
היה



נהיוסף נחלת
 ס נ־וא י/ינכס ותמונה שימעים תס6 דכרים קול הכתוב סוד ג״כ תכין וכזה הי^
 שומעיס אהס דכריס קול נאמר ככר הלא כי מיותר הוא קול זולתי והנה קול; זולתי

 אינ^ס ותמונה הוא הפירוש אך קול, זולתי ללמדנו כא ומה רואיס אינכס ותמונה
 אותיות מתמונת חון ראיתם לא תמונה שוס כלומר קול תמונת זולתי רואיס
 ה הוי׳ אותיות כד׳ עליהם נגלה כעצמו המדכר כי ועל הקו̂ל מהות שהוא הקודש

 אותיות ד׳ ■ כי אומרת זאת שמות^ עשר משאר אחד ולא ולאאלהיס שדי לא כ״ה
 רצינט ישראל של משאלוחס ונתמלא אחק ולא הוא העצם שס הוא כ״ה הוי״ה

 ישרא׳״ אלה' הנק׳ ממצרים וגואלו ישראל מלך הוא זה הנה כי מלכינו את לראות
 כיראה נעכוד ולפניו זולתו ואין העולם והיה שאמר הוא והוא התורה הנותן והוא

 ואנחנו אלהיט הוא הזה הנככד כשם הוא הקדושה אמונתינו ולכן תמיד, וכאהכה
 וקכלת כ״ה, הוי״ה אותיות ד׳ לפני ולכרוע להשתחוות לט מותר כן על אשר עמו,

 פניו נגד ושם קלף על כ״ה הוי׳׳ה שם כותב ישראל איש שכל כידינו אכותינו
 ישראל כנס־ות כתי ככל התיכה לפני ש״צ כל וככה התפלה כשעת תפלתו כסידור
 יורדת שהיא דאצילות מלכות היא אתה׳ ואראה אמר ישעיה ד׳ ענין הוא. ותיקון ומנהג
 שהוא ונשא רם כסא על יושב וזהו הככוד ככסא ומתלכש׳ דכריאה ק״ק כהיכל
 אדם מראה ולא דוקא אדם כמראה הכסא דמות ועל וזהו הכריאה, עילם כראש
 בג׳ הסתכל יקר קורא דמות, הנק׳ כלבד המלכות אלא דאצילות, ז״א שהוא ממש

הנכוחה כחי לך ויובן שכל ושוס כהכנה נמרץ כעיון כהס ועיין הללו הקדמות
: ואמיתתה כורייה על

דכר הספירות אין כי ממש בספירות הנביאים יניקת מקום שאין לדעת
 מרע״ה שבין החילוק אמנם למרע״ה, ואפי׳ שבעולם אופן בשום נגלה

 השש/ושאר ההיכל שהוא הרצון היכל מתוך מתנבא היה מרע״ה הוא נביאים לשאר
 במראה הקודש ברוח המדברים וחביריו ודניאל ג׳, היכל שהוא טגה מהיכל הנביאים

 כי זה בזולת ועוד השני, היכל שהוא השמים עצם כהיכל מבימים הס וחלום
 בההיכל המתגלים ומל^־« ת״ת חיבור ע״י הרצון מהיכל מתנבא היה כשמרע״ה

 ובין בינו אמצעי צריך היה^ לא כי המצוחצחת מאספקלריא נבואתו והיתה ההוא
 שחר משא״כ בחידות ולא במראה היה ולפיכך הנבואות עניני להביט ההיכל

 כשאמר הנביא יחזקאל הראה הלא ג׳, בהיכל האלה הספירות מיוחדים הנביאים
 כעילס נביא שוס ולא הוא לא מעולם אבל לכתר עד הגיע פני על ואפול
 זה והשיג דשעוה כחותמא בציורין השיג יחזקאל רק עצמו באצילות והציץ שהשיג

 השנינה לא השכינה גלות כענין הבנין באלילות למטה אפילו כי תבין ומזה ביצירה,
 פעמים שמות בשני נק׳ מטיט המלאך כי הענין וביאור ממנה. ניצוץ אלא ממש
 השכינה לבוש המלאך כאשר והכוונה ביו״ד מיטטרו״ן נק׳ ופעמים מטטרו״ן נק׳

 ביו״ד מיטטרו״ן נק׳ אז ידי על פעולותיה מראה והיא בתוכו מתעלמת והשכינה
 השנינה ולא בתוכו ומסתתרת ומתעלמת היורדת מעשר הכלולה השכינה אל רמז

 ניצוצות מי׳ כלול ואור ניצוץ והוא מהשכינה המתאצל והאיר ניצוץ אלא ממש
 אומרים שאט הגלות סיד כל כי ועוד שכינה. גלות נק׳ הזה הדבר וכביכול

 כי בבריאה ממנה המחנוצץ אחד ניצוץ דהיינו דכריאה שכינת אס כי אינו גלית
לך ואביא אתן, לא לאחר וכבודי שמי הוא ה׳ אני כתיב עלה דאצילית שכינה

משל



יוסף נחלת
 נחלה אורה כולו מלא ונקי זך נחל א׳ ב־ת והוא הנמשל תבין ומהמשל א׳ משל
 אך הארה מרוב לראותו יכול בריה ואין,עין חקר ואין שיעור לאין מאד עד

 מכוון אך ממנו במרחק אחר בית ויש פנה״ ומכל לד מכל סתום היה הנז׳ הבית
 בו שיש ואפילה חשך מאד עד חשיך כילו השני הזה יהבית המאור. הבית כננד

 כמתחלה חשוך הוא והנה יצהיר ולא יאיר לא נרות־ אלך תדליק שאס עד ממשות
 כמחע שהוא כל רק והחור המאיר מהבית קטן חור נפתח והנה היוס ויהי

 אור הפיץ פחאוס לפתע והנה החשוך הבית כנגד פניו עבר על והאיר סדקית
 המאיר. הא' הבית בעצמו הוא כאלו אורה כולו ונתמלא החשוך בהבית יקרות

 חשכתו. להאיר נרות אלך לי היעילו לא החשוך הבית ומה ק״ו תשא ומזה
הקטן הבית זה נתמלא והגדול המאור מהבית בו שהאיר קטן וסדק ומניצוץ
כמעט שאז יותר או טפח בפותח חלון לו יפתח שאס עאכ״ו אורה כולו והחשוך

 בנמשל והתבונן המשל. ע״כ האורה מרוב לרסיסיס יתפוצץ כי לסבלו יכול אינו
 בתוך יוצא אני כמו הקדושה בתורה סתומים עניניס כמה לך יתבאר מזה כי

 לשאינו בכור של טיפה בין המבחן היה שבה בכורות מכת שע״י כלומר מצרים
 סיני הר על ̂ה וירד הענק ומזה מצריים. בתוך יוצא ית' האל כאלו ידמה ב׳״ור

 שהיו ■ הגדולות .המראות שע״י .ענינו כבודו הארץ כל מלא ®יות עם
 וילך ואראה נא ארדה ומזה אלהי, ענין שס שירד נראה הנבחר המעמד בחותו

שאין ודומיהן ה' יאמר אקוס עתה אלהיס מעליו ויעל עליו נצכ ה' והנה . ה
במקום מה דבר ע״י אורו התגלות אלא למקים ממקום ית' העתקתו ענינס

■ישמע יתברך. פעולותיו בכל וכן ההוא. במקום נעלם שהיה אחר מקום זולת
: לקח ויוסיך חכם

מהעולם שהיו הנביאים כל מל בנבואה מאד גדול הוא ע״ה רבינו
 קמו ואשר האבות ואפי׳ לפניו שהיו הנביאים שאר וכל העולם ועד

ע^: אלהי בחיר היה והוא במעלה תחתיו הס כולם אחריהם ידו על שכתן י
^ מה ית' מידיעתו והשיג נפש משיבה אמת תורת לישראל אדם. שום השיג ש
 שיהיה נביא איזה כי הא' דבריס^ כר' הנביאים משאר נבדלת נבואתו ומעלת

 במשל רואים שהם מה רואים לפיכך נבדל או מלאך ע״י אלא ה' לו דיבר לא
פה שנ׳ פה אל פה עמו ה׳ דיבר אלא מלאך ע״י לא מרע״ה אמנם יחיד®,

רואה אלא משל שם שאין כלומר יביט. ה׳ ותמונת ינאמר בו. אדבר פה אל
ל .משל. בלא חידה בלא בוריו על הדבר  להם בא לא הנביאים שאר ־נמ ה

 הורגושיהן, כל שיבטלו אחר באופן ביום או לילה חזיון בחלום אלא הנבואה
 הג׳ אליו, מדבר הקול את וישמע של עומד ער והוא מתנבא רביט משה אבל

 ויבהלו ויחלשו כחוהיהס יתבכילו הנבואה שפע אליהם בבוא הנביאים שאר כל כי
 איש ידבר כאשר אלא אופן בשום וחולשה רתת ישיגהו לא חשה אי-ל ויתמוגגי,

 בדעת כח היה כך חבירו דברי לשמוע נבהל אדם שאין כמו כלומר רעהו, אל
 כל כי הד' שלם., עמדו על עומד והוא הנבואה דברי להבין רבינו משה של

 והכנה ה' ברצון אלא שירצו זמן כל הנבואה עליהם תטח לא הנביאים שאר
 ה׳ רוח עליו שיחול שיחפוץ זמן וכל מוכן היה עת בכל מרע״ה אבל הנבואה.

:לכס ה׳ יצוה מה ואשמעה עמדו שנ׳ חל היה
דע



סגיוסף נחלת
y n במרככה. העיקר הוא יג״כ העליון הארס הוא האצילות הכולל השם כי
 רומזים הס שבו הגופניים שהאבריס העליון לאדם כסא התחתין והאדם ^

 וכו/ בצלמנו אדם נעשה אמר לקנס ולא אלהיוח כתות והס מעלה של לרוחניות
 האדם הוא והנביא העליון הרוחני האדם תמונת היא הזאת שהתמינה ומאחר
 ממנו הלכו .כמעע החיצוניות לרוחני נהפך כמעט הנבואה בעת אשר הגופני

 ההיא במראה אדם דמות רואה היה א״כ אצלנו הפנימיים כחושים אז אצלו ושבו
 זה נביא משיג שהיה מה כל לא אבל הזכוכית במראה תמונתו ־ שרואה כמי
 אשר הרוחני האבר אותו כפי בה משיג היה אחד שכל רק זה נביא משיג היה

 להשכיל תוכל האדם צורת בנין שידעת ואחר ממני. נאצלה הנביא אותו של נשמחו
 קראו ורז״ל לנביאים הנראית הנבואה מראה אמתת פה אל מפה קבלת אס

 המראה ועל וכו׳ בראשית יוצר של שיעורו היודע וז׳׳ס קומה שיעור ההיא למראה
 גדול בפסוק נימז קימה שיעור סוד והנה אדמה. הנביאים ־וביד נא׳ הזאת

 והוא מעלה של מפרסאות פרסאות רבבות אלפים רל״ו שהוא כ״ח ור״ב אדונינו
 זרתות. ד׳ והטפח. טפחים ו׳ ואמה אמה אלפים ומיל מילין ד׳ פרסה שיעור כי

 בזרת ושמים שנ׳ לרקיע עד הארץ מן כמו שנה ת״ק מהלך מעלה של וזרת
 מהלך לרקיע עד הארץ מן דחגיגה בפ״ב שארז״ל מה תבין תשכיל ואס תכן.
 למעלה ורקיע. רקיע כל בין וכן שנה ת״ק מהלך רקיע של ועוביה שנה ת״ק
 החיות שוקי כולן כנגד החיות קרסולי כולן כנגד החיות רגלי הקדש חיות מהן
 כנגד הכבוד כסא רגלי הכבוד כסא מהן למעלה וכו׳. החיות קרני וכו׳
 כלם ושיעור עליהם, שוכן ונשא רס וקייס חי אל כולן כנגד■ הכבוד כסא טלן

 יוצר של משיעורי חלק אלף ועשרים מחמשה אחד הוא ורוממותס שהזכרנו
 כ״ח ור״ב כמנין מעלה של מפרסאות פרסאות רבבות אלפים רל״ו שהם בראשית

 שיעור שיש לחשוב תטעה ואל לשמע, יכולה האזן ולא לדבר יכול הפה שאין מה
 סוד כי והוא בפ״ז כנז״ל ומדותיו נאצליו על הכוונה אלא ח״ו ית״ש לאלוה ומדה

 כי דאצילות דז״וא י'^> כל שהוא האצילות כל קומת שתופס הז״א הוא קומה שיעור
 דוקא הוא השיעור וזה המלכות ועד הכתר מן הקצה אל הקצה מן מבריח הוא

 הוא ושיעור גבול שכל וידוע ושיעור, איןג־:ול לנשמתה אבל הספירה של כלים בבחינת
 שיעור יש שבמדות באופן ב״ה א״ס המאציל להם ששיער השיעור וזהו הדין מכח

 מיעוט ולא פירוד בו אין בהם המתפשט באור אבל ומילוי, ■חסרון יש ובשפעס
 סודות כל ירצה קימה שיעור בידיעת המכוון והכלל כוונתינו, תכלית ואליו ח״ו

 דאצילות ז״א על רמזו בראשית יוצר של קימה שיעור ז״ל ובאמרם האצילות, עולס
שיעור וזהו עמו כלולה וטקביה כאמור האצילות עולס אורך כל שתופס בגדולתו

: ויבן קימה
H D D לא לבד הבריאה עולם מעבר דרך האצילות עולם אור ראה ע״ה רבינו 

 כי לבד מעבר דרך רק גמור להתלבשות בבריאה האצילות שהתלבש
 אבל וחי, האדס יראני לא כי נאמר וע״ז להשיגו אדס מכל נמנע בעצמו האצילות

 אור רואיס היו וזולתם ואליהו כשמואל ראשון בית חרבן עד שהיו הנביאים שאר
 א׳ בית חרבן שאחד הנביאים אמנם הבריאה, בעולם נמור בהתלבשות האצילות
הבריאה התלבשות ואחר בבריאה התלבשותי אחר האצילות מן התנבא כיחזקאל

ביצירה



יוסף נחלת
 חיוה וד' המלחכיס מן לספר מרכה היה יחזקאל ע'כ נמיר* כהתלכשות כיצירה
 בפ״מ כנז״ל כיצירה ששרשס מלאכים כתות עשר סוד שהם שכינה מחטת וד הקדש

 דרקעיס השערים על הממונים המלאכים כל לו שפתחו רומז השמים נפתחו וכאמרו
 ואראה וכאמרו דרקיטיס החומר דלתות שהם לנכואתו לו שנצרך השמים שער כל

 כיצירה והכריא' ככריאה שמלוכש האצילות עולם לאור רומז אלהיס מראות
 וכמי מאירה אינה שהאספקלריא רומז דמות ומתוכה וכאחרו גמור. כהתלכשות

 ענו וגו' סערה רוח והנה וארא וכאמרו עצמ̂ו הדכר לא הדכר דמות שרואה
 כתחלה כהס לעכור הנכיא שצריך דקליפות כליעל לאדם רומז טגה ואש נדול
 דרך ועוכר קורע היה רק ח״ו כהם להיתדכק שם נהנה היה לא אכל עולם ככל
 ה' כרעש לא רעש הרוח ואחר כרוח לא אליהו וז״ש וכמרוצה מהרה עד שם

 ומלכוש לפרגוד רומז החשמל כעין ומתוכה וכאמרו ה/ כאש לא אש הרעם ואחר
 רומז חיות ד׳ דמות ומתוכה וכאמרו דמלאכיס^ אדם לאור דקליפות אדם שכין

 כהות לעשר המתחלקים צכאות מלאכי וראה דמלאכיס אדם סוד השיג שככר
 רומז כסא דמות וכאמרו הככוד, כסא את הנושאים המרככה חיות וד׳ מלאכים

 ז״ל מאמרם כסוד הכסא סוד הוא שהוא דישראל דנשמות אדס לסוד הגיע שככר
 מלמעלה עליו אדס כמראה דמות הכסא דמות ועל וכאמרו הןהמרככה. הן האכות

 הנככד ̂ה ככור האלהות עצם שהם דספירות אלם סוד והשיג הגיע שככר רומז
 שראה וכיון אדם. עולה דאלפין והוי״ה ספירות עשר סוד שהוא כ״ה הוי'ה והנורא

מדכר: קול ואשמע פני על ואפול ואראה כחוכ ה׳ ככול למות מראה
 נכואה היא הא׳ למעלה, מממה הס ואלו מדרגות ל' כנכואה ג״כ יש כי

 סולם והנה יעקב ויחלום כמו אנשים על תרדמה כנפול לילה חזיון כחלום
 מדרגות שככל הפחותה המדרגה והיא כו, אדכר כחלום נאמר וע״ז ארצה מוצב

 כח עד וכא נמשכת נכואתו ששפע והוא מזה למעלה הוא הכ׳ המדרגה הנכואה,
 שומע או אוהו רואה והוא כו הדוכר המלאך כדמות השפע יצעיץ ושם הנכיא

 שקד ומקל נפוח כמו ענין איזה כו לרמוז דכר איזה אליו מראה או קולו
 והוא שומעת כאוזן ושומע כעין עין רואה כאלו הדכר יכין ואז לזה, וכדומה
 לא והוא אדמה, הנכיאים וכיד נאמר וע״ז ממש חלום שאינו עם כמקצת כחלום

 עליו נופלת ותרדמה גדולה אימה ־אך עליו השפע הגעת כעת ישן ולא ער
 והוא מזה למעלה הג׳ המדרגה וכו׳, אימה והנה אכרם על נפלה ותרדמה כנאמר
 קדוש ומלאך יותר ויתגשס יותר נכואתו שפע יתפשט ראוי יותר הנכיא כשיהיה

P עיניו לנגד ועומד אליו ומתגלה קדוש כלכוש ומתגשם יורד מעלה 
 חלום צד כו אין כי דכרו קול ממש כאזניו ושומע ממש כעין עין אוהו רואה והוא
 נקשן לדא דא ואכריו הטפנייס לכחותיו ורעדה פחד הנכיא אל יכא כזאת וגס

 מלאך ע״י לא ואיט ואימה פחד כו אין כי מכלם ונעלה נככדה הד׳ המדרגה
 זולת מעולם נכיא כו זכה ולא אליו ידכר לכדו ה׳ כלתי השפע שליח ע״י ו׳-א

 הראני ואמר משה שכקש זה מהו תאמר ואס כמהו, קם לא ואחריו לכד מרע״ה
 כאשי האצילות אור להשיג רצה משה כי דע הוא ה׳ רצה ולא ככודיך את נא

 וחי האדם יראני לא כי ה׳ השיכו זאת ועל הכריאה עולם מעכר מכלי שם הוא
כזכות זך הטך שיר\ה אן! הטן! כתוך חי שהוא כעוד הנמנע מן הוא שזה כלומר

היותר



נזיוסף נחלת
 בפרכויס אבל כלל ע*ד הם אלו מדרגות ד׳ כי ודע אנוש/ למין האפשרי היותר

 נביאים רבוא ששים ולכן זה כראי זה ראי לא אשר קץ לאין בנביאים מדרגות יש
:אחד בםגטן מתנבאים נביאים שני אין לישראל להם שעמדו

ה ש  דז״א דנ״ה קדמאין פרקין בתרין נבואתו היתה הנביאים של רבן רבינו מ
 לבד הוא אלא. כלל משם , מתנבא נביא שום היה ולא שלהם, מהפנים

 ומהפנים קרמאה פרקא בלבד דז״א הנצח מן יונק היה שמואל אך משניהם, מתנבא
 ולכן בנצח, נכלל ההוד. כי נודע עכ״ז אמנם משה> נבואת חצי שהוא ג״כ שלו
 מהפנים שיונק כיון כמשה שקול שמואל ולכן יונק, היה שבנצח ההוד מכללות גם
 גם יונק שמשה כיון אך בו, נכלל וההוד מהוד גדול שהוא דנצח עליון פרק של

 גדול משה מעלת לכן בנצח שנכלל יממה ולא עצמו בפני לבדו ההוד מבחינת
 שבערך ונמצא דז״א דנ״ה קדמאין פרקין תרין מאחורי יונק השילוני ואחיה משמואל,

 מהאחוריים הוא השילוני ואחיה מהפנים הוא שמשה רק כמשה הוא מנו״ה יונק היותו
 הוא דנצח מהפנים יונק שמואל היות ובערך משמואל גדול אחיה זו בבחינה לכן

 היה ז״ל ואליהו כנז׳. משניהם שהוא אלא מהאחוריים היונק מאחיה גדול יותר
 יש כן למשה משמואל שיש כערך ולכן ז״ל, הרמב״ם וכמ״ש אחיה של תלמידו
 יונק אליהו מאחוריים דנ״ה קדמאין פרקין מב' יונק אחיה כי לאליהו, מאחיה

 פרקין מב׳ נתנבאו לבד הד׳ אלו והנה לבד, מאחוריים דהוד קדמאה מפרקא
חי׳ דז״א דנ״ה קדמאין  משאר נתנבאו הנביאים שאר אך כנז׳ל, ואחור פנים מ
 מתחיל היסוד כי דז״א, היםוד ומכל אחרונים ובפ׳ אמצעיים בפרקין שהם בחינות
 נביאים הם נ״כ כנגדם והנה דמלכא, נביאים נשלמו והרי דנ״ה, קדמאין ב״פ מתחת

 גילוי התחיל לא שבזכר וכמו דיליה, נה״י כנגד ז״א אחורי העומדת דמשרוניתא
 הנבואה גילוי התחיל לא בנוקבא כן נביאים הנק׳ מהלה רק שלו מהת״ת הנבואה

קדמאין ב׳׳פ כנגד שהם שלה בחו״ב אלא דז״א ת״ת כנגד העומד שלה בכתר
בחינות בשאר הס דממרוניתא הקודש רוח בעלי הנביאים כל ושאר דז״א, דנ״ה

>r הימב: ודוק והבן דנוקבא,
רי ח ל  נביא עוד אין חזון ונחתם לגמרי הנבואה פסוקה ומלאכי זכריה חגי שמתו ^

 אלא נשאר ולא כלל, מתגלים ובריאה אצילות אור עוד אין ואילך ומאז
 הנק׳ וזהו ולמטה ומשם לבדם עצמם היצירה אורות המשך והוא הקודש רוח

 ור׳ ישמעאל ור׳ נחוניא ור׳ כנה׳ג אנשי משתמשים היו ובו הפרדס עליית בתלמוד
 אפר טהרת נאבד שאז ורבא אביי זמן עד אחריהם עלייה מבני רבים וכן עקיבא

 על ההשבעות אופן מהם ונעלם ההם השמושים דרכי נם נשתכחו ואח״כ פרה,
 ומאז לזה, הנאותים והתפלות והיחודים והשערים הפתחים דרך לעבור השערים

 מעשיית, קבלה הנק׳ העשיה עולם בשמושי רק להשתמש הגאונים התחילה ואילך
 ונם רע ורובן טוב מעוטן שבה המלאכים כי ונם מכלם השפל עולם ובהיותו

אפשר אי כי ויציב אמת כולה שיהיה כלל השגה בו אין לכן יחד מתערבים
מתדבקיס הקליפות טומאת כי מעשיית בקבלה להשתמש אםור לכן לבדו, טוב להשיג

 כרחן בעל מכריחן כי על להחטיאו ופעולות בהשבעות העוסק באדם מאד
 ממשלת לו ומגלים טיבים לא לדרכים אותו ומטין אותו מפתין ולכן השבעות, ע״י

נפשו שמטמא מלבד כי מהם ירחק נפשו שומר ולכן העה״ז, הבלי ועניני ,שדים
עוד



יוסף נחרת
 יחלה או זרמו או הוא או יעני כי בידינו קבלה בעה״ז גס וא^ בגיהנם יענש עוד

 דינא דילא יוסף חרבי ראיה וקח זרעו, או הוא ישתמד או זרעו או הוא בחולאים
הנז׳ לסיבה זה וכל העולם מן ונאבדו מעשיח בקבלה שנשתמשו מולכו שלמה ור׳
 מאד הזהירו ז״ל מהרח״ו ביתו נאמן ותלמידו ז״ל והאר״י רע, בלתי עוב אין כי
 אנו ואין הראשונים העלימום האלו ההשבעות דרכי כל כי מזו וגדולה זה, על

 מן בספרים כתוב שנמצא מה וכל בתכלית, מהם להתרחק וראוי בהם בקיאים
 ככולם רובם בדפוס או יד בכתיבת יהיה ופעולות וההשבעות מעשיית הקבלה

 המקובלים בשם מתיחסיס ופעולות השבעות תמלא אס ואף ומזוייפים, משובשים
 ההעתקות ע״י נשתבשו מהם כמה מזוייפיס ככולם רובם ג״כ המפורסמים היאשונים

 ישתמשו שלא כדי בכוונה אותם שבשו בעצמם הראשונים מהם וכמה הזמן באורך
בימי שהיו ההשבעות כל כי וכדומה, רזיאל וספר מנוחה ברית ספר כמו בהם

נשכח: הכל הגאונים
^  עשיה ושמושי נשתכחה ורוה״ק נחתם והחזון פסקה שהנבואה אעפ״י כי דן

 ולא נגנזה ולא פסקה לא עצמה רוה״ק כי האדם יתיאש אל מ״מ אסורה,
 סוד הוא שהוא היצירה אורות כי לארץ, בחוצה אפילו בזה״ז אפילו שעריה ננעלו
 סוף עד אליה והמוכנים הראויס כל אל להתגלות נמנעו ולא נתעלמו לא רוה״ק

 :אפר אלא נתעלס ולא לזה הנצרכות הידועות אלא ממט נשתכח ולא iעולס ימי
 תנא זאת על העיד וכבר ממנו, נמנע לא עצמו רוה״ק חסר של חוע אבל פרה,

 בין ישראל בין גוי בין אשה בין איש בין וארץ שמיס עלי אני מעיד ואמר אליהו דבי
 לחמש נחלק רוה״ק והנה עליו, שורה הקודש רוח מעשיו לפי הכל שפחה כין עבד

 עתידות בחלומותיו יראה כי החלום הוא הא׳ הן, ואלו מזו למעלה זו מדרגות
 הוא הל בפ״ח, וע־״ל מכולס הגרועה היא וזו רוה״ק אל קרובים וסודות וחכמות

 העושה כל רז״ל בדברי נת׳ אשר מצוה איזה קיומו או בתורה עסקו שע״י
בתנאי אך מחש קדוש מלאך ממנה ונוצר א׳ פרקליט לו קנה א׳ מצוה

המלאך אליו ;2ית^ ואז כהלכתה כוונה וברוב תמיד שיקימנה
 וצדק, אמת דבריו וכל ישרה בדרך ומדריכו התורה סודת ומלמדו ההוא
אלא מגידים הנקראים המלאכים ענין בספרים כתוב שנמצא מה ענין וזהו

 טוב מעורב ההוא המגיד יהיה פניה איזה בה ויש כהלכתה המצוה תהיה לא שאם
 העליונים בעולמות לו שיש במעלות נשמתו שרשי שיעלה הוא הג׳ ושקר, אמת ורע
 את שכלו במחשל מדבק ושם דנשמות שבאדם המתוקן העליון לשרשו שמגיע עד

 מייחד והוא שם נאחזת ששרשו דספירות מאדם הספירה נקודת לאותו שרשו
 והוא שבותכם ב״ה א״ם עד זה אל זה דשם הספירות ומעלה אמין בחשק יחודין
 העליונה נפשו משורש עליון אור עצמו על ומגיע ושפע אור בחזרתו משם מושך
 . הנביא אליהו אליו מתגלה ופרישותו חסידותו שע״י הוא הד׳ גמור, רוה׳׳ק יזהו
 היא הה׳ אליו, גלויו ימ־ל חסידותו רוב וכפי התורה וסתרי סודות לו ומגלה ז״ל

 הראשונים הנפטרים מהצדיקים נשמה איזה אליו שמתגלה יזכה כי והוא מכלם גדולה
 מפני רק מזולתם או נפשו משורש שהם מאותם אס בארץ היו אשר הקדושים

ישיג זו למעלה והזוכה צדיק, אותו רגיל שהיה כמו כתיקונה מצוה איזו שעשה
אדם של מעשיו לפי והכל .להפליא, עד שבתורה גנוזים וסודות חכמות שיודעוהו

רוה״ק



סהיוסף נחלת
 האדס שאין כיון כי ריישרה הדרך היא הזאת הדרך והנ? עליו. שורה רוה״ק
 שרוה״ק ודאי ובקדושתו העוביס מעשיו בכח כ״א העליונים מכריח ולא משביע
 או מכריח האדם בהיות כלל.,משא״כ רע תערובת בלי עליו ישרה העהור
 שהוא כל בהם יעעה שאם ויחודיס ותכלית מעשים בכח ההשבעה דרכי מבקש
 תכוין לא הראשונה הדרך ואפילו מעורבים. חיצונים דברים לו שיזדמנו אפשר
 רוה״ק להשיג מנת על שלא והנורא הנכבד ה׳ את עבוד אלא לזה רק דוקא

: מעצמו לבוא הכבוד וסין! אלהיך ה׳ עם תהיה תמים אבל דוקא

ההשגחה בהי־נת קיצור י״ג פרק
ר ח  מעשה ש״כ מחשבות ויודע משגיח שהשי״ת הידיעה היא עיקרים מי״ג א

 העליליה ורב העצה גדול כמ״ש מהם עיניו מעלים ואיני אדם בני
 ונאמר שיחו מה לאדם ומגיד ונאמר אדם בני דרכי כל על פקוחות עיניך אשר

 סברת והשגחתו ית׳ אחדותו בענין הנה הארץ. .בכל המשוטטות ה׳ עיט המה ז׳
 לעשות ביכלתו ע״כ המוחלט מאין יש הכל חידש ב״ה הבורא כך הוא ההמון

 השמים לצבא הקב״ה נתן בראשית השמים צבא מערכת ולשדד לשנות שרוצה מה
 נוהג כמנהגו העולם שלו מינוי על ממונה כוכב וכל העולם להנהיג ויכולת כת

 תתפרסם אז אותם לשדד רוצה מהעתים לעת אס רק מהם. ידו זזה וכביכול
 אז המערכת משדד שאינו זמן וכל יתברך, ומעלתו ושבחו ואומנותו חכמתו

 השי״ת כך הוא האמונה אמיתית אמנם הבריאה. בעת להם שהושג בכת מנהיגים
 ואלו שפעו שיפע מכוונת בכונה בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו מחדש

 וידעת .הפסוק פירש והוא המציאות בטל היה כלא הכל היה א׳ רגע מונע היה
 אין מתחת הארץ 55ו ממעל בשמים האלהיס הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום
 שמע בפסוק זה גילה וכבר פשיטא זה כי זולתו אלוה אין כי הפירוש אין עוד

 ית׳ מציאותו זולת בעולם מציאות עוד שאין ר״ל אלא אחד ה׳ אלהיט ה׳ ישראל
 נתן וגבורה כח ומ״ש הכל, יאבד בהסתרו כי השגחתו תחת כולו המציאות וכל

 שמינה אמר לא כי להיפך ראיה משם אדרבה תבל בקרב מושלים להיות בהם
 כח היינו מושלים להיות בכח ששם כלומר כח אמר רק מושלים להיות אותם

 שאר וכן האוזן וכן הראיה, לו כשנשפע לראות מוכן שהעין כמו בטבעם ההכנה
 בהם נתן וגבורה כח השמים מערכת ככה עבודתו על איש איש האברים כל

 לרע, הן לטוב הן טבעם כפי פועלים אז בהם נשפע שהשפע זמן כל וכו׳
בהם יושפע קיימים והס בהם נשפע שהשפע אך הוא המערכת שידוד וענין

:בטבעם שלא
 אלהית השגחה בלתי במקרה שתהיה גדולה או קטנה פעולה שום אין כי

 מלמעלה המתפשט והשפעתו ב״ה א״ס השגחת בסיד ונפעל הווה הכל אלא
 נמצא. לשוס והשפעה פעולה שוס אין זולתו כי והנמצאים. המדרגות כל סוך עד

זולת נמצא שוס ולא ממנו חיץ דבר ואין הכל ומחיה הכל המהווה הוא דהוא
מכחו (יז)

דע



ייוסף נחרת
 הספירות תיך ומאיר הפועל הוא הוא כי ובחיוב במקרה ולא וברצון בכוונה מכחו
 עד הארץ צאצאי וכל והיסודות הגלנליס ותוך המלאכיס ותוך המרכבות ותיך

 כמו כי אמנס והשגחתו. הארתו נדבקת בכלס שבתהומות האחרונה ־הנקודה
 מופרש יתברך עצמותו כך בריותיו ובכל העולמות בכל ודבוקה אהקה שהשגחתו

 קדוש קדוש פירוש וזה מהס, ומרומס ונעלה הבריות ומכל העולמות מכל ומובדל
 מעלתו לרוב מהכל בעצמו,. ומובדל מופרש בו הכוונה קדוש מלת ביאור כי קדוש

 כלומר כבודק הארץ כל מלא צבאות ה׳ זאת ובכל סוץ!; אין עד והגדולה הנפלאה
 כל על ודבוקה אדוקה תמיד השגחתו העולמות מן עצמו קדושת פרישת כל עס

 כבודו הארץ כל ומלא מתחת בארץ אפילו פרטיות בפרטי מעשיו כל ועל העולמות
 ומלכות ת״ת היינו ובמשפטי בצדק ונתלבשה נקשרה העה״ז בעניט דהשגחתו ודע

 הא״ס עד העליוניס הנאצליס ההשתלשלות כל בכח העה״ז ומתנהג נברא ידס על כי
 אצלנו הנק׳ שהוא הטבע הנהגת ואפילו לכל. ומנהיג המשגיח האמיתי הפועל

 שהוסדר החיציניות מבחינת והוא ית׳. מאתו אלא אינה העולמות חיות השגסת
 והשגחה כוונה בלתי במקרה הווה דבר שוס ואין הטבע, בגימ׳ :אלהי״ס משם

לו מייחסה המקרה מדריגת שאפילו הרי בקר; עמכס והלכתי כד־כתיב אלהית
:פרטית בהשגחה מאתו הכל כי ית׳

 השגחת היא הא׳ השגחה והם, מיניס לד׳ חליקיס וטעמיהם ההשגחות פרטי
 אני וכמ״ש הפרטיות בתכלית מהשי״ת מושגח כ״א אשר האנושי המין

 צעדיו וכל איש דרכי על עיניו כי וכ׳ כדרכיו. לאיש לתה כליות בוחן לב קר ח ה'
 מלמעלה, עליו מכריזין אא״כ מלמטה אצבעו אדס.נוקןן אין אמרו ורז״ל יראה,
 להחזיר ויצטרך הכיס מן דינרין שתי בהוצאת האדס יצטער. אם דאפילו אמרו ועוד

 אל פרטית השגחה ימצא זה ומטעם השי״ח, בגזירת אלא במקרה אינו לכיס האחד
 יצא האדם אס כגון האדם, בשביל אלא עצמם מצד לא ודוממים וצמחים הב״ח
 דגים כמה עליו וגזור מלמעלה יושגח הנה דגים, או ועון) חיה ציד לצוד לשדה
 לפי אלא *חיו, שימות^,או הדגים אילו על השי״ת שגזר ולא בחרמו הים מן יעלה

 בנחת או בצמצום או בריוח תהיה אס ופרנסתו ביתו במזון מושגת הוא שהאדם
 גזר אבל מהאדם, נצוד שיהיה זה עוף או זו חיה על השי״ת נזר לא וכן בצער או
 פרטיות על ואפילו איל, או צבי או צידו לו והכין ומזונו פרנסתו הזה האדם על

 פסיעות אלף עד יברח או מיד ניצוד יהיה אם בטורח, אם בקל אם צידתו צער
 בבע״ח לאדם השגחה נמצאת ועד״ז האדם, הושגח הכל על וחמש אלף או אחריו

 בעבור אלא בעצמו השור השגחת מצד ולא יכחיש, או ושיו שורו ישמק אס כגון שלו
 כאחד שתים שלו כבשה תלד אם וכן דינרים שתי או דינר שורו ישוה אם בעליו

 עופות אליה וחבא השדה פני על שלו תרנגולת תצא' אס וכן א', טלה או
 מצד יהיה אמנם בעצמה התרנגולת מצד זו השגחה תהיה לא ויטרפוה, הדורסים

 בצמחים ועד״ז אותם, בהצליח ברכות או אלו יסורין עליו וגזר לאדם השי״ת השגחת
 כפירותיו שדהו חלקת יצליח אס מעט או הרבה פירות יוציא לו אשר הזית עץ אם
 אם בדומס ועד״ז זכיותיו, או הזה האיש עונות מצד הכל הארבה, יאנלנו או

 הכל ריקן אס מלא אס חביתו יסדק אם קדרתו תפקע אס פכו או כרו תשבר
פרטית השגחה ימצא ובזה לאדם המגיע ההזק אי התועלת מצד פרטית בהשגחה הוא

נהל



סויוסף נחלת
 רדלן מתכרך אילן פמטר לא א׳ וחלקה המטר א׳ חלקה והנמצאים המציאות ככל

: מלהאדס עליונה בהשנחה הכל מתיכש
ה ח ג ש ה  מדינה, מכה היא חו הסרטית שמבטלת כוללת השגחה היא הב׳ ה

 וכן לרשע, צדיק בין מבחין אינו לחבל למשחית רשות וכשנתן
 מיני נ׳ כי גמור שאינו בצדיק דוקא יהיה זה אמנם רגליך, כנם בעיר דבר ארז״ל

 האבות כגון בצדקתו טלו העולם להציל שיכול עולם יםוד צדיק יש הס, צדיקים
 בצדיק כח יש ביס הטובעת ספינה או גזירה עליה שנגזרה עיר וכן וכיוצא ומרע׳׳ה

 נח כגין עצמו אלא להציל יוכל שלא צדיק ויש נקי, אי ימלט וזהו כלס את להציל
 נאמר ועליו עצמו אפילו להציל כח בו ואין הכלל עס נספה הוא צדיק ויש וכיוצא,

או להוכיח לו שהיה מיחה ולא שראה מפני הוא והטעם משפט, בלא נספה ויש
שאין מפני עמהס להספה הטעס יהיה או ושמח, ראה אס וכ״ש משס לברוח

חובו גובה המשחית בפני שמתראה וכיון עון, איזה בו שיש להנצל כח בצדקתו
והכל בקר. עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם כתיב זה ולטעם ממנו ועונו
 תקלה יארע וג״כ עוט, עליו פוקד ריתחא דבעידן העליונה ההשגחה בדין הוא

 נפשו לו היתה משס מסתלק היה ואס עירו ובני שכניו בגלל גמור שאינו לצדיק
 עמינו מבני רביס בעיר ב״מ המגפה כשהיתה הסת״ר בשנת ראינו כאשר לשלל
 חדשים וג׳ כשתיס שס וישבו צריפין סוכות שם ועשו היס שפת על לעיר מחוץ יצאו
 מהס אחד אך מת ולא .מהיוצאים א׳ בשום נפגע לא ותהלי״ת זעס, יעבר עד

:נפלאותיו עצמו ומה השי״ת מחשבות עמקו מה
ה ח ג ש ה  ולהצילם להצליחס ובאומות חייס בבעלי פרטית השגחה היא הג׳ ה

 המיצר כל שארז״ל ע״ד מקום של שליחותו לעשות שילכו כדי
 וכן שליחותו, מחמת מוצלח שהוא הרי יפול באדיר והלבטן ראש, כעשה לישראל
 מעביר שהיה הצפרדיע כעין עליונה בהשגחה להצלתם נסיס להס נעשה בבע״ח
 השגחה שאין עצמם מחמת ולא בזה, וכיוצא פ״י בב״ר כדאיתא במים העקרב

̂ג׳ אלא כזה חי לבעל או כזה לרשע ראויה כזאת והצלה  לו המזומן שליחותו מפ׳
 צדיק בן להוליד עתיד שהוא ילבש וצדיק רשע יכין שאמרו מה הוא זה ענין ומעין
 שהוליד עד לו האריכו מיתה היותשנתחיב שעם שמעי כעין הרבים צורך בו יהיה
 שתי בשביל מואב את תצר אל כתיב וכן מרדכי, ממט לצאת עתיד שהיה מפני

 מטיב שהקב״ה ודור דור בכל האופן ע״ז כן וכמו מהם לצאת שעתידים פרידות
 העתיד יודעים שאינם אדם ובני הצדיק תועלת בעבור אלא בעבורו ולא לרשע

 ומסדרם סופם ועד מתחלתס הדברים צופה הוא עתידות צופה אבל זה, יתמהועל
 והקב״ה הסדרים שקלקלו ים7א בני מעשה מצד אם אליהם הצריך המציאות כפי בחכמתו
מצד ההוא המציאות מבלעדי שא״א בעצמם המעשים מצד ואס לסדרם, מביאם

: העליונה החכמה
ה ח ג ש ה  משפות מהם יש החלאים, כטן אדם של בגיפו שהם ביסוריס הד׳ ה

 את להורג לזה ודומה עקש, בדרך פחים ציכים כגון אדם בני של
 רודך היותו מפני עצמו המחליא הוא בזה כיוצא ואך הדין, את ליתן שעתיד עצמו
 ואס יחשב, חוטאים בכלל עצמו ברפואת משתדל שאינו מי זה ובכלל תאותי, אחר
אחר לרדוך■ אדס חייב כי ידרוש, מידו דמי את נס החולי בסבת העבודה בטל

הרפואה



יוסף נחרת
 דולידה מים שיתן בבורא בבטחון באדמה הזורע כמו בבורא, בבמחון הרפואה

 נאמנים מלאים היותם עם עלמו ברפואת משתדל כאן אף לכל, מזון ויכין למיתה ו
 הוא זה שמא האיש הוא זה שמה כי פלונית, ובשעה פלוני סס ע״י פלוני איש ע״י

 הוא הכל המיתה, יום עד האדם שמלפפים מהם ויש הזמן, הוא זה שמא הסס
 הכל יחסר ולא יעדיף לא ומשוער מדוד וצערו במספר רשעתו כדי מלמעלה גזור
 הכל בזה כיוצא וכל פלוני שיעור עד בחולי הממון פיזור אפילו ̂ גבוה, ברצון הוא
 ביסוריס מדוכה הוא אס מזלו רוע על האדם יתרעם לא ולפיכך חשבון, ולפי בדין

 : הקודמים בגלגיליו טשה מה יודע ־מי כי לצדיק עצמו חושב והוא רבים ימים
ה ח ג ש ה  בדין תחלתס ועכ״ז עון בלי מהם יש אהבה של ביסורין הה׳ ה

 סופם אמנם וכיוצא איוב וכעין עגל, אותו מעשה על רבי כעין
 יסורין וטעם עון שוס בלי אותו דמייסרין גמירה אהבה שכולם יסורין ויש אהבה,

 מחמת בשכינה דין יש לפעמים כי הוא זה ענין ופירוש הרבים, את להציל כדי אלו
 את יקטרג ולא השטן את להטריד כדי הדין אותו להשפיע וצריך הדור מעשה
 יסורי וע״י הצדיק על הדין משפיע מיד ההוא, הדין ע״י לערבב יוכל ולא הרבים
 מיתתן סוד והיינו לצדיק מיתה יגרום ולפעמים השטן, מקטרוג נצול הדור הצדיק

 כידוע וחביריו ר״ע כעין נפלא שכר זה על נשכר והצדיק מכפרת, צדיקים של
 הא בגמרא מ״ש כגין עון מחמת לאדם שבאים אעס״י אהיה של יסורין יש עוד
 יוכיח ה׳ יאהב אשר את כי הכתוב ע״ד אהבה של יסורין הס ומיתו ליה דהוי
 , בחמלת כי והענין והיסורין, התוכחת ענין אהבה שהוא הרי ירצם, בן את וכאב

 ראויות נשמית שהם פשעם ביד וימותו בניס לו. יתן כי יעזרט ההוא האיש על ה׳
 ההוא האיש עונות ויכופרו הגלגול אל רבית לסבית ההוא הנועד לזמן להסתלק

 כמות מר צער יקבל מהבנים א׳ כל במיתת כי פעמים, כמה מיתה חייב שהיה
̂■ מכמה אהבה של ויסירין כפרה מזבח והס המות, קבל כאלו עונו ויכופר  פניס

 שהם הג׳ הנשמות״ ,אותם בטהרת זיכה שהוא הב׳ ומתכפר חובו שפורע הא׳
 להיות שיתייסר‘מי שאין׳^ן מה במצות בחנוכס שזוכה הד׳ עמו, אלהתחיה יזכו בניו

 :רח״ל מאלו אחד בשום זוכה שאינו הבנים במניעת ההולדה חסוך
ה ח ג ש ה  עד שנה מי״ג או קטנים או נפלים ד׳. והס המיתה במיני הו׳ ה

 הנשמות אותם הס הנפלים ולמעלה. מעשרים או עשרים
 ויכרתו בעוברים יתגלגלו ראשונה פעם ונכרתו ב״ד ומיתות כריתות שנתחייבו

 משפטי ונמצאו צער באותו נתחייבו ואמם אביהם וגס להם. מיתה טעם וזהו
 מצד אס שנתחייבו הכרת בענין תלויה המפלת וסבת יחדיו. צדקו אמת ה׳

 נופלים האסורה מלאכה מצד אס האכילה, האות מצד נופלים הכרת היה אכילה
 על הזכר ביאה מחמת נופלים האסורה ביאה מצד אס יתירה, מלאכה מצד

 ואס ומפלת האס נופלת סקילה חייבין אס בזה וכיוצא שמפילה, עד המעוברת
 משעת המתים הקטנים זה. במכין וכיוצא מפלת ומצערה נשרפת שריפה חייבין
 ני עשוקים. הנק' והם אביהם בעין מתים הס א׳ ויום שנה י״ג עד לידה

 מהיכל אותם עושקת החילונית ידו על לבא הראויות נשמות איתס חוטא כשאדם
 עשרים ועד שנה מי״ג המתים ועליו. אמו ועל אביו על אמת דין והדין גניזתם.

אות, לחטוא קרובים הס פרק לאותי ובהגיעם ידוע חטא מקודם שחטאו הוא
חטא



סזיוסה נחרת
 עלולים שהם חעא אותו ויחטאו שיחרזילו קודם ^הנריתס רשות ויש עצמו. חטא

 בהם לפגוע רשות נתן ח״ו בעולם מתוחה מדה״ד שכאשר אותם הס ואלו בו,
 הרוב על ולמעלה שנה נ׳1ר המת*ס משפט. בלא נספה ויש בסוד הדין בעת

 יש אמנם וכי. כו״כ ופלוני שנים כו״כ יחיה פלוני לידה משעת קצוביס ימיהם
 להכניס הנהגתו רוע מחמת או עונו כובד מחמת אס הזה מהכלל יולאיס הרבה
 שנה שבעיס לו קצבו פלוני ד״מ זמנו. בלא המות עליו שהביא עד ברעה עלמי

 העה״ז מן ומסלקו מקדים הקב״ה כריתות. מחייבי חטא חטא והוא לידתו משעת
 בעונו חסרו.לו והנה כרת■ מיתת שהיא חייו לשנת בחמשים ד״מ כמו זמנו טרם

 רואה עתידות וצופה כה, ער צדיק יש כי בפועל חטא שכבר דוקא ולוא שנה. כ'
 וכי זצאי שימות מוטב ע״ד זמנו בטרם ומסלקו ג״כ מקדים לחטוא הוא שעתיד

 מחמת קצבתו על שניס לו שמוסיפים צדיק ויש בצדקו. אובד צדיק ויש נא׳ וע״ז
 כ״ב לו הוסיפו בניה ושבעה אשה שהחיה הצדיק בנימין כמו שעשה. זכיות הרבה

 הארכת במה רבי בש׳׳ס בזה כיוצא הרבה וכן הקצובים. שנותיו על נוספים שנה
: וגי ימים תוסין! ה׳ יראת נא' וע״ז וכו׳ ימים

ח ח נ ^ ^ ח  שאינם הזה שבעולס הנבראים מיני לכל כוללת השגחה היא הז' ח
א׳ וכל ודומם. צומח חי בעל סוגים, ג׳ והס גמול בעלי

 השרים ע״י הוא השגחתם אופן והנה כנודע רבים למינים נחלק מהסוגים
 אס שמיס חקות הידעת פסוק על רז״ל וכמ״ש מהמינים א׳ כל על המופקרים

 אותו .שמכה מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין בארן משטרו תשים
 וזמרם עבודתם.בשירם ע״י הנהגתם שפע מקבלי השרים ואלו גדל, לו ואומר

 הנבראים כל של השרים שאומרים שירה פרקי סוד והוא לבוראם. שמשבחים
 הוא אשר המין כללות על להשפיע השפע קצבת .מהשרים אחר כל מקבל ועי״ז

 לעורר ההוא. המין לקיום הנצרכים הדברים ושאר פרנסתם כל כמו עליו מופקד
^ בניהם ולגדל ולרבות לפרות להזדווגס הטבעי החום  עת אילוח, חולל כדכתי
 חכמה ההוא במין השר יתן זה ובכלל יקראו. אשר עורב לבני סלע. יעלי לדת

 הרעים מהמקרים להשמר בית לה לבנות כטן מינם קיוס צרכי להכין טבעי ומדע
 בניהם לג־דול - ביתם בהבנת הדבורים. אומטת חכמת כעין המין הממעטים

 פרטים כמה וכן וקן בית לה בבטת דרור וציפור הנמלים. וכן מזונם. ולאסון)
 מהשר ההוא המין כללות על מישגחים עניניס הס כלס הבע״ח שבמיני אחרים

 הזבו^ זה את העכביש זה יטרוך. אס כגון פרטית השגחה אבל עליו, המופקד
לא או האילן מן זו עלה תפול אס בצמחים וכן תדרס. או זו נמלה תנצל אס

מהם שהמכוון לפי בזה. להשגיח העליון בשר כח אין הפרטים מאלו בזה וכיוצא
מזה יגיע אס זולת אישיהס. על ההשגחה שתהיה צורך ואין לבד במיניהם משג

כי אומרים האחרונים מהחכמים יש אמנם כנז״ל. האדם השגחת אל ענין איזה
 כמו כי לדבריהם טעם ונתנו בבע״ח. אפילו פרט בדרך משגיח כ״א הוא כן נא

 סוה אין ג״כ לעניתטתו כן ואס סון! אין מדותיו כל ככה סוף אין יתברך שהיא
פרטיות פרטי בדרך יצוריו שבכל בפחות אפילו ומשגיח סוף אין ג״כ וצהשנחתו

: היודע וברוך 4ms דיו«״י
OwH שהם יה׳ עצמו מצר תואריס בענייני מאד האריכו הפילסופיס

שוללים



יוסף נחלת
 פד איש מפי איש האמת בחכמי המקובל האמת אכן חיוביס. ולא שוללים
 ועין ודבורו והליכתו וקימתו ושבתו ית' הואריו שענייני הגבורה מכי מרע״ה

 הקדש באצילות נאמרים רוחניים פגימים דברים הם בזה וכיוצא ורגל ויד ואוזן
 ב״ה א״ם של השגחותיו והם הםפירות הם בינה ליודעי המובנים שמותיו בסוד

 לנו מושגות והם הפעולות נפעלות ובהשתלשלותם ובאמצעיתם עצמותם בבחינת
 בני עם משכילי בלב כ״א השגה בהם אין אכן מהם הנמשכות הפעולות מצד

 בתואר מה ענין המשיגים ושוב ברצוא מעלה בצבא נבואיי ראות ודרך ישראל
 ומשבחים שמשוררים והשבח השיר ענין וזהו ויצירה. בריאה באמצעות בעצמו ההוא

 ערכו כפי אחד כל גבוה מעל גבוה מעלה בני וכל הקודש וחיות ואופנים שרפים
 במדרגת שאינם החכמים גס אכן הנביאים מדרגת הוא וכן השגתו. מעלת ורום

 יודעים האמיתית בקבלתם מ״מ הספירות מהות מצד הוא ההשגה בענין הנביאים
 אם הפעולות כל וסיבת האוצרות וגנזי וכינויוהס השמות וסדר המרכבות סדר

 ועל ואשגבהו. שמי ידע הוא כי נאמר כזה המעלה איש ועם לדין אס לרחמים
 אין מה מפני ארז״ל עליהם ההם ידיעות מהם נעלמו כי מאורות ראו לא אשר

 א׳ ענין עניינים ג׳ לך הרי בשס. להתפלל יודעים שאינם מפני נענין ישראל
 נקודה ולא אות ולא שם לא תואר שום בו יצדק לא עצמותו מצד א״ם בבחינת

 התוארים. השוללים הפילסופי׳ מאמר יצדק ובו הפשיעות תכלית פשוט הוא כי
 מעלה לצבא השגה להם יש התוארים יצדקו ששם האצילות בחינת ׳ב' ענין

 ואצילות בשמות הידיעה בחינת ג׳ ענין מדרגתו, לפי אחד כל ישראל ■ ונביאיי
 על דבר כל יקרא בשמות לכולם דבר כל שורש מה משם הנמשך הפעולה לפי

 :ההשגחות ופרעי הפעולות וסיבו׳ בראשית סדרי כל ידע ובשמותיהם בהם והבקי מטנו
 מוכרח שאינו הבחירה ר״ל הרצון הוא האדם נבחן בו אשר המפורסם

 האדם ביד נתונה הבחירה שמים מיראת חוץ שמים ביד והכל במעשיו
 אהבה כמו הפכיות כמעט הס ואס פעולות לכמה מתהפך הנפש שלו, רצין והכל

 מנשמת מהפשט ״מה והרצון כאלו ההפכיות הפעולות כל ושאר ושחוק וכעס ושנאה
 הסכימו המקובלים ורוב מהאצילות, היא הנשמה ואשר יחידה היא אשר האדם

 מתלבשת היא לפעמים ורחמים דין בהן שיש רבים הפכיים כולל הס הספירות כי
 השני מאלו א׳ וכל ולהשפיע לקבל האדם שביד וכמו ברחמים, ולפעמים בדין

 אס טוב השפעת אס רע קבלת אס טוב קבלת אס שנים אל יתחלקו פעולות
 כן הנפש, רצין כפי מתנהג באדם קטן אבר והיא פעולות כמה וכן רע, השפעת

 משתנות פעולות אלפים אלפי אלך לפעול כח וספירה ספירה בכל יש הספירות ענין
 המאציל בה שהטביע וטבעה וידיעתה והשגתה וכתה עניינה כפי ואחת אחת כל

 ח״ו' רצין שינוי בענין שחקרו במה החוקרים מעיני שנעלם מה היטב נבין ומזה
 וכן לטיבה נשתנה וצדקה תפילה בתשובה ואח״כ גזירה גוזר הקב״ה בהשי״ת
 ח״ו שינוי שום אין כי יתהלכו בחשיכה הם אבל לרעה, מטיבה נשתנה לפעמים

 ח״ו היה אז הסכמיי והעונש השכר היה אלו כי אחד רצון ענין אחדות הכל רק
 ענין אמנם כ̂ך מסכים ועתה כך הסכים עתה כי לחצה מרוצה כשינוי נראה
 המתעוררים התעוררות לפי ההפכים כל הכוללים האצילות גילוי סיד היא הרצון

מלמעלה אותו מקדישין מלמטה עצמו מקדש אם הענין ובטבע בעצם ממשיך כן
בטבע



סחיוסף נחלת
 במבט מלמעצה אותו מטחאין עצמו את מטמא ואס שהתעורג־, הענין בטבע
 בקדושה ומתדבק נילוליו מעליו ומשליך מתעורר אח"כ ואס שהתעור^ הענין
 הרצון הואצל כך אדרבא כי מעלה של הרצין נשתנה ולא נתקדש בטבע נמצא
 ויושב דין מכסא עומד הקב״ה שאמרו מה ענין וכן נתינה, והרשות צפוי והכל

 בחירת כפי בעצם הוא הענין אבל אדם בני לשין דרך זה רחמים כסא על
 אין הרבה וכן וכו׳ בכס ה׳ אן:! וחרה לדין פסוקים כמה וכן מתעורר, כך האדם
 כנגדו מרי בעלי ולסיבת מרוצה היה שעתה ארס בבן כמו ח״ו התפעלות הענין

 הגוך ברצון הכלול ושרשו אך החרון עצמו על התעורר בבלזירתו זה רק נתקצך,
 הטוב השפע התעוררות רק השתנות לא וכו' גשמיכם ונתחי ברכה לענין וכן

 בשלימות האחדות אמונת והכלל ההפכים, כולל הקדום הרצין כי זה טוב במעשה
 ולא למחשבה ממחשבה ישתנה ולא נפרד שכל ולא בגיך כח ולא גוף שאינו הוא

 בכל ומיוחד ופשיט שלם שכל ושהוא הנהגה אל מהנהגה ולא פעולה אל מפעולה
 רק אינם ההנהגה מצד אשר הפעילות ושינוי מדותיו, חלקי ובכל שמותיו חלקי
 האל מאת הנגזר הטוב קבילו בית שומר וביושר בתומו ההולך כי המקבלים, מצד
 ההיפך מקבל האל מאת הנגזר מהטוב להתרחק עצמו ומפקיר דרכו והמסלך ית׳

 הוא כי מהשמים יורד וטמא רע דבר אין ית׳ ה׳ מצד אך ית׳ מאסו גס הנגזר
 מנרתקה חמה הקב״ה מוציא לבוא לעתיד למ״ש דומה פשוטים, והנהגותיו פשוט

 צדקת כי הדין, למדת מדה״ר מהפכין והרשעים לרחמים מדה״ד מהפכין הצדיקים
 לו וקללה דין משפט הרשע ורשעת ולדורו, ילשכניו לו וברכה ורחמים חסד הצדיק

להם: יעשה ידם גמול כי ולדורו ולשכניו
 אינם הנמצאים שאר ידיעת כי - הנמצאים שאר כידיעת הבורא ידיעת אין ־־ דע
 האדם בזה המשל מהם שחוץ בידיעה הדברים יודעים אלא א וידעתם הם ^
 דברים ג׳ יהיו עכ״פ הנה בדעתו שיצטייר דבר איזה או מהצירות צורה היודע

 אשר הדעת והב׳ אותה, יודע קידם צורה מאותה משולל היה אשר הדעת הא׳
 הדעת ג׳ הס ב^נתו המצויירת הידועה הצורה והג׳ ההיא, הצורה ויכיר ידע בה

 אלא כן הקב״ה ידיעת ואין מושכל, משכיל שכל לב אותם שכינו ויש והידוע והיודע
 בהם השגחתו מצד עניינים ב׳ ידיעתו אין כי והענין והידוע היודע הדעת הוא

 העולם ענייני כל ומשגיח יודע עצמותו ובידעת בהשכלה אלא ממנו הפרדס אחר
 כל דפוס כי בעצמותו אליו מיוחדים נמצאים הס שבמציאות הדברים כל כי

 שלימות הנמצאים לכל שאין עד שבעולם ונבחר דק במציאות בו הס כולם הנמצאים
 מאת רדתם וכפי בממציאס המתייחד ההוא הנבחר במציאיה לא אס שלימותס

 והספירות בספירות מצטיירים הנמצאים כל והנה וממעלתם משלימיתם ירדו כן פניו
 הקדמונים חקרו אשר ובחירה ידיעה בענין ולחקור להחבונן לך יש ועתה במאצילס,

 האמיתית האמונה כי זה והוא קטנה הקדמה לך אביא בתחלה אך והאחרונים
 הפסוק פירוש ואין עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים כי היא המוחלטת

 שמע מפסוק ידענו כבר זה כי ית׳ הוא רק אחר אלוה עוד שאין עוד א־ן כמ״ש
 אלהוחו רק ענין שום בעולם עוד שאין הוא הפי׳ אלא אחד, ה׳ אלהינו ה' ישראל

 וגם ותנועה וכח חיות איזה לו שיהיה שיהיה מי יהיה בעולם עוד שאין ר״ל
את היוה. יתברך הוא כולם את מחיה ואתה כענין ית׳ ממנו ישתלשל שלא הדומם

כלס



יוסף נחלת
 הוא המציאס שהוא וקודם במציאות היו לא דאל״נ אותם ית׳ הוא ומחיה כולם

 מאמין שאיט ומי ויהי ולוה ואמר גזר גזירתו היא וידיעתו ממציאם הוא כי יודעם
 הדברים וע"פ רשויות, שתי עושה ח״ו לעצמי כח דבר לאיזה וטתן ומפריד כן

 ח״ו נמצא ידיעה בלי בחירה יש אם כי לבחירה ידיעה בין התקילה טפלת האלה
 אין נמצא ויהי צוה אשר גזירתו והיא ידיעה יש ואש רשויות, וחילוק פירור יש

 הידיעה ולא עצמו בידעת היא שידעתו למעלה שכתבנו מה שלפי אמנם בחירה,
 מאחר האדם שיבחר מה שיודע לומר טכל דאיך מסתנרא אפכא זולתו מצר
 אינה ב״ה וידיעתו בה המישל והוא לאדם נתונה רק שמים בידי זו הבחירה שאין
 לפועל הבחירה שיצתה אחר רק ידיעתו תקיף לא כרחך על אלא עצמותו מצד אלא

 יקשה כי אמנם עצמו, בידיעת הידיעה אז כי יודע אז ית׳ בו למעלה רושם ועשתה
 ישמעאל ר׳ דבי תנא מדליקין במה בפ׳ אמרו בדרז״ל השאלה תתגדל ועוד לך
 קראו והכתוב נפל לא שהרי בראשית ימי מששת ליפול זה ראוי ממנו הטפל יפול כי

 דכ' י״ב מששת רש״י ופי׳ חייב, ע״י וחובה זכאי ע״י זכות שמגלגלין אלא טפל
 כשנתנה שהרי פרענותם וקנס ומעשיהם הדורות לפניו שרגלו מראש הדורות קורא
 הכל שכבר בהדיה אומר הרי עכ״ל, נופל קראי והתורה זה נפל לא עדין תורה
 ויראהו דרז״ל ע״פ הברכה וזאת פ׳ רש״י וז״ל ועונשו, שכרו אף שעשהו קודם נודע

 דן בני הראהו להיות העתידים והמציקין בשלוותה א״י הראהו הארץ כל את ה׳
 הראהו נפתלי כל ואת למישיע ממט לעמוד שעתיד שמשון והראהו עכו״ס עובדי
 מלכות והראהו ובחורבנה בשלוותה יהודה ארץ כל ואת וכו׳ וחורבנה בשלוותה ארצו
 המאורעות כל האחרון היום אלא האחרון הים א״ת האחרון הים עד ונצחונה דוד בית

 זו ידיעה ריהטא לפום והנה עכ״ל, המתים שיחיו עד לישראל ליארע שעתידים
ולא בהכרח הכל היה אח״כ שאירע מה וא״כ גזורה ידיעה מוחלטת היתה

דור דור ודורשיו דור דור הראשון לאדם הראה שהקב״ה רז״ל מ״ש וכן בבחירה,
ר והמנהיגים והחכמים הדרשנים אלו נמצא ומנהיגיו דור דור וחכמיו  והיה נגזרו ע

והתפלל אליעזר ר׳^״ מעלת עד למרע״ה הקב״ה הראה וכן בהכרח,
 כאלה מעניינים רז״ל מאמרי הרבה וכן לו ונעתר מחלציו שיצא משה

שמו יאשיהו דוד לבית נולד בן הנה ה׳ אמר כה מלכים ובםפר
 ירבעם נמצאו יאשיה שנולד קודם זמן אריכות היה וזה וכי׳ הבמות כהני את עליו וזבח

 המעשה לעשות מוכרח היה ויאשיה המזבח זה לקיים ח״ו מוכרחים היו הבמות וכהני
 הוא והרצון הרצון הוא הידיעה כי והבן דע הוא זה כל להתרת אמנם הטוב, הזה

 ההשתלשלות כל שורש הוא והרצון לעשות שחפץ מה הוא הרצון ענין כי הידיעה
 הידיעה בעצמו וזהו עושה לעשות ה׳ חפץ אשר וכל זולתו אין קטן ועד מגדול

 כי וכנז״ל רצונו מעצמות הכל וידוע הידיעה והוא הרצון והוא רציט עצם בידיעת
 כח לאיזה להתעורר לאדם נתונה והבחירה בו הדרכים וכל הפכיים מדברים סלל הרצון

 היה חטאו ומכח הרע כח יעורר שלא וצווהו ישר האדם את עשה והאלהים שירצה
 שורש היא מצוה שכר רק הסכמיים שאינם והעונש השכר נמשך ומזה טו״ר לדעת
 מאחר הרצין בעטן מושרש הכל וזה עבירה עבירה ושכר בשרשה למעלה מלוה

 מ״ט כוללת הרצון מזה הנמשכת התורה ענין וכן ותמורתן הדברים כל כולל שהרצון
חיים אלהיס דברי ואלו ואלו וזכאי חייב ומותר אסור טהור פנים מ״ט טמא פנים

כי



סטיוסף נחלת
 ההטייה היי! כן התחהוניס התטורג־וה נפי ־ק5 יהן^, ולא גדיל קול בכח כלס כי

 מכח מהדרכים איזה היצאה רק ח״ו נפרד דבר אין שיהיה איך ויהיה לפועל ויוצא
 אלו מוכנים היו כבר רע הן טוב‘הן ענין איזה האדם עשיית קידס והנה הפועל, אל

 לפניך הדרכים הרי שאומר וגו׳ אנכי ראה בם׳ אומר שהפסוק ראיה והא הדרכים
 החיים את היום לפניך נסתי ראה נצביס בפ' וכן לעשייתן קודמין הדרכים שימ
ד וגו׳ הטוב ואת  ושורש רשעים ודרך צדיקים דרך יש הרי בחיים ובחרת ע
 ההשתלשלות כל בשרשי רצונו עצמות ידיעת הידיעה והיא העליון הרצון כלס
 הישך בדרך והולך בוחר הצדיק אלא עליון בכת עושה עושה שהאדס מה וכל

 תלוי והכל ודביקותם אחוזתם כן פעולתם וכפי בתמורתם והרשע הקודש
 הרע כח מתעורר היה ולא ישר נשאר האדם היה ואם התחתון. בהתעוררות

 שהם ממה אחד בענין להיותם דורות דורי חלציו יוצאי כל ראויים היו אזי
 1ומענן להתפשטות מהתפשטות והולך מתפשט והיה הטוב מקור נפתח היה כי עכשיו
 דור דור הקב״ה הראהו אזי מטו״ר אחד מענין המקור ופתח שחטא ולאחל־ לענך,

 התפשטות להיות ראוי איך עתה שנפתחו המקורות ענין לפי ומנהיגיו וחכמיו ודורשיו
 מזה ילילך להגביר שירצה מי כי מוכרחים אינס זה שבעבור אמת ענפים וענפי הענפים

 הבחירה כח אז רצונו כפי וימשיך מהמקורות אחד מקור לפתוח וירצה ההתפשטות
 ראוי איך עתה של המקור פתיחת לפי לאדם הראה הקב״ה רק להגביר בידו

 פתיחת לפי להיות ראוי; שהיו עניניס ורבבות אלפים ובודאי ההתפשטות להיות
 שהיו כפי נשארים דברים והרבה הבחירה מכח ונשתנו כך עתה של המקור

 ואלו כאלו עניינים ואלף יתקרי לא רבי יתקרי חכם ירחינאה שמואל כמו ראוין
 הטוב בדרך בחר אבל לבחור יכול היה ח״ו כלל תורה ללמוד שלא שמואל רצה

 הוא הכל אבל אחר במקור ונדבקי הבחירה מכח נשתנו דבריס והרבה שהלך.
 מדליקין במה פ׳ בלישנא דוק והנה משס. הדרכים כל ושורש מקור כי בהרצון
 דתנן כהא למוחזק ראוי בין חילוק יש וכו׳ מששת ליפול זה ראוי אמר דלעיל
ת כפי כי ר״ל בראו; ולא במוחזק שניס פי ניטל הבכור ^ו  העליון המקור פ

 הבחיר׳. בוא עד מוחזק אינו עדין אבל והענפים ההתפשטות להיות ראוי כן
 בידיעת ולא יודע רצונו עצמות בידיעת במוחזק למעלה הידיעה אז הבחירה ובבוא
 לעורר. ופגם בחשך האדם כשהלך הן למעלה רושם שנעשה דהיינו ממט שחוץ

 העליון במקור למעלה ממטה הכל ושב למעלה והאיר באור כשהלך והן הדין כח
 ידעתי עתה הפסוק וזה״ש ובמוחלט בהחזק עצמותו ביריעת למעלה היריעה אז
 הענק אלא■ כבר משמע וידעתי עתה משמע עתה והנה אהה אלהים ירא כי

 ,כי וטעם וז״ל וילך בפ׳ ז״ל הרמב״ן וכ׳ בראו; כבר שידעתי מה במוחזק עתה
 הידיעה שהיא אתה אלהים ירא •כי כטעם היום עושה הוא אשר יצרו את ידעתי
 יצרו נודע ולא במדבר ישראל חטא לא ואם בכח בעתיד הידיעה כי בפועל
 בכס . ואעידה שתחטאו לפניי גלוי לומר שירה בהם שיעיר הגין היה לא בפועל

 התורה להם שיתן ראוי היה אבל וכזה כזה ולרות רבות רעית אתכם שתמלאן
 חרב ומריתס תמאנו ואם תאכלו הארץ טוב ושמעתם תאבו אס סתס ביעודיה
 הקורות כל להס יגיד הזונה ולבס הרע יצרס להס גס שנודע עתה אבל תאוכלו

בטרם מאז לך ואגיד ערפך ברזל וגיד אתה קשה כי מדעתי שנ׳ כענין אותס
תבוא (חי)



יוסף נחרת
 ראוי ישראל היו לא ע״ז במסכת רז״ל דברי יובן ומזה עכ״ל. השמעתיך תבוא

 יחיד חטא שאס אלא וכו׳ מעשה לאותו ראוי דוד היה ולא וכו׳ מעשה לאותו
 של מקור שנפתח מה כפי ר״ל הראוי מצד כי הענין וכו׳ רבים חטאו ואם וכו׳

 כי להיפך הראוי מן. היה אדרבה הזה להתפשטות הראוי מן היה לא ישראל■
 רק חסידותו טדע דוד וכן הטוב העליון המקור פתחו התורה קבלו כשישראל
 יבאו שלא היה הראוי מן אבל שבחרו הבחירה גבורת מכח במוחזק שנשתנה

 ביאור וכו׳ יחיד חטא אס או וכו׳ רביס חטאו אס אלא ואמרו זה חטא לידי
 אך כי מהחטא הנמשך להטוב ראוין הס רק לחטא ראוין היו לא הוא דבריהם
 שאם דהיינו להראוי הנוטה טוב דרך ההס מפעולתם יוצא בחירתם בגבורת

 ולמרע״ה לאדם הקב״ה שהראה העתידות וכל וכו׳. רבים חטאו ואס וכו׳ יחיד חטא
 המקור שנפתח מה מצד להיות המוכנת ההכנה כפי ר״ל הראוי כפי היה הכל

 אס לטוב אס להגביר כח נתונה הבחירה אבל מרא־ש הדורות קורא זו ובבחינה
 התגברו ולא הראוי לפי מוכנים שהיו ההכנה כפי נשארו עניינים והרבה לרע
 אבל אחר מקור לפתוח הבחירה מכח נשתנו דברים והרבה הבחירה בכח עליה
 חון הידיעה אין כי הידיעה הוא והרצון הרצון בשורש העליון במקיר הוא הכל

 לפי שם הוא באשר בפסוק וירא בפ׳ רש״י והביאו שארז״ל טנין יובן ובזה ממנו,
 מקטרגין מ״ה שהיו לפי לעשות עתיד שהוא מה לפי לא נידון הוא עכשיו שהוא מה
 ובודאי לישמעאל הבאר עליית לעכב שרצו השרת מלאכי להקשות ויש ע״ש, וכו׳
 מהעתידות יהיה ומה שימות המלאכים ס״ד איך וא״כ ככתוב בצמא מת היה

 העתידות ידיעת נמצא ישמעאל עתה ימות אס בצמא ישראל ימית ישמעאל אשר
 כפי רק במוחזק ולא הראוי כפי היא בעתידות הידיעה כמ״ש הענין אלא בטל
 אבל כך עצמו בידיעת הידיעה ואז המקור פתיחת מצד עתה לעת שמוכן מה

 הראוי שישנה מהקב״ה מה״ש ובקשו הבחירה התגברות בכח להשתנות אפשר
 רוצה היה נתונה.ואס והבחירה שם הוא באשר אמר רק הקב״ה רצה ולא בהכרח

 היה לא ^^דיקיס היו הדור באותו ישראל או לחטוא ושלא להתגבר ישמעאל
 ונושנתס משל ע״ד שבתורה העניינים כל זה וע״ד בראוי. שהיה כמו במוחזק

 בפועל׳ בזה הרמז היה לא חטאו לא ואלו א״י יתקיים וטשנת״ס מנין על רמזו
 כדלעיל ההפכיים מכל כלול שהרצון כמו כי דע משתמש הרמז היה מה תימא וני
 והכל חלופיהן וחלופי עניינים להרבה משתנות ורמזיה תיבותיה כל התורה כן

חטא לא אלו כי העניינים כל ושורש יבחר והבוחר בתורה כלול הכל אמת
היה אס וכן שעתה, ממה אחר בענין מובכת התורה זאת היתה אז אדה״ר
 שיאשיהו ההכנה זו היתה אז תשובה ועשה המזבח מיד הורס נבט בן ירבעם

בתוך נהפכת ונינוה הראוי לפי ההכנה היתה בנינוה וכענין בטילה ויהרס יבא
[ולא נשתנית לא הידיעה הרי בחירתם גבירת מכח נשתנה ואח״כ יום מ׳

 קודם הן רצונו עצמות ידיעתו רק ממט חון ידיעה אין לעולם כי תשתנה
 עצמותו מידיעת שהוא מתקיימת הידיעה אדם פעולת לאחר הן אדם פעולת

 למעלה^ולפתוח רושם לעשות האדם ביד והבחירה ממנו חין נתפשטה ולא יודע
 לאדם שיש ותמורתו^ומה! דבר מכל כלול הרצין כי ורצונו חפצו כפי הרצון מקיר

וגם הקדושה וצלם בדמות שנעשה משוס זהו ורצינו בחירתו כפי העליון לעורר כח
כלול
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 בידו, המקורות מפתח ע"כ ותחתונים פליוניס כולל זו ובבחינה מסנו״א כלול

 הביוב רצון כן בכיובכי יותר ומרוצה רוצה הרצון כי בחיים ובחרת לו היעוצה והעצה
 טוב ויקבל טוב להיות להמציא הטוב נדבותו היה כך כי לזולתו להטיב האמתי

:לטוב שבא כדי אלא הרע בשביל בעצם היה לא שברא הרע ואך
 קונו מדעת ילמיד האדם כך ופרט פרט ע״כ העולם בכל משגיח שהשי״ת

 על והנשיא מרינתו אנשי כל על להשגיח, צריך המלך כמי
 ולא אותו יגטב פן למשרתו יבפרט ביתו בני כל על הבית ובעל עדתו אנשי כל

 נכנס שמו טצא ויחיא א' משרת לנו היה פ״א היה ומעשה ובקומתו, בשכבו ידע
 כמו עברו וכה ראות, לפי הוא ונאמן שירות כל ועושה ושותה אוכל בית כבן דוצא

 תוקךהחום מפני הגג על מסובים בהיותינו א׳ לילה עול. כל בו ראינו ולא שנים ג'
 שלח נ״י אחי הי״ו, שילה הנכבד אחי עם אני אותנו משרת היה הנז' והמשרת

 ידענו לא אך שליחותו את עשה והוא העלייה מן מה דבר לו להביא המשרת את
 אחזו כאב רק כי השיב דבר אין אותו, שאלנו לך מה מירתת היה כי לו היה מה

 טמון מה ידענו לא לטח לנפשו המשרת את שלחנו בקרבו. תועובות ושבע בלבו
 וגס תמיד כדרכו הזה המשרת אלינו עוד בא לא ממחרת שחוח. והלך בחיקו
 אחי אשת כשפתחה שבת קבלת עת ש״ק ערב עד לב. אליו שמט לא אנחט
 כערך שערכו איננו הזהב צמיד והנה שבת תכשיטי ללבוש התיבה אה הי״ו שילה

 יד רק כי זאת אין ואמרנו מצאנו ולא התיבות בכל חפשט כסך. שקלי מאתיים
 שבת כי ויען הזהב הצמיד את גנב אחר ולא הוא כי הזה במעל היתה המשרת

 ממיודעיו קצת ואמרו אחריו וחקרנו דרשנו רק מאומה לעשות טכל ו׳׳א היה
 לחאג בעיר ישבות כי אמר הוא אך מהעיר הגנב נסע כבר ימים ל זה כי

 תכך ימים. כד׳ עוד הרחוקה לעירו יסע ובמ״ש מעירנו אחר יום מהלך הרחוקה
 מזויין חיל א*ש להם ישכרו אדם נושא על הי״ו ושילה ישועה אחי רכבו כמש׳׳ק

 באישין ס1היקר אח,י עס נסעתי לא אני אך הלסטים. פחד מפני עמהס טלך
ל לא ומבוהל דהוס הייתי אך באלה. נסיתי לא כי ואפלה טלה  הזהב הצמיד ^
הדרך היתה כי וכו' נדרים יעישה מתפלל והיית־ אי״ת החמודים אחי על ה׳א

המזויין עם הלילה אותה הלכו הי״ו אחי וכו'. בגייסים משובשת העת באותי
 טצא יחיא הגנב על וחקרו דרשו ותכך החמה להנץ קרוב לחאג לעיר והטעו הנז
והלו נסע הלילה מתחילת כבר כי אמרו מאחינו העיר אנשי שוכן. היא חיו
והוא הענין לו וסחו השופט אל והלט נואש אמרו לא הי״ו אחי רעיו. ג ^?'
ז שליז  בערב שב כן בבוקר הרן הלך כאשר אך ולהדביקם. להשיגם יייי^י י
 מבני א׳ אך מהגניבה. נתייאשו כמעט אחי מצאם. לא כי באמרו לשוא חך

 סך לו ונדרו הערבי העיר מושל אל והלכו נואש אמר לא העיר מאנשי עמינו
 לשני צו נתן תכך והמושל עיניו. את הערבי יפקח ע״ז רק כי כסך שקלי ה כ

 הרוכבים על הפגיעו הי״ו אחי ומזוינים. מהירים רוכבים אבירים חיל חנשי
 יקחו כי ורק רע דבר ושום היזק שוס ומרעיו הגנב עם יעשו לבל

 רחמנים בני רחמנים התמימים אחינו כטבע לנפשם, חפשי וישלחום ד הצמ ^
 ארז יגמו ורוגז ברעש כנשרים ידאו הלילה כל ועברו שטו הנז׳ הרו<ביס . ו

נוסעיס אנשים ד׳ מרחוק להם נראה השחר לעמויד קרוב עדי הקלים בסוסיהם
הס
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 וכן שומע כלא בלחם עשו ומרעיו הגנב אך וכו׳ חכו עמדו עליהם צעקו הם

 צעקו מאד מורא ובקול עוז בכל אחריהם דלקו הרוכבים אך להתרחק, יספו
 להנוםעיס אחזה רעדה מות. בכדורי נפגעכס פן נסים יהודים פה נא חכו

 שלופה וחרב רובה קנה בפני לעמוד יוכל מי כי תחהם. ועמדו קרסולם ומעדו
 לנו מוזר זה שם רתת, ודברו הרוכבים שאלו כולא יחיא מכס הוא מי לננדס.
 יהיו פן מפחד רעדו עלמותס וכל האיש זה ידעני לא מעולם הנוסעים הושיבו

 תפחדו ואל נא הגידו פוחזים גנבים אומרים אתם שקר השיגום. למותת ו ח
 והנוסעים העיר אנשי מפי ספק בלי לט טדע כן כי טלא יחיא מכם הוא מי

 באמצע אבל עמנו הזה האיש נתלווה כי הוא אמת ואמרו במקצת הודו מפחדם
 על הרוכבים אמרו א״כ אחר. בדרך ליס מעבר לי והלך ממנו נתפרד הדרך

כחפצו. המושל בכס יעשה ושם לחאג העיר עד חרב כשבויי אתכם נוליך כרחכס
 אז תחפוצו. אתם אשר טצא יחיא האיש זהו ויאמרו הטסעיס ונרעדו נבהלו אז

 תירא לא הרוכבים וא״ל ארצה. קומתו מלא ונפל האומלל הגנב מר בקול צעק
 צוונו כן כי ושובה. בנחת לדרכיך לך ולך הגניבה את תן אך רעה לך נעשה לא

 נרתע הגנב טובה. כפויי לך איי טובה תחת רעה שלמהה ואתה ומטיבך אדונך
שקל גשלשיס מרעיו לא׳ הצמיד מכר כבר כי מזלו ולרוע לו אוי ואמר לאחוריו

הזה האומלל הגנב ידע לו כסך. שקל י״ב מוקדם בתורת מחני לקח וכבר כסך.
 מבלי לנפשו מחנק שם אולי יידע; טי ויוטי• שקלים מאתים שוה הצמיד כי

 השקלים י״ב ואיו קשה. אדוניס ביד ונפל המועד את איחר כבר אך מננ^יי/
 בעירו ולהשתבח לילך סחורה בהס לקח כבר להנושה. להשיב הרוכבים לו שאלו
 תנחן הסחורה כי עיניהם למראה שפטו הערביים הרוכבים יעשה, מה ועתה
 לו הלך וכה לחפשי. ושלחום חמושה ביד הזהב הצמיד לקחו והס הנושה. לרעו
צחקתי גס בכיתי הצעיר אני אך ומכאן מכאן קרח נפש בפחי האומלל הגנב

כמה יודע מי כי לכאן, עוד ישוב ולא לו ההילך הזה האומלל הגנב על יחד
 נשא לא ובאומה הזאת, הגניבה על כרכר כרכורים וכמה וכמה פחד פחדים
 לידי מלבא פניו על שלייתו שנהפכה לו נוח הזאת. הגדולה הערחא על בעמ/י
 כל וייראו ישמעו למען הרשע את ילכדנו עוונותיו אך כזאת־ ונאצה חרפה

 ויגועיס עיופיס לחאג לעיר חזרו הנז׳ הרוכבים כזאת. עוד יעשו ו.א הנשאלים
 נתנו ואחי הי״ו אחי ליד הזה הצמיד אה ומסרו וחרוניס. קצך יז סוסיהם ומפיות

 אחי וישובו הראשונים כסך שקלי כ״ה מלבד מרחם שכר חלך מתנות .הס
: תהל׳׳י בממונם. שלם בגופם שלם הד׳ ביום אלינו הי״ו וישועה שי.ה הנכבדים

המחקר ביקורי תוכן קיצור י״ר פרס
ר מ  0מהרי?םי:' והמיזקר ההשכלה מסשי' ספר•־ אלש• שפיאל הצפ;ר א

 ומ-ששת- על־הס פנרת• לב יבשי־ מרין ־'3כ לפכ• פכרו ופהחפרי־-ם
קורא חפשוב אל1 שכלי, קש ־פ־ הע־י! בהנלית בהס זט-־ש• כל-הס, כל את

■קי
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 מחקר מספרי דוקא אלא ח״ו, והארמייס העממים מחקר בספרי שעיינתי יקר

 אין באמת כי ההם מהספרים גדולה ידיעה לי רכשתי אמנם הן העברים, אחינו
 קדמה לא אשר הבנה ממחוסרי רבים יחשבו כאשר התורה את ציררת ההשכלה

 תירא לא היא הקדושה תורתיט כי הוא ונהפוך באמת כי לחכמתם חמאם יראת
 אור להאיר התבונה שמו שיוסין! מה כל והמחקר, התבונה שמש מפני תיחת ולא
 תתעלה כי בתורתינו אשר וההדר היופי על גס אור להאיר יוסיף כן היהדות, על

 כל לא כי אמנם אך המחקר, ספרי רבבות אלפי כל על מעלה מעלה התורה
 והוא לזה לב לשים ועלינו נאמנים ההשכלה ספרי כל ולא שויס המחקרים דעות

 לדעת מתנגד ענין איזה בו וראיט בו ועייננו המחקר מספרי א׳ ספר נקח אס
 פני נשא לא ואז לצרינו כ״א הוא לנו לא כי לבטח נדע אז קדמוניט וקבלת חז״ל

 להם בנקור כ״א המחבר זה הוא יהודי אס אף ברית להם נכרות ולא כופר כל
 הרחק השיחיס אחת תחת אוהו נשליך הזה הממעה הספר ואז ימין עין כל

 את נשליך התמהמה מבלי ומיד הנף כי נעים קורא תחשוב ולא קשה, כמטחוי
 חרטה, המהירות פרי כי החנס אמר וכבר בחפזון כן לעשות נכון אינו זה כי הספר

 המחבר הוא מי ונראה סופו ועד מראשו המחקר ספר לבקר עלינו בתחלה אלא
 והחנפים הצבועים מן הוא אס או והיראים התמימים הצדיקים מן הוא האס

 או ותמימותו תכונתו נודע מחבר כל כי כידוע ערמה ובתוכה תומה שמראים
 אז רמיה ברוחו ואין תמים צדיק המחבר נראה אס והיה ספרו, מתוך ערמימותו

 ירד ולא הדעת בשיקול טעה - או הוא משגה אולי ולומר טעותו על לחפות עלינו
 כתב טועה תלמיד איזה אולי או תומו לפי אחר לדבר שכיון או הענין לעומק

 הצדדים מן בצד נחפש ככה וט', דבריו הבינו לא מפרשיו אולי או רבו בשם זאת
 דיו להעביר לעשות זאת רק לעשות עלינו מה ואז זכות, איזה ולמצוא עליו להקל

 אסורים לבר אלו כי לאמר המוטעים דף או עמוד או השורות אותן על וקולמוס
 החנפים מכת הוא המחבר אס אבל אליהו, שיבוא עד מונח יהא הספר ושאר

 הרשעים תלמידיו ס4האדס־ז מין חלאת אדיסטו שיטת ושטחו היונים להבלי הנצמד
 בצדייה עשה הזה הספר ומחבר והברורה, הטהורה תורתינו פינת ההורסים
 בזריזות לקום עלינו אז עמט, בני צעירי בלב ולענה ראש פרה שרש להשריש

 ולשרוף הוא המינים מן אס או בעפר אותו ולטמון המטעה הזה הספר וליקח
 יחד, מחברו עם העולס מן הזה הספר נאבד כי מישראל רעה ונבער באש אותו
 מוכי מקצת חשכים אל יפנה ולא ועמו לדתו הנאמן הכשר היהודי יעשה ככה

 הן דפוסים הן ישנים הן חדשים הן בספרים הכתוב כל כי החושבים הסטיריס
 בלא ברירה בלא זריה בלא טחינה בלא קדושים כולם הקדש בלשון כתובים
 זה כי אבי כן לא בלה״ק, כתובים שהם ובלבד אצלם שויס התערובת כל ביקור

 האדם צריך אלא מאכל עם פסולת הבר עם תבן לערב כן לומר הגון בלתי דבר
 נעשה וככה חוץ, הקליפה ולזרוק הפרי ולאכול הפסולת מתוך המאכל לברור הנבון
 ואינו ומועיל טוב דבר איזה בהם נמצא אס והפליסופיא המחקר בספרי אנחנו

 לערבו לא לבדנה נציג אוהו קל מנהג על אפילו ועיקר כלל הקדושה לתורה מתנגד
 דברים מאותם כי והוא לבדו, עדר עדר אלא ח״ו בחול קדש לערב לתורה

לגבירתה המשרתת כשפחה התורה תחת אותם משעבדים אנו שבמחקרים הטובים
וידוע
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 לרקחות לשמשה שפחות המון וצריכה הקדתרא על יושבת הגבירה כי וידוע

 אכל תוכו מלא רמון אחר אלישע תלמיד מאיר ר׳ על כארז״ל וכו/ ולעבחות
 אל אותם מכניסים אט שבהם העוביס את המחקר בספרי הוא וכן זר̂ק קליפתו

 לחוץ אותם משליכים אנו ודרז״ל לתורתינו המתנגדים שבהם הרעים ואת בתינו
 ישאל ופן הטפרים, לפני זרה קעורת באש לשרפם עוב יותר או לו תאמר צא

 .אף בשלט, לנו די הטובים ובדבריהם במחקרים לגו בצע מה הלבב ורך הירא
 כידוע בבהמותיט לנו די המצרים ולבהמות לנו מה הפסח כהלכות לו אמור אתה

 אתה גס שג' ה׳ לפני לזבוח מצרים של הטהורים מבהמות גס אבותינו שלקחו
 ה׳ את לעבד נקח ממנו כי ונאמר אלהיט, לה' ועשינו ועלת זבחים בידנו תתן

 אלא הטהורים בהמות רק ממצרים אבותינו לקחו לבד לא כי הוא וברור אלהינו,
 לפני זבחו לא אמנם וכו/ וחמורים גמלים ופרדים סוסים הטמאים מבהמות גם
 השתמשו הטמאים בהמות אבל וכבשים, עזים פריס הטהורים מבהמות אלא ה׳

 הרעים דבריהם האטשית בחקירה דידן בנדון הוא וככה ולמשא, לרכיבה רק בהס
 לכבוד זהו כי עליו לרכוב לחמור מרדעת אותם נעשה קדש דת לדתינו המתנגדים

 לא אמנם תמיד, כדרכינו האח על הבערנוס לא כי המתפקרים יצהלו ובזה להם
 מרדעת להם באין אורח לעוברי כזאת לעת נאלצנו כי רק זאת עשינו ידים מרפיון
 לכתבי בסיס אותם נטשה לתורה מנגדים שאינם הטובים החקירה ודברי לחמור,
 עיקר החקירה את בעשותם בהשכלה המתימרים המתפלספים רוב נואלו מה הקודש,

 כנגדה לשנות לבס מלאם לא חשקה ועוצם הפלסופיא מאהבתם כי טפל התורה ואת
 לה הסבירה לבלתי בתורה פנים והעיזו השערה כחוט אפי׳ מכוונתה ולהחטיא

 ויש קליניהס, ולגלות מחשבותיהם לפרוע פניהם על תוכיחס לא למען כלל
 להכריע יכורו התורה צד אז אך שקולה הכתות שני אל אהבתם מהחוקרים

 שתיהס יוכלו בהם פילסופיס דקים וצדדים בחינות למצוא השתדלו אמנם כנגדה,
 השתדלותם ו.היה הכרעה שום בלי בעיניה הפילסופיא השאירו מהם ויש יחדיו לשבת
 גבול להרחיב גבולה‘שתס? כלומר התורה, מפאת ההן והבחינות הצדדים לבקש,
 חכמת בהכחשת לרעה שוים כולם אמנם פשרה, דרך אליה באה כאילו צרתה

 העברים המחקרים ספרי בהמון ובדקתי עיינתי כאשר והנה לגמרי, הקבלה
 זורע זה פותר וזה חולם זה סותר וזה בונה זה למאות לזה דעות הרבה ראיתי

כתות לחמש לחלקם נוכל כלל בדרך אמנם וכו׳, מבעיר וזה מכבה זה קוצר וזה
:בדעותיהם מזה זה הנפרדים

ת כ  לבעל הנצמדת היא ברבים תבשילם הקודחים מכולם הגרועה היא הא׳ ה
 נפשם ובכל לבס בכל בה ודבקו והמעשית העיונית להפליסופיא פעור

 ובמעמד העולם בחידוש כפרו וממילא השערה, כחוט אפילו ממנה לנטות להם וחלילה
 המתים ובתחיית המשיח ובביאת ובנבואה הנפש ובהשארות ועונש ובשכר סיני הר
 בלי חיו וכה ופליט שריר להם השאירו ולא עורף פנו טלה התורה כל ובכלל וכו'

 לא כי ברבים מכריזים וגס מלא בפה באמרס לאוס בלי דת בלי תורה בלי אלוה
 אמנם הארץ, גויי יתר ככל וכו׳ רוסים לטויס פולנים אשכנזים רק הס יהודים
 ממעי כי ניכרים הבולט חיטמס אשר בעוד בפניהם כחשס טתניס הנז' הטיס
ואס אחיהם מפאת אס וחרפה שברון משנה הכתה זו נחלו ובזה יצאי, יהודה

מפאת



עביום(? נחלת
 ליה דהוו אודנא קרנא למבעי אזל נמלא הנהוג למשל נרמו ובזה צורריהס, מפאת

 מאמינים הנז׳ שהגויס בעוד הנז׳ הגויס מן פחותים הם הכת זו ובאמת מניה, נזיזו
 נטו לא הנז׳ הגוים של חקירתם כל עם וכו׳ ועונש ובשכר ובמ״ת העולם בחידוש

 מוספים עוד הזאת השערוריה כל שעוש׳ מלבד הכת ץ והנה מדתם א׳ צעד א^
 נפש גועל מעורר הוא אשר סעודתם תוך החזיר מבשר נתח בלקחס להכעיס

 השבת ביום וג״כ להכעיס, רק עושים זה ובכל באלה ניסו לא כי לאפם וזרה
 ובחידוש ש״ק ביום מאמינים אינם הס כי לכל להראות בפומבי בעגלה נוסעים
 וכונתס ערשותס על שרוחיס שוכבים הוזים השבוע ימות בכל אשר בעוד העולם,

 ביום וכן להתנגד, חמץ רק דוקא לאכול בוחרים פסח בליל וכן להכעיס, כדי רק
 היהודים לאחיהם נאצות בזה לעשות ומשתאות גדולות סעודות עושים הכפורים

 הכתה זו סוך! סוף חוק, לבלי פיהם ופוערים צוחקים נסיכם יין ישתו התמימים,
 אנחנו לנו ואסור הקדושה העדה מתיך נבדלו גמורים ואפיקורסים מינים הרעה
 שארז״ל ואעפ״י יותר, יפקרו פן דבר להשיבם או עמהם להחוכיח המאמינים עדת

 מילי הני ז״ל הס תירצו כבר לאפיקורוס, שתשיב מה ודע תורה ללמוד שקוד הוי
 הזאת המרשעת והכת טפי, דפקר שכן כל לא ישראל אפיקורוס אבל גוי אפיקורוס

 דאביקו בתר ולתורתו ה׳ על כן לא אשר דבריס חפאו אשר אחרי בליעל בני
 ישיגו ולא ישובון לא באיה כל כי למוטב להחזירם עוד לנו א״א טובה, במינות
 החפשיות ובדעותס המכוערים במעשיהם הזאת הכת והנה לעולם, חיים אורחות

 מסיתים ונאלח נידח שבור צבי קרן יש״ו צבי שבתי כת הארורה להכת דומים
:הארץ מן חטאים יתמו אור יראו. לא שמש עד ומדיחים

 אבל לפליסופיא, מנגד שאינו בדבר התורה יסודי במקצת האמינו הב'
 מתגעשים הכת זו אז מכוונת בכוונה הפליסופיא את תסתור שהתורה בדבר

 יותר הפליסופיא את ומאהבתם נחש, נשכס כאלו ממקומם וקופצים ומתרגשים
 את לבצע קרנים להם לקחו לכן הוא׳ ככת וכל מכל ההורה אח לעזוב שלא וגס

 יחד •להשוותם ידס5העלם־; אולי קדים שקופות צנומות ראיות להביא יזמו אשר
 בשוטים יסרוה כאלו ההם המזויפות הראיות לקבל התורה את יאנסו היד ובחוזק
 אלהיס לאו ואס ביך, לבגוד מבלי תאמר אשר בכל להפליסופיא הסכימי לאמר
 להסכים תאבה ולא בדעתה עומדת ההורה אס אבל וכו׳, ליך אעשה מה יודע

 מוחם ורפיון דעתם בחסרון מרגישים בעצמם הזאת הכת וגס כאלה הבל בדברי
 נכבדה השפחה האס חולה רעה זו בפליסופיא, ודובקיס התורה מן נוטים אז

 עיניס האס לבב ובתמהון ובעורון בשגעון הוכו הזאת הכת האס ח״ו מגברתה
 הכתה פי לשאול ננסה הבה החקירה, ובשפלות התורה במעלת יראו ולא להס
 שההורה רובם יאמרו נתנה, מי ידי ועל חקרה וגם הכינה מי התורה לאמר הזו

 יסדה מי הפליסופיא לשאול ונוסיף מרע״ה, נאמן ציר ע״י השמים מן נתונה
 כנפי על המהלך וחקירתם בהגיונם קדם מחכמי כלם יאמרו יצאה, מי ומבטן

 גדולה דמה להבל אדם אנוש חכמת וכי מדבר שפיכם מה אזניכם ישמעו א'כ רוח,
 עבד תחת ארץ רגזה זאת על יבינו ולא הכת זו אוילים אך ח״ו, וכו׳ מחכמת

 יסודי במקצת האמינו כי אס הזאת הכת גבירתה, תירש כי ושפחה ימלוך כי
בזה ונדמו קדמונינו וקבלת בדרז״ל בעטו זאת בכל ככז״ל דעתם לפי התורה

לעדת



יוסף נחלת
 האמינו מ״מ שבע״ה בהורה האמינו לא הקראים כי אם הקראים, מקצת לעדה
 הכת זו א״כ לתורה המננדת לפליסופיא פנו ולא דעתם, לפי כילה שבכתב בתורה
 אמנם כזב, וםטי רהבים אל ויפנו החשב האפיקורסים ומכת מהקראיס פחותה
 אולי למוטב הזו הכת להחזיר תקיה יש אולי ברורות ובתשובות נכוחות בראיות

 עור^ פנו רובם כי ראינו לבביט לדאבון אך לשוב, לב ויתנו מתרדמתם יתעוררו
 בינינו יש לא כי ותהל״י ביניהם, מרקד השטן כי שבעולם תשובות לכל יקשיבו ולא

מכת כ״ש הכת מזו א' אפיקורוס אפילו כמעט פטמה התימן בכל גס בעיריט
:בליע״ל בני הא׳

ת כ  מלאם לא לפליסופיא יתנגדו א^ אס התורה מקצעות ברוב האמינו הג׳ ה
 את חובבים שהס אך! כמתכונתה הניחוה אך התורה כוונת להחטיא לבס ־

 איזה למצוא משתדלים הם אמנס הכרעה, שוס בלי בעינה השאירוה הפליסופיא
 בעיניהם היו כי הפיליסופיא את בהם לעטר כדי התורה מפאת וצדדים בחינות
 כל כעל ושמחים ששים משתוים שהס עינין איזה ובמצאס שויס, והחקירה התורה

 בהביאם וכו׳ ובשדים ברוחות כ״ש המלאכים במציאו׳ מאמינים אינס הזו הכת הון
 הם בהיותם להם לעבוד יצטרכו במציאות מלאכים יש כ״א לאמר מזוייפת טענה

 אמרו הס בתנ״ך המוזכרים המלאכים ועל אדם, בני ובין השי״ת בין אמצעיים
 ,ואני מושאל, בלשון רק מלאכים בשם ונקראו השי״ת שלוחי נביאים רק שאינם
 הנכבד מהשם חון ויתפלל וישתחוה יעבוד מי וכי פיהם יפצה הבל אך אומר
 הס בתנ״ך הנז׳ המלאכים כי שאמרו ומה ע״ז, עובד הוא למלאך המתפלל והלא

 ובפסוק לחוד ומלאכים לחוד נביאים כי בפיהם שקר שפת אך זה גס נביאים
 הנביאים וכי לוהט אש משרתיו רוחות מלאכיו עושה והוא בפניהם להכחישם דיו א׳

 דרז״ל במקצת מאמינים הזאת חכתה הוא. הצחוק לא האס הס לוהט ואש רוחות
 ומנהגים ובתקנות ובסייגות בגדרים אבל הדת. עיקרי שהם כללים באיזה ורק

 בלעג לצחוק לבס שמלאם עד לעיפה משא עליהם הס רז״ל והנהיגו שתקנו
 ואחרוני׳ ראשונים בפוסקי®- שנתפשט דחומרות וחומרי החומרות המון על והיתול
 פוערים הם גזום. אחרי וישליכום והחומרות התקנות באלו בהם קצה ונפשם
 הפוסק זה ראו ואומרים ומתלוצצים חדש פוסק איזה ראו אם חוק לבלי פיהם
 מצוה בעד הראשונים על טסך! ודקדוקים חומרות רבבות אלפי לנו מביא החדש
 ק״ש ובטלו ותפילין טלית מניחים אינם הזו הכת סעיפים. אלפי עושים אחת

 הס אבל חכמה. יודעים שאינם העם להמון רק יאתה שזה באמרס ותפלה
 ואריסטו ואפלטון כסוקראט הטבע שאחר ובמה הטבע בחכמת מחוכמים חכמים
 ככה כהמוניים. ולהתפלל לטו״ת עוד להם מה א״כ חבר חוברי ושאר ולייבניץ

 לא אשר עד חיצוניות בחכמות לבבם הטו ככה הפליסופיא עיניהם עוורה
 אולי למטרה מיימון שלמה להם נא אציגה לבס, בשרירות וילכו לתפלה גס יחושו
 שכל ובעל גדול תלמודי בתחלתו היה הזה מיימון שלמה והוא מוסר. ויקחי יראו
 כא׳ והפוסקים התלמוד חדרי בכל התהלך שכלו וחריפות הרחבה ובדעתו כביר

 וקרוביו ואביו נפלאה. בשקידה האיש זה עסק הקבלה בחכמת גם המדינה, מרבני
 תוחלתם אך ההוראה. כסא על יושב העיר לרב יהיה בקרוב כי חשבו ומיודעיו

ההשכלה טעם מעם אך כי בלבו הייתה טינא אולי הזה מיימון שלמה כי נכזבה
והסליסופיא



עגייוסף נחלת
 ודבריס חרורות דבר אז ורזד רעה. רוח ובעתתו אחי לאיש נהפך והפליסופיא

 האדר. יעפשו פן לכתבם כדי שאינם דברים יחד והקבלה התלמוד על זרים
 ובהיותו לבבו. מאויי בכל וילך וכו׳ ותפלה הכיו״ת את הוא גס ביכיל מענו ומעע

 עניותו ומפני רע. בענין אביו יגיעת אבד עתה אביו מעזבון מתפרנס היום עד
 שמו לא היהודים אחיו כנראה אך ומזון טרך לו לבקש לעיר מעיר לשוטט הלך
 הוא מי אותו ושאלו רחוקה לעיר שהגיע עד בתורה. עקשותו בראותם לב אליו
 לו נתנו מהרה ועד לתמכו, וצריך הוא ועני ת״ח הוא כי וא״ל ענה מבקש. ומה
 שא״ל בפרט וג״ח רחמנים בני רחמנים אחיני כטבע בכבוד וכסות ומזון חדר

 ראוהו מעטים ימים במשך אך תורה, ביניהם ללמד רק עליו ונטלו ת״ח שהוא
 כתרוהו ומיד תכך כי מאליו מובן ישראל במנהגי ומהתל ולועג לתורה מתנגד שהוא

 לעיר והגיע ונד נע הלך הזה והאפיקורוס העיר, מן גרשוהו גס תה מנו והרדיפוט
 להמיר הסכים הנוראה ועניותו לחצו מפני ואז הראשון, כמעשה ’ל ועשו אחרת

 הנצמד כל כי באמרו בדתם להכניסו רצה לא הניצרי הכומר אך. הנוצרים בדת דתו
 הזה והנבל הפוחז הלך ובכן הדת, ויסודי למנהגי לב ישים לא לעולם ^פליסופיא

 ראשו על עברו ומצוקות תלאות והמון חנינה שוס בלי דחי אל מדחי מיימון שלמה
 בפי עולס ודראון וקלסה לחרפה נשאר ושמו נפש/ ומפח מרה במיתה שמת עד

 ותמימים יראים היו בתחלתם אשר כזאת דמשתכחין על חבל התמימים, הרבנים
 קערה הפכו הפליסופיא היא היער חרולי בין בעברם קט וכמעט חפצם, ה׳ ובתורת

 מכל ותלמידיהם בניהם את במנעס היראים החסידים מקצת צדקו ובזה פיה על
 מספרי .וביותר הטובה, מדרך יטו פן עליהם ויראה באימה כי והשכלה חקירה
 כו״כ גזרה הטבע כך עשה הטבע כותבים הס כי לגויהס ללשונותם העממים מחקר
 לא שעדין הצעירים בלב אפקירותא משריש ובזה וכו׳ הילדים את אומנה הטבע
 עסב״ד ז״ל הרשב״א הטעם ומזה התורה, עיקרי במוחם נקלט ולא לבס נתחזק
פן שנה כ״ה ימלאו^לו בטרם הפליסופיא בספריהם שיתעסק מי לכל והחרימו הצדק

כידוע: בתורה יד להרים ילהוטו  אשר פילסופיות שטות כמה בראותם הקדומה מהפליסופיא רחקו הד׳ הכת
מפלה, לעיי הזמן במרוצת היו הקדמונים החוקרים כל כמעט בהן החזיקו

 רק כי באמרס זמנינו חוקרי של החדשה להפליסופיא מאד דבקים הם אמנם
 הגדולה ההתקדמות למרות כי מצאנו אנחנו אך הישר, והגיון להשכל מתאמתת היא

 ירכה על צולעה עוד הפל-סופיא הנה זה, בדורנו המדעים של הנפלאה וההשתלמית
 חון שהם בדברים אומרים שהפליסופיס מה כל הימים, כל סוך עד תהיה וצולעה

 הס דבריהם כל אס כי חותכים, מדעיים במופתים להוכיח יכולים אינם הטבע מן
 הזו הכת הראשונים, מן לאחרונים יתרון ואין בלימה על התלויות השערות רק

 לא יטה לא ולעולם במקומו נח הוא השמש לאמר מחשבות וחושבי סברות סוברי
 השמש את ומקיפים סובבים ואש ורוח הימים עם שלט הארץ אך לדרוס ולא לצפון
 לדעתם השוקטת השמש את לסבב הבאים בתיך עולה במרום המרום מצבא כאחד

 במציאות, אינו לדעתה הלבנה גלגל תחת המקיף האש יסוד וכן בעיגול, כנקודה
 הכוכבים כל רק כלל במציאות אינו היומי גלגל אף כלל במציאות גלגל שוס ואין

כ״א רוחנייס, גופים אינם והמזלות הכוכבים כל וגם באויר, וסובבים מתנועעים
(^ גופים (י



יוסף נחלת
 אונליס ובהמה ארס ובהס במבעו שיטי בלי ממש שלט כהאדמה ארציים טפיס

 ונהרות ימים גס פבדא. ומתים ורבים ופריס שלט ובהמה אדם כבני ושותים
 בהם יש וצומח דומם גס בכוכבים; יש וספינות עגלות ועופות דגים וגבעות הרים
 תימה אך זמנינו, חוקרי ומאמינים מדברים וכהנה כ:נה וכו׳ כשלנו ונפסדים הויס

 חזיון בחלום אולי הענין, זה להם לחוות ויורד שמיס עלה מי זה כל להם הניד מי
 מפי איש בידם היא קבלה אולי או הס נביאים שמא או זה כל להם נראה לילה
 הדברים אלו כל כי ואומרים מודים המחקרים כל אמנם אך הנביאים, מפי איש
 בזה שויס הס א"כ הפך, להיות ואפשר ע״ז חותך מופת באין וסברות השערות רק
 באמת הס המבע בחכמת אבל המבע, שאחר במה בדברים הא׳ עם
 החדשה הפליסופיא חובבים גס אס הזו הכת הא' על יתרון להם יש

 הקדושה לתורה נאמנים בניס הס זאת בכל רעיונם ומשוש לבבם חמדת שהיא
 התלמוד ים ברחבי וגס תנ״ך הקדש כתבי בפירושי מאד ובקיאים הנגלה, מצד

 עליהם עוברים קלים ומנהגים תקנות באיזה אפס יקריס פנינים ומוציאים מתהלכים
 מהרבנים רק הס התלמוד מבלעדי לא כי באמרה שפתים ובעקימות שחוק במיעוט

 להתרחק עוד הוסיפו הזאת הבדותא ועל התלמוד, בתוך אותם שהכניסו הביניס חכמי
 הרבנים אשר מעמסה הס כי באמרס הרבים והנדרים והסיגים הגזרות החומרות מעל

 נאמנים רז״ל כי זאת לא זאת באלו, לעמוד יוכל ומי ישראל שכמי על העמיסו
 ע״פ פרץ פורצים ההמון היו והסיגים הטרות לולי וכי זה כל עשו ואמת ובצדק הס
 לחכמה להם ותהי הזו הכת יחרישו והחרוש יתן ומי ח״ו התורה תפול ונפול פרץ
 הן לב, רוע זה אין הא בכפם חמס לא על רז״ל על סרה לדבר עוד להם ומה

 תחת האמת להכחיד אסור כן כמו ולשקר להחניך לאדם שאסור כמו כי אמת
 פשוטי על הנפלאה וחקירותס בביקורס לעיניס לט היו הזאת הכתה כי והוא לשונו,
 אוצרה ולגלות המחוכמים ובניינה יסודה ועומק הנשגבים ורעיינותיה הקדושה התורה
 להראות רמים, ורעיוניס צדיקים וחוקים חיים ולימודי נעלה מוסר המלא הנחמד
 ובהראותס המהורה»<הבלורה תורתינו היא מראה טובת כי והשרים העמיס לחכמי

 יעידו לב חכמי כל אשר גדולתה, תפארת יקר ואת מלכותה כבוד עושר את עוד
 עליה ולדרים לארץ האירו הס באמת, הם ומחוכמים נבונים פשטטס כי עליהם

 והסגרו .המצורע תורת כמו בתורתיט הכתובים וטהרה טומאה דיני על בביאורם
 זב מגע וטומאת טהרתס ואופן במת שנגעו וכלים מת טמא וכן וטהרתו, חלטו
 כתריס הס ■אלה כל ורמשים שקצים ואכילת ושרצים נבלות וטומאת ויולדת נדה וזבה
 חלאיס בעד לעצור השי״ת מפי מרע״ה שחקק חקוקים חקים והס שינות מחלות מפני
 הקימו אשר הגדולים הרופאים ני עד יתפשטו, לבל מתדבקוה ומחלות רעים

 טובים יותר אמצעים למצוא יכולים אינם העם בריאות את לשמור בימינו הממשלות
 כמו אמנם ויותר, שנה אלפים שלשת לפני כבר זה מרע׳׳ה מצא אשר מהאמצעייס

 בהגיעם כי הזו הכת ככה סיגים בלא כסך קיצים בלא כרס תבן בלא בר שאין
 זר דבר הס הקרבטת כי אמרו הס כפרה, יוכלו לא אשר סרה דברו הקרבטת לחקי
 כ״א אדם לעון יסלח לא הוא אשר להגיד הוא אל כבוד חלול. כי מאד, ומוזר

 במשפט ותירצו לדם, הוא צמא האם חטאו שלא תמימות בהמות דם לפניו בשפכו
ובימים המצרים, של הנתעות האמונות מצולת ביון אז שקוע היה העם כי מעוקל

ההס



עדיוסף נחלת
 ומשה למכביר, אדם זבחי ו,ס משומם להשקץ הנהעה האמונה מזבח על עלו ההם

 ולעוררם ית״ש, לה׳ בהמה כזבחי לע״ז אדם זבחי את למצער להמיר התאמץ
 כי ה׳ בשם הקרבטת דבר על לדבר נאלץ אך מעשיהם^ לשפר לתשובה בזה

 גדול באילן עצמן- תלו הזו הכת מקצת עכת׳׳ד, לדבריו ישראל שמע לא כן לולי־
 לספר עצמן תלו ומקצתם לכך, טטה שדעתו באמרם ז״ל הרמב״ם הגדול ברבינו

וח״ו הענין, לזה דומה לפ״ד מאמר מצאו בו כי אליהק דבי תנא הקדמון
עלתה ולא דבר לא מעולם כי הענין בזה בו עט ושקר כן כתב שהרמב״ם

 ח״ג במ״נ ועיין השי״ת, צוויי מבלי מדעתו דבר שוס כתב שמרע״ה לבו על
 ונתקיימה זכרה, נמחק ובזה ע״ז הרחקת מפני רק הקרבטת בטעם שכתב פל״ב
 וכבר דבריו, אלו ואחדותי השם מציאות והוא באומתיט האמתית הגדולה הפנה

 נעלה הקרבנות טעם כי זו ממבוכה והוציאנו ז״ל הרמב״ן הגדול הרב בזה נתעורר
 קורא הראית ויקרא, פרשת התורה על בפירושו ועיין האמת חכמי ע״פ הוא ונשגב
 מדעתו עניין שוס כתב לא מרע״ה כי שלימה באמונה מודה ז״ל הרמב״ס כי נעים
 הכצעקתס האס ולהתבונן לעיין אליהו דבי תנא בספר ונראה נשוב עתה ח״ו,

 כדברים כתוב בו כי ד בפרק ד״א תנא וז״ל לא, או כן הוא אליהס הבאה
 אמר כה להס ויאמר וגו׳ אלי לה׳ מי ויאמר המחנה בשער משה ויעמוד האלה,

 מעיד איש, ^אלפי כשלשת העס מן ויפול וגו׳ אחיו את איש והרגו וגו׳ ישראל אלהי
 אלי לה׳ מי ולומר המחנה כשער לעמיד הקב״ה אמר שלא וארץ שמיס עלי אני

 כה אמר והוא וקרובו, ורעהו אחיו את איש ולהרוג יריכו על חרבו איש ולשים
 לישראל אומר אני אס בלבו ואמר בעצמו דן משה שהיה אלא ישראל אלהי אמר
לימדתנו כך לא לי ויאמרו דנין ישראל יהיו וקרובו ורעהו אחיו את איש הרגו
מפני מחבלנית, נק׳ בשבוע אחת פעס מישראל אחת נפש שהרגו סנהדרין יבינו

 אמר כה ואמר מעלה של בכבוד תלה לפיכך אחד, ביוס אלפים ג׳ הורג אתה מה
 שאמר כיון אחקיו k ענין מה וגו׳ יריכו על חרבו איש שימי ישראל אלהי ה'

 הזו הכת הנה ד״א, תנא עכ״ל משה, כדבר לוי בני ויעשו מיד הקב״ה בשס
 לחשוב אנחנו מוכרחים הקרבנות על בדברם לחפיקורסיס נחשבים כ״א אומרים

 נצחוני כי יראתי ח״ו, אפיקורסות מלא לספר אליהו דבי תנא הספר את
 ד״א תנא המאמר זה בקראס אולי עיניהם מראות טח כי זאת לא זאת פיהם בהבל

 זה הבינו לא כן על אשר הפעם באותו לעיניס משקופים להם היה לא
 ה' אמר לא העגל עשיית שאחר ר״ל הוא המאמר זה כוונת ובאמת המאמר,

 כבר אבל וגו׳. אחיו את איש ולהרוג יריכו על חרבו איש לשים בפירוש למשה
 דבר שוס יעשה לא חשה כי יומת. לע״ז הזובח כי העגל עשיית מקודם נצטווה
 בב״ד מיתה חייבים העגל עושי וכי השי״ת. מפי נצטווה שכבר לא אס מדעתו
 כתב הוא כי ז״ל רש״י המפרשים ראש הגדול הפשטן בזה נתעורר וכבר למטה,

ט׳ ישראל אלהי ה׳ אמר כה וז״ל המכילתא ע״פ  יחרס לאלהיס זובח אמר והיכן ו
 פילא ומעיילי תניא בדלא תניא חלו הכת זו איך יקר קורא הראית עכ״ל.
 כי וידוע אחר, במקום ועשירה אחד במקום עניה התורה והלא דמחטא. בקופא

 בזה. השלים בזה שחיסר ומה נתחברו א׳ בדור כמעט תד״א והספר המכילתא
הנהוגים החמודות אבות בפרקי קריתס, לא אולי או שכחתם שמא השמעתם

בישראל



. יוסף נחלת
 מפוז אכמליון הוא העולם מאמת אב דברי לשבועות; פסח בין בשבתות בישראל
 גלות חובת תחובו שמא בדבריכם הזהרו חכמים עולם, לדורת לוה וכה מגדלם

 שם ונמלא וימותו אחריכם הבאים התלמידים וישתו הרעים מיס למקום ותגלו
 כזעמס מלאתס מבלי לכס זרים הקרבנות כי דעתכם לפי ואס מתחלל, שמיס

 מרגוע ותמלאו עיניכם יאירו הס כי הנאמנים המקובלים בספרי התבוננו ונמוקם
 חכם ברוך ותאמרו נפלאות תחזו ואז העבעו, אדניהם מה על ותראו לנפשכם

 אשר הזאת הכת אמנם אך כבודינו. ויגיל לבנו ישמח עינינו שהאיר הרזים
 ב׳אמרס בה כפי־ו גס ובגדו כחשו הקבלה לחכמת עורך פנו הזה הסער כל בשלה
 שערי להם נתגלו ולא אותה ידעו לא ואלו שכלם, ומחשכת מוחם מבלבלת שהיא
 שמעינן איפכא אך החרשנו; אז החתום כספר האמת חכמת להם היתה כי אורה

 היתה כי תטנתס רוע מפני ויכחישום ומליאותס הספירות ענין להם נתגלו כי
 בתבונה כסיל יחפוץ לא נא׳ ועליהם ח״ו מאוסה למשא הזאת החכמה בעיניהם

 הפרדס בספר זל״ל הרמ״ק הגדול הרב שכתב מה אעתיק והנה לבו; בהגלות כ״א
 שלא מי שס אמר לאו או כופר יקרא הספירות מליאות המכחיש אס וז״ל; שלו
 ראוי ודאי אורה שערי לו נתגלו ולא בהם הורגל שלא מלד הספירות בענין ידע
 ולא מימיו מאורות לראות זכה שלא עליו אמרנו ילדק אמנם כופר יקרא שלא

 ראה ולא תכמה באין ימות והוא הנעימים אמריה וצוך התורה במתק עעס
 רוע מפני ויכחישם ומציאותם הספירות ענין אליו נגלו אשר י אותו אמנם עובה,

 הכופר כמו כופר יקרא ישפוק נכרים חיצוניות.ובילדי בחכמות הורגל כי תכונתו
 כי פשע חעאתו על יוסיך עוד לו אלה אשר ומלבד שבע״פ בתורה ומכחיש

 אחר כי התורה ופנות בהקדמות נכריחנו כי הכפירה אל ימשך הספירות מהכחשת
 שהוא אחר וכן חילפים, בעניינים ישיגח איך שנוי ישיגוהו לא הפשוע שהאחד

 להאמין יוכרח ולזה כנודע הריבוי יחייב כי המיניי סוגי על ישגיח איך אחד
 הפרעית ההשגחה בסילוק רבים עעו כאשר ח״ו יכפור לאו ואס בספירות
ו על והנה בכתב, להעלותם ראוי שאין האלו ובעניניס ^  בהאמנת נכ<יחהו כ
 ואינו בקבלה עסק לו שאין שהאומר יוכרח הדרך וע״ז כופר יקרא שלא הספירות

 עועה שיקרא ודאי רבים חשבו כאשר האורות לבעל אלא בתפלותיו לטון רוצה
 בערך ובחינתו מליאותו אל בחינתו בערך הפשוע באחד לדבר אדם יבא שאס

 הוא עצמותו בחינת בערך הא״ס כי וכל מכל פעולותיו מסלק נמלא הספירות.
 מרצון וישתנה ברצון ושיפעל רחמים אל מדין שישתנה שטיס בעל וחינו פשוט ■

 השגחות־ו הס שהם ספירותיו אל בחינתו בערך לא אס התפילה .ע״י רצון אל
 בספירות להאמין מוכרח האדם דבר סון£ והרחמים. הדין שינוי יהיה ידם ועל
 בהס־ אלא התורה פינות להעמיד שא״א ובפיטתיה החמינ? בעיקרי שיצדק כדי
 ח״ו, כלל שינוי מזה ישיגוהו ולא השיטים המאציל יפעל ידס שעל ידם על ר״ל

 והיתול בלעג לצחוק מוסיפים עוד הזו הכת מקצת כי וידעתי הפרדס, עכ״ל
 המרירות תכלית המקובלים חכמי על ומתמרמרים חק לבלי פיהס ופוערים
 ן ליה לפ״ד יעשה לא וכן בראשית ליוצר ומדה שיעור טתניס הס כי באמרס

 השרופים ומוחות שגעוניס אותם לקרוא לבס שמלאס עד ב״ה; הכל ליוצר מדה
המשוגעים הס חיצוניות בחכמת העוסקים המתפלספים רק כי אומר ואני וט׳.

ושרופי



עהיוסף נחלת
 שחכמי וח״ו לעולם, יבינום ולא המקובלים דברי הטט לא כי המוחין ושרופי

 ב״ה א״ס להמאציל קומה שיעור נותנים עינם ראתה יקר כל אשר המקובלים
הססירה של כלים בבחינת דוקא הוא ועכ״ז ומדותיו נאצליו על כונהם ורק ח״ו,

הבינו לא כי אמרתי אשר הוא בכי״ב. ועי׳׳ל וכו׳ ושיעור גבול אין לנשמתה אבל
 האלו החוקרים אחינו מן וכמה מדברים, מה יודעים ואינם מדברים רק דבריהם

מתנחמים אז ח״ו בעירם תחול ב״מ מגפה מכת אם או וצוקה צרה עליהם בבוא
על דופי דברו אשר על עירם רבני לפני ומתחרטים ומתודים מעשיהם על

 או מביתם המכה ובסור העיר, בעון יספו פן מפחדם בארץ אשר הקדושים
 על יכזיבני איש ואין הוא אמת וזה הרע, לסורם וחוזרים לקיאם שונים מעירם

 מאחינו שהחוקרים תאמר ואם ומדינה, מדינה בכל דבר עמא מאי חזי ופוק זה
 הנה כי לא פעמים אלן! לא המקובלים, מאחינו יותר במצות ומדקדקים זהירים
 מרע בסור ונזהרים במצות מדקדקים הס שבמקובליס קטנים שמהיוהר ראינו
 הארץ על שמים כגבוה כי שבמחקריס, מהגדולים מאד הרבה יתר טוב ועשה

 משה מפי איש מפי איש שקבלו הקבלה בחכמת המקובלים חכמי ורמו גבהו כן
 הראשונים כל של האטשי והשכלת מדע כל ועל שבעולם המחקרים כל על מסיני

 לישראל שונאים וכלס לחברתה שונאת אומה כל ולשון עם שכל וכמו והאחרונים,
 לנו שנפלה והטהורה הקדושה תורתינו על גדולה קנאה בנו מתקנאים כי יען

 כל של הדתות כל מחשכת והדרתה והודה בזיוה היא כי ואשר בנעימים חבל
 נאכל לא מפתם ליהודים העכו״ס שנאת סיבת עיקר בזאת רק ואשר העכו״ם
 מתקנא שע״ה וכמו להם. נתן לא ובנותינו נקח לא בנותיהם את נשתה לא ומיינס

 בעשיר מתקנא עני וכן בסוך, ולא בתחילה לא כמהו ידיעה לו שאין יען ת״ח על
 ומאכלי כבוד ומלבושי נאים וכלים נאה ומטה נאה דירה לו שאין בשביל רק

 חכמתם לא כי בעצמם יודעים הס באשר במחקרים הוא וככה כמוהו, מעדנים
 שלא.ידעו על קנאה בשביל בם ומהתליס מדברים וע״כ המקובלים על יותר היא
 פגשתי אשר ה^§רוני® מחקרי ספרי המון מיתר הנה האמת, חכמת הביט ןלא

 מהם בהם, ותבחל תקוץ היפה נפש אשר קץ לאין והבלים רוח דברי בהם ראיתי
 או ארוך חוטמה אס טעם וסרה יפה אשה היפה מין על רק מחקריותס כוננו
 וכו׳ שחרחורית או שחמתית דק או צהוב שער ענקית או ננסית היא אס קצר

 העולם מסחר על מחקריותס טננו ומהם באויר, פורחים דברים בזה וכיוצא
 וכו׳ ומתי וכיצד וכמה ואיך הפסיד ופליני הרויח פלוני כמה ועד המעשה וחרושת
 חוקרים ומהם פנים, מכמה שונות ותשובות שאלות גדולים חיבורים בזה ועושים

 ואימת נפגע מי המנוצח ומי נוצח מי ואיצטדאות ותיאטראות הקוביות מעשה על
 לסכליס כ״א יואותו לא אשר בשערה התלויס כהררים הבלים דברי ושאר מפגיע
 כאלו דברים על רק מכוננים שלמים ספרים שראיתי העבודה ,sהבינר נעדרי

 ועיופות כחם ורפיון גופס חולשה על האלו המחברים יחוסו לא איך מאד ותמהתי
 קולמוסים וכמה נשפך דיו כמה יודע ומי כאלה, רוח דברי על זמנם ואיבו־ עטם

פליאה כאלה,^ הבלים דברי על נתבלבלו מוחין וכמה נקרעו ניירות וכמה נשברו
: ממני דעה

ת כ לאחר היא במשפחה ושנים בעיר אחד בעולם מספר מתי היא הה׳ ה
שמלתה



יוסף נחלת־
 מנוחה לה לחור לארמון עולה ופוסקים ש״ס דהיינו ויין מבשר כריסה שמלתה
 בחכמת וקצרות ארוכות לטייל הולכת הערבים בין ולפנות הנפלאה, הקבלה בחכמת
 לרוב הנמצאים הנפש עזי הכלבים להכות בידה ומקלה והשכלה. מדע המחקר
 בידם לוקחים הזו הכת ולפעמים בה, ינבחו לבלתי הכרמים וסביבות היער בסבכי

 השטנים־אריסטו ראש הוא וממית הנושך הערוד על לירות חצים וכדורי רובה קנה
 ראשו מתיזים בידם אשר ובחרב הכזנות בדעותיו העולם את הטעה־ אשר הרשע
 עינך תחוס ולא אליו תשמע ולא לו תאבה לא הכתוב מאמר בו וקיימו .מעליו:

 הנבל היומי הערוד אבל וכו׳ בו תהיה ידך עליו תכסה ולא תחמול ולא עליו
 משונים ועקרבים צפעונים נחשים השרין כבר אותו שהמיתו טרס הזה והמנוול

 צחצוח מהמון ירהו ולא יפחדו לא והברורה הזכה הזו והכת הרשעים, תלמידיו הס
 זיינה בכלי היא כי הזדים, היונים של התריסים והנפת הקלגסים ושפעת החרבות־

 עד מלחמה היונים עס עושה הארץ כל המלהטת והנוראה הקשה חרבה ולהט
 ויהללוה־להכת מלכים ויאשרוה שרים שקמו עד ולסbה מן אותם ומבערים רדתס

 יטו ולא וישרותם בתמותס עומדים והשכלתם חקירתם כל עם הזאת והכתה הזו,
 לזוז יוכלו לא שבעולם הרוחות כל ואפילו קדמוננו וקבלת מדרז״ל קל א׳ צטד אך

 שעל ק״ש לקרות תיקנו רז״ל הנה ד״מ קלה, תקנה על אפילו ממקומם אותס
 אין הפל־סופיא דעת ולפי המשטינין, המזיקין מן להגן בשביל רק ולמה המטה
 אך המטה שעל ק״ש א״כ בעולם שדים ולא רוחות לא במציאות ושטנים מזיקין

 המשנה כפתגם רז״ל ועדות הקודש כתבי ע״פ מציאותם מאמנים ואנחנו למותר,
 אלך לנו ויביאו שבעולם המחקרים כל יתאספו אם הנה ראיה^ אינו ראינו לא

 בודאי אלא אליהם כשמע ולא להם נאבה לא במציאות שדים אין כי וטענות ראיות
 ולאו עומדת, במקומה המטה שעל ק״ש לקרות לנו שתיקנו רז״ל ותקנת ישנם
 הקהל כל הכה ד״מ ההשכלה, מפני נבטל לא קל מנהג אפילו אלא תקנה דוקא

 והאמוראים התכו^יס מימות אינו זה ומנהג עון לכפרת בעיה״כ מ׳ מלקות לוקים
 החקירה דעת ולפי.“ישיאלד בכל המנהג נתפשט אבל הבינים חכמי מהרבנים אלא

 לזקניסהחלושיס' ובפרט בכפינו פשע לא על עצמינו להכות שחר לו אין זה מנהג
 אכזריות זה׳ אין האס מ׳ אלא שתים ולא אחת לא רבה מכה להכותם כח ותשושי

 כנער כגדול כקטן וחבה מאהבה מלקות עושים אנחנו זאת ובכל לפ״ד, גדול
 הזו הכת כי אמרתי אשר הוא ומדע, השכלה כל למרות נעדר לא איש כזקן

 ורבינו חכמינו לה יגידו אשר הדבר מכל תסור ולא ועמה לדתה ברוחה נאמנה
 וחקירה תמימות ופילסופיא, אמונה דגלה על ומשאת מתרוממת היא וכן ז״ל,

 בשלש לה לקרוא נוכל בצדק כי עד ברוחה יחד מתלכדות סלם ובקרת, חסידות
 היא כי יען נאורים, משכילים נכונים, מקובלים מובהקים רבניס נכללות שמות

 הכת כי נעיס קורא בדעתך תדמה ולא וכר, בזה ופעם בזה פעס לקח לוקחת
 או המשנה וטעמי כניגון נעים בקיל בהם קוראים המחקר בספרי בקראם הזו

 כקריאת עיון בדרך רק כ׳יא הוא כן לא והתיקונים, הזוהר כספר בהתלהבות
 הגא וכל בפיו מקטרתו איש וכל משוטטות ועיניים העתים וכתבי מעשיות ספורי

 לבו יכהו ולא עליו מעיו יהמו לא לארץ המחקר ספר יפול ואס מפיו, יצא לא
למוליו, קדושה בו אין כי יען במעיליו ישקנו לא אך בגלליו יתענה ולא בשביליו

הלצה



עוז1יום נחלת
 בין יפרישו ולא יבקרו לא ישראל בני נערי ראיתי ני יען הפעם לי חמדתי הלצה
 לבוריונא, רבנא ובין צהניונא תאנא ובין וחידא, למשל הלמודא ובין לתבונה משנה

 דרשה ובין למליצה חציצה בין למזלות, מעילות דיני ובין לכת לכוכבי הלכות בין
 נזיקין ובין לרעשים נשים בין רועד, לחץ מועד ובין לזוועיס זרעים בין לחרישה,

 מתעים אורות לבין נגעים בין לסערות, עהרות ובין להקשיס קדשים בין לזיקין,
 מבלי התבונה, נעדרי - הצעירים נתבלבלו ככה דשביע, לכוכבא חבייי ערבת ובין

 עדי לפנינה, חנה בין מה ולהבינם להעירם ונטנה, ישרה דרך להורותם מורה
 נשמתו חנניא בן יהושע כר׳ אתונא, דבי סבי עם להתוכיח אנשים בין לאיש יהיו

 וידידות ואחוה שלום לשים מתאמצת היא תמיד הזו הכת נתונה. החיים בצרור
 צוררים יהיו לבלתי והחוקרים והמקובלים הרבנים דהיינו ביחד המפלגות לשלשת

 שלשתם על זאת בכל■ מזה זה שונות דעותיהם אס אף כי לרעותה אשה ועוייניס
 הרבניס הנה כי כמוך, לרעך ואהבת בתורה גדול הכלל לקיים מומלת התובה

 בחכמת ולא האמת בחכמת מבוא להם שאין אף ופוסקים בש״ס ודין דה היודעים
 התורה, ורזי יה בסתרי העוסקים להמקובלים ולכבד להוקיר עליהם החקירה
 שהם ובלבד והשכלה מדע השבע בחכמת העוסקים להחוקריס לכבד ג״כ ועליהם
 יראת חכמה ראשית כי פניהם על ה׳ ויראת מפל והחקירה עיקר התורה עושים

 לכבדם עליהם הרבנים כמו בתלמוד לפלפל יכולים שאינם אף המקובלים וכן ■ה/
 לא התורה לםתרי מבוא להם שאין אף החוקרים וכן והחוקרים^ הם ולהקירם

■אחד אב בני כולנו כי לזה זה חובבים יהיו אלא בלבם אותם ישנאו זה מפני
ממלאכתו איש איש בשלו עוסק ואחד אחד כל יהיו ואז לכולנו, אחת ותורה נחנו
 ואז שמים יראת הכל עיקר כי ביניהם אמת ושלום ואחוה ואהבה עושים המה אשר

 בתפילות מאד מאריכים מקובלים מקצת ישנם האמנם בשלום, יבא מקומו על א׳ כל
 להתפלל הממהרים הרבנים על וריב תגר וקוראים הנסתר דרך ע״פ ויחודים
 מברכים שהמקובלים בעוד כי נשמה בלי כנוף כוונה בלי תפלה כי באמרם בחפזון
 קורים ובעו^שהמקובלים השחר, תפילת כל השלימי הרבנים כבר השחר ברכות

 גמרו לא שהמקובלים ובעוד והסמ״ע, מהרמב״ס פרקים כ׳ הרבנים קראו כבר שמע
 הרבנים על המקובלים של אפס חרה וע״ז סעודתם, כל הרבנים גמרו כבר תפילתם
 עיקר שהיא והתפלה וחדודים ופלפולים בוטחים רק היום כל מבלים הם כי באמרם
 המקובלים על הרבנים מתמרמרים וכנגדם מלומדה, אנשים כמצות רק אותה עושים

 שהיא שעה בחיי ועוסקים התורה שהיא עולם חיי מניחים הס כי באמרס
 ועירובין שבת בהלכות נעסוק מתי רצופים שעות ד׳ ק״ש לקרות נשב כ״א התפלה,
ואהלות, נגעים בהלכות נלמוד מתי בתפילות היום רוב נבלה אס וכי ופסחים,

האיתנים שני התווכחו ככה תורה, אין קמח אין אס בסחורה נתעסק לא ואס
 ולא יחדיו, צדקו שניהם כי חבירו דברי לסתור יכול מהם א׳ כל ואין ארץ מצוקי

 מצד זה כראי זה ראי לא ואמרו החוקרים שבאו אלא והמריבה הצער זה לנו די
 קצרה תפלה כי אמרו הם הרבנים כנגד א׳ ומצד המקובלים כנגד עמדו א׳

 אס לנו ודי וצווחיס, ריב לידי מביא והווכוחיס הפלפולים ורוב וברה, זכה היא
 המבע בחכמת ונעיין נשב הפלפול יתחת ערבית, א׳ ופרק שחרית א׳ פרק נלמוד
בחזקה כולכם אחי תריבון זה מה על בשער, אויבים אח לדבר כדי והשכלה מדע

כי



יוסף נחלת
 ומפלגה מפלגה וכל ובינתו, תכונתו לפי איש איש בדבריכם מאד צדקתם הנה כי

 המרבה א׳ שנינו שכך שמים לשם כוונתכם שתהא ובלבד וקירבתה עמדתה כפי
 מריבה תהי נא אל אח־ נא אל א"כ לשמים, לבו שיכוון ובלבד הממעיט וא׳

 הלבבות פירוד מאד קשה כי הלה״ידעתם כי אנחנו אחים אנשים כי ביניכם
 רצויה כונתכם נמצאת ומריבה מצה ימיכם כל תעשו כה כ״א המחלוקת, ושנוי

 על איש להחמרמור בישראל כזאת תהי נא אל אחי לא רצויס, אינם ומעשיכם
 הצדקה להם אין מ"מ היא טובה המקובוליס עצת כי אס הדעות, חילוקי על אחיו

 ומוחא מוחא כל לא כי כמעשיהם לעשות והחוקרים הרבנים לאחיהם להכריח
 לאחיהם להכריח ג"כ להם אין זאת בכל טובה עצתם כי אס הרבנים וכן דא, סביל

 עוסקים כי הס בטל יושבי לא כי כמוהם והפוסקים התלמוד על לשקוד המקובלים
 כי איש שוס לב לפצוע מבלי הטובה בחקירותס יולכו החוקרים וכן י״ה, בסתרי

 בכוונותיו יעסוק המקובלי כי וחיו עשו זאת אלא בהחקורות, יחכמו רבים לא
 וישראלים לויס מכהנים משל נא וקחו בהשכלותיו, והמחקרי בדרשותיו והרבני

 ולויס לעבודתם כהניס הקב״ה ביניהם שם גבול■ זאת ובכל יצאו■ אחד מגזע כולס
 זאת ובכל חבירו של בתחומו נכנס מהם א׳ ואין למעמדם וישראל לדוכנם

 מילתא שלוס ואטו ביניהם, מתווך ואחוה ואהבה ושלוס נקראו יהודים בשס כולם
 השלוס אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב״ה מצא לא ארז״ל הלה היא זוטרתא

:בשלום עמו את יברך ה׳ יתן לעמו עוז ה׳ שנ׳
ה נ  כי אומרים מאד עד האדוקים מהקנאים מאחינו מקצת מספרים שמעתי ה

 הטבע שאחר במה החכמות בין הבדילו ולא אסורה החקירה של עצמה כל
 הטבע חכמת לבין עולמית) איסור אסורה היא כי אומר הצעיר אני גס בזאת (כי

 המדינות וגבולות העולם ותכונת הארץ גלילי ספרי כמו לעינונו, יהנפגש הנראה
 ההשכלה ותולדות עולם ימי דברי ספרי וכן והדוממים, הצמחים היצורים וטבעי

 ועוד, ועוד וכו׳ המדינות ומסע העתים וכתבי הרפואה ספרי ואפילו בישראל,
 עליהם לדבר המ^ןריס אחינו על הטילו בתומם כי עד דעתם לפי אסורים כולם
 בלשונם יחטאו חטא אמנם וכו', בוערים גם חשוכים פתאייס לקרותם תועה

 יאבו שלא בשביל וכי התמימים אחיהם על בלע דברי בדברם האלה החוקרים
 ראשה על המרחפת הסכנה מפני הטבע וחכמת החקירה של המטה בקצה לנגוע
 איש ירצה אם אבל וכו׳. בתומו הולך איש טוב אדרבה לא בזה יאשמו אשם האס
 להבין תורתו על נוסך ותושיה חכמה במדע להשתלם במעשיו שלם בתורתו שלם

 ואדרבה חטא אשר עון בידו אין וכיוצא ומלואה התבל ותכונת העולם צל מעלות
 חכמת כי אגיד והאמת דבר, חורפי ואשיבה לבי ושמח בני חכם 'h עליו

 שיודע צריך למקובלי ובפרט העולם תקון מפני יפה ומיעוטה קשה רובה הטבע
 בשמים יש מה ידע כי לאמר החוקרים עליו ילעגו שלא החכמה מכללי מעט

 וג״כ מאומה, יודע אינו והחוצה עירו מקיר ובעה״ז בעולמות שם השמים ובשמי
 שלא .כדי כולם החכמות בכל ושם יד לו שיהיה ישראל איש לכל מאד ונכון ראוי
 ידבר כי .יבוש לא אשר ולמען והעולם, הטבע בחכמות הבין אין כפרד כסוס יהיה
 כולם אלה ה' עם הן העמיס יאמרו שלא ה׳ קדוש והוא בשער העמיס חכמי את

אס תקא ועכ״ז הוא בינות עם ולא חכמה בשום יודע אתס אין וסכלים טפשים
לומד



דזיוסף נחלת
 מהוך אוחס הלומד לא ה׳ יראה זה עס המלאים הקודש ספרי מהוך אותם לומד
 לאדם שיחסר מה וכפי כישראל הדפת תרבה כי בה ופוד הפמיס, ספרי

 התורה כי התורה בחכמה ידוה מאה לו יחסי זה לפומת החכמות משארי ידיפות
 בתורה ובינפס חכמתם מלבד חז״ל קדמוניט גס כי אמת הן יחד, גצמדות והחכמה
 מהס כפלם לא הטבפ מסתרי וכל והשכלה מדפ חכמה בכל הס יודפיס הקדושה

 ספרי והמון התלמוד יס ברחבי פתוחות בפיניס המפיין יראה כאשר דבר
 חכמי כל אשר להס אניס לא רז כל הבחוטת בדפותיהס איך ויראה המדרשים

 חכמינו היו כבר לאומים ופרפל ארץ יכסה החושך בימי איך ויתפלאו יתמהו לב
 כופל כדבר רק הטבפ חכמת בפיניהס הייתה זאת בכל אך מחוכמים חכמים ז״ל

 לברר רק הלילות לרבות הימים כל מפיינס כל שמו ולא הברורה התורה כנגד
 שכלם כפי הצפונות החכמות וכל הקודש, לזרפ הנחוצים וההלכות הדינים וללבן

 :ויבינם ידלם תבונות איש רק אשר לשונם במתק והמתיקוס הסתירום הזך
ט ל ד י  פמינו בבני יש לא התימן בקצה היושבת פדן פיר זאת בפירינו כי י
 ויריאיס תמימים ככולם רובם כ״א הטבפ בחכמת וחוקרים משכילים ^
 החכמה בוזי ח״ו שהם מפני ולא ישראל, ולכל להם ויאה נאה וכן חפצם ה׳ ובתורת
 הספרים חסרון מחמת רק אלא מהם, דורש הזמן מה לדפת יחפצו ולא ומנדיה

 ותושיה, מדע חכמה בכל המדברים כאלה בספרים נפרץ חזון בינינו אין כי
 ותכונת המבע מחכמת מעט היודע מאה מיני אחוז א׳ איש ימצא המצא ואס

 עד יודע מבלי הקדמות כמה לו חסרו כי על.בוריים אותם ידע לא מ״מ העולם
 עם ללמוד בבהמ״ד בשבתי הפפס פילטו, כך וכבולעו מגיעים הדברים היכן

 אמר המתחלת במימרא יעקב בעין היה והלימוד זקנים גס וביניהם נ״י החברים
 ג' עד ישנים ומערב מזרח מלכי שכל אני חסיד לא רבש״ע הקב״ה לפני דוד

 בכמה וכן וכו׳ ומערב מזרח מלכי נקט וז״ל ז״ל המרש״א ופירש וכו׳, שעות
^ פד מזרח מקלה כולו העולם שיישוב לפי הכי נקט מקומות  בקצה אבל מעכב ק

 ועד עכ״ל, האוכנייס כמ״ש והחום הקור מפני יישוב שם אין צפון ובקצה דרוס
 החברים בי הפצירו ענין אל מפנין ונכנסנו הזה בדבר ונותנים נושאים שהיינו

 מיעוט כפי יהודה באלפי הצעיר ואני החכמות, מכללי מעט להם לחוות הי״ו
 ותחומי הארץ וגלילות מהתכונה פשוטים דברים רק לפניהם הגדתי ידיעתי

 לפי אשר וכו׳ ארמ״ע ויסודות והרעמים הברקים ממהות וגס וכיוצא המדינות
 שמץ אזנס לקחה לא אשר נר׳׳ו מהחברים מקצת מימיהם, שמעום לא הנראה

 וזקן הקבלה, חכמת הוא זה כי חשבו שמעה את שמעו כי ורק הקבלה מחכמת
 אמרו ומקצתם שמעתי, לא עוד כאלה ודברים זקנתי נפשי חי אמר א׳ מופלג
 מהו א״כ ושיעורין, דינין כמה ממנה להבין כדי לתורה צריכות שהחכמות אחר

 ובפרק חצוניות, שקורין החכמות דבר על מררות שכותבין ספרים באיזה שראינו זה
 מה וקשה לעה״ב, חלק לו אין החצונים בספרים הקורא אך אר״ע גרסינן חלק

 וא״ל והתמימה, הקדישה תורתיט נגד בהן נמצא רע דבר שמץ ומה הזאת השנאה
 ישראל עם את ולהבריח לברוח ישראל לחכמי חלילה חלילה כי ורבותי אחי דעו

 לידי המביאים ספרים אלא אסרו לא ז״ל שהם העולם, לישוב הצריכות מהחכמות
מאי בגמרא שם אמרו ובפירוש שעמום, לידי המביאה בטלה או זנות או מינות

ר) ספרים (



יוסף נחלת
 יהודה ורזמי נוקרו ישראל מצור אדרבה החכמוש אבל רזיניז, בספרי החצוניס ספרים

 בבריותיק ומתנשא מתפאר השי״ת מ״ב סי׳ עד איוב של ל״ס מסי׳ שהרי יצאו,
יכלתו ועוצם חכמתו גודל לו ומראה כולה, ידעת אס הנד הארץ על לאיוב ושואל
על הככביס ועל העבים על הממר ועל והעל האור על ודבר חקו, לים בשומו
 הוא הדר וכתוב הפילסופיא, טשא עצמו וזהו הבהמות ועל העופות ועל החיות

 יוצא אשר האזוב ועד בלבנון אשר הארז מן העצים על וידבר הע״ה שלמה על
 עבעס שהודיע ור״ל הדגים, ועל הרמש יעל העוץ! ועל הבהמה על וידבר בקיר
 גליותינו מרוב שנאבדו ספריו בידינו והיו יתן ומי ורפואתם, וסגולתם ומזגם

 אלהים שחכמת וכיון נכרים, בילדי להספיק צריכים היינו לא אז כי ועלעולינו
 שליבר מה שכל בהכרח לומר צריך המבע מחכמת שדיבר משבחו והכתוב בקרבו

 דברי על ישעה שהכתוב דעתך על יעלה וני הכי תימא לא דאי וצדק אמת היה
 בעלמא בהשערה דבר שלא ודא' אלא ח״ו, עליהם ומשבחו והבלים וחלומות שקר

דבריו, להכחיש שיוכל מי יהיה שלא באופן חותך במופות אלא הפילסופיס כדרך
רק הוא■ אדמתינו כדור אורך כי להם באמרי הי״ו להחבריס להגיד הוספתי כאשר
 הספנים וכן לדרוס מצפון בין למערב ממזרח בין פרסה מאות וד׳ אלפים חמשה
 נ״י החברים וכו/ חדשים ת׳ או כז׳ ורק הכדור אורך כל ולהק-יןה להלך יכולים
 העולס מהלך כי ארז״ל כי שקרים דברים אך זה ני באמרס עלי צעקו גס שחקו
 שנה, ת״ק מהלך הרקיע עד המרכז מן שהוא דברו דרז״ל אמת הן א״ל שנה ת״ק

 האדמה ועובי האדמה עובי באמצע הוא המרכז א״ל מרכז, מהו לתמוה הוסיפו
 בשגעון הכיתה האס הכדור, מאורך ופורתא שליש שהוא פרסה ותשי״ע אלך הוא

 וכו׳ ורחבה ארכה עביה למדוד שאול בעמקי בא מי עלי להתרגז והוסיפו השיבו
 אשר והיריאיס התמימיס אחינו עם להתווכח הוא כאן לא כי ראיתי ועוד, ועוד
 לקייס הרבני ועטתם מישרים אתם להתהלך כ״א ותמימותם באהבתם דבקה נפשי

 ממעשה הבחינה בפרק ועיין וכו/ תתמס המיס עס תתחסד חסיד עס שנ' מה
 איזה וללקט לנחוץ»לחבר ראיתי הצעיר אני כן על אשר שס, ארע אשר שהבאתי

 לנערי להועיל כדי המחקרים אחינו בספרי המפוזרים החכמות אלו מכללי כללים
 כדי בפניהם נעול החכמה ומפתח שער דלת אשר זקנים לאיזה וגס עמינו בני

 והיה שאמר ברוך והטביע יסד אשר הטבע וסתרי העולם בתכונת ויבינו שידעו
 וביקורי הדעות פירודי לפניך שאעביר עד נעיס קירא מעטי לי חכה אך העולם,

:בעולם יש סברות כמה עד שתדע כדי החרדיס

-------------»

החרודיים. ביקורי תוכן קיצור ט״ו פרק
ר ט  חס לב מוח וסתומי עין פקוחי ונגידים חסידים איזה מצינו הנה הצעיר א

 נמהרים מפעילים, ואינם נפעלים מרגישים. ואינם נרגשים רוח. וקצרי
 ונפגעים ומציצים הדמיון בכת טסים התבוננות, מבלי ומחמירים מתינות מבלי

חסיד אין כי בבהילו, מחמת בא זה כי הביט ולא יכשלו במה ידעו לא לטמיון,
אלא



<יוסף נחלת

 עניו אין היר!כ; נוחה הבהיות שרוח נל אלא ישר ואין קוט עם המתחסד אלא
 כבעל חכס אין כמוך, לרעיך ואהבת כמו תמיס ואין אלהיך עס לכת כהלנע
 ואין מלחמה, בשעת אלא ניכר גבור אין בנסיון, כעומד אלהיס ירא ואין הנסיון

 כנשתא בבי מריבה שעושה ממי קשה לך אין האומה. לחץ בשעת אלא נבחן נדיב
 המשורר אין חיוורתא. ואתי סומקא דאזיל חברו פני שמכלים ממי איבה לך ואין

 אחר הולך הכל כוחו, בכל עושה אלא יהולל מזמר ולא רוחו בשפלות אלא יפואר
 התעניות המון אין מעונה. קדם ליוצר המעשה וסוף המחשבה תחילת הכוונה

 תשובת המשובה, על ווידוי החעא ועזיבת החרכיא ורק התשובה מעיקרי והסימפיס
ח, לתשושי די עמל אתה ובתורה כח, לבעל נאה המשקל ותשובת הנדר  מה נ

 וזה ראשי זה אדוני וזה אחי זה הבריות, עם דעתו שמערב כמי בעולם מאושר
 לא ומעולם החזק, פכייש זכאי בן יוחנן מר׳ גדול לנו ומי פיות בכל ישמע עיני

 תשקצנה שקן צרורה, תועובה היא היוהרא הן בשוק, גוי אפילו שלום אדם הקדימו
 תפוצנה קמעא וברוח המיס. פני על הצף כקצף היא הלא הבערה, את תבעיר פן

 ואתם לי וירוח אדברה או אחשה, ואני השיבוני אקרא אישים אליכם לאחוריים,
 פ״א לחברו איש יקניכי האס רעהו, את איש לצרור כזאת תהיה מתי עד תחשו,

 הלזה מפיו, ערפו להציל ודיינא בדינא לחברו יתבע ואס תשנאוהו, הלעולם
 ידוע לזמן לחברו סחורה איש ימכור אס אפיו, על ולסערו חמלה מבלי תרדפוהו

 דבדיחותא. במילי ולפייכו לרצותו עליו לפרוע, לו ואין בכיס ובדק הזמן .ובהגיע
 נשואות ישראל כל עיני עיבותא, עמיה עבד די תחת ולהכעיסו לקנטרו ולא

 את רועים רק והרועים וצורריהס מאויביהם המצר מן לחלצם ונגידיהס, לשריהם
 ישראל מטרתם, לחפץ ורק בכבדות וינהגוהו מרעיתם, לצאן פנות מבלי עצמם

 לעשותם כראוי אותם ינהג אשר מנהיג מבלי גל, אל מגל הגלות ביס מטורפים
 ישאטהו ערבות וזאבי יטרפוהו, לדם צמאים ונמרים יבעתוהו אריות בין דגל,

 אחיו את איש ואס הלבבות, פירוד בסיבת רק באתנו זאת כל סבבוהו, גס סבוהו
עד בשמים, אל כפי^יאל אל לבבינו נשא חרבות, וכל חצים כל שבתו אז יעזורו

: משמים ה׳ ויורא ישקיף
 תחת ולהעבירם והנגידיס המתחסדים מעשי על ונתחקה ונראה נשובה עתה

 הס וכשורה כדין האס לראות הדלה ידיעתי מיעוט לפי הבקורת שבט
 מי יהיה ח״ו איש שוס לב לפצוע בלבי ואין דורשים, הס לעצמם רק או עושים
 להעביר הנאלץ שינים כרופא רק כ״א שמלפניו בפרק הן זה בפרק הן שיהיה

 כל את בידינו נמשש אנחנו גם כן הנבובה, את לחוש ושן שן כל על אצבעו את
 ■ אחד אס והיה דורשת, הבקרת מלאכת כן כי ידים בתי בלי ומפלגה מפלגה

 נבובה השן כי לכל יראה אז זאת מלאכתנו לרגלי ויצעק קולו ירים מהמפלגות
 ורפה ושב ואז סודו יגלה לבל וידום יחשה כי לו טוב וע״כ עקירה ודורשת היא

 עינוי מיני בכל גופם מענים שהם מדאי ביותר ופרושים חסידים איזה ישנם ל̂י
 ולצרה להם ומה נשוא שילאו עד לבקרים חדשים קץ בלי עד וסגופים תעניור

 כי ומתרועעיס מתחלשיס מהם שרבים עד בהם, שימות ולא כתיב בהם וחי זו
 חולשא מרוב מדעתם ויוצאים משתגעים ומקצתם למשכב ונופלים כחס עזבם

דמכם את ואך נא׳ וע״ז עתם בלא מות לשונאיהם וטרמיס המוחין יקטנות
לנפשותיכם



יוסף נחלת
 חייב כי חרז״ל אדרבה הלא זה כל לעשות חייבם ומי יכו׳ אדרוש לגפשותיכם

 ואף השי״ה, לעבודה חזק שיהיה כדי גופו את ולחזק עצמו את להבריא האדם
 על עברו אשר נעורים וחטאת עונות בשביל כזאת עושים כי לומר תמצא אם

 שקצב וזמן הרוקח בספר הכתובים וסגופים בעינויים להס די זאת בכל ראשם
אבל בזה״ז יתן ומי ב״ד דיני כנגד שקולים קבלה דברי הס דבריו כי הרוקח בו

ניחא לא ז״ל שקצבו על נוסף וסיגוף עינוי וחומר תוקף בכל גופו ולענות לחזור
 נפשו ולסגף גופו לענות נכון אין כי חדא טעמים, מכמה הכי דעביד ית׳ למריה

 לעשות לו מה עון אותו על לו ונמחל הנפש נזדככה הא׳ ובסיגוף הואיל לצורך שלא
 נפש איזה על וכי וארז״ל הנפש על חטא מאשר עליו וכפר בנזיר ואמר עוד,
 היין מן עצמו שציער זה ומה ק״ו דברים והלא היין מן עצמו שמנע על חטא
 הרמב״ס בזה האריך וכבר עאכ״ו, ודבר דבר מכל עצמו המצער כפרה צריך

 ושאר בצום עצמם שמצערים אנשים אותן בגטת וסיפר פ״ג דעות בהלכות ז״ל
 סגופיס ובשאר בתעניות נפשו שמענה מתוך כי ועוד ע״ש, צורך ללא נפש עינוי
 בשעה ואפילו התורה, מן יבטל כי מרובה הפסידו ויהי מוחו ויתערבב לבו יחלש

שמחה מתוך אלא תורה שאין לפי העניניס ולהבין כראוי לדקדק יכול לא ש.לומד
אלא להתפלל אין כי ומעונה מיוסר אותה כשיתפלל רצויה תהיה לא תפלתו וגס

 שאל מאד בגופם חלשים בנ״א אשר האלו בדורות בפרט כידוע, שמחה מתוך
 בשלימות. השי״ת עבודת לעשות יכול ולא יחלש פן בחנם נפש עינוי אדם יתענה

 תשובה עושין אותם כשיראו כי כן לעשות נכון אין השבים תקנת מפני ועוד
 וסברו ברוקח כתובה היא כאשר א׳ חטא על עצמה תשובה אותה ועושים וחוזרין
 לעולם ימיו כל כמות קשים ביסוריס תמות היא החוטאת שהנפש כן נותן שהדין
 לסבול תאבל עליו ונפשו בשרו עליו יכאב כי תשובה, מלעשות יפרשו כך ומתוך
 שיעור בלי פעמים וכמה כמה א׳ עבירה על כמות קשה שהיא התשובה •סורי

 הרבים חטא וא״כ בחטא ונשארים מאליהם נמנעים רבים יהיו כך ומתוך וקצבה,
: מלוה בא אם ארז״ל עצמו הטעם זה ומפני בו, תלוי ^  תשובה לעשות ר

 לו לפתוח כדי ממט מקבלין אין ברבית ומחייתו עסקו רוב אס הרבית ולהחזיר
 גזלן לענין וכן הימנו, נוחה חכמים רוח אין ממנו המקבל וכל לתשובה, דרך

 כתובה היא כאשר שלימה תשובה עשה החוטא דאס ועוד הגוזל, בפ׳ כדאיתא
 מהקצוב יותר עצמה התשובה אותה ועושה חוזר והוא שם, הקציב ולזמן ברוקח

 סליחות גדולות על ביטח אינו כאלו האמנה מקטני עצמו מראה פעמים כמה
 וזה שקר, שפתי תאלמנה זה על והזכירו פשע. על ועובר עון נישא שהוא השי״ת
 אינו זה ביה״כ עליהן שהתוודה עבירות יהכ״פ בפ׳ ראב״י מ״ש עצמו הטעם

 ר״י של השובה בשערי זה שנמצא כמו וכו', אחר ביה״כ עליהן ומתוודה חוזר
 זאת חטאתי. על בחרטה תמיד אני ה״ק תמיד נגדי וחטאתי דהע״ה ומ״ש ע״ש,

 להיות תמיד לבו אל החטא יעל שהב״ת ראוי ולזה במקומו, הקמחי פי' וכן
 ויסורין צער לקבל לא אבל בו, ולכיוצא בו לשטת עוד ישוב שלא כדי ומכירו יודעו

 בשס כתיב שמצא חרדים בס׳ וכ׳ החטא. שנה לא אס וג׳ פעמים הגוף וסיגוף
 ויסירין סימפין עון על תיכחות הראשו' בדבר שתמצא מה כל זלה״ה האר׳׳י מר״ן
אבל בתורה עמלו שאין למי אלא נאמרו לא עיטיס והפסקית וחסלין שלג קשים

מי



עטיוסף נחלת
 יתבטל ולא יתלוש לא תקנתו היא זאת ה׳ ויראת דפת ויודע אומנותו שתורתו מי

 היעב לעיין יוכל שלא באופן מוחו ומערבב לבו מחליש העינוי מנח כי מלימודו
 יפחות ולא בחדש א' יום או יום לט״ו א׳ יום או בשבוע א' יוס אך עמוק פשט

: וכו׳ קונו לבין בינו ויתבודד אדם בני מן יתרחק מזה
 לאסור בטענתם ומתאמצים מדאי ביותר הרבה מחמירים חכמים איזה ישנם

 אולי או בנסיון להם ונתאמת לרז״ל להו קיס הנה לכל, המותר את גס
 תחבולות כל יעשו ואפילו עומד אינו טמא חלב כי מסיני משה מפי בידס קבלה

 כשתעמיד טר\ר בחלב טמא חלב נתערב ואפילו פנים בשום נקפה אינו שבעולם
 על גזרו לא זה ומטעס הקוס, עם הטמאה חלב ויצא הטהורה חלב יעמוד אותו

 ואעפ״י נבלה, קיבת בעור אותה שמעמידין הגבינה על שגזרו כמו גוי של החמאה
 לא אס בה שנשאר חלב צחצוחי מפני גוי של החמאה על אסרו הגאונים שמקצת

 אין כי במנהג תלוי הדבר זה מ״מ החלב, צחצוחי להן שיולכו כדי תחלה שיבשלנה
 באין ס״ג קט״ו סי׳ בי״ד וש״ע הטור וכ״ד היתר בי שנוהגין המקום באנשי מוחין
 חמאה כל אוסרים המחמירים אלו והנה מבושלת, לשאינה מבישלת חמאה בין חילוק

 הגוים חכמי ויכולים בעולם החכמה רבתה כי באמרם גויס של מבושלת שאינה
 בזה לעשות לטובה כוונתם כי אמרו ולזה ולהעמידו, טמא חלב להקפיא

 יפלו עוד בזה כי ידעו ולא לרז״ל אחת מעלה יוסיפו בזה כי ובחשבם וסייג גדר
 להפוך יכולים העכו״ס חכמי כי בשמעס ההמון כי והוא אחורנית, מעלות עשר

 בנסיונס לעמוד יכלו לא ישראל חכמי וכי רז״ל בידי והמאומת המקובל דבר משרש
 רז״ל וחכמת התורה אור תפול ונפיל בכל לבעוט יבאו ומזה א״ה, חכמי לפני

 כי הוא אות בפניהם והכחישום לח״י ונצחו ח״ה שבאו מאחר יאמרו כי בעיניהם
 באלה למחמיר אימר אני ובזה וכו/ ח״ו בעלמא ודמיינות השערות רק דבריהם
 תמס ולא בבתיך ושב הכבד מדיבוריך שתיקותיך יפה הס בהם וכיוצא הדברים

 אחי לב על זאת שימו ידיך, מתחת הקלה תצא פן בחימרית אחיך לבב את
 חומרא אס רוריס,3ה רז״ל בדברי לעמוד לנו די לשיעורים דבריכם עשו המחמירים

 המותרים לאסור ואקושיי אפרכי נהדר ולא הטהורים, מפיהם יצאו כאשר קולא אס
 דברי ההמון ישפילו כי בה ועוד הצבורים, רוב בו לעמוד יכולים שאין בדבר

 ובעתיד ובהוה בעבר דוריס, לדורי עומדת הקדושה תורתינו כי האדמורי״ס,
 ומקדם ומיס מצפון המחקרים חכמי המון כל יתאספו לי חדרים, חדרי בכל מאירה

 הוא ונהפוך המזהירים, מדבריה א׳ קוץ אפילו לסתור יוכלו לא עברים ומכל ותימן
 אור להפיץ התורה והתעלה תופיך כן בעולם והתבונה החכמה שתתרבה מה כל

 בעולם, השוטפת ההשכלה שטף מהמון תירא לא היא כי העולם, כל על יקרות
 להעכו״ם הדתות שאר כן לא גדולס, ועד למקכינס ולרוכבו לסוס תשחק אדרבה

 כל הגדולים, המחקרים חכמי לפני לעמוד יכלו לא הס המהבילים, הבוערים
 מטה לירד הס יספי כן הלולים, פרי להוציא להאיר התבינה שמש שתוסיף מה

 רק והנותר בכליהם ושמו משלנו שגנבו מה מלבד כי חרולים, פניהם כסו מטה
 האדמוני הן החולים, כדברי זל״ז הסותרים דבריהם לפתיר יכלו לא עוד הבליס
 יבטלנו בטל בלבו ואמנם בפיו בעשו.אביו, ויאמין יודה אס אף בחקירותיו המבין
מדעת הנבער האמה בן כן ים לבדו דודו בן עס רק והצדק האמת כי ויאמר

מבלי



יוסח נחרת
 כן לא מדעתו יצא הוא גס כי וסכלותו פתיותו ירגיש לא לעולם ככר מכוא מבלי

 שס, כני כל על ויאיר יפיץ עתה כתו אז ככחו השס ונחלת סגולת סבא ישראל
לנצח ממנה יפרדו לא השס, בתורת ודבוקים קשורים כן בגחלת הקשורה כשלהבת

השס: מפי נצמוו כן כי
כל על גס כ״א לעצמם רק ולא וכהנה, כהנה קשות חומרות מחמירין יש

 חומרות לסבול יכלו לא כי המונינו, רוב שבעמו מה בעטו ובזה לאומינו,
 עמינו, בני עס להתהלך וכיצד חיך בקרת בעין בחנו לא והמחמירים חסידנו, וגזירות

 ומה להחמיר מה לתקן ומה לגזור מה הבחוטת בעיניהם ידעו רז״ל הנה כי והוא
 ברחבי מזה כידוע בו לעמוד יכולים הצבור רוב שאין דבר גזרו לא ומעולם להקל

 מדינא שהוא דבר איזה ראו אס אחרונים גס ראשונים הפוסקים וכן התלמוד, ים
 אסור שהוא בפירוש כתבו לא בה לעמוד שיכולים יחידים מקצת יש זה ובכל מותר

 שיוכל מי ראשו על יחולו ברכות ושבע ברכה/ עליו תבא בזה המחמיר כתבו רק
 המתחסדים והנה פטריה ורחמנא הוא אנוס יכול שאינו מי אבל בה, לעמוד
 זו אחרית תהיה מה מראש יחזו מבלי מדאי יותר ההמון על המחמירים האלה

 וגוערין אוהו מחרפים חומרא באותה נוהג שחינו פרמי איש איזה בראותם החומרא
 שכתבו חכמים דברי על לעבור לבך מלאך איך לאמר ברבים אותו ומכלימין בו
 וכו/ ברכה ■לך קח בברכה חפץ ואיך אתה מארה בעל וכי תע״ב, המחמיר כל

 עד בו נשקה ואש באפו עשן עלה חנם מחרפיו דברי בשמעו הזה ההמוני והאיש
 באותה נהגתי ולא כ״פ גדולים כמה ולפני רבי לפני עמדתי אני באומרו להשחית
 יוהרא כ״א זה אין אותנו לרמות רק באים ואלו מידי ולא לי אמרו ולא חומרא
 אין כי באמרס תק לבלי פיהם פערו מההמוניס שמקצת עד וכו/ דעת וגניבת
 מתגברת וש״ח והמחלוקת המריבה אש כך ומתוך הזה, בהנאום קללה כ״א בזה ברכה
 להם. אשר בכל יגעו ולא מפניהם מתרחקים זה מצד הללו ביניהם, יום אל מיום
 יקראו הללו לעיניהם, ושרפום שעשו וחומרות טהרות כל לוקחים זה מצד והללו
 גרס ומי וכו', אייס*1פ? שוטים לעומתם יענו והללו וכו', כופרים אפיקורסים להם
 הקופצים לשיעורין, דבריהם נתנו לא אשר המחמירין, המתמיהין אלו לא אם זה לכל
 לשועלים ראש תהי ואל לאריות זנב הוי המורים, ראש רשות בלא ולהורות לדון

 א׳ ודבר ראש רק להם לה־ות לישראל נאה ועיר עיר בכל הדורים, גדולי אמרו
 ממעיין בששון שואבים קדושים כולם העדה כל כי העדרים, כל ישתו וממנו

 דברים וכמה ראשים כמה להיות ה׳ קהל על תתנשאו ומדוע מההרים, הנוזל א׳
תחתיו יגווע הלא שרים, ואלף אדוניס מאה ראשו על ולהרכיב לסבול יוכל מי כי

רעב חרפת נושא לתינוק רבות אמות אס ודברים, דין וטענת פשרה מצוא מבלי
הן ההורים, רוב באשמת אבד והילד זו על סומכת זו כי המבקרים, חכמי יאמרו

לא עשירים בנים ועשרה הבחורים, בניו עשר טובה בעין לפרנס יוכל א׳ אב
 במקל רק להוכיחו נאה ואוהבהו ישראל נער תמרורים, לחם רק אביהם לזון יכלו

 כי קנטורים, ודברי וחרופין בלע ודברי חובלים במקל ולא דברים. ופיוסי נועם
 נועם דרכי דרכיה והתורה ומרריס, מצה ומדנים ריב רק מזה •וצא תועלת אין
יוצר מאת אחינו ישראל ולכל לנו ישפות ושלום החברים, לכל שלום נתיבותיה וכל

:ולדרים לארץ המאיר ב״ה הכל
ישנה



פ יוסף נחלת
ם נ ש  לנגוח קרניים בעלי תיישים נעשו גדיים נפגשים רחובות בכל אנשים מקצת י

 מקולי בעשותם חוששים^ אינם העיקר ועל מרגישים הם הטפל על לישישים,
 כי ידוע הנה כי ליה, כדבעי בדרז״ל צרכם כל עיינו לא כי קולי, ומחומרי חומרי

 חמשה וכן פגימותה, מחשש רב זהירות צריכה הסכין ובדיקת מדאורייתא השחיטה
 מדרבנן רק אינה הריאה אבל משחיטתה. הבהמה את המפסידין שדחה״ע דברים

 עושים האנשים אלו והנה ריעותא, בה אין אם בנפיחתה ומכשרתה בדיקתה,
 אחר מחזרים אינם החמורה השחיטה על בקהלתה, .ויתנו מחרדה ויסעו בהפך

 חקור מבלי לקרייתא, מחוץ טבח אפילו שיזדמן מי כל רק בהלכתא, הבקי מומחה
 אם אף הריאה בדיקת על אך מקולקלתא, או חריפתא סכינו אס אחריו ודרוש

 הרב לפני דוקא לשלחה המהדרין, מן מהדרין הם ריעותא מכל שלימה היא
 חאוה כי שה או שור מהם איש יטבח אס אחרת ועוד זאת דאתרין, מריה הגדול
 באמת רז״ל ביארו אשר טריפות מיני מע׳ בא׳ ספק וטצד צשר, לאכול נפשו

 אוסריה מיעוט על המתירין רבו והנה עליה, ונחלקו יובא צדק מורי ועד וביושר,
 מדינא כי אף מבשרה, לאכול השה או השור בעל יזיד לא ישראל אשריהם
 יכניס ולא הס קדושים ישראל מ״מ להטות, רבים אחרי ככתוב הבהמה מותרת

 למול לפניו כאין הכל כי ממונו על עינו יחוס לא בכ״ז לחטות בספק עצמו
 נפשו פדה כי על לאל, ותודות האוסרה לל:חכס טובה יחזיק כי ועוד האיסורין,

 לבית חברו יתבענו מהם א׳ איש אם אבל ישראל, ולכל להם נאה וכן משחת
 אם ואז בדין, ממנו להוציא שכיר שכר או הלוואה אס דינרין מעטי על דין,

 לבד לא ויתקצף ויתמרמר יתקוטט ואז כמעיין, סוער לבו לשלם הנתבע יתחייב
 יס כקריעת חובו לבעל לפרוע בעיניו קשה כי הלי'// על גם כ״א התובעו על

 לבסוף א׳ פרוטה אף ממנו להוציא יוכלו לא אז כי ודיינא בדיני ולולי סוף,
 הנבונים יתמהו וע״ז יסוף, ממונו כל ואפילו מצוה חוכ בעל פריעת והלא אתמהה

 לחס וכי לא חברו ממון על ומדוע ממונם, על יחוסו לא טריפה בספק מדוע
 בב״ד איש?גמהס'שבועה יתחייב אם שלישיה בה ועוד ערבים, לחיך ינעס סתרים

 לפני קלה הסת שבועת רק אפילו או השותפין שבועת או השומרים שבועת הן
 באמת. לישבע הוא ויכול שקר עליו טען תוכעי כי להנתבע יתאמת אם ואף ב״ד,
 אחינו כמבע כמת, מנכסיו נקי יוצא אס אף ב״ד לפני לישבע לו חלילה זאת בכל

 הלעיטהו לו ויקח לו הנח לאמר הרמאים, אותם ירמאו אס אף והנדיבים הישרים
ט׳  ובקומם ובשכבם בדרך ובלכתס בביתם בשבתם אבל שמיס, שם יתחלל ואל ו
 כמה ישבעו בכך שלמה דבר וע״כ נגלה דבר כל על בפיהם, שגור שמיס שם

 לשונם על להרגיל המספחת שפשתה עד מפיותיהם, יוצא שקר הן אמת הן שבועות
 וטבע השכל וחידוד צחות לדבר השבועה להס ותהי לבטלה, שמיס שס להזכיר

 אז מעילה, תמעלו זה מה על הסגולה יחידי יוכיחום וכאשר הרגילה, חרוב שני
 ודיבור הגה שכל עד גדולה, ולא קטנה לא מימיהם נשבעו לא כי להשבע יוסיפו
 הא בעוה״ר הגלות להאריך דיה זו ועבירה תחלה, השבועה יקדימו מפיהם היוצא
 יכולתי לא ארבעה ועד נגאלה, לא סוערה וענייה דרי כמה הא שני כמה

 הס פקתים אם האנשים אלו בעינינו היא נפלאת כי דעתם, לסוף ולירד להולמם
בהתלוצצס רומי של המונה קול לשמוע להם נוח כי תומתם, לפי רק אולי או

באיצטריאותס



יוסף נחלת
 שמחת בבית וכמר תוף קול מלשמוע ותס6וקרקרסי ותרעיאותם באיצטדיאותס

 לקל שש כבת שתין בת כי מיסתברא איפכא אדרב: מנגינתם, ומשתה וכלה חתן
 אלא בחול דוקא ולאו ריהמא, דכלא אגרא כי וכלה חתן במזמועי רהטא, טבלא
 בחופתה, וכלה חתן כבוד משום נוכריתא, ידי על שיר כלי לתקוני בשבתא, אפילו

: באריכותא שם של״ח סי' א״ח בש״ע ועיין
 האדם חובת ומקיימים שמו, ית׳ ה׳ לעבודת וזהירים זריזים אנשים איזה

 ת״ח לומר אשמורות עיניהם ומקדמים לקיימו, האפשר טבע כפי לבורא
 לרבות הימים וכל וריטלס, בזמר כנישתא לבי ומחשכי ומקדמי ותחנונים, ובקשות
 חלקינו דתהא רעווא יהא זאת ובבחינה מפומייהו, גירסא פסיק לא הלילות

 מצד אבל ישראל, ולכל להם נאה וכן נחליאל, וממתנה ובבה בזה אשריהם כוותייהק
 וחובת אחים ברית הפרו כי בסודם, נפשיט תבא שלא רעווא יהא השנית הבחינה

 לא הלב זחוח מתוך כי גיוום, אחרי וישליכוה לב אליה שמו לא .לאדם, האדם
 לגדולי גס אלא לצעירים להבזות להם הנקל ויהי ודם, בשר כל בעיניהם נחשבו
 דעת פליאה הודם, פנה זיוס פנה בושה מרוב הנכלמים אחיהם שפני עד העם,
 היא זו וכי זאת על שמיס שומו האדם, את עשה אלהיס בצלם כי שכחו האס ממני
 להתפלל יעמדו אם או כנשתא, בבי לצלויי יחדו שנים ישבו כי והוא האדם, תורת
 כחוט רק אפילו חבירו של בתחומו א׳ ונכנס מקרה וייקר בעמידתא, לחש תפלת

 דוחף אחד כל ואז מקרה, דרך בשגגה אפילו אלא בזדון דוקא ולאו השערה,
 דוקא ולא חמלה, בלי ומכתם למהלומות יקראו מהרה וער נפלה, במהירות לחברו
 וכותנתס עליהם דס שפך עד ולפעמים התפלה, ורצועות בספרים אפילו אלא בידים

 מחרף זה והמולה, עטת בקול וחירופין צווחות רק תשמע לא ואז ומגואלה, קרועה
 ותהי עד יללה, וקול מר נהי בקול לעומתו יענה וזה וה־לולא, חינגין בקול לחברו

 בחילי להוכיחם זקן איש יקרב ואס נבהלה, הקהילה וכל אלהיס לחרדת המחנה
 אחי לכס חדלו מטבחייא, כבית ה׳ בית לעשות תרעו אח* נא אל לאמר דשמייא,

 על יבא כי הזה הזק^ על ואבוי אוי ואז גופייא, ומהכאת בבהכ׳׳נ המריבה מן
 השוקיס, ועל הברכים על דחיפה גס ולפעמים ונזיפה גערה אפיס אחת מנה שכרו

 כל עושים האנשים כל לא אמנם ידיס, ורפה ויגיע עייף הזקן לו הולך וכה
 המחזות, כבתי בבההכ״נ לעשות והחפצים החרדים מקצתם כ״א הזאת, השערורייה

 שלהם מלה ולרביע, לשליש למחצה מקצתו כולו לא אם עושים שבהם הצנועים אבל
 אמות וירעשו מפיהם יצא הגה היציע חשיבית מפני הראשונים של ותרין כמאה

 ואיה יפיע, והדר הוד ה׳ כבוד ואיה הכא חזינא קא קטיר יריע, העם וכל הספים
 ואז מלהריע, לכס חדלו בני לכס חדלו במפגיע בתורה הנואמת השכינה מורא
 הוא לישראל חק כי החוצה יחד גס והמוכים המכים להוציא צדק הב״ד יקרבו
 בוש עד מסרבים מהאנשים ומקצת ירצה, ולא כופר כל יועיל ולא המריביס להוציא

 פתוח ור^ס״ת שותק החזן ההפלה, ובילבול מחדש המריבה תחל ואז לצאת יאבו ולא
 שם להם בזה לעשות לקהילה, מחוץ ועידנין עידן ישבו אז ומני גדולה, חה״ש וזה

 לא וכן בבהלה, גולה כמוצאי בעונתם שלא שהוציאום הגדולה, החרפה על עולם
 לכס נתן ומי בחזקה, כולכם תריבון זה מה על ורעי אחי הגדולה, דעתם לפי יעשה

ישחקא, ובמת וקנין מסחר בה ולעשות דשוקא. כיומא ה׳ בבית לעשות הצדקה
ולאו



סאיוסף נחלת
 אה איש לשנוא לכם התיר ה׳ ובשוקא, בביתא אפילו אלא נבהכ״נ ו,י,א ,לא,
 אצח ותפחרתינו קדשיט בית נחרב לא כי יודע כבודכם והלא חחלוקא, ולעשות אחיו
 רחמתיןעזיזין כד ז״ל התלמוד חכמי מ״ש וראו הב־טו ומבולקה, בור,ה ש״ח בעוז
 מטיפה נולד לאדם יועיל מה אחי א״כ דסייפא^ חודא על מכרי שתין יתבינן הוה

 בראש לישב המדומה כבוד על וסופה, בסערה חבירו 1ולרדון ריב לחרחר סרוחה
 כ^ ה^א בכאן ̂י ומה בכאן לי מה כי ההיא. רומומה במקום להתפלל ולעמוד
 רחמים אלא קבע תפלהך תעש אל רדל אמרי נעמו ומה היא, קודש אדמת בהכ״נ

 האנשים יחדיו, שעשועים ילריס יתקוטטו אס הוא, ברוך המקום לפני ותחנונים
 באהבה להשתעשיע יחזרו מעט ועוד הילדים כדרך בצדיו, חביריהס ובני האלו

 לבני וימרוטו ויכו יקומו כי לניניהס, זו בפשרא ישמחו לא האלו האנשים אך יחדיו,
 שפך עד ואיומות דקות בעקיצות אותם ועוקצים בכפיהם, פשע לא על חביריהס

ביו ויוליל ויבכה הילד יצעק כי והיה עליהם, דם  להוסיף לענותו יוסיפו כן ממ^ו
 בביתם, אס בבהכ״נ אס והמריבה השנאה תחילת וזהו מכאוביו, על מכאוב לו

 המחלוקת אש ילהט פן לעומתם קול ירים ולא בנו צעקת יסבול אשר לאב ואשרי
 מהאעות רבים אך למחנותס, עוד יקרב לבל בנו את יזהיר אך חמתם, ואכזריות

 כשלהבת והמחלוקת המריבה תפרוץ ומזה האומללים, ילדיהם זעקת לסבול יכלו לא
 J הבעלים רצון בלי אחרים בילדי הנינעיס אלו לא אס זה לכל גרס ומי הגחלים,
 ובזה מידי, ולא להם יאמרו ילא מוסר יטיפו לא עצמם בניהם על

 יורנו המוסר ודרך חרדי, ובלי תרבות ובלי מוסר מבלי הנער יתגדל
 בנו את אך יחרחורה, פן אחרא בילדי יד יגע לבל מסתברא, איפכא אדרבה כי

 נא בינו הדורא, גדולי קדמונינו נהגו כן כי בגערה, ואס בשבט אס ייסורה ייסר
 מחלוקתא וכל שינאתא, כל ולבטל חברותא עם לצוות לדעתה, לב ותנו אחי זאת

 ישמרכם והאל למטתא, ורצויים למעלה חביבים תהיו ואז המריבתא, ואש בישא
 ס אנש ישבו כי ובמריצותא, בעגלא הגואל לנו ויביא נחלתא, סגולת כל וישמור

 במועדיהם, ״או ■®לה או חתן או חול אס שבת אס חביריהם עם לסעוד מהס
 מעשיהם, בשפר המראה נהדרה מה האח מחנותיהם, יקר מה חדא בצוותא לאכול

 ראתה עין אשרי וחידותיהם, חכמים ומוסר ד״ת רק תשמע לא מתחלה כי
 והיה כי דעותיהם, נהפכו פתאום לפתע והנה אהה אך יולדתיהס, ואשרי אשריהם

 אשר תחת כי בהיתוליהס, זה את זה לקנטיר התחילו משתיהס, ביין לבס הטיבו כי
 ותחרות ושנאה קנאה רק יוסיפו להם, שאת ביתר זל״ז אהבה להוסיף עליהם

 אנשים שפל רק אינך ואתה בגוברין גבר אני רק לחברו יאמר זה סעודותיהם, תוך
 וכו רק בעיני נחשב אינך ואתה הערך רוס אני אדרבה לעומתו יענה וזה ובזויוהס,

 זה הוא מי יענה והלה בראשיהם, תשב האתה לך לעג לך בוז לומר יוסיף זה
 את להצביא בזריזות יקומו ואז לפניהם, רותחין סיר עליו אשפוך בי הדובר

 וחירופין איומות וקללות ומנעליהס, בכובעו וזה בתרמילו וזה במקלו זה צבאותיהם,
 את גס ומה רואיהם עיני תאחז וזועה פלצת כי עד מפיהם, תשמע זעומות
 קרה רבות ופעמים בעליהם, על ורעדה בפחד מר בקול תצרחנה כי נשיהם,

 ה לפעמים הי״ו החברים יעשו וכזאת כזאת לבותיהם, תמהון מרוב תתעלפנה כי
כזאת עוד ישמע ולא עולמית זאת נא עזבו ורעים אחים הראיתם להם, ימחול

באהליכם



יוסף נחלת
 שנית ה׳ יוסיף וד1נ כי הס, חברים ישרחל וכל ניזה אהבה אחיו את איש אהבו באהליכס

 כולנו ונעלה מושב׳תיהס, מקומות ומכל הארץ כנפות ד׳ מכל פזוריהם, כל ויקבץ ידו
 את יצר לא ויהודה יהודה את עוד יקנא לא אפריס כמוהם, כמונו לארצינו קוממיות

 על יחוסו לא פנים יסבירו לא הבריות, על טחיס אינם כאלו אנשיס אחיהם, אפריס
 לחרפס להס הנקל ויהי נכריות, כצרות להם יבוזו בוז קל דבר כל על הבריות, כבוד
 החמודות, אבות פרקי מוסר שכחו האס הוא גדול ותימה ענקיות, ■קללות לקללס גס אלא

 הימנו נוחה הבריות שרוח כל האומרת כצמידות, ישראל בני לב על החרותות
 והוי ממני. נשכח זה גס האס בצלס שנברא אדם חביב הימנו, נוחה המקיס רוח

 האדס כל את מקבל והוי הימנו, נעלם זה הגס זכות לכף האדס כל את דן
 שנינו הכריות את המכבד מכיבד ואיזהו יזנרני, לא הזכור יפות פניס בסבר
 רבות ועוד כהננו, כאהרן ועשי חושו הבריות את ואוהב שליס ורודף שלוס אוהב
 אס מאומה, משאת ברעיהו איש ישה כי והוא יבינו, ולא יזכרו לא האס כאלה
 מיוס ושוב כלך ידחהו הזמן תור ובהגיע רשומה, בהקפה הלואה או וממכר מקח
 ביד לתבוע ראש יריס לא האומלל והטשה ימימה, ומימים לחודש ומחודש ליוס

 רק מזה ישיג לא כי לשוא אך יקדימה, חן וענוות ובניחותא בפיוסא כ״א רמה,
 כי שמה, וה׳ ב״ד לפני לתבוע הזמן הכריחו אס גס ומה וכלימה, בושה חרפה

 קללות גס וכהנה כהנה לו יוסיפו מעט ואס וכו׳ פלדית אש ראשו על ימטירו אז
 כשטף דמע מלואות בעיטס ויוצא ירימה, מר נהי וקול כסיד פניו ילבינו עדי
 צוה ומה הקדושה, בתורתיט כתוב מה שנחתס שמא השמעתם אחי יזרימה, מיס
 והוא אלהיך, ה׳ את ואהבת צוה הוא הלא ועושה, בוראה הכל יוצר אלהיט בה
 צוה ג״כ והוא אמך, ואת אביך את כבד צוה הוא כמוך, לרעך ואהבת צוה ג״כ
 לא צוה ג״כ והוא ידך, על לאות וקשרתם צוה הוא בלבבך, אחיך את תשנא לא

 נצטדק, ומה נדבר מה נאמר ומה נענה מה אחי א״כ מאלהיך, ו־ראת חרש תקלל
 הדין ביוס בבואו ליוצר־נו נשיב ומה הדק. היטב לכתתו באחיו איש בגידת על

 חכמי אמרו כף מכ®^ יוהכ״פ אין לחברו אדס שבין עבירות ולבדוק, לשפוט
 לב על זאת שימו ובצדק, באמת מחילה ממט ויבקש חבירו שירצה עד הצדק,

 וישלח לט, האלהיס יתעשת אולי עטה בקשו צדק בקשו והאזיני, שמעו ורעי אחי
 ויבנה לנו. יתן בשר י ולב מלכינו האבן לב ויעקר בימיט, במהרה צדק גיאל לנו

: אכי״ר כולנו, נשמח ואז ותפארתיט קדשיט בית
 הפורים שמחת וביום וכלית חתניס בבתי ומזמרים, משוררים אנשים מקצת

 שבח לתת ומהודרים, נאים נעים קול מרימים היום לרבות הלילה כל
 ליוצר לפאר מעלה מלאכי עבודת היא וזו האדירים. אדיר הכל ליוצר והידיה

 אשריהם ובאמת יקרים, חפצים כל בה ישוו לא חשובה עבודה היא וזו המאוריס,
 ומהללו כבודו לפי איש איש גבירים, עם אביונים חתנים ישמחו אס חלקם ואשרי

 חברים יחד כגדול כקטן הס מלכים בני ישראל כל כיי עשרים, וזה עשר זה
 ומדנים ריב כל ובטלו בשלום יבא מקימו על וא׳ א׳ כל ואז נערים, עם זקנים
 נעדרים. ויהיו יפקדו ולא יזכרו לא ושנאה קנאה כל גס יתבטל וממילא מריס,

 ליראה להס זה לבבם והיה יתן ומי כיהיריס, להיות עוד יזידו לא הגאוה שקץ גם
יזהירו ומשוררים נביאים ה׳ עם כל יתן ומי דוריס, לדורי הימים כל ה׳ את

כזהר



פביוסף נחלת
 הנה כי זמנינו, במשוררי כזאת נמצא אס הדבר היה יקד אמנם המאוריס, כזהר

 כל עס כאח כריע התהלך לבלתי ־וחזני, אחז הכיפל את ורק עזבו העיקר את
 אינו דעהס לפי כי אדוננו, ה׳ כולם עושה נפגשו ורש עשיר כי שכחו עמינו, בני
 מאין הס אומללים כאלו וחתנים אדם, אביוני חפניס לפני לשורר כמדס לפי

 בנות כל ישחו כיי ודיו, בלבו מבכילו יהיה, ביובל פעס ואם ויורדם, וישכב כמוהם
 תאניה נהיה נהי נהה הזה האומלל והחתן היה. מארץ כאוב בדומיה, השיר

 זאת לא אס הגורס הוא ומי היה, לריק ויציאותיו ונדודו עמלו כל כי ואניה,
 והשפילה ושנייה, ראשון בבית עמי בת חללי הרבתה אשר הנוכרייא, היוהרא שחץ

 גס בינינו ירקד הזה השנון ועדין ותהומייא, עמיקתא לבירא רמא מאיגרא אותנו
 עלינו חיסה יה, עלינו רחס מרינו פיהו כי אלהיט ה׳ הוא צדיק אכן בגולייא,

 בהר ונעקד עוקד ברית לנו תזכור זכור יה, שמך למען כפעלינו תדינט ואל
 העניו וזכות יה, ומלאכי סולם חזה אשר נחתם בברית תם איש וזכות המוריה,

 עד עלתה כי מתאוננים שמעתי אחי יה, צבאות והציל. חינן אשר האלהיס איש
 ישכח כמעט הלב, יהירי העלולות כל שוקל איו סופר איו הלב, זחוח קצה מרום
 גבה כל ה׳ תועבה כי יודעים הכל והלא ולב, כליות בטן חדרי כל חופש ליוצרו

 להיות צריך בשירים שר ואדרבה האדם, הוא מה כי אחי לכם חדלו לזאת אי לב,
 אביוני חהניס לפני לזמר בכבודכס לפגום שלא תאמרו ואס אדם, מכל יותר רוח שפל

 חובת היא זו יכי קרדום, לחטוב רק לש״ש שלא כוונתכם נמלאת תחשבו כה אס אדם,
 השלשה וטובים הביניס, בימי הקד.מונים המשוררים גדולי על נתפלא הנה לאדם, האדם
ד גבירול בן שלמה רבי הס העיניס,הלא יזהירו ופיוטיהס בשיריהם לעשות הפליאו אשר  ו

 השמים, כטוהרעצם הודם בשיר לעשות הגדילו החייס,כי בארץ ז״ל והראב״ע הלוי יהודא
 אוכל וחיך בצהרים, כשמש והמבהיקיס הנאורים בספריהם המבקר יחזה כאשר
 לבס גבה לא זאת ובכל השמים ככוכבי הבהירים וחידותיהס במליצותיהם לו יטעם

 ואפילו וקטנים גדולים עם כאח כריע התהלכו כי דורם, אנשי על עינם רמו ולא
 ממושך ונדח גולה דיתבמ; יחמי בתריהן אנן נענה ומה בעירם, שפל היותר עם

 החוזים, נביאי כדברי דבריהם כל איך ותראה בספרים עיין אומי, ע׳ כל בין ומורט
 על להתפלא נוסיך עוד הרזים, חכם ברוך בעולמו לו שככה ברוך נאמר ועליהם

 בזמן אחרון שנה מאות כשלש זה הגדולה. צנעא בעיר הופיע אשר האביר המשורר
 הבא, העולם לחיי זצ״ל שבזי שלום כמו״ר בענקים הגדול הרב הוא המעלה, וגדול
 חמורה, הלכה עומק וכל התורה סתרי בכל הבקי ה׳ בו בחר אשר האיש הוא

 ויתר שירים כ"כ יחבר קצובים חייו אשר פרטי איש כי יסופר כי יאומן לא אשר
 גדול הרב זה גדול כחו וכמה איך הנבונים ויתמהו הרעיוניס ישתוממו חיבורים
 נחמדים ופיוטים נאים שירים אלפים כשלשת חיבר הזה הנאור הרב כי הדורים,
 הסתרים, ברזי בינתו ועומק לבו רוחב כמה ועד איך יחזה לו עיניס וכל ויקרים,

 הצבורים, ראש הזקן כהלל עטותנותו רבה מה תראה בשירותיו ותבין תעמיק ואס
 היצירים, כל מבחר כמרע״ה כמעט אדם מכל עניו יותר האיש שלום שר זה כי
 כידוע העברים מחטת בכל ודור דור בכל ורבותיט גאוטט תפארת היא וזו

 הגבוריס, ככת כחו או בעושר הן בחכמה הן ויתעלה יוסיף אשר איש כל כי לנבונים
למול רוח לפני כקש רק נחשב הוא במה כי יותר עצמו להשפיל מחוייב הוא ק

יוצר



יוסף נחלת
 התימן בכל הן בעיריט הן המשוררים כל כי וידוע האדירים, אדיר הכל יוצר

 א״כ החממה, משיריו הזה הגדול מהבאר רק שואבים ככולם רובם כמעט פטמה,
 לא כי האומר יאמר ואם חכמה, תרבה סופרים קנאת כי באורחותיו נהלך אחי
 הממעיט וא׳ המרבה א׳ שנינו ערוכה משנה החכמה, קוצר מפני כזאת לעשות נוכל

 הפרש באין כגדול כקטן נחנו, א׳ איש בני כולנו סוך סוך לשמימה, לבו שיכוין ובלבד
 ששון קול מראשיתט אחריתנו ויוטיב אלהיט יואל נצטויט, כן כי חתנים לשמח
 אכשור לא עדיין אכתי בעוה״ר אך בעירנו, ישמע כלה וקול חתן קול שמחה וקול■
 המדומה כבוד ועל בשירה, זל״ז יקדימו אס ברעיהו איש משטמת רבה כי דרא,

 צרורא בר זוזא אפילו ישוה לא אשר כזה קל דבר על הבירה, את הרעישו הזה
 שנים ובריקודא, בעמידה או בישיבה אם חדא, בצוותא יחדיו שנים ישורח כי והוא

 יקפידו ולא זל״ז נוחים יהיו אם היה טוב ומה הקהילתה, כמנהג יענו ושנים ישירו
 כח לפי איש איש תרועה ענות בקול זל״ז יחרפו כי אירע רבות ופעמים קפידתא,

 יש תועלת מה כי קהילו קרואי ומסיבת חתן שמחת לערבב צדקו לא ושניהם קולו,
 רק נקראנו לא כולנו הלא כגילו, אשר חביח או תחלה הוא יקדים אם בזה לו

 יקדים מי בשירים סחורה לעשות באנו ולא ושכלו, כחו כפי א׳ כל חתנים לשמח
 בעמלו, נשא לא ומאומה ומדנים ריב רק מזה יוצא נפקותא אין כי לו, יאחר ומי

 א"כ בעירם שלום אין זה, דעה דור הנכונים יאמרו פן מזה גס לכס חדלו אחי
 אהבה רק זה, כל יועיל לא כי ונטירה ומנקימה משנאה לכס חדלו מזה, ונלכה לכו

 כי יודע כבודכם וכבר הזה, החיל בגלות עלינו הסוככת היא וריעות שלום ואחוה
 הלזה ולמחבר לו מה בלבבכם תאמרו אם ואך הזה בדבר תקלה אירע פעמים כמה
 אני אך זה, מה ועל זה מה עלינו,מוסר להטיך וירבה יבוא כי ונבזה, צעיר איש

 עזה אהבה אהבתי מרוב כי בזה לכס ח״ו משנאתי לא כי צדקתם אומר הצעיר
 הדורות גדולי הנבונים חכמי אמרו כן זה כל דברתי הזה והסגולה הנפלא להעם

 מזה, יותר אהוב האמת את אך השלומיס את אהוב החכמים את אהוב במחזה,
ד הראשונים, גדרו אשר את לן משמע קא טובה עצה ע"כ עו ד, זי ^י  לפתוח איש ל
 אחד כל ואז הרבנים, רב הקרואים מראש רשות שיטול עד וריטניס, בשירים פיו
 ולכל לנו מחילה נשאל ומהאל ומדנים, תרעומת כל ובטלו בשלם יבא מקומו על

 וכל נדחינו כל ויקבץ ועליהם עלינו יגן צבאות ה׳ שהס, מקום בכל אחינו ישראל
דוכניהס.: על לשורר הלוים יעלו עת אפריון בבניין וישמחנו נדוחיהס,

! דן  ובכל ומדינה מדינה בכל בהשגחתו, השי״ת והקיס שם ודור דור בכל כי yי
 ככה ה׳ עשה לחנם ולא לעדתו, א׳ ודבר ראש על והקים מינה ועיר עיר ^

 החובה עליו בעמינו ונגיד שר כל מרעיתו, צאן את רועים יהיו למען רק כ״א
 ויד עשרו כח כפי האומות עריצי הם ערבות מזאיבי להצילם ונחלתו, עמו לשמור

ן מלכי בפני ולמלין לפה להם ולהיות חריצותו,  זכוייתו, את ישללו לבל והשרים אי
 גדולי יעשו כה אם אותו, ילחצו לבלי ישראל על הקמים כל נגד בפרץ ולעמוד

 של ואשרם תפארתם הוא זה כי אותו, מסייעין השמים מן אז ישראל ונגידי
 כל ראש למעלה וינשאוס יגדלוס ואז עדתו, אנשי בקרב ברכה יהיו כי הנגידים

 זוהר זיו ה׳ בנועם לחזות לעה״ב השמור שכרו מלבד מדינתו, וזקני עירו בני
הדבר על לב ישימו לא ושרים נגידים המקומות בקצת ישנס אמנם שכינתו,

היקר



פגיוסף נחלת
 שמה אותם המעיקים הטיס מן לחלצם מרעיתם לצאן פנים ואינם הזה, היקר
 ושרים, מלך לפני לעמוד הקורה בעובי יכנסו ולא מנגד עומדים רק ומיזה
 בנקל דשמיי׳ בסיעאת הלא דברים, אפיוסי ומתת אשכר חן בדברי עמס על לבקש
 הקדמונים גדולי כן עשו כאשר העברים, כללי שארית את להציל כזאת לעשות יוכלו

 צפויות עיניהם ומדינה פלך בכל ועדה עדה כל כי ביען הדורים נשיאי וחכמי
 הצוררים, אויביהם ועכשוב פתן מחמת להצילם לימינם לעמוד הגבירים, לראשיהם

 צר מכל הקשורים כצאן עדתו ינהיג דבר כל ודור דור מני הוא לישראל חק כי
 לבל דבריהם את להסר המעוררים כח לבמל נצב תמיד יהיה לעדתו ומתאנה

 בתוספת הארץ את לערוץ יבא עריץ שופט אס או הצבורים לעשוק עוד יוסיפו
 העריץ דברי לנטל ממנו שתקיף מי לפני להשתדל הרועה על וארנונים מסים

 בשילומיס עמוסים הס וכבר ז: כל בצבור כח אין כי לאמר ותחנונים, שפר באמרי
 לדברי קשבת אזן יטו המושלים ואז ריצויים דברי וכאלה שונים, ממינים מינים

 עם העשירים מצרה ונחלצו הגזירה רוע יבוטל ממילא ואז הנבונים, הנגידים
 וראשים גדולים הזמנים, נשיאי גדוליהס ראשי על תחול האביונים וברכת האביונים,

 בכל הפזורים ישראל פזורה שה לימין העומדים ורמים גבירים ונגידים נשיאים
 בדורות ישראל ונשיאי רועי עשו מה וראו הביטו הימים, ועברי ארץ קצוי

 אביך שאל הימים, נשתנו מה ודור דיר שנות בינו עולם ימות זכור הקדומים,
 צאני את אפדה אני אמר מהם אחד התמימים, גאונים לך ויאמרו זקניך ויגדך
 אתן נפשי את גם כי הוני לבד לא אמר מהם ואחד העמיס, מיד והוני כחי בכל
 עולה בני גס אשתי גס אוסיף מעט ואם אמר מהם ואחד תמים, קרבן עמי בעד
 יתנם ולא ישראל עמו על וירחם יחוס כי הרחמים, בעל לפני עדתי בעד כליל
 מלא אל הגדול שמו בעבור עמו את ה׳ יטוש לא כי הדמים, אנשי שוסיס ביד

 ודור, דור בכל לישראל להם שעמדו שיאיסxוי הרועים הס רבים הנה רחמים,
 הדור, פני גדילי בישראל והמפורסמים הגדולים מהם ד רק בזה פה נביא לא אמנם

ם, וראש לחכמים אב מרע״ה מהימנא רעייא בקודש ראשון והס אי  אין אשר ?נבי
 בחור בעודנו וכבר הבאים, נס העוברים הדורות ונביאי חכמי בכל אליו ערוך
 עברי איש מכה מצרי איש ובראותו בסבלותס, וירא בצרתם לישראל להם עמד

 כתוב כבר ולמצרים לפרעה אח״כ שעשה ומה נקמתם, לנקום והמיתו עמד מאחיו
 הצלת לא והצל ואמר ה׳ לפני נתרעם שכמעט עד הקדושה, בתורתינו הוא הדר
 החזקה ידו את היטה עלילות נתכנו לו אשר והשי״ת הקשה, פרעה מיד עמך את
 ציר עבדו משה ע״י ובמופת־ס באותה עמו את והוציא המענים, המצרים על

 בחר ליהושע ואמר משה, נזדרז אז בישראל להלחם הרשע עמלק ובבוא הנאמנים
 ומתענג ספון מלך שאני תאמרו ולא חמושה, ביד בעמלק הלחם וצא אנשים לנו

 להתפלל הגבעה ראש על נצב אנכי מחר אלא כי לא המלכים, שאר כדרך בהיכלי
 תחתיו וישימו אבן ויקחו השמים פרושות כבדים משה וידי תפלתו ומרוב בעדכם,

 אמר כך אלא עליה, לישב וכסת כר רבינו למשה לו היה לא וכי עליה, וישב
 המדבר דור אשריהם בצער, עמהס אהיה אני אף בצער שרויין ישראל מה משה
 תקצר נער, עם זקן כאח כריע אתם התהלך אשר כזה וקדוש נאמן לרועה שזכו

אשר הרעיונים, ומשוש הלב חמדת מרע״ה של ופעולתו צדקתו רוב מלהביע לשוני
זכותו



ס1יום נחלת
 כמלחמת וכן הזמנים, ובכל ודור דור בכל לישראל להם עומדת וצדקתו זכותו
 חש ולא הכפירים, מלתעות ולשבר האויב פני לקדם כארי משה התנשא ועוג םיחון

 הכה זאת ובכל ועשרים, מאה בן הזאת בעת היה כבר כי המופלגת זקנתו על
 מלך עוג איך תראה הלא ושברים, הרועה עטת בכל נצחת מכ^ האויבים את

 אתת מכה מרע״ה לא אם אותו הכה ומי הענקים, ענק ואמין כת בעל הבשן
 לרסיסים כקש ה׳ אויביך כל יאבדו כן לנקיקיס, והפילו העקב על בממהי

 וכי זאת, מה לאמר פני על יוכיתוני מאחינו מקצת כי וידעתי דקים, ולחתיכות
 האויבים עם מלחמה לערוך כזאת, לעשות עתה יכולים בזמנינו ישראל ונגידי רועי

 הארץ על בשלווה בשבתנו קדמוניות וכשנים קדם כימי הזאת, המר החיל בגלות
 בזאת, שאלו מחכמה ולא דברי הבינו לא כי להם אומר אני אף הזאת, המובה

 להודיעך רק הזה בזמן גס הצוררים עס מלחמה לעשות אמרתי לא אני כי
 בגויס נקמה לעשות מזה, דורות כמה הקדמונים גדולי שעשו והזדרזות ההתעוררות

 עמס את יושיעו אס היא ואחת הנבזה, עם מיד ישראל להציל בלאומים תוכחות
 יש לא עתה כי אס זה, בדבר שויס שניהם דברים פיוסי ע״י או מלחמה ע״י
 כאשר זה, על ארץ ושרי למלכי לרצויי לשון וגס פה יש הלא זאת יד.בכל כח לנו

אלפי כמה הצילו אשר זה, כמפורסם כוחם מאמצי בכל האחרונים גדולי כן פשו
רבים בצרת לבד ולא הזה, התבל מלכי לפני ובתחנונס בבקשתם נפשות רבבות
כי הזה, כשמש לאורה דינו והוציאו עמדו מפשע חף יחיד בצרת גס כי עמדו

:והבן תזה, הסיפור ממרת כל המבוקש תכלית היא זאת רק

ד ו ״  בהאויביס נקמות עשה הוא לישראל, נאמן רועה היה הוא גס ע״ה המלך [
 תשועה עשה מלך מרס נער בעודנו גס כי ישראל, על הצוררים הזדים

 אז ישראל, מחנה מערכות את לחרף הערל הפלשתי גלית בבוא לישראל גדולה
 ישראל, כל־גבורי ^ הענק עם מלחמה, לעשות יכלו ולא העברים ונחפזו נבהלו

מ כי ואמר ישראל, כלל כל להציל ועמד ממט רהה ולא פחד לא הקמן דוד אך
 והטביע ישראל, מערכות את ויחרף יבא כי הזה המת הכלב הערל הפלשתי הוא

 בלבד זה לא כי ודע ישראל כל וצהלו הפלשתי אך ויך ויקלע המלחמה בעומק עצמו
 מואב ואדום ארס מן שונאיהם, מכף עדתו את הציל פעמים כמה גס כי דהמע״ה עשה
 ושאננים שקומיס בימיו ישראל כל היו עדי רדתיהס, עד מלחמה דוד עשה ודומיהם ועמון
 תאנתו תחת ואיש גפט תתת איש ע״ה בנו שלמה בימי שקכיו וביותר מאויביהם ונחים
 לאחוריהם, נרתעו צורריהם כל כי עליהם ומצפצף פה פוצה אין שכיניהם, כל לעיני
 מזימת נכזבה ובכן עליהם. נצב בצורה כחומה ישראל מלך דוד יד תנופת כת מפני

 עוד יספו ולא הארץ ושקמה נחה ואז בפעם, כפעם לישראל רעה מלעשות האויבים
 נועם, במקל עדתו את להנהיג בעמינו ונגיד שר כל וקדש ראה כזה העם, טל להתנפל

 רוב יתנה ומי יכעס, דבריהם מיתקן עלמא טלי מיתקן דעמא רישא אי ארז״ל וכן
 ובתמים באמת עדתו את הנהיג אשר מעם, המורם דהע״ה של וחסידותו תפארתו

 מכל ולפדותס עמס את לרעות אחריו צאצאיו נהגו וכן להושיעם בפעם כפעם
לא בכ״ז יועם זהב איכה בעווטת ותפארתינו קדשינו בית משנחרב ואף זעם,

־ עזבנו



פדיוסף נחלת
 כלבבו רועיס לנו והקים ועם עם מלכי לפני חם־ עלינו רע אלה־נו ה׳ עזבנו

העס־ כללי כל את להציל בהשגחתו
י ת י  את והבעיר הרשע המן עליהם כשעמד הבירה, בשושן ואסתר מרדכי ב

 ומה המצירה, תכלית צרה היא זו ישראל בשוני כליה לעשות הבערה, י*
 עת המלכה אסתר הלא ליזעק לו ומה ומרה, גדולה זעקה ויזעק אז מרדכי עשה
 כל את להציל תוכל לא ח״ו כ״א הצרה, מן ביתו ואנשי הוא למלעו תוכל דודו

 בלבו כן ולא יאמר כן לא הצדיק מרדכי אך מצרה, מרדכי למלט תוכל לפחות ישראל
 הכתוב לקיים הס התענו אשר בכל התענה אלא צרה, ביום עמו את לעזוב יחשוב

 עמה על ולבקש המלך, לפני ולהתחנן לבוא לאסתר צוה ובכן בצרה, אנכי עמו
 בלי המלך אל הבא כל כי יידעים הכל כי השיבה אסתר הגזירה, רוע להעביר

 מן עמי את לחלץ תועלת מבלי בסכנה עצמי אכניס ואיך למות^ דתו אחת רשות
 שלח ואז כמות הדבר זה לו חרה מרדכי אך פיה אמרי כל ובמשפט בצדק המית,

 החרש כ״א היהודים, מכל המלך בית להמלט בנפשך תדמי אל קשים מילין לה
 אביך ובית ואת ליהודים, יעמוד אחר ממקום והצלה רוח הזאת בעת תחרישי
 ע^ ולבקש לילך אסתר הוכרחה אז היהודים, עמך על ביקשתי לא כי על תאבדו

 ומ׳׳מ ראשה על מרחפת והסכנה ופחד תקיה בין הזה, הקשה המלך מלפני עמה
 הזאת, והטהורה התמימה והיקרה העדינה הנפש על יהמה לבי זה, על חשה לא

 את אתן כי אבדתי אבדתי וכאשר כדת לא אשר המלך אל אבוא ובכן באמרה
 ליטהר הבא כי הקודש רוח אסתר על צלחה אז זאת, עמי על כליל עולה נפשי

 המשתה אל והמן המלך יבוא כי שאלה ובתבונה בחכמה לו, מסייעין השמים מן
על והמן לו, עשיתי אשר  טמנה ופחים רשת כי ידע ולא חשכים הולך לבו ה^י

 נוקש במהללו, חפץ לאיש וגדולה יקר לעשות יבקש כי המלך שאלהו וכאשר לו,
 המלכה אסתר מלפני עצמו על ביקש וכאשר לו, מחתה כסיל פי פיו באמרי ונלכד

^וז הרשע המן נתלה ואז לו, מתקוממה וארץ עונו שמיס גילו  העץ על וו^קטן ,
 וקבעו אויבוהס, במעלת לראות ישראל וכל ואסתר מרדכי צהלו ואז לו, הכין אשר

 כי הדורות בכל הוא וכן מזרעיהס, יסוך לא האלה הפורים ימי כי ושמחה משתה
 גם ואך בתורתו הבטיחנו כן כי מרעיהם, צאן להציל עולם עמודי השי״ת העמיד

 מאסתים לא וארז״ל וכו' געלתים, ולב מאסתים לא אויבוהס בארץ בהיותם זאת
 שהעמדתי יונים בימי געלתים ולא נגידיהס. חמ״ו דניאל להם שהעמדתי כשדים בימי
 גדוליהם ואסתר מרדכי להם שהעמדתי המן בימי לכלותם וחסידיהם, מתתיהו להם

 דוריתיהס, וחכמי רבי בית של להם שהעמדתי רומיים בימי אתם בריתי להפר
 .בהם שולטת ולשון אומה כל שאין לבא לעתיד אלהיכס ה' אני כי

rU H תמה ולא פסה לא עוד ההשכלה, דור לו הקוראים זה בדורינו גס כן כי 
 ותעבור תשטוך הארורה השנאה עוד בגולה, פזורה שה על העמים קנאת

 ובהלה, מחיתה זועה תפיץ הנתעבה הדס עלילת עוד לגבולה, מחוץ גס הלאה הלאה
 כבר זה אשר כאלה, ראה מי כזאת שמע מי משמוע אזניו תצלנא שומעה כל אשר

:כאלה מדנים תעורר הדת קנאת ועוד שנה כאלפיים עברו
Q iD X פצעי לחבוש כלבבה, אשר איש העליונה ההשגחה לה בחרה מקרוב זה 

הוא ומערבה, מזרחה מלכי כל בעיני כצהרים צדקתם ולגלות עמו
האיש



יוסח נחלת
 הוא רבה, מובה בימיו ישראל מס עשה אשר זצ״ל מינמפיורי משה הצדיק האיש
 פדה מי רבה, ארן ושרי מלכי לפני כחו מאמצי בכל מחיו בעד והשתדל עמד

 אשר מרבבה, הדגול משה האיש זה לא אם בדמשק האומללים היהודים אחיו את
 היו וכמעט חובה, ולא פשע לא בהם אין כי שוא עלילות הגויס עליהם העלילו

 העיר מינטפיורי משה זה הנה תכבה, מרס ונשמתם כמות קשים ביסור־ן רע בכל
 לאחיו ופדות ישע להחיש הטובה^ היהודית ורעייתו הוא מרחקים מארץ ובא

 באמרי המלך לפני והתחנן בא הוא והובא, סליק תוגרמה מלך ועד האומללים
 כי שונאיהם עליהם טפלו שקר ורק הנתעבה, העלילה זו בישראל אין כי שפר

 כתב מהרה ועד הברורים לדבריו אזן היטה המלך האהבה, מקלקלת השנאה
 בהם ואין מוחלט שקר כולן היהודים על שמעלילים העלילות כל כי בכתיבה,

 וחיש והחביבה, הטהורה בידו החירות כתב ופתשגן המלך מלפני יצא ומשה כתיבה,
 הטובה, כל על משה ולעבדו נתנו לה׳ ותודה לאורה מאפילה דמשק יהודי יצאו קל
היהודים כל גס אלא הרחבה, תוגרמה בארץ חורין לבני יצאו בלבד הם לא כי

יולדתיך ואשרי מינטפיורי משה אשריך רבה, בשלוה נהיו הזאת הממלכה תושבי
 הגדול השר הצדיק האיש זה לנו עשה רבות עוד הבא, ובעולם בזה אשריך
 פני נוכח דרכו וישר מרעיתו צאן עמו עם ומפעליו חסדיו רבו בישראל והנגיד

 מיכולתו יותר עשה באמת כי הרביעי משה המבקרים חכמי לו יקראו ובצדק האל,
 העמיס מחמת והעצומים הרבים רוסיא תושבי ליהודים דרור קרא מי ישראל, לבני

 רבות כיקותיאל, הזמן ונזר לעמו מופת הנעלה משה האיש זה לא אס אל, מרגיזי
 ולא האדירה, רוסיא קיסר להיכל בואו עד הזה הגדול השר נפתל ונפתולים סבל
 כידוע הנורא, ׳וקרח וסערה סופה וחוס קור עצרהו לא כי נפשו יגיע מכל חשך

 נח לא המעטירה, רוסיא ארץ לבין הנאורה אינגלייא ארץ שבין הרב ממרחק
 על גס כי בלבד זו ולא המאירה, כשמש לאורה עמו צדקת הוציא עדי שקט ולא
 עס נתוועד Jמקר^תכץ איזה בהס אירע או נשדדו אס נפשו חסה הנכר בני

שנברא אדם חביב לוכי ויאה נאה וכן הצרה, מן ולחלצם נדבות לקרוא האיכגליס גדולי
:הטהורה נפשו תכונת זהו בצלם

הוא כי לפרוט, ספורות די אין העצומות ונדבותיו הרבות צדקותיו מפאת
חרבות את הוקים מי בפרט, ירושלים ועל בכלל ארה״ק על תמיד דאג

 זצ״ל מיכטפיורי משה הצדיק האיש זה לא אס הקדושה, ארץ ערי ואת"יתר ירושלים
 תמיד שס היו ולבו עיניו אבל בלנדאן יושב היה הוא אס אך הראשה, אבן

 שתהיה כדי אחריתה ולהוטיב ולסעדה לנהלה ובמה איך חושב ותמיד בירושליס
 ומשוש לבו חמדת היא כי א״י באהבת אהבתו נקשרה וכ״כ להעכיים, ישע מקור
 לנפשו, זכר הרביס פעולותיו על לו לעשות לנדאן גבירי אחינו נועדו הפעם נפשו,

 ע״ה והוא נפשו תאווה אשר את העניין לזה יבחר הוא כי לפניו והציעו
 עשו לי, לעשות חפציס אתס אשר הטוב הדבר להם השיב הגדולה בענוותנותו

 פה אשרי לי, רוח ונחת ורצוני חפצי זהו כי ארה״ק ערי ויתר ירושלים לכבוד
 תאנה נוצר ובכן לו, שככה העס אשרי חכמה יהגה צדיק פי אומר שכך קדוש
 ולא פעס לא לא״י ועלה זכה כי היה וכן החכמיס, אביר אמר כך פריה, יאכל
והחכמים, להענייס א״י לתושבי גדולה תועלת והביא פעמיס, שבעה אלא ם פעמי

ובפעס



פהיוסף נחלת
 גס נן כימיה, בא זקן חייו לימי שנה די: בן היה והוא עלה השביעית ובשעם

 משה הצדיק השר נשמיע שכניהס, הנכריה מאת היהודיה נשדדו רומניא בארן
 עושקיהם מיד עשוקים להציל ימים ארסית ויעבר כארי והתנשא קס ע״ה מינמפיורי

 וכן מצורריהס, לחלצם קודם שעה יפה אמר כי המופלגת, זקנתו על חש ולא
 חנו נתן השי״ת כי כבוד אותות בכל פניו את קידמו רומניא נסיכי כי היה

 כן מאויביהם, ונוח שונאיהם יד מתגרת לאורה עמו יצאו מהרה ועד בעיניהם,
 היהודים אחיו על לבקש נדודים, משה הרחיק פאס וארן רומי ארץ ער גם

 השעבודים מתחת אותם הוציא עדי שקיי לא ולילה נח לא יומס הזדים, מיד לחלצם
 הזה הדבר ועל היהודים, מאחיו הארץ כנפות ד׳ מכל תבא עליו עמו וברכת

 נפשו משליך הוא איך בראותה האדירה, אנגלייא מלכת בעיני גדול חן נשא
 ויקמורייא המלכה מאת לו נעשה גדול וכביד הישרה, והצדק האמת למען מנגד

 נפשו מוהר והדר.על פאר חפנייס מלא לו פזרו המלוכה שרי וכל המפוארה,
 ופלא, הפלא ע״ה מינמפיורי משה הצדיק השר על להתפלא תוסיף עוד היקרה,

 לו באו פ״א והוא האלה, היהודים אחיו על. בלבו שקננו והתמימות הרחמנות על
 המים אותם ועינו שדדום כי הרחוקה, פרם ארץ תושבי מהיהודים דברים פליקו

 קולו את ויתן להתאפק ,יכול לא משה הצדיק השר כעלוקה, וימוצצוס הפרסיים
 לארץ הוליכוני מכם בבקשה לקרוביו אמר תכף הדחוקה, הבת צרת על בבכי
 כי לפניו ואתחנן פרס מלך לארמון אעלה העשוקה, מן אחי את ואפדה פרס
 לארץ נוליכך כי זה אפשר ואיך קרוביו לו ענו וכאשר המעוקה, מן עמי יציל

 מאד זקן שנה צ״ח בן כעת הצדיק השר היה כי המופלגת, זיקנתך עם מרחקים
 עד הכסא על שאוני חסד עמי עשו וא״ל ענה ע״ה הוא אך מלראות, קמו ועיניו
 התחינה, במסדרון הקמור עגלת על ותניחוני תשאוני ומשם הספינה, אל בואי

 החסיד השר על הועידו אך לארמוט, ותעליני פרם למלך בואי עד תשאוני ומשם
 גב אל מגב מתהפך והיה הזה, הלילה כל בעיניו שינה ראה לא כי הזה התמים
 בקשה מכתב -^■ך למחרת הזה, בצרה נתונים ועמי אישן איך ואומר מתאונן

 בעוד השמועה לו באה ולאשרו היהודים, נתיניו על ויחמול יחוס כי פרס למלך
 הזקן השר לבבו ורחב עלז מאד מה היהודים, כל מצרה נחלצו כי ימים איזה

 משיני ונמלמו לרווחה מצרה אחיו יצאו כי על קץ, אין ולשמחתו הזה והתמים
 זה, בדורנו כמותו נמצא לא זצ״ל מינמפיורי משה הזה הצדיק השר העוקץ, גוי
 תרמ״ה בשנת שנים ואחת מאה בן ימים ישבע זקן השמים עלה כבר הוא כי

 כי כמוהו המעלה גדול איש עוד לנו וישלח השי״ת לו.ירצה הזה, הששי לאלף
 צדק גואל לנו וישלח הגאולה קץ לנו יקרב כי נצפה ובצפייתינו לזה, נחוץ הדור

: הזה בזמן ההם בימים בימינו במהרה

העיבור כללי קיצור ט״ז פרק
ן נ י ס ר  לחשוב היודע כל קפרא בר משום ריב״ל אמר ע״ה דף גדול כלל בפ׳ ג

הכ עליו חושב ואינו ומזלות בתקופות חושב
(כב)

 יביעו לא ה׳ פועל ואת אומר הכתוב
ומעשה



יוסף נחרת
 בחקימ״ז לחשוב שמטה מטן יוחנן ד אמר רשב״ג ואמר יראו לא ידיו ומעשה

 חכמה איזה העמיס לעיט ונינחכס חכמתנס היא כי ועשיתם ושמרתס .שר
 חדש מדת הנה ומזלות, תקופות חשוב זה אומר הוי העמיס לעיני ־שהיא 'ובינה

 מתתר״ף חלקיס תשצ״ג שעות י״ב ימיס כ״ט היא בדיוק למולד ממולד הלבנה
 אלא חו̂ל ומקצתו קדש יהיה היוס שמקצת בתורה מצינו שלא מפני אבל בשעה,

 אחד החדשים את לעשות חז״ל התקינו לכן ערב עד מערב וחדשיט כל.חננו
 על שטסן} מה כי במדתס, ישתוו ועי״ז יוס כ״ט מן חסר וא׳ שלשים מן מלא

 שני החסרים ולחדשים ר״ח, אחד יום רק המלאים לחדשים מהשני יגרע האחד
 חז״ל לנו קבעו הזה הסדר וע"פ שעבר, לחדש נמנה ל׳ יום אבל ר״ח ימים

ק לעשות  חסר, אלול מלא, אב חסר, תמוז מלא, סיוין חסר, אייר מלא, לעולם ני
 ולפי חסר, אדר מלא, שבט חסר, טבת מלא, כסליו חסר, חשון מלא, תשרי
 אבותינו מנהג אבל אחד יום רק ר״ה תשרי ר״ח שיהיה י מוכרח היה הזה הסדר

 יום ל׳ פעמים שש היא השנה מדת הזה החשבון ולפי ימים, שני לעשות בידינו .
 לחדש, שעות וי״ב יום כ״ט או לשנה ימים שנ״ד והוא יום, כ״ט פעמים ושש
 חלקים וע״ג שעה שלישי שני שהם חלקים תשצ״ג עם עודן:! לו יש החדש כי ויען

 או להוסין! חז״ל תקנו לכן חלקים, ותתע״ו שעות ח׳ יעלו לשנה אותם ושתצרן!
 הנגרע או־ הנוסף והיום החשבין צורך כפי השנה בחדשי אחד יום לפעמים לגרוע
 כזאת ושנה יום ל׳ מן מלאים שניהם המה פעמים וכסליו, חשק בחדשי רק קבעו
 חסרה, שנה השנה ונק׳ יום כ״ט מן חסז־ים שניהם ולפעמים שלימה, נקר׳

 ואז מלא וכסלו חסר חשון השנה בחדשי להם הנכון הסדר על המה ולפעמים
 חדש בכל העודפים החלקים תשצ״ג נכללו הזה החשבון וע״י כסדרן, נק׳ השנה
 הימים כל סכום אז ויעלה בהם, נתוספו אשר הימים בתוך ידוע שנים סך אחר
 הלבנה חדשי י״ב שגס ויען חלקים תשצ״ג שעות י״ב ימים כ״ט חדש לכל מכוון

 עולה תשצ״ג י״ב כ״ט פעמים י״ב כי תקופותיה וד' החמה שנת ממדת פחותים
 שהיא החמה שנת ^ פחות והוא חלקים, תתע״ו שעות חמש ימים שנ״ד רק

 שטס ג׳ שבמשך עד חלקים ר״ד שעות כ״א ימים עשרה שעות, ושש ימים שס״ה
 יתלקט כאשר התקינו ולכן שלם, מחדש יותר הלבנה בחדשי לפניה החמה תעתק
 חדש אז להוסיף ימים לחדש קרוב הלבנה חדשי י״ב על החמה שנת מן היתרון

 ל' מן ב׳ ואדר ימים כ״טי מן א׳ אדר אדרים שני בה ולעשות בשנה אחד לבנה
 ושנה החמה, של האביב תקופת עס בשוה שאחריהם ניסן חדש יבא ועי״ז יוס,

 רל״ה כי בחשבון שמצאו דב^ ועל מעוברת, שנה נקראת חרשים י״ג מן כזאת
 כ״ט פעמים רל״ה כי החמה, שנות י״ט עם גדול בקרוב עולים הלבנה חדשי

 וי״ט חלקים, תקצ״ה שעות ט״ז ימים ותתקל״ט אלפים ששה עולה תשצ״ג י״ב
 שעות, י״ח ימים תתקל״ט אלפים ששה עולה יום ורבע ימים שס״ה פעמים

 י״ט בכל לעשות התקינו לכן חלקים, ותפ״ה אחת בשעה רק ביכיהס יתרון ואין
 הסדר ועל חדשים, מי״ג מעוברות שטס ושבע חדשים, מי״ב פשוטות י״ב שטס
 חדשים מי״ג מעוברות וה־״ט הי״ז הי״ד הי״א הח׳ הששית הג׳ השנה תהיה הזה

 שנים סדר וקראו חדשים. מי״ב פשוטות כולן השנים ושאר אח״ט, נו״ח וסימנן
הפשוטות השנים חוזרות השנים י״ט כלות אחר כי קטן, מחזור בשם כזה

דע : כבראשונה והמעוברות



פויוסף נחלת
ד  המפורסמת והיא ירחינאי לשמואל מיוחסת האחת יש תקופות מיני שתי כי ף

שעות, שש דהיינו ורביע יוס שס״ה החמה שנת זה חשבון ולפי ההמון אצל
 ולפי כנז״ל, חלקים תפ״ה א׳ שעה תוספת ישאר שניס י״ט שהס קען מחזור ובכל
 כדי ההמון בה נהנו והרגעים החלקים חליק עורח בה ואין החשבון קל שהיא
 נקראת יותר מדוקדקת תקופה עוד יש אמנם החשבונות, עורח מעליהם להקל
 חלקים תתקצ״ז שעות חמש ימים שס״ה החמה שנת ולדעתו אדא רב תקופת אצלנו
במחזור יתרו.ן שום נשאר לא זה חשבון ולפי בחלק, מע״ו אחד והרגע רגע, מ״ח

ז״ל הרמב״ם וכ׳ א׳ רגע אפילו כלום לזה חייב זה ואין לטובה שוים וכלס י״ט
 ולפי שנה, עבור לענין הגדול הב״ד סומכין היו זה חשבון שעל ק״ה מהל׳ בפ״י

 אליבא תקופה כל נמצאת אדא, לרב בין לשמואל בין תקופות לד׳ נחלקת שהשנה
 ואליבא לחברתה, תקיפה בין המרחק וזהו ומחצה שעות ושבע יום צ״א דשמואל

יתרון הראה ומזה חלקים, ותקי״ט שעות וז׳ יום צ״א היא תקופה כל אדא דרב
'שנה ובכל בקירוב חלקים כ״א תקופה בכל אדא רב תקופת על שמואל תקיפת

 והפ״ה א' שעה ביניהם היתרון שנה י״ט של קטן מחזור ובכל בקירוב חלקים פ״ד
 חשבונם תחלת שהר^ ביניהם גדול הפרש טלד רבות שנים במספר ומזה חלקים,

 הסת״ר שנת שהיא עתה ועד ומאז תמ״ח אלפים שני כשנת מצרים מיציאת הוא
 יום, לי״א קרוב ל-אחוריהן שמואל תקופות חזרו ובזה שנים ורכ״כ אלפים ג׳ עברו

 התקל׳ט אלפים ששה שהן חדשים רל״ה של הוא שמואל של קטן שמחזור לפי והטעם
 שעות ט״ז יום תתקל״ט אלפים ששה הם אדא רב ולסברת כנז״ל, שעות וי״ח יום

 נמצא כאחד, והתקופה המולד ונמצא רגע אפילו יותר ולא פחות לא חלקים תקצ׳׳ה
 בק׳ ובכן וחצי לשעה קרוב שנה כ׳ בכל אדא רב משל ארוך שמואל של שמחזור

 אלפים לג׳ ימים, ג׳ מאוח בט׳ שלם, א׳ יום שנה מאות בג׳ שעות, ח׳ יתארך שנים
 מפני אינו המדויק חשבון על עודך השנה זמן שמואל שעשה וזה וכו׳ ימים עשרה

 לדעת להקריבו התקופות חשבון להקל שרצה משני אלא זה דבר ממנו שנתעלם
 : ורגעים חלקים ^ בקירוב השנה שיעור הגס בחשבון ידעו למען הלומדים

ר ס י י ן  אביי בימי שהיא הנשיא הילל ר׳ שיסדו שלנו העסר בחשבון הפלא ?
 ר״ל ר׳׳ה אד״ו לא הראשונה הדחיה והס דחיות, ד׳ על מיוסדים ורבא

 או ב' ליום ידחה ו׳ ב־וס או ד' ביום או לשבוע א׳ ביום השרי מולד יהיה שאם
 בליל מולד היה שאם לפי כלל קישיא צד ליכא השלש ובאלו שבת, ליום או ה׳ ליום
 ר״ה נקבע אד״ו משוס ב׳ ליום ונדחה שבת מוצאי ליל בהחלת דהיינו א' יוס

 נקבע ואז שני יום ליל תחלת עד הלבנה הראה לא ראשון יום שכל לפי בזמני,
 על קיבעין אנו לפעמים כי הלבנה, נראתה שבו בליל ר״ח שעשינו ונמצא ר״ה

 בדחיית לומר יש וכן לבקי, כידוע הראיה ביום קובעין אני ולפעמים המולד פי
 בח״י יום באיזה תשרי מילד כשחל ר״ל ח׳׳י זקן מולד הב׳ הדחיה ו׳, ויום ד׳ יום

 ואם זקן, מולד משים נדחה ואילך יום מחצות דהיינו אח״כ או בצמצום שעות
 משוס א׳ יום דהיינו שלאחריו וביום זקן מולד משוס יום מאותו נדחה בשבת היה

 לא היוס חצי ברגע דהיינו שעות בח״י נילדה דאס קושיא ליכא בזה וגס אד״ו,
 שאינו ידוע חצות אחר נולד כ׳ דך בר׳יה לן דקיימא שבה, מוצאי בליל _תראה
אנו ואז ב׳ יום שמחרתו ליל עד תראה לא כן ואס החמה לשקיעת סמיך נראה

קובעין



יוסוז נחלת
 ר״ל פשומה בשנה גכיר״ד הל הדחיה הרא-יה, ביום שקבפנו נמצא ר״ה קובעץ

 נדחה ועוד פשיטה והשנה חלקים ור״ד שעות ט׳ ל בליל תשרי מולד חל אם
 ולא אד״ו משום לקביעה ופסלנוהו ד׳ יום הוא שלאחריו שיום ולפי היום מאותו
 אד״ו בימי ר״ה קובעין שאין בידם שקבלה מפני והוא ה/ יום עד ר״ה נקבע
 במ״ש, ולא בע״ש לא יבא שלא י״כ ומשום בשבת יבא שלא ערבה יום משום
 בימי הם אס היום באותו ר״ה בו שקיבעין חצות קודם מנולד שנא מאי וא״ת

 אבל שעות^ כשבע אלא החמה שקיעת עד המולד בין יש לא והלא בגה״ד
 לשקה״ח סמוך שנראה ובידוע החמה שקיעת עד מהמולד שעות ט״ו שיש בגטר״ד

 לפעמים כי דע הוא והתשובה ג/ יום שהוא היום באותו יקבע לא למה א״כ
 לא שעדיין לפי שעות כ״ב או כ׳ המולד מן הראיה שתתאחד אפשר תשרי בחדש

 שאם לפי גטר״ד קושית תתרץ הכלל ובזה האמית; בקיבוצם והשמש הירח נתקבצו
 ד בליל הלבנה שתראה א״א כמ״ש חלקים ור״ד שעות מ׳ ג׳ בליל היה המולד
 הלבנה ואז ז׳ או שעות בה׳ ד׳ ליל כלות נטר״ד של הכ״ב או שעות שהכ׳ מפני

 תראה לא ובכן הארץ טבור לנקודת וקרובין מאפקט שניהם ורחוק־ן לשמש סמוכה
 קבענוהו המולד מיום דחינוהו אס שאך נמלא ר״ה, קובעין אנו ואז ה׳ ליל עד

 שאחר בשנה תשרי מולד חל אס ר״ל תקפ״ט בט״ו הד' הדחיה הראיה, ביום
 שהוא שלאחריו ליום נדחה יותר או חלקים תקפ״ט שעית ט״ו ב׳ ביום המעוברת

 והוא שעות בשש ג׳ ביום מעוברה שהיא שלפניה מולד שיהיה לפי והטעם ג', יום
 שתי בין יהיה ב' ביום תקפ״ט בט״ו שמולדה השנה זו נקבע ואס ה׳ ליום נדחה

 לדחות אנו צריכין לפיכך ימים. מד׳ פחות ביניהם שיהיה וא״א ימים נ׳ הקביעות
 נ׳ ליום מעוברת מוצאי והיא תקפ״ט בט״ו שמולדה השנה קביעת

 קובעק• א׳ חלק אפילו המולד זה יחסר ואס ימים, ד׳ ביניהם שיהיה כד
 מילדה שיהיה ולפי נ׳ ליום שלפניה לשנה קביעות שתהיה לפי ב׳ ביום
 יקבע תקפ״ח בט״ו שאחריה שנה מולד שיבוא שאעפ״י מעוברת והיא חצות קודם
 המעוברת הנזנה ותהיה ימים ה׳ ביניהם יהיה ג׳ ביום המעוברת ויקבע בשני

 ופעם כסדרן ופעם שלמים פעם השנים נקבעו הדחיות אלו ומחמת והבן, כסדרן
 פשוטה שנה זה ומטעם כנז״ל, וכסלו חשון מלבד כסדרן החדשיס כל דהייני חסרים

 שלימה, והיא שנ״ה ופעם כסדרן, והיא שנ״ד ופעם חסרה, והיא יוס שנ״ג פעם
 י״ט קטן שמחזור נודע וכבר שפ״ה, ופעם שפ״ד ופעם שפ״ג פעס והמעוברת

 וחסרים שלמים מהשנים אחד ובכל מעוברות שנים וז׳ פשוטות שנים י״ב ובו שנה
 על הסדורות בלוחות כשנתבונן ואמנם הנז׳. הדחיות ד׳ יגזרו אשר כפי וכסדרן

 מרובים השלמים לעולם מחזור בכל נמלא הדחיות משמרת שמרו אשר הקביעות
 ולא מחמשה יפחתי לא והכסדרן ט׳ על יוסיפי ולא מח׳ במחזור יפחתו ולא מכולם
 מחזור בכל וזה ה׳ על יוסיפי ולא מארבע יפחתו לא והחסרים ששה, על יוסיפו

 חשבון החשבון זה לפי גס היא עליו סומכין שאנחני החמה שנת ואמנם ומחזורי
 הזה חשבון על שסומכין הראיה ע״פ מקדשין שהיו בזמן שהיה וכמו אדא דרב

 נחשוב אס שהרי גדיל, בדיוק שלט עבוריס סדור לפי ה׳ מועדי יצאו ובכן כנז״ל
 טסיך רכ״ח הוא י״ב פעם י״ט הנה קטן מחזור שהוא שנה שמי״ט החדשים כל

מוצא אתה תשל״ג י״ב כ״ט חדש לכל חן חדשים רל״ה הס העבור ירחי שבעה
סו



פזיוסף נחית
 וחשוב צא כנז״ל חלקיס תקל״ה שעות ט״ז ימים תתקל״ט אלפים ששת הכל סך
 תמלא רגע מ״ח חלקים תתקל״ב שעות ה׳ ימים שס״ה אחת שכל החמה שני י״ע
 נחשוב שאלו ודע חלקים, תקל״ה שעות ט״ז יום תתקל״ט אלפים ששת מכיין כן כמו
 ■ז׳ עליהם הוסיך יום תשכ״ו אלפים ששת יעלה כםדרן שנת שהיא שנ״ד פעס י״ט

 חסרים ועדיין יום תתקל״ו אלפים ששה עולה ימים ר״י שהוא יום מל׳ העכיר חדשי
 שעות ע״ז ימים ג׳ ברורה תקופה ע"פ שהוא הנזכר חשבון לפי החמה שנות מי״ע

 מוצא אתה לכך הלבנה, חדשי ר״ל העכורים עם הלבנה שנת מי״ט דהיינו חלקים תקל״ה
 עודפ׳ אינם והחסר׳ משמנה, והשלמים מחמשה פחותים אינם הכסדרן מחזיר בכל תמיד

 כסדרן, על עודפים ימים ג' הרי חסרים חמשה כנגד שלימים חמשה טול חמשה, על
 שאין ומפני חלקים תקצ״ה שעות ט״ז רק נשאר ולא מטון הימים חשבון ונמצא
 השעות ע"פ והקביעות המועדים לכיון אפשר בלתי והיה במודעיס שעות מינין

 קביעות כי מהיום חלק ובכל שעה בכל שיהיו יוכלו והתקופית שהמלדות והחלקים
 ממקום הראשונה השנה היתה אפילו ועכ״ס ערב, ועד מערב אלא אינו ומועדים ר״ח

 ר״ל ניסן תקופת שהיא האביב תחילת וגס הלבנה מולד למנות ישראל שהתחילו
 ממצרים שיצאו השנה והיא אדר כ״מ יום בסוך שניהם גם מלה לראש השמש הגעת

 מחזור ראש שאחריה משנה והאביב המולד היה י״ט של הא׳ המחזור בסיף הנה
 היום, על חלקים ותקצ״ה שעית ד׳ אחר דהיינו חלקים תקצ״ה שעות מ״ז שני

 מחזור אל חלקים תקצ״ה שעות ט״ז נחלקים לעת מעת של שעות הכ״ד ונמצא
 תתק״ה רק היום מן נשאר ־לא שאז מחזורים י״ג עד מחזור בכל וכן שאחריו,

 ואנחנו נכון על שלנו הקביעות דרך התיקון יצא ע״כ עוד, שיתבאר וכמו חלקים
 תקופת שהוא האביב תמיד נמצא הנה עולם סון! עד הזה בקביעות נתבונן אס

 והוא הפסח יום והוא בניסן מ״ו עד שהוא לבנה של בחדשה תמיד נופלת ניסן
 ואולם דכ׳׳א, בר״ה התיס׳ וכמ״ש מתחיל תקיפה יום וקימ״ל לבנה של חדשה נקרא

 לא מכוון המחזורים בקביעות הוא וכך מעובר לעולם הוא בי״ו ניסן תקופת אס
 לפי במקרה שנראי?>שהס־ אעפ״י שהדחיות רואה ואתה ותשכח, דוק לעולם ימיט

 תורה בדין הקבוע מזמן הפסח ימוט שלא בכדי מכוונים הס עכ״ז סבותיהם הנחת
 כי והוא עולם, ימי כל צמידים רוכבים רק הלבנה משנות החמה שנת יזוחו ולא
 מספר שהם שנים רמ״ז שכל ר״ל שבהם הימים בשיווי חלילה חוזרים מחזורים י״ג
 השנים כל צרוך נתבונן אם שאנחנו וזה תמיד, שווים כולם ימי צרוך מחזורים י״ג

 וס״ג כסדרן, וע״ג שלמים, שנים קי״א שהם תמיד נמצאם רצופים מחזורים שבי״ג
 מ״ח שנשארו תמצא מלאים ס״ג כנגד חסרים ס״ג נוטל וכשאתה חסרים

 כסדרן על עידפיס ימים מ״ח והרי כסדרן על עודפים שלמים שנים
 והשעות מהימים 6מחזורי מי״ג מותרות י״ג תצרך אס שה, בדין הוא וכן

 ומעתה בלבד חלקים תתק״ה פחות יום מ״ח יעלו זה לפני הנזכרים והחלק
 הס שנים רמ״ז שכל יעבור ולא שחק מחזורים י״ג שהם שנים רמ׳׳ז וחשוב צא

 מ״ח ועוד כסדרן השטס וכל ז׳ פעם י״ג עולה שכן מעוברות צ״א פשיטות קס״ו
 יום, י״ו מאות שני אלך תשעים תמצא כנז׳ עודפים שהשלמים מה יתרים ימים

 כ״ג יום ט״ו מאות שני אלך תשעים ר״א חשבון לפי חמה שני רמ״ז עולים וכן
רמ״ז אלו שבתוך חדשים נ״ה אלפים שלשת מספר עולים וכך חלקים, קע״ה שעות

שנים



יוסף נחלת
 אלף תשע־ס כן נחו חלקים ששצ״ג שעות י״ב יוס כ״ט חדש לכל כשתתן שנים

 המולדות וחשבון אדא רב שתקושת הרי חלקי^ קע״ה שעות כ״ג יום ע״ו מאות שני
 הקביעות תעדיף לא שנים רמ״ז ובכל כאחד צמודס עולים השנים וקביעות לבנה של
 יציאת אחר שהיו ראשונים מחזורים י״ג שבכלות רואה ואתה חלקים, תתק״ה רק

 לבד חלקים תתק״ה אך אדר כ״מ יום בםוף והאביב המולד כן כמו היה מצרים
 שנות על עודף שלמים ימים ע״פ המיוסד חשבון ע״ס שהקביעו מה הלילה קודם

 תמ״ח אלפים שני משנת וחשוב צא ג״כ, והשעות החלקים צרוף אחר והמולדות החמה
 אלפים ג׳ תמצא אלפים, ששת שהם עולם ימי סוף עד מצרים יציאת שנת שהיא

ע קנ  תן שנים צ״ד ועוד רמ״ז פעמים י״ד תמצא שנים לרמ״ז אותם חלוק שנים ת
 ומולד חלקים תש״ץ שעות י״א הכל מספר תמצא שנים רמ״ז לכל חלקים תתק״ה

 שנים צ״ד שנת שלתחלה מלה מזל בראש החמה הכנסת שהיא התקופה גס ניסן
 הסמוך אדר כ״מ יום על חלקים ד״ץ אחת שעה נופלים שניהם עולם שבסוף

 חשבון נמצא שעות^ י״ב אפילו מתאחר הקביעות אין עולם בסוף אפילו הרי לניסן
 ולא יזוח לא מתיקן חשבונינו ובה דוקא אדא רב תקופת על מיוסד שלנו עבורים

 המה שמואל תקופת חושבין שאנחנו דהמון בפומיה שמרגלא ומה עולם, ימי כל ימוט
 שהוא מפני שמואל תקופת ע״פ שהם בצבור מכריזין שאנו התקופות מחשבון טעו

 תקופת על הכוונה בזה גם התקיפה אחר יום ששים שהיא השאלה סימן וכן בפרסום,
 תלויות רבות ומצות גדולים שעקרים והמועדים העבורים חשבון משא״כ שמואל,

 קדימה נראה לא מעולם עתה ועד מצרים מיציאת הברורה התקופה על מיוסדים בו
לידע הגויס חכמי כל שנלאו מה השנה בתקופת ולא במולד לא איחור או

: כנודע בוריו על זה
ץ1ד ר  חלול כדור כמין הם והגלגלים הגלגלים שהם הרקיע באמצע תלויה היא א

 הארץ בערך והגלגל הארץ, היא מרכז הנקרא האמצעית בנקודה אשר
 צבא וכל והירח והשמש כנקידה, רק בערכו נחשבת אינה שהארץ עד מאד גדול

 לעת, מעת הנק׳ 5שע^ כ״ד בכל אחד פעם בתנועתם אותה מקיפים השמים
 שיראו א״א ארץ שוכני שכל מפני והוא הזאת התנועה מן נמשך והלילה היום ומדת

 ממנו מכוסה לארץ שתחת השני והחצי העליון, הגלגל חצי רק מקומו■ לפי אחד כל
 אופן נקרא המכוסה לחלק הנראה חלק בין המבדיל הארץ סביב המדומה והעגול

 מקדים אבל ארץ שוכני לכל בשוה משמש והלילה היום ואין אופק, או המפריש
 וכל מעלות לש״ס מתחלק כולו הכדור כי מערב, ליושבי ומאחר המזרח למשבי
 על להשוכניס השמש שתזרח בזמן כי שתאמר עד הארץ, על פרסה ט״ו מעלה
 לילה חצות עדיין א״י לשוכני יהיה השינא, ארץ קצה שהיא המזרחי אקיוטס ים שפת

 מדינת לשוכני ויהיה הכדור, רובע שהוא באורך מעלות צ׳ ביניהם המרחק כי
 כן כי הלילה תחלת עדיין אמריקא הנק׳ החדש עולם תחלה מדינת שהיא ברזיליאה

 אורך חצי שהוא מעלות ק״פ השינא ארץ מן ורחוקה מעלות צ׳ מא״י רחוקה היא
 החלת כבר בא״י יהיה אמריקא בתחלת היום חצות כי תאמל או הארץ, כדור

 מערביים יותר שהשוכניס עוד שכל תבין ומזה לילה, חצות השינא איץ ושיכני הלילה
 בהפך הוא לא״י מזרחיים יותר והשוכנים מאוחר יותר השבת עליהם יכנס לא״י

להם אמריקא בתחלת שהשונניס תאמר כאלו לא״י, קודם השבת להס תקדים כי
תחלת



פחיזסת נחלת
 השבת יום תחלת כבר והיא א״י לתושבי שבת ליל חצי כבר והיא שבת ליל תהלת
 רק קבועים הימים וחשבון השבת עיקר ועכ״ז השינא,׳ ארן קצה לתושבי בבקר

 כאשר השבת ונכנם העולם בבריאה הימים מנין התחילי וממנה ישראל ארן על
 התחילו ממנה ישראל עליה שנצעוו ראשונה שבת וכן א"/ לשיכני השמש שקעה
 אליש וכן א״י גביל בתיך הנכנס סיני הר שהיא עליה שנצעוי המקים כפי והיינו

 סובב הענין זכן להם, השמש זריחת לענין אחד מקום על נחשבים המסעית כל כי
 א״י בני הענין זה ומפני כילס, השבוע ימי ובסדר השבת יום בסדר עולם ימות כל והולך

:והבן שעות עשר כשמנה השינא ארן לבני הימים מנין מקדימין
ל נ ל  שבתי הם לכת כוכבי מז׳ הגלגלים וסדר הירח מגלגל למעלה הוא השמש ג

 קרוב היותר הגלגל הוא הלבנה וגלגל לבנה, כיכב מגה חמה מאדים צדק
 אחד כל למזרח ממערב העצמיית בתנועתם פונים הגלגלים כל האחרון. והוא לנו

 היומי גלגל מצד מקריית תנועה עיד להם יש אך ומוגבל, ידוע בזמן הקיפו גומר
 סביב בתנועה ורץ שבתוכו הגלגלים כל בכחו מסיב והוא מכילס העליון גלגל שהוא

 העצבית בתנועתו השמש ואולם שעה, כ״ד לעת מעת בתיך שלם היקך ומשלים
 1היקן משלים והירח החמה, שנת הנק׳ וזהו אחת שנה בתיך שלם היקך משלים

 לכת. כוכבי שאר הקיפו מזמן להזכיר המקום בזה צורך ואין יוס, כ״ז בכרי שלס
 אך מגופה אינו שלה והאור עליה שאנחנו הארץ כגון עכיר מקשיי כדור הוא הירח

 אין מקשיי שהוא ומאחר הזה העכור הכדור על מכין שנצוציו השמש מן הוא
^ לעבור יכולים הנצוצות  אל ויורדים ונכפלים ואנה אנה מתפוצצים והם שס ד

 הירח כדור כל שאין מזה והנמשך המראות, בחכמות מעע ליודעים כנודע הארץ
 השמש אור מגיע ששם השמש אל הפונה הצד מלבד פנים בשום מסביב מאיר

 מפני לגמרי חשוך הוא אז השמש תחת הירח יגיע שכאשר מעתה אמור ונצוציו,
ח יושבי אל והשחיר העכור והחלק למעלה פונה ממנה המאיר החלק שאז א  והרי ה
 שאפשר עד המזרח לצד■ בחטעתו וכשיסור־משם העילס, מן ובטל עבר כאלו הוא

 וזה הלבנה, כ^׳מולד בפי הנקרא הוא הארץ על שעליו מהאור מה חלק שיפול
:היום עליו סומכין שאנו הלבנה מולד קורין שאנו

ע  או עצמה המולד רגע על סימכין היו לא הראיה ע״פ מקדשין שהיו בזמן ד
 אחר בערב לחדש כ״מ יום בסוך שיראוהו צריך היה אך מעט, אחריה

ל״א ביום החדש קיבעין היו לאו ואס ל׳ ביום ר״ח קיבעין היו ואז החמה שקיעת
: מעובר חודש ונק׳

ר ב  לארץ למסה הירח את שיראו יתכן ולא שא״א *,התוכניים בארו כ
 מהלך כדי והוא מעלות י״ב בכדי הפחית לכל השמש מן נרחק שהוא עד

 באור כך כל קטן הוא השיעור מזה בפחות אבל ויום, לילה דהיינו לירח לעת מפת
 הראיות בחכמות כנודע ־כלל אותו רואים אין ממנו למרחקס הארץ ששוכני 'מה

 לגמרי, שנסתר עד חשוך ויותר קטן יותר נראה העין מן נרחק שהמוחש עוד שכל
חצות קודם טלד על שארז״ל מה תבין כתבני אשר האלי ההקדמות מעטי •כשתבין

: והוא וכו׳ לא״ח לנולד
 אבא א״ל גולה לכילא לתקיני יכילנא שמואל אמר כ׳ דך דר״ה בגמרא גרסינן

העבור בסוד. דתניא מילתא האי מר ידע לשמואל שמלאי דר׳ אבוה
נולד

9



יוסה נחלת
אחריתא מילהא איכא מר ידט לא מדהא א״ל לא, א״ל לא״ח נולד או ק״ח טלך
שאמר וזו החודש חן ויום לילה שיהא כריך להו שלח זירא ר׳ סליק כי מר ידע דלא
 סמוך שנראה בידוע חלית קודס נולד תולדותו את מחשבין שמלאי דר' אבוה אבא

 מינה נפקא למי לשקה״ח סמוך נראה שלא בידוע ק״ח נולד לא החמה, לשקיעת
 הוא בעבוריס הנאמר הזה הסוד כי ודע הגמרא, yעכ׳ סהדי לאכחושי אשי א״ר
 מסור סוד היה שע״ז הראייה ע״פ מועדים לקבוע להס שא״א ולאותן גולה לבני

 הוא וכו׳ ק״ח נולד ענין של ופשועו נוהגין איך הקביעה מענין חז״ל ביד בקבלה
 מולד יהיה שכאשר והוא העבור כעלי איצל זקן מולד הנק׳ היוס המפורסם הענין

 שאתריו ליוס אותו דוחין רק היוס באותו ר״ה קובעין אין אזי היום חצות אחר ר״ה
 ולקבוע חדשיס לחדש תורה דין אדמתן על ישראל שבהיות ידוע שכבר והוא כנז״ל,

נראה היה בערב לחדש כ״נן יוס אס הירח כראיית תלוי היה הכל המועדים
החדש, מעברין היו נראה לא ואס ממנו מונין והיו ר״ח שהחריו ל׳ יוס היה הירח

 ארצות ושאר בגולה ואמנם הראיה, מקום שהוא דוקא בא״י תלויה היתה הראיה אך
 היו שלא במקום לפיכך מביא שוס לראיה אין ושס בהס יושבים שהיו הרתוקים

 המועדות בקביעות אתר סדר להם היה מא״י השלותים להגיע ■יכוליס
 והנה בגמרא, הנז׳ העבור סוד והוא מרע״ה מפי בידס המקובל כפי

 כאן שאין בזמן אך המולד, לרגע חוששין היו לא הראיה ע״פ מקדשין שהיו בזמן
 פוניס שהיו ואעפ״י בקביעתינו, פונים אנו ואחריו המולד ■רגע לחשוב צריך ראייה
 רגע לנו יספיק שלא ר״ה בקביעת מקובל סוד לרז״ל היה עדין המולד אחרי

 שזה אעפ״י המולד, ביום הירח ראיית אפשרות היה שעכ״פ לא אם בלבד המולד
 מאחר המולד חשבון נתיסד שעליה בירושלים הראייה שתהיה יתכן ולא א״א

 שיראו אפשר עדיין אס עכ״ז שעה, כ״ד בכדי המולד אחר מתאחרת שהראיה
 שנקרא בעוד המערב קצה ועד ומשס ירושלי׳ שמן היישוב ממקומות בא׳ הירח את

 השינא ארץ _ ועד הארץ תחתית ועד ר״ה בו קובעין שאנו ההוא היוס שם להס
 מאחר והוא ביו^׳המולד ר״ה אותו קובעין ואנו המולד אחר הירח נראה כאלו הרי

 בגמרא שאמרו מה וזהו העולם, מפינות בא׳ עליו נקרא הזה היום שם שעדיין
 אנו שאין שר״ל החדש מן ולילה יום שיהיה צריך להו שלח זירא ר׳ סליק כי

 מחלקי בא׳ שהות לי יש עדיין היוס שאותו לא אס המולד ביום ר״ה קובעין
 הירח נראה שיהיה אפשר שאז שעות כ״ד שהוא ויום מלילה פחות לא העולם
 מרגע שעות י״ח בתוך והוא המקום אותו לבני שהוא מה כפי המולד יוס בערב
 וכבר המילד מן שעות כ״ד אחר עד הראייה שאין מפני בירושלים, החל המולד

 המולד יוס ושם הארץ ממקומות א׳ נמצא עדיין עכ״ז בירושלים, המולד יום פנה
 קובעין אלה כל ובהיות בערב, המולד יום בסוף הירח רואין והס ג״כ להם קרוא
 הקביעה דוחין אז לראותו יתכן לא הישוב חלקי שבכל לא אס החולד, ביום ר״ה
 לשקיעת סמוך שנראה בידוע חצות קודם נולד דרז״ל יובנו ועפ׳׳ז שאחריו, ליום

 עדיין והרי חצות קודם אחת שעה ד״מ בירושלים המולד היה אס כי פי׳ החמה,
 שוים והלילה היום ר״ה בזמן (כי שעות שבעה בא״י הערב עד היום מן נשאר

 והנה במערב, המולד מרגע שעות שבעה בירושלים שוקעת והשמש העולם) בכל
כמו ההוא המרתק כפי מאוחר בזמן שוקעת השמש לא״י המערביים המקומות

שתאמר



פטיוסף נחלת
 שעות שמנה אחר להם שוקעת השמש מעלה ע״ו בשעור המערביים שתאמר

 מעלות רנ״ה כדי שהרחוקים עד שעה אחר שעה יותר לרחוקים וכן המולד מרגע
 שק המולד מן שעות כ״ד עבור אחר להם שוקעת השמש ט״ו, פעם י׳׳ז שהוא

 האויר אם הירח להם שתראה אפשר בערב לזה וקודם כ״ד עולה ושבעה י״ז
 ר״מ לרחוקים נראה שהירח בירושלים שעות ב׳ חצות קודם המולד אם וכ״ש זך

 תאמר כאלו תצות אחר בא״י ר״ה מולד היה אס ואולם מערב^ לצד מא״י מעלות
 המרחק לזה תצטרך אס שעות חמש בא״י השקיעה ועד היום מן שביעית שעה

 והרי שעות י״ח מתאחרת להם השקיעה אשר השינא ארץ והוא שאפשר היותר
עדין שעות נ״ג אחר לשינא ההוא היום -סוף  הוא שהגבול הירח לראות א״א ו
 השמש שקיעת אחר שעה בכדי תכף להם נראה הירח שאין ומאחר שעות, כ״ד
 השמש מן רחוק אינו הירח ראיית שבעת מאחר ההיא, בלילה נראה אינו שוב
 .בין אין וא״כ אחת בשעה מעלה ט״ו היא היומית ותנועה מעלות י׳יב בכדי דק

 ■שוקע הירח גי אחת שעה היומית תנועה מצד הירח לשקיעת השמש שקיעת
 ואור 1'א לראותה בעין כח אין הירח דקית מחמת כי שעה, מכדי בפחות אחריו
 ג א לומר תקשה ואס נראה, שיהיה וא״א עליו חופף אליו קורבתו לפי השמש
 שיראה מה מחמת ביום בי ר״ה שקובעין השבת ביום ד״מ חצות קודם נולד אפילו
 המזרח •בני שיראוהו בעת הרי בזה יועיל ומה המזרח קצה לבני בערב הירח
 הוא התשובה אמנם בא״י, ראשון יום חצות והוא א״י לבני השבת יום יצא כבר
במוצאי במערב להם שוקעת והשמש בא״י השבת היום כלות אחר כי והבן דע

התחתון כדור חצי כל השמש שסובב עד בעולם השבת יום מתמיד עדיין שבת
 התחלת שהוא א״י בני ראש לעומת שמגיע עד הכדור רביע ועוד א״י שבערך
 ̂בין והוא ולילה יום טסף^על שעות י״ח והוא השינא התחלת ליושבי מ״ש הלילה

 לכל נשאול שאס :עד בשינא, סופו עד שבא״י שבת התחלת מן שעות מ״ב הכל
ה קבעתם מתי מבואו ועד שמש ממזרח העולם מבני וא׳ א׳  שפה לכולם יעיה ^״

 תורה דין כי והוא האמת, הוא וכן קבענו השבת ביום לומר שוה ותשובה אחת
 שומר אינו וא׳ א׳ שכל אעפ״י ולפיכך מא״י הימים בחשבון ההתחלה שתהא
 כל עכ״ז מקומו, מצב לפי ערב ועד מערב ׳שהוא שעות כ״ד רק והמועד השבת

 לא״י בקריאתם שויס וכולם השביתה ביום בשבוע א' יום בשם קורין העולם בני
השביתה יום ■א׳ .כל שיחשוב התורה כיונת ואין המקומות, לכל פנה ממנו אשר

^למערב שעות ששה בכדי שהרחיקי׳ ד״מ נאמר כאלו בא״י שהוא העת אחר
 שאין בא״י שבת ליל התחלת ההיא שברגע מאחר המשי יום מחצות השבת יתחילו
בכל קריאתו כפי בעצמו אחד יום ישבתו שהכל אמרה שהתורה כן הענין

: הישוב מקומות
ח ר \  והשמש לכת, כוכבי שאר ככל מהשמש אורו ויקבל עכור גוף הוא כנז״ל ד

 מחצי •ותר מעט רק מסביב גבניניתו שטח כל על להאיר תוכל לא
 את אבל ובהיר, נאור תמיד הוא השמש מול הפונה הכדור חצי רק כי כדורו,

 חמה ראתה לא ומעולם תארו, ושחור חשך יכסה מהשמש הנפנה השג* חציו
 אותה בהקיפו הארץ נגד הירח מצב לפי הארץ יושבי ולעינינו לבנה, של פגימתה

 וישנה יחליף השנתי במסלולה הארץ את ילוה אשר בעת השמש מול מעמדו ולפי
)5^ תמוות ;



יוסף נחלת
 חציו השמש בוא בעת הירח עומד החדש בהחלת בחדש, ל־וס מיום אורו תמונת

 וחציו נאור הוא השמש מול הפונה חציו ורק הארץ, מול השני וחציו השמש מול אחד
 משך מהס נעלם והוא הארץ ליושבי יוראה ולא סתרו חשך מול.הארץ הפונה השני
 המולד, והוא פניו מאור מזעיר מענו להם להראות יחל זה אחר כנז״ל, שעות כ״ד

 לנו יראה אופקנו מאתירי השמש בוא בעת כי הקבוץ רנע בשם נקראה הזאת והעת
 יום יום אורו יוסיף וחח״כ קטן, יתר בתמונת לו ממעל מעט רק עוד הירח
 בעת השמים. בחצי אז עומד הנהו שעות וט׳ ימים ז׳ עבור עד לשקוע ויאחר

 יקחהו עודנו ומחציתו נאור מחציתו הארץ מול הנפנה כדורו וחצי השמש בוא
 במלואו. הירח לנו יאיר אז החדש חצי שהוא שנית שעות ט' ימים ז' ובעבור אפל,
 השמש לפני אופקנו מעל אז לעלות הירח יחל אופקנו מאחורי השמש בוא ובעת

 אור יפול ואח״כ הניגוד, רגע נקראת הזאת והעת במסלולו מעלות ק״פ מרחק
 יעמוד החדש בסוף אשר עד וחסר הלוך הולך ואורו יוס יוס אורו וימעט פניו
 ואז סתרו, חשך כי לנו יראה ולא עינינו מול מהשמש נאיר הבלתי כדורו חצי
 סביכ תנועתו ר״ל לירח אשר התנועה כפל וע״י כבראשונה, אורו לחדש יחל

 כי נפלאים, מחזות שני הארץ יושבי לעינינו יולדו השמש סביב ותנועתו הארץ
 נק וזהו הארץ ובין השמש בין הירח יעמוד הקבוץ ברגע החדש בסוף לפעמים

 השמש בין הארץ תעמוד הניגוד ברגע החדש באמצע ולפעמים השמש קדרות
: לפנינו יתבאר כאשר הלבנה קדרות נק' וזה הירח ובין

ת ו ר ל  רגע בעת יותר או יום מלפניו לו סמוך או בר״ח אלא אינה השמש מ
ובין השמש בין ישר בקו עומדת הלבנה שאז מפני המולד, הוא הקבוץ ׳

 אור ומכסה מבדיל מסך הוא ע״כ כנז״ל ועכור אטום גוף היא והלבנה הארץ
 השמש לקות נק׳ וזה הארץ על הלבנה צל יפול כי הארץ על מלהאיר השמש
 בעצמה השמט כי לקה השמש שגוף לא הארץ, אל מגיע השמש אור אין כלומר

 בינה מפריד שהירח בעבור תחשך לבדה הארץ רק הירח ע״י לחשך תהפך לא
'a ■ה^הקדא הוא ונטן ראוי זה ומפני אירה ממנה וימנע השמש ובין
 חין אז השמש תחת אחד בקו עומדת ואינה הצד מן הולכת הלבנה אס אבל

 ט ועל מולד, בכל השמש קדרות אין ולכן הארץ מן השמש איר מונעת הלבנה
 מ תכסה ולא אורו תמנע לא הלקוי בעת לכן השמש מן מאד קטנה הירח

 ועל המדינות, נטיית לפי זה מצד ופעם זה מצד פעס ממנו חלק רק השמש פני
 תתראה לכן למערב ממזרח החמה ומהלך למזרח ממערב היא הלבנה מהלך כי

 לאור החמה וכשתשוב המזרח, במדינות ואח״כ המערב במדינות תחלה הלקוי
 הארץ מן רחוקה פעס הלבנת כי וידוע למזרח, ואח״כ למערב תחלה הא׳ באורה
 מעט אלא הקדרות זמן ימשך לא הארץ מן רחיקה שהיא בעת והנה קרובה ופעם
 זמן ימשך לארץ קרובה בהיותה אבל השמש, מן קטן חלק כ״א נכסה ואינו

 מן מאד קטנה שהיא אף גדול חלק החמה של פניה כסה כי יותר הקדרות
 עין אל קרובה בהיותה הגדול ההר מלראות קטנה מטבע תמנע כאשר השמש

 כוכב מסלוצי כמו הארץ מסלול תחת מסלולס אשר הלכת כוכבי גס הרואה,
גס יעצרו אז כי השמש תחת יעבורו אשר בעת השמש את לפעמים יקדירו ונוגה
ככתם אז יראה ההשקפה קני וע״י השמש, קרני בעד מעט העכור יגופס המה

עגול



ציוסף נחלת
 : השמש לקוי נקרא ג״כ וזה עבר אל מעבר השמש פני על עובר שחור עגול

ת ו ל ד  היא הירח שאז הניגוד רגע בעת החודש בחצי אלא אינה הירח ה
גדולה שהארץ וידוע לארץ^ מתחת לנגדה והשמש הארץ מן למעלה י

הארץ צל אז ולבנה החמה בין באמצע היא כשהארץ לכן כלבנה פעם חמשים
 ולא ירה עד הגיע וכבר נוגה כוכב עד ומגיע הלבנה של גבוה מעל גבוה העולה

 מבלעדו כי לו יאיר לא והשמש ואפל הארץ מצל הירח את יכסה החשך ואז יהל
 ממנו ונמנע הארץ בצל פניו כסה כי באמח נלקה הירח ואז כלל, אור לו אין

 תבוא כי היא החמה לקוי סבת כמו כי השמש, מן לו להגיע הראוי האור ,עצמות
 הירח תבוא כי היא הירח לקות סבת כך לארץ למעה היורדת סירת בצל הארץ

לארץ וקרוב הסמוך הצל כי משכיל לכל יידוע לרוס, לשמים העולה הארץ בצל
בנקודה כלה כי עד ועולה מתקצר הוא הארץ מן שמתרחק עוד וכל רחב הוא
 מרבבות יותר גדולה היא לארץ מתחת אשר שהחמה מפני נינה כוכב אצל דקה
 סביב ובא ומאיר הארץ של מצלתה מרובה וחמתה הארץ ככדור פעס אלפי מאה
 מן רחוקה .וכשהלבנה נוגה, כיכב אצל וכל מכל שמבטלו עד מעלה מעלה לצל

זמן רק ממנה האור ימנע ולא דק הוא לה המגיע הארץ צל אז וגבוהה הארץ
אינו גס רב זמן בה יעמוד ולא הצל ויברח דק כשהוא לנעות לצל נקל כי מועט

 הצל ושס לארץ קרובה הירח אס אבל מקצתה, רק כולה פני על הירח מאפיל.
 משם עברה עד יותר זמן בו מתעכבת אז הצל בעומק כולה בו ונכנסת רחב

 הארץ אין הרוב שעל ומפני כלל, אורו יאיר לא וירח אופל יקחהו ההוא והלילה
 אס גס ואך סביב גבולה בכל בא איט הארץ וצל באמצע ולבנה חמה בין מכוןן
 ועוברת הצל מן נמלעת היא ולכן דק הצל ושם גבוהה היא הרוב על באמצע ץ האר
ולא לירח זה מצד ופעם זה מצד פעם הדקים הצללים ונסו מפה או מפה מצדו

או המזלות בעגול הירח מצב בהיות אלא הלבנה לקות ואין אליה, לנגוע מתקרבים
 :חדש בגל למה לקוי אין ולכן זה תחת זה ישר בקו מכוונים עומדים לה סמוך
י ס ^  זמן עוד והירח הש^ש קדרות את חשבון עפ״י מראש יודיעו התכונה ח

 ואל בחשבונם, לעולם יחטיאו ולא יהיה וכן יקום וכן בואם ערס הרבה
 לדעה קדים הפונה למפרע הלקות כל לחשוב עכל עתה גם כי זה על תתמה
 לקות הלך צדק חשבון על כי הבריאה התחלת עד קדס מימי היו אשר הלקות
 תחילת עד למפרע והתקופות המולדות כל לחשוב נוכל כאשר הלבנה, או החמה

 השנה עד למפרע המולדות חשבי ז״ל חכמינו הנה כי היצירה, וראשית הבריאה
 שעות חמש שני ביום היה ־ה5ל*צי הראשון תשרי שמולד ומצאו ליצירה, הראשונה

 זה המולדות כל ממנו לחשוב ראשון למולד• שמו ואותו בהר״ד וסימנו חלקים ר״ד
 לחשבון וראשון למניין ראש בהר״ד הזה הגדול והתייר הדורות כל סוך עד זה אחר

 רמוז הוא מהנביאים בידינו המסור לעתים בינה המודיע והשנים הימים תקופת
 ואינו לתלמידים, ללמד בעלמא לסימן חשבוהו המעברים בעלי רוב אשר בתורה

 אחד בדרך שבתורה הראשונים פסוקים מד׳ ויוצא ונורא קדוש שם הוא אבל כן
 הזה כסדר בהר״ד מן אות הוא המ״ב ואות אותיות מ״א וא׳ א׳ כל בין שיש נסלא

 יש הה״א עד הבי״ת ומן ויברל, מן ד׳ ויאמר מן ר׳ בהו מן ה׳ בראשית מן י״ב
שבשס ונידע הדל״ת, עד הרי״ש מן וכן הרי״ש עד הה״א מן וכן אותיות מ״א

מ״ב



נחרתיוסה
 בראשית, מפסוק יוצא מ״ב של השס ע״כ אשר בראשית מעשה כל נבראו מ״ב
 וזהו יותר״ ולא פתוח לא אותיות מ״ב בין דוקא בהר"־ זה ראשית חשבין נרמז ולכן

 ובהזדמן מקרה בדרך נפלו לא רי״ל שסימנו הסימנים גם כי להודיעך ופלא הפלא
 למעלה דבר שאין תדע למען והוא התורה, ברזי ומרומז מכוונת בכונה אלא

 בכל ונעשים הנזכרים הדברים לכל ורומזת שכוללת פר הקדושה תורתינו ממעלת
 העמיס חכמי כל שתמהו עד באורייתא״ רמיזא דלא מידי וליכא כולם העולמות

 והוא ממנו אחד בחלק אפילו מעולם נשתבש שלא שלנו והמולד המחזור בענין
 מחוכמים היותם עס העמיס וחכמי ועדן, זמן בשום יחמא ולא השערה אל קולע
נצרכו כבר זאת בכל בזמניהם, במסלותס הכוכבים ושבילי התכונה בחכמת מאד

:כנודע לוחתיהס חשבון לשנות

^ י י ^ י י י ! ■

התכונה כללי היצור י״ז פרה
מ י ס ר  שחקיס רקיע וילון הן ואלו הן רקיעין ז׳ אמר ר״ל דורשין אין בס׳ נ

 שחרית נכנם אלא כלום משמש אינו וילון ערבות״ מכון מעון זבול
 ככבים ולבנה חמה שבו רקיע בראשית״ מעשה יום בכל ומחדש ערבית ויוצא

 היודעים גלגלים עשרה בו הזה השני הרקיע והנה ע״יש, וכי׳ בו קבועים ומזלות
 בכולם כח הנותן הוא כי עצמו הרקיע שהוא השכל גלגל נקרא העליק הן״ ואלו

 בכל מקיך שהוא על היומי שהוא המק־ף גלגל נק׳ הב׳ פעולתם, לפעול
 במסלותם הכיכבים כל תנועת כי הכוכבים כל תנועת הפך למערב ממזרח יום
 תנועתם הפך למערב ממזרח עמו כולם את מגלגל והוא למזרח ממערב הוא
 בגלגל ואין למערב, ממזרח הילכיס הס כאלו הכיכביס וכל וירח שמש נראים לכן

 המזלות גלגל הג^׳נק׳ כלל, כוכבים מן צורה ולא כוכב לא הזה והיימי המקיך!
 המתחלקין מאירין ושאינן מאירין וקטנים גדולים הקיימין הכוכבים כל קבועים ובי

 המזלות גלגל ותחת יתבאר״ כאשר צורתן שם על ששמן מזלות י״ב הנק׳ צורות לי״ב
 ונקראים אחד כוכב מהם גלגל בכל אשר גלגלים ז׳ יש הקיימים הכוכבים בו אשר

מאדים צדק שבתי ר״ל תנכ״ל, שצ״ס ושמם סביבותס הילכים שהם על לכת כוכבי ז׳
: לבנה כוכב נוגה חמה

ה נ פ ל  מכולם, קטנה היותר והיא הלכת טכבי מכל להארץ קרובה היותר היא ^
 במאד ממנה גדולה השמש ובאמת כשמש גדולה שהיא לנו נדמה לכן

 ובזה הלכת כוכבי שאר כמו השמש מן אור ומקבלת חשוך מך בעצמה והיא מאד,
 חכמי מדידת לפי השמש מאור חלוש פעם אלך תשעים ואורה לנו, תאיר האור

 אל מעבר בתפוח מחט תתחיב כאשר קוטרו אורך דהיינו הלבנה בריח ההבטה,
 פ״א, חקמ׳׳ב אלך הוא הסיבבו הקו אשכנזיית, פרסאות תצ׳׳א מחזיק הוא עבר
 מחזיק מפה כמות מרובעות פרסאות קכ׳׳ב אלפים תשנ״ו מחזיק גבמניתו שטח
 מגוך גדול הארץ גוך נמצא מעוקבות, פרסאות תתקפ״ג אלך תתע״ה מליון ס״א

הארץ את מקיך בו אשר הירח מסלת קוטר יתבאר, כאשר פעמים כחמשים הלבנה
בהל



צאיוסף נחלת
 ממנעע פ״א, שכ״דאל^ ממסלתוהוא הסובב והקו ש״א, אלן} ק״ל ארוך חדש- בכל

 במהלכה השמש ועס פרסה, ושלישית שמונה בשעה מם׳ חלק בכל הזאת במטלה
 מן הירח ומרחק פרסה, ושלישית רל״ג למזרח ממערב חלק בכל יתנועע השנתי
 אלף מ״ח והקטן פרסה, ת״ר אלן} נ׳ והאמצעי פרסה, אלף נ״ז הגדול הארז

 הראסלדעיד הנסיון והצמחים, העליס על באורו לפעול סגולה לו יש הירח פרסאות,
 הנכרתיס מאלה יותר לרקוב ממהרים הירח מלוי בעת יכרתו אשר• העציס כי

^ הצמחים וכן הירח, מיעוט כעת  יומננג כאשר הירוק צבעס אח ואבדו נבולו א
 ולכן הלבנה, אור עליהם יפול כאשר ירקרק במראה ויפרחו ישובו מהס, אורו

 וחסור בתוספת פועלת הלמה וכן החדש, בסוף נזרעים לרטיבות הנצרכים הזרעונין
 הימים גס ימלאו הירח מלוי בעת כי ומלואה, חסרונה לפי ונהרות בימים המיג}

 ונ^לת עליית מדת אך שעות, לשש שעות משש לאחור אח״כ ויסובו גדותס על
 בו שיפור מקום ויש הרבה בי שיפול מקום יש כי המקומות בכל שוה אינו המייס
 רטובים יותר הס בע״ח וביצי מוחי כל כי חיים בבעלי גס פועלת וכן, מעט,
 החוטם ולכן הלודה, וכן ההריון יותר אז לקבל הנקבה מוכשרת וע״כ החדש בסוף

 מטעם החודש־ בסוף יותר מצטערים ויונקים העוללים או הרטיבות מן בהן שיש י
יומס ישבתו לא עז לא עם הנמלים גס להוסיף, בא וזה רטובים המה שכבר

: ינוחו המולד ולעת ולילה
ל ^ ל  לפי כותב. אותו קוראים ויש המין, שם על הפרט שם כוכב בו הב׳ נ

 פרסה ת׳׳ר קוטרו אורך וסופר, מבין בן הוא בשעתו הנולד שכל
 מטון אחד מחזיק גבנוניתו שטח פ׳׳א, תתפ״ד אלף הוא הסובבו קו אשכנזית,

 מגוף גדול הארץ גוף נמצא פמ״ע, מליון ק״ד מחזיק גופו גודל פ״מ, אלף ק״ל
 עשר והקטן י׳׳ג הגדול הארץ־ מן ומרחקו בקירוב, פעם כשלשים הזה הכוכב
 מסלולז אורך פרסאות, מליון שמנה האמצעי השמש מן ומרחקו פרסאות מליון
 ומדנים ריבות בעולם מעורר הזה הכוכב פרסה, מליון חמשיס השמש סביב

 לפיכך ומזון, ישר1s^ ולכנוס הון ולצבור חיל לעשות כח וטתן ורנניס ואיבות
 • רע ובורא אור יוצר אוהו הבורא כמצות ורע טוב בהפכו כולל פעולתו

 השמים, טכב^ מכל יותר מזהיר שהוא לפי נוגה ונק׳ טגה כוכב בו הג׳ גלגל
 פרסה ה רע אלפים חמשה הסובבו קו פרסה, תר״ף אלף קוטרו אורך

 בכמות גופו גודל מרובעות פרסאות אלף תת״ס מליון ח' מחזיק גבטניתו שטח
 פ׳׳א, מליון ט״ו הארץ מן מרחקו מעוקבות פרס׳ מליון ר״ל אלפים שני מחזיק

 פרסה, מליון צ״ד השמש סביב מסלולו אורך פ״א, מליון חמשה השמש מן ומרחקו
 השקט בעו^ס מחדש הזה הכוכב אחד, ברגע פרסאות חמשה מרוצתו מהירות

 תטבות פרי ומקשרת חתנים, חופת ומצהלות ורנניס ושירות וחדוה ודיצה ושלוה
 :מאד ומהולל ה׳ גדול בוראו כרצון מאד טוב פעולתו כי הצמחים, ושאר
 החמימות, שמהווה לפי חמה ונק׳ השמים מלכת השמש חמה טכב בו הד' גלגל

 לכל וחוס אור בקרניה תשפיע כי לכל הנודעות פעולותיה .מלבד השמש
 התטנה לחכמי התאמתה אשר לה מיוחדת נפלאה סגלה לה עוד הלכת, כוכבי
אשר דברים להרכיב ההרכבה כס והוא ברורים מופתים ע״י רבות חקירות אחרי

אזן תפ״יא גדלה מדת כי ואס מאד גדולה השמש בטבעכ}, התקרבות להס יש
השומע



יוסף נחלת
 הדבר התאמת זאת בכל למדתה, אמון תת לבלי הספק יסיתהו אשר עד השומע
 קס״ח מחזיק קוטרה אורך כי היטב, באר המדידה חקי עפ״י חזקות בראיות

 גבטניתה שטח פ״א, אלף מאות שש אותה הסובב הקו אשכנזיות, פרסאות אלף
 ומרעיד מבהיל פמ״ע בילייאן ל״ה טפה כמות מרובעות, פרסאות מליון אלף קי״א

 מן גדלה ומלכו, בוראו לגדולת וכאפס כאין נחשב וגדולתו והוא השומע, אזן
 הוא הארץ מן הגדול מרחקה פעמים, אלף מאות ושלש מליון אחד עולה הארץ

 עשר שהמה פרסאות, מליון ל והקטן מליון, וחצי ל האמצעי פרסה, מליון כ״א
 וזכור שמימית אחת פרסה היא ארצית פרסה מליון שני כל כי שמימיות פרסאות

 שלש ביטני אדס כמהלך הוא הארץ עד השמש מן ר״ל הזה הגדול והמרחק זה,
 מזו פרסאות ט״ו שעה כ״ד בכל האדם כשיהלך והוא שנה, ותרמ״ח שטס אלף
 אלף י״א מחזקת פרסה כל כי גדולות הם אלו מפרסאות כי הטבע, דרך כפי

 פרסה ק״נ ימים עשרה יוס בכל פרסאות ט״ו וחשוב צא ומעתה אמה, וחצי ותכ״א אמה
 פרסה, תע״ה אלף חמשה שנה סתם שהיא ימים שס״ה פרסה, ות״ק אלף יוס ק׳

 פרסה, ות״ק אלף ומ״ז אלף מאות חמש שנים מאה פרסה, תש״נ אלף נ״ד שנים עשר
 ע; השמש מן המרחק כי שתמצא עד פרסה, אלף תע״ה מליון חמשה שנים אלף

 ותרמ״ח אלף ל הטבע דרך לפי אדס כמהלך הוא פרסה מליון כ׳ שהוא לארץ
 בעודו מרומים לגבהי שיעלה או כך שיחיה בארס אפשרות יש אס בקירוב שנה

 הנאמנים, המקובלים חכמי על סרה הדוברים תלונות הסירותי ובזה בחומר, מסובך
תי כי  מן הזה הגדול המרחק איך באמרו ממנו לכסיל תקוה בעיניו חכם איש ^י

 הס והרקיעים הגלגלים כל כי וקיימו אשרו המקובלים ואיך גדול, כ״כ לארץ. השמש
 וכן היצירה, עולם לפט חרדל כגרגיר הוא העשיה ועולם העשיה בעולם רק

 רום כי ש*עור ונתנו ■אמרו הס והלה להאל־לות, והבריאה הבריאה לפט היצירה
 דבריו, חורף אלו זה יתכן ואיך פרסאות רבבות אלפיס רל״ו רק אינו האצילות

 הלה הבין, ולא עיניו מראות טח איך לו הושבתי יהודה שבאלפי הצעיר ואני
א אלף מאה מליון, עשרה הוא רבוא אלף כך הוא הזה השיעור ו  מליון, אלף הוא ^

 הס הללו הפרסאות וכל מליון ופ״ס מליון אלפים שני הם רבבות אלפים רל״ו א״כ
 אלפים שני מיל וכל מילין ד׳ ׳מעלה של פרסה שיעור כי והוא מעלה, של מפרסאות

 כמו שנה ת״ק מהלך מעלה של וזרח זרתות, ד והטפח טפחים ו׳ אמה וכל אמה
 והמיל שנה, אלף י״ב מהלך מעלה של האמה כי לך הרי לרקיע, עד הארץ מן
 מליון צ״ו מהלך מעלה של לבד אחת ופרסה שנה, מליון כ״ד מהלך מעלה של

 עולמות ג׳ כל כי שנמלא עד לשמוע, יכולה האזן ולא לדבר יכיל הפה שאין מה שנה
 י״ב בפ׳ כנז״ל האצילות מעולם אלף ועשרים מחמשה אחד חלק אלא אינו בי״ע
 אור כי מצאו האור מודד כלי ע״י התוכנים בחנו אשר כפי לענייננו נחזור והבן,

 מאורה המאצלת היא השמש כנז״ל, הלבנה מאור פעמים אלף תשעים גדול השמש
 את לבד ולא הארץ, על אשר והחום האור מקור היא כי לארצט וחיות כח ונותנת
 גופים הס גס אשר זולתה כוכבים להרבה עוד גס כ״א מאורה תאיר ארצנו

 מן אורם אח יקבלו כי מאיריס בשמים אותם רואים ואנחנו וכדורים עכורים
 הוא אלא עצמו השמש מגוף יוצא האור שמהות תחשוב ולא ארצט, כמו השמש

עלם והוא אור, יהי בחמרו ראשון ביום עצמו בפני ית׳ הבורא מן נברא עצם
זב



צביוסר נחלת
 אור קוי אלפים רבבות רבי יכנסו כי טד מאד מד דק אבל וגשמיי וספוני זב

 במאד התנועה קל והוא בחברו, אחד יפגע ולא יגע לא א׳ סדקית מחע נקב דרך
 כזאת, גדולה מהירה בחושינו ולצייר שלס מושג לנו לעשות א״א אשר עד מאד
 וממלא הארץ את סובב והוא אלפים ת״ר בערך האויר מן יותר ודק זך והוא
 הוא בהיר שגופי השמש ע״י הרעדה תנועת בו וכשיולד עולם, של חללו כל את

 סביב עכור גוף כל על וקרנותיו חציו את ויורה הזה האור יתעורר אז בשחקים
 במקום נגדו מנוגה המונחים הגופים כל את ויאיר יזהיר ובזה ישרים, קוים על

 השמש ע״י רק מוכשר הוא הזה המבהיק, והאור מבדיל, מסך בלי מגיעים שקרנותיו
 אל הכת מן לצאת האור את מעורר הוא כי אור אין שמש שאין במקום כי

 נאמר לא השמש מאור ושמש מאור הכינות אתה הכתוב וז״ש לארץ, להאיר הפועל
 בעולם נפלאות מחדשת היא השמש אותו, והמעורר האור כלומר ושמש מאור אלא
 מלכיות ועוקרת משפלת ופעם .למלחמה, אם לשלום אס לחסד אם לשבט אם

 : בחכמה אותה הבורא ברצון כ״א ויכולתה ברצונה ולא ומרימה, מקימה ופעם
ל ג ל  שפיכות על מושל גם במראה אדום שהוא לפי מאדים כוכב בו הה׳ ג

פרסאות, ק״מ אלפים .ג׳ הסובבו קו פרסה, אלף קוטרו אורך דמים,
^ אלף ק״מ מליון ג׳ מחזיק גבנוניתו שטח ״  תס׳׳ז מחזיק בכמות גופו גודל פ
 מליון ל״ב השמש מן מרחקו האר^ מכדור ששית. חלק גודלו נמצא פמ״ע, מליון

 הוא הזה הכוכב פרסאות, מליון מאתיים השמש סביב מסלולו אורך פרסאות,
 ושפיכות עיירות ושריפת צרורות וצרות ושממות, והרג מלחמות מעורר עריץ כגביר

:הכרמות מן הקוצים לכלות ומזיק רע פעולתו כי דמים,
ל ג ל הצדקות, ועל צדק ודייני השופטים על שמושל לפי צדק כוכב בו הששי ג

וששים שנים הסובבו קו פרסה, תתק״ף אלף עשר תשעה קוטרו אורך
 מרובעות, פרסאות מליון ר״נ אלף מחזיק גבכוניתי שטח פרסאות, תשל״ז אלף
 פעם של״ג אלן^ גודלו נמצא פמ״ע, בילייאן וחצי שלשה מחזיק בכמות גופו גודל

ת, מליון ושמנה מאהל השמש מן מרחקו הארץ, כדור כגודל או ס  מן ומרחקו $
 פרסאות, מליון תרע״ח השמש סביב מסלולו אורך פרסאות, מליון קל״ה הארץ
 מלחמות ומשבית טובה, מדה וכל ואהבה. ורצון ותשובה יושר מעורר הזה הכוכב
אותו הבורא כרצון מאד טוב פעולתו כי תנובה, פרי ומרבה ומריבה ואיבה

:רבה בחכמה
 רביס דברים לבטל וממונה ומכלה משבית שהוא לפי שבתי כוכב בו הז׳ גלגל

תרס״ב אלף נ״ג הסובבו קו פרסאות, וט׳ אלף עשר שבעה קוטרו אורך
שנים מחזיק בכמות גופו גודל פ״מ, מליון תתק״כ מחזיק גבנוניתו שטח פרסאות,

 הארץ, כדור בגודל פעם תתקכ״ט גודלו נמצא מעוקבות, פרסאות בילייאן וחצי
 מאה שהוא פרסאות מליון מאתים השמש מן. מרחקו כי מהשמש רחוק היותר והוא

 ות״מ שנים אלף ל״ו הטבע דרך לפי בינוני אדם כמהלך והוא שמימיות, פרסאות
 מעורר הזה הכוכב פרסאות, מליון ר״נ אלף השמש סביב מסלולו אורך שניס

 רע פעולתו כי במרץ, מלכיות ועוקר ארצות ומחריב ובצורת, ובזה ושבי מלחמות
 ברצונם אינה פעולתן שכל שתדע צריך אמנם הארץ, מן הרשעים לכלות ומזיק
 הבורא כלי היא הטבע כי קונם רצון שהוא בטבעם היא אבל בבחירתם, ואינה

ז׳ :בו החוצב כיד כגרזן כידו והיא ית׳



̂יוכ»ש נחלת
 לכנה האופן בזה הארץ את מסבבים הס הנז׳ תנכ״ל סצ״ם לכת כוכבי :ן׳

 יוס כ״ט אתר מתחדשת והיא בקירוב שעות ה׳ ימיס כ״ז הארץ את תסבב
 נוגה בקירוב, שעות ושש יוס .שס״ה הארץ תסבב כוכב חלק־ס, תשל״ג שעות י״ב
 חלקים תתקל״ז שעות חמש יום שס״ה חמה בקירוב, ■שעות ושש ימים שס״ה ג״כ

 שנה שלשים שבתי שנה, עשר שנים לדק ומחלה, שנים שתי ■מאדיס רגעים, מ״ח
 שבתי שלו, נפש והוא עליו ממונה מלאך לו יש מאלה כיכב כל ועל הארץ, את יסוב

 מאדים.מלאכו לדקיא״ל, נפשו שהוא מלאכו לדק קפליא״ל נקרא נפשו שהוא מלאכו
 ועל גבריאל, לבנה מיכא״ל, כוכב ענא״ל, מלאכו נוגה רפא״ל, מלאכו חמה סמא״ל,

 חמה מלבד הקיימין מהכוכבים מזלות ב׳ שולעיס אלה לכת כוכבי ,מז׳ כוכב כל
 לבנה ועל אריה, שולכו חמה על המזלות, מן א׳ שולע מהם אחד כל שעל ולבנה
 ובתולה, תאומים כוכב ועל ומאזנים, שור נוגה ועל ועקרב, מלה מאדים ועל יסרק,

 כל מושלים לכת כוכבי מז׳ כוכב וכל ודגים, קשת צדק ועל ודלי, גדי •שבתי ועל
 ושעה אחד בדרך מושלים השבוע ימי מכל מהיום ראשונה ־שעה ושעתו כיומו כוכב

 א׳ שעה א׳ ליל כזה, אחרת בדרך מושלים השבוע לילות מכל מהלילה ■ראשונה
 שעה ד ליל נוגה. מושל א' שעה ג׳ צדק^ליל ־מושל א' שעה ב' ליל כוכב. .מושל

 ז׳ ליל לבנה. מושל א׳ שעה ו׳ ליל חמה. מושל ־א׳ ־שעה ה׳ ליל ■שבתי. מושל א׳
 כ׳ יום חמה. מושל א׳ ■שעה א׳ יום חל״ס, כלנ״ש והסימן מאדים. ■מושל א׳ שעה
 כוכב. מושל א׳ שעה ד׳ יום מאדים. תישל א׳ שעה ג׳ יום מושל:לבנה. ׳fr שעה

 שבתי. מושל ■א׳ שעה שבת יום נוגה. מושל א׳ שעה ו׳ יום לדק. מושל א׳ שעה ה׳ יום
 שהתחיל הכוכב ממשלת ראשונה שעה עבור אחרי כי ודע כלנ״ש. חל״ס והסימן
 אותם והסימן.לדעת חדש ■כוכב נכנס שעה וכל למשול.עמו אחר כוכב ־נכנס למשול

 שעה ואחריו כוכב למשול התחיל א׳ שעה א' ליל ד״מ חנכ״ל, של״ם הימן הואדע״ר
 ואולם הימים, בשעות הוא וכן כולס וכן לדק ואחריו שבתי ואחריו ־לבנה •יכנס שניה

ת בלילה בין ביום בין ראשונה בשעה למשול המתחיל הכוכב כ ^  ההוא היום הל נ
 למשול הנכנסים הכוכבים יתר אבל כולו, על מושל יהיה שהוא ההיא הלילה וכל

 הוא ראשונה בשעה המושל אך יחד, המושלים חברים שני כמו שעותיהם בשאר
 אלא מאומה עושים אינם הממשלה להס שיש אפילו ■אמנם מהאחרים, •חזק יותר

: פשוע וזה שמו ית' להבורא כרשות
ד0 ^  שלפנינו התוכנים עוד השיגו הידועים ־אלה חנכ״ל של״ם לכת כוכבי ז׳ ל

 אוראנוס בשמותס וקראו לכת כוכבי ד׳ עוד המחזה כלי ע״י להם ־ונגלו
 כוכבי קל״ב עוד הגדולים התוכנים ומלאו השיגו אלה בימינו כי עד •וכו׳ נעפמאן

 כי אותם, המלוים ירחים :ל״ח עם הראשים מהמזלות קמ״ג עתה ומספרם לכת
 ולשבתי ארבעה ולצדק ירחים שני מאדים לכוכב יש כן אחד ירח .לארץ שיש כמו

 פועלים משבתי למעלה אשר לכת המכבי שאין בעבור אמנם ■וכו׳ ־ירחים שמונה
 לא 'לכן פרמייס, ובדברים רחיקות ולעתים מזעיר מעט אם כי הלזו הנשמה בארץ
 נעבור אנחנו גס בהם לנו שייכות אין כי ־הקדמונים ישראל חכמי אותם זסרו

 קרובים להיותם מכלם התחתונים חנכ״ל שצ״ס לכת כוכבי הז' אבל בדומיה, עליהם
 תמיד, הרבה פעולתם וניכר נודע עליה יושבים אנחנו אשר בארץ :פועלים לארץ

וממגד שמש תבואות וממגד כמ״ש והנלניס הצמחים בכל פועלים והירח השמש כמו
גרש



צגיוסה נחלת
 הס צאצאיה וככל הארץ בכל שפועליס לכל נודע החמשה שאר וכן ירחיס, גרש
בעבור בחשבון באו ע״כ ומדבר חי בצומח וכן הדומם שהם מתכות מיני הז׳

: ההיא פעולה
ל ג ל  המתחלקין הקיימין הכוכבים כל קבועים ובו המזלות גלגל נקרא הח׳ ג

 שם על ששמותן הידועים מזלות י״ב הנק׳ צורות י״ב מהם צורות למ״ח
 דגים, דלי גדי קשת עקרב מאזנים בתילה אריה סרטן תאומים שור טלה צורתן,

 פרה פני לו שור בניסן, ומושל כוכבים בי״ג ומציייר טלה פני ולו המזלות ראש הוא טלה
 בי״ח ומצוייר יחד נחבקיס אחים שני צורת לו תאומים באייר, ומושל כוכבים בל״ג ומצוייר
 ומצוייר ספאן בל״ע הנק׳ במים הנגדלת בריה פרצון:( והוא סרטן בסיון, ומושל כוכבים

 פרצוף הוא בתולה באב, ומושל כוכבים בס׳ מצוייר פרצו' ארי' בתמוז, ומושל כוכבים בט׳
 מאזנים בידו שיש אדם פרצוף הוא מאזנים באליל, ומושל סכביס בכ״ה מצויירת אשה

 והוא קשת בחשון, ומושל כוכבים בכ״א מצוייר עקרב בתשרי, ומושל כוכבים בח' ומצוייר
 קשת ובידו סום בצורת ולמטה ומחציו איש ממראה הוא ולמעלה מחציו אשר איש צורת

 כמין ולפנים שמאמצעיתו צורה הוא גדי בכסלו, ומושל כוכבים בל״א ומצוייר וחצים
 איש בצורת הוא דלי בטבת, ומושל כוכבים בכ״ח ומצוייר דג כמין ומאחוריו עז

 כצורת הוא דגים בשבט, ומושל כוכבים במ״ב ומצוייר לדלי מדלי מיס ששופך
 מזלות בי״ב אשר הכוכבים מנין סך באדר, ומושל כוכבים בל״ד ומצוייר גדול דג

 מצד מהם כ״א אשר המזלות חגורת לדי משני צורות ל״ו בו עוד כוכבים, שכ״ב
 מ׳׳ח המה הכל סך בספרים, יעויין ביאורן מקום כאן ואין שמאל מצד וט״ו ימין

 התוכנים הוסיפו החמישי לאלף הה׳ המאה ועד כוכבים, וכ״ב באלף מצויירים צורות
 הוסיפו זמנינו ותוכני דרומו, מצד צורות וי״ב המזלות צפון מצד צורות י״ב עוד

: צורות ק״ט עתה ומספרן ל״ז, עוד
נק׳ הם עולם של ברומו העומדים מרוב יספרו לא אשר הקטנים

 שנה שבעים במשך כי עד כבדה שתנועתם יען הקיימים כוכבים
 וכ״ב אלף להמנות־הס שיוכלו שבהם והגדולים אחת, מעלה רק ממקימס יתנועעו
 עד לעין הנראים לכוכבים מספר ומנו זמנינו תוכני דקדקו עתה ולעת כוכבים,

 עד וימצאו התוכנים הביטו הגדולים ההבטה קני וע״י אלפים, חמשה ועד ד׳
 כלים החוקרים המציאו אלה ובימינו קטנים, עם גדולים כוכבים מליון עשרה
 ובהם אלפים אלפי הראות את המגדילים נפלאים טה3ה קני ועשו שונים מכלים
 התוכנים חכמי כל נלאו ועכ״ז כוכבים. מליון וחמשיס ממאה יותר ומצאו הביטו

 מספרם, יודע לבדו השי״ת רק כי הכוכבים ומנין מספר כל בצמצום לדעת הגדולים
 מספר מונה ה׳ גבורות את בהללו ישראל זמירות נעים מליצת תוקף נבין ומזה

 האור שמקבלים לא בעצמן אור להם יש הכוכבים יקרא, שמות לכלם לכוכבים
 מספרם שבהם וגדולים מבריקים היותר אור כוכבי כל הלכת ככוכבי השמש מן

 הכוכבים רחוק הארץ, ככדור בגדלם פעמים ח״י הם שבהם קטנים והיותר ט״ו,
 אך קרובים, מהם ויש מאתט רחוקים מהם יש כי לכל שוה אינו הארץ מן

 אלף שהוא הארץ, מן השמש כרוחק פעס אלף ששים הוא לארץ קרובים היותר
 שמימיות, פרסאות אלף מאות שש שהס הארץ, מן פרסאות מליון אלפי ות״מ אלפים
הגדול המרחק וכל כאלה, מרחקים אלפים עשרת הוא הארץ מן רחוקים והיותר

והעצום (כף)



יוסף נחרת
גדולים אכן מעלה, של מפרסאות פרסה כעשרים רק כ״א אינו הז̂ר והעלום

:ית״ש אלהינו מעשה
 ערפל חתולת כמו באמצעיתם בהם נראה ובהירים מעוררים השמים כאשר

 וההמון השמים, היק^ כל את ומקפת עוברת ההיא והחתולה לבנה,
 היא כי תמידי דבר הוא כי הוא כן לא אך העננים מן לשארית זאת יחשבו
 עוצם מפני עינינו ראות. לפי ודבוקים תכופים מאד קענים רבים כוכבים קבוצת

 רק לנו יתראו לא יען החלב כתיב או ערפל כוכבי הנקראים והם כנז״ל, מרחקם
 העומדים הנפלאים הכלים רוב עם התוכנים ערפל, מתוך חלב לבנת כמראה
 מפני שינוי שום מהם ישיגו לא אך מועטת, ידיעה רק מהם השיגו לא לשרתם

 יעמוד ואס שכה, אלפי אחר רק אלינו יגיע לא אורם כי עד מרחקם, עולם
 במהירותה יעו^ והכדור עופרת כדור תותח בכלי ויורה מהם כוכב על אדם

 כל דרך כי לב לחכמי ידוע הנה כי שנים, אלפים עד אלינו תגיע לא הטבעי
 וחשוב צא ומכאן אחת, פרסה שעה שמינית בכל שיעוך תותח מכלי היוצא ־כדור
שנים כ״ד זמן במשך לארץ מגיע היה כדור ויורה השמש על אדם יעמוד שאס

נפשיט תאחז ורעדה וגיל הדבר ונורא איום מה לכוכבים, תקיש ומזה רצופים
 :עשית בחכמה כולם ה' מעשיך נפלאים הזה, הנפלא הנורא מהמחזה

י1כ ב  אך בלכתן, יסבו כלס כי הם לכת וכולם במאד הס רבים דשביט ס
 גופם ואיכות הלכת, כוכבי משאר ובתמונתס במראיהס המה שונים

כמה ארוך בזנב גם ומהם כהה, אורם אשר ומהם בשחקים המה' בהירים מהם
כאשר כי השמש, חוס ע״י לשעתו נילד הוא הזה והזנב פרסאות, אלפים רבבות
 עולה החמה אצל הגבול ונסב שלו הסובב קו ע״י השמש לצד מהם אחד יתקרב

 לכוכב ונראה כשביט ונמתח מזהיר והוא ועשן אד השמש חוס ע׳׳י הכוכב מן
 וחסר הולך ההוא השביט השמש מן יתרחק וכאשר ושביט, ארוך זנב כדמות ההוא

 פתאום יתגלו .אלו ככבים השמש, נגד לעולם הזנב נראה הזה ומטעם תומו, עד
 לרוץ דרכם ילפתו^^יארחות כי הכוכבים מקהל ונעלמו מעלה יעלו ואח״כ לעינינו

 אשר מהם יש בואם ועת מסלולם הקפת זמן משך מאד, גדולים במסלולים
 מהם רבים על אולם בואם, טרם אותיותס ויגידו חשבונם מצאו התכונה חכמי
 שקר בדברי תתעה ואל תנועותיהם, זמן במשך הם ונבוכים חשבון למצוא נלאו

 רעות בשורות מבשרים כי כאלה כוכבים בראותם באמרס בעם הבוערים של
:תחתו אל השמים ומאותות בא בזמנו אורח כי חדש כל ואין כן ואינו ח״ו, בעולם

ל הולך השמש אשר מזלות מי״ב מזל וכל מעלות לש״ס נחלק השמש היקך כ
 עולה צ׳ פעמים וי״ב השמים באורך מעלות שלשים מהם אחד כל תחתיהם

וששה בצפון, הס בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה מהמזלוה ששה ש״ס,
השמש תרוץ מתחת וכנגדן דגים, דלי גדי קשת עקרב מאזנים והס בדרום מהן
 מעלות נ׳ עד כ״ה מעלה מן טלה תחת כזה, במסלולה השנתית ארחה את

 קט״ו, עד צ׳ מן תאומים מעלות, ל׳ עד נ׳ מן שור המזלות, הגורה של מהעגול
 רט״ו, עד ק״ע מן בתולה ק״ע, עד קל״ה מן אריה קל״ה, עד קט״ו מן סרטן

 ש', עד ר״ס מן קשת ר״ס, עד רל״ה מן עקרב רל״ה, עד רט״ו מן מאזנים
הכ״ה המעלה עד ש״נ מן דגים ש״נ, עד שכ״ה מן דלי שכ״ה, עד ש׳ מן גדי

אשר



צדיוסף נחלת
 השמים כדור כל סביב באורך הס אלו מזלות וי״ב המלה, צורת תחל בה אשר

 והקו המזלות, איזור נקרא הזה והרוחב מעלות י״ד עד להם ורוחב באמצע,
 מסלול הוא הזה הקו תחת כי המזלות חגורת הנקרא הוא באמצעיתו העובר
 באמצע בישר עוברת אינה השמש מהלול היא אשר ההיא המזלות וחגורת השמש,
 גלגל באמצע אשר השוה קי עס חותכת כי באופן מעע נועה אך השמים
 ישר עומד האחד אשר האופן בתוך אופן תעמיד כאשר עמו וחולקת המזלות
 ואופן נקידות בשתי אך יגעו הלא מעע נטוי תעמיד והשני המערב, אל ממזרח
 העולם אופני שני הוא כן לדרוס, וחציו לצפין חציו הישר מן יצא הלא הנטוי

 מזרח אמצע מן והולך העולם באמצע עומד הלא השוה קו זה, את זה חותכין
 זוית ביניהם ויעשו ממנו נוטה המזלות וחגורת הישר, אופן הוא מערב אמצע עד

 השמש מסלול היא אשר החגורה תהיה לכן מעלה, וחצי מעלות כ״ג מן צרה
 מעלות, וחצי כ״ג ג״כ לדרוס וחציה מעלות, וחצי כ״ג נטייתה וסוף לצפין חציה

 חצי זה לפי תהיה יום בכל אחת מעלה כמו ההיא במסלה ההולכת והשמש
 על תבוא כאשר ואך מקו.השוה, דרומית השנית וחצי השוה, מקו צפונית השנה

 והס הפג־שה נקידוה הנקראים זה את זה חותכין הס אשר מקום הנקודות שתי
 השוה קו על הוא הלא שמה בתשרי מאזנים מזל וראש בניסן טלה מזל ראש

 בעצמו השוה קו היומית הקפתה השמש תסוב האלה בימים כי הוא ומובן בעצמו,
 השמש תגיע כאשר לכן הארץ מכדור המקומות בכל שויס והלילה היום אז ולכן

 היומית הקפתה אז תעשה דניסן ביומי והוא טלה מזל לראש לבוא השנתי בהלוכה
 ותסב צפונה מעט ותטה מסעה למזרח הלאה תעבור ומשם השוה הקו על

 הלאה עוד יום בכל וכן לצפון, לו וסמוך השוה קו אצל היומית הקפתה למחרתו
 מעלה, כרביעית מעט אך תתרחק השוה ומקו מסעה באורך אחת מעלה כמו
 כל למזרח במסלתה מסעה באורך לה הלכה אשר אחרי ימים בחודש כי עד

 היא ^עלות-ועומדס שמונה כמו לצפון בנטייתה השוה מקו התרחקה מלה, המזל
 מיום יתגדלו והימים מעלות, ח׳ השוה קו מן המרוחק שור השני המזל בראש

 בחצי ולשוכניס האביב, ימי אז להם ויחל הצפוני הכדור בחצי להשוכניס ליום
 ליום מיום יתקטנו והימים החורף עת אז יחל להם כי ההפך הוא הדרומי הכדור

 באורך אחת מעלה יום בכל שור מזל תחת כן כמו השמש תלך השני ובחודש
 קוה״ש מן מרוחקת תהיה החודש ובסוף יום בכל תרבה לצפון והנטיה מסעה,

 מעלות, ח׳ עוד תאומים מזל תחת תלך הג' בחודש וכן לצפון מעלות ח׳ עוד
 שם כי הצפונית נטיתה תכלית תהיה שמה סרטן מזל ראש או הזה המזל ובסוף
 מעלות וחצי כ״ג והוא בצפון השמש העשה אשר האחרונה מהקפה האחרון העגול
 היותר היום הצפוני הכדור בחצי להשוכניס הזאת ובעת השוה, מקו הצפון רוחב

 ומשם קצר, היותר היום להם כי ההפך הוא הדרומי הכדור בחצי ולשוכניס אריה
 עיגול או מסרטן ההיפך עיגול נקרא ולכן דרוס, אל לשאוף ותשוכ השמש תחזור
 המזלות תחת ללכת אלול אב תמוז החדשים בשלשת מהלכה ותקח הצפוני, ההיפך
 החדשים בשלשת לה עשתה אשר הצפונית נטיתה את ותחזיר בתולה, אריה סרטן

 ואז מאזנים, מזל בראש אשר השנית הפגישה נקודת אל תבוא כי עד הראשונים
כי הצפונים מזלות ההם המזלות ששת נקראו לכן העולם, בכל שוים והלילה היום

המה



יוסוז נחלת
 החדשיס ששת כן כמו תהיה תחתיהם תמבור כאשר והשמש קוה״ש, בצפון המה
 יוס בכל תימנה ולהעמיק ללכת השמש עוד תעבור והלאה ומשם צפונה, אך ההם
 טבת בחודש תבוא כי עד קשת עקרב מאזנים המזלות שלשת תחת דרומה יותר

 תימנה היותר האחרונה והקפה העגול תעשה ושם הדרומית, נטיתה וסוך לתכלית
 הכדור בחצי הזאת.לשוכנים ובעת השוה, מקו דרוס רוחב מעלות וחצי כ״ג והוא

 להם כי ההפך הוא הדרומי הכדור בחצי ולשוכגיס קצר, היותר היום הצפוני
 מגדי ההפך עיגול נק׳ לכן צפין, אל לשאוף לשוב תחזור ומשם ארוך, היותר היום

 לנקודת טלה, מזל לראש ניסן בחודש תשוב כי עד הדרומי ההיפך עיגול או
 מזלות נק׳ האלה המזלות וששת שעברה, שנה משם יצאה אשר מקום הפגישה

 בדרום, אך תהיה תחתיהם תעבור עת והשמש קוה״ש, בדרום המה כי הדרומיס
: לעולם וכן הזה כמשפט דרכה לחדש תשוב ומשם
 מאשר יותר, במהירות ניסן תקופת עד השרי מתקופת תתנועע
 כאשר כי לזה והסיבה תשרי, תקופת עד ניסן מתקיפת תתנועע

 כלפי המטה בחלק ר״ל מסלולה בשפל אז תהיה הדרומיס במזלות השמש תהיה
 במזלות השמש תהיה כאשר אבל במהירות, תתנועע ואז לארץ היא קרובה רומו שפל

 רוס גובה שהוא הארץ מן הרחוק בחלק ר״ל מסלולה ברום היא אז הצפוניס
 עולה הארץ מן השמש מרחק טבת בתקופת כי והוא במתינות, ותתנועע הגלגל

 מן רחוקה היא תמוז ובתקופת אשכנזיות, פרסאות תשנ״ה אלף שי״ט מליון כ׳ אז
 שני בין היתרון כי ויען פ״א, תת״מ אלף י״ג מליון כ״א אז עולה ומרחקה הארץ

 אנו טבת תקופת בעת לכן פרסאות, פ״ה אלף תרצ״ד עולה האלה המרחקים
 התקרבות וע״י תמוז, מבתקופת פרסאות פ״ה אלף תרצ״ה לשמש יותר קרובים

 ונמצא תמוז, מבתקופת גדול טבת בתקופת מהשמש הקוטר את אנחנו רואים הזאת
 ימים שבעה כי זמנם בהמשך שוים אינם והחורף הקיץ השנה חצאו שני זה לפי
 והוא הדרומי, על יתר הצפוני כדור חצי על בסבובה השמש תעדיף שעות כ״ג

 שהוא סרטן ראש ד4ש האמיתי טלה בראש כשהוא ר״ל השוה מקו השמש כשיעבור
 מאזנים ראש עד סרטן מראש וכשיעבור וחצי, יום צ״ד בסבובו יאריך הצפוני היפוך

 ומשם שעות, ג׳ יום פ״ח הדרומי היפוך שהוא גדי ראש עד ומשם וחצי, יוס צ״ב
 ארוך יותר הקיץ זמן צפון בני אט לט ימשוך ולכן שעות, ג׳ יום צ׳ טלה ראש עד

:בהיפך הוא דרוס ולבני שעות כ״ג ימים ז׳ החורף מן
 ט״ו שיעורה מעלה וכל מעלות לש״ס נחלק ג"כ סביב הארץ כדור היקף

 פרסה מאות וארבע אלפיס חמשה הארץ כל היקף נמצא אשכנזיות, פרסאות
 ק״פ והוא השמש של הקפתו חצי רואה אדם וכל כך, עולה ש״ס פעמים ט״ו כי

 מעלות ט״ו שעה בכל בהליכתו שוהה השמש נמצא היום, של שעות בי״ב מעלות
 לצד אחר ממקום הרחוק אחד במקום היושבים כל לכן מעלות, צ׳ שעות ובשש
 מצאתה קודם אתת שעה בביקר אופקם על השמש תצא להם מעלות ט״ו מזרח

 שעה ג״כ קודם השמש להם תבוא ערב לעת וכן האחר, למקום אשר האופק על
 שש להם לזרוח השמש תחל למזיח מעלות צ׳ בכדי יותר עור הרחיקיס ואלה אחת,
 הנה ד"מ באורך מעלות צ׳ המזרח מעיר הרחוקה המערב מעיר קודם שעות
יושבת ת״ו עה״ק וירושלים באורך, הס״ג המעלה תחת יושבת שהי׳ עדן זאת עירנו

תחת



ה ציוסף נחלת
 שלישי כשני לירושלים קודם עדן בעעונו לט תזרח השמש הנה נ״ג, המעלה תחת

 המעלה סחת יושבת האנגלים בירח לנדאן בעיר הנה אחר לדבר כלך או שעה,
 באורך מעלות מ״ו לנראן בערך מזרחיים אנחט ונמצא כנז׳ ס״ג עדן ובעירנו י״ז,

 והשקע לנדאן, לעיר קודם שעות משלש יותר בעדן לט לזרוח תקדם השמש נמצא
 השמש שקדם אזיה ליושבי ולכן שעות, מג' יותר ג״כ ללנדאן קודם בעדן השמש

 ליושבי מאשר קודם ולאלה ואפריקא, אירופה מליושבי ושקיעתה זריחתה את
 להבין נקל לנבון דעת ועתה בעה״י, אחדו של בפרק יתבאר כאשר אמריקא,

 למערב ההולך אחד לאדם מתקצר במקרה שלפעמים הלילה ובמדת היום במדת
 הנק׳ חלקים ששים יש שעה שבכל ידוע והוא למזרח, ההולך אחר לאדם ומתארך
 אלך עולה כ״ד פעמים ם׳ כי מיטטין ות"מ אלך יש שעה כ״ד שבכל נמצא מינומין

 עולה ש״ס פעמים ד׳ כי מינוטין ד׳ מעלה בכל בהליכתו שוהה השמש נמצא ת״מ,
 למערב ממזרח ונסוע הלוך היום מתחלת לנסוע אדם יוצא אם ועתה ת״מ אלך
 ביום אז דרך,הטבע, שהוא פרסאות ט״ו שהוא אחת מעלה מהלך שעות כ״ד בכל
 יצאה אשר מכפי מיטטין ד׳ עס אופקו על לצאת השמש תאחר לנסיעתו שני

 ■ מעירו עתה רחוק הוא כי אתמול ממנה יצא אשר מעירו האופק על ההוא ביום
 ימים ט״ו ואחר מינוטין, ח׳ עם לצאת תאחר הג׳ וביום מערב, אחת.לצד מעלה

 שעות, י״ב עם חדשים ששה ואחר שעות, שתי עם חודש ואחר אחת, שעה עס
 אופק על צאתה מכפי שעות כ״ד אפוקי על' לצאת השמש תאחר חודש י״ב ואחר
 אשר בעת כי למערב, מעירו בנסעו לו אבד אשר שלם אחד יום והוא עירו,
 אופקם, על השמש צאת את פעמים שס״ה נסעו מעת רואים היו עירו אנשי
 כלה אשר היום אם ולכן אופקו, על לעלות פעמים שם״ד רק אותה הנוסע רואה

 יום עירו לאנשי הזה היום היה למערב ממזרח סביב הארץ את לסבוב נסיעתו
 למערב, נסיעתו ע״י אחד יום לו נגרע כי הששי יוס עדיין אצלי היום יהיה השבת,

 כ״ד בכל ויסע למזרח ממערב ונסוע הלוך בבקר מעירו הנוסע יצא אס כן לא
 מינוטין ד׳ -עם לו לזק^ח השמש תקדם יום בכל להיפך, הוא אז אחת מעלה שעות
 את ראה הוא כי שלם אחד יוס לו נתוסך חודש י״ב במשך כי עד לעירו, קודם

 ע״י אחד יום לו טסך כי פעמים, שס״ה רק עירו ואנשי פעמים שס״ו השמש
 למזרח ממערב הארץ אה לסבוב נסיעתו כלה אשר היום אס ולכן למזרח, נסיעתו

 מהשבוע ראשון יוס כבר הוא אצלו היום יהיה השבת, יוס עירו לאנשי היום היה
 זה עדן מעירנו מאחינו שטס יוצאו אם ד״מ הארץ את לסבוב יהלכון וכיצד השני,

 טווהי מנמל הגדולה הספינה על ירכב למזרח ההולך ראובן למערב, וזה למזרח
 הישובי המזרח קצה השינא ים ואת הודו ויס ערב ים במתי על וידרוך ונסוע הליך

 אשר אמריקא לארץ בואו עד המזרחי הגדול אקיונוס היס כל את יעביר ומשם
 באקיוטס יפגע ואז הדרומית אמריקא כל את יסבוב ומשם רגליט, כפות תחת היא

 יהלך ומשם גיבלטאר הים למצר בואו עד ברחבו כלו פני על בו ויהלך המערבי
 סיום לתעלת יעביר ומשם סעיד, לפרט בואו עד התיכון מהים האורך כל את

 ושמעון בשלוס, מערב מצד עדן לעירנו בואו עד סוך הים ואת קנאל הנק׳
 התיכון מהים האורך וכל והקנאל סוך ביס ונסוע הליך בטח יולך למערב ההולך

הדרומית אמריקא והקיך המערבי באקיוטס ומשם ניבלטאר הים למצר כואו עד
ויפגע



יוסף נחלת
 למדן לינו6 ו3שו עד ערב וים הודו ים ואת השינא ויס המזרחי באקיוטם ויפנע

 הנוסעים ונפגשו השבת ביום למחניט באו כי מקרה ויקר והנה בשלום^ מזרח מצד
 וכבר בשבת ראשון יום היום אומר ראובן רק שלום, הכל שלום לזה זה ונתנו יחדיו

 למזרח ממערב הארץ כדור כל שסיבב ע״י כי לעבודתי אוצא והיום מאמש שבתתי
 ע״י כי צ״ש ואקנה אולך עש״ק הששי יום היום כי לא אומר א/ושמעון יום לו נתוסןן
 כדברי לא אומרים וחכמים א׳. יום לו ונתקצר למערב ממזרח הארץ כדור כל שסיבב

 השבת יום לחלל תזידו ואיך מכובד ה׳ קדוש עונג שבת היום אלא זה כדברי ולא זה
 יחדיו צדקו הארץ את התריס שני ובאמת כתיב, יומת מות ומחלליה

 הצדק לב״ד להביאם עלינו האלה, התמימים הנוסעים יעשו מה א״כ חשבונם, לפי
 האומר ראובן על לשם, שנכנסו המקום חומרי עליהם נחנו והס העיר ורבני חכמי

עירו כאנשי היום גס לשבות עליו לוו מאמש שבת וכבר ראשון יום שהיום
יום שהיום האומר שמעון ועל בחשבונו, להיות שחל אמש ששבת השבת מלבד
 מקומו כאנשי היום לשבות ג״כ עליו צוו למחרתו לשבות מיעל ועליו ע״ש הששי

שבתות שתי הזה השבת להם ויהיה בחשבונו, להיות שחל ביום ישבות למחרתו וגס
אחרי וכפול משנה עונג בו ויתענגו ימים שני •וארוך גדול שבת זל״ז רצופות
 שמחה שמחו כזאת בשמעם הטסעים אלו שני והנה הארץ, כדור כל את סיבבס

 חייהם, ימי כל רצופות שבתות שתי לשבות כזאת לעשות חשבו כי מצרים בלי
 כי שוא בתקוות תקוו אל וא״ל פניהם על הוכיחום גס עליהם צחקו צדק והב״ד

 אין ולהבא מכאן אבל לכס, נתן ארכה המסע מן בואכם ביום הזאת הפעם רק
 כי מזה המורה לכס^ יהיה אחד שבת יום רק כי עירכם אנשי על היתרון לכס

מעלה שהוא פרסאות ט״ו הוא הטבע דרך לפי שעה כ״ד בכל האדם מהלך
חמש מהשנה פחות ימים בש״ס האדם יהלך סביב הארץ כל היקך נמצא אחת,
 כל תקיף הספינה ואס מיבשה, מוקף הארץ כל סביב אין כי א״א זה אך ימים
 רק סיבובה כל יהיה רגע בלי'הפסק תהלך והספינה העיקר והוא הארץ כדור

 הילוך *בערך על״^הים הקטור ספינת מרוצת כי בקירוב, שעות וג' יום שבעים
פרסאות ט״ו שעה בכ״ד ביבשה אדם כשיהלך ר״ל חמש אחד על ביבשה האדם

מיבשה מוקף הארץ היתה ואס פרסאות, ע״ה שעה בכ״ד היס על הספינה תרוץ
 יום כ״ב רק סיבובה כל יהיה סביב הכדור ותקיף במהירותה הקטור עגלת ותרוץ

 ט״ז, אחד על האדם ממהלך קלה הקטור עגלת מרוצת מהירות כי שעות, וי״ב
 נשרי ותעופת פרסה, ט״ז הקטור עגלת תרוץ אחת פרהה האדם יהלך אס ר״ל

 הארץ כל את יקיף הנשר אס לכן מכ״ד, אחד על האדם ממהלך קלה שמיס
: ימים בט״ו רק יקיפנה הקלה בתעופתו

□  כל פני לו יתראה סביבותיו ויביט מישור וארץ ישר במקום אדם יעמוד א
בעגולה, יחד נשקו נפגשו והארץ והשמים וישרה, שטוחה היא כאלו הארץ

 ונחלק מעלות, ש״ס הוא סביב סביב הזה האופק ויעגול אופיק, נקרא הזה העגול
 צ׳ מהשני רחוק רוח כל דרוס צפון מערב מזרח והס הראשים רוחות ד׳ על

 המזרח ארצות שתאמר כמו כלל בדרך בס לדבר רק זה יספיק לא אך מעלות,
 משכנו איה מקום כל יותר בדקדוק לדעת שנוכל למען אמנם המערב, ארצות

בשם ונקר׳ פטת שמונה ותלדנה לשתים האלה רוחות ד׳ חלוק לכן תבל, עלי
מזרחית



צויוסח נחלת
 מפלות, מ״ה מהשני אחד כל מרוחקיס ואלו וכו/ דרומית מזרחית צפונית מזרחית
 ח׳ חצו ע"כ לתלמידים, היכיב בהם לציין יהפיקו לא עוד ההם והפנות הרוחות

 מעלות כ״ב אך פנה כל מדת יהיה ועתה פנות ע״ז ותלדנה לשתים האלה פימת
 כח׳״וקה עוד יספיקו לא הס יס3ר כמים מלאכה עושי הים נוסעי אמנם וחצי,
 ל"כ על ויכפלו לשנים עוד פנות הכי״ז את יחלקו לכן יותר, עוד וידקדקו הזאת

 רביע חסר מעלות י״ב רק מחברו פנה כל מרחק הל״ב ואלו לתבל, רוחות
 תקנו הזה העגול ובאמצעות מעלות, ש״ס המחזיק השלם מהעגול ל״ב חלק והוא
עליו ונותנים הרוח, שושנת ונק׳ קרניס ל״ב תבנית חרותה עליו אשר הכלי

צפון, לרוח מכוון צפונה אך להורות הוא וסגולתו עבעו אשר השואבת מאבן מחכו
 והוא העולם, צפון מול מבעו מצד אח"כ יתנועע והנה הנה תסבבנו אס וגס

 ידו ועל ים, בלב אניה דרך ידו על לדעת באניות הים ליורדי גדולה לתועלת
 מאוצרותיו הרוח יצא הרוח נתיבות מל״ב צד מאיזה ידעו ג״כ

 השוה קו על רק היומי סבובה כל והיתה נצבת בזוית השמש מסלול היתה
 כל היו אז לדרוס, ולא לצפון לא תטה ולא השמים כדור באמצע תמיד

 שנה ואין באויריהס, ישוו העתים וכל הארץ כדור בכל הלילות עם בשוה הימים
אל הולך השמש עשה ב״ה הכל היוצר אמנם בתקופותיהם, הזמנים חילוך ואין
ממנה, טוב כל יחסרו ולא הארץ חלקי כל ישלמו למען דרוס אל וסובב צפון

 ממנה נוטה כ״א היומי, במסילתה הולכת איננה כי נבוכה כמו היא זה ובמהלכה
 כנז״ל, עצמו קוה״ש על ופעם קוה״ש בדרום ופעם קוה״ש בצפון היא פעם כי עד

 ובמדת והקור החוס במדת השונים השנה עתותי ד לנו תסבב זאת רק וזאת
 מצב כפי והבציר, הקיץ והאביב הסתיו והס השנה תקופות ד' או והלילה, היום

 והנה אלה, כל סבת היא כי הזאת בעת הארץ אל יט3ות תעמוד אשר השמש
בזה גדול והשינוי מאד ההפרש רב והקור החום במדת וכן והלילה היום במדת
הנה כי לוירוס, ופעם לצפון פעם השמש נטיית מסבת לנו הבא הארץ בחלקי

 היום תמיד יהיה שמה הכדור אורך כל סביב ותחתיו השוה קו במסבי להשוכניס
 עד ואילך השוה ומקו השנה, ימות כל שינוי בלי שעות י״ב ג״כ והלילה שעות י״כ

 לחלק חלק ישוה לא לדרוס וכן לצפון כן הכדור ברוחב המתפשטים הצירים
 הצירים מן לאחד קוה״ש מן המקום יתרחק אשר עוד כל כי למדינה, ומדינה

 הפרש יוכר לא הקוה״ש בקרבת כי והוא וקיצורם, הימים באריכות ההפרש יגדל כן
 ובקרבת פרסאות, ק״כ מרחק הם אשר מעלות ח׳ עד שעה בחצי למקום ממקום
 והוא פרסאות, בשני רק היוס באריכת שעה מחצי יותר גדול הפרש יוכר הצירים

עגולי שני שהוא וחני מעלות כ״ג עד לדרוס בין לצפון בין ומעלה מקוה״ש כי
י״ג המוז בחדש הארוך יומם הצפוני היפוך עגול במקום להשוכניס יהיה ההפוך,

 וחצי שעות עשר היוס טבת ובתקופת וחצי שעות עשר רק והלילה וחצי שעות
 ההפך להם יהיה הדרומי היפוך עיגול במקום ולהשוכניס וחצי, שעות י״ג והלילה
 והלילה והצי שעות י״ג הארוך היום ובטבת וחצי, שעות עשר רק היום בתמוז
 והיום צפון רוחב הי״ג המעלה תחת שוכנת היא עדן זאת ובעירינו וחצי, שעות עשר

 יהיה אז ט״ז המעלה עד צפון לצד והלאה ממנו כי שעות, מי״ג פחות בתמוז לנו הארוך
הנק, והם לדרוס בין לצפון בין וחצי ס״ו המעלה עד ומשם שלימות, שעות י״ג הארוך יומם

עגולי



יוסח נחלת
 כ״ד הארוך יומס להם יהיה וחצי ס״ו המעלה תחת לצפון השוכניס האלה הצירים, עטלי
 ובימות ההוא^ מעל״ע כל האופק תחת תבוא ולא שם תשקע לא יהשמש שלם, יוס שעה

 הלילה תהיה מבת בתקופת כי עד הלילה שמה יתארך כי הדבר יתהפך החורך
 וחצי ס״ו המעלה תחת בדרום ולהשוכניס יום^ בלי שעות כ״ד האחרונה הארוכה

 בתמו/ תהיה הארוכה ולילה במבת יהיה שעות כ״ד הארוך יומס כי בהיפך הוא
 יומס להם ויהיה צפון רוחב הל״ב המעלה תחת שוכנת היא עה״ק בירושלים ולכן

 אסמרלייא בחלק מלבנרד ובעיר שעה, וחומש שעות י״ד תמו! בתקופת הארוך
 שעות י״ד הוא מבת בתקופת הארוך ויומם דרוס רוחב הל״ו המעלה תחת היא

 רוחב מ״א המעלה תחת שוכנת היא התוגרמיס בירת סמאמסל ובעיר וחצי,
 היא האינגליס בירת לנדאן ובעיר שעות, מ״ו הוא בתמוז הארוך ויומם צפון

 להשוכניס עד וחצי, שעות מ״ז הארוך ויומם רוצ״פ נ״א המעלה תחת שוכנת
 והשוכנים כנז', שעות כ״ד הארוך יומס יהיה איסלנד באי כמו וחצי ס״ו מעלה תחת
 יומס להם יגדל התקופות בעת כי עד הזה, השינוי יותר עוד יתגדל צפונה עוד

 כי עד וכו׳ ג׳ ב׳ אחד שבוע גס וכו', ר ג׳ ימים שני הקיץ בעת הארוך
 חדש הארוך יומס להס יהיה בשעה מס׳ חלקיס ח״י ס״ז מעלה תחת להשוכניס

 לילה להס תהיה כי הדבר יתהפך החורך ובעת לילה, בלי אחד יוס כולו ימיס
 כן צפונה יותר עוד והמעמיקיס יוס, בלי לילה כולו ימיס חודש ג״כ ארוכה אחת
 הציר במקוס כי עד וכו׳ ד' ג׳ חדשיס שני עד גס בקיץ היוס להתגדל יוסיך

 מתשרי ואח״כ תשרי, עד מניסן והוא רצופיס חדשיס ששה ארוך היוס יהיה הצפוני
 יזהירו הצפוניס מאורות ורק ושוממה ארוכה אחת לילה חדשיס ששה ניסן ועד
 תשרי ועד מניסן כי להיפך יהיה הדרומי הציר במקוס זה ולעומת מעמ, שס

 העומד והאדם ארוך, אחד יום יהיה ניסן ועד ומתשרי ארוכה, אחת לילה תהיה
 יעמוד) מי קרתס לפני כי חי כל שם אין באמת (כי אדס בני שם ישכנו אס שס

 השמש ■יראה לא הארוכה ובלילה לאופקו, סביב סביב אך השמש מסיבת יראה
 לאופק, להם השוה>הוא־ הקו האלה הצירים לשני כי לאופקו, מתחת נכסתה כי

 שנה חצי זמן הצפוני הציר במקום יהיה הצפונים במזלות השמש תסבב וכאשר
 מהציר השמש נכסה אז הדרומים מזלות תחת השמש וכשתסבב אחד, יום כולו

 ישלימו אחת ולילה אחד ויום שנה, חצי ג״כ הדרומי להציר להאיר ויתחיל הצפוני
 בשוה השמש מאור יהנו כולם הארץ כדור תושבי לכל כי לך יוצא ומזה השנה,

 את השמש תשלים אשר אחרי השנה לתשובת כי כלום, יתרון זה על לזה ואין
 אשר את הארץ, חלקי לכל השמש תחסר או תמלא ורביע, ימים בשס״ה הקפתה
 בעומר ימודו השנה כלות אחרי כי עד הזמנים, מן בזמן לאחד הותירה או פחתה
 השנה חצי יקבלו כאחד כולם כי החסיר, לא והממעיכי המרבה העדיך לא והנה

:והבן בצל ישבו השני וחצי פניה אור את
ת ל מ  עד השוה קו מן כי הארץ, חלקי על ההפרש מאד רב והקיר החום ב

 לעומתם מהלך השמש אשר והדרומי הצפוני ההיפוך עיגולי שני
 וחצי כ״ג מעלות מ״ז רחבו אשר השורפת רצועה או החמים איזורי נקראים
 גדול החום ההם החמים באיזורי ופה ולדרום, מקוה׳׳ש וחצי וכ״ג ולצפון מקוה״ש

על יוצא השמש כתנור, בוער בא היום החמימות בתכלית יתחמם האויר מאד,
האר;



צזיוסה נחלת
 החוצה ההולך כי עד ראשם, קדקד על ישר בניצון תנה היא ני בגבורתו הארץ
 כידוע ייקדו, ברמץ כמו רגלו ומדרך ראשו על חותה הוא גחליס הצהרים בעת
ת;/ המדאיב השירך החס עדן בעירינו מזה  עד וסיון אייר בחדשי בפרכי או

 עד שאתו נוכל לא כמעע לפעמים אשר כאן השורר הגדול מהחום הגדיל אלול
 גם ולפעמים הידיס ואצילי היריכייס תחת לוהעות דקות אבעבועות יולדו כי
 הבורא ישתבח בקוש; כ״א ומלישב מלכת האדם את ויפריע פלכי לא הטך כל

 מנשבות ורוחות עוז ממרות לנו הביא פעמים כמה כי עליה ולדרים לארץ המרחם
עיגולי שני ומן נפלאותיו, עמקו מה האייר את יקררי למען פתאום בפתע

הממוזגים איזורי נק׳ לדרוס כן לצפון כן הצירים עגולי שני עד הנז׳ ההיפוך
 ברוחב מעלות מ״ג מהם אחת וכל הדרומי, הממוזג ואיזור הצפוני, הממוזג איזור
 עצמם הצירים עד הצירים עגולי שני ומן וחום, בקור ממוזגים ההם האיזוריס ושני
 באמצעיתו והציר מעלות, וחצי כ״ג מהם אחת כל אשר הדרומי וציר הצפוני ציר
 האיזוריס ושני העולם, בסופי הארץ כדור קצוות בשני הס דרומי בין צפוני בין

 ואיום נורא והקרח הקור קרתו בתכלית פה האויר כי הקרים איזוריס נק׳ ההם
לספורי אמון יתנו לא כמעע הממוזגים בארצות הביניס שוכני כי עד מא^

הצירים בגלילות אשר הנורא והקרח הקור על לא ההם, הקצוות בשני הנוסעים
 ושניהם יסודם, באמת אשר עוזם ועוצם קוה״ש במסבי אשר החום רוב על ולא

 הצירים על אך העזה, ארצם בעבע הורגלו כבר אשר אדם מבני ממשבים המה
 תוחן! כל כי הוא והכלל הקור, עוצם מפני חי בעל כל יסבול לא שם בעצמם

 ילך קוה״ש מן יתרחק אשר עוד וכל קוה״ש, על הוא עוזו בתעצימות החמימות
 יהיה שמה הבינים לארצות יבוא כי עד לאכי לאע השמש מחום האויר ויתקרר

 להתרחק דרומה או צפונה הארץ תעמיק אשר עוד וכל ממוזגים, החום גס הקור
 כל עוד יסבול לא הצירים בגלילות כי עד הקור ירבה כן הצירים לצד מקוה״ש

 דומיה לה שוכנת הכיבע וכל שמה, אשר הנורא הקור ועיז תוקך את צמח. וכל חי
 שלג הוא הלבנים בבגריה׳ ומעועפת י כמתה נחווריס בפנים והאדמה הארץ, על

כל סבת ראש הוא לדרוס, או לצפון הארץ רוחב או הזה הציר ורוממות עולמים,
: חומה או הארץ קור

ד ו \ עוד כל מונח כלל והוא הארץ, על והקור החוס במדת אחרת סבה יש ?
תשפל עוד וכל אוירה, תתקרר כן ברמה למעלה ארץ תתרומס אשר ^

 על כי הציר ברוממות ארצות שתי ישוו ואס עליה, חומה תרבה כן למעה ארץ
מהשפלה יותר קרה הרמה ארץ תהיה שניהם, שוכנים הרוחב ממעלה אחת מעלה

בגובה פרסה רבע כי שפלה, ארץ ובין רמה ארץ בין גדול הפרש נכר ובזה
 המשל נמצא ובא״י הצירים, לצד פרסה מאות שלש כמו הארץ אויר לקרר תפעל
 עבריא ועיר כנז״ל, הל״ב המעלה תחת שוכנת עה״ק ירושלים כי לעין ונראה

 המעלה תחת שוכנת היא כי אחת מעלה כמו מירושלים לצפון רחוקה עוד ת״ו
 יותר קרה אוירה להיות עבריא ראויה הציר התרוממות ולפי צפון, ברוחב הל״ג

 ובעבריא המזג, ועובת קר אוירה בירושלים כי ההיפך מצאנו ואנחנו מירושלים,
 פני מעל עולה וגבהה ברמה שוכנת ירושלים כי הוא וסבהם ובוער, חס אויר
שוכנת מבריא ועיר קרירותה, סבת היא וזו רגל ועי״ח אלפים כמו התיכון הים

בשפלה(כה)



̂יוסף נדולת
 סבה היא וזו הסיכון יס מפני רגל מאות כשש ועמוקה נמוכה ועוד בשפלה

 שהיא רגל אלפיס כל טבריא מעיר ברמה גבוהה ת״ו ירושלים נמצאת חמימותה,
 האויר ממוזגי וגלילות מדינות נמצא אס עוד נתפלא לא ומזה פרסה, שמינית

 הקור ואקלימי הצירים גלילות תוך להיפך וגס מאד, החמיס הארץ חלקי בתוך
 הזאת הארץ מערכת לפי אשר ר^ויר, ממוזגי מקומות איזה בהס ימצאון והקרח

 רמת רק הוא וסבתם כן, לה היה לא הארץ חוס כל סבת שהיא השמש מצד
כן הארץ מן ויתרומם יעלה עוד כל האויר כי הוא והכלל שפלותה, או הארץ
הישר הארץ שטח על אך הוא האויר לחמס השמש פעולת כי חומו, ויתקרר יחסר
 לאט יחסר למעלה והלאה ומשם העולם, יס מן העליונים ־מיס פני לשטח השוה
תתוס שם אשר למעלה האויר ברוס ידוע גבול אל תבוא כי עד חומה לאט

אשר השלג אף כי עד מאומה, לחממו האויר על עוד הפעל ולא השמש פעולת
 וגבהס שיאס אשי הגבוהים ההרים כמו עוד, ימס לא ההוא בגטל יהיה
 ולא לעולם, השלג שמה וישאר ראשם מעל השלג ימס לא ההוא הגבול אל יגיע
 בכל לא אמנס עולמים, ושלג קור תמידי חורף כ״א הקיץ עת לעולס שס יהיה
ס שוה הארץ כדור  מן הזה הגבול יתרומם החס באיזור כי ההוא, הגבול בס
 מדדו לכן עוזם, ברב האלה מקומות על הפועיליס השמש ־חוס מפני הארץ שטח

 מן גבהו בתכלית השלג קו גבול יהיה בעצמו השוה קו על כי ומצאו החוקרים
 לצפון קוה״ש עברי משני הצירים לצד והלאה ומשם רגל, אלף י״ד הארץ שטח

 הארץ. מן ומרחקו גבהו יתמעט כן הצירים אל יותר יתקרב אשר כל ולדרום,
 וכאשר רגל, אלף מ׳ רק השלג קו גובה מגיע ולצפון מקוה״ש מעלות מ׳ ובריחוק
 עד רגל, אלף רק שמה השלג קו גובה מגיע מעלה ע' עד צפונה עוד העמיק

 המידי והקרח הקור שמה יהיה ולכן הארץ, על הגבול יהיה בעצמו הציר על כי
 ברום השלג קו תבנית כי זה לפי ונמצא עולמים, שלג והשלג הפסק, בלי והחורף

 צירי שני אל מחוברים קצותיו שני כי הארץ, על כפה ותבנית כדמות הוא האויר
גובה אל יגיע עדג קוהן^ תחת הרבה יתרומם ובאמצעיתו הכפה, רגלי כמו הארץ

: כנז' רגל אלף י״ד גבול
ד  במזרח ושמושן אש טבעם טא״ק סי׳ קשת אריה טלה מהם הנז״ל המזלוית ר״

 והס במערב ושמושן רוח טבעם תמ״ר סי' דלי מאזנים תאומים זכריס, והס
 נקבות, והם בדרום ושמושן מיס טבעם סע״ד סי' דגים עקרב סרטן זכרים, ג"כ
 ובפנימיות נקבות, ג״כ והס בצפון ושמושן עפר טבעם שב״ג סי׳ גדי בתולה שור

 הנכללות נהי״ם חג״ת ■ ספירות ז׳ בבחי׳ הס חנכ״ל שצ״ס לכת כוכבי ז' כי הענין
 ניתנים שם השמים ברקיע לאותות והיו וז״ש שלי, בצבא אות הנק׳ ביסוד ונרשמות

 חמה גבורה מאדים חסד לבנה כזה והס ת״ת, שמיס של רקיע הנק' ביסוד
ת  בג״ד כפולות ז׳ כי והבין.ג״כ מלכות, צדק יסוד שבתי הוד כוכב נצח נוגה תפאי
 וז׳ רחמים הס שביסוד רפויים ז׳ יצירה, בס׳ הנז׳ לכה ככבי ז׳ נגד הס כפר״ת
 קצוות ושש בת״ת הנכללים קצוות שש הס מזלות וי״ב דינין, הם שבמלכות דגושיס

 מעילא ביסוד וירדו מזלות שש נרשמו מהם שבת״ת ו׳׳ק כי והוא במלכות, הנכלליס
 נצח סרטן ת״ת תאומים גבורה שור חסד הוא טלה כזה, נה״י חג״ת והס לתתא
ו״ק ישר, אור דוכרין בחינת והס יסוד בתולה בהוד אריה החסד במימי הגדל

שבמלכות



צהיוסף נחרת
 מאזנים. הזה, כסדר לעילא מהתא האחורונוה מזלוח שש נרשמו מהם שבמלכות

 בחינת והס בחסד דגים בגבורה דלי בת״ה גדי בנצח קשת בהוד עקרב ביסוד
 חצי ליושבי קיץ הנק׳ אלול עד מניסן חדשים ששה כי הבין ובזה חוזר, אור טקבין
 וירושלים א״י הארץ כיבור המקורות מבחר ושמש הישוב עיקר שמה כ־ הצפוני הכדור

 סיון וחודש ישר, אור נה״י חג״ת לתתא מעילא דוכרין בחי' הם אלו וחדשים ת״ו,
והס גשמים וגבורת חורף ניסן עד ומתשרי ה״ח. בחי׳ הג' חדש התורה ניתנה בו

חוזר: אור טקבין בחי׳
 הנה והוא מילתא, ביה נימא הארץ טיור היא כי א"־ מעניין לידן ואתא הואיל

 שאין ואמרו ככרוכייא צווחו ואחרונים קדמונים עמינו בני מתיכט רבים
 עליהם נתבלבל ובזה מזרח, לצד מעלות ל״ז מא״י הלאה רק הארץ טבור א״י

 ומי זה בכל נשענו מה על ידענו ולא הימים בחשבון לדרכו פנה כ״א החשבונות
 אין הלא המדינות, ואורך חשבין יצא מי ומבטן מאין היישוב התחלת להם הגיד

 האומות חכמי בדברי נתלו רק מרז״ל ולא הכתוב מן לא ועיקר קבלה שוס בזה לנו
אין יען התחלה מקום אין שלכדור ולפי האורך, בחשבון בהסכמתם  ראש לא לו כי'

 ראש לעשותה תוכל ממנו ונקודה נקודה כל כי בהסכמה, כ״א טבעו מצד סוף ולא
 מזרח בשם לקרוא האורך חשבון מתחילים מאין החיקרים נתבלבלו ומזה סיף, גס

 הימים חשבון תחילת שמכאן לומר עליו נסכים הארץ מן מקים איזה כלומר
 נאמן במקים קבוע כיתד לנו שיהיה כדי ספרים ובשאר הקודש בספרי הנמצאים

 כדי ועוד כנז״ל העולם לכל בשוה והלילה היום שאין מאחר החשבון, יתחיל שמשם
 עד מדינות, שאר אל בערך בעולם הוא אורך באיזה העולם מדינות לסמן שנוכל

 בלשונם הנק׳ א׳ מאי ממערב האירך להתחיל התוכנים חכמי הסכימו שכהיום
 להלאה מעלות כעשר רחוק המערבי אקיונוס ים תיך שוכן הזה והאי פעררא,
 חז״ל כי דע אמנם בלבד, הסכמה רק זה כל אך מערב, לצד פורטגאל ממדינה

 ושהוא טבור.הארץ נק׳ ת״ו שירושלים מקום בכל אמרו הס אבל דעתם כן לא
 אל המאמר שיובן ע׳?* ואמצע, וסוף החלה אין שלכדור היות ועם העולם, באמצע

 הצפוני הכדור בחצי כי מבואר הענין כבר הישוב רוחב מצד והנה הישוב, אמצע
 ברוחב הישוב כל הרי כנודע. תחלה הישוב עיקר ששם הדמיון) (בדרך העליון
 תוקף מחמת הגון ישוב אין ואילך שמשם צפון לצד מעלות ס״ו עד השוה מקו נחשב
 בקירוב, הרוחב אמצע הוא הרי מעלות ל״ב מקוה׳׳ש ירושלים רוחב והנה הקיר,
 הסכימו הסכמה מצד ורק להתחלה ברור מקום כאן שאין מאחר הישוב אורך ואולם
 מעלות נ״ג הוא המערב מן ירושלים אורך זה לפי נמצא כנז״ל, פעררא מאי האומות חכמי
 הים שפת אצל שהיא ממדינה המזרח מקצה האורך חשבו הס כי יחשבו כן לא חזיל אבל

 כא״י, א״י נגד ברוחב שהיא המדינה מן שנחשיב מכרעת והדעת המזרחי אקיוטס
 מעלות ל״א ברחוב ואמצעית המזרחי אקיונוס שאצל השינא ארץ כי תראה והנה

 מקומות לפי חז״ל לדעת המזרח קצה נקרא שזאת הראוי מן וא״כ מקוה״ש,
 מדינה זולתה ואין מקוה״ש הזה לרוחב בקרוב הס אשר ובכל א״י שהוא מושבותיהם

 ובדוק צא ומעתה לו, קרוב או הזה ברוחב שתהיה המזרחי הים על יושבת אחרת
 מעלה, ל״א ברוחב ג״כ שהוא לה הסמוך והאי השינא אירך תמצא הארץ במפת

המזרחי ישוב מקצה, ירושלים הרי במפה, נרשם שהוא וכמי מעלות קמ״ג ובאורך
נ׳



נחלתיוסוז
 ישוב מעלות נ״ג רק איט המערב לצד אך האיץ, כדור רובע שהוא מעלות צ׳

 בדקדוק הארץ מן הכדור חצי לחשוב נבא אס אבל המערבי; אקיוטס היס עד
 המזרחי אקיוטס שפת על שהיא השינא חן מזרח נקודה שהתחלנו מאחר הנה
 נגד הנה העליוך הזה הכדור חצי בחשבון נכנס שבמזרח האקיוטס רוחב ואין

 אל נחשב ויהיה הזה החלק בתוך המערבי הקיונוס הים רוחב שיכנס ראוי זה
 עולס תחלת מדינת שהיא ברזיליאה מדינת שעד ונאמר העליון, הכדור חצי ישוב

 צ׳ במרחק שהוא ובאמת הארץ, מכדור השני החלק שהוא אמריקא הנק' החדש
 עליה שנאמר לירושלים נאה שס והרי הארץ, במפת ותשכח דוק מא״י מעלות

 בטבור שירושלים אמרם על רז״ל נגד המתחכמים כל ויבושו הארץ בטבור שהיא
 וקנין מקנה וגו׳ שלל לשלול ל״ח ביחזקאל והו׳ לזה מסייע מלא ומקרא הארץ
 התחלת עליהם משתבש האומות חכמי גס כי ודע א״י, ור״ל הארץ טבור על יושבי

 ובחדשים מעלות ס״ו ירושלים נרשם הישנים א״י של במפה כי זא״ז וסותרים האורך
 מאי האורך חשבון התוכנים כל הסכימו לא עתה שגס אלא עוד ולא נ״ג, רק

 וקצתם פאלמה,. מאי וקצתם קנאר; מאי התחילו קצתם הנה כי הנז״ל, פעררא
 שינויים תמצא כי נעיס קירא בעיניך יפלא לא ולכן הצרפתיס, בירת פאריז מעיר
 מאי בחרו הסכימו התוכנים רוב אך האורך, בחשבוני התכונה בספרי רבים

 להם יש דחז״ל ועכ״פ לעיל, רשמתי וכן אפריקא מערב בקצה אשר פעררא
: וכנז׳ וברוחב באורך היישוב באמצע א״י שהניחו במה שיסמכו מה על

----------- י -—

הארץ תכונת כללי קיצור י״ח פרק
ל ן  מרכז והיא העומדת היא השמש כי והחליטו קיימו זמנינו וחוקרי תוכני ף
הלכת, כוכבי שאר סביבה^ין ומקפת סובבת הולכה והארץ הגלגליס, כל *

 השמש את לסבב הבאים בתוך עולה במרום המרום מצבא כאחד הוא אף כי
 כל אשר החדשה תכונה נקראת ההיא והשיטה בעיגול, כנקודה לדעתם השוקעת

 אותה ויקיפו השמש סביב הולכים סובבים כולם ביניהם הארץ עס הלכת כוכבי
 והשערה סברא בדרך רק הס העניין בזה התוכנים דעה כי ודע שוניס, בזמנים

 פרי רק הדברים אלו כי בזה מודים בעצמם ■והס זה על חותך מופת להס באין
 אין בו ויחזיק הזה בדעה יאמין אשר ישראל מבני איש איש ומ״מ מחשבותס,

 אט אין אבל ושבע״פ, שבכתב בתורה באמונתו ורפיון חולשה שוס זה משוס בו
 כי תמים לאנשים ובפרט ומתמיה זרה דעה היא כי הזה במונח להחזיק יכולים

 טפינו עם אנו כי נאמר אס והיתול צחוק לעג כי ועוד מימיהם, כזאת שמעו לא
 העומד השמש את להקיף בשמים למעלה ונעלה נסבב בהמתינו וכל מקניט נשיט
 שעות י״ב יום בכל שנה מחני פחות לא שם ונתמהמיה אחד במקום שס קבוע

 עולה אינה היומי בסיבובה הארץ כדור כי חת״ל ואף מזה, יותר זר דבר לך ואין
 על כולה תסוב שעות כ״ד ובמשך בריחה על מתהפכת רק כ״א בשמים למעלה

בתנועה בעיגול מתגלגלת רק יורדת ולא עולה לא אינה זה ולפי השמש, מול צירה
מהיריית



צטיוסף נחלת
 טליית מבלי התנועה במרוץ סביב סביב בעיגול בידו כלי המגלגל כאדם מהיריית

 שהוא במה בזה נוחה ישראל חכמי רוב דעת אין מ״מ אבל תהוס, ירידת או רוס
 בחצי השמש ויעמוד וכ׳ דוס, בגבעון שמש כתיב דביהושע השמש תנועת מבטל

 הכתוב לשון ובפרט הכתובים, בשאר וכדומה תמיס, כיוס לבא אץ ולא השמים
 שסובב הרי קצותס, על ותקופתו מוצאו השמים מקצה אורח לרוץ כגבור ישיש

 לתרץ נתחבטו הזאת הסברא שבעלי ואעפ״י לכת, כוכבי כשאר והולך השמש
 נטשתי לכן מספקת, תשובתם אין כי בידס חרס והעלו יגעו לריק אך הקושיא

:ה׳ בנחלת מהסתפח וגרשתיה הזאת המוזרה הדעה
ץ ל א  עגול כדור כמו תבניה היא וצדדיה פאותיה בכל ככדור עמלה היא ה

 קטן חלק אך להשיג אדס עין תקצר כי עד מאוד, עד היא גדולה אך
 עוד אין כי עד ע״ז לנו מעידים וברורים חזקים רביס ומופתים כדוריתה. מניטיית

 עגול. הוא הליקוי בעת הירח על הנופל הארץ צל כי המה והמופתים בזה. ספק
 קו תחת עומד כשאדם שנית מהארץ. מטונת עגולה ותאר דמות בחוש נראה וזה

 י האדם יסע וכאשר לאופקו. שויס והדרומי הצפוני הצירים .כוכבי שני יראה השוה
 יסע אם ולהיפך הדרומי. ציר כוכב ממנו ויתעלם הצפוני ציר כוכב לו יתרומם לצפון

 כי ברור מופת וזה הצפוני, ציר כוכב ויתעלם הדרומי ציר כוכב יתרומם לדרום
 אך כוכב שום ישפל ולא ירום לא לעולם שטחיה היהה אלו כי כדוריה, הארץ

 כי הארץ את מהתריס יותר נאמן עד הוא ג׳ מופת מאד, רחוק בדרך יהלך אם
 אל ושבו סביב סביב הארץ פני כל את באניות ההרים סובבו פעמים הרבה

 אלא ־כדורית היא למערב ממזרח לבד ולא בפי״ז כנז״ל ממנו יצאו אשר המקום
 מפני לדרוס מצפון לסבב יכולים התריס שאין אלא כדורית, היא לדרוס מצפון גס

 רמים הריס כי אך הארץ כדור והנה יעמוד, מי קרתם לפני כי הקור תוקך
 ישפלו מאד עמוקים עמקים וגס יגיע, לעב שיאם כי עד פניה על מתנשאים
 כדור גודל ערך נגד המה כאין כי כדורה תמונת את ישנו לא זאת בכל תהומות,

 למעלה פונה שיהס1שר^ באופן הארץ כדור סביב הס אדם בני ישוב והנה הארץ,
 הארץ בחלק שם שהאדם מקום ובכל הארץ, מרכז כלפי ביושר עומדות ורגליהם

 במדינת התחתון בחלק נס הוא ככה הדמיון, לפי העליון חלק יושבי היוס כמוני
 במתי על דורכים כמוהם כמונו רגלינו, כפות תחת יושבים הם אשר אמריקא

 האדם יתקיים איך תתמה ואל הרקיע, כפת תחת למעלה פונה והראש ארץ
 ישאל שא״כ זאת היא הבל ששאלת ממנה הטפל יפול ואל למטה הפונה בחלק

 בלימה על ארץ התולה ואלהיס באויר, תלויה היא מה על בכלל הארץ על ג״כ
 סגולה בארץ שם ית׳ הבירא כי והוא' עליה, נצב ישר האדם את עשה הוא

 תקרא הזאת והסגולה צד מכל סביבה החונים הגשמיים כל אליה שמושכת נפלאה
 מן וכשירד לפנים גופו יטה בהר אדם יעלה אס תראה הלא המושך, כח כשם
 דעה בבלי אך כזאת יעשה אדם וכל ממנה, יפול לאו ואם לאחור גופו יטה ההר

 בתנועתו להטותו אדס כל בטבע בחסדו הבורא הטביע כבר כי וטעמו הדבר> זה
 האנשים יפלו לא למה עוד התמה אל וא״כ לטובתו, הארץ למרכז ישר קו אל

 בסוד בא שלא מי והנה מהכדור, השנית בעבר רגלינו כפית תחת העומדיס
כי באויר תלוי מקשיי כדור כמי שהארץ שידמה בעיניו רחוק התכונה חכמת

למראה



יוסף נחלת
 בני ישוב כי לו ינידו כאשר מזה וביותר שמוחה״ שהיא ישפומ עיניו למראה
 וראשו הארץ על רגליו ישר נצב הולך הארס מבני א׳ וכל הארץ סביב הארס
 הרוח איש פתי שומה משיגע אי ויאמר פיו שחוק ימלא אז מעלה״ כלפי סונה
 (ר״ל העליון הזה בחלק הארץ על כלכס היום נצביס אהס הלא זה יתכן איך
 נצב שם רגלינו כפות שכנגד הארץ חלק על כי יסופר כי היאומן דעתו) לפי

 רעהו ובא ממני״ ינוסל יפול ולא לממה וראשו רגלינו נוכח רגלו ישר האדם
 וחסרי אויליס רק אינס בחקירות הנכנסים כל כי מעולם ידעתי הלא ויאמר־
 הקערה להפוך בו נזרקה אפיקורסת אך לבד אולת זה אין אבל הג' ויאמר דעת,

 למעלה וראשו בארץ במישור יעמדו רגליו ישר האדם את עשה ואלהיס פיה על
 ירד איך איפוא א״כ הד׳ ויאמר הפיך, עולס לראות רביס חשבינות בקש והוא

 ויען מבעו. נגד למעלה מלממה עולה הוא הלא אדס בני לאותס והשלג הגשם
 בחלק הזה המשוגע ולדעת והשלג הגשם ירד כאשר הוא מלא מקרא הלא החמישי
 מכחישות המוניות מענות בזה וכיוצא יורדין ולא עולין והשלג הגשס הארץ מן התחתון

 ואלו ברורות, בראיות י בתכונה למתחילים כנודע ספק בלי כדורית הארץ ועכ״ז זה,
 : ומסשותס וסכלותם אולתס בשמלת יישכבו מענותיהם בחרפת ילינו המוענים

י ^  עמקי שהם שמלפניו בס׳ הן זה בפרק הן למודים ואיזה מילים איזה שיש ל
אלה, בכמו ניסו לא כי עירט לתלמידי ובפרמ עמינו בני לנערי ההבנה

 מדינה אס והיא עוד. תכשל לא למען האפשרי בקיצור בינה להשכילך יצאתי לכן
 ארץ, יקרא ההוא ניניהם היס יפסיק מבלי מדינות שאר עם תגביל אשר גדולה

 עבור בלתי בגבולה עבור יוכלו מבלי היס מתוך תצא אשר מיבשה חלק אם
 ומצד גבולותיה רוב רק הים יסובב אס אבל אי, נק׳ זה לה הים דרך במעברות

 אשר ארץ רציעת אס הא; חצי החלק זה נק׳ אז אחרת למדינה יגביל אחד
 זה יחד ימיס עברי בשני אשר ארצות שתי ותחבר הסמוכים ימיס שני בין תפסיק

 סמוך היס מתיך תעלה אשר גבנונים מלא ארץ רצועת אס הארץ, בריח נק׳
 וגדולים קמניס הגיס איים מלא מהים חלק אס מצר, גבנוני נקרא זה למדינה

 בה לעבור היבשה בתוך ידחוק אשר מהים אחד זרוע אס האייס״ ים נק׳ זה
 הסמוכות ארצות שתי בין תפסיק אשר היס רצועת אם הים, לשון נק׳ זה מה באורך
 תדע עוד היס, בריח נק׳ זה יחדיו ארצות עברי בשתי אשר הימים שני ותחבר

 לש״ס יהיה גדול אס קמן אס עגול כל הסיבי קי את חלקו המדות חכמי ני
 לשתות לחומש ולרביע לשליש לחלק תוכל ש״ס מספר כי יען מעלות, או חלקיס

 גס שלם, מספר המנה יצא ותמיד וכו' לכ״ד לכ׳ לי״ח לע״ו לי״ב לי׳ לני׳ לח׳
 או רגעים הנק' חלקים לס׳ חלקו מעלה וכל השנה, ימות למספר הוא קרוב

 אחד קו נמשוך אס תדע עוד דקין, דקי לס׳ דקה וכל דקין לס׳ רגע וכל מיממין
 קוער נק׳ הזה הקו מהארץ הסבב הקי את קצותיו בשני ויגע הארץ מרכז דרך

 התפוח את תתחוב כאשר האדמה מעבה כל דרך העובר הבריח הוא הארץ.
 פרסאות תשי״כי אלך מחזיק הוא הזה הארץ קוטר עביו, דרך במחט או במוט
ך העובר הארץ קיטר מדת זה אמנס  אבל למערב, ממזרח המרכז די
 אס מעט, מזה קטן הוא לדרוס מצפון המרכז דרך העובר הארץ בריח

תתחוב אשר המוכי מן פרסאות בחמש הזה המוט יקצר ציר אל ציר מן מוט תתחוב
בטבור



קמסה נחלת
 ציר אל ציר מן הקוטר יהיה ולק השני, הטבר טד השוה קו על הארץ בטכור

 ונלחצת נדחקת היא הצירים במקום כי והוא פרסאות, תשי״ד אלף רק
כדור צורת שונה ולכן מעט, גבנונית היא השוה . הקו ובמקום בצורתה,

ש״ס ג״כ מחזיק עמלה או הארץ חוג שלם. כדור *מתמונת הארץ
 עולה ש״ס פעמים וט״ו פרסאות ט״ו מחזקת בעגולה מעלה וכל כנז'. מעלות
 הזה העגולי והקו הארץ, כל סביב היקף וזהו פרסה מאות וארבע אלפיס חמשה
 הוא הכדור באמצעית שוה ובמרחק סביב הכדור כל לאורך הצירים שני בין העובר
 חלקים שני על בעברו הארץ כדור את וחוצה חולק משוה הוא כי השוה קו הנקרא

 צירי המה הם אמצעיתם קצוות ושני הדרומי הכדור וחצי הצפוני הכדור חצי שויס
 הדרומי, ציר דרוס באמצע הוא והשני הצפוני, ציר צפון באמצע הוא האחד העולם,
 בדעתך חשוב לכן העולם, רוחב הנקרא הוא הצירים עד השוה מקו הנאחז והקשת

 עם כישר מקבילים והולכים הכדור כל את םובביס קוה״ש.עגולים צידי משני כי
 את מלכים מונים וממנה אחת, נק׳ האחד מצדה אשר הראשונה עמלה קוה״ש,

 מצדה מספרו, יהיה מעלות וצ׳ מהרוחב הקץ יהיה ושס הציר עד הרוחב עגולי
 כל נמצא דרוס, רוחב נק׳ מקוה״ש הדרומי ומצדה צפון רוחב נק' מקוה״ש הצפוני

נק׳ הם האלו הרוחב וקוי •הכדור, רביע והוא מעלית צ׳ מקוה״ש רחוק ציר
אל'הקו יתקרבו ולא יתרחקו לא סביב הכדור את בסבבס כי המקבילים ■העמלים

 המקבילים העגולים אמנם סביב, סביב שוה במרחק לו מקבילים הס רק השוה
 יתום מאד קטן יהיה הציר אצל האחרון העיגול עד ־ומתקטנים הולכים הם האלה
 כל כמשפט מקוה״ש, הדרומי לציר הוא וכן הצפוני לציר הוא כן נקודה, עד ויכלה
 על הנה כי מכולם, הגדול הוא ממנו האמצעי העיגול הוא הקוה״ש אשר כדור
 תחת המקיף קו ואורך פרםאות, f ט הזה במקום המעלה גודל תהיה קוה״ש עיגול

 וכאשר פרסה, ות׳ אלפים חמשה הוא סביב הארץ את יאזור אשר ההיא המעלה
 י״ד רק הזה המעלה,במקום גודל תהיה מעלות כ׳ עד מקוה״ש העגולים יתרחקו

 עד יותר עוד וכשימ^חקו פרסאות, ע״ד אלפים חמשה המקיף קו ואורך פרסאות
 אלפים ג׳ רק המקיף קו ואורך פרסה וחצי תשע רק המעלה אורך תהיה מעלות נ׳

 בקירוב, וחצי פרסאות שתי רק המעלה אורך תהיה מעלות פ׳ ועד פרסאות, תע״א
 נקודה, עד יכלה בעצמו הציר על כי עד פרסאות, תתקל״ח רק המקיף קו ואורך
 כל כערך המעלות ערך הוא אחד ערך הלא כי הם אחת המעלות מספר אמנס

:והבן קטנו, לפי והקטן גדלו לפי הגדול העיגול
□  לדרוס מצפון הארץ כדור על עגולים נמשכו כי עוד במחשבתך תחשוב א

 קוי-הרוחב את וגם השוה קו את החותכים הצירים שני דרך סביב סביב
 או הצהרים אופני נק' האלה העגולים וערב, שתי בדרך צדיו משני לו המקבילים

 יהיה הזה האופן על לחנות השמש. תבוא כאשר יען כן ונק׳ היום, חצי עגולי
 שונים מקוה״ש השוכנים מרחקי אם אף, הזה במקום היום חצי תחתיו להשוכניס

 כעגולי יתקטנו לא האלה העגולים צהרים, אחת בעת להם יש זאת בכל מזה, זה
 הכדור את החולקים הגדולים העגולים מן וכולם המה, שוים כולם כי הרוחב

 פרסאות, ט״ו מחזקת מעלה וכל מעלות לש״ס יחולק הוא גם ואשר חצאים לשני
צפוני כדור לחצי שוים חצאים לשני הארץ כדור את מחלק השוה שקו כמו’ כי

ולחצי



יוסו: נחלת
 הארץ כדור אה מחלקים הצהרים מעגולי עימל כל כן כמי דרומי, כדור ולחצי
 על העובר האורך חשבון ראשון הוא הראשי הצהרים ועיגול שויס, חצאים לשני
 לשני הארץ כדור אה מחלק ג״כ הוא אפריקא מערב בקצה אשר סעררא האי

 המה הם האלה והעגולים המערבי, כדור ולחצי המזרחי כדור לחצי שויס חצאים
 ומהאי המערב קצה מן מקום כל מרחק אורך לנו המורים המה כי האורך עגילי
 ובקצה המזרח, אל והול?ים מונים ומשם האורך, חשבון תחלה ראש. הוא הנז׳

̂יקן! הכדור כל סביב הלאה ועוד מעלות, ק״פ האורך יהיה המזרח  כי עד שלם בר
 מדינה כל ועתה מעלות, ש״ס השני מעבר הנז׳ האי אצל מספרם וישלימו יבואו
 חצי על או המזרחי כדור חצי על שנמצאות בין השוה קו לצפון הנה אשר ועיר
 הנה אשר ועיר מדינה וכל הצפוני, ברוחב נמצאות שהנה נאמר המערבי, כדור

 המערבי כדור חצי על או המזרחי כדור חצי על שנמצאות בין קוה״ש לדרוס
 ובין ועיר מדינה בין אשר המרחק אכן הדרומי, ברוחב נמצאות שהנה נאמר

 מעלות, ש״ס סוף עד הכדור כל סביב למזרח ממנו הראשי הצהרים עיגול חצי
 נמצאות שהנה נאמר הדרומי, כדור חצי על או הצפוני כדור חצי על שהנה בין

 רוחב כי כלל רוחב להס אין השוה הקו פחת השיכניס כל כי ודע מזרחי, באורך
 השוכנים כל וכן ולדרומו, לצפונו צדדיו לשני מקוה״ש המרחק רק הוא המקום

 המרחק רק הוא המקום אורך כי כלל, אורך להם אין הראשי הצהרים עיגול תחת
 :והבן השני מצד קצהו עד הכדור כל סביב סביב למזרח ממנו הראשי הצהרים מעיגול

ה1 ת ע  ארשום המעלות ומספר המקומות ירוחב אורך התלמידים שידעו אחר *
 בעולם המפורסמות גדולים ערים כ״ה רק עמינו בני נערי לפני ואציין

 החלקים אך השאר, על תקיש ומהם הארץ כדור ורוחב באורך שוכנים הס אנה
בחכמה, ללמוד המתחילים התלמידים יתבלבלו שלא למען הצגתי לא והרגעים

: סידרתי שלחות מעלות ורק אך
 הערים שמות

 הקודש עיר ירושלים
 עדן עירינו
 אינגלייא בירת לנדאן
 לרפת בירת פאריז
 גרמנייא בירת ברלין

 אוסמרייך בירת ווין
 איעליא בירת רומי

 פורמגאל בירת ליסבאן
 בהולאנד אמשערדאם

 פולין בירת ווארשא
 ליעא בירת ווילנא
 באפריקא עונים

 תוגרמה בירת איסעממל
 רוסיא בירת פערסבורג

במצריס קהרא

הארץ רוחב
ל״בצפון רוחב

י״ג
נ״א
מ״ע
נ״ב
מ״ח
מ״ב
ע ל״
נ״ב
נ״ב
נ״ה
ל״ז

מ״א
ס׳
ל׳

 מזרח או!ך
נ״ג פעררא אי1י

ס״ג
י״ז
כ׳

א ״ ל
ל״ד

✓

ח׳
כ׳׳ב
ל״ח
מ״ה
כ״ח
מ״ו

מ״ח
מ״ע



קאיוסף נחלת
ך ר ח או ר מז חב ץ רו אר ח

ס״ב ל״ג
ד ר ל״ג
ק״ו כ״ב
צ״א י״ט
צ״ח י״ג

קל״ד מ׳ ■
קכ״ד י דרוס רוחב

קס״ס ל״ד
ש״י נ״ו
ה של״ כ״ג

הערים שמות
אי עיר ד  כאזיא מ
 י בסוריא דמשק עיר

 בהודו כלכתה
 בהודו בומבי

 בהודו מדראם
 השינא בירת פאקינג

 האחרונה בהודו בביאפיא
 באסמרוליא סיני עיר
באמריקא קאף! גבנון ראש
 באמריקא יניירא ריא

ה ת ז ל המקומות ורוחב וחורך ונטייתם המדינות משק נקלה על לך יובן ו
 ומדינה מדינה בכל להתפלל יעמדו וכיצד ומכוונים, פונים הם ואנה ^
 צפון רוח מול להתפלל טומדים עדן יהודי מ6 הגה ד״מ ת״ו, ירושל׳ס מול נונמ

 נלד עומדת היא נ־ ממגו מעע נועה היא ובאמת לנו, צפונית היא ייושליס ני
 במקצוע בהכ׳נ היכל להפוך כזאת לעשות א״א אך עיר■;,, למ,ל מערבית צפונית

 שבחלק וכמו דייקינו, לא האי כילי ודיוקי הנשייה בשביל כן לעשות נכון לא כי
 מכוונת ירושלים אם אף מזרח ברוח רק להתפלל עומדים אחינו שם אירופה
 בעדן עמינו מבני יחידים מקצת מדעת לאפוקי דרומית, מזרחית בצד רק למולם

 שירושלים באמרס מזרחית צפונית בצד רק להתפלל ועומדי׳ לתמותם המדקדקים
 העניין הוכן להם יתברר אז כי התכונה בחכמת מעט ישכילו ולו לכך, נוטה היא
 מערבית צפונית בצד מעטי להטות שצריך מסתברא איפכא ואדרבא הרוחות, וכוון

 נתרחקה כבר עדן ועירינו באורך, הנ״ג המעלה תחת שוכנת ת״ו ירושלים הנה כי
 • והבן ל, כנז באורך ג הס׳ המעלה תחת שוכנת היא כי מעלות עשר למזרח ממנה

ל ל ש שיש כל מקומות בכמה בתלמוד הוא מונח ר  ג׳ בהיקפו ברחב^טפח-י
 עירובין התוספות העירו וכבר הגס חשבון לפי אך הוא ומ״מ טפחים

שבעה ברוחב כי תמצא בחשבון וכשתדקדק ע״ש, משהו איכא והא בד״ה י״ד דף
' ^ Li ^ פפחיס; כ״ב בהיקפו יש מפחים

המערב, אל המזרח מן באורך הגדול העגול הוא כי הארץ מן קוה״ש אורך מדת
 הוא ציר א^ ציר מן הדרוס אל הצפון מן הארץ ברוחב העובר הצהרים עיגול וכן

 אורך שידענו ואחרי האיץ, היקף זהו פרסה ות' אלפים חמשה שהם מעלות ש״ס
 מעבה כל דרך העובר הבריח הוא הארץ קוטר אורך מדת לנו יצא הארץ

 כערך ההיקף אל אלכסון כערך והוא בקירוב, פרסאות תשי״ט אלף והוא האדמה
 לנו יצא הסובבה הקו עס הארץ קוטר מדת נכפול אס ועתה בקירוב, כ״ב אל ז׳

 כשת׳״ה ות אלפים חמשה על פעמים תשי״ט אלף דהיינו גבטניתה, שמח מדת
 כי מרובעות פרסאות אלפים רפ״ח מליון ט׳ הארץ כדור כל שטח עולה בזו, זו

 ואם רוחב, וגם באורך מדה גם לזה נדרש ולכן רוחב וגס אורך הלא לשטח
 גק כמות לנו יצא אז הקוטר ששית מספר עם הגבנונית משטח המספר נכפול

ד גיד כמות הכייי, ז נוו אי ״נ אלפים שני מחו־ק ה •י מעוקנוח פרסאוח מל־וטס תי יייי (כו)



יוסו: נחלת
ר ו ד  מן אחה כל כי איזוריס, או אקלימים או חלקים לחמשה גחלק הארץ כ

 איזור והס הכדור, כל סביב כאיזור הארץ את יאזור ההם האיזוריס
 מהלך מן לקחו האיזורים גבולי הקריס> איזירי ושני הממוזגים, איזורי ושני החס,
 השוה, קו כנגד מכוונים או מקבילים הולכים והמה הזה, החלק עם ומצבה השמש

 ולדרומו ללשונו ההיהוך טיגולי שני עד קוה״ש צדדי לשני המשתרעים השמחים
 החם, איזור נק׳ הוא מעלה וחצי כ״ג מהם אחד כל אשר הארץ כדור סביב

 רוחב זה לפי ויהיה מאד, גדול החום הזה הארץ שמח על להשונניס כי יען
 מרובעת מעלה וכל פרסאות, תש״ה מחזיק מעלות מ״ז כפול הזה החם איזור

 מעלות מ״ז וכשתכפול פרסאות, רכ״ה עולה וברוחב באורך פרסאות מ״ו מן
 .עולה הכדור כל אורך שהוא מעלית ש״ס עם הזה החם איזור רוחב שהוא

 אלן! מ״ז המספר וכשתכפיל מרובעות, מעלית תתק״כ אלך מ״ז מהם המכפלה
 פרסאות אלפים תת״ז מליון ג׳ הזה החס האיזור כל שמח עולה רכ״ה עם תתק״כ

 לצפון מקוה״ש יותר שיתרחקו כל מתקצרות המעלות כי יען אמנם מרובעות,
 ההיפוך עיגולי ותחת כנז׳ פרס׳ מ״ו מעלה כל תהיה עצמו קוה״ש על כי ולדרום,

 פחות ועוד פרסה י״ד כ״א אינה הזה במקום מעלה כל וחצי כ״ג המעלה שהיא
 רק הוא הזה החס האיזור משמח המרובעות הפרסאות מספר לכן כנז״ל, מעע

 :הארץ כדור פני שמח מכל עשיריות ארכע כערך והמה ם״מ. אלך ת״ש מליון ג׳
 ראשיתה מהם אחת וכל דרומי, ואחד צפוני אחד הס שנים הממיזגים איזורי

 עיגולי עד ונמשכת מעלה, וחצי כ״ג ברוחב שהוא ההיפוך עיגולי מן
 ברוחב מעלות מ״ג מהס אחת כל נמצאת מעלה, וחצי ס״ו ברוחב שהוא הציר

 פרס', ר״ל אלך מחזיקים מעלות פ״ו ביחד ושניהם פרסאות, תרמ״ה מחזיק
 וחוס, בקור ממוזג האויר האלה כשמחיס להשוכניס כי יען ממוזגים איזוריס ונק׳

 היא הצפוני הממוזג מהאיזור השמח מדת במורד, עליהם טפלים השמש קוי כי
טי, מהאיזור השמח מדת הוא אלךפ״מ,ונן תצ״ג מליון ג׳  יען אמנם הממוז^:דרו
 כי הצירים, ?עיגולי יותר בהתקרבה מאד מתקצרו' האלה מהמעלות אחת כל כי

 מחזקת אינה הזה במקום מעלה כל וחצי, ס״ו המעלה שהיא הצירים עיגולי תחת
 ת״מ מליון שני רק הצפוני הממוזג מהאיזור השמח יחזיק לא לכן פרסאות, ששה כ״א
 עולים ביחד ושניהם הדרומי, הממוזג מהאיזור השמח מדת הוא וכן פ״מ, אלך
 הוא האלה הממוזגים האיזוריס משני השמח כל פ"מ, תת״פ מליון ד' שמחם מדת

: הארץ כדור גבטנית פני מכל השמח לחצי קרוב
ם י ר ו ז י  וכל הארץ, כדור קצוות בשני והדרומי הצפוני שנים המה גס הקרים א

 באמצעיתו והציר שלה הציר עד הציר עיגול מן ראשיתה מהם אחת
^ גדול הקור שס כי הקרים איזוריס ונקראו לו, סביב וסביב מרכז כמו א  יען מ

 התחתון בחלק להם תסובב השמש כי במורד, יותר עור שם טפליס השמש קוי כי
 מאיזורי אחת כל האויר, את שם להחס לקוויה כח ואין לארץ, הקרוב מאופקס

 מדת הוא וכן פ״מ, אלך מנ״ד רק העל: לא שמחו מדת מעלה, וחצי כ״ג הקר־ס
 שטחם מדת עולים ביחד ושניהם לדרוס, כן לצפון השנמכן הקר לאיזור השמח
השמח מכל עשירית כערך הקרים האיזוריס משני השמח נמצא פ״מ, אלך תש״ח

:הארץ כדור פני מן
הנה



קביומה נחלת
, ד ^  פרסאות אלפיס רפ״ח מליון ט׳ מחזיק הארץ כדור פני מכל השטח כל ה

 ובמצות אחד, ויס מיס רק כולה היהה היצירה ובתחלת כנז״ל, מרובעות
 כדוד על היבשה ושטח היבשה, ונראתה אחד מקום אל המיס נקוו ובמאמרו הבורא
 למספר עולה הכדור על אשר היס ושטח פ״מ, אלפיס ת״ל מליונים שני עולה הארץ
 כערך היבשה שטח אל יערך היס שטח נמצא פ"מ, אלפים תתנ״ח מליוניס ששה

 הארץ. ימי מקוס שטח עוד היס לשטח ונחבר נצרך ואס בקירוב, אחד אל שלשה
 יגדל אז היבשה, חלקי על המה אסר ומהאגמים מהיואריס ומהנחליס מהנהרות

 היבשה ושטח אחד, אל ארבעה כערך היבשה שטח אל המיס פני כל שטח ערך
 אפריקא אירופה אזיה אדמות עלי בשמוהס הנק׳ התבל חלקי לחמשה יתחלק בכלל

 בשטחו מחזיק הוא כי מכילס הגדול הוא אזיה התבל חלק אסתרלייא, אמריקא
 אלפיס חק״נ שטחו אפריקא פ״מ, אלפיס קפ״ב שטחו אירופה פ״מ, אלפים תת״כ
 סך פ״מ, אלפים ק״ס שטחו אסטרלייא פ״מ, אלפים תשי״ח שטחו אמריקא פ״מ,
 האיזוריס חמשה התחלקות ולפי פ"מ, אלפים ת״ל מציונים שני היבשה ■שטח הכל

 יכלכל החם איזור האופן, בזה האלה התבל חלקי חמשה על משתרעים הנז״ל
 ונו׳ הודו מדינת וחצי תימן או ערב מדינת חצי כמו הדרומית מאזיא חלק בתוכו
 אמריקא ומן וכו׳ השחורים וארץ כוש מדינת כמו בתיכונה אפריקא חלק מחצי ויותר

 הגדולות המדינות הס אלה הצפוני, חציה איסטרלייא בתיכונה,ומן ממנה השליש כמו
. : החס איזור תחת השוכנים כלל בדרך

 ומדינת מצרים כמו הצפונית מאפריקא חלק בתוכו יכלכל הצפוני הממוזג ^&י*זור
 והודו ערב חצי כמו בתיכונה אזיה חלק ורוב וכו׳, ופאס ואלגיר טוניס

 חלק כמעט, כולה אירופה וכו׳ וגעפאן והשינא פרס וארץ וא״י הצפוני, חלקם
 : הזה באיזור כולם האלה הנכבדים הישובים כל הצפונית, מאמריקא גדול

 אסטרלייא ומן הדרומית מאפריקא חלק בתוכו יכלכל הדרומי הממוזג
:הדרומית מאמריקא וחלק הדרומי, ממנה הגדולה החצי

ר ך ץ  מאמריקא לס מאממפה גם מאזיה קטן חלק בתוכו יכלכל הצפוני הקר אי
 קרתו מפני כי ישוב שוס בו אין הדרומי הקר איזור צפון מצד שלשתם

 הציר כי הקיר, ותוקך עוצם מפני חי בעל שוס שס יסבול לא כי יעמוד, מי
 עד הצפוני לציר להתקרב יכולים הספנים כי עד הצפוני מציר קר יותר הדרומי

 דשם הקור רוב מחמת להתקרב יכולים אינס הדרומי ולציר מקוה״ש, מעלות פ׳
 הדרומי הארץ כדור חצי כי הוא הדבר וסבת מקוה״ש, מעלות ע״א עד כ״א

 חלק רק הוא הראשון יבשת שטח הצפוני, הארץ כדור מחצי במים יותר מכוסה
 הים, פני משטח חמשיות כשתי הוא השני יבשת ושטח הים, פני משטח שמיני
 ע״י שעליו האויר את לחמס יותר יפעל החום מקוי המתחמם מוצק גוך כי וידוע

 :שעליו האויר את נוזלי גוך יחמם מאשר באויר, לאחור ממנו השביס החוס קוי
ה ל  תת״כ עד מג־ע ושטחו העולם, חלקי חמשה מכל הגדול הוא אזיה התבל ח

 הצפיני הכדור חצי על כולו כמעט ומשתרע מרובעות, פרסאות אלפים
 ובאורך צפון, רוחב מעלות ע״ח עד מקוה״ש דרוס רוחב ראשונה מעלה מן מתחיל
 למערב ממזרח גדול היותר ארכו מעלות, ר׳׳ח עד מ״ד מעלה מן מתחיל למזרח

פרסאות, וק״נ אלך עולה לצפון מדרום גדול היותר רחבו פרסאות, וש״נ אלך עילה
גבולו



יוסף נחרת
 ה־ס דרוס לפאת הישוב, כל סוף שהוא המורח־ אקיוכוס היס מזרח לפאת בולו

 התיכון ויס סיוס ותעלת סיף יס מערב לפאת הלפונ/ הקרח יס צפון לסאת הודו,
 עולה שלה האייס שמח הזה בחלק מאירופה, מזרח לגבול ונשען השחור והיס יון וים
 בני ישובי ראש הוא הזה התבל חלק שועחו, גודל בכלל והס פ"מ ות״ת אלפיס נ״א

 וידגו צאצאיו פרצו ובו חלד, מתי כל אבי הראשון אדס נוצר ובו הקדמונים, אדס
 ובו הרחוקים, איים המדינות לכל הזמן באירך התפשטו עדי הארץ בקרב לרוב

 זה קדש דת אש מימינו והדרו בהודו עליו להופיע אלהיס חמד אשר ההר מתנשא
 הקדושה ארץ תתנשא ובו קדש, והדרת בעוז אמת תורת לנו ונתן בקודש סיני

 ג׳ בו הזה התבל החלק והודה, בתפארתה והלבנון הטוב.הזה ההר חמודה יקרה
 שמיניות שש החס, באיזור משתרעת ממנו משמינית אחת מזה, זה שוניס אקלימים

 הצפוני, הקר באיזור משתרעת אחת ושמינית הצפוני, הממוזג באיזור משתרעות
 אחד הן, ואלו גדולות מדינות או ארצות לשבעה כלל בדרך יתחלק אזיה התבל חלק
 תוקף מפני תושביה מספר מתי אך השטח רבת ארץ היא באזיה רוסיא ממשלת אשר

 בואו טרס ימיס איזה הנוסע יסע ולפעמים אזיה בצסונית משתרעת היא כי הקיר,
 מרובעות, פרסאות אלף שכ׳׳ב מחזקת שטחה גודל רועים, אוהל או כפר אל

 זה ולפי שטחה, גודל לפי הוא מצער הלא אדם נפש מליון י״ז רק תושביה ומספר
 הקור לה אוותה רוסיא ממשלת נפש, נ״ג רק אחת פרסה על התושבים היו

 ובזה לרוב, להם יצודו אשר הגדולים הדגים עם הים וכלבי לבנים דובים והקרח
 משתרעת היא באזיה תוגרמה ממשלת שנית מאד, רב עושר להם יסוב

 לפאת פרס, ארץ מזרח לפאת השחור, ים צפון לפאת מצריה אזיה, במערבית
 ומספר פ״מ, אלף ל״ב מחזיק שטחה התיכון, ים מערב ולפאת ערב, ארץ דרוס

 אדם, נפש תק"נ אחת פרסה על התושבים יהיו זה ולפי מליון, י״ח תושביה
 ת״ו חברון ת״ו עה״ק ירושלים אבותינו חמדת ארץ לה שיכנת הזאת בארץ
 הטובה מראיך את הראיתני אחת פעס עה״ק ירושלס וכו', ת״ו טבריא ת״ו צפת

ך אשוב עוד בל"נ בעהי״ת אך פניך, זיו על מאד ונתענגתי  בצילך להסתופף ^
 מצריה אזיה בדרום משתרעת פרס ארץ היא ג׳ איה״ב, וטובך מפרייך ולאכול
 תוגרמה ממשלת יס לפאת הודו, ים דרוס לפאת מזרחית, הודו מזרח לפאת
 פ"מ, אלף ל״ה מחזיק שטחה באזיה, רוסיא וממשלת הכספי יס צפון ולפאת
 תפארת עטרת מלפנים היתה הזאה הארץ בערך, נפש מליון כ׳ תושביה ומספר
 ממלכתו ■כורש כונן שמה אזיה, ממלכות לכל מלוכה וצניף קדס בני לארצות
 ומשלו ואחשורוש דריוש ■לכסאות ישבו ושמה העמיס. כל על חתיתו ונתן הגדולה

 לארץ וירד נגהס אספו קדרו הצלחתה וכוכבי פלאים ירדה עתה אך רב, ממשל
 ובייתר ומהללו, כבודו על ונוקם קנא בהיכלו ספון יושב עתה פרס מלך כבודה,

 אשר הדת קנאת מפני בגבולו, היושבים היהודים על ועמו הוא חמתו כאש תתך
 המשחית מארבה גדיל חיל בפעם כפעם להם יבא זה ובשכר שכלו, עיני עוורה

 ארצות צפון לפאת מצריה אזיה, בדרום ג״כ המשתרעת ערב ארץ ד הלולו. פרי
 פרס ארץ ובין בינה המפריד פרסי ים לשון מזרח לפאת באזיה, אשר התוגרמה

 שטחה אפריקא, ובין בינה המפריד סוף ים מערב לפאת הודו, ים נגבה לפאת
נוראה ארץ ההיא הארץ בערך, מליון י״ב תושב־ה ומספר פ״מ, אלף מ״ה מחזיק

ונודעת



קגיוסף נחלת
 הוא ושמה אזיה^ מן מערבית הדרומי' בחלק גדולה אי חצי והיא למשגב, ונודעת
 באורח בו וסיבבו ממצריס בצאתם אבותינו בו הלכו אשר והנורא הגדול המדבר
 בקצוי היושבת עדן זאת עירינו כי המוסרה ולפי מסעות, מ״ב שנה מ׳ עקלתון

 הזאת לעיר גס ובאו אבותינו הקיפו וא״כ הל״ב. מסע גבר עליון היא ערב ארץ
 לערבות בואם עד צפון לצד ימין דרך חזרו ומכאן ממצרים, רב במרחק שהיא
 ערב ארץ ההיא הארץ נק׳ שחס על אשר הערביים לא״/ מזרחית שהיא מואב

 ירבו ומזה המשכר, היין תחת ק״ע בל״ע הנק׳ כבהמה עשב לאכול תאוה התאוו
 הממלכות מכל הגדולה היא תוגרמה ממשלת כי לאמר והזיות בפתיות לההביל

 ולא לרגליו תוכו כולם האדירים אירופה מלכי וכל ארץ, למלכי ועליון שבעולם
 שבעולם הימים כל אז כנפיו ינופף ואס רשותו, בלתי גדולה או קמנה לעשות יכלו

 לא כי פניהם על להכזיבס לאיש וחלילה הבלים, דברי וכאלה וכו', לדם יהפכו
 הערביים ידעו לו הבוערים, וכדרך יעמוד מי זעמו לפני כי לחי מכת רק מזה ישיג

 אותו עשתה אז כי רוסיא מחמת עליו ומגנת סוככת אנגליה ממפלת לולי כי
 : עמוד יוכל ולא כלימתו ותכסהו בושה מרוב פניו יפלו הערבי אז נחרצה כלה
'  הרבה מתפשמת אך אזיה בדרום משתרעת ג״כ והיא הגדולה הודו ארץ ה

 ופרס, באזיא רוסיא צפון לפאת הפינא, ארץ מזרח לפאת מצריה למזרח,
 אלף קנ״ה מחזיק שעחה הודו, ים דרוס לפאת הודו, וים פרס ארץ מערב לפאת
 מקדם ונושבת זרועה ארץ ההיא הארץ בערך, מליון רל״א תושביה ומספר פ״מ,

 יתאוו ההוריים הארצות, לכל ירחים וגרש שמש תבואות במגד היא וצבי קדמתה,
 ויפלו יכרעו שהוא כל עשן ומעלה המובאק על אותו מעשנים גס אפיון לאכול
 אלילים בעבודת ויתהוללו ישתגעו אז הזה מהשכרון ובהקיצס עמוקה, בתרדמה וישנו

 חמאו מה בע״ח יען החי מן היוצא וכל ודגים בשר אוכלים אינס רובם אלמיס,
 ואכזריות הוא עול כי להרגו לו חלילה הודי לאיש יעקוץ כי עקרב לשחמס,

 הודו מארץ רוב כלום, בכך אין ממכאוביו ייליל ההודי אס ואף בע״ח, להרוג
 בדרומי,. אזיהצוהאימליס בצפון פשעו הרוסים נמצא האינגליס, ממשלת תחת היא
 וארץ אדם מבני ריקה אחוזתם כי על האינגליס על תמיד עוייניס הרוסים אך

 האינגלייא על חשד קו לעורר להרוסיס היא אוולת אך אדם, צאן מליאה הודו
: אירופה מלכי מכל אינגליא לנו טובה כי היס, גברה

ת י י ש  וים מזרחית, אזיה כל אורך כמעט בגדלה המשתרעת השינא ארץ ש
 אלף רכ״ב מחזיק שמחה מזרח, לפאת גבולו הוא המזרחי אקיונוס

 מליון תכ״ב עד הרבה רבו תושביה ומספר אירופה, מכל גדולה היא וא״כ פ״מ,
 מיושבת היותר הארץ היא כי ארץ, קצוי בכל לתהלה נידעת ההיא הארץ נפש,
 מההודים, יותר מרובה במדה אפיון יעשט גס יאכלו השינים התבל, חלקי מכל

 גס יעבדו, האש אליל את גס שונים ממינים מינים בע״ז יותר עיד וישתגעו
 משינא הביאו הפעם לחכם, ימתק רמשים מיני וכל והעכבר השקץ מתועב מאכלס

 הלבנות בשיניו ניכר עכבר ראש והנה רגל והנה יד והנה דבש מרקחת לכאן
 באלף אפילו ע״כ מלכים שולחן על ועולה הוא חשוב מאכל כי יען בדבש, ומעוגן

 יהיה כי יחוסו, לא בניהם על נס כי כמוהם מאין הס אכזריים השינים בטיל, לא
השם לכלבים, טרף הנותר את ישליך אז עליו נפשו קצה הרבה בניס מהם לאיש

אלוה



ס1יום נחלת
 בס בעלו כי כנשים השיניס היו ההוא ביום ברחמים, להם חלק ולא חמלה אלוה

:ארן אפסי בכל המסחר יגדל למען לעובחס הוא אך אירופה מלכי הס זרים
 יסובבכה הים כי מזרח לפאת השינא מאחרי משתרעת געפאן היא האייס ארץ ך

 מנהגי נפש, מליון ל׳ תושביה ומספר פ״מ, אלף ע׳ מחזיק שמחה צד, מכל
 רוחם ועזוז וקשיות כחס באומץ להם שאת יתר אך השיניס, כמנהגי הגעפניס

 להם יהדמו מלחמה בתכסיסי גס להאינגליס ־תדמו כי עד כל, מפני ישוב לבלתי
 שני אדם, בני מליון תש״נ אזיה תושבי מספר סך ארס, בן את לקוף מה אולס
 ע״ה אבינו אברהם בענקים הגדול האדס חלצי יוצאי יהודים המה מהם מליון

 צ״ה טצריס, המה מליון כ׳ ב״ה, הכל יוצר אחד אל מאמיני ה' באור ההולכים
הולכים בחשכה אשר אלילים עובדי המה מליון ותרל״ג מחמדניס, הסה מליון

: דתס בהבלי
ק ל  קפ״ב מניע שעחו אוסערלייא, מלבד מכולס הקען הוא אילופה התבל ח

 ותמונתו העולם, ישוב של מערבית צפונית מצד כארץ מקומו פ״מ, אלפים
 מעלות ע״א עד ל״ו מעלה מן ומתחיל עבריו, מג׳ יקיפוהו הימים כי אי.גדול כחצי
 גדול היותר ארכו מעלות, פ״ג עד ח׳ מעלה מן מתחיל למזרח ובאורך צפון, רוחב
 היותר רחבו מזרחית, צפונית עד מערבית דרומית מפאה פרסאות תש״נ עולה
 גבולו.לפאת המערבי, אקיוטס היס מערב לפאת גבולו פרס׳. ש״ס עולה גדול

 הצפוני הקרח הים צפון לפאת אפריקא, ובין בינו המבדיל התיטן הים דרוס
 כי עד ביבשה שמה עמו ומתחבר אזיה כתף על וימחה יתרחב שמה מזרח לפאת

 שמח פעמים, כחמשה ממנה גדולה הלא אזיה כי ממנק ותוספת חלה כמו יתראה
 הוא הזה התבל חלק יחשבו, לו אשר פ״מ חרנ״ה אלפים שני עולה שלה האיים
 הרבים חופיה וע״י והממוזג המוב אוירה ע״י הארץ, חלקי מכל והמהולל הנכבד

 באי כל על התקיפה ידס סיבת גס והיא והשכלתס, יושביה לחריצות הסיבות הס
 המזרחית, הדרומית, הצפונית, אירופה והס חלקים לד' תחלק תכונתה ולפי עולם,

ס ארץ ברימנייה, ארץ בתוכה כוללת הצפונית ותיכונה, ^ ס אני ד  איסלאנד, האיי ה
 יון, ארץ תוגרמה, ארץ בתוכה כוללת אירופה דרומית שוואדין, עס טוארגין ארץ
 רוסיא, ממשלת תחת כולו אירופה מזרח פורמגאל, ארץ ספרר, ארץ אימאליא, ארן

 שוייץ, ארץ אשכנז, ארץ צרפת ארץ הלאנד, ארץ בתוכה כוללת אירופה תיכונת
 מחזיק שמחה אינגליה ממלכת היא ברימנייה ארץ בלגין, וארן אוסמדיך ארץ

 נפש, אלף ס״ב יהודים מהם נפש, מליון מ׳ תושביה ומספר פ״מ, ת״ש אלף חמשה
 עם וגבורתה ותוקפה אירופה, ממלכות לכל ראש היא האדירה אינגליה ממלכת
 לה תשוה אשר הממלכות בכל אין אשר להפליא, עד הוא היס על ואניותיה צבאיה

 המזרחית בהודו לה אשר הצבא חיל מלבד בערך, אלף ה״ש צבאיה חיל מספר כי
 אדירים צייס ת״ש מלחמתה אניות מספר סוסים, אלף ע' עס חיל אנשי אלף ת׳'כ
 ל״ג מרכולתה סחורות גדולות אניות קבוצת ולה היס, חיל צבאות אלף תת״ק עם

 אשר המסחר לאיתני יתחשבו האלה האינגליס כי האזן, מפליא דבר ספינות אלף
 היס בגבורת גם משלם, עפר על אין ועושרם וסחרם הגדול מרכולתם כי בעולם,

 לזה יבאס וההכרח הים, ושרית גברת היא כי אירופה ממלכות בכל יחידים המה
אחת היה אשר ארץ היא ולפלא העולס, חלקי חמשת בכל הוא ממשלתם דגל כי

מאיי



קדיוסה נחלת
ס לה עשתה ידה ובכת במקומה היא גדולה לא וגס באירופה, היס מאיי מי  ק

 הרבה ועצומים רביס ושטחים גדולים ואיים רבות ממלכות אס ותהי רוח, לכל לנגוח
 הגדולה העיר היא אינגליה ארץ בירת העולם, חלקי בכל ממשלתם תחת ממנה

 וכמוה יושביה ובמרבית בגדלה ארץ אפסי בכל כמוה אין אשר העיר היא לנדאן,
 והדרה בהודה וכן נפשות, מליון ששה עד מגיע יושביה כי בעולם, עוד נשמע לא

 הארץ בעולם, אחת היא הים דרך העצום ובמסחר והנפלאים היפים ובבניניה
 ובחונים במצודות לה עוז ומבטח יסובבוה, ונהרות וימים כולה איים ארץ הזאת

: ואויב צר מפני לה למגן תוך בכל חזקים
ץ ר  חצי.כל מן יותר היא וא״כ פ״מ, אלך מאת מחזיק שטחה הרחבה רוסיא א
 נפש, מליון שלשה יהודים מהם נפש מליון פ׳ תושביה מספר אירופה, חלק י
 שביעית חלק היא הלא זה ולפי פ״מ, אלך תכ״ב יהיה באיזה גס שטחה ובצירוך

 בעולס, אחת היא שטחה ובגודל הארץ, תבל פני על אשר הארץ יבשת מכל
תמיד כך ומפני אינגליא, לממלכת היא שניה תקפה במדל ההיא האדירה הממלכה

: זה את זה עויניס הם
ץ ר  מ״ג תושביה מספר פ״מ, אלך י״א מחזיק שטחה גרמנייה היא אשכנז א
 מאדירי ההיא הממלכה נפש, אלך כ״ב ת״ק יהודים מהם נפש, מליון ׳
 כנודע המלחמה ומשטרי בסדר הרוסים על לה שאת יתר ועוד תחשב אירופה

:תר״ל בשנת צרפת עס ממלחמתה
ץ ר  נפש, מליון ל״ז תושביה ומספר פ״מ, אלך עשרה מחזיק שטחה צרפת א

 ולה אירופה מאדירי היא גס ההיא הממשלה נפש אלך ס״א יהודים מהם
 היא גס כי מהאינגליס לחצי קרוב מסחר ואניות היס חיל עס אדיריס ציים ג״כ

 ממלכות לכל וראש מאד ואדירה תקיפה צרפת ארץ היתה מלפנים המסחר, גברת
 גויס צבאות וכל בצורה חומה כל אשר צרפת קיסר הראשון מנפוליון כידוע אירופה

 נצחת מכה אותם הכו וצרפת אשכנז מלחמת בזמן אך נגדו, לעמוד כח עצרו לא
 ולעת מצרפת, לקחה״&שכנר מאד הרבה ענושים וכסך חשובות מדינות שתי גס

 בארץ הארץ, עם כל בעד יעצוד הוא הועד "בית רק בצרפת מלך אין עתה
: ז״ל התוספות ובעלי ז״ל רש״י הגדולים רבותינו לפנים היו הזאת

ץ ר  תושביה מספר פ״מ, ת״ת אלך י״א מחזיק שטחה נומסא היא אוסטרייך א
 מאדירי היא גס נפש, אלך ת״ק מליון אחד יהודים מהם נפש, מליון ל״ו

 הגדולות הממשלות החמשה הס אלה עליה, ימלוך אדיר וקיסר תחשב אירופה
: תחשבנה הראשונה ומהמדרגה אירופה אדירי

ם ה י ר ח  פ״מ, תת״נ אלך חמש מחזיק שטחה למשגב הנודעת איטלייא ארץ א
 הרומייס משלו עליה הזאת הארץ נפש, מליון כ״ח תושביה מספר עם

 בית שהחריבה והיא הארץ, כל פני על חתיתם את זנתנו מאד נצחת ממשלה
 גדולה אי חצי היא כי הנה עד שלטת עדין והיא שני, בבית ותפארתיט קדשינו

 שרטון והעלה ביס קנה ונעץ גבריאל בא שארז״ל מה וזכור התיכון, ים בתוך
 הרבה, לממלכות נפרדת ההיא הארץ היתה מלפנים רומי, של גדול כרך נבנה ועליה

: אחד מלך תחת איטלייא ארץ כל התאחדה ועכשיו
מהם מליון, י״ב תושביה ומספר פ״מ, אלך ט׳ מחזיק שטחה תוגרמה אריל

יהודים



יוסף נחלת
 ונתנה ואדירה הקיפה לפנים היתה תונרמה ממשלת נפש, אלף ק״נ יהודים
 כמעט בחופשיותה היא מיוהדת אמנם עתה לא אך ארץ, מרחבי על ושאתה פחדה

 :ודת אמונה הבדל מבלי למשמעתה הסרים לכל אחד ומשפט אחת חקה אינגלייא, כמו
ץ ר ג' תושביה מספר מרובעות .פרסאות תרכ״ד בשמחה מחזקת הלאנד א
 אס ההיא הממלכה נפש, אלף פ״ד יהודים מהם נפש, אלף ותת״ק מליון י

 וחושב חרש מעשה בכל חרוצים ביושבים היא מאושרה אבל היא גדולה לא כי
 : האלה הממלכות בין כאן הכנסתיה לכן האחרונה בהודו גדולה מדינה לה יש ועוד

ץ ר  מליון וחצי מ״ז תושביה מספר פ״מ, ת״ר אלף ח׳ בשטחה מחזקת ספרד א
 קצף בשצף אותם גרשו כי יהודים אין בכאן לא היהודים ואיה נפש, י
 במדינית שרתי בגויס רבתי לפנים היהה אשר הזאת הארץ ישראל, מזר״ה בשנת

 תחת וחריבה שוממה הארץ עתה אדם, מרוב ותהום אירופה ממלכות כל גאון
 ומריבה מצה ואך ריב אנשי ואנשיה והרוסה, שפלה ממלכה ונעשית המעטים יושביה
 דס שפכו אשר הרבים כמריה באשמת זה וכל בארץ, שלום אין כי בעריה ישמע
 אוולתם, מוקד על עלו וחכמים נקיים אנשים ורבבות אלפים בקרבה, נקיים
 ארן ספרד ארץ וקאי ושכרי שתי ארצס, על רובצת אל קללת עתה ועד ומאז

:אתכם והמעיט בכס הפגיע ה׳ נקמות אל כי הדמים,
ץ ר  אלף י״ג מחזיק שטחם אחד, מלך תחת שניהם שוואדין ארץ עם נווארגין א
ג׳ יהודים מהם נפש, אלף וש״כ מליו ששה תושביהם ומספר פ״מ, ות״ר ׳

 ותושבים השטח רבת היא ע״כ הצפון בגלילות שוכנת ההיא הממלכה נפש, ות״ק אלף
 : תחשבנה השניה ומהמדרגה בינוניס הס הנז׳ הממשלות החמשה אלה מעטים,
ץ ר  עם פ"מ, תש״ל אלף מחזיק שטחה מצבה, אירופה נגב ■בקצה פורטגאל א
 תחת עכשיו היא קטנה ממלכה נפש, אלף ות״ק מליון ר תושביה מספר י

טובה לא היא גס כי הודו, ומדינות אירופה בכל המסחר גברת מלפנים היתה אשר
:ספרד הגדולה כאחותה במנהגה

ץ ר  אלף ד׳ מחזיק 6א';גשטח מלך תחת שניהם איסלאנד האי עם הדאניס א
 אלף ח׳ יהודים מהם מליון, וחצי שנים תושביהם מספר פ״מ, ותר״נ י

היא זה בכל אירופה, מכל יותר לאמריקא קרובה היא כי אף איסלאנד האי נפש,
: אירופה לממלכות נחשבת

ץ ר  מליון וחצי אחד תושביה מספר פ״מ, מאות תשעה מחזיק שטחה מדת יון א
 ימי בספורי הנודעים הס היונים נפש ת״ק אלף ג׳ יהודים מהם נפש, י
 היתה מקדם כי שפלה, ממלכה להיות מתחזקים הס עוד גריכין, הנק' הקדס

ותהי מעליה תוגרמה עול את פרקה תק״ץ ובשנת תוגרמה, ממשלת תחת נכנעת
; לעצמה ממלכה

ן י ר  אלף ת״ל מליון חמשה תושביה מספר פ״מ, תקל״ו שטחה מדת בלגין א
חדשה, ממלכה ההיא הממלכה נפש, ק״פ אלף ד יהודים מהם נפש, י

מלכות לארץ ותהי ממנה נפרדה תק״ץ ובשנת הלנאד, ממדינת אחת אז מני היתה
בה: ימשול חדש ומלך לבדה

*.ן ר  ותת״כ מליון שנים תושביה מספר עס פ״מ, כ’תש מחזיק שטחה שווייץ א
בת החסשית ארץ היא הזאת הארץ נפש, אלף ט' יהודים מהם נפש, אלף י

דרור



ההיוסוע נחלת
_ הארן: עס בעד יעצור היעד בית רק לה, מלך אין דרור

ד ו ז  . י,ר^ו נסיכית .שתי ותהיינה תונימה מממשלת נקל־עו אשר ארצות שתי יש *
מחזקת רומניה נסיכות יהס מעליהן, הונרמה עול את פרקו כי עצמן ^

מהס נפש, אלך ות״כ מליון תמשה תושביה ומספר פ״מ, ק״נ אלפיס שני בשכיחה
, • נפת אלך מאות ארבע יהודים

ת בי ^ ^  ון ״ I. . תושב מספר פ"מ, תש״ל שכיחה מדת סרבייא נסיכית א״ז י
^ J n- י הממשלוי, הי אלה אלשיס, ששה ■הידס מהס ־פש, אלה  מ

ק אשר הארצוח הס אלה תחשמה, השליש־ת ומהמררנה קשניס ממלכות הם ח- נ

® יי ר ^' י י ׳ ג , י ' ו °”“®’’ iftצ- ״^  ונ. <בוו תחר באל המאמיכץ ־הו־־ס הסה מהס מל'וז תמשה ארס, כל מליו!
 נקרא כ ע כ■ הוה התלק כל פני המכסים ניצריס המה מליון שי׳א נ״ה הכל

 עוכל' מוד המה מליון ושני מתמרנים, המה מליון ח' הנוצרים, תלק אירופה הזה התלת
.אירופה בצפון אשר בארצות שוכניס והמה אלמיס אליליס

 מן הרבה קנינה אבל אירופה, מן פעמים כ״ג גדולה היא אפריקא התבל ח“51ד
איז מקומו פ״מ, אלפיס תק״נ עד מגיע שמחו אזיה,  מערבית מצד ב

 מן הצפוני חצי על הוא פניה שעח וכל חלקיה מרבית העולס, ישוב של דיומית
 ש מקוה השני עבר על גס מעע תשתרע כי אפס ■שלישיות, כשתי הארז, כדור

כאי ותמונתו ועוד כשליש תימנה
 וממערב דרוס, רוחב ל״ה מעלה עד צפון רוחב ל״ז מעלה מן לדרוס מצעון משתרע
 היותר ארכו מזרחית, אורך מעלות ס״מ עד ראשונה מעלה מן משתרע למזרח

 עולה למע;ב ממזרח גדול היותר ורחבו פרסאות, ופ׳ אלך עולה לדרוס מצפון גדול
ס/ וחמישיס אלה ר  צפון לפחת גבולו המערבי, חקיונוס ה־ס מערב לפאת גבולו פ
 אקיונוס עס המתחבר הודו יס דרוס לפאת אירופה. ובין בינו המפריד התיכון הים

 חס יותר הוא הזה החלק סיוס, ותעלת סוך ויס הודו יס מזרח לפאת המעיבי,
ת וניראות גדולות רבות מדבריות העולס, חלקי מכל בעבעו ^ו מ ציה ארנות בתוכו נ

י תול וערבות ושמחה אי ‘טי
 ח. ^ ב ^ע אלך ח מחזיק שכיחה לאפריקא מזרחית צפונית מצריס אי־ז אחר

,’ .דרים מצפין ארכה נפש, אלן! קכ״ה מליין חמשה פישב־ה מספר ? , ? / ' 't׳"

ז =י='• שם׳® ורחבם י ^י ״ft ™י ‘י“״
אשי היחשה, ואבן הנביאים -יל מרמ״ה היא למורשה, אמת דת תופש כל אני

 הינרמה, ממש,ה תחת היא כעת מצרים ארן תמישה, ביד ממצרים ישראל בגי את הוציא
הרוממה: אינג.ייא ממשלת תחת שלכיונותה עיקר אך

ת י נ  .פאת גבו.יה אפריקא בצפונית המשתרעים הברברים או המערב ארצות ש
 חרז מזרח לפאת המערבי, אקיוטס יס מערב לפאת התיטן, יס צפון

 מספר פ״מ, אלך ל׳ז מחזיק שעחס גודל זהרא, הגדול מדבר נגבה לפאת מצריס
כיריע.יס בארקא הגדולות המדינית שוכנים האלה בארצות נפש, מליון כי״ז תושביהם

: וכו׳ פאס אלגיר עונים
׳  ארצות מן לדרוס מצפון משתרע והוא והנירא, הגדול המדבר הוא זה-א מדבר י

ב/ המע. אקיונוס יס עס מצרים מן למערב וממזרח השחורים, ארן עד הברברים

כז)3



יוסןז נחרת
 חמשה רק תושביו ומספר פ״מ, ק״כ עד מאד הרבה משתרע שטחו יודל

 ינשאו הרוחות ובעת פורח, אבק כמו דק חול מלא הזה ה^דוצ שטח נפש, מליון
 דרך יסעו אשר אורחות כי קרא פעמים וכמה לשמים. עד הסערות כנפי על

 פגרים החול החת ונשארו עליהם נערמו אשר חול בערמות יתכסו הזה המדבר
 :הזה המדבר מקום הוא נורא סחורותיהם, ועם גמליהם אלפי עם הם מציל באין
' ל יותר מחזיק שטחה הגדולה כוש ארץ ך  חמשה תושביה מספר עם פ״מ אלך מ

 סוך יס מזרח לפאת מצרים ארץ צפון לפאת מצריה בערך נפש אלך ק״נ מליון
 מלפנים כוש ארץ נודעים, הבלתי והפראיס השחורים ארצות ודרום מערב לפאת
פלאים ירדה ועתה ממצרים, יותר הרבה ועצומה גדולה לממלכה מהוללה היתה

החוך ארץ כל את כי עולמים, כשנות היתה מאשר מאד וקטנה שפלה ממלכה
:התוגרמים וגס האינגלים ממשלה אותם כבשו

׳  אלך מנ׳ יותר מחזיק שטחה התיכונה, באפריקא והרחבה הגדולה השוחריס ארץ ה
 מתהללים אכזרים פראים תושביה רוב בערך, מליון ט״ו תושביה מספר עם פ״מ
 לארצות ולאלפים למאות שנה שנה מהס יוציאו אשר עולס עבדי רובם באלילים

 אצלס< הוא חשוב מאכל יען לחיכס ינעם אשר אדם אוכלי גס מהם ויש שונות,
:זוללים הואי מהולל משקה לרויה אותם ישתו דמו גס
 הנקרא חלקאפריקא קצה עד ומתחדד ההולך דרומית אפריקא ארץ
הנז׳ השחורים ארץ צפון לפאת מצריה טובה, תקוה ראש

 בדרומי אפריקא ראש בקצה יתאחד אשר המערבי אקיוטס מערב לפאת
 ע׳ שטחו מדת אפריקא מזרחית חוך על הולך וסובב הודו, ים עס
 שמה בהשערה! ורק נפש מליון כי״ב יערך תושביה ומספר בערך, פ״מ אלך

 כשתי זה הלאנד, אנשי עס האינגליס עליה ילחמו עתה אשר טראנסוואל מדינת
בתחילת הנה יאמץ, מלאום ולאוס תנופה מלחמת ההם הלאומים שני ליחמיס שנים

קטן עס איך הוא ולפלא נצחת, מכה האינגליס את ההולאנדיס הנו המלחמה
 עד הים, ^ברת אי-^לייא כאנשי ואדיר גדול עם על יתגברו הולאנד כאנשי ודל

 אינגלייא מפלת על בלבם ושמחו ושחקו הזה הדבר על אירופה מלכי כל שהתפלאו
 גדולה למלכות ובפרט זה אל זה עוינים תמיד להיותם המלכים טבע כן כי

 כחה עוד כי חרפתה את לאסוך ראתה האדירה אינגלייא ממשלת אך ואדירה,
 קרב וכלי מלחמה מלומדי עצום חיל חיילותיה שלחה אפה ובחרות עמה, חדש
 ההולאנדיס על החזקה ידה את היטתה ואז גדולות, באניות שונים מכלים כלים

 ושיערו רוח, לפני כקש ויפיצוס בטן חדרי מכות זרועה נחת את להם ותראה
 לעשות יכלו לא עתה כי ביחד שניהם וצרפת רוסיא ממשלת לו כי המבינים
 מלמטה, והאינגליס הגבוהים במקומית נתבצרו ההולאנדיס יען כזאת, מלחמה

זאת ובכל התחתון, על עליון אימת למטה וגבור למעלה חלש אפילו כי וידוע
: האינגליס עליהם נתגברו

 פ״מ, וקכ״ט אלך י״א עולה שטחם מדת הודו, ביס המזרחית אפריקא איי ץ׳
 איי בין גדול היותר אחד אי מהם בערך, נפש מליון חמשה תישביהס ומספר

 : פרסאות ששים למזרח ממערב ורחבו פליסאות, ר״נ לדרוס מצפין ארבי אפריקא
׳ עם פ״מ, שי״ד עולה שטחם מדת אקיוטס, ביס המערבית אפריקא איי ה

מספר



קויוסה נחלת
 א' הנק׳ וריק ן1ק־ ה־יחר אחד א< מהם נפש, אלן) הכ״נ הם תושבי מספר

מ׳ והספימו ה1ה הא• זבה אמנם פעררא,  -מנוח יחד בברית ובחו המחקרים ח:
 קפריקא תושבי מספר סך כנז״ל, למזרח ממערב המדיטת אורך תחילת ממנו
 טנריס ומהס נפש אלפים תש״נ מליון א׳ יהודים מהס בערך, מליון מאות לשתי

 נ ר מ/יון א קל׳ אלילים עובדי ומהם מליון, ס״ב מחמדנים ומהם מליון, חמשה
 הישוב הס כי יען הישנה התבל בשם נק׳ התבל חלקי הג׳ אלה אדם, בני אלך

 אשר ח המז, הארץ במצוק ושלשתם קדמתה, מקדם עולם לבאי הטדע הקדמוני
 תקרב מליק אחד עולה ביחד ושכיחס המזרחי, הכדור בחצי ובדרום בצפון ישתרעו
 ן וא מעלה !א כי יען העין, ראות לפי העליון כדור חצי על והס ר^מ, אלפים

 כפות תחת שוכנים הם כי בערכינו הנחשבים אמריקא תושבי נס כי בארץ, מעה
• תחתונים ואנחנו עליונים הס כי לומר הס יכולים רגלינו

ה ל  ־האדם בני •דפו לא כ׳ יפן החרש, פולס נשם הנק׳ אמריקא התבל ח
ם הנוספים פ״׳ ונגלתה מהם, נשבתה או הזאת מהארן מקודם  הספני

 השני הוח כי פ״מ, אלפים תשי״ח פר מגיפ שמחו השש׳, לאלה רנ״ג בשנת
 המשתרפ המפדב• הארן במצוק בארן מקומו התבל, חלקי ה׳ לפומת בגדלו
 צפונית אמריקא האחד משילשיס שני ותמונתו המערבי, הכדור בחצי ובדרום בצפון
 שש רק הרחב פנאמא הארץ מצר ע׳׳י יחד המחוברים דרומית, אמריקא והשני

 במזרחה, אשר המערבי אקיוטס הים בין המבדיל פרסאות,
 נ״ד מעלה עד צפון רוחב עד מעלה מן משתרע והוא במערבה, אשר המזרחי

 מצפון ארכי רמ״ג מעלה עד ר״י מעלה מן משתרע למזרח ובאורך דרוס, רוחב
 עולה למזרח ממערב גדול היותר ורחבו פרסאות, ומאתיים אלף עולה לדרוס
לה ובין בינו המבדיל המערבי אקיונוס הים מזרח לפאת גבילו פרש', תת״ק  איר̂ו

 ואסכירלייא אזיא ובין בינו המבדיל המזרחי אקיונום הים מערב לפאת ואפריקא,
 בדר! יתחלק הזה החלק הדרומי, ים דרוס לפאת הצפוני, הקרח ים. צפון לפאת

^ צפונית אמריקא אחד הן, ואלו גדולים חלקים לד' כלל ו  ש^ע מחזיק ש^חו ג
 מא/ גדולה אי חצי היא הזאת הארץ בערך, מליון ל״ה תושביה ומספר פ"מ, אלף
 עשר מדיטת או גלילות י״ד בה כמעט ביחד ואסגירל־יא אירופה חלק כל כמו

 בארץ אחזו אשר הראשונים היו הס כי להאינגליס, הברית ארצות תחת מהם
 ממש^ת עו^ ויפרקו המלוכה באס הארץ עם מרדו אך מושב, ערי בה ויכוננו הזאת

 אחת כל אשר קטטת לכנסיות ונחלקו לנפשם, דרור ויקראו מעליהם האינגליס
 ע^ןהס אחד נשיא אך וכנסיות ממשלות ל״ח כעת והמה לעצמה, ממשלה לה תנהג
חייס וגס הממשלה, עול תחת האינגליס אחוזות גלילות ומהם יתחשבו, אחד ולגוף

:וכו׳ לצרפתים
 ומספר פ״מ, אלף ששים מחזיק שטחם התיכונה אמריקא ארצות

• שוטת לממשלות גלילות ט׳ בהם בערך, מליון י״ב תושביהם
 חמשה תישביהס ומספר פ"מ, אלף חמשה מחזיק שטחם המערבית הודו ארצות
 וספרדים וצרפתים להאינגליס קטנות אחיזות ששה בהם בערך, מליון

־• והשוואדין והדאניס ולהלאנדיס
׳ עולה תושביה ומספר פ״מ, אלף שמ״ד מחזיק שטחי גודל הדרומית אמריקא ד

כ״ח



יוסף נחלת
 יאות כי עד מאד, גדול אי חלי כן גס היא הזאת הארץ בערך, מליון כ״ח
 לשנים ונחלקת גליל, כ״א גלילות בהם לעצמו, תבל מחלקי חלק להתחשב לו היה

 גדולה ארץ בראזילייא קיסרית בה בחלקה, תמשול אחת כל שונות ממשלות עשר
 ישוביה אמנם הגדולה, בשטחה ההבל ואדירי גדולי בין נחשבת כי עד מאד היא

 שבטי ואך מאדם, ריקים ורחבים גדולים ושטחים שטחה בערך מאד מעתה
 פראים ים וגס הוולדס, כיוס ערומים עוד ההולכים עליהם ישוטטו הפראים

 והדרור החופש ארץ היא בכלל אמריקא בה, ימלאו אדם אוכלי הנודעים רעים
 בכל נשתוות יחד הדתות כל הארץ חקי לפי כי בה, שוררת איננה הדת וקנאת

 מליון אחד יהודים מהם אדם, בני מליון פ׳ אמריקא חישבי מספר סך הזכיות,
אילמים אלילים עובדי עודם מליון ול״א נפש, מליון מ״ח נוצרים ומהם בערך, נפש

: וריק להבל ומשתחויס
 ויותר נעיר יותר והוא החדש, עולם נק׳ ג״כ הוא אסטרלייא התבל חלה

 הארץ במצוק 'בארץ מקומו השס״ו, בשנת נתגלה כי מאמריקא חדש
 ארץ והוא המזרחי, הכדור חצי על עוד ומשתרע הישנה מהתבל מזרחי הדרומי

 מעלות עשר מן משתרע והוא פ"מ, אלך> ק״ם אייה כל עם מגיע ושטחו איים
 מעלה עד ק״ל מעלה מן משתרע למזרח ובאורך דרום, רוחב מעלות ל״ט עד

 עולה לדרוס מצפון ורחבו פרס', תק״ס עולה למזרח ממערב היותר ארכו קע״א,
 הים ומזרח צפון לפאת מהימים, עבריה מכל מוקפת אסטרלייא פרס', תכ״ט

 בין שוכן והוא לגמל, לה הודו הים ומערב דרום ולפאת גבולה, המזרחי אקיונוס
 מאד, משניהם גס הוא רחוק אך המערבי, אמריקא חוך ובין המזרחי אפריקא חוף
 גדולים. חלקים לשני כלל בדרך יתחלק הזה החלק אזיה. אל הוא קרוב יותר אבל

 פ"מ, אלף קי״ט עולה שטחם מדת באסטרלייא האינגליס ואחוזות אחד'מושבות
 וכו׳. מאלברנד סיני הגדולים הערים בהם נפש, מליון כג' עולה תושביהם ומספר

 תושביהם ומספר פ״מ, אלף מ׳׳א עולה ■שטחם מדת אסתרלייא איי המון שנית
^ מספר סך מליון, כז' בהשערה רק המחקרים יערכו ו  עשרה אספרלייא ת
 ומהם מליון, שני נוצרים ומהם נפש, אלף ר״נ יהודים מהם אדם, בני מליון

 על אשר האדם כל נפש מספר נמצא נפש, אלף תש״נ מליון ז' אלילים עובדי
 רק יהודים מהם בערך, נפש מליון שס״ו אלף כדי עד עולה האדמה כל פני

 מליון שפ״ג טצריס מהם העמיס, מכל המעט אתם ני של נפש מליון עשרה
 בחשכה עוד אשר אלילים עובדי ומהם נפש, מליון קס״ה מחמדניס ומהם נפש,

 אלף כולם סך נמצא הדתות, מבעלי המה רבים הלא נפש מליון תת״ה יתהלכו
באזיה מהן בעצמותן, שונות שפות וששים מאות בשמנה ומדברים מליון, שס״ו
 ואעפ״י קי״ז, באסטרלייא תכ״ב, באמריקא קנ״ה, באפריקא נ״ג, באירופה קנ״ג,

 בפרטי אבל הלשונות, ויסודי בכללי דוקא זה בעולם, יש לשון ע' רק כי ■שארז״ל
 המחקרים שיערי תולדות, כמה נעשו א׳ מאב. כי הזמנים במשך רבו הלשונות

 תתקנ״ד אלף צ״א יום לכל העולה אדם, בני מליון ל״ג עד מתים שכה בכל כי
ועוד אחת, נפש רגע ולכל נפש, ששים בשעה מס׳ אחד דקה לכל ועולה נפש,

צ׳ מן יותר אחת נפש כ״א ימים תאריך לח נפש, אלף חמשה מכל כי שיערו
לנס ויהיו זה, בזמננו מאד מספר מתי המה ויותר שנה מאה עד אך שנה,

הנה : האלה בימיה



קזיוסף נחלת
ה נ  הצהרים עיגול ע״י המתתלקיס והמערבי המזרח־ הארץ כדורי חצאי שני ה

 יותר ומשתרע גדול המזרחי הכדור חצי על היבשה שכיח כי תמצא הראשי
 ת״ש מליון א׳ בשטחו מחזיק הראשון המערב/ הכדור חצי על אשר היבשה משכיח
 הכדור בחצי היבשה שטח כי עד כ״מ, אלפים תש״ל רק מחזיק והשני פ״מ, אלפים

 חצאי ושני המערב/ הכדור חצי יבשת משטח ומחצה פעמים שהי גדיל המזרחי
 על היבשה שטח כי תמצא השוה, קו ע״י המחלקים והדרומי הצפוני הארץ כדורי

 הדרומי הכדור חצי על היבשה משטח יותר ומשתרע מאד גדול הצפוני הכדור חצי
 אלפים תר״י רק מחזיק והשני פ״נ/ אלפים תת״כ מליון א׳ בשטחו מחזיק הראשון

 יבשת משטח פעמים שלש גדול הצפוני הכדור בחצי היבשה שטח כי עד פ״מ^
מליונים שני עילה הארץ כדור על היבשה שטח כל נמצא הדרומי, הכדור חצי

: פ״מ אלפים ת״ל
□ י  בין ומפריד סביב סביב לדרוס מצפון הארץ כדור כל את סובב הגדול ה

 כאייס רק היבשה חלקי כל יתראו כי עד הארץ, כדור מחלק ארץ יבשת
 פני שטח רוב את המכסים והרחביס הגדולים הרבים המיס הים, בתוך גדוליס
 שתי מחזיק שטחו הצפוני הקרח ים אחד והס, ראשים ימים לחמשה נחלקו הכדור
מן הצפוני חון! והוא סביב, הצפוני הציר את מכסה והוא פ״מ, אלף מאות

ואמריקא: אירופה אזיה
 הדרומי הציר את מכסה והוא פ״מ, אלף ש״נ מחזיק שטחו הדרומי הקרח ים

 הצפוני הקרח יס מן גדול הוא כי הציר, מאופן הלאה ועוד סביב
: יותר עזה וקרתו

׳  והוא פ״מ, אלפים ותרכ״ה מליון א׳ מחזיק שטחו המערבי אקיונוס הים ג
 המערבי ואפריקא אירופה חוף ובין המזרחי אמריקא חוף בין ומבדיל מתפשט

ובדרום הצפיני הקרח יס בצפון גבולו הודו, אקיוניס ים עס יתחבר ושמה
: הדרומי הקרח ים

׳  שלשה כי^שטחו-מחזיק הידיס ורחב הגדול הים הוא המזרחי אקיונוס הים ד
 ומבדיל מתפשט והוא הארץ, כדור כל משליש יותר פ״מ אלף מאות ושש מליון

 ים עם יתחבר ושמה המזרחי ואסטרלייא אזיא חוף ובין המערבי אמריקא חוף בין
:הדרומי הקרח ים ובדרום הצפיני, הקרח ים בצפון גבולו הודו, אקיונוס

׳  בין משתרע והוא פ״מ, אלף ופ״ג מליון א׳ מחזיק שטחו הודו אקיונוס הים ה
 כתף על ימחה אשר חיפו ע״ש הודו ים ונק׳ ואסתרלייא, אפריקא

 אקיוניס עולם יס מן הזה הים את יבדילו הודו מזרח ואיי המזרחית הודו ארץ
 הימים חמשה הס אלה הדרומי, הקרח ים ובדדוס אזיה, הוא בצפון גבולו המזרחי
 מליון ששה האלה הימיס חמשת שטח כל עולה זה ולפי הידיס, ורחבי הגדולים
 על המיס שטח עולה הארץ נדור התחלקות ולפי מרובעות, פרסאות אלף ותתנ״ח

 עולה הדרומי הכדור חצי ועל פ״מ, אלף תתכ״ד מליון שני הצפוני הכדור חצי
 שטח עולה המזרחי הכדור חצי על איפכא או פ״מ, אלף ל״ד מליון ד׳ המיס שטח

 התק״נ מליון ג׳ עולה המערבי הכדור חצי ועל פ״מ, אלף תתק״ח מליון שני המיס
 ועם פ״מ, אלף תתנ״ח מליון ששה הימים שטח עולה יחד שניהם ועל פ״מ, אלף
הארץ כדור כל של השטח נמצא פ״מ, אלפים ת״ל מליון שני העולים היבשה שטח

עולה



יוסה נחלת
:עולמו סובל ברוך פ"מ, אלף רפ״ח מליון מ׳ עולה

ה ^ ר  הימיס החמשה מן לשוטת כמו ויוצאיס המתפשטים בעולם ישנס ימים ה
 לצפון המערב ואל המזרח אל חודרים והס הנז״ל, והראשים הגדולים

 הנק׳ התיכון הים המפורסמים, מהם איזה רק בזה ונביא היבשה, תוך ולדרום
 ממנו ויוצא נמשך המערבי אקיונוס ים מן לשון אך הוא גס הגדול הים בתורה

 המערב־ מהאקיוטס לצאת יתחיל אשר ראשיתו הוא שס כי גיבלטאר, הנק׳ מצר דרך
 ומפריד ועובר המזרח דרך בארכו ומשתרע פרסאות, שתי ברוחב אך קצר לשון
 ומתפשטים התיכון. ים נק׳ כך ע״ש כי ואפריקא אירופא העולם חלקי שני בין
 רוחב כי א״י עד בארכו ונמשך אירופה, תוך וחודרים הרבה לשונות ממט גס

 תקט״ו טולה הגדול ארכו למערב, גבולו והוא א״י אורך נגד הזה הגדול הים
 פ״מ, ות״ק אלפים מ״ז עולה שטחו מדת פרס׳. ר״מ עולה הגדול ורחבו פרסאות,

:השחור ים עם בקצהו יתאחד הזה התיכון הים
□ י  ע״י בצפונו המוגבל לרוסיא. אשר קרים האי חצי סביבות משתרע השחור ה

פ״מ. אלפים ט׳ מחזיק שטחו תוגרמה, ארץ ע״י ובמערבו רוסיא ארץ
 מחזיק שטחו בצפונה, אשכנז בארץ חודר הוא כי יען אשכנזי ים הנק׳ הצפוני הים
 מחזיק שטחו רוסיא, ארץ בתוך והוא הבאלטי ים הנק׳ המזרחי הים פ״מ. אלף י״ב

 ור׳ אלפים ששה מחזיק שטחו אזיה בצפונית הכספי הים פ״מ. ות״ק אלף שבעה
 ד׳ ורחבו שעות שבע ארט ת״ו, טבריא בסביבות גיטסר ים או כנרת יס פ"מ.

 וטובים רבים דגים גם ולכן ומתוקים וטובים זכים ומימיו סביבו נאים והריס שעות,
 ורעים ומרים רב מלח המלאים מימיו דבר על המת ים הנק׳ המלח ים בו. יש

 ועמורה סדום בסביבות והוא חי, דבר וכל דג שוס יסבול לא כי עד לשתות,
 פרסאות י״א ארכו פשעיהם, רוב מפני ובחמתו באפו ה׳ הפך אשר הערים

:פ"מ כ״ב מחזיק ושטחו פרה'. ג׳ ורחבו
□  ורק בשלום^ ממצרים בצאתם אבותינו בו עברו אשר האדום ים הנק׳ סוף י

א הזה הים והמונו, הוא בתוכו נטבע הרשע פרעה ^ו ס.  מן יוצא לשון רק ג
 המות שער הנק׳ מינטב אל באב מסילת ע״י עמו מחובר והוא הודו, עולם ים
 שפת האניות, לשברון תמיד ועלול מסוכן מקום הוא כי יען המבעית, שער או

 עד מערבית בצפונית אלכסון דרך באורך ונמשך עדן מעירינו מתחיל הזה הים
 פרס׳ כ״ט גדול היותר ורחבו פרסאות רס״ה ארכו מצרים, גטל בקצה סוים עיר

 היס את תחבר קנאל הנק׳ סיויס ותעלת בערך, פ״מ אלפים שבעה מחזיק שטחו
: פרסאות ט״ז התעלה ואורך התיכון, ים עס הזה

ה ^ ר  המפורסמים נהרות ד׳ כ״׳א בזה אביא ולא בעולם ישנס נהרות ה
 מקורו מצרים נילוס הוא פישון האחד שס הקדושה, בתורחינו הכתובים

 נהרות המון ע״י וגדול הלוך וילך קטן, נחל רק מבועו בתחלת והוא טש מארץ
 וישטוף נגבה דרכיו יעקש ואח״כ מזרח לפאת עקומות בתהלוכות בתוכו הנשפכים

 מצרים לארץ בואו עד לצפון מנגב דרכו ארחות וילפות מערבית, צפונית לפאת
ל״ב מחזיק שמחו פרסאות, תק״ס ארכו כל מרת התיכון, ביס קצו שטף ויתום

:פ״מ ת״ר אלף
הודו בארץ מקומו וד״ה, במ״ב הט' גוזן נהר והוא גיחון השני הנהר

המזרחית



קחיוסף נחלת
 ארכו חדת בינגלא, יס זרוע תוך שיפול עד במרוצתו והולך וישעוך המזרחית

: פ״מ אל^ כ״ז גלילו ושטח פרס/ ת״כ
 ש״פ ארכו פרת הוא הד׳ והנהר פרסאות, ר"מ ארכו חדקל הג׳ הנהר ושם

 בצפונית מקורם אחד, לנהר במרוצתם מתחחדיס האלה הנהרות שני פרס׳.
 זרוע לתוך מימיהם וישתפכו סוריא ארץ דרך ועוברים שבאזיה לתוגרמה מזרחית

 שס על כן נק׳ חדקל נהר פ״מ, ר״מ אלך י״ב מחזיק שניהם ושטח הפרסי. ים
^ חדים שמימיו ז״ל כעדותם נמהרה במרוצה ירוצו אשר מימיו  פרת ונהר וקלי
 אלה לא״י, המזרחית הגבול הוא כי א״י למזרח ומתפשט פמייס ממערת יוצא
 מי הגן מקום אל אך הקדושה, תורתינו כעדות עדן מגן היוצאים הנהרות ד' הם

 חכה אך המתהפכת, החרב להט מפני הפתח ממנו נעלם כי עתה יובילנו
: בשלים בית כבן בו ותצא תכנס אז כי נעים קורא ימים לאחרית זאת נא

- > <«^י

המספר כללי קיצור י״ט פרק
ר מ  לעלות מגימתי כי יען מה, דבר עוד מלכתוב פסקתי ע״כ שמיאל הצעיר א

 קצת לכתוב החילותי חהל״י .לשלום וכשבאנו ב׳. פעם ת״ו לירושלים *
 וידעתי הע^׳י, ההלמידום לתועלת והוא האפשרי בקיצור והתשבורת המספר מכללי

 הזה הטורח כל למה לאמר יצחקו גס ויתגעשו ירגזו אולי הי״ו מהחברים מקצת כי
 מהשעות החשבונות ברוב מגעת הנאה ומה בזה תועלת ומה נפש ויגיעת גוך יגיעת

 וכו׳. ולזהבים לכספים ‘גם ולאלפים למאות לשנים גם והרגעים, והדקים והחלקים
 והתשבורה, החשבונות בחכמת ובקי שיודע למי כלל טורח בזה אין כי אומר אני אמנם

 אמנם בארובה, כסומא בו ויהיה העניין בזה למד שלא לחי מאד קשה ודאי אבל
ך והתפתחות השכל לחדד כדי הוא ממנו היוצא התועלת תו מ ^ו מו  מה נבין כך ה
 על ז״ל הרמב״ס פירוש נפתח תראה הלא הזאת, החכמה על המפרשים שפירשו

 המספר בחכמת היטב באר מפרש שהוא עירובין סוכה כלאים מסכת המשניות
 יום תוספות בעל .הרב וג״כ קצרה, דעתינו כי יען סח מהו נדע ולא והתשבורת

 לו שאין למי מ״מ וקל, ארוך בסגנון ז״ל הרמב״ס דברי מפרש שהוא ז״ל טוב
 זו בפתיחה אמנם וכו', אומר מהו ידע ולא החתום כספר לו יהיה בזה ידיעה

 כערכי ולאנשים לי תעלה אפשר מ*מ חול, דברי לכאורה נראית שהיא אך הקטנה
 להסביר יכול ואינו חלוש מוחו שעדיין למי הוא ברור א״כ ז״ל, דבריהם להבין

 מן ואז וקצרים, קלים מחשבונות לחשוב בתחלה עליו רבים, בחשבונות ולהעמיק
חושבנא השתא יאמרו כי חכמה ואינה היא מלאכה סוך סוך החמור, אל יבא הקל■

:אמת והוא ידע, הוא בעלמא

בס״ד. החלי וזה
 עולה שלש על שלש ארבע, הוא שתים על שתים אמה, הוא אמה על אמה

ל״ו, עו׳ שש על שש כ׳׳ה/ עו׳ חמש על חמש ט״ז, עו׳ ד׳ על ד׳ ט',
שכע



ז1יוס נחלת
 על עשר ש״ה, עו׳ כי׳ על כי׳ ס״ד, עולה ח׳ על ח׳ רז׳׳ט, עי׳ שבע על שבע
 ו׳ ע י"נ על '״נ קמ״ד; עו׳ י״ב על י״ב קכ״א, עו׳ י״א על י״א ק׳, עו׳ עשר

רנ״ו, עו׳ כי״ז על ט״ז ר;״ה, עו׳ ט״ו על ט״ו קל״ו, עו' י״ד על י״ד קס״ט,
כ׳ על כי שס״א, עו׳ י״ט על י״ט שכ״ד; עו' י״ח על י״ח רפ״כ; עו׳ י״ז על י״ז
 עו׳ כ״ג על כ״ג חפ׳׳ד, עו' כ״ב על כ״ב תמ״א, עו׳ כ״א על כ׳׳א ת/ עו׳

/ עולה כ״ד על כ״ד תקכ״ט; ע ק  עו׳ כ״ו על כ״ו הרכ״ה, עו׳ כ״ה על כ״ה ת
עו׳ כ״ט על כ״כי תשפ״ד, עו׳ כ״ח על כ״ח תשנ״ט, עו׳ כ״ז על נ״ז תרע״ו,

אלף עו׳ ל״ב על ל״ב תתקס״א. עו׳ ל״א על ל״א תת״ק, עו׳ ל׳ על ל׳ תתמ״א,
ל״ה על ל״ה קנ״ו, אלף עו׳ ל״ד על ל״ד פ״ט, אלף עו׳ ל״ג על ל״ג כ״ר,

על ל״ח שס״ט, אלף עו׳ ל״ז על ל״ז רל״ו, אלף עו׳ ל״ו על ל״ו רכ״ה, אלף עו׳
 וזהו ת״ר, אלף מ׳ על מ׳ תקכ״א, אלף עו׳ ט״ל על ט״ל תמ״ד; אלף עו׳ ל״ח

 תשס"־, אלף עו׳ מ״ב על מ״ב תרפ״א, אלף עו׳ מ״א על מ״א ההיכל, שיעור
 עו׳ מ״ה על מ״ה תתקל״ו, אלף עו׳ מ״ד על מ״ד תתמ״ט, אלף עו׳ מ״ג על מ״ג
 אלפים שני עו' מ״ז על מ״ז קט״ז, אלפים שני עו׳ מ״ו מ״ו־על וכ״ה, אלפים שני

 ת״א, אלפים שני עו׳ מ״ט על מ״ט ש״ד, אלפים שני עולה מ״ח על מ״ח ור״ט,
 חמשה עו׳ ק׳ על נ׳ סאה, בית הנק׳ וזהו ת״ק, אלפים שני עו׳ נ׳ על נ׳

/ בית הנק' המשכן כחצר והוא אלפים, י תי א  ת״ר, אלפים ג׳ עו׳ ס׳ על ס' ס
 עו׳ צ׳ על צ׳ ות׳, אלפים ששה עו׳ פ׳ על פ׳ תת״ק^ אלפים ד׳ עו׳ ע' על ע׳
 אלף י״ט עו׳ קל״ה על קל״ה אלפים, עשרה עו׳ ק' על ק׳ ומאה, אלפים ח׳

על מאתיים אלפים, כ״ה עו׳ ק״נ על ק״נ נשים, עזרת שיעור וזהו קכ״ה,
אלפים, ק״ס עו׳ ת׳ על ת׳ אלף, תשעים עו׳ ש׳ על ש׳ אלף, מ׳ עו׳ מאתיים

 אמה ■אלף על אמה אלף הבית, הר שיעור וזהו אלפים, ר״נ עו׳ ת״ק יעל ת״ק
 הערים מנרשי שיעור וזהו אחד, מליון והוא רבוא מאה שהם אמה אלפים ־יאלף עו׳

 עשרה עו׳ רכוא עשרה על רכוא עשרה מליון, מאה עו׳ רבוא על רבוא ללוים,
ז מליירנאד עשרה שהוא מליון אלף

כיצד שוים, שהם ויש מהקיפו, גדול שטחו ויש משטחו, גדול שהקיפו מרוכע
 על שלש וכן י״ב, והקיפו כי׳ רק שטחו תמצא שלש ורחבו שלש שארכו צלע

 על שלש אבל ט״ז והקיפו ט״ו שטחו חמש על שלש וכן י״ד, והקיפו י״ב שמחו ד׳
 אבל ט״ז, והקיפו מ״ז שטחו שויס ד' על ד' וכן שוים, י״ח והקיפו י״ח שמחו שש
 שש על שש וכן י״ח, רק והקיפו כ׳ שטחו שהרי מההקף גדול השטח חמש על. ד'

 דאין דםוכה בפ״ק ז״ל התוספת חכמי הזהירונו וכן כ״ד, רק והקיפו ל״ו שטחו
 כן וגדול הולך שהמרובע מה כל אמנם להקף משמח ולא לשמח ההקף מן ללמוד
 עולה ק׳ ורחבו ק׳ שארכו מרובע שהרי ההקף, על מאד הרבה שמחו יתרבה

 ת״ק ורחבו ת״ק שארכו מרובע וכן ת׳, רק אינו והקיפו אלפים עשרה שמחו
 הריבוע שיתמעט כמה כל אכן אלפים, שני רק והקיפי אלפים ר״נ שטחו עו׳

 ואפילו שחים רק שרחבו צלע תמצא לא ולעולם כ״כ, השטח מתמעט ברחבו
 אלף שארכו הצלע שהרי יותר, ההקף אלא מהקיפו יותר ששמחו אלף ארט יהיה

 אס ולהיפך וארבע, אלפים שני והקיפו אלפים שני רק שמחו עו' שתים ורחבו
ירבה לא לעולם המספרים כל ע״ס והלאה וממנו חמש וארכו ד' רחבו הצלע

ההקף



קטיוסה נחלת
 החרובט שורש וכנז/ ויוחל יותר מהרבה השניה אלא השטח, טל יותר ההקןה

 שארכו ריבוט משל כילד צלטיו ידי טל הר־בוט מן היוצא האלכסון הוא המרובט
 ח׳ י ותאמר בארנו, ארכו ה3תר אלכסונו שיטור לידט הרצה אס שש, ורחבו ח׳

 חבר ל״ו. הן שש שטס שש ותאמר ברחבו רחבו תרבה אח״כ ס״ד, הן ח׳ פטם
 טשר, שהוא ותמצא מאה של המרובט שורש בקש ק/ לך והרי הס״ד טס הל״ו
 יהיה כמה כ״א וארכו שרחבו מרובט ב׳ משל הריב־ט, של אלכסון אורך וזהו

 תמ״א, שהן בארס ארכו ותרבה רפ״ט, והמצא ברחבו רחבו תרבה אלכסונו,
 והוא נ״ז שהוא שלהם מרובע שורש קח תש״ל, הן והרי תמ״א טס רפ״ט חבר

 טל הטודך אחד טל חוששין אנו ואין כ״א, טל י״ז מרובט של אלכסונו אורך
/ מצלטותיו א׳ שכל מרובע נ׳ משל במיעוטי, בטל שהוא ,תשכ״ט  יהיה כמה ט

 רכ״ה, ג״כ שהן ברחבו רחבו ותרבה רכ״ה, ותמצא בארכו ארכו תרבה אלכסונו,
 ט״ו, על נו״ו מרובע של אלכסונו אורך והוא כ״א שהוא שלהס מרוכע שורש קח

שהן החסרין ט׳ על חוששין אט אין תמ״א, של מרובע שורש הן שהכ״א ואע״ש
:במיעוטן בטלין

 בחשבון קשי.ההבנה שהס רב דבי מתלמידי קצת ראיתי הנה הצטיר אמר
 בפעס וכפעס ט״ז מקפידה הממשלה שנס התשבורת, ושטח המספר

 שיתבאר כדי קליס ועניינים משלים איזה בזה אביא ע״כ וכו/ ולבחון לנסוס יבואו
 האדמה מכס ובתשלומי והרחובות והחצרות הבתיס במדידת יכשלו ולא בנקל, להם

 כ״ח ורחבו נ״ה ארכו בית לו יש ראובן א׳ משל וכו׳, וכדומה וממכר במקח גס
ת', הוא נ׳ פטס ח׳ ק׳, הוא כ׳ פטס חמש מ', הוא ח׳ פעס חמש אמור אמה,

יהיה כמה תק״מ, אלף עולה אלף, ק״ת מ׳ צרפס אלף, הוא נ׳ פטם כ׳
 ה׳ פטס נ׳ ר״נ, נ׳ פ׳ ה׳ כ״ה, ה׳ פעם ה' אמור בארכו ארכו תכה אלכסונו,

 ס״ד^ ח׳ פעם ח׳ אמור ברחבו רחבו ותכה ת״ק, אלפים שני נ׳ פעם נ׳ ר"נ,
ם כ׳ ק״ס, ח׳ פעס כ׳ ק״ס, כ׳ פעם ח׳ ע ה צרפס ת׳, נ׳ נ שני ר״נ ^״נ ^׳

המרובט שורש בקש תת״ט, אלפים שלשה הכל סך ת', ק״ס ק״ס ס״ד ת״ק אלפיס
 טו׳ שהס״ב ואטפ״י הנז', הבית של אלכסונו אורך וזהו ס״ב שהוא ותמצא שלהס
 תוציא במטוטן, בטלין שהן ט״ו יתרון על תחוש אל תתכ״ד, אלפיס ג׳ שטחו

 עשיריית, קנ״ד שהן המצא המכס תשלומי שהן שבו העשיריות הנז׳ הבית משטח
 : וכו׳ אחת מעה חסר דינרין י״ג שהן מעין ע״ז יעלו מעה חצי מהן אחת לכל תן

 ל״ב, השני ומצד מ״ח א׳ מצד ורחבו ע״ה ארכו בית לו יש שמעין ב׳ משל
 ותכה מ׳ שהוא מהן החצי לך קח פ׳, להו והוה המ״ח עס הל״ב תן

 סך ת״ת, אלפים שני מ׳ פעם ע׳ מאתים, מ׳ פעם חמש אמור האורך, עם אותו
 האלכסון מדת לך ויצא כנז״ל ברחבו ורחבו בארכו ארכו ותכה אלפים, נ' הכל

 כ״ה החשבון ועול? מאות שלש שהן תמצא שבו העשיריות טול אמה, פ״ה שהוא
 מצד ורחבו ע״ה, הב׳ ומצד פ״ז א׳ מצד ארכו ביה לו יש לוי ג' משל וכי׳. דינרין

 מהן החצי לך קח קס״ב להו והוה הע״ה עס הפ״ז הן מ״י, הב׳ ומצד נ״ט א׳
 שהוא מהן החצי לך קח ק״ב, להו והיה המ״ג טס הנ״ט ותן אורך, פ״א שהוא

 אלפים ד׳ השטח לך ויצא כנדל האורך פ״א עם הרוחב נ־א ותכה רוחב, נ״א
צ״ה שהוא האלכסון מדת לך ויצא כנז״ל ברחבו ורחבו בארכו ארכו וחכה קל״א,

אחה (כח)



יוסף נחרת
ושתי דינרין ל״ד החשבון ומולה תי״ג, שהן תמצא שבו הפשריות טול אמה,

:וכו׳ וחצי מעין
ח ט ש  קטנו, ולפי גדלו לפי ג״כ הוא הסובבו והקו זויות שלש במל המשולש ב

 י״ב הסובבו קו נמצא אמות, ד׳ הוא מצלעו אחת שכל משולש ד״מ
 שש על שש צלעיו אס אבל השטח, על יותר ההיקן:! הרי ח' רק ושטחו אמות,
 השטח ל״ב ושטחו כ״ד הקיפו ח׳ על ח׳ צלעיו ואס שויס, י״ח ושטחו י״ח הקיפו

 והכלל אלפיס, חמשה עו׳ ושטחו ש׳. הקיפו ק׳ על ק׳ צלעיו ואס ההיקפו. מן גדול
 רבעי ג׳ הוא המשולש והיקף המרובע, שטח חצי הוא המשולש שטח כל כי הןר>

 חמשיס, א׳ מצד ורחבו מאה שארכו בית ד״מ קטן, או גדול יהיה המרובע היקף
 הרוחב חצי לך קח בזה, זה דבוקיס האורך כותלי שני כי יען כלום ולא השני ומצד
 אלפיס שני הוא ק׳ פעם כ״ה אמור ק׳. שהוא האורך עס אותו ותכה כ״ה שהוא

:אלכסונו גס ואיבד שלש כ״א זויות ד׳ לו אין כי יען הוא אומלל כזה ובית ה״ק,
ם  אך אמה, ע׳ רחבו הוא ובאמצעיתו אמה, ת״ק אלף שארכו גדול רחוב א

 רק ברוחב ומזה מזה קצותיו לשני שמגיע עד מעט מעט ומתקצר הולך
ל תן אמה, ל  אופו ותכה מ״ה שהוא מהן החצי לך קח צ'. להו והוה הע׳ עם ה

 או ריבועו, בשטח אמה ות״ק אלפים ס״ז השטח מדת לך ויצא כנז״ל, האורך עם
 לשני שמגיע עד כ״כ ומתרחב והולך אמה, ל באמצעיתו קצר הרחוב אס איפכא

:פשוט וזה לו, יועשה הזה כמספר אמה, ע׳ ברוחב קציתיו
ל  והאיכא ז׳ל התוספות ובדיוק פורתא, ועוד שלש הקיפו אמה שאלכסונו עיגול כ

 ובדיוק בקירוב, כ״ב הקיפו שבע שאלכסונו עיגול נאמר נכונה ובמדה משהו,
 :שי״ד עו׳ הסובבו קו ק׳ שאלכסונו עיגול כי נאמר מצומצס יותר

ר פ ס  ארכו ערך כפי בעצמו מספר שוס מהכאת המתקבץ הוא המעוקב ט
 תכפול וכאשר מרובע, זהו ט״ז הס ד על ר' כגון כיצד ועמקו. ורחבו

, כ״ה ה׳ על ל מעוקב, וזהו ס״ד יהיו ט״ז על ד  יהיו כ״ה פעם .מרובעו
ה  עולה ח׳ מעוקב שמ״^ שבעה מעוקב רט״ז, יהיו ששה מעוקב מעוקבו, קל׳

 אלפים, ח׳ עו׳ ל מעוקב אלף, עו׳ עשר מעוקב תשכ״ט, עו׳ ט׳ מעוקב תקי״ב,
סי, מליון אחד והוא אלפים אלף עו׳ ק׳ מעוקב אלפים, ס״ד עו׳ מ׳ מעוקב  ו

 ס ה אס אבל גבהו, או ועמקו ורחבו בארכו שוה הבית או הצלע אס דוקא זה וכל
 כ׳ ורחבו ל׳ שארכו בית ד״מ כיצד להס, אחר חשבון ויותר בחסר זמ״ז משתנים

 המרובע, שטחו וזהו ת״ר עו' ל׳ פעם ל אמור ברחבו ארכו תכה עשר וגבהו
 כמות גודל וזהו אלפים ששה עולה ת״ר פעם עשר אמור השטח עם הגובה תכה

 בארכו רחבו תכה ששים, וגבהו ל ורחבו מ׳ שאורכו בית אחר משל או מעוקבו,
 ס׳ אמור השטח עס הגובה ותכה ריבועו, שטח וזהו ת״ת עו׳ מ׳ פעם ל אמור

:המעוקב כמותו גודל וזהו אלפים מ״ח עו׳ ת״ת פעם
, ך נ  לאלפים גס ולמאות לעשרות השנים ומניין מספר ולבאר לרשוס הואלתי נא ה

 היוצא והתועלת הרגעים, גס_ והחלקים והשעות הימים מספר יעלה כמה
 חלקים מניין וסך א׳ לחלק רגעים מניין סך לצרף כדי הוא להתלמידיס מזה

 נתבלבל שלא דרכיס ל בזה אעשה אך וכו', לשנים והימים לימים והשעות לשעה,
tp׳ :j, הירך f rהדרך וכו', החלושים לנערים והיא הגס בחשבון וקצרה קלה ׳

הב׳



רן יוסח נחלת
ל  אר־וכות הג׳ הדרך וכו/ החריפים לבחורים והיא הדק בחשבון וחמורה ארוכה ה

 מאחד מתחיל מספר כל הנה ונו/ הזקנים לישישים והיא מיול בדרך וקצרות
 ל אחד; א׳ תאמר נא־לו ונו׳ עשר מעשר חלילה חיזר ונן עשר, עד ומסיים

 / סרינר; ע׳ כאר, ח׳ מליון; ז' לאך, ו׳ רגוא, ה׳ ;1אלן ד׳ מאה, ג׳ עשר,
 נק מלייראנד אלף ונו', אלף מאה מלייראנד עשרה חלילה חחר וכן מלייראנד,

 מליון הוא אלפים אלף א', לאך הוא אלף מאה נמצא וכו׳ ועוד ועוד בילייאן,
:ונו׳ א׳ בילייאן הוא מלייראנד אלף א/ מלייראנד הוא מליון אלף א/

שעות ״בימיםכ״כי החידש מדת הנה וקצרה, קלה הא׳
 תתק״כ אלף כ״ה יום בכל עולה זה ולפי תתר״ףבשעה, מחלקי חלקים

 י״ב, כ״כי, פעמים וי״ב חלקים, ותשלג שעות תש״ח החדש כל ועולה חלקים,
 אמנם הלבנה, שנת והיא חלקים תתע״ו שעות חמש ימים שנ״ד עו׳ תשע״ג,

 כל מדת זה לפי ועולה הגס, בחשבון שעות ושש ימים שס״ה החמה שנת :סתם
 אלפים ג׳ ימיהם מדת עו׳ שנים עשר שעות, תשס״ו אלפים ח׳ בשעות השנה

סה״ר, פ״ז לך וסימן שעות, תר״ם אלף פ״ז בשעות ועולים יום, וחצי תרג״ב ' 
 מאה שעות^ י״ח יום תתקל״ט אלפים ששת עוליס החמה שטת י״ט קטן מחזור
 אלפים תתע״ו בשעות ועולים ימים, תקכ״ה אלפים ל״ו ימיהם מדת ■עיליס שגים
ר  מדת עולים שנים ^לף שעות, ות״ר אלפים וששת רבוא פ״ז שהם שעות^ מ׳

 שיתא אלפים, תשס״ו מליון ח' בשעות ועולים ימים, ר״נ ■אלפים שס״ה ימיהם
 נאמן ישראל בית ובכל ז״ל אליהו דבי תנא העיד כן כי העולם הוי שני אלפי
 רי״א אלפים ע״ד הוא שנים אלפים ששה כל שבתוך ־החדשים כל מספר &ך הוא,

כי יען הלבנה חדשי הס האלו החדשים מניין וכל ■חדשים, מחדש ברוך חדשים
שני עולה הוא שנה אלפים ששה שבתוך הימים כל מספר וסך לחמה, חודש אין

 בראשית מעשה תמיר יום בכל בטובו מחדש ברוך ימים, ת״ק אלפים קצ״א מליוניס
 תקצ״ו מליונים נ״ב עולה הוא שנה אלפים ששה שבתוך השעות כל מספר וסך

 זהו וכו׳ שנה b״שבעי בהם שנותינו ימי תבחננו לרגעים לבקרים ותפקדנו אלפים,
 כ״ה עולים שנה ע׳ של הימים מספר סכוס הנה הארץ על אדם בני חיי סתם

 אלפים תרי״ג עולים שנה ע׳ של השעות מספר וסך יום, וחצי ימים תקס״ז אלפים
 במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש לעולם ז״ל אמרו והנה שעות, תר׳׳ס
 ימים תקכ״ב אלף ח׳ עולה שנה ע׳ של האדם חיי שליש והנה בתלמוד, שליש
 ותירצו חיי, כמה ירע מי והקשו שעות, תק״מ אלפים ר״ר בשעות ועולים יום, וחצי

יש יום בכל והנה ישלש, עצמו ויום יום שבכל ז״ל התוספות ופי׳ לימים, לריכא לא
שינה, שעות ח׳ מלאכה שעות ח׳ תורה שעות ח׳ *שלשם ואמרו שעות, כ״ד בו

 אשריך כן עושה אתה ואס תישן, א״ז תצליח, א״ז תשכיל, א״ז אקראי ע״ז וסמכו
 ומאכל והסברא, העיון הת״ת בכלל היא התפילה והנה לעה״ב, לך וטוב בעה״ז
 לחשוב נבוא ואס וכו׳ המלאכה בכלל היא והפנייה הרחיצה גס ■אדם של ומשתה

 התפילות בצירוף אבל יום, בכל שעות משתי פחות נמצאם שמ״ע יום שבכל התפילה
 בכל שעות שתי זע״ז שיצטרפו אפשר יותר ארוכים שהם טובים וימים שבתות של

 שהוא ומעלה שנה י״ג מבן יום בכל שעות שתי התפילות זמן לחשוב נבוא ואס מס,
מצער הלא שעות, הר״כ אלן! מ״א יעלו שנה^ ע׳ סוף עד חיובא בר גברא זמן

הוא



יוסה נחלת
 'b שבמיטט תראה הלא ית״ש, הקב״ה טמנו שטושה הגדול החסד לטומת הוא
 נשימות^ תתק״ס לשטה יטלה וא״כ נש־ריות. מט״ז פחות לא האדס ינשיס בשטה מס׳

 רגט יפסוק ח׳׳ו ואס נשימות, ומ׳ אלפים כ״ג יוס בכל מנשס אדס כל נמצא
 ומפליא בשר כל רופא כל היוצר ישתבח לאדמתו, ישוב רוחו תצא תכף מלנשום
 ולא ארכן לא ביניני באדם יהיה בלחש י״ח תפילת להתפלל יטמוד אס לטשות,

נשימות פ׳ האדם ינשום הלא מינוט ה' ובמשך מינוט, חמשה זמן משך לפחות קצרן
גדול: פלא זה האין

 ימי הטלומיס, ימי והס מוטדיס. לשלש נחלקים ארץ טלי האדם חיי שנות
 מהגדל אמו מרחם גיחו מיום הוא הטלומיס ימי הירידה, וימי הטמידה,

 את המגדל כח מתטלס אז כי שגה טשריס לבן הגיטו טד ומשתלם לאפי לחגי
 הוא הטמידה ימי וגבורתו, כחו וחוזק וטביו ברחבו אותו מגדל אבל באורך, הגוף
 גפי טל הגוף יטמוד האלה בימים החמשיס, שנת טד ונמשך ואילך שנה ל מבן

 בצלם אשר שבאדם והכייביס המובחרים הימים והמה ותקפו, בטוזו שלמותו מרומי
 הגיף כתות מתחילים אז כי ואילך שנה נ׳ מבן המה הירידה ימי יתהלך, אלהיס
 וככה בס, חפץ אין ־והימים קמגייס נטשה ובטורו יפיו זיו ויבול לאט לאט להחלש
 הנישואין זמן לנישואין, מינה ונפקא פקודתו, וזמן טת בו טד בנטיתו כצל יתהלך

 האיש בהיות הצפון בגלילי הקרות בארצות אוירס, וטבט המדינית שיטי לפי הוא
 גבול הממוזגות ובארצות שנה, ל או י״ח בת והאשה שנה, כ״ר גס כ״ב או כ׳ בן

 או ט״ו בת האשה וגבול שנה, ל בן טד ולפחות לחופה י״ח בן חז״ל כטצת ■האיש
 הנטרה ותור שנה, י״ד גס ט״ו או ט״ז בן האיש תור החמים ובארצות שנה, ט״ז
 יכולה לו שיש למי והטוב המובחר הוא כאלה נישואין שנה, י״ג גס י״ב או י״א בת

 שמאחרין כמו ודלא והטמידה, הגידול כח ולפי ידו וחיית הנישואין הוצאות וסיפוק
 מנחם הגדול שאחי וזכורני וכדומא, וכי׳ כראוי נתבשלו לא שטדיין באמרס ביותר
 שנה ט״ו בן הצעיר ואני שנה. י״ד בן עדיין והוא אשה נט״ג כא״א השיאו נע״ג

 חסדא א״ר יחי״ה,שבתלמוד בכור בן לי ילדה האחרת לשנה ותהל״י אשה, נשאתי
 אמינא הוה בארביסר נסיבנא הוה וא־ בשיתסר דנסיבנא מחבראי דעדיפנא האי

 לא הכי ואפילו הממוזגים בארצית מקומו חסדא רב כי וידוע בעיניך, גירא לשטן
 לפחות מהאשה כביר האיש בהיות הוא הטבעי הזויג כי ודע שניו, לרכות חש

 כשנים ממנו גדולה היא אם ונ״ש שויס הס אס אבל שנים, חמש או ארבע
 והטעם להתחרט, וסיפו להבעל הוא רוח למורת כזה חווג הכי, למעבד אריך לא

 תקפו באיתן היא עדיין שנה נ״ה גס כ׳ או מ״ה בן כבר בהיותו האיש כי הוא
 בהגיעה כי האשה כן לא גבורתו, כאיש כי בטנו בשרירי ואוני במתניו כחו וגבורתו

 נעשו ופניה ההיא האשה נבלה נבול אז ופחות שנה מ' כלז נס ויש המ״ה לשנת
 אס עליה אחרת לישא היא ונכון בטלה, בפני לזעוה ותהי נשתנה יפיה וזיו קמטים
 הנה וחמורה, ארוכה הב׳ הדרך וכו', ביני ביני ויסטמק יתעצב או לכך ירשוהו
 נמצא סקונדא, הנק׳ רגעים ששים זהמינוט מיטטין, הנק׳ חלקים ששים היא השעה
 אי חלקים ת״מ אלף יום בכל טולה זה ולפי סקונדא, ת״ר אלפים נ׳ השעה

 עשרה שעה. כ״ד בכל סקינדין או רגעיה מאות וארבע אלפים פ״ו מינוטין,
תתס״ד ברגעים ועולים חלקים. מאות וארבע אלף עשר ארבעה עולים ימים

אלפים



קיאיוסף נחלת
ברגעים ועולים חלקים, אלפים קמ״ד עולים ימים מאה רגעים, אלפים

נ״ה שעות חמש ימים שס״ה היא החמה שנת רגעים, אלפים תר״מ מיליון ח׳
 הדק, בחשבון אדא רב לסברת וזהו בשעה, מתתר״ן! חלקים ה׳ ועוד מינוטין

 חדת ועולה מיטמ, תתקנ״ה אלפים הקכ״ה במוניטין השנה כל עולה זה ולפי
 סקונדיס, או רגעים תתקכ״ח אלפים תקנ״ו מליון ל״א ברגעים כולה השנה כל

 או חלקים תק״נ אלפים רנ״ט מליון חמשה חלקיהם כל מדת עו' שנים עשר
 סקונדיס או רגעים ור״פ אלף! תקס״ט מליון שט״ו רגעיהם מספר ועולים מינוטין,

או חלקי^ ת״ק אלפים תקל״ה מליוניס נ״ב חלקיהם כל מדת עו׳ שנים מאה
אלעיס תרצ״ב מליונים קנ״ה מלייראנד שלשה רגעיהס מספר ועולים מיטטין,

 אלפים תתקנ״ה מליוניס תקכ״ה חלקיהם כל מדת עו׳ שנים אלף רגעים, ות״ת
 מליוניס תקנ״ו מלייראנד ל״א רגעיהם כל מספר ועולים מיטטין, או חלקים

 מדת עולים עומד שהעולם שנה אלפים ששה סקונדים, או רגעים אלף תתק״ח
 מיטטין, אי חלקים אלפים תש״ל מליונים קנ״ה מלייראנד שלשה חלקיהם כל

 העולים ושנה שנה בכל בשעה מתתר״ף חלקים ה׳ ממכריו לבד יאכלו כחלק חלק
 וסך הראשונים, על נוסף מיטטין אלף שהם בשעה מתתר״ף חלקים אלפים י״ח

 מליונים שמ״א מלייראנד קפ״ט עולה שנה אלפים ששה שבתיך הרגעים כל מספר
 המחקר חכמי ברלוט, חיים באפו רגע כי סקונדים, או רגעים אלפים תקס״ח
 זה אחר זה הנשמעים קולות תשעה בין ולהבדיל לשמוע האדם כי-יכול שיערו

 קולות עשרה להשמיע ויחיש המשמיע :מהר אס אבל יותר, לא אחד סקונדא בזמן
 אבל נבדלים, קולות לא ארוכה אחת הברה לקול נשמע יהיה א׳ סקונדא בזמן
 היותר לכל שיהיה צריך לקול קול בין ולהבחין להבדיל אחת אחת תספור למען

 האדם יכול בהם אשר נבדלים קולות תק״מ מינוט לכל יגיע הלא זה ולפי תשעה,
 אחת לשעה ועולה אחד מיטט במשך נפרדים תיבות או מילין תק״מ מפיו להוציא

 כ״ד במשך האדם יעמוד אס זה לפי נמצא שונות, קולות מאות וארבע אלפים ל״ב
ט׳ ש^שה שנים אחד ומונה הולך יחשוך בל בגרון קורא להיות שעות  הפסק בלי ו
 שיצאו המניין מספרי ת״ר אלפים תשע״ז מפיו תוצאותיו יהיו שעה, כ״ד כל רגע
 ברכות (במס׳ אמרו הס יחשובו כן לא חז״ל האמנם שעה, כ״ד במשך מפיו
 מחמשת אחד רגע וכמה רגע, זעמו וכמה יום, בכל זועם ואל תניא וז״ל פ״א)
 עכ״ל. כמימריה, רגע אר״פ רגע וכמה בשעה, ותתפ״ח אלפים ושמונת רבוא
 מילות ותתפ״ח אלפים נ״ח בשפתיו לבטא האדם יכול חז״ל דעת לפי נמצא

 כנז״ל, כשעה מילות ות׳ אלפים ל״ב רק אינו המחקרים דעת ועל אחת, כשעה
 תאמר כאילו נכדליס, כלתי כתטפות והמילות הקולות יצאו חז״ל לדעת ואולי
 נכדלים הקולות יהיו המחקרים לדעת משא״כ נפלאה, במהירות וט׳ גע גע רגע

 גיחו מיום באדם אפשרות יהיה אם והנה וכנז״ל, וכו׳ ואחת אחת זמ״ז ונפרדים
 אפילו מפומיה גירסא פסיק לא הזה הזמן וכל נפשו צאת יום עד אמו מרחם

 המחקרים לדעת פיהו תוצאות מספר סך יהיה תמימות. שנה ע׳ כמימריה רגע
 מזו רגע וכל רגעים, ותתק״ס אלפים תתכ׳׳ד מליוניס תתקפ״ט מלייראנד י״ח
 חמשת ובמקום רז״ל בדברי אחרת טסחא מצאתי האמנם מסקונדא, תשיעית הוא

גדול, פלא עוד וזה כשעה, י־געיס ותחפ״ח אלפים וח׳ רבוא שמונה כתיב רטא
אבל



מסח נחלת
 תתר״ף הוא שעה כל כי העיבור, בעלי ־לחשבון הוא קרוב הזה החשבון אבל

 פ״ב החשבון יעלה תתד״ן:! פעם ע״ו אמור רגעים, ע״ו הוא חלק וכל חלקים,
 :וכו׳ זה או הזה האמיתית הניסחא היא איזו יודע ומי בשעה, רגעים ופ׳ אלפים

אחד. במינוע פעס ע׳ ועד ששים מן מתכוויץ הלב כי הרופאים חכמי שיערו
 ויגשום במינוע, פעם ע׳ ועד ששים מן ידפוק כי היד בדופק כיכר וזה

 אבל בינוניים, ־באנשים וזהו אחד, מינוט במשך נשימות כ״ד ועד מ״ז מן האדם
 באדם האמצעי נקח ואנחנו הנשמות, גם הדפיקות מספר ירבה ונשים בילדים

 ־ט״ז האך ויכשום דסירץת, r׳D הלב ידפוק אחד מיטט במשך ט ונאמר בינוני
 שעה במשך נמצא אחת, נשימה ־הלב דפיקות ד׳ לכל מגיע וא״כ במיניט, נשימות

 כל נמצא כשימות, תתק״ס האף ־וינשום דפיקות, תת״מ אלפים שלשה הלב ידפוק
 יום בכל ומנשס דפקוה, וק״ס אלף צ״ב שעה כ״ד במשך יום בכל לבו דופקו אדם
 ■האדם אין כי האדם, לחפץ שומעת איכה הנשימה־ ככז״ל, נשימות ומ׳ אלפים כ״ג

 קצר, לזמן רק אבל נשימתו לעצור יכול:האדם אמנם בהכרח, כ״א ברצונו מנשס
 חשך בלי תמיד עובד הוא הלב דפיקת גס ירצה, לא אם גס לנשום הוא מוכרח ואח״ז

 דופק:וכן לב בלא חיים האחרון, רגעו קץ בוא עד לחייו הראשון מרגע ומרגוע,
 הארץ על האדם חיי :במשך זה לפי נמצא אפשר, שאי דבר זה נשימה בלא אף

 אדם בני תיי סתם שהוא שנה ע׳ חלי־פתו ־בוא קץ עד העולם לאויר צאתו מיום
 במשך דופקו :ולבו כשימות, ומאתים אלפים מ״ג מליוניס תקפ״ה באפו מנשם
 איום מה ־דפיקות, ות״ת אלפים קע״ב מליוכיס ש״מ מלייראנד שני האלו השניס
 סרוחה מטיפה נולד ־יציר איך זאת, בזכרונו פאחזונו ורעדה חיל הזה הדבר ונורא

 ליוצרו המה נתונים נתונים ורגעיתיו ונשימותיו תנועותיו וכל זאת. לכל מתעתד
 :הכניעות, תכלית השי״ת לפני ויכנע האדם ויכלם יובש לא ואיך ועושהו, בוראו

 אלהיס בצלס שנבראו אדם בני לפני רוחא בדמות ראש האדם ירים עוד ואיך
לבד אין שבהמה מן האדם מותר כי והתבושש התאושש אדם בן לכן כמוהו,

^ וכו': הטהורה הנשמה
 ארבעים אחת בסקונדא יעוף האור מהירות זמן כי הראות חכמי
פרסאות, אלף חמישים רק הארץ מן רחוקה הלבנה כי ועל פרסאות, אלף

 ורובע. סקוכדא במשך רק לארץ ממנה היוצא האור קו יפגוש א״כ
 הראשון האור קו יפגשכה א״כ פרסאות, מליוניס עשרים הארץ מן רחוקה השמש
 מכוכבים הבא והאור סקונדא, וכ' מיטטין שמונה בזמן מהשמש היוצא

 מרחקם כי שכיס שלש אחר רק אליה יגיע להארץ קי־וביס היותר גס הקיימים
 הרחוקים הקיימים מכוכבי עוד וישנס פרסאות, בילייאן לארבעה יעלה מהארץ
 נראים אינם .אשר האלה הקיימים כוכבי ממרחק פעמים אלפים הרבה מהארץ

 שנים אלפי אחרי רק לארץ יגיע לא אורם אשר הגדולים, ההשקפה קני ע״י רק
 אלף ויתפשט הקול ילך אחת סקונדא ^ו ברגע כי שיערו ועוד בפי״ז, כנז״ל

 וק היוצא הברק נוגה וכן התותח מכלי היוצא האש הנה כי והוא רגלים, וחמשיס
 אמנם אחד, ברגע ויוצאים מתהויס שניהם אחריהם, הנשמע הרעם וקול העננים

 הוא הרעם, קול נשמע מה במשך ואח״כ הברק אש תחילה רואים שאנו מה
מהיר הוא הראות חוש משא״כ שומעת, לאזן להניע מתאחר'יותר השמע שחוש

במלאכתו

שיערו



קיב יוסף נחלת
 האדס אס והנה כנז״ל, פרסאות לאלפים אחד ברגע ומתפשט מאד במלאכתו

 משך זמן לו ימשך הברק, אש ראותו מפת אז רגל ול אלף התותח מקנה רחוק
 ישמע רגל ומאה אלפים שני רחוק הוא ואם הרעס^ קול ישמע. ואז אחת סקונדא

 מעת סקונדיס או רגעים עשרה חמש יעברו אם וכן סקונדא, שתי לאחד הקול
 או התותח כלי כי לבטח נדע אז הרעם, קול שמעינו עד הברק ראותינו
 כי רב תועלת לנו יומשך ומזה רגלים, תש״נ אלפים ט״ו מאתנו רחוקים העננים

 נמנה אם עמה, האדם אער המקום. מן והרעם הברק מרחק לדעת נוכל זה ע״י
 ד״מ וחשוב צא ומכאן הרעם, קול. לשמיעתט הברק ראותינו בין יש רגעים כמה
 עד ירייתו ברגע פלדות אש נראה הנה כדור, ויורה השמש על אדם יעמוד אם

 לאחר רק נשמע לא האדיר הרעם וקול כנז״ל, רגעים וכ׳ מינוסין שמונה לאחר
 יגיע לא בעצמו הכדור אבל כן, שיהיה באפשרות יהיה אם שנה עשרה שלש

 עופרת כדור מהירת כי הרובים שיערו כי רצופים^ שנים כ״ד לאחר רק לארץ
 לעין רשות נתנה לא אשר רגל, ת״ר אחת בסקונדא יעוף התותח מקנה היוצא
תי אדם  כובד לאויר שיש המחקרים גם המקובלים אצל מוסכם :והבן לראו

 מים מעוקב רגל כמות משקל כי הטבע חכמי ושיערו משקל, ולרוח
 על המים כובד ירבה כי ר״ל אויר, מעוקב־ רגל מאות שמונה שוקל

 האויר ברום הנשימה עיטל סוף עד הארץ ומן סאות, שמונה אחת על האדר
 לרוב חי בעל שום עוד יסבול לא מזה יותר האויר וברום פרסאות, שלש הוא

 האי שאמרו חז״ל לדעת מסכים וזה עוד, לנשימה מוכשר ואינו וקלותו דקותו
 ולכנוס עצמו להגביה אפשר אי קל היותר הענן גס כי מידלי, פרסא תלתא עיבא
 וא״א מאד .עד קר הוא ואילך משם כי וקרתו, דקותו מפני הגכול מזה יותר
 שבעיס־ ישקל הכלי שבתוך מיס מעוקב ,רגל שכמות וידוע בקצהו, לעוע לעק

 רגל מאות שמונה ברום אויר מעוקב רגל על רגל וא״כ הכלי, מלבד ליטראות
 פרסאות ג׳ רום עד אויר מעוקב רגל על רגל וא״כ ליטראות, שבעים ג״כ ישקל
 נושא אדם כל צ.א1נל ליטראוח, וק״ע אלפים שני ישקל הנשימה עיגל סוף שהוא
 כי ועוד וימות, תחתיו יכרע הלא ראשו על העומד אויר עמוד עליו כזה כבד משא
 הלחץ יעלה וא״כ מרובעות, רגלים ט״ו השטח למדת יערך האדם גוף פני שטח

 אשר ככרים, שכ״ה אלפיס ג׳ ממשקל כבד כמשא האדם גוף על האויר מעמוד
 רק לוחץ האור לחץ היה אס דק, אשר עד האדם גוף את לטחון ביכלתו היה
 על כמרחפיס רק כשוכביס אינם האויר חלקי אבל למטה, מלמעלה אחד מצד

 יאבד ועי״ז הצדדים, מכל עליהם יפעל הלחץ אשר נוזלים גופים כל כטבע האדם
 החלול האויר כדור כמות עולה זה חשבון ולפי האדם, גוף על מאד ויקל מכבדו
 מינוט חמשה ובכל מעוקבות, פרסאות ות״ק אלפים ש״ז מליון ט׳ הנשימה מעיגול

 י״ב שעה בכל שהוא אויר, מלאה סאה כמי גדולה חבית לנש^תו האדם צריך
 גחלות, חביות רפ״ח מהאויר איש ישאף שעה כ״ד במשך שהוא גדולות חביות
 שימתו לצורך מהאויר שואף שנה ע׳ שהוא חלדו ימי במשך אדם כל נמצא

 העולה גדולה, עיר כמו שהוא גדולות חביות ור״מ אלפים רצ״ו מליוניס שבעה
 כמה ועד פרסי אחד לאיש רק החשבק הוא הזה ככרים, אלפים קמ״ה ממשקל
כל במשך האדמה פני על החיים אדם בני מליונים אלף מהאדר ויחסרו ישאפו

דור



יוס̂ר נחלת
חדיר מה אדוננו ה' חקר, ואין מספר אין מד הוא ועצום רב הלא ודור, דור

;הארץ בכל שמך
ך ר ד  הוא חלק וכל חלקים, תתר״ך היא השעה הנה וקצרוה, ארוכות הג׳ ה

 אלפים פ״ב עולה השעה נמצא המעברים, חשבון כדרך רגעים ע״ו י
 חלקים, תתק״כ אלפים כ״ה שעה כ״ד במשך יום בכל עולה זה ולפי רגעים, ופ׳

 ימים עשרה נמצא רגעים, תתק״כ אלפים תתקס״כי מליון אחד ברגעים ועולה
 י״ט רגעיהם כל מספר ועולה חלקים. ומאתים אלפים רנ״שי חלקיהם כל עולים

 חלקיהם כל מניין עולים ימים מאה נמצא רגעים, ומאתים אלפים תרצ״גי מליונים
 מליוניס קצ״ו רגעיהם כל מספר ועולים חלקים, אלפים תקצ״ב מליונים שני

 נמצא הגס, בחשבון שעות ושש ימים שס״ה היא השנה רגעים, אלפים תתקצ״ב
 כל מדת ועולה חלקים, ור״פ אלפים, תס״ז מליוניס ע׳ בחלקים השנה כל עולה
 עולים שנים עשר רגעים, ור"פ אלפים תקי״ג מציונים תשכ״ד ברגעים השנה
ד חלקיהם כל מספר  כל מספר ועולים חלקים, ות״ת אלפים תרע״ב מציונים ד

 שנים מאה רגעים, ות״ת אלפים קל״ב מציונים רמ״ה מלייראנד שבעה רגעיהס
 מספר ועולים חלקים, אלפים תשכ״ח מציונים תתקמ״ו חלקיהם כל מספר עולים

 עולים שנים אלך* רגעים, אלפים ושכ״ח מציונים תנ״א מלייראנד ע״ב רגעיהם כל
 מספר ועולים חלקים, אלפים ור״פ מציונים תס״ז מלייראנד כי׳ חלקיהם כל מניין

 אלפים ששה רגעים, אלפיס ור״פ מליוניס תקי״ג מלייראנד תשכ״ד רגעיהס כל
 ותר״פ מליוניס תת״ג מלייראנד נ״ו חלקיהם כל מספר עולים עומד שהעולם שנה

 ששת כל שבתוך הרגעים מספר וסך פר״ת, גת״ח ו׳ לך סי׳ חלקים, אלפים
 אלפים וחר״פ. מליוניס וע״ט מלייראנד שמ״ז בילייאן ארבעה עולה הוא שנה אלפים
 הברון כסא על תשב שבה״ס הבילה, דל״ת פתח קומה לך וסי׳ רגעיס,

 תר״פ אל מאליפות ועיניך הגליון, על וכתוב בידיך סופר ע״כי לך וקח רטשילאנד,
 ברואי וכל. השמים צבאות וכל .מעלה המוני מלאכי כל יתאספו אס הנה רגע,
 וחכמתו' מגדולתו ןעו5£וי יספרו יחד וכולם השמים, קצה ועד השמים מקצה מטה

 ההם והעצומים הרבים הימים משך בכל ית׳ נפלאותיו וישיחו ב״ה הכל יוצר של
 מיני אחת אפילו לחוות יגיעו לא עדיין עכ״ז כמימריה, רגע אפילו יפסיקו ולא

 תהלה נאוה לו אכן שמו, ית׳ ותפארתו מגדולתו רבבות ריבי ורוב אלפים אלפי אלך
:ותהלה ברכה כל על ומרומם ודומיה

ר ב  מליון אחד ריבועו שטח עולה אמה אלך על אמה אלך כי לעיל כתבתי כ
 מליון ד׳ שטחו עו׳ חז״ל לדעת אמה אלפים שני שהוא המיל נמצא אמות,

 ומעתה אמות, מליוניס ס״ד תשבורתו שטח עו׳ מזו מילין ד׳ שהיא והפרסה אמות,
 עשר או אמות, מציונים הר״מ עולים מרובעות פרסאות עשר אמור וחשוב צא
 מלייראנד ששה אמותיה כל עוליס פרסאות מאה בריבוע שהם פרסאות עשר על

 עשרת בריבוע שהם פרסאות ק׳ על ק׳ אמור אמות, מליוניס מאות וארבע
 אלך על אלך נמצא אמות, מלייראנד תר״מ אמותיה כל עוליס פרסאות אלפים
 אמות בילייאניס ס״ד אמותיה כל עולים פרסאות מליון אחד בריבוע שהם פרסה

 מרובעות פרסאות אלפים רפ״ח מליון ט׳ מחזקת שהיא הארץ כדור כל שתמצא עד
צדק״ת לך וסימן אמות, מלייראנדיס וקי״ב בילייאנים תקצ״ד אמותיה כל עולים

הבילייאן



קיגיוסף נחלת
 והנה צפרטיה, לאמותיה הארץ נל נתולז זהו הרל״ראנד, מא״ר מובי״ס הבילי־אן

 וכהס בפי״ח, כנז״ל פ״רי אלפ-ס ה״ל מליוניה שד עולה הוא הארץ יבשה שכיח
 כיעו כאשר לא יס> שדש מדבר שליש ישוב שליש העולם רז״ל׳כי מאמר יצרק
 יגיעו לא ביחד שניהם והמדבר הישוב והלא זה יתכן איך באמרס בדרז״ל רבים
 אמנם וכו'. ים שליש אמרו ואיך מארבעה אחד כערך כ״א המים פני כל שמח לערך

 הרבים הגדולים הימים על דברו לא ז״ל הס כי ויציב אמת דבריהם רז״ל כי דע
 אשר פ״מ> אלפים תתנ״ח מליוכיס ששה בשכיחם העולים האקיוטס כימי והעצומים

 על ז״ל דברו רק כקירוב, אחר אל שלשה כערך היבשה שמח אל יערך שמחו
 וים השחור וים התיכון כים היבשה תוך ומתפשמיס המדיטת תוך החודרים הימים

 מאד הרחבים האוקיוטס ימי אל לא ים שליש יצדק ובהם ודומיהם, וכו׳ סוך
 עולה הישוב שליש והנה סביב, סביב לדי־וס מצפון הארץ כדור כל אה הסובבים

 נשאר ולא וכרמים, שדות פרדסות רק מהם החצי כמעמ ובהם פ״מ, אלפים תת״י
 אשר מקצת שמעתי והנה פ"מ, אלפים מאות כארבע רק אדם בני לישובי מהארץ

 יותר ארץ עלי כ"כ אדם בני ריבוי הלא זה יתכן איך לאמר בחשבון דקדקו לא
 מליוניס רבבות אלפי כל ישכנו ואיה הישוב/ מעמ זה להם יספיק ואיך מליון מאלך

 בתיהם כל יבנו ואיה רבה, בהמה וכל וסוסיהם וגמליהם ועדריהם מקניהם
 והחצירות הגדולים הרחובות כל ימצאו ואיה ומגדלתיהס, ומירותיהס וארמטתיהס

 וכו׳. להם ומצא הישובי מעט זה להס יספיק האס והעצומים, הרבים והמבואות
 ורחבה פרסאות ח׳ רק שארכה ארץ רצועת נקח כ״א חשבון בואו אחי בואו אמנם

 הרצועה לתוך ארץ קצוי בכל הדרים יחד אדם בני כל ונאסוך פרסאות, ח׳ ג״כ
 הקמנה הרצועה תספיק הלא איש, באמת אמות ר' ואיש איש לכל ונתן הזאת,
 עו׳ פרסאות, ח' ורחבה ח׳ שארכה הזאת הרצועה כי ביחד, אדם בני לכל הזאת

 וח״כ הבדין, באחת אמות מליוניס צ״ו אלך ד׳ אמותיה כל ועו׳ פ״מ, ס״ד שמחה
 אלך מאות כארבע רבה ארץ וכ״ש כ״ש אדם, בני מליון מאלך יותר מחזקת

בו אס אשר אמות, בילייאן מעשרה יותר מחזקת שהיא פ״מ  ובהמתם אדם בגי ^
 :לפניהם ידים רחבת הארץ כי להם ומצא להם יספיק בודאי פעמים אלך כהם

 ששה בונות אותיות שלשה בתים, שתי בוטת אותיות ששתי יצירה בספר
בתים, ק״כ בונות אותיות חמשה בתים כ״ד בונות אותיות ארבעה בתים,

 וארבעים אלפים חמשת בוכות אותיות שבעה בתים, תש״ע בונות אותיות ששה
 לשמוע, יכולה האזן ולא לספר יכולה הפה שאין מה וחשוב צא ואילך מכאן בתים,
 וש"כ אלך ארבעים בונות אותיות שמונה העניין, אשלים והצעיר הקל ואני עכ״ל,
 שלשה בונות אותיות עשר בתים, תת״פ אלפים שס״ב בוטה אותיות תשעה בתים,
 אלפים קמ״ז מליוניס מ״ב בונות אותיות י״ח בתים, ות״ת אלפים תתכ״ח מליון
 אותיות י״ג בתים, ות״ר אלפיס ת״א מליוניס תק״ה בונות אותיות י״ב בתים, ות״ת
 בונות אותיות י״ד בתים. ות״ת אלפים ור״כ מליוניס תק״ע מלייראנד ששה בוטת

 בונות אותיות מ״ו בתים, ומאתים אלפים ונ״א מליוניס תתקפ״ג מלייראנד צ״א
 אותיות מ״ז בתים, אלפיס ושס״ח מליוניס תשמ״ו מלייראנד שע״מ בילייאן אחד

 בתים, אלפים ותתפ״ח מל־וכיס ותתקמ״א מלייארנד וע״ה בילייאניס כ״ב בונות
אלפים ותתקצ״ו מליוניס ותתי״א מלייראנד ור״צ בילייאניס שמ״א בונות אותיות י״ז

( ט כ בתים (



יוסוס נחלת
 ותרי״ו מלייראד ורל״ד ב־לייאן וקמ״ג חלפים ששה בונות אותיות ח״י בתים,

 י״כי אחד, בליראנד נק׳ הוא ביל״אן אלף כי ודע בתים, אלפים ונ״ח מליוניס
 עליונים ותש״ד מלייראנד ותנ״ז בילייאנים תשכ״א בליראנד קי״ג בונות אותיות

 ותנ״ט בליראנד רע״ד אלפים שני בונות אותיות עשרים בתים, אלפים ותקל״א■
 אלף! ני ודע בתים, אלפים ותר״כ עליונים ותשעים עלייראנד וקנ״ד בילייאנים
 ותשס״ג ערילייאן כ״ז בונות אותיות כ״א אחד, טרילייאן נק׳ הוא בליראנד
 אלף ועשרים עליונים ותתק״ג עלייראנד ורל״ה בילייאנים עשר ושנים בליראנד

 וקפ״ט ביליאנים ורכ״ה בליראנד תשפ״ו טרילייאן תר״י מנות אותיות כ״ב בתים,
 הרב״ה שלו״ם תטעה שלא וסימניך בתים, אלפים ות״ע עליונים ותתס״ו מלייראנד

 קומ״ה להבילייאניס, רב״ה טוב״א להבליראנד, טב״ה תשל״ס הטדלייאן, ב״ך
 בטוב״ו תבוא״ו להמליוניס, לה״ס י״ש רבי״ס וזהבי״ס כס״ף העלייראנד, ידיד״י

 חשבונך ויוצא שלפניו עם החשבון תכה הזה החשבין כלל לידע תרצה אס לאלפים,
 אותיות שש וכן ששה, ויעלה שלשה ב"פ החשוב בינות כמה אותיות שלשה כעו

 זה ועל וארבעים, אלפים תעשת ויעלה חש״נ ז״פ חשוב בתים, תש״כ בונות
 עשונתי, תלין איתי בחשבון שגיתי ואס הצירופין, צד על וכולם וכו', כולם הדרך

: עלי האחריות אין המדפיס או המעתיק ישגה אס אך
ר כ כ  כנז״ל מעין וי״ב הינדי רוביא ושע״ג אלפים שני עולה מנה ס׳ הוא ה

כפול קודש וככר שטרלינג, לירא ות״י אלפים ג׳ עולה הככר נמצא בפ״ד, ״
 יבנה המקדש בית של הטהורה מנורה שיעור וזהו לירא, תת"כ אלפים ששה עו׳

 ישקל ליטרא כל כי ליטרא, וחצי ליטראות קי״ז המנורה כמות משקל נמצא ב״מ,
 למלאכת במדבר ישראל שהתנדבו התנופה זהב והנה בקירוב, שטרלינג לירא נ״ח

 קצ״ט עולה והוא שקל, ושלשים מאות ושבע ככר ועשרים תשע הוא המשכן
 חלק מן פחות רק הוא הזה התנופה זהב והנה שטרלינג, ל־רא חמ״ה אלפיס

 והנה המקדש, בית לבניין דוד שהניח מהזהב מאות וארבע אלפים משלשה אחד
 וכן כולה חהב ^^יתה המנורה רק כולו זהב שהיה דבר אין המשכן כלי מכל

 והקרשים והבדים והשלחן הקטורת ומזבח הארון אבל כולה, זהב היתה הכפורת
ל כולם, זהב ומצופים שטיס עצי היו והבריחים  מאבותינו שקבלנו ז״ל הראב״ע ו
 לשער נוכל לא הכלים שאר אבל המנורה, כמו זהב ככר משקלה היתה שהכפורת

 זהב הקדשים קדש בית את חיפה שהע״ה הנה וכלי. כלי כל צפיו זהב כמה
 שטרלינג לירא אלפים צ״ב מליוניס ארבעה עולים והס ככרים, מאות שש טהור

 ציפה הזה העצום הסך כי תימה אך זהב, דינרי אלף ומאתים מליוניס שבעה או
 שהיתה הכפורת הלא אמה, ל׳ וגבהו ל ורחבו ל ארכו שהיה קה״ק בית רק בו

 אחד ככר רק אינה זאת ובכל טפח, ועביה רחבה וחצי ואמה ארכה וחצי אמתיס
 אורך לחשוב נבוא אס הלא ככר, ת״ר צפויו יצטרך קה״ק בית א"כ ואיך כנז',

 אלפים שלשה בתשבורת יעלו הקרקע ורצפת התקרה עם קה״ק וגובה ורוחב
 רבעי וג׳ אמות שלש שטחה עו׳ טפח שעביה עצמה הכפורת ומן אמה, ומאתים

 הזהב שעובי לומר יתכן ולא אמות, ט״ו עולה אצבע לעובי נחלקנה ואם אמה,
 אס ואף הרבה, מזה פחות אפשר ואולי מאצבע יותר קה״ק קירות על המחיפה

זהב, ככרי רי״ג רק צפויו יספיק בקה״ק הנז׳ התשבורה מן אצבע, שעוביו נאמר
ואולי



יוייוסה נחלת
 עליות שים נ"כ הפשר ועוד קה״ק, ינלל י״כ נכלל הוא ההיכל שצפוי ואולי

 : הענין ותבין ג׳ סי׳ ב׳ בד״ה וע״ן לפרכי, חש לא והכתוב זה בכלל הס בהמ״ק
ה ״ ע ה  לבית הכינותי בעניי והנה של בהרי״ר, לבניין עאד עד עצוס סך הניח ד

 ולברזל ולנחושת ככריס, אלפיס אלף וכסף אלף, מאה ככריס זהב ה׳ ׳
 אלפים חמשה עולים זהב ככרי אלפים מאה הנה כ״ב, סי׳ א׳ ד״ה וכל. משקל אין

 כנז״ל״נמצא ליערא וחצי קי״ז ככר וכל ככר, עשרים ממשקל עאן כל כי עיאניס,
 שכירלינג לירא תת"כ אלפים ששה הוא ככר וכל ליטרא, וש"נ אלפים שני על הטאן

 שטרלינג, לירא ות׳ אלפים קל״ו על הטאן נמצא זהב, דינרי אלף י״ב או כנז״ל,
 מליוניס עשר אחד עולים זהב ככר אלפים מאה נמצא זהב, דינרי אלפים ר״מ או

 ומאתים אלף שהם שטרלינג, לירא מליוניס תרפ״ב שהם ליטראות, אלפים ותש״נ
 טאן וכל טאניס. אלף חמשיס על ככרים אלפים אלף וכסף זהב. דינרי מליון
 אלף כל נמצא ככף, דינרי אלפים ר״מ שהם הנדי׳ רוביא ותש״נ אלפים צ״ג עולה

 שהם הינדי רוביא P ות" מליוניס ותרס״ז מלייראנד ד׳ עו׳ כסף ככר אלפים
 דוד מעזבון רק הוא הזה והעצום המופלג העושר וכל כסף. דינרי מלייראנד י״ב

חדל כי עד מזה ויותר יותר ועצום רב הוא בנו שלמה של עושר אבל ע״ה, המלך
:מספר אין כי לספור

 חלילה וחוזר עשר עד מעשר נמנה מספר כל כי לעיל כתבתי כבר
 מכפר והטרילייחן י״ג, מכפר והבילייאן שבע,, מספר המליון נמצא

 נק' סליכאן אלף כ״ב, מספר והוא אחד סליכאן נק' הוא טרילייאן אלף י״ט,
 עד מאד גדול שהוא אעפ׳׳י העולם כמות וכו/ כ״ה, מספר והוא אחד נוקטאן

 תדע אלא הוא, מדה ומחוס׳ מדה לו אין כי והחשוב השתומם אל עכ״ז למאד
 כולו העולם חלל כל יתמלא אס שאפילו הדקה מן דקה עד וחשבון מדה לו שיש

 מנין בו ימצא זה כל טס דק היותר היותר מהחול רקיעא רום עד מהארץ
 נחשוב ראשון מושכל מהחפץ, יזוזו בל אמיתיות מונחות ההקדמות ע״פ וחשבון

 טיפות ־מעשר ;ווה5חטה:! וכל חטה גרעיני עשר מחזיק האדם אצבע שברוחב
 מושכל לזה, זה דבוקים שומשמין גרעיני מ׳ יהיו אצבע שברוחב נחשוב ועוד מיס,
 דקים מהיותר חול גרעיני אלפים עשרה מחזיק שומשמין של שגרעין נחשוכ שני

 מדתו, על יותר שהוא אצבעות אלפים מאה מחזיק מיל שמהלך נחשוב ג׳ מושכל
 מעט פתוה עוד והוא אמה אלפים והמיל וחצי אצבעות כ״ד הוא האמה כי כידוע

 מושכל לחשבון, מכוונים יותר ולהיותם העניניס להפליג רק אבל אצבע אלף מנ׳
 שאלכסון נחשוב ה׳ מושכל מיל, אלפיס עשרה מחזיק הארץ שאלככון נחשוב ד׳

 כמילין מילין פעם כך כל ויהיה ארץ, אלכסוני אלפים מאה מחזיק השמים כיפת
 כמה חשוב מעתה אחד, מלייראנד שהוא מילין מליון אלף ר״ל הארץ אלכסון של

 נמצא אצבעות, וקי״ח אלפים מ״ד מחזקת המקוה כי ידוע במקוה יש מיס טיפות
 המקוה כל נמצא מיס, טיפות מליון ואחד חטה גרעיני אלף מחזיק אצבע מעוקב
 מחזיק ע״ה המלך שלמה של ים טיפות, מליוניס וקי״ח מלייראנדיס מ״ד מחזיק

 מליוניס ות״ש מלייראנדיס תרי״ז בילייאן ששה מחזיק נמצא טהרה מקוה ק״נ
 שבעולם, ימים כל של מיס טיפות כל לספור תוכל זה דרך ועל מים, טפות
ג׳ ויש ב׳ ויש אחד מיל עמוק בים מקומות יש שוים העומקים כל שאין אלא

מילין



יוסןז נחלת
 ה הג חטץ, הדבר שיהיה כדי פרסה חצי בעומק אותס נשוה אנחנו אמנם מילין,
 ס אלפי תתנ״ח מליוניס ששה שטחס עולה הגדוליס אקיונוס ימי הראשיס חמשה

 מלייראנד והשמ״ג בילייאן כ' ויהיו אצבעות אל ונתירהו מרובעות, פרסאות
 פירילייאן אלפים עשרה ויהיו מעוקבס שתקח וצריך אצבעות, מליוניס ומאתים
 אלך ויהיו מיס עיפות אל ונתירס הכ״ג, מספר והוא סליכאן עשרה שהס אצבעות
 מספרים איזה עוד בהם יש אמנם העשרות, בעילוי הכ״ח מספר שהוא נוקעאן
 הדין לעימק עתה באתי לא אך ונו', ומלייראנד בילייאן כו״כ עוד כמו פרעייס
 מאמרים ותשכיל שתבין להראותך אלא בזה, מינה נפקותא אין כי והמספר

 בן ור״י תסמא בן אלעזר ר' על מהם אדס בני ומתפלאים בגמרא הנאמרים
 ללבוש בגד ולא לאכול פת להם ואין ביס יש עיפות כמה לשער שיודעין גודגדא

בלא חותכים ומופתים שבעית בהשכלה חכמיס דברי גדולים וכמה ד״י) (הוריות
ח״ו: גוזמא שוס

ה ת ע  מ׳ כולל אצבע שאלכסונו קמן כדור אס ונאמר היוכש למדת נבא ׳
 אחד שגרעין ולפי שומשמין, אלפים ס״ד מעוקבו יהיה כנז״ל שומשמין

 אצבע שאלכסונו כדור א״כ יהיה חול גרעיני אלפים עשרה כולל שומשמין של
 ויהיו יותר עוד נחשבהו אנו כ״כ שאינם ואעפ״י מליוניס, תר״מ חול גרעיני כולל
 כפי שהמיל ולפי א׳, מיל שאלכסונו הכדור בערך 3נחש זה וכל מליון אלך

 ונתירהו אצבעות, בילייאן אלך מעוקיו א״כ יהיה אצבעות אלפים עשרה הנחתנו
 אלך ויהיו הנז״ל אצבע כדור של חול גרעיני עס נכפלהו ר״ל חול גרע־ני אל

 כיפת בערך אחד חלק נחשבים אלו וכל חול, גרעיני אחד נוקמאן שהוא סליכאן
 יהיה מילין מליוניס אלך אלכסונו שהונח שלפי השמיני הגלגל ר״ל השמים
 החול גרעיני עם ונכפלהו הכ״ש, מספר שהוא נוקשאן אלפים עשרה מעוקבו
 עד הארץ ממרכז העולם גשמיות כל א״כ ויהיה כנ״ל א׳ מיל שאלכסונו שבכדור

 נוקעאן הכאת עם נוקטאן אלך חול מגרעיני פחות כולל השמיני הגלגל קעריערות
 - : העשתעז בעיליו הנ״ב מספר והוא בנוקטיאן

 ז״ל ורש״י היס ^לעיפי הארץ לעפר מספר שאין נראה הכתובים מפשוטי
 לימנות לעפר שא״א כשם וגו' הארץ כעפר זרעך והיה פסוק על פירש

 יותר יהיה שלא וקלוב מוגבל מספר להם שאין הוא כן אמנם ימנה, לא זרעך כך
 בעמקס שויס הימיס ולא הויות בצלעות מסודר האיציי הגוך שאין לפי ומעטי

 כן יהיו שהם אמרנו הס״ל השעורים בכל אבל מסודרים, לבלתי ידיעה ואין
 כלו הכתוב מהקש נמשך וזה באלו, בתכלית לדקדק שא״א בקירוב הגס בחשבון

 יספר לא זרעך גס א״כ העפר יספר לא אבל זרעך, יספר העפר יספר אס
 לעפר שא״א לומר הכתוב כיוון שלא ודאי אלא אינו, וזה תכלית לא אל לו וילך

 תמונתו ואין בשוה דק האבק שאין מטעם שהוא כמות למטתי שקשה כ״א לימנות
 שאין משמע אותם לספור תיכל אס לומר בכוכבים שדקדק תמצא וכן מסודרת,

 שיש לומר מוכרח ודאי אלא וכו׳ לכוכבים מספר מונה כתוב והנה מספר, להם
 מרוב בדיוק אותם לספור טכל לא השפל מקור אנחנו מצדנו אלא מספר, להס

 כי עד כמו אדס בני כלשון תורה דברה נאמר זה וכנון מאתנו, מרחקם ועוצם
: שהוא ממה יותר ומפליגים העניין שמתמיהים והוא מספר אין כי לספיר חדל



יוסה נחלת
הפלוגתות היתר קיצור כ׳ פרק

קטו

ע ה נ  וקירוה, היתה פרוצה עלייה אמר חד ושמואל רב קכיג^ קיר עליית נא ש
 דאמר למאן כשלמא לשניס^ וחילקוה היתה נדולה אכסדרה אמר וחד ^

 למ״ד כשלמא שקירוה> קיר מאי עלייה למ״ד אלא קיר, דכתיב היינו אכסדרה
 שבבתים, מעולה קיר עליית מאי אכסדרה למ״ד אלא קיר, עליית ה״ד עלייה
 וקירוה עלייה שהיתה נ״מ ומאי חולקים הס למה לחקור ויש פ״א, ברכות ש״ס

 כפי דרש בדרך דעתו ושיקול סברתו כפי פירש א׳ שכל נאמר אס אכסדרה או
 שהיא קיבל וא׳ עלייה שהיא קיבל שא׳ נאמר אס אבל ניחא, הפסוק הכרח

 ואח״כ וקירוה, קנינה עלייה לו עשו שבחחלה ואפשר זה, יתכן איך אכסדרה
 חילקו אז מהם, נתרחק כי וגס לנביא כבוד זה שאין ובעלה השונמית כשראתה

 מחיצה שעשו ומה ובמחיצתם, להם קרוב הנביא שיהיה כדי לשנים האכסדרה את
 חדא אמר ומר חדא אמר שמר זה לפי ונמצא וצניעותם, לבבם תום על יורה
 עיקר, אחרון מעשה סבר ומר עיקר, ראשון מעשה. סבר שמר רק פליגי, ולא
 ראתה שלא אמר חד ושמואל רב ידעה מנא הוא קדוש נכון, נ״ל כך מידי, לא ותו

 .ראתה ולא מעתו על לו הציעה פשתן של סדין אמר וחד שולחט, על עובר זבוב
 סימן שהזבוב סבר שמר אלא קרי, ולא זבוב לא צודקים ושניהם שם, עליו קרי

 שהםדין סבר ימר זבוב, נראה שלא בבה״מ היה זה נס שגס קרוש שהוא מובהק
 :נ״ל קדוש שהוא יותר מובהק הוא זה סימן קרי ראה ולא בעבעו מחמם שהוא פשתן של

א י נ  שמביא דבר לך שאין היה גפן אומר ר״מ הראשון אדם ממנו שאכל אילן ת
 אומר נחמיה רבי וישכר, היין מן וישת שנ׳ יין אלא האדם על יללה

 יהודה ר׳ תאנה, עלה ויתפרו שנ׳ נתקנו בה שנתקלקלו שבדבר היתה תאנה
 דנן, טעם שיעעיס עד ואמא אבא ■לקרות יודע התינוק שאין היתה חמל אימר

 הענין בזה נחלקו האלו התנאים העולם אבות היאך בדבר יש גדול תימה פ״ו, שם
 אכל לא יזאנה א»ל ואס ר״נ, לפ״ד תאנה אכל לא ד״מ לפ״ד יין שתה שאס
 מסברתם פירשו שכולם או פנים משלשה העניין ימלט לא וע״כ ר״י, לפ״ד חטה

בידם קבלה שכולם או מסברא, ושנים בידו קבלה מהם שאחד או דעתם, ושיקול
מהם כא׳ אלא יצדק לא שהוא הדבר קשה הא׳ הפן והנה הכרחית, חלוקה וזו
 שיכחישו א״א השני הפן אדה״ר, אכל אקר מין ואולי כשלשתס שלא שמא או

 הג׳ הפן פנים, בשום יוכחש לא המקובל דבר כי הקבלה בעל על הסברא בעלי
 שתה יין רק ר״מ לפ״ד כי זה את זה מכחישים הס היאך כולם ביד קבלה אס

 ר״י ולפ״ד אכל, לבד תאנה רק ר״נ ולפ״ד חטה, ולא תאנה לא אכל לא אבל
 יין גס אכל שמכולם קיבלו ששלשתס שבודאי והבן דע אמנם אכל, חטה רק

 דין, גזר עליו נחתם מה על נחלקו שבזה אלא חטה, גס אכל תאנה גס שתה
 סבר ור״י נענש, התאנה אכילת על סבר ור"נ נענש, היין שתיית על סבר ר״מ
נענש היין שעל ר״מ כדעת קיבלו המקובלים שכל ורע נענש, חטה שאכל על

רוש ענבי ענבמו שג׳ היו ענבים פט״ו בב״ר איתא וכן דין, גזר עליו ונחתם
 מר הנק׳ המות ר״ל לעולם, מרורות הביאו האשכלות אותן למו, מרורות אשכלית
לכל ראש שהיה אדה״ר זה ייש ענבי ענבמי אמר ולכן ממות, מר כדכתיב

הדורות



יוסה נחלת
: ברור נ״ל כך לדורוח, ובכיה מיתה נקנסה ידו שפל הדורות,

ת י  אומרים הלל ובית היין, על מברך ואח״כ היוס על מברך אומרים שמאי י
 והבדלה, בשמים ומזון נר בש״א היום, על מברך ואח״כ היין על מברך *

 היו איך שמעו ולא ראו לא וכי וקשה ■פ״ח, שס והבדלי:, מזון ובשמים נר ובה״א
 דברים ששכחו יסופר כי היאומן ויו״ע, בשבת ורמתם אמתם ומבדילים מקדשים

 אינו ברכות סדר לן דקיימא משוס זו לקושיא מקום אין אבל תמידיס, שהם כאלו
 ולכן ומוספים חמידין מהלכות פ״ו הרמב״ס וכ״פ דברכות, בפ׳׳ק כדמוכח מעכב

 ב״ש שבאו עד רוצה, שהיה הברכה מאחר או מקדים היה וא׳ א׳ כל בראשונה
 הקדים אס ואעפ״כ ההלכה, ונפסקה הברטת סדר על למנין ועמדו וב״ה

 מזה שתמצא המחלוקות בכל לומר יש וכן יצא, המוקדמת איחר או המאוחרת
 ואח״כ היום על מברך בש״א טעם נתן בגמרא הא׳ מחלוקת על דן, ממה המין

 רש״י ופי' בא, לא יין ועדיין היום קדש וכבר לייןשיבא גורס שהיום לפי היין על
 ואח״כ היין על מברך אומרים וב״ה לקידוש, שבת בשביל אלא בא לא זה כוס
 היו לא פת או יין אין שאס ופכש״י שתאמר, לקדושה גורס שהיין לפי היום על

 יום באותו אדה״ר בו שנולד ששי ביום כי ידוע הרמז תבין ועתה ע"כ, מקדשין
 עד אדה״ר המתין שאילו המקובלים וכתבו שארז״ל, כמו בעה״ד חטא עצמו

 גורס עוד היה ולא נענש היה לא היום קידוש היין על וקידש השבת כניסת
 והתקנה הצווי כפי עתה גס תחלה היום על מברך סברי ב״ש והנה לעולם, מיתה

 שכבר כיון תחלה היין על מברך סברי וב״ה אדה״ר, שקלקל הקלקול כפי ולא
 במהרה צדק גואל שיבא על העניין זה לתקן כח עוד בנו ואין נעשה הדבר נעשה
 הב׳ המחלוקת ועל ודוק, אדה״ר, חטא קודם שהיה כמו העולם ויחזור בימינו
המזון על וב״ה ב״ש נחלקו לא אומר יהודה ר׳ אבל ר״מ דברי זו בגמרא מסיק
הבשמים ועל הנר על נחלקו מה על בסוף שהוא הבדלה ועל בתחלה שהוא

 יוחנן ר׳ ואמר נר, ואח״כ בשמים ובה״א בשמים, על ואח״כ הנר על שבש״א
 העולם כבריאת ס??־־ שב״ש בא הוא הרמז ועל דר״י, אליבא כב״ה העם נהגו

 ולקח לאדה״ר דעה הקב״ה שנתן אברי במ״ש אור לן דקיימא בשמים, ואח״כ נר
 ואע״פ הוו, לא עדיין אכתי בשמים אבל אור, יצא ומהם בזו זו והכה אבנים שתי

פתח על עומדים שעדיין רז״ל פי׳ כבר וט׳ דשא הארץ תדשא כבר ג׳ שביום
עוד ששי ביוס וכשהמטיר וכו׳, אין ואדם וכו׳ המטיר לא כי מטעם קרקע
ד וב״ה שיפרחו, עד ימים איזה יעברו ב  ג' ביוס נבראו כבר כך ובין כך בין ס

 : ההי״ב וא״ש נ״ל, כך והבן, נר, ואח״כ בשמים ולפיכך בפועל, לי ומה בכח לי ומה
ה נ ש  ומס*ק שס, האש, מאורי בורא ובה״א האש, מאור שברא אומרים ב״ש מ

 פליגי כי משמע, דברא פליגי לא עלמא כולי ובורא בברא בגמרא
 איכא נהורי טובא סברי וב״ה בנורא, איכא נהורא חד סברי ב״ש ומאורי במאור
 איך וקשה ע״כ, באור, יש מאורות הרבה לב״ש ב״ה א״ל הכי נמי תניא בנורא,
 רואות עינינו הלא נהורא, חדא אי בנורא איכא נהורא טובא אי פליגי שיהיו אפשר

 משוס לישני תרי הני שייך דבאש משוס ונראה בטרא, איכא נהורא שטובא
 מיסוד בא והכל מחדש. אש יום בכל מוציאין אט וגם האש, יסוד ברא שהקב״ה

גוונים הרבה יש שלנו ובאש אחד גוון האש דביסוד שביניהם החילוק אך האש,
וזהו



קטזיוסה נחלת
 מאור על מברכין אם פליט וב״ה ב״ש דהיינו ומאורי במאור פליני כי שאמרו וזהו
 דב״ש גווניס> הרבה בה שיש שלנו האש מאורי על או האש, יסוד על דהיינו א׳

 מאור בורא צ״ל וע״כ א׳ גוון הוא האש דביסוד פי׳ בנורא איכא נהורא חדא סברי
 שלנו על נמי מברכין שאנו סברי וב״ה ברא, שכבר עבר לשון שייך האש שביסוד

 ע״כ א' גיון שהוא האש יסוד על וגס בו, יש גווניס והרבה תמיד מוציאין ואנו
 וכתב אליהו) (שטת מחדש, תמיד מוציאין שאנו נמי הוה לשון בו דשייך בורא צ״ל

 מובא או בנורא איכא נהורא חד אי וב״ה כ״ש הכא דפליגי למאי מהריאד״ס
 ב״ש הוא, אוכלה אש אלהיך ה' כי כמ״ש באש נמשל שהשי״ת לרמוז נהורא,

 סברי וב״ה ומיוחד, יחיד הוא כי אחד אור אלא בו שיהיה לומר שאין סברי
 נחלקיס בלתי מאורות הרבה בו שיש לומר אפשר האחדות בתכלית היותו שעס
 איזה בזה רומז שהייתי לי כמדומה הקבלה בחכמת ספר ידעתי ואילו באש, כמו
 על דעתו לסוף ירדתי לא הצעיר ואני עכ״ל, המבין, יביננו חן ליודעי יכשר דבר
 שאילו זא״ז סותרין שדבריו אומר רבה המחילה ואחר וכו׳ ספר ידעתי ואילו מ״ש

 מחמת רק ושמא בפירוש כאן העניין כותב הוא היאך כלל בקבלה ספר ידע לא
 הרכיל ואני דבר מכסה רוח נאמן הזה הבונה הגאון הרב והנה כך, אמר ענוה
 אס ב״ה, הבורא בעצס בחינות שתי יש כי המקובלים כתבו והוא סודו, אגלה

 או אצילותו, קודס דהיינו זולתו אל מושג הבלתי ועצמותו אלהותו בערך שנבחנהו
 לא הראשונה הבחינה מצד והנה הנאצלים, שהאציל אחר שהיא המושגת בבחינתו

 ב״ה הוי״ה שס הוא שמו סוד נתגלה לא עדיין כי כלל ותואר שם שוס לו נייחס
 א׳ אור רק בו שאין יצדק וזה בגחלתו הגנוזה כשלהבת במאציל גנוז היה רק

 לידי וכחותיו פעולותיו והוציא שמו כשגילה השנית הבחינה מצד אמנס בלבד,
 נקרא אז בהן ומתלבש הספירות הן שהן עלוליו אל מתפשט היותו דהיינו פועל
 הבריאה טרס ויהיה הוה היה לעד וקיומו הנצחית הוויתו הוראחו על הוי״ה כשמו
 בשמו מתאחד הוא שעתה באופן שהיה, מה אל התהפכו ואחר׳ הבריאה ובזמן

 בגחלתו הגנוזה מבתIכש^ לא בגחלתו הקשורה כשלהבת בו קשור ושמו בו ומסתתר
 בו שיש לומר יצדק זו ובבחינה בעיקר, ממנו נהנים והבריות ניכר השלהבת כי

:היטב הבונה הרב דברי תבין ובזה נחלקים, בלתי מאורות הרבה
ל י י  שס זנב, אמר וחד פרצוף אמר' חד ושמואל רב הצלע, את אלהיס ה׳ ו

 פרצוף פירוש ע״ש, לדבריו ראיות מביא אחד וכל וטרו שקלו ושם פ׳׳ט,
 לשניס ונסרו מלאחריו וא׳ מלפניו א׳ תחלה נבראו פרצופין שני דהיינו צורה לשון

 וקראו צלעותיו, שתי מבין לקח יתירה צלע זנב ופי׳ חוה, את האחד מן זעשה
 יוסף), (עץ צורך, בו שאין דבר ר״ל זנב נקרא באדס הנולד מותר דבר שכל זנב

 אינו זנב הוא ואס זנב איני פרצוף הוא שאס העניין בזה רז״ל שיחלקו ומהתימה
 ונקבה זכר מאי עליו הקשה זנב למ״ד אהדדי קראי מרמו שהס ואף פרצוף,
 אפילו מ״מ אחד, ברא ולבסוף שנים לברוא במחשבה עלה בתחלה ותירץ בראם,

 ר״ל וכו׳ ב׳ לברוא במחש׳ עלה דמתחלה ג״כ לומר מוכרחין פרצוף למ״ד
 שני דהיינו א׳ ברא ולבסוף הנבראים, כל כשאר כלל חיבור בלי ממש שנים

 כפשט פרצופין שני שהיו מודים שניהס כי העניין ליישב ונראה מחוברין, .פרצופין
חייס נשמת נפח לא דעדיין ס״ל זנב למ״ד אלא בראם, ונקבה זכר הפסוק

בפרצוף



נחרתיוסה
 באפס, ולא באפיו חייס נשמה באפיו ויפה הפסוק מדויק והוא הנקבה בפרצוף

ל  חייס רוח בלי נולס עדיין שהיא ומכיון אותס^ ולא אותו ברא אלהיס בצלס ו
 ואינו חייס רוח בה נפח שכבר ס״ל פרצוף ולמ״ד זנב, בשס אותה כינה כן על

 סגי מינייהו הי פרצוף ולמ״ד שכתב עצמו מהש״ס מוכח וכך נסירה, אלא חסר
 אדס יהלך לא דתניא ברישא סגי דזכר מסתברא יצחק בר נחמן א״ר ברישא
 דזה כיון פי׳ הדבר, הוא גנאי ופירש״י וכו׳ אשתו היא ואפילו בדרך אשה אחורי

 הי פריך הכי משוס במעלה שויס שניהס והיו בה ימשול שהוא קללה קודס היה
 ביניהס יכריע מי השני היפך פניו היה מהס דכ״א כיון ברישא סני מינייהו

 תמיד הולך כאלו אחריה לילך גנאי שהוא ברישא סגי דזכר ומתרץ בראש, שילך
:הסתירה ליישב נכון נ״ל כך האשה, תאות אחר

ל ח  תקן שווקים אמר ושמואל להס, תקן ממבע רב אחר העיר, פני את לי
 ריהמא לפוס פ״ב, שבת ש״ס להס; תקן מרחצאות אמר יוחנן ור׳ להס,

 ששלשתס פליגי ולא ומא״ח חדא אמר מר כי כן ואינו זע״ז חולקים שהם נראה
 ממבע אין שאס עיקר שהממבע סבר שרב אלא ע״ה, אבינו יעקב להם תקן
שהשווקים סבר ושמיאל מטבע, בלי בחליפין זע״ז סחורה לעשות הדבר היה קשה

יחד להתאסף השוק ליום מיוחד בשבוע יומיס או יום להם שיהיה כדי עיקר
 ' עד ונוהג אדם לבני ומועיל מובה תקנה וזהו למכור לשם סחורתו מביא א׳ וכל

 אין שאם כח ולהחליף להזיע כדי יותר עיקר מרחצאות סבר ור״י הזה, היום
 אינם בחורף הלא צוננים במים ירחצו תאמר ואס בגוף, הזוהמה חרבה מרחצאות

 מידי, לא ותו לשם בנסעי בעיני ראיתי וכן הדבר, היה בא״י כי לסבול יכולים
:נ״ל המין, מזה שתמצא מחלוקת להל תקיש וכן

י ת מ י א  אמר ושמואל בארי, בן הושע מימות רב אמר אבות זכות תמה מ
 מימי אמר יוחנן ורבי אליהו, מימי אמר וריב״ל חזאל, מימי

 כלל מחלוקת כאן אין בזה גס ע״ש, מקראי להו ילפי וכולהו פ״ה, שס חזקיהו,
 מדיוק אבות תמהג-זכותי זמן שבאותו הדבר הוא אחת אליהו מימי למ״ד בין

והוזכרה חזרה רחמים ע״י אבל דתמה מכלל לא ותו היום יודע, היום הפסוק
וכתבו חזקיהו, בימי גם בארי בן הושע בימי גס חזרה ואח״כ חזאל, בימי להם

 וזכרתי דה׳ תמה לא אבות ברית אבל המה אבות שזכות ר״ת אומר התוספות
 ע״כ הברית אלא אבות זכות מזכיריס אין ואנו גלות לאחר אף יעקב בריתי את

 הצלה או נס לעשות אלא אבות זכות המה קאמר לא כאן דעד דיתכן י״ל ועוד
 רחמי■ בקשת ע״י וכן תמה, לא לעולם פורתא להצלה אבל לבד, בזכותם שלימה

:יפ״ת להושיע, אבות זכות ה׳ יזכור
א י נ  וכתוב לאוזן מאוזן ומוקף אצבעות שתי ורחבו זהב של מס כמין ציץ ת

 אליעזר א״ר לממה למ״ד וקדש מלמעלה ה״א יו״ד שימין בשני עליו
 וקשה פ״ו, שם אחת, בשימה לה׳ קדש וכתוב ברומי ראיתיו אני יוסי ברבי
 בעצמו יוסי בר׳ אליעזר ור' שימין, בשני רק לכתבו שצריך מחליט ת״ק היאך
 דלכתחלה ס״ל דת״ק וי״ל מזה, ראיה עד לך ואין אחת בשימה רק כתוב ראהו
 קודם כתוב לירד קדש שיהיה ה׳ כבוד זה שאין וטעמם שימות כשני לכתבו צריך
אליעזר ר׳ וכעדות כשר אחת בשימה כתבו אם בדיעבד אבל אחת כשיטה השם

בר׳



*יוסה נחלת ל י קיד
 בשיטה הותו כותבים ;־לשטטיס ש״ט י\זקדש כלי בה׳ הרמב״ם וכ״פ יוסי, בר׳

סון: םון:: הלא זה תחת זה שיטין בשני כתוב הוק שאס תשיא מ״מ אבל אתת,
סוכה ד ק בה 1׳,  התוספות אבל קריאתו, כדרך זה שאיך

 בתחלת למ״ד קדש זה כמד שלא זה שיטין בשני אותו כותבין אלא כך, שאינו
כזה קריאתו, כדרך שפיר אתי ובזה עליונה, שיטיה בסקה והשס תחתונה שיטה

:מידי לא ותו ל׳ קדש הוי״ה
ף מ  אבהו א״ר השבת, את בה שחללו בשביל אלא ירושלים לא.חרבה אביי א

 כהנה א״ר וערבית, שחרית ק״ש שבטלו בשביל אלא ירושלים חרבה לא
 א״ב ח״י לא עולא אמר רבן, בית של תינוקות בה שביטלו בשביל; אלא לא־ת״י

 חנינא א״ר וגדול, קטן שהשוו א״ב ח״י לא יצחק ח״ר פנים, בושת להם היה ;שלא
 ת״ח, בה שביזו א״ב ח״י לא יהודה א״ר זה, את זה הוכיחו. שלא א״ב ח״י לא

 להו ■ילפי וכולהו פט״ז, שם אמונה, אנשי ממנה שפסקו א״ב ח״י לא רבא .אמר
 מהם אחד כל אלא כן ואינו זע״ז חולקים שהם סובר הרואה הנה ע״ש, מקראי

 לחרבן דק גזר נחתם■ שעליו החמור׳ החטא איזהו והשכל בדעה דבריו שיער
 שהקב״ה;-־:תי.ךש האמונה עיקר ובה כולה התורה ככל שקולה השבת הנה ירושלים,

 בתורתינו הכתובים כולם והנפלאות הנסים לכל מאמת והיא הפשוט, עולמו.ברצונו
 את שומרים היו ועדיין וחטאים עונות■ כמה ישראל שחטאו אחר והנה הקדושה,

 עוד כי פניו, מעל השליכם ולא מהם פניו ה' הסתיר לא עוד אכתי השבת,
 השבת את גם שחללו אחר אמנם למוטב, יחזרו כי לאחריתם תקוה יש .אולי
 לבלתי בתוכם ואחל עיניהם העלימו ומשבתותי כד״א ראשונים, עונות על נוסך

 לכס לאו ואמר ה׳ אך חרה אז במלותיו, ולא במחדשו לא העולם בחידוש יאמינו
 כי סובר אבהו ור׳ לאביי. ס״ל כן ובזבחיכס, בכס אפשי אי וממקדשי■ מעירי
 וקבלת האחדות עמוד הוא עליהם נשענים התורה עמודי כל אשר האמונה עיקר

 מבלי עמי גלה לכן וערבית שחרית ק״ש שביטלו אחר וא״כ שמיס, מלכות עול
 חכמה כ״צ^,הדעמ-מאסו אותי, וידוע השכל יתברך מאמרו קיימו לא כלומר דעת

 שהאבות אעפ״י דהייט שב״ר, תינוקות בה שביטלו על ס״ל כהנא ורב להם, מה
 של פיהם הבל מפני ירושלים חרבה לא עדיין תקותס ואבדה ופשעו יחטאו

 עלת אבדה כבר אז תשב״ר, שבטלו אחר אבל בשבילן, מתקיים שהעולם תשב״ר
 בחוץ, עולל על שפוך הכיל נלאתי מלאתי ה׳ חמה ואה ואז מבנים, גס ההורה
 מעשיית מניעה היא הבושה כי פנים, בושת להם היה שלא על ס״ל ועולא

 כמה כי ירושלים, נחרב לא מזה זה פנים בושת להם שהיה זמן כל ולזה העבירוה,
 בהסתלק אמנם הבושה, מפני נעשו מנות וכמה הבושה מפני מעשותס נמנעו עבירות

 ס״ל יצחק ור׳ המסובב, יסור הסבה בסור כי רע ועשו מטוב סרו פנים כושת מהם
 יכול אדם אין וכו׳ החנופה שגברה מיום בסוטה מ״ש ע״פ והוא כגדול, קטן שהשוו ־על

 קרח כמדת וזהו כגדול, קטן לעשות מביא החנופה כי ממך גדולים מעשי ■לומר
 קרח דעת שהיה וכו׳ תתנשאו ומדוע וכו׳ קדושים כולם העדה כל ט שאמר

 העס והיה אלא קצתם על קצתם התנשאות ושאין האומה אנשי כל את לה?וות ,
 וריקות חסרונות רק המביאה ונפסדת רעה אמונה היא וזאת כנכבד, כנקלה ׳ככהן

על ס״ל חנינא ורבי הארץ, תבוק הבוק נא׳ וע״כ הארץ, וחורבן התורה כמורי■ ■
ןלא (ל)



יוסןס נחלת
 שני ט קשה לכאורה ת״ח, בה שביזו על ס״ל יהודה ורב זה, את זה הוטחו שלא

 כפי החכמים הוכיחו שלא ואשם עון להס היה כ״א יחד, שנמצאו א״א אלו ענינים
 ההוכחות, דברי בוזיס היו ואס הת״ח, מבזים שהיו לומר מקום אין א״כ חיובם,

 מנהיגי בהיותם והת״ח שהשרים הוא הכוונה אמנם מוכיחים, שם היו ממילא א״כ
 יגורו ולא מהם קמניס היותם בעבור ליסרס העם, כל את מוטחים היו הדור

 אחרים בת״ח מגונה דבר איזה רואים או יודעים היו כשהת״ח אבל מפניהם,
 לאלו אלו פנים וטשאים עליהם מחפים היו אבל אותם מוכיחים היו לא שכמותם

 כלומר זה את זה הוכיחו שלא אמר ולכן עמהס, גס מתהפך הדבר שיהיה כדי
 באמת וזה העם יתר מוכיחים שהיו אעפ״י זה את זה הוציחו לא עצמם הת^׳ח
 בוזיס המ זע״ז מחפים בעצמם שהת״ח הקמניס בראות ט מפורסם, ה׳ חלול

 חמת עלות עד ועצום גדול ט חלול וזהו תוכחופם, דברי מקבלין ובלתי אותם
 ומתן במשא ר״ל אמונה, אנשי ממכה שפסקו על ס״ל ורבא מרפא, לאין עד ה׳

 כתיב ולכן כהיתר, שנעשה עד וגזילה ורבית אונאה מיני בכל אלא באמונה אינו
 ממון שמבקשין עכו״מ המלכיות׳ שהם וכי' ערבות זאב מיער אריה הכס כן על

 א׳ כל דהא פליגי לא אמוראי הני שכל אומר נמצאת מדה, כנגד ישראל::מדה
 שכל ואפשר עבירה, גוררת עבירה כי גרמה והא הא אלא מקראי ראיה מייתי
 גם מלורןע׳ עבירה, באותה קצת פרוצין שהיו דורו צורך לפי תוכחתו אומר אחד

 חרבה פלוני שבעון נשמתו שורש כפי קיבל אחד כל שמא י״ל ועוד ק״כו, משכל
 ר״ל שב״ת, עולה קפן במספר אותיותיו '1 עס אבי״י כי לרמוז ואפשר ירושלים,

 שבשלו על ר״ל יחרד, ער במ״ק אבה״ו רב״י ירושלים, חרבה שבת חלול בשביל
 ער במ״ק עולה תשב^ר, שבישלו על תינוק ער במ״ק כהנ״א ר״ב ח״י, ה׳ יחוד

הר״ל שהשרו ער במ״ק יצח״ק רב״י בושה, להם היה שלא על ר״ל ע״ה בוש״ה  ע׳
 את זה הוכיחו שלא על תיכח״ה עולה במ״ק חנינ״א רב״י וגדול, קען שהשוו על
 ב״ר רב״א ח,5ת: שביזו^ה על ר״ל ב״ה. שביז״ו ע״ה עו׳ במ״ק יהוד״ה ר״ב זה,

 חרבה אמונה אנשי ממנה שפסקו על ר׳ל ע״ה, אמונ״ה אנש״י עולה במ״ק יוס״ף
:נפלאות מתורתו יראינו וה' ההי״ב, וא״ש ירושלים,

ף ״  כמותינו הלכה אומרים הללו וב״ה ב״ש נחלקו שנים ג׳ שמואל אמר אבא א
 הן אלהים דברי ואלו אלו וא״ל קול בת יצתה כמותינו, הלכה אומרים והללו

ל פ״א, עירובין ש״ס ב״ה, כדברי והלכה  ז״ל צרפת רבני ששאלו ע״ז הרימב״ה ו
 כשעלה כי ותירצו מתיר, וזה אוסר דזה כיון דא״ח שניהם שיהיו אפשר היאך
 ומ״ש לאיסור פנים מ״מ ודבר דבר כל על לו הראו תורה לקבל למרום משה
 שבכל ישראל לחכמי מסור זה שיהא לו ואמר זה על להקב״ה ושאל להיתר, פנים

 עעס יש האמת ובדרך הדרש לפי הוא ונכון כמותם, ההכרעה ויהיה ודור דור
ל עכ״ל, בדבר וסוד  לומר אפיקורסות ריח בו שיש אדם לחשך אס וז״ל הראב״ד ו
 ואמור שיניו את הקהה אתה אך מסופק אני לכך מקומות בכ.זה שנחלקו מפני

 ששמעו בתולדותיה אלא מציה בעיקר רז״ל הקדושים אבותינו נחלקו לא מעולם לו
 למשל צרכם, כל שמשו שלא מפני תולדותיהם על שאלו ולא מרבותיהם עיקרה

 אין ובמה מדליקין במה נחלקו מה על לא, אס שבת נר מדליקין אס נחלקו לא
מאימתי נחלקו מה על לא, אם שמע את קורין אס נחלקו לא בו כיוצא מדליקין,

קורין



קיחיוםו» נחלת
 אומר-ם הללז ונ״ה שב־ש על1 ודפח״ח, שכיל, נזה, כיוצא כל וכן שמע, את קורין
 גדול מנ״הו ותו תנא■ תר׳ דפליג׳ היכא כל דקי׳ל משום וכו׳ נמותיט הלכה

 האתר היה וכאן דע״ז, בפ״ק כדאיתא אתריו הולכין במגין אי בחכמה מאילו
 הללו לכך נופי תריפ־ וב״ש הו■ רונא נ״ה כ׳ נמנין, גדול והאחד נתכמה גדיל

ט׳. כמותיגו הלכה אומרים  כוחמירין הרוב טל ב״ש כי ונלע״ד טייס). (תורת ו
 כמוהם לשרידים א כ' בהן לעמוד יכולים אינם הצבור רוב כמעט אשר טפי

 רוח כפי לתקן ומה לגזור מה הבחונות בעיניהם רתו ב״ה אבל לקיימם^ שיוכלו
ה זכו היו ועלובין שנוחין ולפי חומרות, רוב להעמים מבלי הזמן  והסכימו ב'

 משני היו ושמאי הלל כי ועד״ה כמותן, הלכה לקבוע מעלה של ב״ד עמהם
 דשני זלה״ה האר״י בכוונות מ״ש ונודע מאימא, ושמאי מאבא הלל דאו״א יסודות

 : ודוק הן חיים אלהים דברי ואלו אלו וז״ש חיים, אלהים נק׳ דאו״א יםודות
ת ר ע  אמר וחד מזה, לפנים זה בתים שני אמר חד ושמואל רב המכפלה, מ

מכפלה, דכ׳ היינו זה גב על זה למ״ד בשלמא גביו, על ועליה בית
 מלת פ״ה, שם בזוגות, שכפולה מכפלה מאי מזה לפנים זה בתים כ' למ*ד אלא

 מזה בו שחזר ודאי אלא מזה, לפנים זה בתים ב׳ על לפרש סובל אינו מכפלה
 ונראה בו, חוזר היה לא בידו קבלה היתה שאילו בזוגות, שכפולה לומר ווזוצרך

 בית המכפלה וז״ל דרשות שני אלו רק הביא לא בחומש רש״י שהרי לזה ראיה
 ולא ומא״ח חדא אמר מר לפ״ז ונמצא ע״ש, בזוגות שכפולה ד״א גביו, על ועליה
 בזוגות כפולה ומ״ס המכפלה, עיקר היא גביו על ועליה ■בית שמ״ס רק פליגי

:אלו בשתי מודים שניהם שהרי עיקר,
ל מ ת י  במםמך במאיקמיפלגי תנן, נועלין אמר תנן,ורבא ננעלין אמר אביי א

 לא םבר ומר אניםא, וסמכינן ניעול דעיילי כמה סבר מר אניסא
 נסים, ומעשה רש״י'מאליהן פי׳ תנן, ננעלין פ״ה, פסחים ש״ס אניסא, סמכינן

 דלמא חיישינן ולא ליכנס אותן מניחין מאליהן ננעלין שאין זמן וכל אניסא וסמכינן
^ טובא לי וקשה עכ״ל, שם, כהות שלש ואין כולהו עיילי י  הניכר בדבר נחלקו ה
 הס מ"מ החורבן, לאחר רב זמן הס ורבא שאביי ואעפ״י עין, ובמראית בחוש
 א המהרש גס זה את, זה סותרים והאיך העניין הוא שכך איש מפי איש קיבלו

 שמעון בימי כן שהיה קיבל אביי כי ליישב ונלע״ד העניין, מליישב נדחק ז״ל
 שמא חוששים היו ולא מאליהן העזרה דלתות וננעלין הנס על סומכין שהיו הצדיק
 הצדיק שמעון מיתת שלאחר קיבל ורבא היה, נס ע״י שהדבר כיון כולם יכנסו

 פ״ד ביומא איתא והכי בידים, אותם נועלין ולפיכך הנם על סומכין עוד היו לא
 פעמים ואילך מכאן בימין עולה מרל היה הצדיק שמעון ששימש שנה מ׳ ת״ר

 פעמים ואילך מכאן מלבין, זהורית של לשון והיה בשמאל, פעמים בימין עולה
 לירשא וא״ת ע״ש, וכו׳ ואילך מכאן דולק מערבי נר והיה לא, פעמים מלבין
 רבים וי״ל הנס, על לסמוך אסור דבעלמא קיי״ל והלא הנס על סומכין היו היאך
נעשו נסים עשרה כדאמרינן ניסי דשכיחא ובמקדש מצוה במקום וכן שאני

: שאני במקדש
 א נבר בניסן אומר יהושע ר׳ וכו', העולם נברא בתשרי אומר אליעזר ר׳ תניא

עולם ה אבות נחלקו היאך להתבונן וראוי פ״א, ר״ה ש״ס וכו׳, העולם
בדבר



יוסה נחלת
 הליו ■ כי ירחו י הזך בעיון ■ שמע אבל’ ח״ו, שקרן יהיה אחד וכי המציאות בדבר
 'אדש ישטח דלשציס מסקינן דבנמרא להבין צריך והוא חיים, אלהיס דבר־ ואלו
 במדרש מבואר כי כך העטן אבל מנישן מונין ולתקופה כר״א, מתשרי מונין

 ואח״כ למאד במהירות הולכים גלגלים המאורות היו אדה״ר חטא קודם בראשית
 בתחלת נתלו המאורות והנה ■מאד, במתינות הלכו אדהי׳ר חעא קלקול בסיבת

 לסבב מהרו אך לחדשים ראשון ניסן ולכן למזלות ראש הוא מלה במזל ד׳ ליל
 חצות אחר הששי יום הגיע שכאשר עד למזרח ממערב בהלוכן המזלות גלגל

 תליית מנין תחלת שהוא לתקופה לכך תשרי שהוא מאזנים למזל המאורות הגיעו
 בו הגיע כבר כי בתשרי היה ששי ביום שהוא אדם ואבל מניסן, מונין המאורות

 (הגאון הדין, יום יאזיהיתה מתשרי אלה״ר שנות מוכין לכך למאזנים החמה ביום
 והוא אמת ששניהם איך עמם אחרת דעת נע״ג ולהמקובליס ן מפראג הר״י

 לזה שאירע מה וכל גדול עולם הוא והעולם קמן עולם הוא שהאדם זאת מודעת
 עיבור בחי׳ לעולם יש כך לידה ובחינת׳ עיבור בחי' לאדם שיש וכמו לזה אירע
 השואל עליו ישא-ל אם אחו בבמן עיבו־ בבחי' הוא כשהאדם והנה לידה, ובחי'

 נראה לא עדיין שהרי דיבר■ אמה אינו כי ישיב ואחד בעולם זה־ אדם יש אס
 ישיב אחר י ואס■ גדולי בהעלם הוא והוויותו בפועל ולא בכח כ״א נמצא ילא

 מרגישים ממנו ואנו שינה בין כריסה שהרי דיבר אמת ג״כ בעולם ישנו כי לשואלו
 ר״א הגדול בעולם' הדבר כן בעולם, הוא אבל בהעלם עדיין שהוא אעפ״י התנועה

 בהעלם שהיה העולס של עיבור בח־׳ על הכוונה העולם נברא בתשרי אומר
 העולם שנתהוה הלידה בחי' על הכוונה העולם נברא בניסן אומר ור״י ובכח,
 סוד וזהו למקוטעין יולדת לשבעה יולדת כי להריון השביעי בחדש ובפועל בגלוי
 ר״א למאמרם תקיש וככה ז״ל), האר״י (כתבי והריון, הרה לשון כולם הרה היוס
 :וכו׳ אבות נולדו בניסן אומר ר״י אבות, מתו בתשרי■ אבות, נולדו בתשרי אומר

 ופי' תגדל, אומר עקיבא ר׳ תקוץ, או׳ אליעזר ר׳ צפרניה, את ועשתה ר*^'ר
ת הוא ניוול דלאו ואעפ״י קאי אצפרנים תקיץ רש״י ^ זה, הוא יזכתוב ג

 הגדלס כר״ע בחומש רש״י פי׳ וכן כר״ע הלכה הרמב״ס ופסק פ״ד, יבמות ש׳׳ס
 ומנקים צפרניהס מגדלים שהם השינא למנהג רואינו אחרי ואולם שתתניול, כדי

 ואבל, לניוול וקציצתם יחשב והדור ליופי אצלם שהגידול תמיד אותם ומיפיס
 מפרש שר״א הן, דא״ח ואלו אלו צודקים שניהם דברי ור״ע ר״א אז ונמצא
 יחשב, לניוול קציצהם אבל השינים כמו ליופי הצפרני׳ שמגדלים במקום הכתוב

 החשב, ולבושת לניוול הצפרניס שגדול כמנהגיט שנהגו במקום משתעי ור״ע
 אמה אמה ממש אביה אביה או' ר״א וגו', אמה ואת אביה את ובכתה שם ועוד

 בזה גס אתה, אבי לעץ אומרים אומר הוא וכן ע״ז זי ואמה אביה רע״א ממש,
 יפ״ה שנאבדה לפי ממש ואמה אביה על ובכתה ס״ל ר״א לשיכיתו אזיל א' כל

 ידם בצפרני מתיהם על לשרוכי הצער מפני אומות של ודרכם מתי וכאילו מהם
 לן וקיימא ע״ז על דקאמר לר״ע משא״כ תקוץ, לכך השריכיה לנו אשרה וההורה

: תגדלם ר׳׳ע לה״ק פניור ביד שריטה ע״ז דעל
ף ״  פסה יהי שנ׳ מילת וכלי גלוסקאית שתיציא א״י עתידה יוסף ברבי חייא א

דריש וקא כ״ג יתיב איתא פ״ב בשבת גם פי״ג, כתובות ש״ס בחיץ, בר
עתידה



קיט יוסוס נחלת
 נסק השמש^ תחת חדש כל אין ואמר הלמיך אוהו עליו לגלנ וכו׳ א״י עתידה*

 לבוש כמין סיב ופרש״י קורא, ובר נברא מילה ■ואכלי ופטריות גמהין ליה אחזי
 רוב והנה האילן, ענף קור ופי׳ רך, כשהוא דקל של הקור סביבות גדל מצוייר

 מהנמנעות שהוא ממש כפשטן שאינן פירשו ז״ל־ הרמב״ס מורינו ובראשם המפרשיס
 בב״ר היפ״ר. וכ׳ בציור, זו הגדה הלבישו ולכן מילת וכלי גלוסקאות הארץ שהוציא

 מהנסים וזולתם הקמח כד וברכת המן מירידת יותר נמנע זה יהיה ולמה פני״ו
 מבושלת פר״ שתוליא הארץ בטבע .ניתן בי^מת כי הענין עיקר ־כ׳ יוסף ועץ־ ע״ש,

 בראשית הוסד כן כי עתה שהיא מכמו מאד גדולה־ כן■.v מאומה פסילת בלי
 ז״ל הרי״א וכ' ע״כ, אדה״ר חטא בסבת האדמה נסקללה שאח״כ רק בריאתה

 ככיכר בכמותה מאד גדולה חטה כל שיהיה רק השמש תחת חדש כל שאין נראה
 כמו־ לאכילה ותוכשר בעצמה ותאפה תתחמם זהשמש המטר ע״י וגס ממש גדול

 פסולת שוס בה מעורב יהיה ולא ’'ולישה־־ואפיה ורקידה טחינה שוס מבלי שהיא
 לפרש בזה גס נראה מילת וכלי שהס, כמו לאכילה הראויס התפוחים כמו כלל

 מיופים אמות-ויהיו וכמה־ כמה מאד רחביס בעלים הפרחים ותתפשט שתתגדל
 .מהם לעשות ראויס יהיו ועי״ז מאד חזקים יהיו וגס יפיס צבעונים מיני בכל

 היום יש והלא הצער זה כל ולמה עכ״ל, היום משי בגדי כמו כבוד ובנדי מלבושים
 הידוע הלחם עץ הוא• רב, בי בר לכל היום נודעים גלוסקאות מוציאים אילנות

 ההן הארצות דישבי מינים בכמה והמערבית המזרחית הודו באיי הגדל לכל
 נמצאת הקליפה בתוך גדולים, ככרים מהה■ ויש הדגן, בזרע כמונו בו נזוניס

 אחר, מזון בלי השנה כל אחד לאדם נזון אילנות בשלשה לחיך, ערבה דייסא כמין
 לובשים שם המערבי, אקיונות באיי ישנס מילת כלי המוציאים נפלאות אילנות גס

 ולתקנו לעבדו צורך מבלי העץ על הגדל ארג ממין עשויים בגדים הארץ יושבי
 לחלונית וילונות ממנו שעוש־ס גפן צמר או משי של שבכה כמין עשויה והארג

 גס לו, נעים וריח כערמוניס אמוץ הארג מראה יקרע, נקלה על ולא חזק והוא
 גדל והארג אדומיס׳שעלהבה פרחיו כי הלהבה עץ הנק׳ אחר עץ גדל באוסטליא

 נשים מעילי יעשו ממט נזה עץ גדל המערבית בהודו גס העצים, קליפת החת
 לכל בו ישתמשו אחת במלה צעיפים, מטפחות וילונות רבידיס לצואר, לולאות

 כל ואין בעולם נמצאים מילה וכלי גלוסקאות כי רז״ל דברי נתאמת והנה דבר,
 באמת לנטוע יוכלו לעתיד אבל בעוה״ר, עתה נמצאים אינם בארציתינו ורק חדש

 המלגלג התלמיד והנה מהם, ומעולים טובים יותר או בא״י גס ההס האילנות את
 להם נודע שאינו מה כל כי המדמים דור שבכל ההגונים התלמידים מאותם הוא

הוא מה ידע גמליאל רבן אבל שקר, בהכרח לדעתם הוא להם ולדומים
:באמת דורש

פונדק, וח״א פרדס אמר חד נחמיה ור׳ יהודה ר׳ וגו׳ שבע בבאר אשל
 להכניס היו דתרוייהו חיים אלהיס דברי ואלו אלו ואפשר פ״א, סוטה ש״ס

 עם בו לטייל החמה לימות ופרדס הגשמים לימות דפונדק אלא אורחים שם
 מאכילם שהיה ל׳ויה ש׳תיה א׳כילה נוטריקון אש״ל ולשין סי׳ ורש״י (ע״י) אירתיו,
 את בודק היה ובו הפרדס בתוך אילן שנטע איתא ובזוה״ק אותם, ומלוה ומשקן

ומגין ענפיו פורש האילן היה השי׳׳ת באהבת דביק האורח אס והיה האורחים
על



יוסף נחלת
 וכו/ זמשקהו ומאכילו לפונדק ומכניסו אברהם רץ מיד צל, עליו ועושה ראשו על

 ידע ואז למעלה האילן ענפי מסתלקין אחרא בסטרא אדוק האורח אס אבל
 ואח״כ במעיין ומטבילו ועבודתו ה׳ דרכי ומלמדו אורח לאותו ומזהיר אאע״ה
עיקר פרדס שמ״ם אלא פונדק וגם פרדס שפיר אתי ולפ״ז וכו/ לפונדק מכניסו

וכו׳: ומ״ס
ם ן ל אמר חד ושמואל רב •וסן!, את ידע לא אשר מצרים על חדש מלך ח

ששניהם ספק אין ושם, שם וכו/ גזירותיו שנתחדשו וח״א ממש חדש *
 אינו מכות בעשר שהוכה פרעה וגס מרע״ה, עד מיוסף היו פרעה שכמה מודים

 שנתח׳ למ״ד ובין ממש חדש למ״ד בין ודאי אלא היה, אחר רק כאן הכתוב זה
 ס״ל תרווייהו אלא במצרים המפורסם יוסף ענין פרעה ידע שלא א״א גזירותיו

 לפרעה המצרים אמרו פ״א בש״ר איתא והכי ליה, ידע דלא כמאן עצמו דעשה
 והיאך אוכלים אנו משלהם עכשיו עד אתם שוטים א״ל זו, לאומה ונזדווג בא

 ג׳ מכסאו הורידוהו להם שמע שלא כיון חיים, היינו לא יוסף אילולי להם נזדווג
 ועתה ע״כ, אותו והשיבו עמכם הריני רוצים שאתם מה כל שא״ל עד חדשים

חידוש נחשבת אינה מכסאו הירידה דאותה ס״ל ממש חרש למ״ד נכון על יבא
הירידה דאותה ס״ל גזירותיו שנתח' ולמ״ד ממש, חדש הוא מלכותו מתחילת אלא

 בעצמו, פרעה שהוא שלה דעתם וא״כ ומלך, והדיוט מלך ע״ד חידוש נחשבת
 מפרש שזה אלא כן אינו ולענ״ד •שלישית דעה דש״ר דההיא כ׳ ז״ל ומהרש״א

:והבן מידי, לא ותו פרט ע״ד וזה כלל דרך על
א י נ  השבטים היו הים שפת על עומדין ישראל שהיו בשעה אומר ר״מ היה ת

 יורד אני אומר וזה ליס תחלה ארד אני אומר זה זה עם זה מדיינים
 אותם רוגמין יהודה שרי והיו לים, תחלה וירד בנימין של שבטו קפץ ליס תחלה

לים תחלה יורד אני אין אומר זה אלא מעשה היה כך לא יהודה ר׳ א״ל וכו',
לכאורא פ״ז. שם וכו׳, תחלה ליס וירד עמינדב בן נחשון קפץ וכו' אומר וזה

 אני אומר יזה קמאס קדם נחשון היאך קדם בנימין שאס אהדדי דסתרי נראה
 ויש עבר מכל פתוח שהים שכיון ועוד יורד, אני אין אומר זה היאך תחלה יורד

 נכנם אני לומר ולמחלוקת להם מה אחת בבת אדם בני כמה ליכנס נדי בו
 הענין ביאור אמנם אחר, מעבר יכנס ליכנס הרוצה וכל פתוח הים הרי תחלה

 הים בעלמא כדגרסינן הים נקרע בזכותו כי יוסף של ארונו נכנס בתחלה כי
 רוצה היה ליכנס הבא שבט וכל וברח, ראה יוסף של ארוני ראה מה וינס ראה
 אני אומר א׳ כל היה ועיז הים אל עמו ליכנס כדי יוסף של ארונו ,עמו ליקח
 יוסף של ארונו עמו היה שלא אעפ״י ונכנס בנימין שבט שקפץ עד תחלה נכנס

 ונצחום הים אל וקפצו באבנים אותם רוגמין והיו יהודה שרי בהם נתקנאו ואז
 בנימין ששבט בעת הים עמק בתוך עמינדב בן נחשון ודילג קפץ מכולם ויותר
ועליו וירד . הים גלי לתוך נחשון קפץ פי״ג במ״ר הוא וכן הים, שפת על עורם

שזכה בישראל נחשון של שמו הקב״ה הגדיל ולפיכך אלהיס, ביהודה נודע נא׳
 לר״מ בין שפיר אתי ובזה שמו, גדול בישראל הוי הנשיאים בחנוכת ראשון להקריב

 יהודה ששרי כיון ולר״י העיקר, הוא תחלה ירד שבנימין כיון לר״מ אלא לר״י בין
בקידוש שהתחילו לבנימין ולפיכך העיקר, הס ונצחום מהם יותר וקפצו רגמוס

שמו



קב מסה נחרת
 מיהודה שהיה והניצוח החיחוס ובשביל שאול, של המלוכה ממנו התחילה ית׳ שמי
 הכונה וכו׳ יורד אני אומר וזה חחלה יורד אני אין שזה ועל לדורות, למלוכה זכו

 ויבואו הפסוק מדמק יבשה ותעשה שיבקע עד ליס יכנסו שלא סברו מהס שיש
 ולא היס בתוך ב״י יבואו הים שיבקע שאחר מורה ביבשה היס בתוך ישראל ־בני

 ביבשה לתיבת היס בתוך תיבת מדהקדיס סברו יהודה שבת אבל הבקיעה, קודס
 ואח״ז ביס מיס שעדין המיס בתוך יהיה הכניסה בשעת צו: הכי דהקב״ה מורה
 ביבשה, הים בתוך אלא היס בתוך ביבשה כתיב מדלא יבשה, להיות היס יבקע

:(מפרשים) בפרהסיא, ש״ש וקידש ליס תחלה נחשון קפץ לכן
ת1 מ ל מת משה אפשר ה/ עבד משה שם י  כתב כאן עד אלא משה ש׳ וימת ו

ר׳ א״ל נחמיה, ר׳ לה ואמרי ר״י דברי יהושע כתב ואילך מכאן משה
 עד אלא הזה התורה ספר את לקוח וכחיב אחת אות חסר ס״ת אפשר שמעון

 כותב ומשה אומר הקב״ה ואילך מכאן וכותב אומר ומשה אומר הקב״ה כאן
 ע״ש, וכו' וכותב חי משה אפשר איתא פ״ג ובמנחות פ״א, ב״ב ש״ס בדמע,

 אומר היה ולא בדמע כותב פי׳ רש״י המאמר בזה נתחבמו מהמפרשי׳ כמה
אע׳ג צערו מרוב אחרמ  תיבה כל שיקרא צריך ס״ב רע״ד סי׳ בי״ד דקי״ל ז

 עצמו הזא כאילו לכתוב מותר לפניו אומרה שאחר כיק מ״יי שיכתבנה קודם בפז
 בשס הריעב״א דעת וזו בדיו, ולא ממש בדמע כותב משה וי״מ בפיו, אמרה

 שלכאורה משום שהכוונה וכתב אתו אחרת רוח הגר״א אבל מהרש״א, וכ״כ מהר׳׳מ
 וא״כ העולם, בריאת קודם שנה אלפים נכתבת היתה כולה התורה כל הלא קשה

 ויציאת הפלגה וחר המבול .ודור בה אשר וכל והארץ השמים עדיק היה לא
 כל כי ידוע זה אמנם בעולם, שהיו קודם בתורה נכתבו ואיך ודומיהם, מצרים
 בריאת ולפני ותיבות, אותיות של צירופים ע״י והייט הקב״ה של שמותיו התורה
 היתה ולא נעלמים, וסודות צירופים ע״פ הקב׳ה אצל אמון התורה היתה העולם
 העולם את הקב״ה שברא ואחר הקב״ה, של שמותיו ע״פ רק עתה כמו נקראת

 כתב וזמן, מקום י5בגבד לעשות הצריכין במצות וסיבבן לישראל התורה את ונתן
 ואותיות לתיבות התורה כל וחלק המצות כל לעשות איך הימב באר התורה את

 ניתנה צירופים ע״פ התורה וסודות הזאה, התורה דברי כל את ולפרש לגלות
 ר״ש דברי מבואר ובזה מדעתו, ומבק לחכם אלא מודיעק שאין מה חן, ליודעי
 ולכך ח״ו, שקר להיות שלא וגם אחת אות חסר ס״ת להזת אפשר איך שהקש׳

 ותיבה תיבה כל משה שאמר ר״ל וכותב אומר ומשה אומר הקב״ה כאן שעד אמר
 לכתוב יכול היה לא ואילך מכאן אבל המצות, בגילוי בידיט כתובה היא כאשר
 אפשר כי יהושע ע״י לגמור יכול היה לא וגם כשקריא, דמחזי משה שם זימת מילד
 מלשון היא והפי׳ בדמע, כותב שהיה אומר הוא לכך אחת, אות חסר ס״ת

פ ואילך מכאן סתב שהיה אותיות וערבוב מממע זלשון ודמעך מלאתך  צירופי ע'
 תיבות רק משה שס וימת כלל נקרא היה ולא הקב״ה של שמותיו והם תיבות

 רשות לו שניתן כפי יהושע כתבן מיתתו ולאחר התורה, סודות ע״פ אחרות
 כי רק אחת, אות אפילו הסר ולא משה כתבן באמת וא״כ התורה, את לגלות׳

 בדמע וזהו הצירופים כפי וכתב הנגלה את לכתוב יכול היה לא אלו פסוקים ח׳
עומדת במקומה הקושייא עדיין אבל ודפח״ח, עכ״ל הנגלת כפי כתבן זיהושע

כיצד



1̂יוס נחלת
 ויהושע הההרון עצמו הדן! בהוהו הלירופי[ משה שכתב נאמר אס כתבו כילד
 כסדר, שלא ויקרא הצירופין ידלג הקורא וכיצד מתאים איט הלא אחריו של בדף
ס יהושע בו לכתוב כדי חלק הדף חצי רבינו משה שהניח נאמר אס אד קי פסו  ח/

 א3 עדיין אכתי אבל יתכן, זה אחריי של בדף הלירופין משה וכתב כסדר ויהיה
 אות בו שיש ס״ת וקי״ל אותיות יותר הס״ת יהיה סוף סוף. הלא כי בזה דעתי. נחה
 בדמע כותב משה שהיה שנאמר כיוב יותר כך הוא ואס כשר, אינו חסר או יסר

 יהושע בא. ואח״כ ברוק להם רושם המביא דפרק כההיא רשימה דהיינו ממש
 הס״ת באותו הצירופין כתב רביט שמשה אפשר היותר הנכון אמנם בדיו, ומילאן
 פ״ת^כתב י״ג כי אחר בס׳׳ת פסוקים ח׳ כתב ויהושע ה/ ברית ארון מצד המונח

טן נ״ל כך אחד, ס״ת ושבני שבט לכל ונתן מרע״ה  : העניין ליישב־ נ
 סרסו אמר יחד ושמואל 3ר הקטן, בנו לו עשה אשר את וידע מיינו נח וייסץ

 רבעו ומ״ד ברביעי, קללו ברביע: שקלקלו מתוך סרסו מ״ד רבעו וח״א י י
 דבר על ..פ״ח, סנהדרין רביעי, בן מלהוליד שמנעו רש״י ופי׳ .וכו׳ וירא וירא גמר

 הדבר בו נעשה י יהיה צדיק איש נח כי מקבל הדעת שאין בשביל מתלוננים רביס זה
 נתאמת חז״ל כי, העיון בעומק חדרו הרבה,אמנסלא ומכוער נדו׳ בזיון שהוא הזה המגונה

 שאם כאן שייך לו עשה ומה הקטן בט לו עשה אשר את שאמר הכתוב מהכרח להס
 בני את ומקלל מארר היה זה עראי דבר בשביל וכי אביו ערות חס שראה רק

 וחסרון גנות לו שעשה ודאי אלא בנו, על נפשו מוסר בטבעו אדס כל יאשר
 אין כי. חס יעשה זה כמו וגנות גנאי מעשה ני לך יקשה לא רבעו למ״ד גדול

 כנען .שהס ־ .תולדותיו מעשה זה על ויע־ד חס עניין על שעומד למי קשיא זה
 בהס העידה הנאמנה התורה אשר ובערוה בזנות תועבותיהם מעשה בניו ומצרים
 היה כמה תדע מזה ולפיכך . וכו׳. כנען ארץ וכמעשה וכי׳ מצרים ארץ כמעשה

 זה וכל אביו רובע להיות זה כמו וגנות פחיתות לך שאין ובערוה בזנות חס דבק
 חס כי סבר סרסו ולמ״ד בפרט, חס נח וידע שיבין למי והדעת השכל מחייב

 שסרסו במה Tלדוip- עור מאביו שמנע וכיון ולקללה - להעדר הגורס היה הוא
 משוס עצמו חם קצל שלא מה ההוספות וכ׳ הגולה). מבאר (קיצור קללו. ע״כ

 קללה ואין בניו ואת נח את אלהים ויברך שכתוב לפי אומר ר״י בב״ר דאמרינן
 צער הרבה בב״ר איתא ועוד ע״כ, כנען ארור ויאמר לפיכך ברכה במקוס
 לי מעמיד אני לכשאצא אמר שישמשט, קטן בן לו היה שלא בתיבה נח נצטער

 ני לפ״ז ונמצא וקללו, עמד מעשה אותו חס לו שעשה כיון שישמשני, קטן בן
 ושמואל רב דברי שפיר אתי ובזה סרסי, וגס רבעו לאביו חס עשה רעות שתים

 הרביעה על ומ״ס וקללו, יותר לנח חרה הסירוס על שמ״ס אלא פליגי ולא
 לו, רעות"עשה, ששני שס בש״ס מוכח וכן ביותר, מכוער מעשה שהוא לו חרה

 . ;ודו״ק הואי. והא הא ומשני בהדייא ולעייה רביעי שנא מאי רבעו למ״ד
 אלפיס שני תוהו אלפים שני עלמת. .הוי שנה אלפים ששת אליהו דבי תנא

שיצאו, ■ מה מהס יצאו שרבו ובעונותינו המשיח ימות אלפיס תירה.שני
 יובלות מפ״ה פחות העולם אין חסידא סלא דרב אחוה יהודה לרב אליהי א״ל

 שם שנה, ור"נ אלפים ד׳ הייט יובלים פ״ה פי' בא, דוד בן האחרון וביובל
ימות אלפים שני] באותן כי יען האמוראים, שכתבו הראשון הקץ וזהו ־פי״א,

המשיחי



קכאיוסה נחלת
 :!ה מהס יצאו עוטת־נו בשביל הלח בההלהי c: משיח שיבח ראוי בחס המשיח
 מהשבי של עצמן היפח אמרו א:דה ובאוחה לבא. מעונב הוא ועדין שיצאו
 לו חכה אלא בא אינו שוב בא ולא הקץ את שהגיע כיון אומרים שהיו קיצין
 עבר. ונבר הקץ את שחישבו עולס גדולי מצינו והנה לו, חנה יתמהמה אם שנ׳

 גאון ■סעדיה רבינו והנה יופר. לא לעולס יקום אלהינו דבר כי אט ובעוחיס
ר עד אלי ויאמר פסוק על דניאל קץ פתר זצ״ל ק ב ^ ר  מאות ושלש אלפים ע

 ת״פ במצרים, היו ר״י כילד למצרים, ישראל רדת מיום חישב והוא קדש, ונצדק
 סך שני, ביה ת״נ בבל^ גלות שנה ע׳ א', בית ת״י הבית, ויבן עד צאתם מיום
 שנת חשבונו לפי ויהיה שנה, תש״י וש׳ מאלפים נשאר שנה, תק״ץ אלך הכל
 הפסוקים מרמייה שנה שכ״ה ע״ז שהוסיך אלא החמישי, לאלך תקל״ח הקץ

 שכ״ה, וש׳ אלפים על היתרון ויהיה של״ה אלך עם ור״ץ אלך דניאל שבסוך
 הכ' בקר ערב כי חישב זצ״ל רש״י אך הקץ, שנת הה׳ לאלך תתנ״י לפ״ז נמצא

 שש הסיר כי תתע״ד, אלפים עו׳ וש׳ אלפים עם תקע״ד ועולה הוא גימ׳ בדניאל
 תקפ״ד אלך מהס צא שנים, שש החורבן לפני התמיד שהוסר לפי בקר מערב
 ר״ץ אלך נשאר שני בית בחרבן התמיד שהוסר עד למצרים ישראל רדת מיום
 ימים שמם שקוץ ולתת התמיד הוסר ומעת דניאל סוך לפסוק מכוון וזה שנה,
 של״ה אלך לימים ויגיע המחכה אשרי שלאחריו הפסוק ועל ותשעיס, מאתיס אלך
 להתכסות משיחנו מלך שעתיד העליון חשבון על נוספים שטס מ״ה שהס בו פי׳

 לאלך קי״ב שנת הגאולה שנת חשבונו לפי זה ויהיה ויתגלה, וישוב שנגלה אחר
 ויהיה ממש החרבן משנת חישב שהוא אלא ככה חישב ז״ל הרמב״ן גס הששי,

 הששי לאלך בר"נ כי כ׳ ז״ל הקנה ספר בעל והחסיד קי״ח, שנת לפ״ד הקץ שנת
 לחכמה ת״ק לכתר ת״ק שנה ת״ק פועלת ספירה כל כי ועעמו צדקיט משיח יבא
 ובחצי חלילה וחוזר ספירות בעשר שנה אלפים חמשת עד וכו׳ לבינה ת״ק

 בוקר כוכבי יחד בר״ן וסימניך משיחנו, יבא שנה ר״נ שהוא הכתר לממשלת
 נכון פי׳ ע״ז 5כר« זצ״לג״ ישועה כמ״ו זקני אבי ומר ע״כ, אלהיס בני כל ויריעו

 תיבת תמצא הקץ, זמן רמז כולל ולישראל ליעקב יאמר כעת שפסוק ידוע וז״ל
 בבל גלות שנה ע׳ שהס בדניאל הנז׳ שבעים שבועיס שהס ת״ץ מספרו כע״ת
 בפ׳ שם שנ׳ פעמים כך כל ר״ל פעמים שבע הזה המספר תקח שני, בית ות"כ
 ג׳ עולה ת״ץ ז״פ תמצא חכיאתיכס) על שבע ברמז (או ולישראל ליעקב נלק

 אז הקב״ה שנגלה למצרים אבותיט רדת מזמן עכשיו תמנה שטס, ת״ל אלפיס
 גס אעלך ג״כ וא״ל וישראל יעקב זאת בחזיון אוהו וקרא ע״ה אביט יעקב אל

 שהיה הפסוק שם אמר עוד האחרת, מגלות עלה גם זאת מגלות אעלך ר״ל עלה
 אבותינו ורדת הגלות, של הלילה על בזה שרמז לפי הלילה במראות הזאת החזיון

 חמשה עלה א״כ ת״ל אלפים ג׳ עליו תתן רל״ח, אלפים שני בזמן היה למצרים
 בשושני לרעות נלך לדין שזכיט ואחר משיחנו, יבא שבו תרס״ח אלפיס

 בקר ערב עד אלי ויאמר בהפהוק לרוב ג״כ והוא הנביא דניאל של הבעחות
 שמפרשים כמו הכתוב כוונת הוא אס ולכאורה קדש, ונצדק מאות ושלש אלפים
 המלאך א״ל למה א״כ אור, יהיה ערב לעת אשי־ במשמע אחד יום ובקר דערב
היה מה ושנית בקר, הערב ומראה לימר לו היה והבקר הערב ומראה אח״כ

( א ל מוכרח (



יוסו: נחלת
 דקניא כפשימות ר״ל הוא שאריה תמ״ל ואס אמת הוא שהמראה לי לומר מוכרח
 ועוד לכל, ניכרת דהיא במילתא החזון סתוס א״ל למה א״כ מאות ושלש אלפים

 הפסוק בזה שונים לעתים מראות שיש כנראה אבל כאלה, פשיכיות הבין לא למה
 אז ויבאו הנלות ישל ערב צללי ינעו זמן באיזה והודיע בקר ערב עד אלי ויאמר

 אלפים לעת הפסוק גלה וע״ז הארץ על מי מהיות נהייתה לא אשר צרה עת
 א"כ זאת ויהיה של״ח אלפים ג׳ שנחרב א' בית חרבן אחר ר״ל מאות ושלש

 גדולה צרה יבוא אדרבה אלא הגואל עדיין יבא לא אז אכן תרל״ח, אלפים חמשה
 אס ר״ל בקר ערב עד באמרו רמז זה ועל שנה שלשים לסוף יושע ממנה אשר

 יש ועוד שלשים, ביניהם הפרש יהיה בק״ר מניין ואח״כ ער״ב מניין תספור
 כשדיבר לפי מאות ושלש אלפים המאמר בדרישת נאמר והיא אחרת מראה

 הגואל ביאת עד ר״ל בקר ערב עד וא״ל הארבע לאלף היו דניאל עם המלאך
 ,ונאמר אלפיס^ ה׳ וכל אלפים ד׳ מן שנשאר מה כל ר״ל אלפים שני עוד יעברו

 הרצה אס עתה עידנין) כולם ה׳ ואלף עידן אלפים ד מן שנשאר מה על
 רגעים שני ועוד תרס״ו רגעים, שני עוד ותמצא אלפים שלש עידן פלג למצוא

 ה/ משיח אפינו רוח ביאת מקוים אנחנו אשר הששי לאלף תרס״ח הכל סך
 הידוע אלף ר״ל אלף לימים ויגיע המחכה אשרי הפסוק כיוון זה שעל ואפשר

 ושלש אמר וע״ז אלף שלש עידן פלג מספר לידע רוצה אחה ואס הששי, אלף
 מאות שלש עליו תהן של״ג הוא אלף מן השליש כי המאות תמצא ואז ר״ל מאות

 הששי לאלף תרס״ח הכל סך עולה בפסוק שם בפירוש שאמר וחמשת שלשים
 ובעבור קן אחר קץ מלכנו להבטחת נוחיל ואנו עכ״ל. הגדול וב״ש ב״ה כעה״י

 ויה״ר אחרת, דרך וידרוש יתור אחריו והבא במדרשו מעה כי נודע הדורש קץ
 : אכי״ר בימנו במהרה משיחנו פני ויראונו קדשינו בית ויבנה לארצנו שיעלנו

א י נ  רבי שנה, ת׳ אומר דוסא רבי שנה, מ׳ המשיח ימות אומר ר״א אידך ת
 ימות אבהו ד<׳ ב^יה אבימי תנא החמה, ימות כמנין שנה שס״ה אומר

 כמיוס המשיח ימות שמואל אמר אר״י שנה, אלפים שבעת לישראל המשיח
 ושם שם ועכשיו, עד נח בימי אמר יצחק בר ר"נ עכשיו, ועד העולם שנברא
 נראה העולם אבות איך הדבר יפלא לכאורה ע״ש, מקראי להו ילפי וכולהו,

 ופליאה וכו', ח״ו והשאר מהם אחד כדברי האמה ואס זה את זה ככותריס דבריהם
 אמר חד אלא תנאי כהנך זמן נהנו שלא נחמן ורב שמואל מר ממ״ש ־ותר עוד

 לא עכשיו והוא עכשיו, ועד נח כימי וח״א עכשיו, ועד העולם שנברא כמיוס
 ד׳ כל כי ז״ל המקובלים מ״ש ע״פ יתבאר זה כל אמנם יהיה, מתי ידענא

 ממנו והגרוע באצילות, מעולה היותר המלכים מבירור הובררו אבי״ע עולמית
 מהכל והגרוע העשיה ואח״כ ביצירה עד״ז וכן בריאה, נתהווה וממנו בבריאה

 שלא מאד עד קשים דינין ר״ל הקליפות בסוד נשאר להתברר יכול היה שלא מה
 כתבו ועוד הקליפות, בתוך שלהם הקדושה נצוצי ונשאי־ו הסיגים מן להתברר יכלו
 מתבררים יום שבכל אלא לחברתה דומה הפילה לחבירוואיןלך דומה יום לך שאין

 נתבררו שלא מה חדשים בירורים בו מתברריס שאין יוס לך ואין חדשים בירורים
 נתבררו שלא מה חדשים בירורים בה מתבררים שאין תפילה לך ואין שעבר, ביום

דקדושה האבי״ע של הניצוצות של הבירורים הס והס לה, הקודמת בתפילה
שנשארו



קכביוטה נחלת
 שבהס המוכחר נתברנ־ פנבר אהד שלהס הסיגיש שהש לי׳lרvר בתוך שנשארו
 שנשאר הנז׳ המובחר ומשארית העילש בריאת בנית וקדושה אבי״ע מהש ונעשה
 הבירורים כל וכשיכלו ייש, בכל המתבררי׳ הם הם הסינים שהם הקל'׳ בתוך
 דבי תנא דתני מה שניר אתי ובזה שיהיה, זמן באיזה צדקינו משיח יבא אז הנז׳

 משיח בהם לבא ראויים אלו אלפים שבשני פי׳ המשיח ימות אלפים שני אליהו
 באמצעם או בתחילתם זכיט אם שיבא ואפשר לביאתו הוא נשר הזה הזמן וכל
 זכו אחישנה ונתיב בעתה כתיב בגמרא שם שכתבו וזהו זניט, לא אס בסופם או

 שס״ה ורבי מאות, ד׳ דוסא ור׳ שנה, מ׳ ר״א ומ״ש בעתה^ זכו לא אחישנה
 יבא יזכו שאס אלא תד״א שאמר אלפים שני בתיך מקירו האלו הזמנים כל שנים,
 נבררו, שלא בירורים איזה עוד נשארו אס ואך הנז׳ הזמנים בתחילת משיח
 כי בעתה יבא אז ח״ו יזכו לא ואם תיכך, בואו בעת אותם יברר צדקינו משיח

 להיות ראוי אלא אינו שנים כו"כ קצבה אחד כל ומ״ש הבירורין, בגמר תלוי הכל
 מאחר היא כוונתו שנה אלפים ז׳ המשיח ימות אבימי ומ״ש כבמוחזק, ראוי ואין כך

 שאס נמצה הקדושה ניצולות בירור בגמר תלוי האמיתי בעתו צדקינו משיח שביאת
 תיכף העולס שנברא מעת ואפילו שני אלפי השיתא גמר זמן מקודם נבררין היו
מר ומ״ש המשיח, בא כבר וכאילו המשיח ביאת כזמן שני אלפי השיתא כל היו

עכשיו עד והיינו לבא זמנו הוא יום דבכל היינו עכשיו עד נחמן רב וכן שמואל
הנשארים הבירורים ושאר זכו אש לבא יכיל היה נמי שבזמנם ור״ל דקאמרו

:יבררס משיח
 מאי חו^ שחוכיי משוס עליו חייבין אין וגו׳ מגתה חון ששרפה חטאת

 ארץ כל והלא יוחנן ר׳ א״ל לה, הבדוק ממקום חון ר״ל אמר מגהה הון
כבר ור״י לא"; מבול ירד סבר ר״ל מיפלגי קא במאי וכו', היא בדוקה ישראל

המייל מי עליה ירד לא א״י איתא ובפדר״א פי״ד, זבחים ש״ס לא״י מבול ירד לא
 לא ארן את שנ' לתוכה ונכנסו הארצות משאר המיס שנתגלגלו אלא השמים מן

 היא. 'שלישית שנרא דההיא יפ״ת וכתב זעם, ביוש גושמה לא היא מטוהרה
 אלא לשש, יכנסו שלא המים לעכב א״י סביבות גדר אין הלא כי נראה ואינו
 וכן ור״י, ר״ל תלמידיו תלמידי ב־ן הוא מכריע ר״א דפרקי דההיא נראה ודאי
 בה נפיצחו ולא גושמה לא כדכתיב מבול גשם עליה היה שלא הרמב׳׳ן כתב

 הגבוהים ההרים כל ויכסו העולס בכל נתפשטו המיס אבל רבה תהום מעיינות
פ ובב״ר מפורש, שכתוב כמו השמיס כל תחת אשר ע׳׳  ערך זית עלה והנה אמיו
 טפת דלא אותו הביאה המשתה מהר אמר לו־ ר׳ אותו הביאה מהיכן בפיה

 השוטך הגשם בא׳׳י ירד שלא מפני כוונתם והנה דמבולא, במיא דישראל ארעא
 נשברו העולש בכל אבל האילנות, בה נשארו השמים ארובות עליה נפתחו ולא

 דרך רק אינו ואולי הביאה, מג״ע שש למ״ד קשה אך עזו, ומטרות בממל ונעקרו
 לוי, לד' סיוע מישחא כייי מן דנסבתיה תרגס ב׳׳ע יונתן גס ז׳׳ל, כדרכם דרש

 לדידי בשלמא מתו בחרבה אשר מכל לר״י ר״ל אותיביה ונירו שקלו שס ובגמרא
 מהבלא, ומשני מתו, אמאי לדידך אלא מתו הכי חשיס לא׳׳י מבול ירד דאמינא

 למה כלל לא״י המיס נכנסו לא שאש תמוה והדבר נידונו, ברותחין המבול שדור
למה ובאמצעיתה בתוכה אבל לחיי, א״י סביבות בשלמא מהבלא, כולס ימותו

ימותו



יוסו: נחלת
 החום נח יה־ה כמה ועד פרסה ה׳ על פרסא ה׳ א״י כל והלא טלס ימותו

ס ישאר לא הלא כך ואתמ״ל להתפשב; הזה  בעומקי אפי׳ הימיס בכל חי דג ט
 מכל רז״ל אמרו ובפירוש הרתיחה, רוב מחמת נמלניס יהיו כולם כי המצולות

־ ובב״ר בפדר״א, כנז״ל מסתבר אלא שביס, דגיס ולא מתו בחרבה אשר  ט
ל לאקינוס, שברחו אלא מאספים בכלל הדגיס אך י״א  הדעוה וש;י הרמב״ן ו

 עליוני ויחממו בימיס יתערבו הרותחים המבול שמימי יתכן כי אפשרייס האלו
 דני שהיו י״א כדברי או שם, ויחיו המצילות בעמקי יבאו והדנים בלבד היס

 רתיחת בהרנישס שם ובורחים לאוקינוס מהם הקרובים הארץ שבתוך הימים
 היא באקיונוס הדנה מרבית הנה כולם ימותו אס אפילו מהם וניצולין שס המיס

 לא שהרי הדגים ניצולו ומשם הארץ על הנשם ויהי שנ' כמו מבול ירד לא ושם
 שלא שכתבו במה המיה ואני יפ״ת, וכ״כ עכ״ל. זרע לחיות לתיבה מהם נכנסו

 כמה ובהם איים מאות כמה באוקיגיס שיש יבצר לא והלא באוקינוס מבול ירד
 החת אשר הגבוהים ההרים כל ויכסו בפירוש אומר והכתוב ונמוכים גבוהים הריס

 ביס כי במ״ש משה ירי בעל הרב על אתפלא וביותר גדול, וצ״ע השמים כל
 ידעתי ולא יסוד, בלא באויר תלוי הוא אלא מתחתית קרקע שוס לו אין אוקיטס

 המיס פני שעל נאמר אס ויסוד, קרקע בלא ליס אפשר איך כי לזה הפריחו מי
 ואחר בלימה, על ארץ תולה של הכדור כל בכלל זהי באייר תלויס העליונים

:קרקע בלא ליס א״א כי כן שאיני אומר ממעכ״ה רבה המחילה
ה  דכתיב לן מנא חיה אינה דעריפה מכלל עריפה, חיה כמוה שאין כל הכלל ז

 דערפה מכלל תיטל לא חיה שאינה אטל חיה תאכלו אשר החיה וזאת
 זאת תאכלו אשר החיה מזאת ליה נפקא מנ״ל חיה עריפה ולמ״ד חיה, אינה
 כמוה שאין כל רש״י ופי׳ חיה, דעריפה מכלל תיכול לא אחרת חיה אכול החיה

 ערפה אלמא לחיות ראייה כימה דוגמתה לקייה בהמה שאין מכה שלקתה חיה
^ לו אמרו לקמן מדאמרינן חיה עריפה ולמ״ד חיה̂, אינה י  מתקיימות הר<ה ו
 הש״ס והלא חיה אינה עריפה למ״ד ותימה פ"נ, חולין ש״ס שנים ושלש שתים

הכלל זה והלא חיה עריפה ולמ״ד שנים, וג׳ב׳ לחיות שיכולים מעיד בעצמו
 הס והלא הכלל מזה הכיריפות על להוסיך שניכל יא״ת תנן, וכו׳ כמוה שאין

 זה וא״כ ־ חכמים, שמנו מה אלא לך אין יש העריפות על להוסיך וכי אחרו ז״ל
 שמנו עדיפות שבע ופרש״י שמעהתא, שב לרבות ותירצו מאי לרבות הכלל

 ע״ש, בגמרא סדורות והם מרבן, מקיבליס היו והן במשנה נשנו ולא האמוראים
 לבהמה שאירע שכל כלל הכתובים אלי עריפית על להוסיך שאין ז״ל הרמב״ס וכ׳
 בבתי עליהן והסכימו הראשונים דורות חכמי שמני מאלי חוץ לעוך או לחיה או

 לחיותי סופה שאין הרפואה מדירך לנו כידע ואפילי שתחיה, אפשר ישראל דיני
 שמקצתן שבידיני הרפואה בדרכי שייאה אעפ״י עריפה שהן ואמרו שמנו אלו וכן

 פי על שנ׳ חכמים שמנו מה אלא לך אין מהן שהחיה ואפשר ממיתין אינן
 חס אלי מעדיפות ערפות ספק שנולד עיך אי בהמה כל יורוך, אשר התורה

 היתה ואס הבהמות, כל כשאר שלימה בחזקת זו הרי חודש י״ב ושהה זכר היה
 ובעיך כשרה, וילדה עריפה שנעשה אחר נתעברה שאס ואפילו שתלד עד נקבה
ותעעון הראשונה עעינה של הביצים כל שתלד עד ובנקבה חדש, י״ב ביכר

עעינה



קכגיוסה נחלת
 לבהמה דאדס טרפות בין חילוק דיש התיספי' וכתבו עכ״ל. ותלד, שנייה טטינה
 הבהמה. מן יותר חזק אדס של הקרוס ני הקרוס בנקיבת הגולגולת בעלם ודוקא

 ואלו אלו כי לדטת הרוווחנו ט״כ, שויס ובהמה הדס האיבריס כל בשאר אבל
 בזמן או במקום מיירי חיה אינה טריפה סבר שמר אלא הן, חייס אלהיס דברי
 רופאיס שיש בזמן או במקוס מיירי חיה טריפה ומ״ס מובהקים, רופאים שאין

 גס הלב מלבד הגוף־ ■שמנתחים רופאים בזמנינו טתה שיש כמו ומובהקים מומחים
 וממש וכו׳ במוח גם והשלפוחים המטים והכליות הכבד כמו הפנימיים באיברים

: רבות שנים טוד ויחיו מחיים טריפה

הארידע בחינת קיצור כ״א פרק
מפר במחלות ולחשוף בארץ לחפור המחקר בעלי החלו מעת שנים כמאה

מחמדיה, וכל טמוניה שפוני את מתחת צורים בנקרות אשר חשך ־ובחדרי
 אלפים כ״ה והס הארץ, בעמקי הנשמר ויב גדול ורכוש אוצר לפניהם נגלה והנה
 בתבניתם מאד ונבדלים המשונים שונים צמחים אלפ־ס ושני שונים חיים בעלי

 שכבות למטה עמוק החפירות להיך ימצאו האדמה פני. על עתה הנמצאים מאלה
 ונתר וסיד, מחימר ומהם וחצוץ מחול מהם רעותה, על אחת מסודרות שוטח
 נמלאו העליונות מהשכבות ושכבה שכבה ובכל אבנים, מיני ומיתר אש ואבני

 עד בקרבן והשתמרו ימים מרוב התאבנו אשר מתאבנות, וחיות מצמחים שרידים
 מאלה יותר מאד מאד וחזקיה גדולות היו האלה מהחיות והרבה הזאת, העת
 בארצות הנורא הקרח בימי מצאו וגס .האדמה, פני על עתה חיות הנה אשר

 באקלים רק לחיות טבען אשר הארץ חיות ויתר ועצומים גדולים פילים הצפין
, רב במספר שם מצאו מאד גדולים פילים שיני גס החס, ס ו  כל אורך אשר ^

 גדולים היו האלה הפילים גודל כי עיניהם למראה שפטו ומזה רגל, כעשרים שן
 כגמדים והודו באפריקא עתה החיים הפילים וכל חת, לבלי עשויס ואיומים כהררים

 נטמנו איך ופלא הפלא התפלאו המחקרים חכמי והנה האלה, הענקים מול נחשבו
 בריות נמצאו לארץ מתחת ושכבה שכבה כל ואיך כאלה, משונות בריות בארץ

 הענקים נקברו זמן ובאיזה ומתי ואיך זה, כראי יה ראי לא מזו זו משוטה
 האלה והאיומים הגדולים החיים בעלי באו ואיך משלם, עפר על אין אשר האלה
 החמות, בארצות רק היא ומולדוהיהם מגיריהס הלא הצפון, כארץ קרה בארץ

 ותשליך תפזר כאפר כפור אשר כזאת, קרה בארץ לחיות כח עצרו איפה ואיככה
 משאול עמוקות שאלות ועוד עמדו, איכה והנורא העז קרתה ולפני כפתיס, קרחה
 זה רק השוה עמק אל לבא בידם עלתה לא האלה השאלות להתיר והנה כאלה,
 בזה ונחלקו שונות מהשערות השערית מביא א׳ וכל בכה אומר וזה בכה אומר
 ארבעה ועל זרות, ראשונות כתות שני על וחמתי אפי אך דעות, כחית לשש

 סגורות בעיניס בלתי אדע לא מותרות, או סטרות או ברורות הס אולי הטתרות
הענקיים בע״ח עיניה לנגד בשותה כי חק לבלי פיה פערה הא׳ כת ומסוגרות,

האלה



יוסר! נחלת
 כגלדי כננ״ז זה המסודרים הארץ שכבות ונגל מזו׳ זו משונים והצמחים האלה
 החת כימוניס הנמצאים המתנותייס נולמיס ועל זה, כראי זה ראי לא בצלים

 נמנו ובכן ידינו׳ כמעשה שאינם אלה את עשה מי לאמר עמוק עמוק הקרקע
ההודיים׳ וכדעת שנים אלפים מאות כמה עליה עברה כבר הזו הארץ כי וגמרו

 בארן עוד נמצאים אינם אשר משונים ענק או פסל לראות בעיניהם קשה כי
 משונה׳ מתכותי פסל או בע״ח ענק החופרים בהוציא ויהי הזה׳ כהיום החיים

 שואלים בהשתוממוחם והנה בו׳ ולהתבונן לראות עליו כדור החוקרים אלו ישבו
 יותר אולי יאמר זה ולהשתלמוהו׳ להתפתחותו הענק לזה צריך גדול זמן כמה עד

 ועד שנים מליוניס שני או ממליון יותר לא וחקרו רעהו ובא שנה׳ אלף מת״ק
 ממינים מינים בע״ח ולאלפים למאות עוד החופרים הוציאו והנה מתווכחים שהם

 לאמר חכואו ושאול ושחהו עמקו עיניהם למראה נבהלו אז וכו', ומשונים שונים
 ואם ושמות, שגעונות דברי וכאלה וכו׳ שנים מליוניס כ״ה הארץ על עברו כבר

 כחו לפי שנה מליוניס מאה עליו עברו שכבר יאמרו הבשן מלך עוג להם יביאו באולי
 שנתגדל בילד שהמשיל פי״ז ח״ש במ״ג ז״ל הרמב״ם במשל דיים הזו והכת וכו', ועביו

איזה ועל נמל־נו איך לאיש שאל וכשגדל כלל׳ אשה לא^ראה ומימיו נגזר^ באי
פנים בשום שא״א ע״כ למעון התחיל והוא אשה׳ בבמן בכו״כ והשיבו נהוינו, ענין

 האדם יחיה ואיך ימות׳ מיד חי צפור אדם יבלע אס הלא כך׳ להיות בעולם
 בע״ח דוג^ת ראו שלא על הזו הכת היא וככה ע״ש׳ וכו׳ חדשים מ׳ אמו בבמן

 בזמן שהיו הענקים ארם בני גס כי שכחו האם כך׳ מענו בזה״ז האלה הענקיים
אין ״כ ג הרפא׳ם מיהר נשאר עוג ורק בארן היו אשר הנפילים מן המבול

הכת ק, לא אשר דברים לחפות קבר ימלאו כי ישישו ולמה בזה״ז, עיד דוגמתם
 הארץ בכל הרריס אדם בני גס כי לאמר סרה ג״כ דברו השקרית במענתם הזו

 הגדול ההפרש מפני ,V להיות לפ״ר יתכן איך כי אחת, ואס אב צאצאי אינס
^׳ יפה לבן זה בשרם׳ בצבע ותארס בדמותם ביניהם אשר ץ  שחור כושי וזה ת

 הרופאים החכמים קדקדם על כבר הכו אמנם וכי'׳ כנחושה צהוב אדום וזה כפחם׳
 אפר הנתוח׳ מחכמה ברורות בראיות החלימו המה כי עמינו׳ מבני לא אשר גם
 הראיתיך אחת׳ ואם אב וצאצאי אחת משפחה כלס ארץ ושוכני תבל יושבי כל
 ולהעיז מעליהם׳ תורה עול לפרוק האלו החוקרים מבקשים הס תואנה רק כי

 נברא לא כי היצירה, בספורי לנו החלימה אשר הקרושה תורתינו נגד פניהם
 מן נגרשו אשר ואחרי חוה׳ ואשתו האדם אחת׳ ואס אב כ״א היצירה בראשית

 כל גס כעת אנו אחריהם ומצאצאיהס הארץ׳ פני כל על תונדותיהס נפיצו הגן
 האלה. בעיניהם החכמים יאחרו כאשר נברא׳ ולא היה לא אחר ואדם תבל׳ מתי

 מבלי רוחו על העולה ככל ולדבר חפשיות בדעות בחקירה הנכנס כל כי והכלל
: באיסור ממנה אח״כ ויוצא בהיתר לה נכנס פניו, על ה׳ ייאת
 כגלדי הארץ על זע״ז מסודרות שונות שכבות ששה איך בראותה הב'

 גדולים תנינים עם נוראות חיות מנאו ושכבה שכבה ובכל בצלים,
 מתאבנות׳ חיות בה מצאו לא מכלם התחתונה בשכבה כי ועל כנז״ל׳ מתאבנות

 הרבה נמצאו בה הג׳ ובשכבה מספר׳ מתי חיות שרידי בה מצאו השנית ובשכבה
חיות עוד נמצאו מהן למעלה וכן מהראשונות׳ ומשונים גדולים מתאבנית חיות

במספר



קכדיוסח נחלת
 בהשתלמות היה גיון מבנה אשד שונים. ממינים מינים וענום דב במספר

 כבר הארץ כי הזו הכת התליכיו אז וכו׳. זה כראי זה ראי לא יותר והתפתחות
 תכזיב שלא ולמטן שנה^ אלפים ששה תקופה כל ר״ל תקופות, שש עליה עברה
 חמישי וביום הצמחים נבראו הג׳ ביום רק כי בהחליטה פניהם על ההורה אותם
 לאמר עלטה בערפלי דבריהם כםו ע"כ והבהמות, והחיות העופות נבראו וששי

 להוציא המעשה, ימי ששת הקהשהבשם תורהינו אותן תכנה הנז׳ התקופות שש כי
 להוציא השתלמה אשר עד יתרה, בשלמות ופעם פעם בכל וצאצאיה תולדותיה כל

 מלאכתו מכל אל שבת ואז עליה, עתה אשר היקום כל את האחרונה בתקופתה
 אמרו כבר אך וצדקתם^ בחכמתם אתנו הס שלמים הזאת שהכת ולפי וכר,
 כי אמנם הן יותר, אהוב האמת את 'אך השלמים, את אהוב החכמים את אהוב
 הזאת הכת אך החלט, מבלי בהשערה רה אך כזאת שיערו מהחוקרים רבים

 רמז שוס מציט לא ובאמת מהנביאים קיבצו כאילו• הוא שכך בהחלטי החליטו
 עולמות בורא היה שהקב״ה פ״ט בב״ר שמצינו ומה הקדמונים, לרז״ל חזה ורמיזה

 הקדמונים המקובלים תירצו כבר וכו׳, לכן קודם זמנים סדר ושהיה ומחריבן
 שעברה אחת שמטה סוד על או וכו׳ הכלים בשבירת התוהו עולם על שהכונה

 הופעתי ע״י או הנביאים מפי זה דבר הקדמונים קיבלו לא ואילו בפ״ה, כנז״ל וכו׳
 היא אס כזה גדול בדבר להם שומעים היינו האס ז״ל אליהו ומפי הקדש רוח
 מפי המקובל דבר כל כי הנסיון בא וכבר וחקירתס, השערתם ידי על רק

 עומדים ודרז״ל החקירה כל תכלה לנצח, ימוט ולא יזח לא רה״ק וע״י הנביאים
 קנה משענת רק היא רוח כנפי על המהלכת האנושית החקירה משא״כ סלה,
 שקיימו מה כל כי כידוע ונקבה, בכפו ובא עליה איש יסמך אס אשר רצוץ

 עוד ואולי בנסיונותס, האחרונים אותם סתרו כבר בחקירתם, הקדמונים החוקרים
 לארץ. למטה עמוק עמוק אחרים במקומות עוד החופרים ויחפרו הימים ירבו

 מלבד שונים ממינים מינים מתאבנות חיות ומיני רבים שכבות עוד וימצאו
 או עשר הארץ «(ar עברה כבר כי ג"כ יאמרו האם הזו הכת יענו מה הנז״ל,

 ובטלו אחרת ידיעה ג״כ להם תתחדש פעם בכל הלא וכו', תקופות עשרים
 ומשענה, משען יסוד מבלי כאלה דברים ונשמע נקבל ולמה הראשונים, דבריהם

 כל ולמה כזה, גדול בדבר העולם כל להרעיש האנושית החקירה היא כדאי וכי
 ובע״ח זמ״ז, שונות הארץ שכבות נמצאו אס בזה יש חידוש ומה הזאת החרדה
 הר זה היא, לפניך הארץ כל הלא בזה״ז, דוגמתם עוד אין אשר משונים ענקיים

 חול זה כתכלת, ירוק וזה כדם. אדום הר וזה כשיש, לבן הר וזה כפחם, שחור
 גדולים קדומים בדורות היו לא האס בע״ח על וגס וכו׳. וסיד נתר וזה וחצץ,

 במלחמותיו הארץ כל המרעיש יון מלך אלכסנדרוס על סיפרו ונבר כאלה, ומשונים
 עתה וגס ביוסיפון, ככתוב מאלה ומשונים גדולים בע״ח בריות במסעיו שראה
 ואקלים אקלים בכל עתה גס הלא האקלימים, בכל והחיות הבהמות כל ישוו האס

 קטנים, ויש גדולים מגדלת ארץ יש אוירס, ותכונת טבע לפי זמ״ז הבע״ח ישתנו
 הקרובים מאקלימיס מהכבשים רק ד״מ תראה הנך וכו׳. כחושים ויש שמנים יש

 מתימן כבשים לנו יבואו הנה ואיכותם, בצורתם ביניהם ההפרש רב מה זל״ז
היא רחוקה לא אשר המזרחית אפריקא מחוץ! כבשים גס אלינו, הקרובה פנימה

ממנו



יוסף גחלת
 הה־ס 'שתימס ומה אנייתיני, ל1נ במשמיני ראעו גע־נינו מהי־ו כבשים :ס ממט,

 לבן בצבט קדקדו ומד ינלו מכף טורו כל הרוב טל ההימני כבש איך בראוהו
 רחמים, המטורר בוכה ילר ככני ופניו ארוכים ולחיים שטחי וראשו אדמדם,
 ממנה לאכול המרבה גס אשר הארץ, טד גס הנגררת וארוכה שטחית ואלייתו

 ככושי ושחור עגול ראשו מזה, ההיפך הוא האפריקני ככש ולטימתו וכי. יקוץ לא
 כשלג, לבן רגלו כף וטד מצוארו עורו כל ושאר צוהלים, ופניו קצרים ולחיים
 וכא. לזרא לו ותהי בה יקוץ ממנה לאכול המרבה אשר וגבוהה עגולה ואלייתו

 קדקדו ועד רגלו מכף עורו צבע כל הוא משניהם היפך ההודי כבש ולעומתו
 אשר נפש, גועל. מעורר חיה כפני ופניו החתול כעין נוצצות עיניו כפחם, שחור

 באקלימיס רק הוא השינוי זה וכל וכי. הכבשים ממין זה כי האמנתי לא בתחלה
: הראשונים לדורות הזה מדור וכ״ש כ״ש ברחוקים כ״ש הקרובים

ת כ  בחיים מעולם היו לא אלה, כמו ונוראים זרים ברואים כי החלימו הג׳ ה
 היצירה בכח אותם חקק השי״ת כ״א חיים, רוח בהם טפח ולא חיותם

 שלא כגולמיס נשארו ע״כ אשר בקרבם, חיים רוח נתון מבלי הנסיון דרך על
 בכל הקדושה. לתורתינו מנגדת אינה היא כי אס הזאת הדעה מלאכתם, נגמרה

 נבראי.לבטלה, ולמה מה על כי הלב, על מתיישבת ואינה רחוקה דעה היא זאת
 כשאר חיים רוח בהם מלהפיח ידו קצרה הקצר חיים, רוח נחסר מהם רק ולמה

 באמת היו כאלה יצורים כי לדעת טכחו המחקרים מחכמי רבים כי ועוד בע״ח,
: הזמנים מן בזמן חיו אשר וקיימים חיים יצורים

ת כ  אקלים שרר עולמים, משנות דורות הרבה לפני כי למשפט חשבו הד׳ ה
 השמש בה בער כי והדרומי, הצפוני בהציר גס הארץ פני כל על חס

 הארצות וצאצאי החייס צאצאי וכל אפריקא, בארצות כעת יבער כאשר תמיד
 חציר, אכלו כבקר פילים הצפוני הציר אופן ובמקום בקרבה, אז התרוצצו החמות

 האלה הח־ות תוכלנה כי הנמנע מן היה כן ולולי שם, שחקו השדה חיות וגס
ח דול5ה הקור רק שולט עתה שם אשר האלה, בארצות אז לחיות קי  הנורא, 'ו

 מראש הלא האקלימים, שנשתנו מצינו ומתי איך יסודה, בתוהו הזאת הדעה גס
 בקרירתו, הקר ואקלים בחמימתו החס אקלים יהיו, וכך היו כך ארץ מקדמי
 ולילה ויום וחרף וקיץ וחס וקר וקציר זרע הארץ ימי כל עד הוא מלה ופסוק

 מקצת שיש ואף המזלות, שמשו שלא המבול בשנת רק שבתו שלא מכלל ישבתו, לא
 רק מהלך השמש היה המבול שנת עד בראשית ימי מששת כי אומרים מהמפרשים

 המבול לאחר ורק לדרוס, ולא לצפון לא טטה ואינו היום משוה השוה קו על
 לדרוס, וכן לצפון מעלה וחצי כ״ג היום משוה מקי טטה גלגל על נטייתה שינתה

 הדעה נס ע״כ, עתה הוא כאשר הזמנים אלה כל השתנות סבת היתה ובנמייתה
 מאורת יהי כתוב והנה המציאות, עם מתאמת ואינה מהשכל מאד רחוקה הזאת

 רק הולכת השמש היתה ואלו ושנים, ולימים ים ולמועד לאותת והיו השמיס ברקיע
 ואין שנה ואין באויריהס, ישיו העתים כל אז הלא נטייה שוס מבלי המשוה קו על

 : ודו״ק וכו'. ושנים ולימים ולמועדים טוחת והתורה תקיפותיהס, בר׳ הזמנים חילוף
ת כ <  בין חס אקלים בין האקלימים בכל האויר מזג כי הוא אמה אומרים הה' ל

בעלי אך עתה, הוא מאשר נחלפו ולא מעולם נשתנה לא קר, אקלים
החיים



קכהDDV נחלת
 למחסה היו אשר כצמר וסבוטת ארוכות שטר באדרות מכוסות היו האלה החיים
 יחיו לא למה כן הוא שאס יתכן לא ־זה גס הנורא, והכפור הקור מן להס ולמגן

 מבע״ח אחד אף נמצא לא עתה הלא כי מקודם, כמו הצפוני בציר עתה גס
 :הנורא הקרח תחת מתאבנים מתים פגרים כלם רק חיים. רוח בו שיש האלה

ת ^  עצומה דחיפה הארץ סבלה הזמנים מן אחד בזמן כי מחליטים הו׳ ה
 עד הארץ ונתבלבלה נשדדה הזאת הכללית הדחיפה וע״י מאד^ ונוראה

 בעיס ורעש ברעס אז התפרצו עפרורייס וגלים זועף, ליס נהפך שטחה כל כי
 כאלה חייס ובעלי פילים גס אתם משכו העז בשטפם כי עד מאד, מורא רוחם
 בחיק נבלעו הרבה ומהם הקרים, אזורים אל החמים באיזוריס יתגוררו אשר

 יען מכולם והברורה הנכונה היא הזאת הדעה הנה הארץ, עליהם ותכם האדמה
 ובאיזה ומתי איך והוא, תבלין איזה עוד חסרה אך הלב^ .על מתיישבת היא כי

 הגדול המבול ע״י ונהיה נעשה זה כל כי ונלענ״ד הזה, הגדול הדבר נהיה זמן
 אתו אשר וכל ובניו נח מלבד היקום כל אח ה׳ ומחה הארץ, פני כל הציף אשר

 ונתגלגלו הוצפו המבול מי שטף וע״י גדולה, לפלטה ה׳ השאירם אשר בתיבה,
 התהומות בקיעת וע״י רחוקים, ארץ מפאתי לאלפים שונים ובע״ח פילים לשם

 מספר, לאין מתכותיס וגולמיס שונים וצמחים בע״ח אלפים אלפי איתס משכו
 תאמר ואס הגלו, בחשך לאשר לאמר עתה לעת עד הארץ בבטן ונשתמרו ונטמנו

 ותמונתס בגדלם המשונים, האלה הענקיים בע״ח דוגמת בזה״ז יש לא למה א״כ
הרפאים, מבני ענקיים אדם בני עתה יש לא ולמה לנפשך תשאל זה על וכו׳.

ככה דוגמתם, עוד אין אשר הקדמונים, בדורות ענקיים אדם בני שהיו כמו כי
מי המבול דור אנשי רשעת רוב לפי ועוד כאלה, משונות בריות מלפנים היו

בריות ממזרים יצאו ומהם מינו, בשאינו מין זע״ז בע״ח הרכיבו כמה יודע
 הנבראים חיים בעלי כל כי וידוע דוגמתם, עוד אין אשר כאלה משונות וצורות
 בגדלם מתחלפים אבל עתה, עד נעדר לא מהם ומין מין כל בראשית ימי מששת
 לא הס ^^!אינו׳מינו מין בהמה מכלאי הבאים משא״כ הדורות, משך לפי וקטנס
 הבא הפרד הראה הלא פרי, יעשו ולא יולידו לא ולעולם יב״ר מששת נבראו
 לאביו לא דומה אינו והוא יוליד, לא לעולם וסוסיה מחמור או וחמור מסוס

 מתחלפים הארץ שכבות א"כ ולמה תאמר ואס משניהם מורכב אבל לאמו ולא
 וצורות אחרות בריות אחרה בשכבה יש שונים, בע״ח זו בשנבה שיש ומה זמ״ז,

 הארץ פני את המבול הציף פ״א לא כי אומר ע״ז זה, כראי זה ראי לא משונות
 נח בימי ואחד העולם, שליש והציף אוקיונוס שעלה אנוש בימי אחד ב״פ כ״א

 שתי מנחם בן אלעזר א״ר פ״ג בב״ר הוא וכן הארץ, כל שהציף הגדול המבול
 הים שעלה ב״פ כנגד הארץ, פני על וישפכם הים למי הקורא כתיב פעמים

 אשר בעת כי הארץ, רעש ע״י נעשה פעמים שכמה ועוד העולם, את והציף
 תתפורר ופור ממקומה, ותתר הארץ ותנוע תחוג אז נורא בזעף הארץ תרעש
 עליה אשר היקום כל עם גדולה ארץ כברת ותבלע פיה את ותפצה ותבקע
 האלה הבע״ח שנשתמרו ומת האדמה, פני מן ותכחד למטה לתוכה ותשקע

 הקרח מפני הוא היקום, כל את ומבלע המכלה הרקבון יד בהם שלטה ולא
מתגרת נשמרו זה וע״י הקפאון, למצב ויהפכן ההן החיות את הקפיא והנורא העז

י’ 1(לב



יופה נחלת
 גולמים וטל הארץ, בכטן הכימוניס הנמצאים הוא וככה החרוץ, וכליון הזמן יד

 וההפרש והשינוי ירינו כמטשה אינם כי לומר כקרקע טמונים הנמצאים המתכתים
 מכלים כלים עושים ודור דור בכל כי חידוש, שוס יש לא בזה נס ביניהם, רב

 תופש כל אבי היה למך בן ־ יובל כי הקדושה הורהינו לנו סיפרה וכבר שונים,
בעניין שנ״ל מה זהו וברזל, נחשת חרש כל לטש אחיו קין 3ותוב ועונב, כמר

:לך דע ואתה הזה הגדול
ך ו  למטה ויורד יותר העומק שיעמיק עוד כל האדמה, פני תחת אשר הארץ ת

 מהחופרים נודע וזה ויותר, יותר בקרבה אשר החום ינדל כן הארץ, בתוך
 ירב כן למטה שיעמיקו עוד כל כי הארץ, מן מלח נס אבן נחלי להוציא בארץ
 הניעו לא עוד חפרו אשר עמוקות היותר המערות זאת ובכל יותר, ויגדל חומה

 ממנו נעלמו לכן פרסה, שלישיות שתי שהן רנל אלך עשר ששה רק פרסה, עד
 עת הארץ רעש בעת אך הזה, מהעומק למטה עוד בארץ ישכנו אשר הדברים כל

חומה כי לדעת החוקרים נוכחו מזה מלועה, נורא אשי להקיא פיה את תפצה אשר
בעומק כי ושיערו הארץ, למרכז ויקרב מטה מטה העומק יורד אשר כל יותר יגדל
 שפטו ולכן הגדול, החום ע״י כדונג המוצקים הניפיס יתכו למטה פרסאות חמש

ה מרכזה, עד פרסאות מחמש יוסר העמוקות הארץ פנימיות כל קךב  אש ים י
סיבת היא והיא הברק, לאש ודומה בטבעה מאד דקה והיא יכבה ולא וחשוך נוזלי
שמות לעשות למעלה ולעלות מבטנה להקיא האש תתפרץ אשר בעת הארץ רעש

 גיהנס התופת מקום' הוא הוא החשוך הזה האש וים שלמים, איים ולבלוע בארץ
 מתחת והשפל הנמוך המקים כי המשכיל ישכיל כי הרשעים את המלהט מטה של

 מקום בשוס או בשמים או באויר היותו יתכן לא כי ניהנס, יקרא בדין לארץ
 הוא המרכז עד מהארץ הקוטר חצי כל כי ודע תענוג לכל מתנגד הוא כי תענוג
 העליון מהחלק המוצקות השכבות כל עובי ערך נמצא בקירוב, פרסאות תת״ס

 הביצה קליפת כערך שוה מתחתיהן אשר האש אל יערך פרסאות, המש מן מהארץ
 t ׳־^אכל אבדון עד היא טרחה אש כי הביצה, אל

^ ז ל  העצור האויר מחמת בא הוא ועיירות, כרכים המפיליס הארץ ותנועת ך
 והמקום הארץ, בפנימ־ות הט הל הטזלי האש מן ובהתחמס האדמה בבכין ^

 ויחבקע ויתפשט יתרחב אז המאסר, מן לצאת ומבקש בדוחק ועומד לאויר צר
 לפשט באויר פועל החום טבע כן כי המסוגר, החם והרוח האויר להוציא הארץ
 קבריהם, בתיהם ונעשו עליה אשר הבתים יפלו ואז ידים, רחבת מקום ומבקש אותו

 וכפי הארץ שבבטן מה לפי הכל חלשים, ופעמים חזקים המה פעמים הרעשים
 ואז חלושה, ופעולתה וצעירה קצה הרעדה אשר עת יש כי הנסגר, החמימות

הרעש אשר עת ויש עליה, עשר והבתים הארץ תניע נוע רק הרבה תזיק לא
עליה אשר הבתים עם אותה ומניע הארץ מן אחד חלק לפעמים יגביה יבא בחזק

 ולפעמים ההוא, המקים סביבות בכל טראות ומהפכות שמות תסב ואז אחר, למקום
 משרש תעקר יחפלצון, ועמודיה ארץ מוסדי הרעיד כי עד יבא בתוקך כך כל

 הבתים ותבלע לרסיסים, ותבקענה ממקומה הארץ הרגיז ממקימם, והעתיקם הריס
 אות תתן לפעמים הארץ, רעדה היא וניראה איומה שאולה, חיים יושביה ויורדו

הארץ, פנימיות מתוך ועולה נשמע קול כי והוא פרץ, ותפרוץ תבא טרם עיד
ואינו



קכויוסה נחלת
 חזק שהיה רש י::!פ, דקה דממה קול ולק חלוש שהיה יש ני המיד, שוה יאינו
 בג.ג. רעס כקול מהד ה^ק שהוא י־ש הכניס, רצכה על סוס־ס עגלת רעש כקול
ת ע״י האדן תיעש לעעמ־ע ירעיס אשר ^י ־ הנחים נורהית ז
 התח^ח^ וחז .מעה, ומנמע^ה לדרוס ומנכון למערב ממזרח מתנגדות מרוחות זא״ז

 הדחיכוה נגד ולהתחזק לעמוד נכהו יהיה אשר דבר אין כי על מאד מאד הארץ
 ביבשת רק ולא היסוד, עד ההוא הככר את הורסים כזה ובאופן האלה, החזקות

ו ויחמרו יהמו כי פעילתה, תודע ביס ^ס כי והריסותיה מעשיה נכרו הארץ מ  מ
 סו ימו ס וא תהומות, ירדו שמיס יעלו מאד ירומו ומשבריו וגליו למרקחה, ותשימהו

 פני מע< .מע^ה ויתנשאו הארץ מרחם יגיחו חדשים ואיים רבה, לתהום וישקעו
 הר^ס הרעדה בעת הארץ על יתיוממו ביבשה גם הים, ספני ע״י טדע וזה שעתו,

ו ו׳,^ה האש, ופרץ השלהבת עת ימשך אשר שעות איזה במשך כי גדולים, מ׳  ע
־ יעשה ונפעמים בדחבס, וגם בגבהם רגל אלפים כמה על הרים ע  רות הפ הי

 נדים אגס ההוה במקום וישחיר לארץ שתחת והמעינות המיס עד בארץ גדולות
 אס הב^ רסיסים, לאלפי ויתפוררו יתפוצצו וסלעים צורים חלקת גס ולפעמים
 .עצור לפעמים תוכל בארץ למפה מאד עמוק הנשרשיס הריס תועפות שרשרת

 הארץ רעדת זמן משך כי ודע הלאה, תעבור לבל גבול לה ולשוס הרעדה בעד
 רק תאריך לא ולפעמים ימים או שעות איזה משך תאריך לפעמים כי הוא שונה

ש;/ ע״כ בחלק, מס׳ אחדים רגעים אך או בשעה, מס׳ אחדים חלקים זמן מ  ה
 אלהים את ידרוש סליחה יבקש פשעיו מכל ישוב וילפת יחרד השס דבר הירא
 ס השמ מ! ה מאת עליונה בהשגחה בא הכל כי ידע, ולא יספה כירס ישחר, ופניו

 ונאמר זעמו, גויס יכילו ולא הארץ תרעש מקצפו שכתוב כמו בכל, מישל הוא כי
 כי וכו׳ ותרעד לארץ המביכי ונאמר צבאות, ה' בעברת ממקומה הארץ וחרעש
 ר. א.י כלישרא. ועל עלינו יגן צבאות ה' ויתעלהזכרו, שמו יתברך בידו הכל

^/י חי רי  נקראים המה ההס וההרים בעולם, גביהיס הרים ברא ברואיו על ה׳ ^
 התחתית לאש צתן פבעיונד»שר מוצאות והס האש, יורקי או המוקד צהרי

 בהתפרצס, לארץ יבולע ולא ישחיתו ולא ירעו לא למען לו, יצר בעת ממסגרו לצאת
 אות .ו, שממות לעשות ירבו נבל הארץ רעדות ויצערו ימעכיו ולמען
בשפתיס כיס כדמות להם ההם האש יורקי ההרים ראשי על בארץ,

מקום תהום עד הארץ ת....... ' ׳ ך תו נ  מח עמוק היורדים נרחבים,
 תג^ר אשר עשן, מגדלי כמו החש מוציא הוא הזה הטס ומשפך התבערה,

 אשר היסו/ייס בחומרים מרקחה את לרקוח ותחל משכנה, ממקום לעלות בהן
 ועמודי להבות הזה הכום ממשפך יפרצי ולפעמים מהארץ, העליון בחלק תמצאם

 האש את בוערה^ילוו זפת נהר ונמו גדול, עשן השמים לב עד מאד ונורא איוס אש
 הנזליקיס הארץ, בפן מתוך ככרים הרבה וכבדות גדולית אבנים גם עמה ותסיע

 גדו. רעש בקול ההר, מראש למעלה עוד רגלים מאות כמה ההר ראש ממשפך
 מיס זרמי מבפנס יזירמו ולפעמים ונשרפים, בוערים המה וגס נוראים, ולפידים

 רותחים יהמה סביבותס, כל את נגיבוע יישפפו יכסי כי עד רבים, מים נהרות וגס
 ירידתם גס החרץ, בבפן שמה הביערת הגדולה מהאש וירתחו יתחממו כי מאד

ויפחנס ויגלגלס גדולית אבנים מהלכו בדרך יעקור ני עד ועוז בכח היתה ההר מן



יוסוז נחלת
 עמהס, דגים ומליוכיס רבבות ההם המיס עס יזורקי ולפכימיס חיל, גרנרי כמו
 חלקי חמשת בכל כאלה הריס ומט מלאו המחקרים אלהינו, מעשי י־וליס כמה

 ס״ז ואך היס, בתוך אייס על המה ומרביתם אש, יורקי הרים קס״ג מכפר העולם
 ארץ מישורי גס עוד נמצאים אלה מלבד אמנם הארץ, יבשה כל נמצאים מהם

 עשן מעלים והס הלזה, התחתית האש עליהם דרך יוציאו אשר ומערות עמקים גס
דחלפי מפני עעס,לדבריהם נתנו וחז״ל הס, אור תולדות גיבריה חמי גס תמידי,

:דגיהנס אפתחא
ר י ו א  יותר הוא הארץ אל קרוב שהיא עוד כל הוא הארץ כדור כל את המקיך ה

 מן למעלה האויר ויתרומם יתרחק אשר עוד וכל חס, ויותר ולח כבד
 י״ז ברום כי המחקר חכמי שיערו כי עד קר, ויותר ויבש דק ההיפך יהיה הארץ
על המרחך האויר ממעבה החצי רק שם האויר מעבה הים פני שכיח מעל רגל אלך
המלא המעופך כדור ע״י האויר ברום לעלות הטבע חוקרי נסו. וכבר היס, פני שכח

 לעלות והעפיל התאמץ א׳ וחוקר להגיע, .יוכלו לא פרסה גובה ועד החשיי, מיסוד
 שם ומצא מפרסה, פחות והוא רגלים אלפים כ״א גיבה עד האויר בספינת ולעוך

 יען האדם, אך לנשמת עוד מכשר היה לא כמעט אשר עד מאד, דק האויר את
 גוך בתוך הנמצא האויר על לחצו את עוד יכבד ולא מאד וקל דק שם שהאויר
 ויזוב לצאת המעכבו הדם כל את מתוכו ויגרש גיפו מן חולה לצאת וידחקנו האדם,

עוד, להתקים יכול שאינו עד והאזניס והפה האך ע״י החולה בחזקה נפשו דס
שהוא הנשימה עיגול סוך עד אויר בשם עוד נקרא הזה מגובה למעלה גס ומ״מ
 לא הצומח יחיה, לא החי ממנו, הריק במקום האויר מבלעדי פרסאות, שלש ברום
 סיבת הוא אותנו הסובב האויר רק כי ישמע, לא והקול תבער, לא האש יצמח,

 קכן ופעמון דולק, ונר חיה, צפור בתוכו ותשיס כלי תקח אס ע״ז והנסיון זה, כל
 האויר, מריק כלי ע״י הכלי בתוך אשר האויר תריק ואז קול, ומשמיע המתטעע

 סגולה ג״כ לו יש האויר עוד, ישמע לא הפעמון וקול הנר ויכנה הצפור תמות כרגע
ל ועי״ז מאד, קכניס נקבים נקבים מלח חימרו כי ספוגית  ולהתכוץ להתפשט ^

 בזה זה בהכותם בגשס גשם דפיקת מסיבת בא והוא קול, וישמע גליו ירעדו ומזה
 את יניעו הגשם דפיקת ממקוס כי וסביבם, בינותם אשר האויר את ופצט ודחקו
 באויר יעשה הקול כי אצלו, השר האויר את יניע האויר וזה אצלם, אשר האויר

 עד למקום ממקום ונעתקת הילכת התנועה וזאת עגולים אחר עגולים
 רואה, עין תשורט לא ודקותו זכיחו בעבור האויר השומעת, לאוזן ותגיע תבא כי

 על רוח אז פנינו, מול במהירות הרוח המשיב את נרים כאשר להרגישו נוכל אך
 השלהבת את מוצאיס אנו הנה כי תימה אך קלה, רוח נשיבת ונרגיש תחלוך פנינו
 יותר מרגיש הריאות חוש כי מזה ומיכח הריאות, ומורגש המישוש העדר שהוא
 מורגש והוא הריאות כעדר הוא האויר למה קשה וא״כ המישוש חוש שירגיש ממה

 המובע שהדבר מפני הוא הריאות שסיבה ידוע כי הוא הענין אמנם המישוש,
 אותה כי נדע מזה וא״כ המלוטשת, כמראה היא אש עין בבת נרשס ונראה

 היא בה המובט הדבר לאדס יתראה לבלתי המלוטשת במראה הנוהגת המניעה
 מהמניעה, האופן זה עלי בהיותה הרגשתה משגת שאינה ג״כ עין בבת הטהגת היא
מרחוק עומד היא חס זילת במראה הנרשם הדבר ויביט יראה שלא כמו כי והוא

!5׳



קבזיוסח נחלת
 התמונה את הדבר יבטל אז עצמה המראה אל יתקרב אס אבל המראה; מן

 עין בבת המובע הדבר כן כמו מאד; מקורביס היותס מצד לעומתו המצויירת
 המביט; ובין המובט דבר בין כלל מרחק יהיה ולא עצמו עין הבת על יתקרב אס
 ושהאויר האויר מן ריק מקוס בעולס שאין נאמנה שיודע אחר והנה יתראה לא אז

 ומזה הראות, נמנע הוא שהאויר הסיבה זהו ודאי א״כ הרואה, העין על מונח הוא
 עומד אדס והיה האויר, מן ריק מקוס איזה במציאות היה שאלו ותשכיל תבין

 ונוסן:> נגדו, העומד האויר את הראות בחוש אז מרגיש היה נס, ע״ד ההוא בריקות
 יתהוו אשר באויר■ ההוות התנועות את הראות בחוש ג"כ מרגיש היה כי לזה

 במקוס אך נגדי אדס בני יעמדו אס כמו בו, המתנועע גשם איזה מתנועת
 תנועת ומשיג מרגיש הריקות במקום העומד אדם אותו קול, וירימו וידברו האויר

 אותו של הדיבור תנועת משיגים הס וכן הראות, בחוש הברתס והתחלפות דבורס
 ישמע לא הקול אך עינס מבבת חוץ שהוא כיון מהאויר הריק במקוס העומד אדס
 המקשקש פעמון מהאויר הריק מקוס באותו יהיה אס ואפילו הס, ולא הוא לא כלל

 גם הם וכן אצלו, העומדים אל קולו נשמע לא עכ״ז חזקה וביד גדול בכח ודופק
 הריקות במקום העומד אדס אותו האויר, במקום השרפה תותח בקנה יורו אס
 האויר, תוך רק יתפשט לא אשר הרעדה גלי נחסרו כי יען מאומה, ישמע לא

 שם, ישכון האויר אשר במקום האש יבא כאשר כי האש, מן לברוח טבעו האויר
 האויר את דוחה האש נמצא החוצה, ויצא וינס מהרה עד משם האויר יברח אז

 דולקת השלהבת תהיה ואס עין, כהרך יוצא וזה נכנס זה וילך ויגרשהו ממקומו
 זמן כל בקציה ולנגוע אליה ליקרב האויר יזיד לא ימים, וכמה שעות כמה גס

ע/ למקומו האויר שב תכך אז השלהבת שתכבה ברגע אך דולקת שהיא ב מ  ה
 הנה כי סיני, בהר מ״ת ביום שהיה במה ותשכיל תדע האלה הדבריס מוצא ומן

 כי והוא הנשמע, את שראו ר״ל ממש רואים הקולות את רואים העם וכל כתוב
 סביבות אשר האויר את והניסה הבריחה סיני הר על השי״ת עס שירדה האש

 במקוס אך האויר, הפנוי׳ה^זן במקום במקומם עומדיס ישראל היו ואז הלז, המקום
 מוגבל מרחק היה ואז עמדו, על לעמוד האויר החל שם האש שליטת כלה אשר

 חלופי -את ראייתם בחוש ומשיגים מרגישים ישראל היו ואז האויר, ובין ישראל בין
 הטבע דרך שעל והגם הדבור, של ההברות מחלופי באוירס נתהוו אשר התנועות

 בזה היה סיני הר מעמד באמת האויר, אותו שיקיף בלתי הנברא שיחיה א״א
 דרך שעל שני פלא ועוד ימותו, ולא הנפשות שיחיו כדי עצום ופלא הגס ע״ד

 אבל כנז״ל, קול שוס ישראל שם שישמעו א״א מהאויר הריק במקום הטבע
 היפך והוא האש, מתוך מדבר שמענו השי״ת דברי קול הזה הנבחר במעמד
 רצה אבל האויר, מן הפנוי במקום קול שישמע או האדס שיחיה א״א ני הטבע
 הבורא ישתבח נס, בתוך נס והוא באזניהס וישמעו בעיניהם שיראו השי״ת

:ובארץ בשמים לעשות המפליא
 וירד יתעבה ובלילה השמש חוס ע״י מהארץ ביום העולה מהאד יההיה ד«כ£ל

 האד לעומת כי במאד, קטנים ואגליס דקים רסיסים והוא ארצה, אח״כ
 כשהלילות אך בקיץ, הנראה הטל והוא הטל, שכבת היתה ככה דק ומראהו שעלה
עד מפסח רק הגיל יפול הרוב על זאת בעירנו הכיל, ירידת ימעט חמים יותר

עצרת



יוסוז נחלת
 המל ירידת החום. מרוב עוד יורד אינו לאח״ב אך העומר, מל ונק׳ עצרת

 לפעמים אם אך פרי, עושה ועץ הצמחים יגדלו ידו על כי לעולם גדולה תועלת
: הנצנים מרוה המל גס כי מעמ הגשם נעצר

ע כ  חלקי ויתצמצמו יתקררו הקור בזמן כי לקרח הנקפא עצמו המל הוא ר1ח
 והכפור בקיץ המל רק שוה עניינם נמצא לכפור, ויתהפכו הטל שכבת

:נקרש ובחורך נקרש לא בקיץ בחורך,
 הכבשן, יקימור עשן כדמות הים ועל הארץ בתחתית לפעמים הנראה הערפל

 כדמית העשויס מימים קימורים והס קלים היותר מאדים מתהוה והוא
 יכולים אינם אבל באויר, ומרחפוס בקרבם הסגור האויר את המעמך דק עור

 הוא הערפל מעל אשר העליון אויר כי מפני לענן, לדמות עב במתי על להגביה
 יוכלו ולא העליון האויר נגד כבדים ההם הקימורים ונעשים לח, והתחתון יכש

 בבקר נראה אס הסיבה היא וזאת לערפל ויהיו לממה הקימורים יפלו ולכן לעלות,
 ליכש יפעל היבש העליון האויר כי יען צח, יום יבשר כי לארץ, הגיע הערפל כי

 למוהר השמים יראו כי עד לאט לאט הערפל יפוזר ולכן הלח, התחתון האויר
 איש יראה ולא היום מאור יחשיכו כי עד מאד ועב חזק הערפל יהיה לפעמים

: רגלים עשרים מן קטן במרחק גס אחיו, את
ם י נ נ \ ?  אז יבש הוא התחתון האויר אס והוא עצמו, הערפל מאדי הס ה

 הקימורים מרחק ולרוב גדול, לרום באויר המימיס הקיטורים מתנשאים
 לעינינו וידמה יחדיו ונדבקים נלחצים כאלו ומצוקים עבים יתראו מאתנו ההם
 רק מוצקים, גופים אינם כי עין למראית רק זה כל אבל ומקובץ, וחזק עב כעשן
 נקרא הזאת והמראה הערפל, כמו מיס מאבעבועות המחובר מתמיד ממר המה
 והתחתון יבש העליון אויר שהערפל רק אחד, עניינם והערפל הענן נמצא ענן, בשם
 בהיפך הוא העננים אבל הענן, כמו האויר ברום לעלות יכולים אינם ולפיכך לח,

 השמים, ברום יוחר ונגבהיס קלים יותר נעשו ולפיכך יבש והתחתון לח העליון אויר
 כמו מהר העננים 3יתפ? לא ע״כ המים, מאבעבועות למעלה הלחות רבוי ומפני

 היום כל השמש פני את יסתירו כי עד ליבשן, יפעלו לא השמש קוי גס כי הערפל,
 מוליכו או אותו המפזר הרוח בא עד הענן עמוד ימוש ולא ימים, כמה גס ולפעמי׳

 יותר וביום החורף, מבימי יותר גבוה הענן יהיה הקיץ בימי אחר, מקום אל בכחו
 גבוה, ברום יותר לעלות לענן כח יש מחומס יותר שהאויר כל והכלל מבלילה,
 ופעמי׳ פרסה כחצי או כרביע או כשמינית רק הארץ מן הענן יתרחק לא לפעמים

 הנראים צרות או רחבות לבנות פצלות כדמות והמה הקלים הנשיאים אמנם יותר,
 ועד פרסה עד מתנשאים כי הארץ, מעל יותר הגבוהים המה הרקיע, פני על

 היותר הוא מידלי פרסה תלתא ע־בח האי ז״ל רז״ל שאמרו ומה פרסאות, שתי
אויר סוף עד יהוא זמן, בשום השיעור מזה יותר הענן יעלה לא כי מהם גבוה

:הנשימה עיגול סיף שהוא החס
 מן נופלים ואז העליין, באויר המרחפים הדקים הערפל מטיפי יולד

 המונחת לקדרה דומה והוא הארץ, על הגשם ויהי והנשיאים העננים
 חלקי שיתרחבו פועל בקדרה, אשר המיס חל האש מן הבא ומחמת.החום האם, על

וכשתתקרר הקדרה, ככוי אל קטינים כדורים מלאים האדים ועולים שבמים האויר
הכסוי



הכחיוסה נחלת
 וככה קמטה/ מיס טיפות כמין למטה ויורדים וחוזרים מהנקעיס אז מטט הכסוי

 ניצולי ע״י בחממו השמש שפועל מה הארץ מן העולים האדים ענין ממש הוא
 המלאים האדים וכשיגיעו האי־^ ואת המיס את האויר בתוך וטמון הספון האש

 ויורדים וחיזריס לאחוריהם נרתעים אז הקר, העליון אויר אל קטנים רסיסיס
 האויר עוד יוכל לא חמרס כובד ע״י כי יען ממש, הקדרה כסוי כמו לארץ למטה

 מיס טפי בהרבה פוגשים הגשם נטפי וכשיפלו מטה, ויפלו אותם לנשוא הקר
 יחד ויפלו עמהס ונלויס תמיד לנגדם העולים האדים מן האויר בתוך המפוזרים

וכהים עבים יותר שהעננים כל הרוב על הגשם, וענין המטר מהות וזהו הארץ על
טפי ויתקטט ימעטו כן וקלושים בהירים יותר שהעננים וכל למכביר, מטר יתנו

 בכח הארץ על ונופלים גדול הגשם יהיה גבוהים יותר שהעננים כל וכן המטר,
 וזה בכמותן, גדולים יהיו הטיפות וגס נפילתם מרחק מרוב מאד גדולה ובמהירה

 כנז״ל, יותר העננים מתנשאים אז כי ומחומם יבש הוא התחתון שהאויר מחמת בא
 ארץ היא עדן בעירנו ,1שוטץ גשם הוא גשמיהס רוב החמים בארצות זה ומטעם

 עליה ולא שנים וחמש ארבע תעבורנה ולפעמים רחוקים^ לעתים רק גשמה לא
 ארץ להיותה למטר צריכה אינה כי הסתיו, בעת קטנות טיפות ורק הגשם, יהיה
 ופעמים גדול בשטף בא הוא הנה בבואו אבל וכו׳. וטרשין סלע צחיח על גזרה
 גדולות מהן שנים אשר והגדולות הרבות הבריכות גס כי עד ועבר, שטף רבות
על כולן יתמלאו גאלאן מליונים מעשרים יותר מחזקת מהן אחת כל אשר מאד

ישטוף והוא יבא, בחזק אס אחת בשעה רק ולפעמים שעות, כשתי גדותם כל
 ישטוף והנותר הבריכות, לתוך במורד הנגרים עוז ממטרות ההרים מתמצית
 הים, תוך אל גדולה והמיה המולה בקול הגדול רחובה עומק בתוך העיר באמצע

 יחריב ולפעמים וישטוף, יעבור גדול ברעש נפלאה במהירות לדרכו האץ הנהר כמו
 האבנים ויגלגל ומזה מזה הגדול הרחוב על הבנויות הגבוהות החומות גם בשטפוהעז

 יהיו פן מאד העיר תושבי יפחדו הגשם המון ומקול הים, תוך עד מאד הגדולים
 הגשמים רבו בשנת^התר״ן פעמים, כמה כן אירע כאשר ח״ו קבריהם בתיהם

 העננים נתבקעו כאילו נראה כי עד תשא כי ש״ק ביום גס מה כ"כ, זו בעיר
רוחב אשר הגדולה הבריכה השתפכות ובמקום המיס, שפעת מרוב

 מתנגדים פאות משני לה בא והשטף אמות, כעשרים הפירצה
 נתבקע ואז נד כמו המיס ונערמו הגדול, השטף המון לסבול כח עצרה לא

 הגדולה התעלה ולולא נורא, ברעש שטפו והמיס לרסיסים, הגדול הגשר
ט', ח״ו בעיר ביה נשאר אס יודע מי עליה ישטוף אשר והעמוקה  רחמנא בריך ו

 עד נחרב בניה וחמשה עבריה אשה עס אחד ובית נחרבי בתים והרבה שיזדן בי
 ומתו נחנקו בניה ד׳ ויתר נס, בדרך נצולו הקטן בנה עם האשה אך היסוד,

 אכי״ר, וצוקה צרה מכל ישראל ולכל ויצלנו די לצרות־נו יאמר ב״ה השם במפולת,
 רמים, כל על ורם שחקים שוכן השי״ת גבורת כח רב יוודע הגשמים מגבורות
 לשבט אס לחסד, אס לשבט אם מטר, לארץ ומכין הארץ מקצה נשיאים המעלה
 לא ובעיני עמיתי, אנשי לי סיפרו רצונו, מעוברי וליפרע ומלואה תבל להרעיש
 השוטרים ושר פקיד א׳ ישמעאלי בכאן היה פ״א כי ילדותי, בערש עודני כי ראיתי,

מחפש היה בפעם וכפעם ישראל, על וצורר צר שונא והיה שר״י, עמבאר ושמן
ומתעולל



יוסף גחלת
 ומוכה הממשלה, לפני היהודים מל ומלשין ומוסר בישע, עלילות עליהם ומתעולל

 לא על ונו׳ ומגדף מחרף גס יהודי, שוס בעיניו נחשב היה לא רוחו וגסות אפו
 היום ויהי הרשע, המן כמפני ממנו ופוחדים יראים היהודים והיו בכפם, פשע

 הצורר נכנם השגיף, וירד הבריכות וכשנמלאו העיר, על רב גשם השי״ת המטיר
 ■לסכן רצו לא אך אחריו, לבא לשוטרים והזעיק הגמלים, להוציא בתוכו עמבאר
 הוא נא ראו הס, לב רני כי לאמר עליהם לצחוק התחיל הנז׳ והצורר עצמם,

 בפיו דבריו עוד וכו׳ מתני עד הרודפים במים נכנסתי פקידיכס אני אומר
 ופעם נגלה פעם בראשו והרכין התעודד לשוא וישטפהו, השטף גדל ופתאום

 כי לשוא, אך למשכו יוכלו אולי חבלים אליו זרקו לשוא להנצל, יוכל אולי נכסה
 היה כי כן הים, תוך עד וסחוב הלוך שטפי והשטף שדוד, נפל שם כרע באשר
 פימה ועשוי ועכ שמן הצוד הוא היה כי אוהב הוא אשר לדגים ומזון טרף בשרו

 בצורה חומה הממשלה בנתה הזה הגשם בוא טרם זו בשנה כי ודע וכו', כסל עלי
 ישטופו לבלי הבריכות, לתוך הגדול השטף יורד ממנה אשר ההר חפירת על

 שר״י עמבאר הצורר היה ואולי לבריכות, ויזיקו ההר מן גדולות אבניס גם המיס
 יאבדו כן הזה, היום עד עמבאר חפירת נקראת כן על אשר הבונים, על ממונה

 השי״ת ברצות לחסד אס הארץ, בכל שמך אדיר מה אדוננו ה׳ ה', אויבך כל
 לי כמדומה פ״א הצמאים, ולהרוות ישע ולהפרות ארץ לפתוח הוא ממר להביא
 למיס, העם שם ויצמא בעיר, גשמים עצירת היה תרל״ד או התרל״ג כשנת

מפה יוס וממרחק העם לשתות מיס ואין ההיא בעת גדול חורב היה. כי
 כמו מקודם היה לא כי הגמלים, ועל החמורים על לשתות מים יביאו
מן בשפע מתוקים מיס המוציאים הממשלה של גדולות מכונות עתה
 יותר המיס מחיר עלה ליום ומיום עת באותו העיר לתושבי למכור הים

כסף שקל. במחצית מים של אחד נד שנמכר עד לכאן, יום ממרחק הבא ויותר
מיס להם למצוא העיר מן יצאו העניים העיר מתושבי שרבים עד יותר, ועוד

 עשו זה וכל כז?, גדזל בסך בעיר מים לקנות יכלי לא כי יוס, למרחק לשתות
 זל״ת יוסף כא״א קונה שהיה וזכורני הבצע מהאבת מיס המביאים הגמלים בעלי

 המיס מחסרון העיר אנשי ויתחלחלו ויזעקו יום יוס הינדי רוביא בכסף מים נד
 אחרי אך בכפלים, הצמא ושב ארגיעה ועד מיס כוס האדם ישתה בעוד כי

 טובו גודל כפי העיר, חושבי. על השי״ת ריחס כי והנחה רווחא יבא וטרחא, צוקה
 ומטר וברקים קולות ויהי בעתם גשמיכם ונתתי סדר ש״ק בליל ויהי הכביר ושפעו

 הרעמים קריאת מקול הספים אמות וירעשו הבקר, עד הלילה כל ארצה נתך גדול
 גלי כנהמת נוהמים הגשמים גבורת ואיומים, נוראים ולפידים תבל ברקיו האירו

 עושה של בגבורה שיורדין מפני יוחנן א״ר גשמים, גבורות מאי ובתלמוד הימים,
 הבריכות כל נמלאו מהרה ועד וכו׳, מספר אין עד ונפלאות חקר אין עד גדולות
 נתמלאו עתה כי כאלה בריכות עשרים גס עשר גס יש ולו ועבר, שטף והנותר

 הגשמים רבוי על מחדש זעקי עתה גשמים, עצירת על העם זעקו כה ונד ושחת כלס,
 פורענות, רוב ולא טובה רוב לא לקבל יכולים אינם ישראל כי המרה היא וכך
 העיר חושבי לכל יספיקו שמים ממטר האלה הבריכות כל כשיתמלאו כי ודע

חזקים בתיס לבנות העיר לתושבי הרוממה הממשלה תפקוד אז ומני שנים, כשתי
ולהרוס



הכטיוסה נחלת
; הטם לטיבת ייהי הרטיטים ולהל־ים

והיא המנ:ב קל־ י־וח יזדמן יפחחום ל־פיל נכין כשהגשם היא הברד יזהות
יותי ־גדלו השר קיח לגרגרי יתהיו יהז המטו־ מטפי החיס את מוציא
דמט יז ולפעמים לברד, ויהיו מסביב והס א ימטטה המקפיחם הקר־ רוח י.י״י דוחי■
ומזה חלקי יקבני יאז מהגגדוה פיאית משני קרות רוחות שני

 דש נפוליש, קטנ־ס ששס יש שוא, שינה הירד ;:•:רי יידל מאד, כבד ברר ויהיה
 עטליס הברד יהיו לפפמיש איש, כנף נש ולפפמיש התרנגילת, כביצת ידוליס שהם
 בלתי הברד יהיו •ולפטמיס היכיב, :קרשו שס כי הקר העליון מאויר הבאים והס

 נקרשו ולא קרה רות מחמת רק נקפאו ולא הנמוך מאויר הבאיס והס עטליס
 הקר ובאיזור מבקיץ, יותר ובסתיו מביום, יותר בלילה הברד יפול הרוב טל יפה,

ק הברד יפול לא החם באיזור אבל הממוזג, מחיזור יותר  :רחוקות לטתיס י
ת ^ ה  כ״כ קר הוא התחתון האו־ר אס והוא הגשם, מהות עצמו הוא השלי ט

 הארץ טל למגיה ויניטו האמצטי באייר קגנים מיס חלקי יקפאו אז
 באויר אבל החורן!, ובעת קר הוא אם התחתין באויר הוא זה וכל השלג, הוא והוא

ובין בסתיו בין לעולס ימס ולא תמיד השלג יהיה שמה בעצמו קר שהוא העליון
תמיד השלג יהיה ג״כ שמה גדול קור ישליט שס פי על הקור באיזור וכן בקיץ,
כמעט החס ובאיזור החום, מזג ע״י השלג ימס הממוזג באיזור אבל הארץ, על

הגבוהים ההריס על יהיה אבל כ״כ קור שס באין הארץ על השלג יהיה לא תמיד
 לא לעולס עדן בעירנו קור, שס ישלוט האויר שבגובה מטעם החס באיזור אף

 לחוף והגענו השני במסע הצבי לארץ בלכתי אבל הוא, מה נדע ולא שלג ראינו
 והם רואי, ■עין מפליא והוא הנמוכים ההרים על גס השלג ראינו שמה בירוט

 לבן כוכב כדמות מהם אלה, על אלה ומשתרגיס הסבוכים ושתילים קוים כמו
 תמונה כל ושאר טצות כדמות ומהם קוים שש עד יותר ומהם קרניס, שלש בעל

: יפזר כאפר כפור כצמר שצג הנותן הכל יוצר ישתבח
 יקפאו אז יתקרמ^^מיסימאד כאשר כי הקור, מן ובא מתהוה הוא הסרח

 אשר האויר חלקי לצמצם הקור טבע כן כי קרח, מוצק לגוף ויהפכו י
 הקרח מקשה, קרח ונעשה בזה זה המים חלקי ויתקרבו יתדבקו ועי״ז המים בתוך

 מהם יברח המיס שיקפאו בעת לפי אחד בכמות כשהם המיס מן קל יותר הוא
 ולא המיס פני על ושט צף הקרח ולכן. לחוץ, בתוכם עצור היה אשר רב אויר

 יותר ידים רחבת מקום לו ומבקש הקרח מתפשט ולפיכך במצולה, לרדת ישקע
 גס או החלמיש מצור הכלי יהיה אס אף מיס כלי תמלא אס ולכן המיס, מן

 כאשר אז גדול, קור שם ששולט במקום ותניחו הכלי פי את ותסתום חזק מברזל
 התפשטות גודל ע״י לרסיסים הכלי יתבקע לקרח ונעשו בכלי אשר המים יקפאו
 הכלי אם ד״מ חלקים, מט׳ א' הוא הקרח התפשטות גודל הכלי, בתוך אשר הקרח
 יתמלא לקרח כשיתהפך אז מים, ליטן ט׳ רק בו ותתן מיס ליגין עשרה מחזיק

 הקרח ויתקשה יתחזק כן יותר גדול שהקור כל הכלי, עוד ישבר ולא קרח הכלי כל
 כהרים שנראים עד מאד, וקשה חזק הקרח שמה הצירים אופני שאצל עד מאד,

רי ונק׳ גדולים  להלאה עוד תקרב לא לך השמר נעים קורא אתה לכן הקרח הי
:קרח נציב ותהיה הנורא מהקור תתקרר פן

הקשת (ל״נ) ׳



יוסח נחלת
HtTpri השמש ניצוצי ושכירת מלמישת כא הוא הגשם; כיוס כענן יהיה אשר 

 רסיסי יכיופו כאשר ויהי הארץ, פני על מיס רסיסי המוריקים העננים ע״י
 ההם המיס רסיסי על השמש ותזרח מלמעלה, עליהם והענן הלח כאויר ההם מיס
 המראה ונעשה הממר מיפי ע״י ויתעקמו אורו קרני ישתכרו אז הענן, כתוך אשר
 הלכניס השמש קוי כי וכו/ ירוק לכן מאדום מתחלפים וגוונים שוניס כצכעיס קשת הנק׳

 כל ויושלכו מזה זה הצכעיס קוי ונפרדו המפר כפפי נשכרו האלה מהצכעיס המרככיס
 כזרוח ככקר כשתתראה הקשת הרואה, לעין מגיעיס אשר עד אחורנית לכדו אחד

 מזרח, מצד רק תתראה השמש כוא לפני וכערכ מערכ; מצד רק תתראה השמש
 כל השמש, מכוא דרך לאחור ונופלים החוזרים השמש ניצוצי עיקום מפני והוא

 ולמולה מעלות, מ״כ לרום עד למעלה האופק אל ככקר כצאתה השמש שתעלה
 עוד השמש וכשתעלה ויותר, יותר הקשת תתקפן מפר כענן אורה קוי יפגשו
 דקותה מרוכ הארץ על הקשת עור יתראה לא מעלית מ״ה רום עד יותר

 אשר כל ולהיפך תמיד, אותה רואה ׳ŝ מרומים כגכהי אז יתרשם אכל ומרחקה,
 נראה הוא הקשת יותר תתגדל כן להאופק למפה מצכה מרום אח״כ הקשת תרד

 מגיע קדקדו נקודת וראש הארץ על נצכות רגליו שתי גדול עיגול חצי כתמונת
 כרית אות והוא השמשות, כין כראשית כע״ש השי״ה כראו כריאה והוא השמימה,

 הכרית זוכר כרוך הארץ, על מכול עוד הכיא לכלתי כריותיו וכין השי״ת כין
: כמאמרו וקייס ככריתו נאמן

 מאד ויכש חם מאויר העננים יתהוו לפעמים כי הוא סיכתו והרעם ךןבר*מ
 עולים כאלה עננים .והלכה גפריית חלקי כו ומעורכ הארץ מן העולה ׳
 המקוכצים הגפריית חלקי מחמת כעורכ שחורות יתראו כי עד עס־זה זה ומסתככים

 העננים יתחממו ועי״ז זע״ז, ככח ונלחמים ,ונדחקים אלה על אלה יעופו ואז כסס,
 תנועה כל כי כידוע כתוכס, המסוגרים הגפריית חלקי את ויחממו כתנועתם

 כרק ונעשה ^חרותס מחוזק האש ויצא להכה כאש יתלהכו וכרגע חום, תוליד
 יעכור אשר המקום17 וירחיקנו האויר את מרעיד כמרוצתו והכרק מתלקחת, ואש
 העננים את גס יניעו אשר האויר גלי כל ירערו ועי״ז לארץ, או לעננים כו

 נק׳ אש כמראה הנראה הלהכה נמצא כגלגל, הרעם את תלד הזאת והתטעה
 .אחד ממקום ושניהם רעם, כשם נק׳ הנשמע גדולה ההמולה וקול כרק, כשם
מצונן, מפר כענן האלה העננים יפגשו לפעמים יתהוו, אחד וכרגע כאו

ייתר החס ואויר הגפריית חלקי את :ירחיק המפר כענן אשר והצינה
 ויתלהכו התחממו כי עד כאלה אלה וידחקו כזה זה ויתרוצצו צר כמקום

 וכקול ככח החוצה ויצא אורו ענן ויפיץ העכ וישכר המסוגר האויר מתפשט ואז
והחום הגפייית חלקי קלות לפי והוא כנחת וירעיס יכריק לפעמים חזק, רעם
על מכוון ואינו הצד מן העננים אס או ומלחמתם, העננים דחיקת קלות ולפי

 ירעיס כי 1אן ושם השמים כלפי נעשה כעננים הכקיעה אס או ממעל, ראשינו
 כחזק כ״כ לפעמים אכל נמוך, קול כ״א לענן מתחת כארץ נשמע לא גדול כקול
 והוא שומעיו, כל ויחריד יפחיד אשר כח ואמיץ גדול רעש כקול וירעים יכריק יכא

 גלי את משליכים העננים אשר ויש החום. וריכוי העננים ולחץ הדיחק חוזק מפני
̂וא כי ונדמה יותר הרעם קול נמשך ואז לאחור, אליהם המגיע הקול הקול י

מצדדים



קל יומה נחלת
 מפני והוא אחריהם, רעס קול נשמע כלי הברק נראה לפעמים שונים, מצדדים

 חדלו הרעמים וקולוח מאד, מלבנו ממקום הברק ממט יצא אשר המקום רחוק
 חוש משא״כ פרסאות אלפים אפילו ישיג הראות חוש כי אליט, הגיעו מרס עוד

 מפני הוא כלל, הברק ראות בלי גדול רעם קול נשמע כי בהיפך ולפעמים השמע,
 נגד מעלה כלפי הענן של השני מצד היה הברק שיוציא ממקום בעננים שהבקיעה

 הקול משא״כ הראות חוש חוצץ העננים ועובי שמאל מצד או ימין מצד או השמים
 הוא לארץ מהענן או לענן מענן הברק מרוצת זמן מחיצה, שוס בפניו יחצץ שלא
 משכל כי לכל אומר הולך שהברק ובדרך לשער, טכל לא אשר מאד במאד קצר
 מהיר היותר הוא הברק ע״י והמת בהם, בפגעו יחיה לא איש אס בהמה אם הוא,
 הוא כי שעורו, ימד לא אשר מאד קטן ברגע בא הוא לשער, טכל אשר מכל

 ברק הוא מסוכן היותר הברק לרקוב, וימהרו והדקים הרבים הפני׳ האברים את יהרוס
 על חמתו ישפוך אם הברק כ"כ מסוכנים אינם והרקועיס הכדורים ברקים אבל צעצועי,

 ויתיך חרדל כגרגיר האבנים ויטחן לשבבים העצים יתבקעו אז מתכות ומיני ואבני' עצים
 וטל הארזים על ליפול הברק טבע תאכל אבדון עד היא טראה אש כי עין כהרןז המתכות

 ידן על יגיע למען המתכות את וביותר והעשן האש גם הגבוהים ובתים המגדלים ראשי
 והרעם, הברק בעת כאלה מדברים להתרחק לאדם וראוי טוב ולפיכך להארץ,

 חכמי אמציאו ע״כ הדברים, מכל יותר המתכת את לו לבחור הברק טבע כי ועל
 הזה המשחית יבוא לבל הבתים את ידו על להגן כברק מוריד כלי את הטבע
 לקיר סמוך בארץ אותו ותוחבים ארוך ברזל מוט לוקחים כי והוא וישרפם, בתוכם
 אז ההוא, הבית גג על הברק ליפול מקרה יקר כי והיה הגג, ראש עד הבית
 ותכלה תשקע ושם לארץ עד למטה האש וישתלשל הברק את הברזל מוט ימשוך

 הברק כי החוקרים ניסו גס ודם, לבשר מחכמתו הנותן ברוך הבית, נזק 'בלי
 לאדם לו טוב ע"כ בהם, לנטע רוצה ואינו הזפת ולא המשי אוהב אינו בסגולתו
 זפת ולשים ו^עם,- הברק בעת קדקדו ועד רגלו מכן? בבגדי.משי להתעטך

 בתעצומות יבוא בחזק אם זה וכל זעם, יעבור עד שבבית והפתחים החלונות אצל
 והכל עליה, ולדרים לארץ יגיע מרם ויכלה חלש הברק יהיה לפעמים אבל עוזו,

 עקמימות לפשוט אלא רעמים נבראו לא ריב״ל אמר ובתלמוד עליונה, בהשגחה
 הברק מן ויצאו יתמלטו לפעמים מלפניו, שייראו עשה והאלהים שנאמר שבלב

 המתנשאים מקשיים עפריים חלקי גס ואשיי גפריי אד ומהותם אשיים, כדורים
 גדול בכח משם נזרקים הברק ואש הענן להבת מן יוצאים וכשהם העננים, לתוך

 יחדרו הנפילה מהירת כח וע״י ונפלאה, גדולה במהירה חצו כברק ויצא מאד, עד
 מלאכי כמשלחת יפגעו אשר לכל רעה מרוצתם ותהי הארץ, לתוך רגלים כמה

 ומכלה משבר בצורות חומות ומנפץ ונוקב ארזים שובר שהוא עד רב וכחו רעים,
 כל לב וישבר יפחיד התבקעם בעת הנשמע הרעם ומקול בנייניס, ומשחית

 שלם כדור כצורת נראים יציאתם בעת האלה והכדורים האזניס ותצלנה שומע
 לצורת שלם כדור מצורת תבניתם דמות וגס מרוצתם את ישנו אח״כ אבל ממש,
 זנב מאחריהם נמשך מהם ויש יתמלטון, אש רשפי התחתון ומחלקם ארוך, כדור
 שונים בתארם גס עשן, כעב במקומו עומד אחריהם וישאר מהס הנפסק מאיר
וגס שחור פניהם מראה ויש אדמדם, ומהם תכלת אורם. מראה אשר מהם המה,

אמוץ



יוסו: נחלת
 הוינא כד ונהירנא עיניס, המעוור וחזק בהיר באור יופיעו אשר ומהם אמוץ,
 ופתאוה הנערים, כדרך לראות הנג על ועלינו הפשוט ורעם ברק א׳ יום היה טליא
 כמו גדול לוהט אש כדור יצא וכרגע מאד, נורא וחזק אדיר גדול רעס קול והנה

 מעשר יותר הזה מהכדור הסובב קו יהיה עין ראות ולפי לראשינו, ממעל עגול גג
 נורא רעש בקול הגדול הים תוך ויפול המזרח לצד כשבט נמשך מהרה וער אמות,
 מצאוני הע״י והורי הפחד, מרוב ארצה פני על ונפלתי השבץ אחזתני וכמעט
 את סתמתי פחדי מרוב כי עד ימיס חמשה כמו ונחלתי ב״מ, כמת חווריס בפנים

 גס כי הנערים, וכדרך כזה ונורא איום קול עוד אשמע לבלי עב במוך אזני
קול נשמע כי אומרים הזה, העצום מקול נפשם על פחדו העיר מתושבי רבים

ירו לו כי הנבונים ושיערו העיר, סביבות פרסאות מעשרים יותר הזה הרעם
 הזה הרעם הקול אל יערך לא עדיין אחת ופעם ברגע תותח קנה בת״ק הרובים

 לבית אפילו החוצה הבית מפתח לצאת החמודים הורי נתנוני לא ימים חדש וכמו
 לבנים אבות אהבת כמה עד וראה בא ח״ו, אםון יקרא פן מפחדם הספר מלמדי

 לחייבים הגומל ברוך יכלתינו, מכפי יותר ולנשאס־ ולנטלם מלכבדם נובש לא ואיך
בתשובה פניו את וישחר ה׳ אה ידרוש משכיל כל לכן טוב, כל שגמלני טובת
ביד כגרזן השי״ת ביד הכל הטבע פגעי וכל התבל מקרה כל כי וצדקה, תפלה
 כי תפעל ומה תעשה מה לי יאמר מי ואין מחיה וברצונו ממית ברצינו בו החוצב

 ימנע אל אדם של לוארו על מונחת חדה חרב אפילו ואחז״ל ידיו, מעשה הכל
 ותאחז שנ׳ ממקומו החץ יצא כבר אם אפילו להציל ה׳ ביד כי הרחמים, מן עצמו

 בידו ואין חץ זורק אדם הקב״ה, מדת ודם בשר כמדת לא וארז״ל ידי במשפט
והאלהים.עשה בידו, אוחזן כאלו להשיבם בידו ויש חליי זורק והקב״ה להשיבו,

:גאונו הדר פחד מלפני שייראו
שהאויר בעת ביער דרך לעוברי בלילה נראים

 מאורים ̂נק׳ והמה האש כמאורי להטים להבים ושקט חם
 במקום רוב פי ̂על’,1וסוך וקנה חומר מאדמת יעלו אשר קיטורים והמה מתעים,

 והנה הנה ומתטדדים מעופפים נראים האלה מתעיס ומאורות רפש, ואגמי בצא
 אחד במקום יעמדו לא האויר תנועת ע״י כי והוא התכלת כמראה ומראיהס

 ע״י ממנו יתרחקו איש אליהם בקרוב ולכן המה, גם ילכו הרוח ילך אשר כל כי
 כי מתעים מאורות נקראו ולפיכך ממט, יברחו כי ונדמה עליהם הרוח לחיצת
 עוברי לאנשים ולמגור לפחד היו זאת תנועתם ובעבור דרך, מני האדם את יתעו
 להזיקס להם זה עשו הלצים השדים ממיני מין שהו׳ כי.חושבין הדעת, חלושי דרך

 בחורים לבד ולא בכך, מאמינים התימן אנשי רוב וכמעט בהם, לצחק לפחות או
 ופחד מאימחה בשרם שערות תסמר כי עד כך, לי סיפרג זקנים גס כי

 לעיר לוייתי ובכי אני נסעתי פ״א השומעים, כל ויפחידו ויבהלו האלו, מהמתזות
 י״ב בן עדיין הייתי ואני התרל״ד, בשנת לי וכמדומה מפה, יום כמהלך לתאג
 הנז׳, המתעים מאורות נתלהבו בדרך ובלילה חקק, ולא קבלן לא ריק נער שנה

 מחברי אחד הלהבה, אחר לילן דרך מיני נטה כולם לפני קדם שחמורי ובהיות
 ניני אחר תלך אנא ארור שיטה חמור איך באמרו־ רבה מכה חמורי את הכה
ותכף בשרי מפחד וסמר עצמותי הל רעדו זאת כשמעי מתעה, שד ר״ל סריף

קרינו



קלאיוסוש נחלת
 ביתי לבני הדבר סיפרתי לעדן כסחזרתי וכו/ פגעיס של ושיר שמע את קרינו
 הרבה לפני ה׳ הקרה זמן לאחר עוד״ מלילך ומנעוני ופחד אימה בלבס נכנס

 בשנת נכון, על הדברהנז״ל סיבת ידעתי ואז והמחקר, התכונה מספרי ספריס
 קראו הס המתעים מראות וכשנראו פחד, בלי לחאג לעיר פ״ש נסעתי התרל״ח

 מוב׳ אחי א״ל לי, שאלו תצחק מה על גדול בקול אז צחקתי ואני כמנהג ק״ש
 אך עליכם, שמים מורא ויהי גאונו ומהדר ה׳ פחד מפני בדרך ק״ש לקרות הוא
 וסיפרתי ההוא, המטשה מן מאומה יודעים אינם השדים כי השדים מורא לא

וכו׳: לדברי האמינו לא כנראה אך האלו, החזינות סיבת אז להם
 מקום אל ממקום הנדחה האויר תנועת אך הוא כי האויר זרמי הוא
 החמים אחיו, את איש וידחפו יזרומו מקום בכל השונים האוירים כי

 את לירש ידחקו כי לממה יזרומו והלחיס והקרים למעלה, יגביהו.עוך והיבשים
 העליון שהאויר בעוד כי השווי המשקל ידם על ישתווה ועי״ז .התחתון, מקומם

 בטבעו חס הוא התחתון שהאויר ובעוד חס, רוח למעלה יזרום בטבעו קר הוא
 התבל פנות שם על בשמושס יקראו הרוחות ישתוו, ובזה קר רוח. למטה יזרום
 צפוני רוח יאמר כאשר הרוח, יבוא רוחות מארבע כי ובאין מנשבין משם אשר
 ע״ש יקרא פנות משני המקצוע מן הרוח יבוא ואס מערבי, מזרחי דרומי רוח

 צורך באניות ימים עוברי כי ובהיות טלם, וכן מזרחית צפונית רוח כמו שניהם
 מפנות פנה כל חלקו לכן הרוח, ינשב ופנה צד מאיזה בצמצום לדעת להם גדול .

 מדקדקים ובזמנינו יקראו, בשמות וכולם ל״ב למספר שעולים עד חלקים לח׳ התבל
 והבא ק^ רוח הוא צפון מצד הבא הרוח פטח, לס״ד אותם וחלקו יותר עוד
 הוא מערב מצד והבא יבם רוח הוא מזרח מצר והבא חס, רוח הוא דרוס מצד
 הוא הדרומי הכדור בחצי אבל הצפוני, הכדור בחצי דוקא הוא זה וכל לח, רוח

 ארן, עלי ומנהגם תפקידם את ישנו לא אשר בעולם רוחות ישנס מזה, בהיפך
 רוחות ונקראים אחת ותכונה אופן על בשנה שנה מדי בזמנם לנשב ישמרו כי

 ומשטרס מנהגם . שומר® הרוחות שמה ערב, ומדינות הודו, ים על כמו זמניים
 ינשבו תשרי עד ניסן מן הקייצי השנה חצי כי בזמנם, נשיבתס להחליך הארץ על
 עד תשרי מן החירפי השני ובחצי שמאל, רוח בל״ע ונק׳ מערבית דרומית מן

 ואלה איזייב, רוח בל״ע ונק׳ מזרחית צפונית מן לנשוב נשיבתס יהפכו ניסן
 מעלות כ׳׳ג עד השוה קו עברי משני החס איזור בגלילות רק נמצאים. הנז׳ הרוחות

 שוטת רוחות ישנס ואקלים אקלים בכל הוא וככה לדרוס, מעלות וכ״ג לצפון
 האויר זרמי הם גם שבעולם הרוחות יתר וכל תפקידם, את ישנו לא אשר זמניות

 הארץ, על ונשבס עמידתם המשך עת ולא בואם עת לא לידע אין כי זמניות בלתי אבל
 הרוח כמות ואורך רוחב מיוצתם, ומהירות ועוזס לתקפם ושיעור קצב אין גס

 היא אשר ויש רגלים, מאות איזה על רק משתרעת היא אשר יש הוא, שונה
 שלנו התחתון אויר על ינשבו לבר לא הרותות שלם, ארץ איזור על גס משתרעת

 הארץ על יסערו הרוחות כי נראה לפעמים ישוררו, העליון אויר בחלק גס אלא
 כי העננים לנו יורו וזאת שמה, שקט עת כי נראה העליון ובאויר אף, בזעף

 הארץ ■על כי ההיפך יתלאה ולפעמים בהם, אין רוח וכל ושקטים שלוים עומדים
זה ולא וסער, סועה ברוח נגרשים העבים .כי נראה העליון ,ובאויר שקט, עת

בלבד



יוסוז נחלת
 הרוחות אשר בעת כי האויר, בחלקי מתנגדים הרוחות יהיו לפעמים גם אלא בלבד

 אשר הלבנים והעבים מזרחה, עמהס יגורשו השחורים והעבים מזרחית לצד יסערו
 לאט הוא האויר זרם אם ההיפך, גס וכן מערבה להם יסעו העליון באויר הס

 הנק׳ וסופה סועה רוח אותם יקראו ועוז בכח בא הוא ואס קלה, רוח נק׳ ובמתון
 כי הסופה, כמו כ״כ אבק ומעלה חזקה אינה שהסועה אלה קאבה, רוח בל״ע

 בחצות ידליקו כי עד אותה הנושאת ועפר אבק מרוב היום מאור מחשבת הסופה
 יותר עוד חזקות האויר זרמי ואס ב״פ, בעירנו ראיתי כאשר החושך מפני היום
 זרמתן,ודרך במהירות זמ״ז שונות הרוחות כי סערות, אותם יקראו מסוכנים וגס

 קלה, רוח נק׳ אמות שתי אחד רגע בזמן ינשב אס הוא, כך מדותיו ע״פ הרוח
 עזה, רוח נק׳ פרסאות שתי אחת בשעה ותלך אמות שש אחד ברגע ינשב ואשר
 סועה, רוח נק׳ פרסאות חמש אחת בשעה ותלך אמות מ״ו אחד ברגע ינשב ואשר

 ברוח גם כאן יארע כאשר בדרך ולשמנו למולה ההולך האדם את לעצור בכחה ויש
 אחת בשעה תלך ונס אמות כ״ד אחד ברגע ינשב ואשר שמאל, הנק׳ הדרומי

 אחד ברגע ואשר.ינשב היער, עצי את לשרש בכחה ייש חזקה סועה נק׳ סרס׳ ח׳
 אמות מ״ד תנשב ואס סופה, רוח נק' פרסאות י״ב אחת בשעה ותלך אמות ל״ד

 היא מאד, חזקה סופה נק׳ ההוא א׳ בשעה פרסאות מ״ו תלך וגס א׳ ברגע
 להרוס בכחה ויש היום, אור את ותחשיך שחור בצעיך הרקיע פני כל את תכסה
 דרכים לעוברי רוח למורה והיא ממנה, יגורו הלבנון ארזי גס הבתים, את ולנתוץ
 ומועיל מוב דבר גס עליהם, המרחפת הסכנה מפני באניות הים ליורדי וביותר
 העץ פרי אה וישחיתו לרוב ארבה פנימה התימן במדינת היה פ״א בעקיבה, כרוך

 ית׳ פעולתו היא וכך מאוצרותיו, חזק רוח הקב״ה הוציא אחד ויום השדה, ותנובת
 הארבה את נשא ההוא החזק ורוח לחסד, ואס לשבח אס דרכו ובסערה בסופה כי

 עצום חיל כי הרקיע פני כל את כיסה עדן עירנו דרך ובבואו התימן, בכל אשר
 ארבה נשאר לא הגדול הודו לים ויתקעהו ואז מליוניס, אלפים כמה מאד עד הוא
 משרתיו ^אכיו<וחות, עושה אשר הרוחות, אלהי ישתבח התימן, גבול בכל אחד
 סופה באתה יום ויהי כנז״ל מפה יום מהלך לחאג לעיר הלכתי פ״א לוהט, אש

 וכשבאתי חצות, אחר ג׳ שעה היא והנה שעה אותה וכוונתי ישבתי מאד, חזקה
 הסופה הלכה נמצא וחצי, שעות בג׳ והושיבו בכאן, הסופה היתה מתי שאלתי לעדן
 אמות נ״ה הרוח ינשב אס פרסאות, מח׳ יותר לעדן עד לחאג מעיר שעה בחצי

 ברגע ינשב ואשר סערה, רוח נק' אחת בשעה פרסאות כ׳ מלך וגס אחד, ברגע
 מאד, חזקה סערה נק׳ פרסאות כ״ה אחת בשעה תלך וגם אמות, ע׳ אחד

 יש כי עד מאד, ונורא גדול בזעף יצאו מחוצרותן יצאו בעת החזקות הסערות
 יתלווה ולפעמים עירות, ומשחית מדינות ומחריב סלעים ולשבר הריס לפרק בכחס
 מפני הרעם קול נשמע לא זאת ובכל מאד, נוראים ורעמים ברקים גס עמהס

 הים את תשים הזאת הסערה מהרעם, יותר גדול ברעש הסוערת הסערה קול
 תבקע וגס שמימה גליו את תשא מאד, עזה קצך בשצך אותו והניע כמרקחה

 במצוקה הנאחזת הסוערה עניה לאניה לה ואוי תהומו, עד אותם
 האניה את ויטילו רגל, ת״ק גובה עד הים גלי יחרוממו לפעמים כי ההיא,
יגער אשר עד לעמוד, יוכל מי זעמה ולפני הסערה היא נוראה מציל באין

בה



קלב יוסה נחית
 השי״ק׳ וברצות טליונה בהשגחה הוא הכל ני לדממה, ויקימנה הרוחות אלהי בה

 הפגישה במקום ויסובו הארץ, על מתנגדים מפאות חזקים רוחות שתי יפגשו לפעמים
 עשן כעמוד הארץ מן האבק את ירומו כי סופה, גלגל ונק׳ סביב גלגל כמו

 ל̂א קשה הוא כי לתוכו יבוא ולא ממנו ירחק כי לאדם טוב ע״כ למעלה,
 בעולם וטובו תועלתו זאת בכל לעולם, נזק ממנו יבא כי אם הרוח הנשימה,

 מלפנים והמוביא המוליך הוא כי בים אם ביבשה, ואם בים אס מהזיקו יותר
 הספינה מסנת נשברה כי מקרה יארע אס עתה וגס חפצם, מחוז אל הספינות כל

 וכל הימים מי המניע והוא רוח, כנסי על ותדא נס יפרשו אז הלא הדרך, באמצע
 מימיהם כל תו ויסר יבאשו הלא כן ולולי ואנה, אנה ולהניעם לשטפם הנהרות
 הוא הלא ביבשה ואם הדגה, כל ותמות נוע מבלי אחד במקום רב זמן בנוחם
 לאחר וכן רב, עם להחיות נדבות גשם מיס יזלו רוחו ישב אס כי הגשם מחולל
 והוא תשאם, ורוח ..העבים תזרם המים וישוכו הארץ על רוח ה׳ ויעבור הגשם
 בארצות וכן ח״ו, לבנ״א תועבה קטורת ויהי יתעפשו לבלי האויר ומטהר מזכך

 לדור אדם לבני אפשר היה לא ומקררו, האויר את המוזג הרוח לולא החמים
 ותועלתו, טובתו כל לספר יוכל מי כי ועוד, ועוד וכו' החום תוקך מחמת שמה

̂נפלאה שבראו הרוח בורא ברוך :בחכמה
 הארץ על השמש גוך שתעלה עד ולהבריק להתנוצץ, יתחיל מכי השחר עמוד

 רז״ל של מפרסאוש אחת פרסה שהיא מילין ד' מהלך שיעור הוא
 אדם מהלך לפי שעה וחומש שעה שיעור והוא פ״ט, פסחים ש״ס ר״י וכדעת
 הכדור וכל מעלות, ט״ו שעה בכל תלך והשמש יום, בכל פרסאות עשר בימני
 השחר עמוד יתחיל מעת נמצא שעות, בכ״ד השמש תלך מעלות ש״ס שהוא

 להבריק האור מתחיל בתחלה משפטו וכה מעלות, י״ח השמש צאת עד להבריק
 תעמוד כאשר והוא שונים, וגווונים בצבעים והולך מוסיך ואח״כ מועט, באור

 הרקיע חלק מתחיל אז מעלות, י״ד האופק מתחת למטה עוד צאתה לפני השמש
 י״א השמש וכ^עמוד ומבהיק, בהיר באודם לההאדם להאופק הקרוב במזרח
 במראה הרקיע יתראה הבהיר האדום המראה אחר אז מהאופק, למטה מעלות

 מבתחלה יותר מהאופק למעלה ומתפשט ירוק, גם ולבן מאדום המורכב צהוב
̂האופק, למטה מעלות ח׳ השמש וכשתעמוד לכפליים, קרוב  הגוונים יתראו אז נ
̂צח, יתראה להאופק הקרוב כי לבדו׳ אחד כל הנז׳  מראה ממנו ולמעלה אדוס
 הקשת וגובה ללבנינות, נוטה ירוק מראה ממנו ולמעלה לשחרירות, נוטה צהב

 אז מהאופק, למטה מעלות ד׳ השמש וכשתעמוד הרקיע, ששית כדי עד יעלה
 מ״ה רום עד עולה קשתו וגובה מאד, חזק ארגמן במראה הרקיע פני יתעטך
 אז לאופק, מתחת מעלות שתי השמש וכשתעמוד הרקיע, רביע שהוא מעלות
 יותר, והתחזק הירוק מראה עמד ותחתיו לאט לאט להסתלק החל הארגמן מראה
 מתפצלות קויה וניצוצי אדמדמת לבנה מראיה אז הארץ על השמם תצא וכאשר

 מובה השמש וכשתעלא וירוק, מאדום מורכב אז הרקיע פני מראה ולכאן, לכאן
 מראה ורק כליל, לו הלך חלף האודם מראה אז מהאופק, למעלה מעלות שתי

 מהאופק למעלה מעלות ד גובה עד השמש וכשתעלה עמדו, על עוד עומד הירוק
את השמים תכלת מראה יקח כי ער מעט, מעט להאסף החל הירוק מראה גס אז

תכונתו



יוסף נחלתו
הבק̂ר מבנשן! בהיפך הוא השמש שתבא בעת יום בערב 1בנשן אמנם תכונתו,

למראה הזה הרקיע מחלק התכלת מראה משתנה אז למערב השמש תבא כאשר כי
 וחשך קדרות שמיס ילבש כי עד ארגמן, למראה יתהפך ואח״כ אדמדם לבן

 כג על ורתמיו הנפלאה וחכמתו הגדול בחסדו השי״ת עשה זה וכל וכו/ יכסהו
 וחשך חשך מפני אור גולל ויהיה פתאוס בפתע השמש ותבא תצא לבלתי יציריו,
 יזיקו לבלתי ותבא השמש תצא לאס ולאת במתון אלא עין, כהרף אור מפני
לחשך מאו̂ר פתאומית כהחליפה לעינים המזיק דבר לך אין כי אדס, בני עיני

.כולס ה׳ מעשיך רבו מה וכו/ חלילה מראות העיניס יכהו כי איפכא או
: עשית בחכמה

טבעיות ורפואות הנתוח כללי קיצור כ״ב פרק
ר מ  נחותי מחכמת לתלמידים פתח לפתוח הואלתי נא הנה שמואל הצעיר א

̂ם  המפוארה החכמה כי יען ידי, תשיג אשר כפי נובעיות רפואות־ עם הא
 מומחים רופאים זו במדינה אין כי התימן יהודי עמנו מבני הרוב על נעולה הזאת

 הרבה ראיתי והנה ודומיהם מאנגלים החוף בערי מזעיר מעמ כ״א ומובהקים
 יותר נתחכמו האחרונים אך ומאחרוניס, מקדמונים זאת מחכמה המדברים ספריס

 הרבה יש אך שונ̂י מכלים כלים אמצעיים ע״י הגוף כל תוך חודרים הם כי
 הסלתהמאומת ואקחה ומזה מזה בררתי ואני הראשונים, עם מסתויס שהם כללים
 רפואה מינים שלש יש הרפואות בסוג והנה בהם, חפץ שאין השאר וזרקתי יותר

 מן למעלה רפואה אמנם המבעית, מן למעלה ורפואה סגולית, ורפואה מבעית,
 הגדולים לחכמים גם והצדק האמת לנביאי רק מיוחדת והיא אינה,בנמצא המבע
 נם המיס, ונמתקו מר בעץ מרה מי את שריפא מרע״ה כמו ה', בסוד הבאים

 ישעיהו וכן ונריפאו, הרע^ מיס בתוך מלח שס ע״ה הנביא אלישע וכן נס, בתוך
 כזאת לעשות יוכל מי אשר וכו/ ויחי השחין על תאנים דבלת שם ע״ה הנביא
 אז המבע עם להלחם הרפואה חכמת יכלה לו המבע, כנגד להתהלך אל̂ר בימיט

שיה'״ מי יהיה בעולם, מות ולא זקנה היתה לא
 לתוה״ק ולא לשכל תנגד לא רק אס מעולה וגם מובה היא סגולית רפואה אמנם

 ויר״ש מפורסם גדול הכס ע״י ודוקא זה, ממין הס והלחשים הקמיעיס גם ודחז״ל,
 אס אבל הרע, ממציאות מוב ההעדר זה כי אליל ורופאי פתאים ע״י לא אבל
 אמנם'״רפואה שגעוגית, כ״א סגולית אצלי אינו אז וכל מכל לשכל מתנגדת היא

 המובחרת ה̂י מבעית רפואה לממיון, ההולכת העורת כעין נסיון בלא סגולית
 והנסיונות החקירות מרוב ענק בצעדי תצעד לדור ומדור הרופאים כל בין עתה

 אך זה כל אמנם במעשיהם הרופאים הפליאו אלה בימינו כי עד הזמנים במשך
 והרפואה ידים לה לתת שצריך החיים עסה הוא המחלה כי עצמו, המבע בדרך

 מנשוא, הכבלים האותות את להקל להחלימו, למהר המבע את לתמוך בתעודתה
המבע ירפאנה למען ישר תערכנה והרפואה עקום, או רגל שבר ירפא המבע ד״מ

כראוי



קלג יוסח נחלת
 הכוריה אבל במריתה מכה לרפא יואל המבע ובעבודתו, בלכתי יכשל ולא כראוי
 בזמן להחיותה החכה את •מרוע והרופא מאד, בהאריכה החולה כחוה את תאכל
 מרדת החולה את לפעמים למלע בחכמתו הריפא יטל זה ובדרך הרבה, מצער
 הזה• בזמן הזה, ביום לעשות הרופאים הפליאו האדם בגוף הנתיח בחכמת גם שחת,

 בסכין מקצתו או כלו שהסרתו הלכ מלבד הפנימיים, מן אף באדם אבר עוד אין
 הוא, כפרץ חזיון הריאה ומן המוח מן חלקים נתוח אף המות, את תסב הרופא

 אמנם הקיבה, את הכליות אחת את הגרון את הקנה ראש את הרופאים נתחו כבר
 בני גס רבות, שנים עוד יחיו אבל ושיבה זקנה עד כאלה נתוחים אנשים יגיעו לא

 חלק יכרתו אך אם האדם שיסתכן מבלי ויתקצרו המנסח סכין תחת יבאו המעיים
 גס ברעב, האדם .ימות זה משיעור יותר יכרתו אם שבו, משמינית

 שיוכל שיעור ממנה ישאר אך אס נתח חותכים נשחתה אס הכרכשתא מן
 לא הזה הדבר כי מאליו ומובן לעטל, נחוץ זמן בו להתעכב המזון
 מלדרוש הזהרו ורעי אחי אמנם ומומחה, מובהק. חרוץ אומן רופא יד רק יעשנו

 כאשר וכזב שקר וריק הבל מעשיהם כל כי ובמכשפים בידעוניס אליל ברופאי
בא פ״א מאומה, יועילו לא והעל תלויה עינם הכסף על רק כי רואות עינינו

אומן רופא . כי העיר בכל ויהללוהו פנימה מתימן יהודי רופא לבא
בתי היתה עת ובאותו וכו', איסורים ומתיר עקרות פוקד׳ גס מומחה

קראו ביתי ־ בני נתעברה ולא שנים שבע כמו לאיש שכשאת מב״ת רחל
 קראו אח״כ קדימה, בתורת כסף שתי לו נתנו וכבר ידיעתי בלי לאותו'רופא

 הכסף לד ניתן כי אמר הרופא כסף, בחמשיס וכשתויט קצבה עמו לעשות לי
 ביד העיבור גס השי״ת, ביד הלידה השיב שאלתיו, לכשתלד ■לא ולמה לכשתתעבר,

 מה וכתב ישב ■ ואז כשתלד, כשתתעברוחצי חצי על נשתוינו לסוף עניתיו, השי״ת
 לקרות לנו ונתן הוציאה שעה ולאחר מיס של של ספל בתוך הפתקא והניח שכתב
 וכו', ועישון לסיכה ומהם לשתיה מהם סממנים מיני כמה נקח כי כתוב והנה
̂ןן הכשילו פיו הריפא ואז הטבע, כדרך זה כי אמרנו וטוב  כתבתי לא •אני כי וא

 השבעות, רק כתבתי לא אני השיב שכתבת, ראינו והלא אומר אתה מה הזה. הכתב
 לראות קנקנו על לתהות החילותי אז המלאכים, השיב שאלתיו, כתבו מי והשאר

 אבל חנם זמן לאבד ולו לי מה בי חזרתי ארגיעה עד אך גדול, כחו במה
 דעו ואמר חוק לבלי פיו פער הזה הרופא ואז הזרות, בתנועותיו למשוגע חשבתיו

 השיב שאלתיו ולמה מזעיר, מעט כ״א הזה הכסף מן אהנה לא אני כי לכם
 עניתיו הה לשדים, תקרובת וקיטור זבוח דמין רק אינו ככולו השכר רוב כי

 כדג נתפסת, עתה וא״ל עליו מאד עד אפי חרה ואז לפדי̂ס תקרובת השמעתם’
 ר״ל לעינינו כה שתעשה או עליך מטיל אני משלש ואחת מפה לזוז יכול איך

 כי-כל ידך בחתימת פנקסי על לי תחתום או מאליו, ויכתב ־חלק הנייר תניח
 גזירה הממשלה, בכח העיר מן ויגרשיך לב״ד 'אתבעך או וכזב, ■ שקר מעשיך

 ואמר ונרתע נבהל הרופא ממנה צוארו להמיש יטל לא אשר עליו גזרתי קשה
 ולא לשלחו אז התחנן בעיניו, קלה הזאת הכפירה כי חשב הסכל החררה, כל יומה

 באין לעשות יוכל לא הא׳ הגזירה כי נאמנה בירעו כילד בכה אז לו לשמוע אביט
 ולא אנשי,העיר כל בעיני וקלס ללעג יהיה כי הימנה קשה עוד והב׳ ירו, ̂!אל

לבכות הוסיף יגרשוהו, כי מכלם קשה עוד הג׳ אבל איש, שוס עוד יקראהו
ואמי (לד)



יוסח נחלת
 הראה. או חהום או אלא רחמיס לך אין לא שקיכל, הכסך ב׳ גם להחזיר ואמר

 בערב יבא ני אמר אבל לחתום רצה לא גאותו מרוב אבל הגורש, או v כחך לנו
 צריך אולי כי למחר תבא א״כ להבהילנו ב;יענר\שלו בא ובערב נחו להראות

̂הבעחתיו בלעג, עניתיו ולעבול לצום אתה  תחת לפועל מחשבתו יוציא אס גם
 חלק נייר בו והניח שמות הכלי שפת על וכתב בא הב׳ ביום כסף, ק׳ לו אתן הנ׳

 וכן וכו׳ .ולוחש לוחש הדין וחזר חלק, הוא והנה הנייר והוצי׳ ולוחש לוחש ■והיה
 עד בכולנתו ושתקם צא בחוץ קולות קולות הידעוני צוח פתאום לשוא, אך כ״פ

 בקול צווחתי אבל ידו מתוך ידי זזה לא אך כתוב בנייר החלק הנייר להחל-ך! יוכל כי
 הסכל מקרקרים ואתם וט׳) מוב (יותר קדוש איש לפניכם הנה שובבים נערים הסו

 די לא הוי ברחוב, קולות עוד צוח כשעה הנערים, מתייראיסמן המלאכים כי חישב
 עתה מחדר לפנים חדר הגויסהכנסנוהו מן גס אלא הנערים מן מתפחדי׳ שהמלאכי׳

 שהוא, כמות חלק הנייר והנה לשוא אך ולוחש לוחש הדין וחזר .קולות, עוד כאן אין
 להם ישדר לא כי האכזר הוא והידעוני לכתוב רצו ולא רעבים המלאכים אולי הוי

 אלא אחרת דרך לך אין עניתיו עת באותו לשדים, משדר שהוא כמו קיום דורון
 מנה בכלל עניתי מוב לנסות מחר גס יבא כי התחנן* אז תגורש,־ או חתום או

 שכר בלי באחת המלאכים כי לשוא אבל ולוחש לוחש ועוד בא הג' ביום מאתים,
 הוא והלא לו לכתוב מהשדים ישאל לא למה מהרופא גדול ותימה יכתבו, לא

̂תן שלא עובה עצה ויעצנוהו אוכלים, הס בחנם א"כ קרבנות להם־ מקריב  להם ל
 או לחתום אס רצונך מה א״ל .שוב עובה, וכפויי הס גזלנים הנס כי כואומה עוד
 כמאה ידו וחתימת פיו שהודאת שאעפ״י וידעתי אחתום, כן רוח בקצר ענה וכו׳,

 היא וזו גע, כמו לידי ולמסור עמו לחתום עמי ב׳ עוד צירפתי מ״מ דמי, עדים
 אשמע ואס בו חזר כי ששמעתי מעעס שמו את כסיתי הנה פב״ב בעצמו חתימתו

 המלאכים מין בהשבעות שאול שאני מה כל וז״ל קלט את אגלה אז לסורו חזר כי
 שקר כולו שזה בעיני ראיתי אני אך יסודו, בהבל וכזב שקר אלא אינו לי לכתוב

, שקר השאלה כי ראיתי אני גס עד פב״פ :■עד פב̂׳
 בן וילדה הבת ונתעברה ה׳.בעניי ראה בעצמה זו בשנה כי אזכיר ה׳ וחהדי

ומכאן, מכאן קרח נפש בפחי הלך והרופא תהל״י, לחעו״ל בס״ע זכר
 שכר ומבקשים זמרי כמעשה עושים הבריות דעת גונבים איך יקר קורא הראית

 וכדומה וזרעים פירות כמו מינים איזה בראשונה הבאתי והנה רח״ל כפינחס-
 בכלל וזהו לאחר ויזיק זה לאדם יועיל או יז;ק או לאדם יועיל מהם מי להבחין

 המדינות כל לא כי לאחרת ויזיק זו במדינה יועיל פלוני מין יש וכן הרפואה,
* בס״ד,: החלי וזה באוירס, שוים

 ויגרשם, התולעים וימיה חס עבעו זעתאר, ערבי בל׳ הנק׳ אזלב א') אות
 עם יאכל ואס השיניים, כאב ירפא ממנו הלועוס ואדם

 מימיו יערב ואס לבנה, ליחה בסיבת החושך האור ויאיר הזיעה יעורר תאנים
 במקום או הנמלים במקום אזוב אגודת תניח ואס העיניס, כאב יסיר בחלב

: משם כלס יברחו . הפשפשים
ם י ח י ט ב  והוא ברעי״ך לו קורין ומצרים ובא״י חבחב לו קורין במקומונו א

והאבניס ^חול ודוחים השתן מעוררים וקרים לחים והס הוא,
''מהכליות



קלד יוסח נחלת
 קליפת תכתוש ואס ,1ננון המתקבן הכיובק טשן .נ'כ ומפניר והתקוה מהכליות

 יחכך ואס עמו, חכבסנו אס הפה ריח מעביר במיס והזרס דק לאבק זרעם
̂יו כיעור וכל כרלס כל יעביר בשרו על אבעיח בחתיכת ארס  • מע
ט ^לני  הקטניות ממיני ■מין והוא חימו״ץ לו קורין ובא״י סיחבר״א נק׳ בל״ע א

̂י\ וחמיס יותר טובים הלבניס ואדומים, לבנים מינים שני בו ויש במ,*
 הבשר שמעלים זהוא ונפח רוח ועושים באצטמוכא להתבשל קשים והס ראשונה,

 כי העור, את מזהירים .וע״כ בעיסה כחמץ בבשר ועושים אותי, ומאריכים
̂ת כחות ד בהם נמצא ויזהיר, יאיר ובהשתטחו והעור הבשר בהתארך  תא

כ וע לחים ׳ ומעט מהלבנים יותר חמים והאדומים ונפח, גידול חוס המשגל
\ ■ ׳ : המרירות טעם בהם ניכר

! תי סנ פ א  השתן ירחיב ביין ישתה אס חס והוא עגו״ז, אל שיבת בל״ע נק׳ '
 תערבו ואס ■הגרון, חולי ירפא בחומץ ישהה ואס השכרות, ויסיר

 יועיל הפרה מרת עס מימיו תערב ואס הלשון, תחת העולה צמח ירפא בדבש
 ויסיר האצטומכא יחזק סיכתו ושעוה וורד שמן עם תערבו ואם אזניס, לצלצול
ומכל.הזק; עש מכל ישמרם הבגדים בין בתיבות הזה העשב תשים ואס כאבה,

: עכברים ומכל עש מכל הספר ישמור בדיו מימיו תשים' ואס
ם ב׳) אות י נ ט  ומחדד והמוח האסטומכא מחזיק הקאוי, והוא בו״ן נק׳ בל״ע ב

שבגון} היסודות תמורת את לאחר ופועל הנפש, ומעדן השכל
התועלת רב הפרי בגרעיני דוקא הוא זה וכל השתן, ומגרה הראש כאב. משקיט גס
ומזה מאומה שוה אינה לבדה הקליפה אבל ,במקצת, יועיל בקליפתו מעורב גס

 פרי כגרעיני לא אך ומועיל משובח ג״כ הוא שה״י או טה״י הנק' עשב גס המין
 נופת עמהס תערב אס רק בעצמס, כלל־ מזינים אינס האלה המשקים לבדו, הקאוי
 ע״כ הדס, את הרבה יעורר מאד חזק הוא• אם השהי או הקאוי למזון, ישוו ותלב

 : הילדים ובפרט ולנשים לחלשים לא אבל הבריאים, לגברים רק הוא טוב
 אס השערות ומנדל 4מרמ ומר ויבש חס עשב הוא בל״ע, שמו כך ב^ייתר״!

 שבקרב התולעים ימית באספלנית הטבור על יותן ואס מבישולו, ירחץ
 קודס הקיר בבוא השדרה חוט בו ויסוך בשמן יבושל ואס מעופשים, נגעים ומנקה

 קיבוץ ופותח נדות ומעורר השתן מדקדק והוא שלה, הקור ממעט הקדחת בוא
או בעשנו, מגרש הכל חי או מת ועובר שלייא ומגרש נשים, מערות רעות ליחות

: ביין מבושל שתוי
ואם גרמו, ונ״ש יצמיא ריחו אבל המאכל תאות יעורר חי יאכלנו אם

בזרע יוסיך הוא כי המשגל תאות יעורר מבושל או אש צלי יאכלנו
 העבים, המותרים וידקדק ויחמם הריאות ויחדד הגוון יטיב והוא הקישוי, :.וחוזק
 הרעים מים ששתה מי יאכלנו ואס הבטן, ויהיר הזיעה וימשוך והנדות השתן ויוריד
 צלילות וישקיט השמע לכבדות יועיל באוזן מעלירתו יטיך ואם הזקס, ̂ידחה
הבצל במי יכחול ואס ימירנו, הבוהק על ממנו יחבוש ואם ממנה, המוגלה וינקה האוזן

:הריאות למחשך מאד יועיל
 מסקאט אגוז ונק׳ מסקאט ממדינה הבא והוא בל״ע שמו כך אטי״ב נ״ז גי) אות

וריחו טעמר והוא תמרוקיהם, עס אותו ומערבים כותשים והנשים

בצל

■ V S י י ' י V*־. •



יוסף נחלת
 שנפסק למי מאד יועיל והוא היד, בוהן כמי הזה האגוז וגודל ומבושם, וחריף חד

 רשים היטב, וישחקס האלו מאגוזים ג׳ או ב׳ יקח יעשה וכה גידו, ונתרפה זרעו
 הנז/ ביין המיס ויערב במים וורד מעט ויבשל מעט, היין ייחמס ביין אותם
נקי! מאכל כ״א הימים באותם יאכל ולא ריקנייא, אליבא רצופים ימים ג׳ וישתה

:בעה״י ויתאמץ ויתקשה זרעו ויוסיף יתחזק ואז
ת ) או ׳ ה י נ ד נ  יפה נענ״ע, בל״ע ־נק׳ עשב והוא משנה בלשון שחו כך ד

 אותו תלוש ואס התולעים, הורג וגס האצטוחכא לחמס
 הבא הראם חצי לכאב בעה״י יועיל ריקנא, .אליבא ימים ג׳ אותם ותאכל בדבש

 והירקין הבטן מן הדם נזילת יפסיק בחומץ עצירתו ישתה ואם קרירות, מסיבת
: הלב ותנועת .

ן י ^ ו ל מעובי׳ יחסר בחומץ יבשלוהו ואס עב, והוא הראש מוח ומרבה קר ד
ליחות שמרבה אלא טוב מזון יזון שמן בשר עם יבשלוהו ואם גרמו,

:העיכול ומפסיד באצטומכא
ת ר יי') או ש ב ותכף המזונות משאר אליו קרוב מזון והוא הגוף חזק הוא ה

 הוא ישן כשהוא אבל ומועיל, מאד טוב שחיטתו אחר
 עבה ומזונו ויבש קר בשרו כי השור בשר הוא שבכולם הטוב החלאיס, מחומרי
 בשר לתותי, מרוב שלשול מביא ולפעמים לעכלו קשה העגל בשר אבל ומבריא,

 אז כי סריס הכבש אס ויותר האדם את ומשמין בריא דם ומוליד ולח חס הכבש
 אינו מזונו ע״כ העגל מבשר יותר להתעכל וקשה יבש העז בשר מזוג, ולחותו חומו
ומוליד רע הוא הזקינות הבהמות ובשר טוב, הוא יניק או סריס הוא אס רק טיב
וכחם לכבות וקרוב מאד נחלש הטבעי חומס כי מפני רעוה, ולחות ועב גס דם

 והיובש, הרטיבות בין ממוצע בשרה התרנגולת מכולם, רע השליל ובשר אפס,
 וישמין הרבה טוב דם מוליד כי העופות, שאר ממזון ומיבחר טוב יותר ומזוט
 ומרטב מאד מועיל שלה המרק גס מה בזרע, ויוסיף הפנים מראה ויטיב מאד

̂יגליד ועב ולח קר הוא הדג בשר המוח, בעצם ויוסיף האיברים  ויועיל רטוב רם ו
 הזרע, וירבה הלבנה הליחה ויוריד האדומה מרה ולבעלי החמה לאצטומכא

כחרבות הס הישנים המלוחים הגדולים הדגים אבל לעכלו וקשה ויבש חם והמלוח
:מהם ירחק נפשו ושומר לגוף

ת ף ו) או ר  אבל בהם, יחבשס אס והקשים החמים לצמחים יועיל ויבש קר ו
הלב לכסוי יועיל מרטוב קר הורד ומי המשגל חאות ימנע

 לכאב יועיל ג״כ ורד ושמן הקור, בסבת שחלו ולעיניס ולשכרון החס הראש ולכאב
: האצטומכא התהלבות ויכבה הראש

ת ל או י ^ נ נ  ומתקן המזון ומעכל הבטן ומרכך הכבד מחמס ורטוב חס ״
 בו יכחלוס אס רטיבות מחמת שנחשכו והעיניס ■האצטומכא,

:התעלפות לחולי ג״כ יועיל והוא יתרפא, ומנופה שחוק
 אוהו ולמנוע ממנו להפטר ורוצה תמיד הרבה בגופו זיעה לו שיש אדם ד,5זי*?

 להביא תרצה ואס הייעה, רבוי מונע והוא ספיר אבן עליו ישא הרבוי
וזרועותיו רגליו כפות וסוך היטב מבושלים בשעורים בטנו חבוש לחולה זיעה

:ויזיע ויכסנו חס וישכב
אות



קלהיוסה נחלת
ם ח׳) אות שי בו האצכוומכא ומיזזק ויבש קר הוא ספרג״ל נק׳ בל״ע ח

 אחר צלויים והאוכלים יותר, מובחר הוא והמבושל
 טס במחבת ותבשלם קטנות לחתיכות תחתכו ואם וישמחק העצלה יסירו המזון
 הגוף איברי כל ויחזק והשתן והדמע והרוק הנחיריס לזוב יועיל השמן אותו שמן

וגרעיל הנפש, וישמח הזיעה ויעצור הרעבון וימנע בצחותו ויוסיף ויפטמו
: העיניס לכאב יועיל החבושיס

 החטיס יתבשלו ואס תבואות, מיני משאר יותר המזין והוא לח חס חטה
 יבושל הקמח ואס הדס, והזלת השיעול ולהועיל לעזר י יהיו ובמיס עצמן

 כתמי על ויונח ודבש חומץ עס יתערב ואס יתירנו,. קשה נפח על ויניחנו בשמן
 יתרפאו, שנתקשו דדים על ויניחו מזוג .יין עם יבושלו ואם יסירם, הפנים

:ב״מ נחש לנשיכת מועיל עצמו הדבר זה גם
ל ד ל  ראוי אינו: אך והאצטומכא הכבד ומחמם הליחה מנקה וחריף מאד, חם ח

 ועביס רטובים בדברים אלא לבדו לאכלו ולא חומו חזקת מפני להתמידו
 שיקרה חולי ולכל שבראש ולנה קור ולכל לנמק ומועיל מיבש מאד חס הוא ושמנו

: והשוקיס הברכיס ולכאב הכליות ולאבן בו
ץ1פ ט') אות טו  הליחה, ' היא חזק ארסי חומר בקרבו מחזיק טובא״ק או ר

 יכלה ההיא הליחה רוב אבל השפופרת דרך הזב השחורה
 העיכול תעלת אל ויבוא הרוק עם נבלע קצתו אך באויר וישתרע הטיטון בעשן
 אל טוטון חלקי הרבה יבואו בזה כי העשן, את לבלוע הוא טוב לא הרגל ע״כ

 לגמרי לשתותו הורגל שלא למי ואשרי הראש, ולכאב לשיעל קשה והוא הריאה
 לקטר הוא העישון בדרכי הטוב ממנו, לפרוש עליו קשה בו הורגל שכבר מי אבל
 עי״ז כי מהחליל גריעה הסגיר״ו עישון אבל מים, של בחליל ארוך קנה דרך

 הוא נצב ע״י הסיגרו יקטר אס אך הקיבה, אל ישר דרך טוטון חלקי יבואו
 מחרון ונרגש נפעם לבו אס וליישבו, האדס דעת להניח יועיל העוטון עישון טוב,

 ההפנייה לעורר גס^יל ועמלו, רישו ישכח אז כי וכדומה רבה עבודה או פחד או
 מרובה הקטורה אבל כשורה שיתיהו אס זה וכל השיניים, מכאב יציל ולפעמים

 הנשימה עליו יקשה כי טעמה, לא תאוה היא בנחירים הטובאק שאיפת טוב, לא
 וביותר יקולקל פניו והוד הריח חוש בזה וישחית, המדומה, גרוי מפני אפו דרך

 קדמונים מדורות בי נהגו כבר אשר הזקונים, לישישים רק לזה נניח אבל השפמה,
 על בו אסורים הקטנים, ונערים לנשים אך העניינים מיתרי יאתה להם רק כי
 לעיסת היא מכלם ורע מזיק היותר הדרך הפנים, תואר בזה ישחיתו כי פנים כל

 יתראה כי וחרפה, ומגונה נבזה מגואל תשמיש שהוא מה מלבד כי בפה, הטובאק
 חלקי כל יוכלו כי בה יש עוד חרופה, ושפחה הכישי כשפת עבה התחתונה שפתו

מזה ינקה לא ונקה הפה, רוק עם הקיבה אל ישר לרדת המזיקים הטובאק
: השרפה וחוס מתבערה

לפי ומחזקו, העיכול  ומחז העיכול ומטיב הטבעי החום מגדל הוא היין שתיית ייל 'ו״ד)אות
ה אל המזון ומעביר הכבד אל במהירות עובר שהוא’ העורקים ,

 ויתיר וישמין-הגוף במהרה האיברים בו ויזוט ובשתן, בזיעה המותרות ומוציא
ומשמח היגונות ומבטל הגיף צרי הוא היין כי והליחות, הרוחות ויגיש הבטן נפיחת

;הלב



יוסוס נחלת
 סזקה רפואה והוא הבריאוח, ושופר הפניס מראה ומכויב ומסעדו ומחיוהו הלב

 המרבה אבל כשורה כששותהו הוא זה וכל ולחישקיס ולמתפחריש ולנאנחיס לנאנקים
 מעלה חמימתו שמרוב לפי והמחשבה^ המוח ויפסיד הטבעי חוס יכבה בשתייתו

 ויש השכל, אור ומחשיכין המוח אל מבושליס בלתי וגסיס עבים ואדים עשנים
 ישן הוא ואם הטף יותר^ומשחין האיברים בו יזוכו האדום ולבן, אדום יין מיני שני

 והוא העורקים ומנקה חס שמזנו למי נאות הוא הלבן והיין קר, שמזנו למי יאות
 שרפת ומעכב הטף הוצאות וממעט, היסידות תמורת מאחר שרף ויין לרפואה, טוב

 יבוא הקיבה את שרף היין נרוי שע״י לפי האוכל כוסף יתעורר ידו ועל החלב,
 השותים שיני ולכן השיניים רקבון בעד ינן היי״ש העיטל, את וימהר אליה הדס

 הרחש מכביד לשכרון ממנה השותה אבל כראוי בשותהו זה וכל ולבנות, קלובית
 ושונאו בו הורנל שלא למי ואשרי האיברים, ומרתת השכל ויקהה העיניס ומחשיך
 אבל הרעות, תיצאותיו ערך למול מאומה שוה איט יחד טובו כל כי שנאה, תכלית

 ורבים מבנו, אב כפרישת ממנו לפרוש עליו קשה מנעוריו בו הורנל שכבר מי
 בעל האדם ומנהט,הלא דרכו יעזוב לא מדוע יי״ש לשתות המרבה על ויתמהו ישאלו

 יוכלו רק אס באמת היא■ נכבדה הזאת השאלה טבעו, לשנות ויוכל חפשית בחירה
 כי דעתו, לסוף ולירד תכונתו עד ולבוא חברו סוד לדעת יוכל מי אך לפותרה,

 באמרו שתייתו רבוי על ונאנח מר שהיה.מתאונן אחד באיש שמעכו באזנינו הלא
 שקלי מאה ידו על אשקול כליל שרף מהיין אותי למנוע שיוכל ומי ואשנאהו ישן מי

 אז וכו/ נפשו על מאד ירא היה כי סטלית לא טבעית ברפואה בתנאי אך כסף,
 ויש לב, תעלומות יודע הוא כי בעי, ליבא ורחמנא נפשו, מרת יודע לב אמרתי

 להעתיקם לי חלילה אך העניין, ע״ז סמליות גס מבעיות רפואות בכתובים איתי
 אולי טובים חיים למצוא קיוה אשר ותחת שכור, שותה איש חפץ בהם ימצא לא פן

 שותה שהוא מי אמנם וכו', יבוקש ודמו חובל הוא נפש כי ינמצא ח״ו, להפכו יהיה
מאד עד וממנה רעה מדה באמת זהו וברחובות, בשוקיס ומשתניע ומתהולל שטר

:בשוטים ליסרו וראוי
ת הפה ריח ויסיר ומתזק מבשל ויבש חס זעפרא״ן נק׳ בל״ע או

 הראות ויחדד הפנים מראה ויטיב לאשה, גדול מוס שהוא
 לאצמומכא ויזיק הראש מכביד אמנם המשגל, תאות ויעורר השתן ויזיל הלב ומשמח

:ממנו ■להמנע להמניקיח וראוי האוכל תאות יפיל כי ומכבידה
ן ו מ  אותו תשתה אס מהבטן והעוות הכאב ויסיר העיכול אל עוזר ויבש חס כ

 יועיל במים מזוג בחומץ תשתהו ואס שבבטן, התולעים ממית חס ביין
:הנפח מיני לכל ומועיל הרטיבות מיבש והוא הנשימה, לעוצר

 הדס בשמן מעורב ממנו הנסחטים המיס בל״ע שמו
 הראש ליחת מטהר בשיניו שורשה והלועס ויחזקט, השער שחיר

יוצא ממנו כי מיד, שינה לו ןבוא התינוק ראש תחת תטחו ואס הנחיריים, דרך
:המשכר אפיון

 ומזיל הליחה ויתיך הפה ריח ו והרוחות הנפח ישקיט ויבש חס כרפס
: לאצטומכא יועיל המאכל עם יאכלנו ואם השתן,

ת ל') אות פ הרבה במים תשקלנו אס אך קשה, ועיכולה ולח חם ת1ל
ותערבו

נך כשכא״ש



קלויוסח נחלת
 הרבה מזון יזונו אז ״̂ן מליהס ר:תה ש3ד ומעני יהבלין שמן כשל* עס ותערבו

 הקישו• מעורריש והש והבנין הגרון וירכי־בו הראית ויחזקי רח־רו וישמינו ועב
: והכליות הנו̂ן ומחממין בזרע ומוסישין

ת ) או העיקרית הרנייבות ושומרים המראה מאדימים המים בשתיית מ'
 כי המזון, ומבשלים והלב האצניומכא התלהבות וימנעו בגו^

 ומקצר צמאונו מרוה שאיני מי ולכן יתבשל, ולא בגוף המזון ישרף המיס לולי
ראותו ויחליש גופי יתייבש המזון בשיל בשעת ובפרני המיס משתיית משיעורו
 הדקים הגידים תוך לעבור יוכל ולח הדם יתעבה כי גופו התמוטניות ויתמהר

 אמונת ואך האכילה, כוסף מעט תתחזק מים הרבה שתית וע״י כשערות, מאד
 המיס תלי לידי לבוא■ יוכל רבים מיס שתית ע״י כי ההמון יחשוב אשר היא שוא

 ויציף יקיף המיס כי יען טוב, לא האכילה אחר מיד הרבה מיס לשתות אמנם
 מעט ימתין אבל ולעכלו, תוכו אל לבוא הקיבה מיץ את יתן ולא סלו המאכל את

 ־ השותה ינוע אך אס און כל בו יקרה לא קדים מיס להתעכל, המזון שיתחיל בכדי
 יחזקו כי הבריאות והגופות החס מזג לבעלי יועיל וכן חזקה, תנועה אחריה מיד

 רק להס וטוב להה יזיק הקר מזג ובעלי לזקנים אבל בעיכול, ויעזרו האלטומכא
 לו טוב בטן עצור שהוא חי וכן באצטומכא ולהבה להט והמרגיש החמים, המיס

 מאד יועיל ג״כ וזה וטובים קריס מיס צלוחית בבקר בבקר ריק לב על לשתות
 וינוח, שישב עד קרים מים ישתה לא הרבה ומחומס ויגיע עייף האדם אס לזכרון,

 מסביבותיה הדס יגרש עייף, והוא הקיבה אל פתאום קרים מיס כשיבאו כי
 הוא האדם, לבריאות ומועיל וטוב המובחר המיס במים מעלות חמש ומתעלף,

 חול, הרי שאצל מעינות מי והס במשקלו, וקל ונקי וצבע וריח טעס לו אין אשר
 מתעפשיס, אינס מימיהם התמידי תנועתם בעבור הזורמים הנהרות מי שנית

 שבק החמין הקיטורין בעבור להתעפש שממהרים מפני המכונסים גשמים מי ג׳
 רסס, לעולם הס, גשנעם מי כי מפני ולכבוס ולבשול לזריעה מאד טובים אבל

 והס ונמס השמש ואס וברד שלג ונעשה הנקפא ומטר מטל המתהויס מיס ד׳
 תמיד נוחם בעבור העומדים יאוריס מי ה׳ שבהם, הזוהמא מפני לשתיה ,רעיס

 אדם נאלץ ואם בהס, כרוכה וסכנה כ״כ רעים והס ויבאשו הרבה יתעפשו
 נדבקים שבהם הרעים שהחמריס לפי עציס פחמי ע״י יסננם רעיס מיס לשתות

 : מנגעס ויטהרו באור ההם הרעים המיס לבשל או הפחים, אל
ת ו נ ו ^ ^ ל  התלהבות וישקיטו הצמא ישברו ולח קר והוא כיי״ר נק׳ בל״ע מ

 ויעבור להתעכול קשה גרמו אבל השתן יזילו וזרעו האצטומכא,
א; כשהוא בעורקים נ

ף ל) אות ר שס מ־ן והוא הקטורת, מסמני אחד הוא נ  ומריחה לכרכום דומה ס
 והכבד המוח לקרירות וטובה הבטן, ועוצרת ויבשה חמה והיא

הלב: וצער כאב ותרפא
 האצורים המים ומבצרא, מהודו הבא קאקו אגוזי הנק׳ הוא בל״ע שמו כך נרני״ל

 הצמאה את לרות לשתיה טוביס חלב, כמו ושמנים מתוקים הס בתוכו
 שרף ויין להתעכל וקשה עב גרמו אבל ‘השתן, להגרה וביחוד מעים חולי כל ולרפא

:וללב לבטן יפה ומחוק מאד חזק הוא ממנו העשוי
אות



יוסח נחרת
ן ם')אוח ״ י ר ג נ כ  הצמא מסיר קר הוא כובטו וסומן; מדבש הנעשה הוא ס

צרכו, כל חמוץ יהיה אס והדס’האדומה וכס והחמימוה
 מפני עובי בגרון עושה אמנס שבבען, הליחה ומחחך השתן להגרת יועיל הוא נס

:השלשול ילבעלי החלש העצב לבעלי ומזיק חימצתו
 הזרע, ומרבים- וישלשלו הגוף ישמיט במיליע ולחים חחים ענבים ע׳) אות

 דוקא וזהו העיכול, במקומות רוחות מהם יתילדו אמנם
 כווביס הם שלש או יומים. מקודם הלקומים אבל שעה, באותה הלקיעים בענבים
 :מהשחורים טובים והלבנים חהחמוציס טובים והמתוקים רוחות, יולידו ולא

 העליון ולקרב ולריאה לאצטמוכא ורעים להתעכל וקשים גס "מאכלם עדשיט
 מיבשים כי העינים חשכת יוליד ולכן העיניס, וגידי המוח ולקרום

 יבשלוס ואם והשתן, והזרע הקשוי וממעטין הנוף ומיבשים ומנפחים רטיבתם,
יכבו בחומץ יבשלום ואם יעצרו קליפה ובלא ישלשלו ומלח שמן עם בקליפתם

: הדס התלהבות
ומולידים ולחים קרים והלחים להתעכל, וקשים ויבשים קרים פ׳) אות

 בקמחס העור תרחץ אס בבטן, ונפח ועבות גסות ליחות
 על'הנפח או בפנים הנולדים העדשים על מקמחס תחבוש ואס ומנקהו, מטהר'אותו

 או כמון עליהם ויושם היטיב יבושל ואס בעה״י, ירפאו בביצים או בדדיים הטלד
 המצח, על ומונחים ולעוסיס כתושים הפולים בהיות וכן המשגל, תאות יעורר פלפיל

העינים: אל מ^הראש היורדות יעצרו.ליחות
ל£5 £ י  מחמס הוא כי המאכל, ומעכל הבטן ומרחיב לבישול עוזר ויבש חס ל

 וידקק השתן ויעורב מהבטן ונפח הרוחות וטורד והדס האצטומכא
 נגד מאד טוב הוא במרקחת יתערב ואס הקר, מזג לבעלי טוב הוא ולכן המאכל

הריאה: גסות^יומנקה מליחות הנולד המתמיד השיעול
האכילה, תאות ומעורר השתן ומרבה הירקון לחולי מועיל ולח חס אות

 הקיא זמעורר לאצטזמכא רע הוא האכילה קידם אוכלו ואס
 וישמין, יעכל האכילה אחר יאכלנו אס אבל השיניס, ומקלקל העיכול מתאחר
 הכליות ויחמם הכבד ויחזק הליחה ומחתך הקול ניחור ומסיר והמוח הזרע ומרבה
 : הנמעדים הרגלים לכאב ויועיל קצתהמעיס ויחזק העצלות ויסיר מהם האבן ויפוצץ

 וזנין האצטומכא מחזקים והיובש הרטיבות בין וממוצעים חמים
: הכבד וישמיט טוב מזון

ת ח ק' או צ ז  ומעביר השתן פותח ויבש חס והוא סד״א חב״א נק׳ בל״ע ל
 ומ״ש לב, כאב לידי בא איט בקצח והרגיל שבבטן, הקרירות

 הלחם עם האפוי אבל אפוי בשאינו דוקא המות מסס מס׳ אחד הוא שהקצח רדל
לחולי יועיל שאור של תבשיל תוך קצח מעט תשיס אם לאדם, גדולה תועלת הוא

: אותו ישתה אס השלשול
ד ר פ נ ד ן  : הראות ויחדד הפה ריח ומסיר והכבד האצטומכא מחזק ויבש חס ל

המאכל ויעכל הראשים האיברים יחזק ויבש חס דראציני קליפת הוא קרפה
:האלטומכא ומחזק

ת ) או ׳ ם י ^ נ ו מ ולחין חמין המתוקים וחמוצים, מתוקים מינים שני בהם יש ר
טבעס



ת ל ח ח נ ס ו זי ל ה

הירוקה; ולבעל ולריהה ללב
אה לרווה כיוביס והה דם בלא בי: דס

 ולחזה לגדין ומועילין הבטן ולרכך לשלשל טבעס
 ב־ן שלשול כל עוצרין ויבשים קרים והחמוצים

 הלינה ומחתכים השתן מדלים ים הכבד חום חת ולקרר האצטומכא ולחזק הצמא
: הראש וכאב השכרות ומסיר עוצר מהם העשוי והעסיס

^ ) או '^ □ י ר ז ל מועילין אבל להתעכל; וקשים ולחים חמים הם המתוקים שי
מעט; טוב מזון ומזונם במוח ומוסיפין הגוף וירטיבו לגרון

 חטה חלב עם לשתות ינתט ואם שינתק הרד לאשר ממוצעת שינה לידי מביאין גם
:במהרה דם הזלת יעצרו הנז״ל הנענע ועשב

 בארצות טובים אינם ולכן חזק; חימום הטף ומחממים ויבשים חחים הם
 מזג לבעלי מועילים הבא החום; מזג ולבעלי החום ובימות החמים

 ויםירו הנדות ודם השתן ויורידו העינים ראות מרבים חמימותם ומרוב והקר
מכחישין שהן כמות חיים אבל מבושלים או צלוים ודור,א הזרע, ומרבה הצמא

:הזרע וממעטין
 מרפא ושמנו שמכונית^ בו יש כי ומרכך הפה ריח מוליד ולח חם

 נזקי ומעבירים הנשים לרחמי ויועיל האצטומכא ומרפא המעיים
:השחורה המרה נגעי

m (ם ת׳ י ר מ לכישול וקשים ועכור עב גם דם ומולידים ולחים חמים ת
 הזרע ומרבים הרבה מזון מזינים אמנם הראש; ומכאיבין

 הוא אם וכ״ש לשחורה; קרוב דם יולידו מהם הנעשה והשכר השתן; ומעוררים והדם
:הזרע ומרבה הגוף מפטם אמנם בכטק ונפח רוחות יולידו חדש

אור; מפיצי הגופים את לראות בעין הראות חוש והם באדם יש חושים
 לקבל בחוטם הריח וחוש והשאון; הקולות את לקבל באזן השמע וחוש

המאכל את לטעום בלשין הטעם וחוש באוש; או נתוח הוא אם ולבחנו הריח את
אבר לו ואי; הטה חלתי U - , . , . הוא המשוש וחוש מתוק; או מר הוא אם והמשקה

 והקשה הרך הל^׳והיבש ותחום הקור נרגיש בו כי שונות הרגשות וכולל מיוחד;
 מלך והוא מכלם והנעלה הנכבד הוא הראות חוש והכה והעדון; הכאב והקל הכבד

 כי ועיד החושים; ושאר השמע מחוש מהרה יותר מתפשט שהוא מפני החושים,
 במעלה השני הוא השמע וחיש העין, את מאבוד אחר חוש באבדן האדם יבחר
 ישמע, משלא יריח שלא לאדם נוח ועוד הריח, מחוש יותר מרחוק שמשיג מפני
 הטעם וחוש הטעס, מחוש יותר מרחוק שמשיג מפני במעלה הג׳ הוא הריח וחוש

 הוא המשוש וחוש מרגיש, וגם טועם פעולות שני בו שיש מפני המשוש מחוש נכבד
לבד: הרגש כ״א משיג שאינו שבכלם הפחות

 ד״י אלו וכנגד עפר, מים רוח אש והם באדם מורכבים ארמ״ע יסודות
והשחורה, והלבנה והאדומה הירוקה המרה והס נוזלים ד'שקוים באדם יש ^

 בגוף וכשתרבה המרה, בכיס ומשכנה האש בטבע ויבשה חמה היא הירוקה המרה
 המרה חמוצים, דברים לאכול יתנהג המרה זו לנצח והרוצה הירקון, תמשוך כולו

 אך הגוף, שטח ובכל ובלב בורידין ולושכנו האויר כטבע ולח חס הדס הוא האדומה
 כשירבה אך הגידין, דרך הגוף איברי כל הזן והוא הכבד, מן הוא מבועו עיקר
לאכול יתנהג המרה זו לנצח והרוצה והרגזנות, החמימות החשוך מדאי יותר כ״כ בגוף

מא־ל-ס (לה)



2יוסו נחלת
 המובריס לבן מיץ והוא המיס ככיבע ולחה ק־ה הלבנה הליחה מהוקיס, מאכלים

 הנוף>וכשהרבה מהפשמבכל ומ־ס בריאח שנונחי עיקר אך הגוך; חלקי בכל כמעע
 יתנהג הליחה זאת לנצח והרוצה והעצלות, השדפין תמשוך כ״כ בגוף הליחה זאת

 והיא העפר. כמבע ויבשה קרה היא השחירה המרה מלוחים, מאכלים לאכול
 הפנים, וזועף הדאגה תמשוך הגוף בכל וכשתרבה בנוחול, ומשכנה הדס שמרי

 של מזוט אלו וכנגד ושמנים, דשנים מאכלים לאכול יתנהג המרה זו לנצח והרוצה
 כח הדוחה, וכת המברר וכת המעכל וכח המושך כת והם כוחות לד׳ מתחלק אדם

 יסוד מכת בא וזה לטפו, והמשקה והמאכל המזין למשיך שחושק הכת הוא המושך
 חמימות מגודל הבא הכח הוא המעכל כת היסודות, מכל לקבל שכיבעו העפר

 שטבעו האש יסוד מכת בא וזה המאכל, את ומעכל המבשל להבה כאש האצטומכא
 והיפה הטוב הבורר הכח הוא המברר כח שמעכלו, עד לו הראוי בדבר להחזיק

 בא וזה צאתו, עת בא עד לבדו הפסולת את ומבדיל לו הראוי הזנתו די שבמאכל
 הכח הוא הדוחה כח זמ״ז, והעבים הדקים החלקים לברר שטבעו הרוח מיסוד

 והשתן הפרש כמו לטף חוץ הפסולת דוחה ומשם הנקבים נפתחו הצורך שבעת מה
 דבר, כל ולנקות פסולת כל לדחות שטבעו המיס יסוד מכח בא וזה וכו׳, והליחה

 המאכל סובלת שהאצטומכא מה ר״ל המחזיק, כח הוא חמישי כת מוסיפין עוד ויש
כל רופא הבורא ישתבח המעכל, כח עם נכלל זה אמנם העיכול, גמר עד ומחזיקתו

:לעשות ומפליא בשר
וyיtע  העצמות כל ומשקל ליטראות, ק״נ הוא בינוני אדס שמשקל המחקרים ר

 עצמותיו משקל בינוני באדם נמצא הגוף, כל ממשקל שליש הוא ^
 מהם השוה עמק אל באו ולא בהס נחלקו העצמות במספר. אך ליטרא, חמשיס
 שמספרס קכלו ורז״ל רס״ו, ומהם רנ״ו ומהם רמ״ט ומהם רמ״ה במספר מונים
 אמת, בפיהם ה׳ ודבר דלתות ושני צירים שני לה שיש רנ״ב ובאשה רמ״ח

 ליטראות, ששה4ומשק^המור ליטראות, כ״ה הוא בינוני באדם האדם דם כל ומשקל
 חלקים הוא והשני מקשיים, חלקים הוא האחד חלקים, מיני. משני מורכב האדם

 עצמות,''תטכיס והס מינים, י״ב הס האדם בטף אשר המקשייס החלקים נוזלים,
 צפרניס, שערות, עורות, קרבים, שקדים, עכברים, עורקים, ורידים, גידים, עצבים,

 ועיקרו הטף עצס הן והן מכולם, יותר והמוצקים המקשייס הס העצמות והנה
 החשוב ולא הטף, כלי לכל היסוד המה כי לבית המסעוד כקירות והן עמידתו, -ותוקף

 ושקדים ועצבים ומעכברים ומחובר מורכב אבל כן איט אחד, מחומר הבשר היות
 מוח והס מינים, ט״ז המה האדם בגיף אשר הטזליס והחלקים וכו׳ וורידים

מיץ הקיבה, מיץ המיס, החלב, הדס, שבעצמות, מוח שבשדרה, מוח שבראש,
האוזן לחות האף, לתות דמעות זיעה, שומן, שבפה, ריר המרה, ליחות הורידים

יעלה שדים ביונק האדם, טיית הומר רוב המה הטזליס החלקים כי ודע השתן,
 הנוזל אמנם למאה, נ״ד עד הוא ובגדול טיתו מכל למאה ע״ה עד הנוזלי חלק

 דמו משליש יותר ממט יאבד אם לחיות, א״א בלתו הדס הוא באדם נכבד היותר
 הדם טזל שבהס הטף בכל עיבריס וקטינים גדולים גידים הרבה דם, מחוסי־ ימות
 גידי כל ומרכז שער, וגידי פשוטים, וגידים דופקים, גידים מינים שלש על והם
ומתחלקים מתפשטים ומשם הלב מן התחלתם דופקים גידים הלב הוא יחד הדם

לסעיפים



קלחיוסח נחלת
מהם הפך פשומים וג־דיס ה;וןז, חלרך לכל הדם ופזליכיס רב־ס וענפים לסע־פ-ם

' ובכל פצפם באברים הפפל״ם ל '’ ״ ׳ ז י י " ׳ " : ' . ; 0״
= מיל■:'״ הדופקיס נידיס נמצא ' P י'' ק ;־'ד ^'!־• ״ ״ ?;

ס מן ®P ״פצי-יט ויתפצלי הנחלים הדופקים הניוי ' ~ ־ ד יי
ם ,שע, גידים צק ווע״ב פשוטה לעין יראו לא אשר השערה כחוטי מאד ד .

ל=' ייעק'= ניייט נין׳ הדם המוליכים

 כמיח כ־א גמנח לא ב, הגולגלת הוא הראש חלל א׳ הן, ׳,אל, האדס בג, נמצא״
״ ̂ ג השדרה, חוט הנק׳ הכסך חבל עובר נו השדרה חלל נ׳ לבד, ̂  החזה ח

. U הבטן חלל ד' והורידין, והלב הריאה ושכונת והושט הקנה עובר  ׳-■׳ I י. מ.׳
 החח וכוח האגן חלל ה׳ והמעים, הכליות ושתי המרה עם הכבד הטחול עם
 ה״ה!, ש-חופיה ואת הרע׳ מעי והוא חלחולת או הכרכשתא בתוכו הבטן חלל

 הי,.ה הנדונים החלגיס מלבי הביצים, שלש עם הרחם נס בתוכו ישכן ובנקבה
טי והאזנים והעיניס והפה האן) כחללי הרבה קטנים חללים עוד ימצאו ה  ו

כ.- בדרך ורפותתו הנון) נחוח׳ מחכמת מזעיר מעט בכאן נביא והנה ודומיהם,
: מהראש וניצחיל האפשרי ובקיצור

ת ל ו ג ל  נכנכונצ ארוכוה רבות תפירות ובהס עצמות משבעה מרכבר! הראש נ
 ת ̂ יתפרדו וכא ת^ו עס אלי היכיב ונקשרים ממרות כשתי בזו זו

 ^חת תפירה כ״א נמצא לא האשה בראש אבל העשן, יוצא ומביניהם גדול בנח
 .החש ראש זה ו.פי וחוס^ מקור מעילה שמירה צריכה מאד לח שמוחה לפי עגולה

 הרחש צורת כתפו, על והאית ראשה על המשחוי נושאת לפיכך האיש, משל חזק
 נירה כי המוח מן כמות יותר להחזיק כדי האחת סבות לשתי וזה עמלה היא

 .סי- המוח בק־נים, היזק יקבל שלא נדי ועוד צורות, משאר יותר מחזיק עיגול
 ^והיא ^קשה החחד קרומים שד איתי ימקיפין ולה קר והוא הגולגלר. בעצמות כלו

"-אגין הן הגןל־וי!'^ וב׳ למוח ודביק רך הוא הב׳ והקרוס הגלילות, לעצם דבוק .1 
̂  ̂ק<- /,יןיע I והו עכביש קירי קרום ונק׳ ג׳ קרום עוד ויש לחייזו מרוב המוח
״ והשני החומס, שבקצה הנקב אצל האחד מקומית, בשני רבים  הענס ח

 המית וביצחיצית מהחלאים, המ-ת ינצל יבזה שכמיה, הפסיליצ פילמים ומהם שבחיך
 והיח העגבות עד השדרה לחיכי המיח ייצא ובי עמל נקב יש הראש אחורי חיר דרך

 ט רבים וגידים עירקים חומר חמתו מאד רך לבן גוש היא המוח קרימיס, מג׳ ג״כמוקא
 הונני השדרה מחוע הו המוח מן היוצאים האלה והעורקים קכינים, דם כלי רובם אשי

 ההרגשה המוח חת מעוררים והמה המך, בכל ועיבריס ונמשכים ומסעפיס ומתפשמיס
 הנ-צ-א האנבע במקיס הנמצא העירק הנה פגע, מאיזה כיאבת האצבע ד״מ כיצד

 חה המרגיש הוא לבדו המיה רק ני יויגש, ששם המוח חל ההוא הגיוי את מביא
ק והעירק הגיוי, יצא שממנה באצבע הכאב .המ;ח ומבש־ הגיוי להרגשת ממינע י

"’"יי טה ותהיה נפגע האצבע כי
הגניו־ יחץ חז מכיניצה איצ תעירי יחם מלגיאך, ישני עדן בעיינו הנה ד״מ כיצד
עיי למען ייושלים עיר עד המי.יח החיכי דרך הזה  .אור, .נאת כח חיזה שם י
קכ שאס הגוך בעורקי הוא וככה מאימה, שם מעיר איני אז החוט נפסק ואס ק. ת נ



יוסה נחלת
 חי^שר ידע איככה כי מאומה, מרגיש אינו המוח אז אבר איזה או האצכ-ע חוכי

 ירגיש ולא יחיש לא לוהכי אש3 נשרפנו אס א̂ן עצמו והאנבע ממשלתו במרחקי
 שוכן הגדול קען, ולמוח גדול למוח לשניס יחלק המוח במוח, אלא הרגשה הין כי

 נמצא הגדול במוח הראש, אחורי מול עמוק מתחתיו שוכן והקכין הפניס מנד
 משכןו והס המוח, חדרי או חללי ונק' מיס מלאיס חדריס או חלליס ארבעה
 כח הוא השני בחדר ההרגש, כח הוא הא׳ בחדר שבאדס, הרחניות לכתות

 כמו הדמיון על ישפוכי הוא כי שופע ונק' השכל כח הוא הג' בחדר הדמיון,
 הד' ובחדר בפועל, ופעס בכח יהיה פעס והדמיון המורגש, עב ההרגש שישפוט

 יש מיוחדת, פקודה חלק ולכל מאד קטניס מחלקיס מרכב המוח הזכרון, כח הוא
 מיוחד חלק ויש השמע, לכח המיוחד חלק ויש הדבור, כח ישכון ששס מיוחד מקוס

 וכו', הדבור מרכז כמו מרכזים נקראי' במוח כאלה מקומות וכדומה, הראוה לכח
 ע״י הזה הגרוי יוליך הדבור לחלק המשכן שהוא החוח חלק יתגרה אס ד״מ כיצד

 במרכזים וכדומה למענהו, הדבור יוצא להניע הלשין לעצבי ההולכים העורקים
 כמו לפעולתה, לצאת בו התלויה הפעילה תמנע ההם המרכזים אחד בחלית אחרים,

 בריא עורק אס אך לדבר עוד יוכל ולא יאלם השבץ ע״י הדבור מרכז ינגך אם
 לראות עוד האדם יוכל לא בו יפגע שאס הראות למרכז במוח מקום יש וכן הנהו,

 האיש יוכל לא הדבור עורק ידיהס אס להיפך וכן בריא, הראות עורק בהיות גס
 מרכזי מונחים הקטן במוח לכלס, תקיש וכן בריא הדבור מרכז מוח אס גס לדבר

 מן אחד הוא המוח התפלצות ההילך, שהוא הרגלים תנועת וביחוד התנועה
 על או הראש על כבדה מכה ע״־ בילדים, וביחוד בעולם המסוכנים המקרים

 אופן בשוס הילד את יכה שלא איש כל יזהר מאד ומה להתפלץ, המוח יכול הפנים
 אשר מאד, ורגש רך הילד מוח כי מאד, קלה במכה אפילו פניו על או ראשו על
 הוא הראם מאחורי הגלגולת עצם סכנה, לידי ולבא לזוע יוכל קלה ממכה גם

 להיות ^צריכות הרפואות כן המקומות מזג הפוך לפי ולכן פנים, ■משל יותר קשה
 דברים בה לשוס 1טז^ אינו נשבר או ניזק הפנים למול הראש ענם כ״א הפוכות

 שערות חמין, דבריס לריכין הראש אחורי כשישבר אמנם רך, שהעצם מפני חמין
 אשיות מליחות והס הקנה דרך הלב מן העיליס העשנים ממותי נולדים הס הראש

 הגס השער הראש, שמחמיס ותועלתם ויבש קר טבעם מעשן נולדים שהם ולפי
 וקרירות הלב מויך על יורה הרך והשער המוח, ובריאות הצב חוזק על יורה

 הדס כלי גס הוא עורקים שחסר לפי מאומה מרגיש אינו בעצמו השער המוח,
 יותר בקיץ מבתולה, יותר בבריא מבזקן, יותר מהר בבחיר יגדל השער בו, אין

 התולדי חום מאפיסת הלבנה בהס תתרבה שאז לפי בשיבה השער ויתלבן מסתיי,
 והפרש הטבעי, חוס אפיסת מרוב ילביט והבחורים השער, תוך אל האור ויחדור

 בראש תחלה ילבין הבחורים לובן כי הבחורים, שער ללובן הזקנים שער לוכן בין
 בשמן ימשחנו השער להאריך הרוצה ועיקרו, בשרשו תחלה ילבין ולזקנים השער

 סיד יערב או הדס בו שנתבשל הנז׳ בשמן ג״כ ימשחט ולחזקו להשחירו שומשמין,
 ורד בשמן מעורב שומשמין בשמן או החזרת, במיץ ראשו ירחץ הראש לכאב ובורית,

 הצדעין, ועל המצח על וישים חומץ ומעט ורד שמן עם שעורים קמח ילוש או
או ביצה, חלמון עם ובלולים שחוקים ומצטכ״י מזנגבלים תחבישת עליהם ישים או

יבשל



קלטיוסח נחלת
 וילוש תאנה עץ חתיכת ישרוף הראש, על המיס וישיס בשמן וחומץ כמון יבשל

 המלח על רכיויה במיס וישרנה אשיון מעע יקח או ברקתות, וישיס חומץ עס עפרה
 צריך קדחת גס שנלוה או הרפואות, מאלו אחד הועיל ולא הכאב יתחזק ואס

 המלח יהלוס אז כי הקיבה קלקלת מחמת בא הראש כאב אס ברופא, לדרוש
 א׳ יעשה ואח״כ להקיא׳ או היעב המשלשל אמצעי לו יותן בתחלה עמוס, והכאב
 קרוס אל פתאוס דס יפרוץ כי השמש חיס מחמת יקרה ופעמים הנז/ תcמתחבו
 ואז ראשו, על קרח כיס תבנית יעשו כי הקור הוא רפואתו כל ראש וזה המוח,
 חמוצים משקים לקחת כיוב ויתרפא, המחלה אה וישרש אחור הדס ילחץ הקור

 מחמת יקרה ופעמיס הראש, כאב אופני לכל ביובה קרה תחבושת והכלל וקרים,
 עוב אויר כי וזך, נקי אויר לו מוכ וזה התנור, והסקת פחמים איד כמו חמימות

 בכרכום חומץ עס עדשיס שיאכל וכיוב והיין מהבשר ויזהר הרפואות, לכל הראש הוא
 מאכלים ויאכל הקרים^ מהדברס להזהר צריך ואז קרירות מחמת יקרה ופעמים

 הכאב יוצא שאז נזילות מחמת הראש לכאב ישן, חזק יין וישתה למרחץ ויכנס חמים
 האש על היעב ויחמם שיש של אבן יקח וזה הראש, כל על ומתפשע העיניס מבין

 בעה״י, ויועיל לד מכל ראשו וינענע בחועמו הקיעור ויקבל מוב חומץ עליו ויזרוק
 קרח כיס כמו הקור את מאד הרבות ע״י מאד לנגד יתאמץ המוח דלקת לסככת

 צבי מקרן אפר ילוש שבראש לכנים לשלשל, חזק אמצעי לו וינתין קרות, ומעטפות
 לנתק חומץ, עם מלוחים במים היאש וירחץ הכניס, מקום בו וימשח שור מררת עם

 חתיכות יקח או עגל, של כליות חלב עס מעורב כתוש מלח עליו ישים הראש
 העופרת טעם השמן שיקלוט באופן זית שמן עם כלי באיזה העופרת ויתיך עופרת
 ומשיגים הראות חוש כלי הס העיניס :השער בו ויצמח ויתרפא הנתק בו וימשח

 והתחתון העליון שמורות שני ע״י מגונה עין וכל החושים, משאר יותר למרחק
 להשמורות יש עורות ושני העפעפיס והס קטנים שער מורי צומחים בשפתן אשר

 העין על וחופה ומתפשט רירי עור הוא והפנימי בשר עור כמראה הוא החיצון
 יוצאים ומהם גידיגהדמנ! הנק׳ קטנים ורידים שני שם העניסיש ובזויות העצמי,

 כי מדאי יותר יתיבשו שלא כדי תמיד העינים את להרטיב ותועלתם הדמעות,
 ועוברים נמשכים דקים נקבים שני יש הגידים ובאלו לעיניס, מאד מזקת היבשות

 הכפויס העינים וגבות ג״כ, החוטם מן דמעיית תצא לפעמים ומזה החוטם, דרך
 וגס היזק מכל ולשמרם העיניס על להגן ג״כ הס לעיניס ממעל ירח כחציא

 המצח זיעת לעציר תועלתן הגבות ושער לעין, לפנים האיר את מקבצים הס
 משבע ומורכב בנוי העין לאדם, ולתפארת לטי הם וג״כ העין על ידלוף לבל

 א׳ הן ואלו מכלם קטן וא׳ בינוניס וג׳ העין, רוב ומכסים גדולים מהם ג׳ עורות,
 אל ומחובר שבעין הלובן והוא העין את המסבב החילון והוא הלבנה עור נק׳

 תחת המונח והוא הקרניות עור נק' ב' רוח, לכל העין את המטיס העצבים
 כל ומלביש וסובב הראות גיד את וחופף ובהיר זך ולכן קשה והוא הלבנה, עור

 הקשת עור נק׳ ג׳ העין, חיצוני הס אלו עורות ושני ומלאחריו, מלפניו העין
 העור ובזה הקשת, מראה כעין שונים גוונים בעל והוא הקרנית, תחת מונח והוא

 ולו האור, קרני נכנסים שבו עיין בבת או אישון הנק׳ הראות נקב באמצעו יש
אלו עורות וג׳ תתכוונו, או המתחתו לפי להרחיבו או הנקב את להקטין הסגולה

הנז׳



יוסף נחלת
 בעור הראות נקב את מנסה והוא הפרסא עור נק׳ ד׳ שבכלס, הגדולים הס הנז׳

 עור עס העור וזה מכלם, הקען הוא הזה העור כי וען ונאוה, שחורה קטנה
 דקיס מגיד־ס ארוג שהוא מפני הרשת עור נק׳ ה׳ העין׳ אמצעי הס הנז׳ הקשת

יסוד הוא כי האור את המרגיש העין תלילי והוא רשת^ כמעשה ועשוי מאד
עכביש בקורי ותוארה הבדולח עור נק׳ ו׳ מחוץ, המוחשים את עליו המקבל העין

 וג׳ לעששית דומה שהיא לפי העששית עור נק׳ ז' שעליו הרשת לזון ותועלתה
 והס ליחייס חמריס שלושה העין בפנים ג״כ ויש :העין בפנימי הס אלו עורות
 באמצע ועומדת צבע מכל נקיה העדשה החלמות, וריר העדר הזכוכית חומר
 בנקל היזק תקבל שלא כדי קצת עגולה והיא כבדולח, ובהירה קדמה ומעע
 יען יותר בנכון המורה הדבר שתקבל כדי קצת ששוחה אלא לגמרי עגולה ואינה

 מאד ובהיר וזך במים צלול הוא הזכוכית חומר ופועלת הראות רוח מענה כי
 שקוע הוא קדמה ומפאת הרשת עור יקיפהו מאחריו נקפה מחומר כדור וכמו

 להגין כדי העדשה לפני בחוץ עומדת החלמות וריר העדשה את ומקבל כקערה
 הקרנית עור שבין החלל את וממלאה ולבנה זכה והיא השמש, אור מפני עליה

 כלים זהס עצבים, הנק׳ בשר מיתרי ששה עין לכל יש וג״כ הקשת, עור לשכיח
לכאן ובאלכסון ושמאל ימין ומשה מעלה תטעות בששה העיניס לתטעת ואמצעים

לא למשה ולא למעלה לא להביש האדם יכול לא האלה העצבים ולולי ולכאן,
להרים העין בחלל יש שביעי עצב עור לבד, פניו נוכח כ״א לשמאל ולא לימין

ותחלה מוח של מהעצם ויוצאים צומחים הראות גידי ושני העליונה, השמורה את
 באלכסון השמאל אל מהימין הולך אחד לשנים, נחלקים ואח״כ צמודים הולכים
 בת אישון תוך אל ומגיעים העיניס שני אל הימין אל השמאל מן הולך והאחד

 המוח אל והמוחשיס המראות נתפשים ידם ועל הראות חוש בהם פועלים ואז עין,
 כי תבין ומזה כנז״ל, החושים כל שאר וכן במוח רק הוא הראות חוש שורש כי
 שהי עיניו בשתי יראה לא ולמה אחד מוחש כ״א עיניו בשתי האדם יראה לא

 על כאחד באים ס05שבהמ מפני אלא נחלקים, גידים שני שהם אחרי תמונות
 עליהם ישפוש לכן אחד, לעבר עיניו שהי השינה העצבים וע״י המוח מן שוה דרך

 אלא העיניס אל שוה בקו ילכו לא האלו הגידים אס אמנם אחד, דבר שהוא
 האחד שהעין לפי שנים שהוא אחד דבר לו יראה אזי יעלה, והשני ירד האחד
 ובל״ע זוגדיס רואה הנק׳ וזהו למשה, והשני למעלה שהוא ההוא הדבר לו ידמה

 לפי זוגדוס, רואה ג״כ הוא ונחלה נדהם עיניו מעצבי אחד אס וכן אחוול, נק׳
עם להטות יכולה אינה ההיא והעין נוע, בלי מקומו על עומד הנחלה שהעצב

לבד, אחד דבר אלא יראה לח אחת עינו יסתום אס שהרי זה על והאות חברתה,
 התבנית את לעזוב נכוחה לשפיט עצמו להרגיל זוידוס הרואה האדם יכול האמנם
 הנז״ל הרשת עור עם העין עדשת אמיתי, למוחש השניה אה לו ולקחת האחת
 אל קרובה שלהם שהעדשה אדם בני יש כי אדם, כל אצל שויס אינם
 לראות יכולים ואינם הראות רחקי ואלו מאחריה, אשר הרשת עור

 ממוחשיס הבאים האור קרנה הדשת מאחיי יתקבצו כי מפני הקרוב, מוחש
 מקרוב, ולא מרחוק רק יראו 1 ו להשתטח, תוכל לא והעדשה הקרובים

יתקבצו כי מפני הראות, קנרי ואלו הרשת מן רחוקה שהעדשה אדם בני ויש
מלפני



קטיוסה נחלת
 לההכדר העדשה יכולה מבלתי הדסיקיס ממוהשיס הבאיס האוי היני הי־שק ,ןייי־."
 מרחוק ב־ן טוב בכי רואיס בנ״א ייש מיחוק, ולא מקייב רק יראו ?לכן כרא^י

 עקומי לפי תלוי הכ^ נמצה באמצע, עימדה שלהם העדשה כי מפני ייקרוב בי;
 טוביס הראוה בקצרי עיניו, בניין לפי וא׳ א׳ על הרשת, מן מרחקה ולפי הי^דש^

 הרחות ורחקי ההבניה את המרחיקים שקערורים מזכוכית לעיניס משוקפיס להם
 הס בימים הבאים הזקנים ההבניה, אה המקרבים גבנונים משקופים להם טובים
 אינו הראות מהות בו לקרוא ד"מ הספר מן עיניהם ירחיקו וע״כ הראות, רסקי
 הוא המוחש דמות אלא רבים, חשבו כאשר המוחש אל מהעין חוצה ומתפשט יוצא

 בסמוך והסמוך לו הסמוך באויר ונחקקה נרשמת המוחש צורת כי העין, אל הנכנס
 המוחש צורר« ולמשוך לקבל שיוכל והכנה כח רק העין ונמצא העין, אל הגיעו עד

 הפועל, אל הכת מן לצאת האור את המעורר והוא כך על המסוגל הוא כי מבחוז
 להפסיד דטל כובד לו יש האויר כי העין תוך נכנס בעצמו האויר כי תחשוב ולא

 האור רק אלא האברים, מכל וענוג ורך כ״כ דק הוא העין עור כי כרגע, העין
 שאין עד מהחויר יותר פעמיס הרבה מאד עד דק הוא האור כי לעין נכנס לבד

 העיניס את מזיקיס דברים אלו להאויר, רוח תדפנו להדפוכאשר עליו שולט הרוח
 ואור חס, או מקור המיצוע מן היוצא והאויר והאבק העשן והס־ מהס, להזהר וטוב

 פסיעה בערב, או בבקר כגון היום ואור האש מאור המורכב ואור השמש מן החוזר
 ורוג המרחץ, ורוב ההקצה ורוב השינה ורוב הבכיה ורוב מרובה, והליכה גסה

 הנבלה וריח הכסא בית וריח הגפרית ריח אדום בצבע וכן לבן בצבע ההסתכלות
 כעדשים המיבש ומזון וחרדל ובצל כשום החריך ומאכל המאכל מלוי הסרוחה,

 מכולם וקשה בלילה, הכתיבה ורוב המזון אחר תכף ושינה והשכרות מלוחים, ודברים
 עין כא״ב לך וסימן כ״ג מספרם סך העיניס, אה מזיקים אלה כל המשגל רוב
 ירויח כי יבורך הוא עין וטו״ב לך סימן מהם שנזהר מי אבל נזהר. שאינו למי וזה

 טהור מזהב במכחו. כ״א עיניו יכחול לא הראות לחולשת עיניו, בריאות לשמור בזה
 יתמיד וג״כ צלולים במ^^ ויביט עשנם לקבל כדי חמים מיס אל פניו וישים לבד

 ל הספרג מגרעיגי או שחוק, מכרפס תחבושת עליו ישים העין לכאב התפוחים, להריח
 חלמון או^ העין, על ויניח שעורים קמח עם וילוש הרימון יעצור או במים, שרוי
 ע בל הנק תלתן דהיינו רוביה בו שבישל במים עיניו וירחץ בכרכום טרופה ביצה

 לאכול ויתמיד מתוקים ודברים ויין מבשר יזהר אודס בהם יקרה ואס חולב״א,
 ס ש ו ורד שמן עם ביצה מחלמון תחבושת ויעשה לבד המיס ושתית הקרים ירקות

 ללובן חס, יונים דם בהם יזליך או חם, עליהם וישים אשה מחלב חלב או עליר^ס,
 מקצך ח.ק תקח או העיניס, וכחול היטב דבש עם וערב שור מררת תקח שבעין

 ש. הרגלים יקח או כעה״י, ויתרפאו עיניו בו ויכחול לבן מסוקר חלקים ושני הים
 עינו בתוך ויכייך קנדיל סוקר מעט עם אותם ויתיך שבתוכם המוח ויסיר עזים

 בעין ושים כאבק שיהיה עד נקיה חמור צפורן ישלוך או ובקר, ערב ימים ז׳
 ויעשה זית שמן עם טוב בחומץ או ביין עדשים יבשל העין לנפח שכבו, בעת

 חס, ארנבת מררת עליו תשים שבעין לדוק בעה״י, ויתרפא עיניו גבי על רטיה
על וישים ביצה לובן עס ויערבס ערבי וצמ״ג ומצטכ״א לבונה יכתיש העין לדמע
וימנע הראות מחדד מאד טוב והוא בזפת יתעשן ב״מ בעין שחין יש ואם מצחו,
הדמע ׳



nor נחלת
 ושמן בדבש והערב הרנגול מרדה קה העיניס אה להאיר השחין. ומסיר הדמע

 הרבה, עוב והוא לעין המיס מירידה ג״נ ויועיל מבחון העין על והשיס כיוב
:העין בורא וישהבת האור יוצר יהברך

ם י נ ז א  ונחלקת האדם, בגוף מרכב היותר הכלי והוא השמע, חוש כלי הס ה
 החלק התנוך הוא החילון בחלק ופנימי, ואמצעי חיצון חלקים לשלשה

 העור וזה התוף, כעור עליו מתוח ועור נקב יש שם צר בעומק ומתעקם ההולך
 בעור ורצוף דקים מעצמות מוסב התוף עור לצר הלאה השמע, ומבוא מהלך הוא
 האמצעי בחלק האוזן, צואת פולטי שקדים נמצאו ובס דקים, שערות צומח דק רירי

 השמע, עצמות והוא והחוטם הפה דרך אליו הבא חפשי ואויר וחלל חדר יש
 וכמו סדן וכמו מקבת כמו תבניתם שתואר עצמות והס הס ג' השמע ועלמות
 האוזן אל בו הפוגש הקול את ולהוליך התוף עור את למתוח משרתים והס סולס,

 בחלק התוף, נקב ע״י מקושרים והאמצעי החיצין האוזן חלקי שני כי יען פנימה,
 ובתוכם מיס מלאים חללים ג׳ ובו הגלגולת, עצם תיך כולו רצוף הפנימי האוזן

 המוח מן■ הצומחים השמע גידי ושמה השמע, צורי ונק׳ דקים מקשים תמרים
 החלק השמע, חוש ופועלים הזה המקום עד ומגיעים הכברה עצם דרך ועוברים

 בו מצוא מבלי שונים מחלקים מאד מרכב שבניינו לפי מתעה דרך נקרא הזה
 כי בגשם, גשם הכאת בסבת מהאויר מחוץ בא הוא הקול מהות והנה וסוף, ראש
 האוזן חלק אל הגיעו עד לקרוב והקרוב לו הקרוב להאויר וידפוק האויר יניע

 יתנועע, עליו האויר גלי הקשת וע״י התוף, עור עד השמע מהלך דרך החיצון
 השמע גידי את יניע והסולם הנז״ל, והסולם והסדן המקבת אל תעבור והתנועה

 ויבדיל יבחין שבו המדמה בכח והמוח המוח, אל ויובילנו הקול את להם וימסור
 פקודתו על השוקד המוח רק כי הרפה, הוא החזק הקול ערך כפי לקול קול בין

 האוזן נקבי ית׳ הבורא והכין לקול, קול בין שפוט והשופט המרגיש הוא מאד
ויזיק מאד קר או חם אויר בהם נכנם היה ביושר היו שאם מעוקלים ושביליו

ט יתקרר מאד חם האויר יהיה שאס מעוקלים נעשו ולכן לו, אם וכן מעט, ^
 מעצם האוזן נבראה לא זה ולפי השבילים, מעקומי יחלש מאד חזק הקור יהיה
 שם הדופק האויר דפיקת היתה לבד מעצם כולה היתה שאס לבד, מבשר ולא

 רכה תהיה לבד מבשר האוזן היתה ואם יבעתהו, כי השמע ויפסיד וחזק גדול
 נבראה ולכן קול, לו יהא לא כי לאוזן יושג לא שם הדופק האויר ואז ביותר
 בינוני, אלא רך ולא מאד קשה יהא שלא ובשר עצם בין ואמצעי מורכב מדבר

 וקול המאכל, מלוי על ושינה עבים מאכלים השמע את מזיקים דברים אלו
 כשחרבה האוזן וצואת דבר, בהם יפול ושלא קרים ורוחות גדול, קיל וכל פתאומית

 אס מהם, יזהר ולכן לאזניס קשים אלה כל ההיא, הזוהמא לנקות יתמיד ולכן
 יצא ואז ויריקנו שמן עם פושרין. מיס האוזן ימלא אז זבוב או פרעוש באוזן נכנס

שם וישתי־ יצא לא אולי ני שס יהרגני אל גדול מין הוא אס אבל מת, או חי
המיס מפני ויברח חי יצא ואז האזן שיתמלא עד פושרין מיס בו יתן אלא בו. ויוזק

 קרה אס גפן, צמר בקינוח והציאנו זית שמן באזן ותטיף המיס תוציא שיצא ואחר
 או חרדל שמן או שומיס מיץ בהם ויטיף בשר, יאכל שלא לו ראוי מאד כאב לאוזן
רמוניס קליפי עם זית שמן תבשל או צאן, שתן אי הדד מן חס כשיצא האשה חלב

ויטיף



קמאיוסח נחלת
 חס שמן לצקח שוב החיצונה נאזן דלקת אירע אם בעה״; ויתרפא באזנו וישי^
 תולעים באוזן יקרה אס לאוזן, הוא שוב לא קר שמן אבל האוזן, הוך אל מעש

 עליו ישים או לסבול שיוכל כמו חס וישיןז יחד הרבה ומלח חמאה האש על ירתיח
 או ורד שמן או אדס שתן בו ישין! ושחין נגע באוזן נגלה אם וימותו, חס פת

 תמיד קול שמשמעת והוא הקול המיית לאוזן קרה אס התיש, או השור. מררת
 ומהמרחן מהשמש להזהר לו וראוי בראש, הלולד רעה ליחה אד מקישור יתיילד והוא
 צנון מיץ או בו, וישיף יחד זית ושמן כבש של מרה וירתיח החזקות התנועות ומן
 המוזר אס האוזן תוך זר דבר חדר אס אשה וחלב רד1 בשמן מעורב כרתי מיץ או

 להוציאו בעצמו לנסות להדיוש רשית יש אזי לחוץ. ונראה הפתח על יושב ההוא
 עוד נדחן! כבר אם אבל הלאה, עוד 1ידחן פן באצבע לא אך וכיוצא במלקחיס

 המוח קרום דלקת לידי ויבא ידו על התוך עור שיקרע אפשר אשר בעומק הלאה
 להניחו כ״א ההוא, המוזר את להוציא כלל יד בו ליגע להדיוש רשות אין אזי

 בזה תמהר לא אס הזה האומלל על מרחפת סכנה כי הרופא, בוא עד לנוח
 מיס שפות מעש האוזן תוך לשפוך כ״א בזה רשות להדיוש ואין אומן, רופא יד

 מכל ישמרינו והוא ישמע, הלא אזן הנושע השמע אוזן הבורא ישתבח קריס,
:אנס״ו רע פגע מכל ויצילנו מאורע

 חלקו ורך, קשה חלקים משני מחובר והוא הריח, חוש כלי הס הנחירים
 הרך וחלקו העליון, לחי עצס ועס המצח עצס עס קשור הקשה

 הזאת והמחיצה חצאים, לשני מחיצה ע״י נחלק מהלכו החושם התחתון, החלק הוא
 האך נקבי ושני תנוכי רך והתחתון העליון..קשה חלקו ג״כ והוא החושם גדר נק׳

 למוח, הסמוך הנקב אצל שיגיע עד הולך והאחד הפה לקצה מפולש האחד
 אל להכניסו הקר אויר לשאוב כדי לחיך מפולשים נקבים שני יש האך ובפניממת

 בעור רצוך האך חלל ימין, נקב ע׳׳י החס האויר ומוציא שמאול נקב ע״י הלב
 ובאים צומחים הריח וגידי החושם, צואת היא הזוהמה את הפולשים גידים מלא רירי
 דרך הראש ליחות יוצא^ ומשם ככברה קשניס נקבים הנקוב הראש עצם דרך

 גדול בכת להוציאם האדם ויצשרך וצרים דקים ההם שהנקבים ובהיות החומס,
 ריח הנותן החומר מגוך הוא הריח הרגש והנה העשישה, והיא קול ישמע ולכן

 ומסמוך לו הסמוך אל ומהאויר באויר ומתפששיס מאד דקים חלקים ניתרים
 ואז המוח, אל הריח גידי ע״י נכנס ומשם החושם תוך אל הגיעו עד לסמוך
 רע, או שוב הוא אס אומו ומרגיש ומבחין תכונתו ותופס בפנים מקבלו הדמיון

 חלקי אס אבל ויפה, טוב ריח הוא אז וזכיס דקים הס הריח אדי חלקי אם והוא
 לא אשר מקשים חמריס וסרחון, רע ריח הוא אז ועבים גסים הס הריח אדי

 לא כי באך יורגשו לא והברזל הכסך כמו גסים או דקיס חלקים מהם ינדפו
 והוא ברע, ולמאוס טוב ובמשקה במאכל לבחור נפלא יועץ הוא החוטם יודחו,

 את דעת לאדם המורה והוא לגוך, יזיק או יועיל אם המזון תכונת מראש יגיד
 כלל, האך את יעיד לא אשר הוא הטוב האויר כי מפניו, לברוח או לשאפנו האויר

 האד את באפו וישאך האש על ויחומס במים וימסה אפיון מעש יקח האך לנזילות
 .ואס לראש, קשה שהאפיון לפי מעש כ״א לשאוך ירבה שלא ויזהר ממנו, העולה
אויר במקום וישב ביום פעמים שני קרים מיס האך תוך אל יזנק הנזילות התמיד

צח (לו)



יוסף נחלת
 משחש אויר הוא וכבתה אדס, בבני מצויה היותר המדוה הוא הא^ נזילות צח,

 אפונין הקת מהחוכיס היו^א לדם לקור, מחום או לחום מקור פתאומית וחליפה
 ואס הכיוכיון, כמו בחוטמו וישאוף אותם וינפה אותם וידוק סימברא הנק׳ א׳דומיס
 ויכניסנה פתילה בו ויטבול בחומץ שחוק כמון ישים מהחוטס הדס הנרת ה׳תמיד

 לאף כעה־״ק הדס ויפסוק במצחו ויקשרנו ביצה לובן עס סיד יטרב או בנחיריו,
 ונגעיס מספחת מפני אס יקרה וזה פוליפוס, הנק׳ והוא ממנה ריח ומריח מבאיש

 ושטיפה רחיצה נדול נקיון דרוש ולזה מוסרחת, ליחה או אבפבועות או מעופשים
 או ההדס, משקה ויריח ורד שמן בנחיריו שישיס ורפואתו פעמיס, איזה יום בפל

 ורדיס בהס שנתבשלו מיס ראשו טל יצוק או יבש, שחוק פול קנה דרך בהס ינפח־
 יקבל ההרחה להטדר ברופא, ידרוש הוטיל לא ואס קלופה, ושטורה הדס וטילי

 חדר אס ויוטיל, פטמיס איזה זה לטשות ויתמיד חס מחומן הטולה קיטור בחוטמו
 סכנה, לידי בא אינו דס שפך טד ופוצט חד הוא אס גס האף תוך אל זר דבר
 בחלל נמלא ואס ויוציאנו, דקיס במלקחיס יתפשנו אז מבחוץ נראה המוזר אם

 ויתקטהו קריס במיס וימלאנו חזק מזנק יקח לכן לתפשו, קשה הרוב טל אז העליון
 אל ישוב ומשם הגרון תוך אל אחור יפול הרוב, על אז המוזר, שבו האף בחצי
 אח״כ ואס לטשותה, ־אדס לכל ורשות אופן בשוס נזק כל זו בתחבולה ואין הפה,

 נשאר ואס הדס, ויחדל חומץ במטט מטורביס קריס מים באפו ישאף רב דס יזיל
 מיס שתות או קרה מטטפה פ״י ההוא, במקום ותבטרה נטיס אי חיכוך זה אחרי

 : לזה פושרים מיס טוביס לאיזן אך מהד, ההוא ההדגש יחדל קריס
ם י ת פ ש  וטצביס מגידים הרוב אך וטצביס, וגידים ובשר מטור מרכבים ה

 האוהבים ולכן יותר, מהם נהנה ואדם ההרגש רוב בהס נמצא ולכן ”
 אל טוזרים גס וחוס, מקור השיניס טל מגינים והס בשפתותיהם, לזה זה מנשקים
 אשר טצב נמצא הפה ומסביב בהם, כ״א נחתכים שאינם איתיות ש־ש הדיבור
 את נפגוש לשפתיס מבטד הארס, רצון כפי ולסגרו הפה את לפתוח תטודתו
 ל״ב כלם *מספר ״שקיר, כיתדות והתחתון העליון הלחי במכתש התקועות השיניס
 ושתים ורחבות, דקות והם חותכות שיניס ד׳ מהן אחד בכל לחי, בכל ט״ז שינים
 נק׳ התחתון ובלחי הטיניס שיני ג״כ נק׳ הטליון בלחי וטבות, חזקות והס חדות
 כטיכול ערך רב השיניס ותוטלת מלתעות, ונק׳ הטוחנות ועשר כלביות, ש'ני

 קטנים כ״א גדולים מזון פתיתי לעכל כח תעצור לא הקיבה כי יען המזון
 והמלתעות המאכל את נושכים החותכות שינים זאת עושים השיניס ורק וטחוניס,

 כ״א נחתכות שאינם אותיות שיש הדיבור מסייעות הס וג״כ אותו, הטוחנות הן
 חזק וחוס מקור והחיך הלשון על ג״כ מגינים והס לאדס, נוי הס וגס בשיניס

 השן אין מעשיו, נפלאו ומה השי״ת מחשבות עמקו מה פתאום, לתוכם יכנס שלא
 שורש יש שן לכל רבים, ועורקים דס גידי יעברו שבו מתוכו חלול כ״א כולו מקשה

 הרבה טורחים שהם לפי שרשים ד׳ יש המלתעות ולשיני הלחי בעצם התקוע
 תלויות שהן לפי הרבה מהודקים הטליונת ושיני יותר, חיזוק צריכים המאכל בטחינת
 הי״ד, שנת עד השבט שנת בין כולס הפולנה הילדיס שיני יותר, חיזוק לדכיס

 יובש בסבת השיניס יפלו ג״כ הזקנים ובימי וחזקות, קיימות שינים תצמחנה ותחתיהם
שיניהם תמצא לגבורות הגיעו אס גם הזקנים מן יש אך ההוא, בזמן עליהם הצובר

כעדר



קטביוסה נחלת
 ומתאימות כשלג ולבנות קכיטה השיניס אס והכלל אחד, מהם יפול לא הרחליס כעדר

 בימיס, בא ביותר הזקן אפילו יפלו ולא יתקיימו הס כ״כ ביניהס יבא לא ורוח יחד
 ביניהס הרבה ורוח לשחרות אי לאדמימיה ונוכייס ונבוביס גדוליס הש־ניס אס אבל
 בתקפו הארס ועדיין העמידה בימי אפילו ולפעמים הזקנה^ בימי הטפליס הס

השי״ת^: ורצון בחפץ והכל לאחד, עד יפלו כארזיס בחור וגבורתו
 ישתוק או בהס; ויעיח ורד ושמן האש על שעוה יתיך השפתיס נתבקעו

 או אווז שימן יתיך או עליהס, ויפיח ערבי צמג עס ויערבס יבשים ורדים
 במים לשכיפס להם עיוב אז שלמות הס אס השיניס לכאב השפתיס. וינייח עז שומן

 השן בחלל ■יניח חלולים ־השיניס ואס חס^ באפר או במוכין הלחיים ולחתול חמים
 מפאת הכשכאש ;יוביס גס בלבונה, יעשנו או כתושים שומיס או מלח גרגיר
 וזרע בצלים זרע חקח גיורח בלי כואב שן להפיל תרצה אס בהם, הנמצא האפיון
 שינים לנדנוד רפואה מיד, השן ויפול העשן.בפיך וקבל האש על ושיסאותס שומין

 הכל ושחוק רמונים קליפי ועס בבד בד עפציס ושליש סיב ושליש מלח שליש קח
 תולעים בהס שיש שינים בעה״י, ויועיל והשינים הבשר על ושים אפר שיהיו עד
 העשן וקבל בהם ועשן כרתי זרע או מלח עס אותה ושרוך חיגייס עיסת קח

 פרפם שורס עליו ישים השיניס לחזק ויתרפא, התילעיס וימותו הליחה ויוצאת בפיך
 לאפר •עד וישרפנה חזק בחומץ סולת קמח ילוש השיניס להלבין שיניו, יכאבו ולא

 ויהכך היעב וישחקו באבר המציפה חרס ישרוך או השיניס בה וימשח וישחקנה
 ויחזק השיניס ינקה וזה עז קרן באפר יחככם או כובס, שלא בצמר השינים בו

 :.בחומן ■ירחצם חמוצים דברים מאכילת שקהו לשיניס כאבם, וישקיע השרשים
 מעצבים מרכבת והיא הפה, חלל בתחתית ומטחת העעס חוש כלי הוא הלשון

&”7הנ־ מרוג אנל לבן ונשר! ששוגי רך והוא רירי, נעור העוזיסיס
 ההם, הגידים יתעוררו הלשון אל הנוגע משקה או מאכל מכל אדום, נעשה שבו
 והחיך הלשון כי נאמר אס אך הטעם, את המרגיש המוח אל רגשותס יביאו והם

 בלשון ויש המרג*׳ש,r הוי> לבדי המוח רק לעו^ש כי כן הדבר אין אוכל יטעם
 תעלות דרך תמיד הרוק המריקים הרוק גידי ונק׳ הגרון מתחת היוצאים גידים שני

 ותועלת רע, הוא בפה היבשות טעם כי חללו, את להרטיב הפה תוך אל מיוחדות
 הקיבה אל משם ולרדת הושט אל לבוא בנקל ולהחליקו לרככו המזון אל הרוק

 ולהבדיל האויר לחתך ג״כ הלשון ותיעלת המאכל, לבליע יוכל לא הרוק מבלעדי כי
 ובאחורי קשה, א׳ וחלקי רך א' חלקו לטעם המסייע והחיך ותיבות, באותיות הקול
 המלקוחיס ומן הגרון, אל המוביל המלקוחים מיצר והוא עיגיל כחצי פתח יש החיך

 התחתון והוא הושע והקנה הושט והם הפה בסוך שהם שבילים שני יפרדו והלאה
 הסמוך העליון והוא והקנה הקיבה, אל והמשקה המאכל מהלך היא בצואר דבוק
 והוא זו, גב על זו דקות מטבעות עשוי והוא והנשימה, הקול דרך הוא לעור

 היה כעצם קשה היה שאס הקול, כלי שהוא לפי ובשר עצס בין וממוצע מורכב
 כמין יש הקנה ובראש ושפל, רך הקול היה כבשר רך היה ואס וגס, עב הקול

 האוכל בעת לכסותו ולפתחו, הקנה פי לכסות ותעודתו הגרון, מכסה הנק׳ עטרה
 המ</כל מכלי ואינו הריאה עד מגיע שהקנה לפי לי, ויזיק דבר שוס בו יכנס לבל

.שני נמצאו הגרון מכסה בין הקול, חריץ אצל ויוצא הנכנס האויר לפני ולפתחו
זוגות



יוסוז נחלת
 בעת הברהsור כקול פרק יתט בתנועתס כי יען הקול, רצועות ונק׳ רצועות זוצות

 הקול, רציעות ת6 ולמתוח להתכווץ הגרון עצבי את יעורר הארס ורצון הדיבור,
 הרצועות לפני עובר הקול חריץ דרך הגרון אל ובואו צאתו מדי האויר ולכן

 ויולידו האויר אל תעבורנה ותנופותיהן כנור, כמיתריה יתנופפו אז בהן ופוגע
 את המשמיע החמר שיהיה הנאיס, שני צריך קול ישמע למען זה ולפי הקול, את

 הרצועות האדס בגרון גס נמצאו האלה התנאים שני והאויר^ ומתוח קשה הקול
 עוצס לפי ובואו, צאתו מדי האדם חיי ימי כל שס נמצא האויר גס תמתחנה שמה

 שאס הכנור, במיתרי שהוא כמו ויתחדד הקול ירוס כן האלה הרצועות מתיחת
 המיתר אס אך מיד, קול ישמע מעע אך יד בו ותגע הכנור מיתרי הימב נמתח
 היסב מנפים ואינם הקול רצועות יחלו שאס באדם, הוא וככה דומיה יאלס רפוי

 האנשים מקולות ודקין חדין הנשים קולות ישמע, לא ודברו נאלס קולו גרונו נחר אז
 תלוי ועביו הקול חדוד נמצא נמתחין.היכןב, קולס ורצועות צר שלהם שקנה לפי
 ואינם ביותר עב שקולם אדם בני שיש תבין ומזה האלה, הרצועות המתחת לפי

 ואינם רפויס קצת שלהם שרצועות לפי הוא ודקין, חלין קולות להרים יכולים
 שונים קולות ידו על בתת המשולם שיר כלי הוא הגרון כ״כ, היעב נמתחים

 חנן אשר כפי אחד כל שונים באנשים משתנה זה יכולת האמנם מאד, ורבים
 להמתיח נקלות שהרצועות לפי יותר הקול ירום הנעורים בימי ב״ה, כל היוצר אותו

 הושט הקול. יתעבה ע״כ היטב להמתת מבלי הרצועות יתקשו הזקנה בימי אך אז,
 בעת ורק בחיך, התלוי הקטן הלשון והוא פיו על כסוי יש כי תמיד סגור הוא

תחת עומד עודנו הושט אל האוכל פיסת יבא בטרם יפתיח, האוכל בליעת
: הרצון ממשלת

ס א ^ ^  לפי האדם, רצון מבלי גם מעצמו ירד הושט תוך אל נכנס כבר א
 משני מחובר הושט לפעולתם, מוכרחים פה המונחים טלם שהעצבים

 הפנימי והעור המאכל, המושך כח ובו באורך חוטיו הולכין אדום החילון עורות
^ המזון הדוחה כח ובו ברוחב חוטיו הולכין לבן הוא  ימרחהו הלשון נפח־1לקיבה.

שישליך עד היטב וימרח אתרוג, של במיץ או חמוצים רמוניס במיץ או חמוץ בחלב
מבוקע הלשון אס בעה״י, ויועיל וחומץ במלח ימרחהו זה כל הועיל לא ואס הרירין,
והוא קושט ישתה הפה לריח הספרגל, הוא חבישיס מיץ עס ורדים במי ירחצהו

הוא קל הוא אשר והלבן מאד חריך אבל מר וטעמו טוב וריחו משס מין קטן עץ
 ישן ביין שושן ישרה או בפיו, זהב לשים יתמיד וג״כ בחנויות, ומצוי יותר נבחר
 ואח״כ ריקנא אליבא שוס יאכל או ההוא, ביין פיו ירחץ ואח״כ ימים ג׳ זכוכית בכלי

 במים ויטבלנה מטפחת יקח הגרון לניחור יום, שלשים יעשה ככה יין טס ישתה
 בגד מטלית עליה ויניח הצואר, סביב ויכרכנה הזמן לפי קרים גס או פישריס

 כל ישן זו ובמעטפה צמר בגד יכרוך טלם ועל המיס, בה יחדרו לא אשר שעוה
 עם צנון שיאכל וטוב השני, ביום גס כזאת יעשה למחרתו נרפא לא ואס הלילה^
 ובפרט ברופא, לדרוש צריך רב זמן האריך הניחור ואם כרוב, תבשיל או סוקר

 ביצים יבשל הקול לצחצח תכן!, לחוש וצריך מאד צר עודנו קניהם פי כי בילדים
 ריקנא, אליבא ימים ז׳ וישתנו וישן חשוב ביין יחד בבד בד נקי ודבש יבשים ושומיס

בחניכים נדבק כי או בפה עודנו המוזר אס ח״ו, הפה תוך אל זר דבר חדר אס
או



קמגיוסח נחלת
 נכית הוא ואס דקים, כמלקחיס או נאצכע להוציאו גוכל אזי בחיך^ נעוץ שהוא או

 להקיא לעוררו לנסות צריך אזי חפשי, לנשום עוד יכול החולה כי ניכר וזה הכליעה
עמוק הזה הדבר ירד ואס הפה, עומק באחורי באצבע או טצה בקנה חיכוך ע״י

על לו לדפוק או להקיא לעוררו ג״כ יכולים אזי קען, המוזר אס לושע עד למעה
ירחק כי אפשר כאלה תחבולת וע״י יבישה, פת וללעוס קריס מיס לשתות או גבו
עס יוצא ואח״כ הקיבה עד למטה ירד או מפיו, יוציאנו קיא ע״י אס ממקומו הזר

 תחוב הוא אס וכ״ש גדול הזר הדבר אס אך לרוב, .זה יקרה כאשר חוצה הפרש
 לשעול להעירו לנסות 'ש האופן ובזה ב״מ, הסכנה גדלה אז ח״ו הנשימה בקנה

 האומן הרופא רק כי לרופא, מלקרוא רגע אך יאחרו לא ומ"מ שיוכל, מה כל
 יזהר מאד ומה לזה, הנועדיס ובכליו אמונות בידים הזר הדבר את להוציא צריך

 דגיס או בשר יאכל בעת או היטב, לעוסיס בלתי גדולים פתים לבלוע שלא האדם
 עצס איזה בו יש אולי לחי אל מלחי צד אל מצד יהפכנו אלא לבלוע ימהר שלא

 אל בנקל לבא יוכל ח״ו פן האכילה בעת לשחוק או לדבר שלא וכן קטן, קיץ או
ולכל ישמרנו ישראל שומר לנפשותיכם, מאד ונשמרתם מכרזת והתורה הקנה, פי

אחינו: ישראל
 והיא החזה, כל וממלאת נפוחה היא וע״כ ספוג כמו ורפה רך מבשר ה־א הריאה

 נחלק השמאלית ואומה אומית לשני נחלק הימנית אומה אומות, לשתי נחלקת
 שוכנים האומות ושתי הגדולים הדס וכלי הלב מונח האומות שתי אומות,ובין לג׳

 היזק מהם האחד יקבל שאם עצמו, בפני בחדר מונח אחד כל החזה חדרי בשתי
 יותר מתפצלים ושוב רבים וקנוקנות צטרות מליאה הריאה פעולתו, האחר ישלים
 עץ כתבנית כולה מראיה שתמצא עד פשוטה לטין יראו שלא עד מאד דקים ויותר
 תועלת ונשיבתה הלב, על היטב ותנשב תרחך! ואז גדול רוח שתקבל כדי והוא ענף,

 הקנה פי דרך הנשימה ע״י מבחוץ וחדש קר אויר אליו להביא הלב אל גדולה
 ג״כ, הקנה פי דרך ממנו היוצא העשני קיטור מעליו ולדחות הגדול, חומו למזג

תי נעשים שבו לריאה הלב מחלל היוצא א׳ גיד ע״י נעשה וזה  ההפוכות הפעולות ^
 א״א כן ולולי החס"לחוץ, האויר ומוציא ממנה הקר האויר מקבל הוא כי האלו

 האויר משיכת העדר פנים בשום לסבול יוכל לא הלב כי רגע, אפילו האדם שיחיה
 כולם ה׳ מעסיך רבו מה חומו, מפני יגוע ההוא האויר ממשוך כרגע ינוח ■כ״א

 נושבו האלה החומות וכותלי כחומות סגורים הריאה קנוקנות קצוות עשית, בחכמה
 בנין והם נוצייס דקים חוטים מונחים ההם המפוחיס ובין מאד, קטנים ממפוחיס

 תמיד, ריר הפולטים רירי עור מציפה סעיפיה כל עם כולה והיא הריאה, רקמת
 וזה השיעול יקרה לפעמים משקה. כולה כי משקין מיני כל שואבת שהריאה יען

 זה ויתחדש הריאה, חולי ממיני מין הוא השיעול כי בריאה, אינה הריאה כי אות
 מפני היה אס הנשימה, כלי על ונבר מתחלף קר או חס מזג מהפסד אס בכלל
 חדש פשתן חתיכת וקח ביצה חלומוני עס ולוש יפה אותו ודוק זדניך קח חים

 נקוב בכלי אותו תעשן השיעול בעל לרפא וכשתרצה ויבשהו, ומחוץ מבית עליו וטוח
 מרק לשתות ויתמיד פעמים, ה׳ או ד׳ זה ויעשה הליחות ויריק בגרונו העשן שיכנס
 ויתרפא ̂ יסירס בריאה רירין איזה יש שאס דכנתא הדרא שומן עם מעורב הכבש

 מלח, בלא חמאה מעט עם טרופים ביצים בבוקר בבוקר לשתות וטוב בעה״י
ואס ׳



יוסה נחלת
 החזה דמשח^ ביצים, חלמון לאכול יחמיר השיעול בחולי בחזם כאב נתחדש ואם

 מזוג כ״א מים ישתה ולא שעורים, קמח מעט עם ורדים ושמן לבנה בשעוה מחיץ
 שקדים בשמן משעירים דייסא לבשל וטוב סוקר, עם מתוק רמון משקה או בסוקר
 ואס החזה, כאב מבלי גס החס לשיעול טוב ג״כ וזה ויאכל, רטוב סוקר ומעט

 הנק׳ טוב ירוקה בלבנה יתעשן ולחות, מקור או הקור מחמת החזה וכאב השיעול
 ויהיה ושקדים, דבש עם לחם מלב דייסא ויבשל שיזיע, עד צפרא סרע״א בל״ע

 הנפסדות, מהליחות החזה ינקה וזה קטנים עופות ומאכלו דבש מי שתייתו רוב
 ישן לשיעול לזה, טובים ג"כ הנז״ל טרופים ביצים גס הכנתא עסשומן ומרק
 יקרה וזה לריאה, מזיק מאד יבש אויר כי ודע וישתה, שומין עס בקר חלב יבשל
 מלאה גדולה קערה נעמיד אס יועיל ולזה מטר, מבלי כשיאריך החוס מרוב בקיץ
 לח אויר ואולם מעט, האויר ירטב המים מן העולים האדים ע״י כי בבית, מיס
חלש עצמו ירגיש והאדם מיס שביע כבר שהאויר לפי ממנו, יותר רע עוד מאד
סיק כמו החום להגדיל יועיל ולזה אדיו, מלנדוך יעצר הגוך גס כח, ורפה ועצל ל̂ר

 לנשימה מאד הטוב הוא ונקי וצח טוב אויר אכן וכו', בבית כירה ולהעמי׳ התנור
: שבעולם הטובות ורפואות גלעד צרי מכל ולחזה ולריאה

^ ל  באמצעו,•והוא החזה בחלל מונח והוא שבאדם, החיים לרוח מטן בית הוא ח
 והוא האיברים, שאר מצורת הטובה היא וצורתו מעט וקשה אדום מבשר

 דומין תוספת לו ויש הלב, טרפש או כיס ונק׳ ולחזקו לשמרו דק בעור טמון
 הוא העליון שרשו הלב הלב, פתחי או אזני ונק׳ משמאל ואחד מימין אחד לאזניס

כדי ועב הדס לקבל כדי חלל הוא ותוכו למטה, ראשו עד ומתחדד והולך רחב
הימין חלל ושמאל ימין חצאים לשני בשרי־ כותל ע״י ונחלק שבו, הדס לשמור

 וחלל הטבעי, לחוס חומר שהוא הדס עומד ובו כ״כ עמוק ואינו רחב ■יותר הוא
 שבגוך, החייס לרוח חומר שהוא הרוח עומד ובו עמוק ייותר צר יותר הוא השמאל

 חלקי שני לתוך ונכנס הריאה אל הדס ומוליך דם גיד יוצא שבלב הימין מחלל
 הגוך גידי דס^^גדול־מכל גיד ייצא שבלב השמאל ומחלל הריאה גיד ונק׳ הריאה

 לסעיפים מתפצל הזה הגיד הגוך, חלקי בכל הדס את מוליך שהוא הולכה גיד ונק׳
 .בכל המתפשטים מאד דקים לפתיליס יהיו כי עד לענפים וסעיפים רבים
 וישובו אצלס הסמוכים הפשוטים הגידים דרך לאחור חוזרים ומשם הגוך, חלקי

 הימין חלל אל הבא לגיד שיתאחדו עד יותר ויתעבו וילכו זב״ז ולהשתפך להתאחד
 הדס כך, הוא הדס מרוצת זה לפי ונמצא המך חלקי מכל הדס לו ומביאים שבלב

 ומחלל שבלב, הימין■ חלל אל לבא יתקבץ ומשם הגיך אל שבלב השמאל מחלל יוצא
 אחת תקופה לו שלמה ובזה השמאל, חלל אל ומהריאה הריאה אל הימין

 במעגלו יסוב הדס כי האדם, חיי ימי כל זה דרך על חלילה יחיור וכן
כ׳׳ד הקפתו ישלים הסיבוב וזה משם, שיצא המקום אל לשוב תמיד

בימי השנים, רב ולפי המזג לפי והכל שעה בכל פעמים ל״ב עד
 נק׳ המך אל הלב מן הדס המוליכים הגידים יתאחר, ובזקנה ימהר נעורים

 מן הדס המביאים וגידים היד כדופק המרוץ דפיקת נרגש שבהם לפי דופקיס גידיס
 דס, מלאים שלשתם אבל הדקים שער גידי וכן פשוטים גידים נק׳ הלב אל המך

ישבות, לא ולילה יום תמיד מתנועע הלב כי הלב כויצות ע״י נעשה הדס סבוב
והוא



קמדיוסוז נחלת
 הגדול הדופק גיד אל שבלב^\ויזול השמאל מחלל הדס נגר] הלב בהתכווץ והוא

ת הטן! בנל ויתפשט לו הפתוח  השער גידי הוך עד גס ויחדור עין כהרן! אחת כנ
 מח^׳״ גם הדס נירש שנית הלב ובהתנווץ הימנים חלל אל משס ישוב למען הדקיס

 <ש^ס הסיבוב וזה השמאל/ חלל אל ישוב ומשם הריאה אל ההולך גיד אל הימין
חייו, ימי כל לעולם תמיד זה אחר בזה כך לעשות הלב חוזר ושוב א'. תקופא

ידפוק כי היד בדופק ניכר וזה א׳. במיטט פעס ע׳ עד ששים מן מתכווץ הלב
 עושה שהלב דפיקה כל ואחרי הגידים, אל הדס נגרש כווץ שבכל לפי הזה, כמספר

 אך הדפיקות מספר ירבה וילדים בנשים מעבודתו, הנפשו עת והוא כרגע ינוח
 ש מבחורך, יופר קטן הדפק בקיץ גם הגברים, כמו חזק־ ואינו מעט ורפוי קטן

 דפיקות ק״כ מן יותר הדופק ימהר אם הדופק, להמעיט או למהר הטרמיס תחלואים
 מכל יותר ונקי זך דם אצור הלב בתוך מסוכן הוא במינוט חמישים מן יפחות או

 ההוא הדם אך הגון}, איברי לכל שנכנס כמו מבחוץ אליו נכנס ואינו הטא דם
 ופרנסתו, מזונו וממט הטבעי לחוס ונושא חומר שהוא יצירתו בתחלת עמו נברא
 הגון), איברי לכל שנכנס כמו בו שנכנס הכבד מדס ומתפרנס ניזון הלב גוה אמנס
 הדופקים בגידי היטב, אותו שבירר לאחר למזונו ויקחנו שבו והמובחר הטוב יקבל והוא
 כהה, הוא ובשובו צח אדום הוא הלב מן בצאתו ולכן מבפשוטים, יותר אדוס הדס

מהדופקי יותר חס הדס בפשוטים אך מבפשוטיס, יותר בעורם חזקים והדופקים
הנו^ את המזין והוא האדם חיות הוא הדס ומכלכל, חי הוא הדופקים דם אמנס
 לכ^ ומשביע שבגון} המקומות כל אל המזון חומר את מוליך תמיד סובב שהוא שע״י
 הגו̂ן יחלה אז הנה הראוי משיעורי באדס יפחות או הדס ירבה אס רצון, חי אבר

 בכלכול להזהר האדם צריך ע"כ הדס, רבוי מחולי יותר מצוי הדס חסרון חולי אך
 הערביים כמנהגי פעם בכל דס להקיז המרבים הסכלים רבו ומה כמשפט, דמו

 מרגע חשך בלי תמיד יעבור אשר האדס בטך האחד העצב הוא הלב הטפשיס,
 שאס מה אפשר, אי זה דופק לב בלא חיים האחרון, רגעו קץ בוא עד לחייו הראשון

 עלי בתנומה האדם ‘שינמ בעת וזה עמדתו, מרוב מה זמן לנוח צריך המוח כן
 והקיבה והריאה הלב זולת הגון! חלקי כל גס מטרדותיו, וינפש שבת המוח אז משכב

 טרוד המוח גס אז חלמות חולס כשהאדם אך השינה, בעת וינוחו ינפשו והמעייס
 כצל שינוי שום יסבו׳ לא בטבעו הלב מנוחתו, גזל החלום כי בשינתו אה עוד

 כרפס יקח הלב לכאב בלב הוא החיה שהנפש האדם וחיות הגוה עיקר הוא כי
 ר זעת נק׳ בל״ע אוזב יקח או ריקנא, אליבא ימיס ז׳ מימיו וישתה אופו וידוק
 ימיס ז׳ מהם ויאכ. דבש עס ויערבס אותס וידוך כראווי״ה נק׳ בל״ע רומי וכמון

 ותמתין וצלולים קרים ממיס פיך תמלא הלב לחלשות בעה״י, ויתרפא ריקניא אליבא
 גבו עצ אותו ישכבו דם רבוי מחמת הלב חולשת בא ואס ותפלוט שיתחממו עד

 קנמון ומי חס בפת ויריח מאד וקרים צלולים מיס פניו על ויזרקו למעלה ופניו
 ומתאמי הגו^ לתוך צפניס נכנס הדס אז צרה בעת או דבר מאיזה מתפחד כשאדם

 וצכן שיצילהו, מלכו לפני מתחנן הוא כאילו הלב לתוך נכנס ומקצתו הלב סביב
 וגדולה עבה ברזל חתיכת תקח לפחד רפואה הפחד, בעת האדם פני מחלכניס

כולו מתעטף שהוא בעת המתפחר תחת במים ותכבנה שתתלבן עד באש ושימה
והוא במים וישתה זהב וישחוק שיזיע, עד מהרתיסה היוצא מההבל ויריח בשמלה

יחזה



יוסוס נחלת
 וישתה העינים בו הבוחלים כחול ישחוק עני איש הוא ואס הפחד ויסיר הלב יחזק

 ולא תאבה ולא זהב לו מאין העני יעשה מה אך הזהב כמו כ״כ מועיל אינו אך במים
 אש מכוות לנסחד שעושים אכזריות או רחמניות לנשים או אליל רופאי לדברי תשמע

 לבו כנגד החזה על אש כווית גס ידיו, גידי שני שיפסקו עד ידיו אצילי שני על
 מוחלט ושקר ופהיות שטיות אך וזהו ממנק הפחד יסור אז כי באמרס וערב שפי

 האויליס לו מוסיפין גס אלא מפחדו חולה שהוא להאומלל לו די לא וכזב, אוולת
 השס נאמר אליל רופאי על עצמו, מהפחד הרבה יותר קשה ומכה צערו על נער
 נשלח הבלות הנשים ועל ויכפלו, ויבערו וברחמים בבינה להם חלק ולא חכמה הלוה
 קול ואין בפלך, אלא אשה חכמת אין כי קלות דעתן נשים לאמר המגערת בהם

וחוצה: המכשלות מבית נשמע הנשים
ד ^ כ  מבדיל מסך יש הפרסא,|כי כלפי בגבנוניתו דבוק העליון הבטן מימין משכנו ח

 הוא המסך וזה שבה, ומה הבטן ובין והריאה הלב שבה החזה בין
 הקיבה אל ונשען הצלעות בסוך דבק הכבד וגב טרפש, או פרסא נקרא עור

 המאכל לשטת פעולתו ועיקר בו, נמצא רב ודם אדום חום הכבד מראה מימין,
 אדום והופכו לבן מיץ שהוא הקיבה מן המזון תמצית מושך הוא כי לדם, ומהפכו

 ואח״כ למוח ואחרי ללב ישלח ואח״כ ספוקו די מהמזון הכבד נוטל תחלה דם
 בעמקו בכבד תלויה כיס היא המרה הפשיטים, הגידים דרך האיברים כל לשאר
 ירוק ומראהו ומר עב ניזל יש ובכיס הדס, מפסולת שנשאר המותר ממנו, למשוך
 מעי אל וא׳ כנז׳ הדם זוהמת ממנו למשוך לכבד א' שבילין שני לכיס ויש צהוב,
 השומן את לעכל הוא המרה פעולת עיקר המרה, ליחת בו לשלח האצבע עשר שנים

 המרה לכן מים, רובו הוא והדם עליו צך כ״א המיס עם מתערב אינו השומן כי
 ולפי לו, המיוחדים המקומות אל ויולכנו הדס עם להחערב כדי השומן תעכל
 פעולת גס גדול ע"כ בגוף החום סיבת הוא כי מאד בגוף השומן ערך שגדול
 הדקים הגידים מרחיבה שהיא אחרת תועלת בה יש עוד האדם בקיום המרה

 הדוחה כח ג׳^־מטוררת והיא בנקל הדס בהם שיכנס כדי חריפותה מרוב והצרים
 וראוי ובעיניס, העור כל פני על הניכר הירקון חולי יקרה החרה מרבוי שבחעים,

 לכאב ויתרפא, סוקר בחצי.אוקיה עולשין ממין וחצי אוקיה יום בכל לשתות לו
ג״כ יועיל וזה מצטכי בהם שנתבשל מים ישתה או צנון, מי ישתה הכבד

:הקיבה לחולי
ה ב י ס  תבניתה והמרה, הכבד תחת משמאל בבטן משכנה אצטומכה הנק׳ ה

 שבו שמאל מצד אחד לה פיות ושתי ועקומה, ארוכה עגולה כדלעת
 אל המזון יצא שבו ימין מצד והשני הקיבה, פי ונק׳ הושט דרך הבא המזון נכנס

 בלא ומשקה מאכל מחנו יזוב שלא יהיה סגור הזה והשער השער, ונק׳ המעיים
 ככלות זה זמן אחר לעכלו, שעות ארבע היותר על בקיבה שוהה המזון כי עיתו,

 כי המעיים, אל השוער פי דרך המאכל את ודוחים הקיבה עצבי יתכווצו בו פעולתה
 הוא מאד יקר מיץ תמיד מקרבם הפולטים שקדים ובהם לקיבה יש עצבים הרבה

 לקיבה להושיע רב ותועלתו שבפה, הרוק כמו נוזל לבן הוא הזה והמיץ הקיבה, מיץ
 וסגולתו בו'תכונתו ישאר שלא עד כ״כ המאכל ישתנה ידו ועל העיכול, מעשה על

והמברר והמעכל והמחזיק היוושך שהם הנז״ל כחות חמש עיקר בה הקיבה הקודמת,
והדוחה



קמהיוסוס נחלת
 חוטיו הולכין האחד העור זע״ז, עורוה משלש מחובר הוח הקיבה גוף והדוחה,

 והג׳ המחזיק, בח ובו וערב שתי ברוחב חוגייו הולכין והשני המושך, ובוכח באורך
 לבל הקיבה לחזק כדי העורות חילוף וסיבה הדוחה, כח ובו באלכסון חועיו הולכין

 המאכל לקבל _5להתריי שיוכל וקמכייס כפלים לקיבה ויש המאכל, כובד יקרענה
 אחר הממחה לאדם, הרעב הרגש בא ומזה זע״ז הקמעיס ונפלים מתקמץ ובשיתרוקן

 קשה הוא מיד אכילתו אחר האדס יהעמל אס אך העיכול, אח ממהרת האכילה
 אחר ולהנפש לנוח האדם צריך ולכן האצעומכא וחלישת העיכול רוע לידי ומביא

 הוא הכרם ומלוי המאכל רבוי שעה, חצי לפחות או אחת שעה בכדי האכילה
 רוע סבת הוא והוא לגוף, כחרבות היא גסה אכילה הבטן, תחלואי לכל בזה הראש

 בריאותו לשמור הרוצה ולכן רע, עיכול כ״א לעכל הקיבה תוכל לא כי העיכול
 שלשה כדי האדם יאכל כי רז״ל כעצת והנכון סיפוקו, כדי אכילתו ישער
 יפחות לא כן צרכו, מדי יותר לאכול האדם ירבה שלא וכמו שבעו, שיעור רבעי
 אמרו כלל מרובה, אכילה כמו לגוף כ״כ יזיק לא מעטה אכילה אמנם זה, מגבול

 הנערים מהבטלנים, יותר רב מזון צריכים והעבודה המלאכה בעלי באכילה
 יותר צריכים ניצבת שקומתם והבחורים מהבחורים, יותר צריכים וגדל הולך שגופם

 לפי הקיץ מבימי יותר לאכול צריך הסתיו ובימי ופוחת, הולך שגופם מהזקנים
 וחריפים חמים מאכלים יאכל הסתיו בימי וג״כ חלש ובקיץ חזק העיכול כח שבסתיו

 לכאב האויר, חוס לנצח ורטובים וחמוצים קרים מאכלים ובקיץ האויר, קור לנצח
 הכל ותבשל ביצה וחלמון טוב כרכום עם בחלב מבושל לחם קח האצטומכה

 ,'לחזק חומץ, עם חס פת הבטן על להניח טוב וג״כ הבטן, על ותניח בחלב ביחד
 ותדוק וזנגביל וצמוקים ושקדים ובטנים זכה לבונה תיקח ריקות בה שיש הקיבה

 :בבקר בבקר ממט ואכול בדבש או בסוקר אותם ותלוש אותם
 לקיבה ומחובר שבגב האחרונות הצלעות אחרי שמאל מצד משכנו הטחול

 ולח חס ומזגו בו, נמצא רב ודם לשחרות נוטה אדום צבעו בה, וקשור
ל, עם לו אין דבר ומעוגל, ארוך פול דמות תבניתה הכבד, כמזג  עיקר אך ^ניכו

 אליו מושך שבו אחד ממנו יוצאים צמרות שני כי ולנקותו, הדם להכין פעולתו
 יוצאים המחול ומן הכבד, דם פסולת מושך שבו וא׳ השחורה, מרה חלקי מותר

 מפני האכילה חפץ לעורר כדי שבו השחרות מן אליה להביא הקיבה אל שבילים
 וינפח כשיגדל הטחול האוכל, תאות לעורר החמוץ דבר טבע כן כי שבו, החמיצות

 הרבה שילך ורפואתו ברכים, בכשלין ילאה דהו כל ובטורח תקצר והנשימה הגוף ירזה
 היטיב, שם ויזיע למרחץ ילך ואח״כ כחו בכל וירוץ לגבוה ומנמוך לנמוך מגבוה
 על וישים תחבושת מהכל ויעשה ורדים וחומץ ורדים שמן עם ורדים אפר ויבלול

 כרפס שרשי קליפה ישתה או במים, מזוג ביין תמרים עלי מיץ וישתה הטחול,
 מאה במים ולכבותה באש ברזל של חתיכה ללבן נפוח לטחול רפואה עוד מבושל,
 בדוק וזה לבריאותו ויחזור הטחול יקטן ואז ימים ג׳ המיס אותם וישתה פעמים,
ג׳ האדס שתן ישתה הטחול חולי לו שיש למי בדוקה רפואה עוד ומנוסה,

: בעה״י ויתרפא ימים
ם י ז ב מ  אינם כלם והס ועקום, בעיגול כמצנפת הצנופה ארוכה כחמת הס ה

הזה המעי שחלקי מפני אך בקירוב, אמה י״ח ארוך אחד מעי רק ^ ״
א־ג® (לז)



יוסף נחרת
 דקיס מהס ג׳ חלקים לששה הרופאים חרמי חלקוהו ואיכותס בצורחם שוים אינם

 השוער מן ומתחיל הקיבה אל הסמוך הדק המעי ההחפוניס, והם גסים מהם וג׳
 אס אצבעותיו כמדת ואיש איש בכל מדתו כן כי האצבע, עשר שנים מעי נק׳

ל המעי גסים, או דקים  הרעי כי אוכל מבלי ריק שהוא לפי הצם מעי נק׳ ה
 העבור בגכול מונח והוא שריד בו השאיר מבלי נחוצה במרוצה מהרה בתוכו עובר
 נפתל היותר המעי והוא ממט, ־דק במעיס שאין לפי הדק מעי נקרא הג' המעי

 ־המעי העבים, יבואו ואחריהם הדקים המעיים ג׳ הס אלה מכלם, יותר ואורך צר
 בדרך אח״כ ויצא בו נכנס והמזון אחד פה כ״א לו שאין לפי הסומא מעי נק׳ הד׳

 כן וכשמו קלון נק׳ הה׳ המעי ימין, מצד הבען בתחתית ומקומו בו, בא אשר
 הזה והמעי המעיים, יתר את ומקיך הסום כנעל כפוך והוא צואה, קיא מלא הוא
 בו הנעצר המאכל יבשות מחמת אס בבכין ונפח רוחות לפעמים המוליד הוא

 תצבה ולפעמים ונפח, רוחות שמוליד עצמו המאכל מחמת או הפרש, יציאת ומונע
 מקום, אל ממקום נעתק והכאב הרוחות רוב מחמת נפוח נד נמו כ״כ הבכין
 חס במקום ויושב צמר בבגד הבטן ויהדק ומלח בשמן הבטן ולרכך למשוח וטוב

 רוב לו יבאו אס טוב ומה מיס, עם או קאוי עם וישתה פלפל ישחוק גס ממוצע,
 כליל, להם ילכו והרוחות מעט מעט הנפח יתרוקן אז כי הפה, פיהוק עם מלמטה עטישין

 דבוק וסופו הירוכי׳ בירכתי ואוחז כרכשתא, או חלחולת נק׳ הישר מעי שהוא הששי המעי
 היציאה תצא לבל הפתח והמעכב המעמיד כטבעת עמל אחד עצב ועליו הטבעת בפי

 בחומץ מבושלת ביצה שיאכל רפואתו המעי׳ לשלשול ויצא יפתח ואז שיחפץ עד פתאום
 יאכל דם עם השלשול ואס הרכים, שקדים קליפי בהם שנתבשל מים וישתה

 השלשול לעצור טוב הוא חמוץ דבר כל ’ס,1בקליפר מבושלים ועדשים קלוי אורז
 תכך השלשול לעצור לבלי אדם כל •זהר אך ודומיהם, חמוץ ותפוח חמוץ רמון כמו
 הטבע וצריך ימים מכמה בו נתקבץ זה כי ודם מוגלא עם הבא ובפרט ומיד

 ב״מ רעים חולאים יולידו כי אפשר מכך יעצרס כ״א עליו השי״ת בחסדי לחוץ לדחותם
ס מה הנה מעצמו נפסק אס יומיס או יום יסבול אך ח״ו, א מ  כנז״ל יעשה או1ז טו

 וישים דגים, מרק ישתה או חמין, מיס עם שנתבשל דבש ישתה עצור שהוא מי
 האדם והכלל מרותח, דבש עם מעורב היטיב שחוק ממלח תחבושת בטנו על

 לעצירות טוב הוא מתוק דבר כל גס נוזלים, מאכלים יאכל בטן עצירת יסבול אשר
 המצויה דם זיבת היא הטחורים חמוצים, גס קשים מאכלים יאכל לשלשול והנוטה

 לקשרים והיו אחד במקום ומתרחבים בכרכשתא העוברים דם גידי והמה מאד,
 נשארים ולפעמים פתוחים. טחורים נק׳ וזה הטבעת פי דרך היוצאים קטנים
 הרחבת נמצא סתומיס, טחורים נק׳ וזה דם יזוב ולא הכרכשתא בפנים צפונים

 כי שיפסקנו ראוי אין כאב בלא הפתוחים לטחורים הטחורים, הס הס הדס גידי
 אבל והעגבות, הגוך תחתית על קרות מעטפות יניח אך רבים, מחלאיס ירפא

 הטחורים לפתוח וישסנו, במים ויבשלו בבד בד וזפת לבונה ישחיק לו כואב אם
 בחמאה אותה תכתוש ואח׳׳כ היטב באש אותה וצלה לבנה בצל תקח הסתומים

 הטוחריס בו ותמשח תחבושת מזה ועשה עופרת של בכלי אותו ותלוש וכרכום
 ויעשה דבש עם חינא'ויערב בל״ע הנק׳ הכופר אשכול יקח או מיד, ויפתח

בעל המרובה, התנועה הוא לזה תרופה כל וראש ריקניא, אליבא ויאכל גרגירים
טחורים



קמויוסה• נחלת
 בשובו גס אחת, פרסה לפחות יוס בכל ללכת צריך פתוח בין ס סתו בין טחורים
 לפטמיס האגן, אל הדם אספת בעד עוצר זה כי והנה הנה למ'יל צריך לחדרו
 ותנשלנו רמון שורש קליפה תקח המאכל, הפסד מהמשך במעיים הולעיס יתילדו

 אסמים הקח תולעי'נ>דאו מיע כל ויצאו חזק בחומץ איל קרן אפר או וישתה ביין
 רקניא, אליבא ימים ג׳ וישתה היין בתוך ותניח אותו ותדוך ניל בל״ע הנק׳

 באש וצלהו לבן לחס קח התולעים מחמת כואב הבטן ואס התולעים, וימותו
שמכיר אומן רופא ע״פ רק תעשה לא זה וכל ויועיל, הבטן על ושים בחומן ושרהו
סימן שזה הפרש יציאת עם תולעים איזה שיצאו או בבטן, תולעים יש כי בודאי

 : בחנם הבטן את יגרו פן דבר יעשה לא הספק מן אך מציאותם על מובהק
ת ו י ל כ  מימין השדרה אצל האדם בגב דבוקות למטה הבטן בחלל משכנס ה

הוא ותועלתו האיברים שאר מכל יותר חלב בהם ויש ומשמאל
רבות קטנות תעלות בתוכה יש כוליא ובכל מהקור, עליהם ילהגין הכליות לחמס

 למטה ישר בארח הולכים הכליות משתי יוצאים צנורות ושני השתן, תעלות ונק׳
 המכתב, טצת כקנה צנור כל ועובי השתן, צמרי והם מאחריה השלחופית קיר אל
 לאצרם אותם דוחים הצמרות שני וע״י ולילה יום תמיד מיס יוצרות הכליות כי

 המיס להפריש הכליות פעולת עיקר כי חוצה לעתים תריקס אשר בשלחופית
 האדם יוצר ברוך הגוף, ויפסידו יזיקו לבלתי חוצה ולהוציאם הדס מן הרעים
 אליו הבא הגמור השתן יאצר בה כי השתן מקוה הוא השלחופית נפלאה, בחכמה

 כח ובא' המישך כח בא׳ עורות משני מחובר והוא הנז׳ הצמרות שני דרך הכליות מן
̂זקן הטבעת בין הבושת עצם אחרי מונח מקומו הדוחה,  הכרשתא ממעי מעט למעלה ור
 מי יאחזו שלא כדי עבה בליחה מלובש ותוכה ועגול ארוך כיס כמו השלחופית תבנית

 אל מעת יריקנו מים מנטפי במלאותו ח״ו, וינקבוהו בדפמת־ו והחמוצים החדים הרגלים
 מאד תתמלא לפעמים הבושת, צירי אחרי ומונחת נקמטת היא ריקה וכשהיא עת,

 כ״א להריקס מבלי רבים מים בקרבה תכיל בריאה שלחופית הטבור, עד ותגיע
 תחתיה יעיק אז חלי^^ אס אך שתעירנו, מבלי תתמלא בשינתו גס האדם, ברצון

 גדולה הנשים שלחופית רגע, בכל מימיו להריק מוכרח ההוא האיש מיס מעט גס
 השלחופית פי לפני יותרי רחוקות לפעמים מימיהן מריקין הנשים וע״כ האנשים משל

 כ״א רגלים מי יצאו לבל ולהסגר להכויץ יכול וע״י המקיפו עצב נמצא ופיו צוארו סביב
 המיס אמת דרך המים ויצאו השלחופית תפתח הזה העצב כח ברפות האדם, בחפץ
 המיס אמת ובאשה הזרע, למעבר השביל נס והוא בגיד הזאת האמה מונחת באיש חוצה,

 יקרה השתן לעצירות לתיק, ממעל הנפתח לעצמה פה ולה וקצרה רחבה תעלה היא
 חמים במים כרפס מיץ שישתה לו וראוי השלחופית, בסיבת או הכליות בסיבת אס
 החמים, ומאכלים ויין סוקר עם וקשואין אבטיחים לאכול ויתמיד שחוק, אזוב או
 כתוש כרכום מזעיר מעט בו ושים מימיו וסחוט אותו וכתוש לבן בצל תקח או

 מי בעה״י, ויתר&א רצופים ימיס ז׳ בערב וכוס בבוקר כוס המיס מאותן וישתה
 אטיב גאז בל״ע הנק׳ משקאט אגוז ידוך אותו ולעכב השתן לעצור יכול שאינו

 פרסות ישרוף או ורגע, שעה בכל ישתין ילא יתעכב אזי וישתה יין עם ויערבנה
 אבנים יש אם בעה״י ויתרפא רצופים יום שלשים ביין האפר וישתה עזים של

 וישפשף למרחץ יכנס הדם וכשייבש התיש מדם והשלחופית האמה ימשח בשלחופית
האמה בפי האבן אס אך השתן, עם וילאו האבנים ישתברו ואז היטב מיס עם

עד



יוסוש נחדת
 את ויגביהו ערסו על האומלל להשכיב ינסו אזי ח״ו האמה פי שתסתום עד

 אותס וימת במים אותם וישלוק עדשים יקח אז הועיל לא ואס הפול, והיא רגציו
 יקח או בעה״י ויתרפא ימים ג׳ וישתה בשוה שוה הדבש עם ויערכם המים
 וישהה עפר עד ושרוה ישן גפן עלי יקח או וישתה; במיס או ביין ויבשט כרפס

 אומן ברופא ידרוש הועיל לא ואס האבן; ויוצא קרים מיס מעט עס יוס בכל
 לשוס רשות אין ממקומה האבן ידחה למען האמה בפי מכתו/ להכניס אך מבעי

 :בזה תעשה מומחה אומן רופא יד כ״א הארס יסכן פן זה לעשות
n L c s n אשר והראש הגיד חלקיס משני ומורכב התחתון זקן מעלם צומח הוא 

 גוה והוא מתנפחים חמריס מג׳ מרכב הגיד עמרה; בשס נק׳ שפתו,
 יתנפחו ורוח דס וכשיתמלאו מאד ספוגייס והס ועורקים, וגידים מעצבים קשה

תו! תקשו, ו  משפת שהוא והראש הזרע, שביל עם השתן שביל ילך בתווך הגיד ̂ו
 של ובתחתונו מארכת העמרה הגיד גב על כי בשריי, רך הוא ואילך העמרה

 משני הנלוה דופק גיד נמצא האבר בגב הגויה ראש עד ומתקצרת הו^כת גיד
 האחת הס ושתיס בזה זה האמה עס ונקשרים צרורים הס הבציס פשומיס, דס גידי

 מאלה, וקטנות רכות משנה ביצי אליהן ומחוברין מרעותה, למעלה מעט נושאה
ן הדכוק לבן בעור טמונות עצמן ס הבצ  קרומים, שני עוד עוטים ועליו עלי̂׳

 יתילד ושם הזרע כלי שהם והביצים הגידים אל השדרה חוט דרך המיח מן יוצא הזרע
 המשנה ביצי אל משם הזרע הילך אז לתשמיש האדם יתאווה וכאשר וית׳-י-ן, תבשל ו

 המשגל תאות האבר, אל ובא הזרע מסלול שהוא ארוך צנור ילך המשנה ומביצי
 רוח הלב מן יתעורר אזי ההיא התאוה תגדל וכאשר מהכבד א וי׳ מה<ליות תב

 ויתקשה הוא וימתח שבו הגידים וימתחו החלול האבר בעצם ההוא הרוח ויכנס
 ריר הוא הזרע ברחם, אותו ולצוק הזרע לדחות ר״ל פעולתו ויעשה ויקום הגיד

 בריות הזרע בטפת בחוש נראה הראית את המגדיל ההבטה כ.י וע״י נוז< ^בן
 והס ארוך זנב עס עב ראש ולהם מאד עד ורבים דקים חוטים כדמות !ד מ קטנים

 המשגל לחולשת יע,5י^ חייח נקראים וע״כ הטפה תוך ואנא אנא ומתנועעים חייס
 שני כמי במיס אותן יישרה סימברא בל״ע הנק׳ אפונין יקח אנשים גבורה ט שאין

 והאפונין ויתרפא, כן לעשות ויתמיד כולו היום כל המיס אותם וישתה יותר או שעות
 האבר לחלושת עוד ויתחזק, כן יעשה חלש שהוא מי גס יותר או קבין שני שיעץ יהיו

 ויאכל הדבש עם ויערב היטיב הדק כתוש כמון דרהס ג׳ יקח לשמש יכץ שאט
 קלוי לנון זרע דרהס שני יקח או חומן, ויוסיף דרהס חצי שיעיר יוס בכ. ממנו
 רחל של מרה יקח או כח, ויוסיף האבר על וירטה לעפר דק אשר עד אותו וידוך

 זרע תקח מתקשה ואינו רך שנידו למי ע״א מאד, ויועיל האבר בה וימשח שמינה
 פעמים ה׳ או ד׳ האבר וימשח מעט ממנו ויאכל צאן או בקר חמאת וכנגדו צנון

 ג׳ ויאכל בקר בחמאת ולוש לבן וסוקר כרפס זרע יקח האבר לחיזוק א ע ויתקשה
 יגמע לישן כשהולך בלילה אז לאשתו שיזקק קודס שמזריע יקרה לפעמי תר׳!א, ו ס מ

 וישתה דבש עם מעורב בצלים מין או הרבה, ויועיל מסטכי מעטי עם נלויה ביצה
 ובלא זקיפה בלא הזרע שיוצא יקרה פעמים ויועיל, השכיבה בעת חס

 ברבויו, חס שהוא הזרע מכמות או המחזיק הכח מאפיסת זה ויהיה התאץ חפן
בדברים והאמה וימשח,השדרה הבטן ומחזקין ולחים קרים מאכלים שיאכל ונכון

קריס



קמזיוסה נחלת
 ופולים ושורזשמין אתרוג הזרע מרבים דברים אלו וכדומה; ורד שמן כמו קרים

 הללויס^ ושומים בצלים וגבינה וחלב דבש מי ושהייה שמן; ובשר ותמרים וענבים
 ויוסיפו הקושי יעירו אילו נל יהשעשוע השמחה היין הוא מכולם י המועיל והיותר
 והעדשים הקרקע על ושינה והרעב והחומץ המלח הזרע ממעעין דברים ואלו הזרע,

 מבמליס אלו כל והיגיעה העמל והאנחה היגון והאבל הבכיה מכלם והיותר והחרדל^
 לפעמים ירימוהו; ואושר שמחה יורידוהו ועלבון צער לך וסימן הזרע; ומיבשיס הקושי
 וחופר האבר את יחלישו ני רבות צרות ע״י בתשמיש המרבה מהאיש ינקם נקום

 וימיש יעמוד כי או יעמוד, ולא ביתו על ישען כי אם פנים, שני על וזה האביונה
 דורשת רק היא זו לתלישות הטובה והעצה הזרע, משך ישא לא כי פרי מעשות
 בעילת והס האבר כח מחלישים בעילות ששה הזה, הגוך לחלק ארוכה מנוחה

 והזקינה והחולה מהבעילה, רבות שנים שנמנעה ואשה בגרה שלא וקטנה הבתולה
 להוליד הכח טפל, עסק בזה האדם שמתעסק מפני מכלם הקשה והיא והשנואה

 עד גס או ע' עד הט״ו משנות שנים ס״ה גס ששים ומאריך החיים פרח הוא
 היוצא אלך מני אחר זולה יולידו לא הזמן ולאחר הזמן לפני חייו לימי שנה ע״ה

 אינם שניהם וע״כ נבולו כבר ובזקנים נשתלמו לא עדין בילדים הזה, הכלל מן
 גופו שלאורך לפי מהמיצוע פחות יוליד בערכו ארוך שהוא גבר בעל להוליד, ראויים
 במרת למשחס וטוב בביצים וכאב נפח יתילדו לפעמים ביציאתו, הזרע יתקרר

היטב: במים מבושלים קלופים פולין עליהן ויחמש שור
□ ח ל  מעט מהם נפרד שהוא אלא הכרכשתא ובין השלחופית בין מונח ה

 הצואר הפרוזדור הוא התיק מחלקות לשלש מתחלק והוא מעלה כלפי
 סי והוא המבוא מחוץ הוא התיק המקור, הוא העצמי הרחם ומך הלול הוא

 ההם מהקמטיס אחד קמטים, מלא בעור מתוכה הרצופה תפלה והוא הרחם
 גידים לזה חזה צדדיו בין נארגו וכאילו וסתום יותר גדול הוא למבוא הקרוב
 לא בכאב הזה הארוג הקרוס נקרע הראשונה ובבעילה הבתולות, קרוס ונק׳ דקים
הת־ק מיצר מפאת בת הזה הכאב רוב אמנם הבתיליס, והס דם ויצא מעט
וזה ההריון משך בכל גס שלס הזה הקרוס נשאר לפעמים אך האצבעות, וכפי
 כי יאבד בלדתה ורק בפנים, עמוק שהקרום או קצר שהאצבע אס סבות משני

 וקטנה גדולה הערוה שפתי נמלא התיק בפתח מרחם, בגיחו הילד ראש יקרענו
 קנה לסי ממעל הערוה שפת של העליון קנה אצל ורכות, קטנות הן בבתולות אך

הזכר, לאבר בזה ודומה החשק בה בשלוט המתרומם מתנפח חומר נמצא השתן
מן הדס יורד שבו הדרך והוא הרחם עד ויגיע הארוך המקום הוא הרחם צואר

 ונפתח הולד יפול שלא כדי העיבור בשעת ראשו המקבץ והוא לפרוזדור הרחם
 כאצבע רק בבתולות וגדלו ולפנים לפני ממעל שוכן הוא הרחס לידה, בשעת הרבה
 השליא עם הולד את להכיל בכדי וגדל הולך מתרחב הוא ההריון בעת אך קטנה,
 הביצים אשכלות נמצא ובו שאת, ביתי למשגל החשק רגשי המרגיש הוא הרחם

 ומהם מאד עד רביסוקטניס הס כי הזכר ואינם.כביצי האשה, ברחם האצורים
 המתקבץ הדס וזקוק מזכות אדום הוא שלה והזרע הרחם לחלל האשה זרע ישפך

 לנצור לבדה כח בה אין אך אדם בני נוצרים האשה ומביצי ביאה בשעת ברחמה
כי והוא האישות, מעשה ע״י וזה אחר ממקום עזרה לה בבוא כ״א האדם את

כאשר ■



יוס^ נחרת
 הזכר זרט טם וישתח^ האשה מביצי זרט ג״כ יצא ברחם הזכר זרט יוצק כאשר

 להבנות הביצה תחל אז אותה, ופרט לתוכה וחדר בביצתה הזכר זרט סנט ואס
 הטובריס מרבית נקנה, ואס זכר אס במחשבה טלותו לפי שנולד מה מזה ויולד

והשתלם ותלך לרחם מחוץ הביצה תתפתח לפטמים אך טצמי, ברחס ישתלמו
יהיה הולד כי מאד האשה וחסתכן ברחס לא בכטן הטיבור יהיה ואז ולד, להיות

 הלב, נוצר שבזרט והזך מהטוב רחוקות. לטתים כ״א יקרה לא זה אך דופן, יוצא
 טד לו כראוי ואבר אבר כל האבריס שאר מצטיירים זך כ"כ שאינו ומהשאר

 אברי מכל ראשונה הנוצר הוא והלב והצפרניס. הטצמות שבזרט מהטכור שנבראים
 לטצור תוכל הל ובחדש להתנשא. דדיה יחלו להריונה השני בחודש טוד האדם.

 ד' תשלום וטד ברחמה, הטובר תנוטת להרגיש האס תחל ואז חלבי, נוזל מהן
 הטובר יפול חזקה תטטה שוס לאשה אז יקרה אם ולכן חלש, חבורו יהיה ם חדש

נולדים ולק חי, שלם הולד ויהיה יתחזק חדשים ז' טד ד׳ ולאחר ח״ו, במהרה
וזהו חוצה, הולד את לדחוך נכווציס הלידה בטת הרחם טצבי חדשים, לז׳ לפטמיס

 באיזה מולידות יש שונה הלידה לידה..משך חבלי בשם הנודט הטצוס הכאב סבת
 בהחפזו, בגופו ינגך ולפטמיס אחת, בפטם טולם לאור דרך לו פורץ והולד מינוט

 שהוא הנשים למותרות דרך הוא הרחם ימים. גס שטות כמה בלידה מאריכות ויש
 הי״ד בשנת יבא והוא מטט, יותר או פחות או בחדש אחס פטם הבא הוסת דם
 האורח יחדל והיניקה הטבור בימי לחמשיס. הארבעים שנת בין וחדל. הט״י או

 דרך לשדים יטלה ממנו והמותר ומזונו, העובר חומר הוא ההוא
 וצריך אז גס יחדל שלא יקרה לפעמים אך חלב, ונעשה מתהפך ושם חלולים גידים
 הריר משקדי היוצאת בחלאה מהול כ״א נקי דם איננו נדה דם אך ברופא. לדרוש

 יטמא. נו הנוגע כל בטבעו, ולנפש לגוך ומסוכן ומר רע והוא ובתיק, שברחם
 כבנערות בנערים שויס הס ומתחלתן ועצבים, ושקדים מגידים מרכבים הם השדים

 להכין בגרותם למועד ותגדלנה תתפתחנה ובנערות ודלים, הולכים שבנערים רק
 יצא שלא בכדי דקגם נקבים מלאה היא הדד ופטמת הולד, למזון החלב בהן

 מן נפלאה בהשגחה והכל הולד, ויחנק אחת בפעם המציצה בשעת מהדד הח^ב
 אלמוגים ד או ג׳ תקח לבעלה, נטהרה שאינה לאשה ר״ל נדה דם לעצור ת. השי

 במעט אותם ותשתה דק לעפר עד ותכתוש אותס ותשרוך מירגאן בלי׳ע הנקרא
 ברחמה תכניס או יותר, או רצופיס ימים ג׳ כן ותעשה ריקנא אליבא יין או חלב

עלי תקח נדתה, מדם עצורה שהיא לאשה הרס. ויפסק בחומץ מבושלים שומין
ריקנא, אליבא רביעית כוס שיעור וסתה בעת ותשתה יין עם ותבשנו כרפס

 יבשים שקדים קליפת תקח וסת לה שאין לאשה רצופים. ימים ג׳ תעשה וכה
 למקשה הוסת. לה ויבא לשתות לאשה ותן ומיס דבש עם ותערבס אותס ותכתוש

 כרכום תשהה או ביין, אותה ותשקה במכחשת וכתוש תמרים גרעיני תקח ^ילד
ואס ותלד, בגופה העשן שיכנס עד תחתיה לבונה תעשן או במיס, ומזוג שחוק

או ודבש, במים מעורב כלבתא חלב תשתה להפיל ורוצה מאד גדול צער מרגישה
 או פנים, כל על ותפילהו הוא והוא קיטראן בל׳ט עטרן במעט תחתיה תעשן
 תבשל ונחנק ראשו הילד הוציא ואס מכלם, הקל והוא חולבא בל״ע רוביא תאכל

הלידה בעת לפעמים מיד, ויצא הילד של גרוני סביב ותכרוך זית בשמן גפן צמ,
נקרע



קמחיוסח נחלת
 פי עד להגיע יוכל והקרע הת-ק למבוא הטבעת פי שבין החלק והוא החיץ נקרע

כ החיץ, מול ולוחץ ערכו לפי גדול הילד ראש אס יקרה וזה הטבעת,  צריכה ע'
 פי מול ובאצבעותיה החיץ, על ידה שתניח תעשה וכה החיץ על להגן המילדת
 יקרע לא ובטח לאטו ללכת יאלצהו זעי״ז לעצרו, הראש נגד בכת תלחץ הטבעת

 בחבל למשוך שלא מאד עד יזהרו שס השליא ונשארה הילד יצא אס החיץ, את
 אך ח״ו, היולדת המסק עצומה דס זיבת יצא בזה כי לחוץ השליא את הטבור

 וזה מעט, בחזקה אותו וללחוץ הבטן דרך הרחם את ידיס בשתי לתפוש צריך
 ותפול סוסיס בצפרני או בחרדל תתעשן אז הועיל לא ואם תמיד, ‘ כמעט יועיל

 בצלים עצירת או מזון עס כלבתא חלב תשתה. מעיה תוך הולד מת ואם השליא,
 והוא כמים וצלול ומלוח דק הוא הלידה אחר האשה חלב בגפרית. תתעשן או

 מזונו וזהו בתוכו, שנמצא זפת כמו ושחורה וסרוחה עבה מליחה הולד לשלשל טוב
 יתחיל הלידה אחר אחדים בימים מזוהמתו. הילד לנקות השי״ת לו שהכין הטבעי
 חדשים באיזה החלב ישתנה וככה יותר, ומזין מעט ועב מתוק טעם לו להיות החלב

 נשים מקצת עושים יפה לא וא״כ יום, יום כחותיו הוספת ולפי הילד טבע לפי
 לא אשר הלידה אחר ימים ד׳ או ג׳ כמו אחרת אשה ע״י ילדיהם את שמניקים

 רעים חולאים לידי ויבא במעיו ותתקשה הליחה'העכורה ותשאר לעכלו הילד יכול
 לפחות לה, גדול טורח שהוא אך בעצמה האס שתניקהו ומוטב ח״ו, בטן וכאבי
 לאשה חלב להרבות בריאה. האם אס ודוקא הלידה מעת שעות ששה משך אחר
 ואשה ותשתה, זית שמן מעט עם בדבש ותערבו היטב וחדוק גפן צמר זרע תקח

:ותשתה בשכר או ביין עדשים תבשל חלבה שאבדה
ר א ל צ  ממנו והמותר חוליות, משבע הבנויה המפרקת היא בו העצמי חלק ה

 להוצאת הצואר ותועלת וכדומה, והגידים הושט הקנה כמו רך הוא
 לחזה הראש בין אמצעי והוא כנז״ל, וללב לריאה הקר האויר ולשאוף וצחותו הקול.

 החזה מזה, ̂זה מרחקם הצואר אורך ולכן ועשנו, הלב מקיטורי המוח ישרוף לבל
 מאחריה בנויה תחתי^זהיא שהוא הלב לשמור כדי עבים ועצמות רבים גידים בו יש

 ומשולבות לגוף קדמה ונכפפות צד מכל צלעות י״ב יוצאות צדיהן ומשני חוליות בי״ב
 מחום היוצאין רבות שערות שלהן ובחזה רב שחומם אדם בני ו'ש החזה, עצם ■אל

 לצידי מסעד שהם המתנים הוא האגן חוליות, חמש מאחריה בנויה הבטן הלב,
 ועצמות הירך ועצמות העצה עצם והס עצמות ד׳ מן ומחובר לצלעות, ומשען הגוף

 עשוי, העצה עצם עליהם, האדם ישב אשר העגבות הוא השת ועצמות המכושים
 בצואר, ז׳ והס כ״ח החוליות כל מספר נמצא זב״ז, יחד קלוטות חוליות ד מן

 מורסות בחזה יתילדו לפעמים בעצה, וד׳ הבטן אחורי וחמש החזה אחורי וי״ב
 שיתרפאו עד בשר מיני ומכל חטים לחם מאכילת וימנע ורד בשמן לסוכם וטוב

 :ברזל כלי בחלודות או החומץ בשמרי לחבשם טוב הדדים לנפח
ם י י ד י  האדם למין הצריכות מתחלפות רבות פעולות לעשות ידועה תועלתן ה

 עצם ראש עם הקשור הכתף עצם א׳ והס חלקים מד׳ מרכב הזרוע
 בית ותחתיו הכתף אל העליון בראשו הקשור העליונה הזרוע ב׳ ממעל תחזה

 הקשור התחתונה הזרוע ד* ותחתון עליון הזמעות שני ׳המחבר הקובדו ג׳ השחי,
היד שרש והאצבעות, והכף היד שיש והם חלקים מל מרכב היד היד, שרש עם

מרכב



יוסה נחלת
 עצמוח חמש מן מרכבת הכף ממרכות, בשתי סדוריס קכוניס עצמות ח׳ מן מרכב

 המרככת אחת אצבע תצא הכף מעצמות עצס ומכל זע״ז, היטב המתלכדיס ארוכים
 התנועה קלות הן האצבעות עצמות, שתי רק לה שאין הגודל זולת עצמות ג׳ מן

שבאדם, חושים חמשה כנגד לחמשה ונחלקו יפה, יותר המישוש חוש נרגש ובהן
 שהוא היטב ומקנחו לפה משרת הגודל אחד, לחוש משרת אצבע כל כי

 מכלם הארוך ובאמה הריח חוש שהוא החוטם מנקה ובאצבע הטעם, חוש
 הראות, חום שהוא הטין מקנח ובקמיצה המשוש חוש והוא ממשש הוא

 כטבעו פעולתו עושה אצבע וכל השמע חיש שהוא האוזן תוך מנקה ובזרת
 בהם לתפוש נוכל למען האצבעות ראשי לחזק חועלתם הצפרניס כוונה, מבלי גם

 וצוטים צחים לבנים הצפרניס שאס היטב. מתוכם נראה הדס ומראה בטח, יותר
 בצפרניס ואין אולם, ובריא חזק ההוא שהאיש יורה ומבהיקים לאדמימות מעט
 לגוף המחובר העליונה שוק עצם והם לשנים נחלק השוק לשער, שאין כמו הרגש

 התחתונה שוק עצם שנית שבגוף, העצמות מכל והחזק הארוך והוא קולית, ונק׳
 נחלק הרגל גידים חבלי ע״י עמם וקשורה השוק עצמות שני מחברת והארכובה

 שרש מעצמות וגדולים עצמות משבעה מרכב הרגל שרש היד> כמו פרקים לג'
 והס עצמות ג' מן מרכבת אחת כל והאצבעות עצמות, מחמשה מרכב והכף היד,

 חמים במים תרחצס לנפח וגס ורגלים ידים אצבעות לחולי היד, משל קצרים
 לארכובה ביין, סחוטים בצלים או ורד שחן או אפרסמון בשמן ותמשחס ומלוחים
 ותחבוש שחוק מלח עליה תפזר ואת״כ האש כנגד היטב בדבש תמשחנה הנכאבת

 ובעוד חס חומץ עמו ויערב היטב שיחמם האש על ויניחו בקר זבל יקח או אותה
 יתבקעו ולא שיתרככו עד במים חטים תבשל הירך לכאב בארכובה, יתננו חס שהוא

 חם בעודו הכואב מקום על ותשים פשתן בחתיכת ותניחם המיס מן ותוציאס
 יבשים אפונים קח אבעבועות שיוצא הירכיים לחמימות הפרקים, לכאב ג״כ ויועיל
 וזה עליהם זית־^^יסוך' בשמן ותערבס במכתשת דק אבק ויעשם באור ויקלם
 חטה קמח או זית בשמן שנתבשלו פילק קח הפרקים לכאב לכוייה, ג״כ יועיל

: חס הפרקים על ויניח בחומץ שנילוש
,1ד ך  האדם כי המחקרים חכמי הן המקובלים חכמי הן הסכימו החכמיס כל נ

 ואפילו תחתון הן עליון הן הגדול העולם ודמות כתבנית קטן עולם הוא
 האדם את עשה אלהים בצלם כי נאמר וע״ז והטהור, הקדוש האצילות בעולם
 כולל והראש והגוף, ראש לשנים נחלק בכלל והאדם אלוה, אחזה ומבשרי ונאמר

 כולל והגוף לבינה, והצואר לחכמה והמוח הכתר כדמיון הגולגולת כזה כח״ב ג״ר
 העיקר שהוא לתפארת והלב ולגבורה לחסד הזרועות שני כזה נהי״ס חג״ת ז״ת

 והרגלים ליסוד הצדיק וברית והוד לנצח השוקיס ושני שלו, קצוות בשש המתפשט
 עשר כי לחשוב תטעה ולא בי״ע, עולמות בשלש ג״כ הוא וככה למלכות, כביכול

 שהם שתאמר עד ח״ו דאצילות י״ס אינם דבריאה וכן דיצירה וכן דעש־ה ספירות
 הוא העניין אלא כן, העניין אין ח״ו עולם בכל עשר עשר מחולקים ספירות מ׳
 בו ומתאחדים ב״ה א״ס למקור קורבהן לסבת נעלמים הס דאצילות י״ס כי כך

 ענפים לעשר עוד יותר ונתגלו מאצילס ברצון י״ס אלו נתפשטו וכאשר גמור, כיחוד
דבריאה י״ס נק' האור וגילוי התפשטות אותו ולהתעבוח, ממקורן להתרחק כדי

ולפי



קמטיוסף נחלת
ס הן הן האמת ולפי  לפשר עוד הבריאה ע״י האצילות התפשמות וכן דאצילוה, י׳

 מה וכן דיצירה, י״ס נק׳ יותר עוד האור ונתעבה ונתגלו ונתרחקו שניים ענפים
 נתעבה שאז שלשיים ענפים לעשר ויצירה בריאה ע״י יותר עוד האצילות שנתפשע

 אלא אינם ספירות מ׳ אלו כל נמצא דעשיה י״ם ונק׳ יותר עיד האור ונתגלה
 לפי הגה מהמקור, וריחוקן אורן התפשטות לפי שמות ד׳ שקבלו דאצילותרק י״ם
 כל על להשגיח העולומות מרום המתפשטים המה דאצילות י״ס של אורם ניצוץ זה

 ועולם עולם בכל באורם ולהאיר התחתונה נקודה עד הראשונה מנקודה העולמות
 השרשים הם דאצילות י״ס נמצא ולסבול, לקבל ההוא העולם שיוכל אור שיעור כפי

 המתפשט עצמו העליון האור הם כולם בי״ע בעולמות מהם המתפשטים והענפים
 דאצילות י״ס כח אלא אינם כולם הנחות שכל נמצא הספירות, עצמן הן והן

 העולמות הנהגת כיצד העניין להבין והנה וב״ש, ב״ה א״ס אחד בכח תלויים וכולם
 אל תקיש וממנו הגופני מאדם לדוגמא מעט נביא מ״מ מקומו, כאן שאין 1אן

 כל כחותיה ע׳־י המנהגת והיא הנשמה הוא האדם עיקר כי ידוע והוא הרוחני,
 וכל פשוט שכל היא הנשמה והנה דומם, כאבן הגוף נשאר הלא ומבלעדיה הגוף

 מעשה שום ולא פעולה אין השכל ובעצמות בעצמותה, נעלמים הס הגוף פעולות
 ע״י מתגלית היא השגותיה לגלות ורצתה בשכלה משגת שהנשמה ומה השכלה, רק

 בשכלה הנשמה שהשיגה מה ועושים פועלים שהם בה ומיוחדים האדוקים כחותיה
 כחותיה זה כל ועם פעולה, ולא מעשה ולא גלוי שוס לנשמה אין כחותיה ובזולת
 באדם בחינת ד והנה שעושים מה עושים וברצונה ברצונה אלא מתגלים אינם
 המחשבה כי השכל הוא המוח וקליפה. וגוף ולב מוח והס נשמה של הלבושין ונק׳

 הוא הגוף הרצון, והוא כלב השוכן החיים הרוח הוא הלב במוח, משימטת השכלית
 לכחות עבד הוא הקליפה נמצא הגופניים, האברים הוא הקליפה החיים, הכחות

 הנשמה מתפשט בו במוח שהוא והשכל להשכל עבד והרצון להרצון, עבדים והכחות
שבתו ומחשב מסכים במוח שהוא כשהשכל כיצד מחשבתה, לגלות  איזה לעשות ^ח
 שבלב חיים ברוח מחשביר אותה מתלבשת לעשות בחשבו ומיד תכף אז דבר

 כל בתוך המתפשטים החיים כחותיו ע״י הפעולה לעשות שבלב הרצון ומתעורר
 משב או הולך כותב או לומד שעושה מה עושה השכל הסכמת לפי הגוף ואז הגוף,

 הוא השכל כי תבין מזה הנה בו, החוצב ביד כגרזן לנשמה כלי הוא הגוף כי וכו׳
 השנוי שהרי א״א, בל״מ מעשה שנוי כי מעשה שנוי שכן וכל המעשה מפעולת רחוק

 מעשה שאין וכיון בהיפך, ופעמים כך עושה פעמים במעשה אלא יתחדש לא
 מבלי פשוט רצון ג״כ הוא שבלב והרוח המעשה, היפך יבא מהיכן במחשבה

 מצד א׳.א לכחות פעולה אין כי בגוף ממנו המתפשטות הכחות אל עדיין בחינתו
 עד חיים נק׳ בכלל נשמה של והכחות רצונו, לפי הכחות מנהיג שהרצון הלב רצון

 הנשמה חיות אין אבל בנשמה תלוי הגוף חיות כי חי, נק׳ הגוף כלל שבעבורס
 הגס כי נמצא חיים, הס כחיתיה עם הנשמה נעדר שהגוף הגס כי בגוף תלוי

 המשפיע והוא המנהיג עיקר הוא עכ״ז מעשה שנוי וכ״ש מעשה שם אין שבשכל
 תבין אז זה וכשידעת רגלו, ואת ידו את איש ירים לא ובזלתו הגוף לכלל החיים

העילות כל עילת שהוא וב״ש ב״ה א״ם המאציל כי והוא, העולמות כל הנהגת כיצד
שעושים מה שכל ספירות לעשר המנהיג הוא הנשמות כל ונשמת הסבות כל וסבת

אינם



יוסף נחלת
 הכלית ובלתי ־סוף הבלתי ב״ה א״ס כח כי מאלילס ברצון עושיס^אלא אינם
 עדרו כרועה אותס ומנהיג לספירות וחוץ הספירוח ובתוך הספירות כל על חופך
 אינה שהנשמה וכמו בלתו, אין ומושיע זולתו אותס מנהיג ואין יטס חפץ אשר ולכל

 בהס שמתאחד ובספירותיו ב״ה בא״ס הענין הוא כן כנז״ל כחותיה ע״י רק מתגלית
 גלוי שוס להס ואין ופשיטתו באחדותו נעלמות הפעולות כל ב״ה שבא״ס הגס כי

 דבריג״א .שוס עושים ־איכס עכ״ז בק המיוחדים : כחותיו שהס ספירותיו ע״י כ״א
 עס האדם דמיון.כתות להס יש ספירותיו עס ב״ה ולהיות'שא״ס ־ב״ה, רצונו לפי

 א־ס של כמוהכחות ד״ל דאצילוה, אדס בכלל י״ס־ נקראו הדמיון זה מפני הנשמה
 ועושי.ם טועליס הספירות אין גן כמו הנשמה רצון לפי כ״א דבר שום עושים אינס
 וגוף ולב :מוח שהס הכז״ל בחיטת ד׳ הנה ב״ה, א״ס רצון לפי כ״א דבר שוס

 •מתפשטי ב״ה שא״ס שהסי״ס האצילות הוא המוח אבי״ע עולמות ד׳■ כדמיון הס וקליפה
 משוטטת שכלית טהורה מחשבה רק מעשה שנוי וכ״ש כלל מעשה ולא פעולה בהסואיןשס

 הרוח והלב.שהוא טוביס דברים להמציא טובת הוויות בהשכלת טוב דבר על להשכיל
 כח במדרגת הס כי בעצם פועליס אינס אבל לפעול הרצון שהוא הבריאה הוא

 הנחות..גוך-החיי.ם שהס המלאכי.ס הס היצירה עולס כדמיון הטף ברצונו. המתעורר
 ־.הפעולה תכלית שהס הזה עולס עשיה עולם הוא הקליפה בעצם. הפועלים
 דבר איזה על באלילית הטהורה המחשבה בהסכם כיצד מעשה, שינוי גס והמעשה

 הטהורה המחשבה ־תתלבש חשבו בהסכמת חכף אז ולהתהוות ׳להמציא טוב שהוא
 •;הפירוד שהוא.עולם המעשים התחלת משם כי הרצון.לפעול שהוא הבריאה ברוח

 הרצון מתפשט ואח״כ לפעול, הרצון חידוש התחלת כ״א בעצם הפעולה אין אך
 יצירה עולם המלאכים שהם משכילים חיים ה^ק׳ הקדושים בכחותיו להתלבש משם

 העולם בכל החיים הכחות ומתפשטים ידן על להתגלות רצונו כפי כחותיו להנהיג
 לכל לתה והשופטים הדיינים והס העשיה עולם בכל חיים המשפיעים הס כי

 מהם אחד חל^ חלקים, מיני שני יש עצמה ובעשיה מעלליו. וכפרי כדרכיו איש
 כמו קדושים עשיה^זהס בכחות שמתלבשיס קדושים מלאכים והם דיינים שלוחי

 קדושים שמלאכים רק הטומאה כחות שהס דיינים שוטרי ומהם יצירה, בריאה
 והס רשעס כפי הרשעים ולהעניש ולהלקות להכות אמצעים ע״י בהן מתפשטין

 המלאכים מהדיינים רשות להם ניתן אשר כפי בעם הרודים השוטרים המה
 רצוני. עוברי להעניש כדי רק עצמן לצורך נבראו לא כי קליפה נק'. והס הקדושים

 מהם שהורכב ומה יסודות, וד׳ ומזלות .כוכבים הגלגלים המה מהעשיה שני חלק
 שלמותם מקבלים ואלו הארץ, טבור עד הירח גלגל שתחת מה כל דהיינו

 נמצא הארץ, חלקי ובכל בתוכם כוחם ומשפיעים שמתפשטין הקדושים מהמלאכים
 אז כי חלקי־הארץ, ובכל בגלגלים שמשפיעים המלאכים השפעה לולא כי זה לפי
 יסבו ולא יקיפו לא והגלגלים ינשב לא הרוח יצמח לא הצמח יחיה לא החי

 שהוא הבריאה רוח לולא וכן גשמית, פעולה וכל פעולה כל בטלה ואז בלכתן
 כי דבר שוס מלפעול המלאכים כל שבתו אז כי לפעול הכחות ומעורר הרצון

 איזה להמציא■ באלילות הטהורה המחשבה הסכם לולא וכן ישפוט; ולמי ידוט למי
 א״ס המאציל השפעת לולא וכן כח, שום מלעורר הרצון גם שבח אז כי דבר
יחפוץ אשר ולכל עדרו כרועה לי״ס המנהיג והוא ־הסיבות כל ־סיבה שהוא ב״ה

יטס



הניוסך« נחלת
 כל נעדרו אז כן ולולא כ״ה^ ברצונו אלא עושים אינם שעושים מיל שכל יטם

 שהם ברוחניים הגשמיים־הלוים כל נמצא כרנע, בטלו העולמות וכל המציאות
 הטהורה במחשבה תלוי והרצון הבריאה, ברצון תלויים והכחות המלאכים, כחות
 אחד בקשר מקושרים שכולם באופן בהן מתלבש ב״ה שא״ס דאצילות י״ס שהם
 בזה מקושר וזה זה גב על זה פרקים של כמנורה מדרגותיו בכל ואמיץ חזק

 הקדושה בהשפעתו כולם את והמחיה והמקשר המייחד ב״ה בא״ס מקושרים וכולם
 לבדו הוא רק כי הארץ, טבור מרכז נקודת שבתחתית תחתית עד המעלות מרום.

 שום לעשות רגלו ואת ידו את איש ירום לא ובלתו כולם, על ושליט מושל ב׳׳ה
 כ״ש מעשה או פעולה שוס מזה שיגיעהו מבלי רצונו לפי כ״א מעשה או פעולה

כולן את ומחיה ומשפיע כולן את רוחניותו בפשיטות מנהיג אבל מעשה, שנוי
:היטב והבן

ת י נ כ  הלב כי והוא ופרטיו, בכלליו המשכן לתבנית ג״כ דומה הוא האדם ת
קד שהוא ״  אלהית, השפעה עיקר מקום שהוא לארון דומה הגוץ>. חיות עי

 ושני כנפיס, פורשי הכרובים כדמות כנפיה ופורשת הלב על המרחפת והריאה
 לכפירת דומה המכסוהו הלב וטרפש שכיייין, הלוחות שתי כדמיון שבלב חללים

 משכן שהוא והמוח שבלוחות^ הדברות כעשרת האצבעות ועשר הארון, המכסה.
 דומים והעינים ידרים, להחכים הרוצה ע״ד בדרום. שהיא למנורה דומה החכמה

 א־ת המפרנס הקיבה מנירה, קני שבעה כנגד כנז״ל בעין יש עצבים לנרות,ושבעה
 יצא וממנו בצפון שהוא לשולחץ דומה צפוני שהוא• שמאל מצד ונטויה הגוף כל

 אל הלב מן העולים והאדים יצפין, להעשיר הרוצה ע״ד האומה לכלל• המזון שפע
 והריאה הלב בין המבדיל והטרפש הקטרת, מזבח מן היוצא לעשן דומה המוח

 העולה, מזבח לבין הקדש בין המבדיל לפרוכת דוחה הוא והטחול הכבד ובין
 והאש הדמים זורקים שבו העולה למזבח דומה וחמימותו דמו רוב בעבור הכבד

 המתעכלים לחלביס דומה השומן לעכל חריפה שהיא המרה בו, רבוצה התמידי
 לבית לנוצה־הנשלכיןrלמוראה דומה הפסולה מושך שהוא הטחול המזבח, אש ע״ג

 וסירות ומחתות למלקחיס דומים אותם המשמשות הכחות עם מעיס הבני הדשן,
 המקלח לכיור דומה רגלים מי המקלח האבר המזבח, אה המשמשות וזולהס ומזלגות

: וכו׳ ועוד ועיד המשכן את המכסה ליריעות דומה הגוף כל את המכסה הער

-  *

הסימנים רמזי היצור כ״ג פרק
יטור ה ר ש ומלא חי ושטיפה הדחה טעון ברכה של בכוס נאמרו דברים ^

 ונותן טפח הקרקע מן ומגביהו בימין ונותט ידיו בשתי נוטלו ועיטוף
 ש״ס נ״ע נעמ״ן בשמ״חה וסימנך ביתו, לאנשי במתנה משגרו אף. וי׳א בו, עיניו

ס עשרה :פ״ז ברכות ד ב  מבפנים הדחה כי והטהרה הקדושה מצד כלס הם אלו ד
 אשר האמיתיס החיים ע״ש חי צר, מכל וטהיר נקי הכלי, שיהא מבחוץ ושטיפה

 היא העטרה ■ע״ש עיטור ית', בתקו ח*ו חסרון שום שאין ע״ש ומלא בברכתו,
והשמאנ הימין ע״ש ידיו בשתי וטטלו וכו׳ אלהיך לקראת הכון ע״ש ועימוף שלו,

שהס



יוסף נחרת
 הרחמים שיהיו לימין ונותנו וכו/ קודש ידיכם שאו והיינו והרחמים הדין שהם

 ונו/ אשא ישועות נוס עש״ה למעלה מגביהו הקרקע מן ומגביה הדין. על גוברים
 ומשגרו הכונה^ לזאת יכויןדעתו אלא ממט דעתו יסיח שלא דהייט בו עיניו ונותן

 יוחנן א״ר רש״א שהתברך, כדי נותן יפה בעין שהנותן נתינה דרך ביתו לאנשי
 יוחנן דר׳ נראה חמש״ה, וסימנך מלא חי שטיפה הדחה בלבד ד׳ אלא לט אין אנו
 עכשיו נוהגין וכן בכל^ מודה השאר על אבל ועיטוך עיטור אלא למעוטו אתי לא

 אשיר״י. עיטור, אלא לט חסר ואינו עיטון! והייט הראש על סודר בפריסת אך בכלס
 השאר אבל לחובה היינו ר״י דקאמר ארבע אלא לנו אין דאנו לומר אפשר ועוד

 וזיכוך פעולתו וכשרות האדם אל רומזים אלו דברים ד׳ מי״ט^ בעלמא, למצוה
 טהור שיהא כדי מבחוץ ושטיפה מבפנים הדחה צריך שהכל• כשם והוא מחשבתו,

 ואחת בפה אחת ידבר ולא שוים, ולבו פיו כברו תוכו שיהא צריך האדם כך ונקי,
 ארון דוגמת אלא ח״ו, ארבו ישים ובקרנו ידבר רעהו את שלום בפיו ע״ד בלב

 את להברות האדם חייב ח״י תצפנו. ומחוץ מבית טהור זהב מצופה ה׳ ברית
 כדרך כ״כ בעיסתו מקמץ יהא ולא השי״ה, לעבודת וחזק בריא שיהא כדי עצמו
 וחי כי נפשו לשובע אוכל צדיק אלא הבטן, נפל יסוד באין כי העין, וצרי הכילי
 בשאר הן התורה בחכמת הן וגדוש מלא שיהא האדם צריך מל״א, כתיב. בהם

 הכי בר הוא אם ופוסקים בתלמוד בין שואל, לכל להשיב נכון שיהא כדי החכמות
 דעתן הוא אס המחקר בחכמת בין ברורה, ידיעה לו ים אס הקבלה בחכמת בין

 חכמה שאמרו ע״ד הנכרים חכמת אפילו ומנדיה החכמה ממבזי יהא ולא ופיקח,
 ויראת טהורה ה׳ תורת לו שתקדים ובלבד תאמן, אל בטיס תורה האמן בגויס

 הנה הנכרים, דבש של המטה בקצה אפילו לנגוע אסור כן לא שאס פניו, על ה׳
:נ״ל החכמות, בכל ושם יד לו שיהא השלם לאדם ויאה נאה כן כי

חרוזי שיר
 תרדם. לא אדם רן

 תכלים. ולא כלים שטוף
 נא. שגר מתנה

 ובימינו. תתנו חי
 ועטריהו. הדריהו

 בפניניו. עיניו גצור
 לתהלה. מעלה עלי

 מכוננים. מבפנים
 ובריכהו. נטליהו

 לנבוני. אדני נר
חמבורך. יוצרך עבוד

 ;יוצריך מצות שמ\ר
 :לחייך כוס מלא
 :ימיך יאריך ןהוא

ב  :קרניך השם אהו
 ברכתך: להניח

 :ראשך כסה באימה
 בעיניך: נצריהו

 :כקדשיך טהור יהי
 אזרועיך: שתי ועל

 להשכיליך: לך סימן
אליך: יאר פניו

תם



קנאיוסף נחלת
׳  ונתרפא, חולה שהיה ומי מדכרות, והולכי היס, יורדי הן, ואלו להודות לריכין ף

 פ״ט, שס בלחייך, חח״יס ונתתי וסימנך ויצא האסורים בבית חבוש שהיה ומי
 נכבד ענין לאיזה ירמזו עור פשעס מלבד אלו ד ע״ש, מקראי לה ילפי וטלהו

 האדם היות שבעוד נ״כ כן להודות, לריכין המקרים אלו להם שנעשה מלבד כי
 את קצתו יאכל לבלתי ליוצרו להתפלל אדם כל וצריך לה׳ להודות טוב ושלם בריא
 יורדי אמר המים יסוד כנגד והנה ארמ״ע, יסודות מד׳ מורכב האדם ר״ל קצתו,
 יסוד על ולרמז העפר, שם כי מדברות הולכי אמר העפר יסוד על ולרמז הים,
 הס הטבעי החום מרלגבורת הנוף חולי רוב כי כידוע ונתרפא חולה אמר האש

 בבית חבוש שהיה מי אמר הרוח יסוד וכנגד שבאדם, היסודי האש והוא באים
 להיותו המצויה והרוח האויר נמנע הוא והאסור שהחבוש ידוע שכבר ויצא האסורים

 ושלם בריא בהיותו בשמו ולזמר לה׳ להודות צריך שהאדם בזה רמז ולזה חבוש,
 שלא ר״ל נדח ממנו ידח לבלתי היושר השווי החת הבריאות על] עומד בגופו
 חדג״א. גבר, דאליס כל כי ח״ו חולי לידי ויבא חבירו על האחד יסוד יגבר
 חבלם ומנת חלקם טוב על לה׳ להודות שצריכין אחרים ד' על רמזים יש עוד

 הנחשלת תורה של ימה יורדי הת״ח המה באניות הים יורדי והס וגורלם וטסס
 וכו׳ סוחר כאניות היתה שנא׳ ולאניה ים, מני רחבה שנא׳ ליס ולאניה, ליס

 נפלאות ואביטה עיני גל כמ״ש התורה במצולת ונפלאותיו ה׳ מעשי ראו המה
 הם מדברות הולכי להם. מחכמתו שחלק לה׳ להודות צריכין הם ולכן מתורתך

 במדברות והולכין לת״ח פרגמטיא ועושין מנכסיהם ת״ח המהנין בתים בעלי
 שביארו כמו ית׳ לפניו ופעולתם אתו שכרם הנה לכיסן, מלאי ומטילין לסחורה

 רמז ונתרפא חולה שהיה ומי כחלק, חלק יקחו כי וכו׳ בצאתך זבולון שמח רז״ל
 בתשובה וחזרו ונתרפאו הרעים במעשיהם הנפשות חולי חולים שהיו אותן על

 לטוב מרע מעשיהם והשנות ענינס טוב על לה׳ להודות צריכין הס גס שלימה,
 ומי וכו׳, עומדין תשובה שבעלי מקום רז״ל שכתבו כמו הצפון טוב לרב ויזכו

ד החביש^® אדם בני לאותן רמז ויצא האסורים בבית חבוש שהיה  ובכל יצרם בי
 באופן יום, אל מיום עליו ומתגברים אותו מכניעים והס כעסים עמהס עושה יום

 ה' על התענג אז והשפל, האפל בגוף וחבושה שבויה שהיא הנשמה תצא שכאשר
 שלימה הודאה תודה ושם ובטהרה בקדושה שיצאתה על החיים בארץ יה לראות
 הס עוד דרמ״ש. פניך, את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים אך כמ״ש ונכונה
 העמידה, וימי העלימיס, וימי העיבור, ימי האדם, זמני ומועדי תקופות לד' רומזים

ת’ חבוש שהיה מי הירידה, וימי  שהוא העיבור לימי בזה רומז ויצא האסורים בבי
 העולם לאויר שהוציאו על לה׳ להודות נריך וכשיגדל אמו, בבטן וחטש עצור ג״כ

 העלומים לימי רומז ונתרפא חילה שהיה ומי נפל. עשהו ושלא לאורה מחשכה
 החלאיס מיני שרוב כידוע הילדים תחלואי יוכל וריפאו שמילטו לה׳ להודות וצריך

 שהוא העמידה לימי בזה רומז מדברות הולכי הגדולים. מן יותר לקטנים ביחוד הס
 לה׳ להודיות וצריך לביתו ומזון טרף ולהביא להשתכר לעיר מעיר למרחקים הולך

 לימי רמז הים יורדי ביתו. אנשי ופרנסת פרנסתו ובטובו בחסדו לו שמזמין
 הים ליורדי ודומה בס חפץ אין והימים הכחות ופחות כח תש הוא שאז הירידה
צריך ג״כ והוא נפשם, תתעב אוכל וכל גל אל מגל נטרדים הים במחלת החולים

להודות



יוסף נחלת
נ״ל: לכך, יזכו רבים לא אשר באיבו נקט^ ולא ושיבה ■לזקנה שהגיעו להודוסלה׳

מרובע שיר
זקני עם טהרה, ותלמידי מאושרה, יקרה לחבורה, שלום

ס״ז שררה:
 מתורה תמימים, אור להיציא החכמים, משוטטים ימים, מיורדי

פ״ז :ברורה
חכמי ההדורות לפרנם בסחורות, לסחור מדברות, והולכי

פ״ז :הדורא
ויזכו טובים, אך לעשות שוכבים, חטא מכל השכים, אלה

פ״ז :לתשורה
ר מ  ויהיו הלבבות, רכבות כאובות, צר לכבוש בקרבות, לג

פ״ז לתבארה:
ויעזרוני ישמרוני נכוחים, נהלוני מחחים. דלוני בטוחים, לי״ה י עיני

תם
בתפלפז המאריך הן ואלו אדם, של ושנותיו ימיו מאריכין דברים שלשה

 יאריך שבת שומר וסימנך הכסא, בבית' והמאריך בשולחנו והמאריך
 שאינו דוקא התפלה על לבסון! ומס־ק בה ומרו שקלו בגמרא ושס שס. ימים,
 שאינו דוקא הכסא בית ועל. עכ״פ, בקשתו שיעשה מצפה שאינו פי׳ בה, מעיין
 התפלה והעדר, וחומר צורה עולמות לג׳ רומזים אלה־ מדאי,.ג׳ יותר עצמו תולה
 מלאכתם וכל ומאריכי^תפלה ומסדרים עומדים הס גס כי המלאכים לעולם ירמוז
 גס כי ישבותו, לא ולילה יום ית׳ כבודו שם את ומקדישין ומעריצין ליוצרם לפאר

 צורה במציאות אין כי מאד, עד זך שחומרן אלא וצורה חומר הס המלאכים
 זולת הנבראים בכל כלל הרכבה בחינת צד שוס בלי לבדו אחד באמת פשוטה
 גס כי הגלגלים לעולם ירמוז השולחן באמת. אחד פשוטה צורה שהוא ית׳ הבורא

 מורכבים נק׳ המלאכים בערך והגלגלים הפסק, בלי תמיד וסובבים הולכים הם
 לא אך שמו, ית׳ ליוצרם ומפארין משבחין הס וגס פשוטים, נק׳ הדצח״ס ובערך

 נפשו. שהוא מלאך לו יש כוכב כל כי נשמתם, מצד אצא גרמם ועובי חומרס: מצד
 יציאת,חוץ בלי בעה״ז לאדם שא״א כמו כי הקליפות, לעולם ירמוז הכסא בית
 הרשעים, בהם ליסר גבוה צורך הס כי וחיצונים קליפות בלא לעולם; ג״כא״א ככת
 מן הקליפות ויתבטלו ויכלו הארץ מן הטומאה ותתוס כשתעבור שלעתיד־ וכמו

הארץ מן הכסאות בתי כל יתבטלו ג״כ ככה בהם, צורך עוד אין כי המציאות
: נ״ל בהם, עוד יעשו מה כי

 ואינו לקרוא ס״ת לו מישנותנין ארס של ושנותיו יחיו מקצרין דברים
ברבנות, עצמו והמנהיג מברך, ואינו לברך ברכה של וכוס קורא,

סימנך



קנביוסה נחלת
 ואינו לקרוא ס״ת ע״ש, מקראי להו וילפי להו נקיט תרומה סר״ך משוס סימנך
 הפרשה ,סידר לא אס אבל פעמיס וג׳ שניס החילה :הפרשה שסידר ודוקא קורא

ק לעלות, רשאי שאינו אלא עוד ולא זה בכלל אינו תחילה  מננשה במדרש איתא ו
 תלמידיו א״ל לעלות רצה ולא בצבור בס״ת לקרות ברביס החזן שקראו בר״ע
 ■א״ל מלעלות^ נמנעת ולמה ימיך ואורך ־חייך הוא כי למדתנו כך לא רביט

 פעמיס •ול שניס .פרשה אותה סדרתי שלא על אלא. לקרות לא.נמנעתי העבודה
 לבין בינו ל.תעמיס ב׳ אותו שיפשוט עד הצבור לפני ד״ת לומר רשאי אדס שאין

 אס ד!קא ונ״ל אחריו,■ לחזר שצריך אלא עוד ולא וכו׳ של.ברכה וכוס ע״כ, עצמו,
 לו נתן שהגדול ■לא אם זה בכלל אינו ממנו גדול שם יש אבל ממנו גדול שס אין

 שלא כדי שהוא כל מעט לסרהב צריך ממנו גדול שם ׳שאין ־אע״פי נ״ל ועוד רשות,
 שמקברת לרבנות אוי וכדאמרינן ברבנות, עצמו והמנהיג אחרהכבוד, כרודן! יהא
 שנוהג נשיא ־כגון בפרהסיא אבל בצנעה בד״א כ׳ .גבורים ובשלטי בעליה, את

 עצמו לבין היינובינו עצמו מתיבת הוא דיוקו עכ״ל, ר״ח שביאר כמו מותר ברביס נשיאות
 ח״ו לבבו יגבה ולא מאד רוח ושפל ונכנע נשבר לבבו שיהיה שצריך אסור, שזה
 גדולתו כל אחר ע״ה אבינו ובאברהם מה, ונחנו שאמרו ואהרן במשה שמצינו כמו

 כדי ונשכר חובה זו הבריות בפני היינו בפהרסיה אבל. ואפר, עפר ואנכי אמר
 המנהיג קאמר• שלא וזהו אללס, מתקבלים דבריו שיהיו הצבור: על אימה להטיל

 יוסף, עז ונשכר, חובה זו ואדרבה נשיאות, לנהוג דאסור משמע דהיה ברבנות
 גדול ת״ת זאת ובכל הת״ת. בכלל היא שהתפלה דלעיל לג׳ דומין אלו ג׳

 נאמר עליו להתפלל ועמד הפסיק מהם וא׳ ללמוד יושבים חבורה כגון כיצד יותר,
 מ״מ חיובית היא שהתפלה אעס״י תועבה, תפלתו גס תורה משמע אזנו מסיר
 רשאי עוברת השעה אם אבל להתפלל שהות יש שעדין ודוקא יותר, עדיף ת״ת

ס להפסיק,  כאילו נחשב לברך רצה שלא וזה השולחן על הוא מסתמא ברכה של ס
 הלב מזחוח בא- ברבטת עצמו והמנהיג לו, מקצרין ע״כ השולחן מעל נטול
 נכנס פעס ובכל וטטפת רעי מלא בטן שהוא אחרי ביוהרא לאדס יתרון ומה

 סר״ך משוס אלו בג׳ הרמז בא הנה יכנע, ולא ויכלם יובש לא ואיך לבהכ״ס
 מטמאין משקין שבע כל הידים, אה מטמאין הקדש כתבי כל נקטינן דהכי תרומה

: היטב ודוק הידיס, את מטמאין הדעת הסח כל הידים, את

קשור שיר

ע מ .פ״ז : רשרמי. לב וכוון זך בפילרל לאומי, והקשיבו עמי ש
 פ״ז :קשורה היא ולבך בשפתותך סדורה, ההיה עדי תורה מאור

 פ״ז ; לאביונך ומימך לחמך ותן ונינך, נכדך סביב ושולחנך
 פ״ז וישפיעך: חי אל אותכה יברך לישעך, הכום וקח שבעך אכול

 פ״ז ;קצרים רוחות רמות יסכון ומה היהירים, לב כמו תרים לא

ס ז לתשבי: מהר שלח הכל אדון כאבי, כל ורפא לבי ח

.תם



יוסף נחלת
לבי  שמ״ח וסימנך מוב^ ומלך סובה ושנה מוב חלום הן ואלו רחמיס לריכין

 רחמים^ צריך דבר וכל ב״ה ית׳ בידו הכל דודאי קשה לכאורה שס כבוד; ויגל
 להש־גס זכינו שכבר אף רחמיס המיד שלריכין דבריס הג׳ באלו הכונה אמנם
 וחסד שוב איש מלך הוקס שכבר אעפ״י שוב מלך רחמיס, צריכין חמיד אכתי
 רחמיס צריך תמיר וא"כ ה/ ביד מלך לב מיס שפלגי כיון רחמיס צריך מ״מ

 רחמים צריך לשובה בר״ה שנכתבו אף שונה שנה וכן לשוב^ ו3לב ישה שהקב״ה
 שוב חלום חלס שכבר אף שוב חלוס וכן כשלימות^ השובה שתשאר השנה כל

 לקיימו השס שימהר וכן ליה^ מפכחא בדיחותא תהא ולא שיתקיים רחמים צריך
 הג׳ מדנקש ועוד בש״ם, כדמסיק שניס כ״ב ממושכה תיחלת יש לפעמים כי

 עליהס להתפלל צריכין הכי אפילו עינינו ראות לפי שובים שהם אף לומר לבד אלו
 רחמים צריכין דג׳ אפשר ועוד דבריס^ בשאר משא״כ ובמלואם בשובם שיעמדו
 לפי שוב מלך נמי וקאמר שובה שנה דחשיב והיינו השנה מתחלת ר״ל דקאמר
 חלוס וכן שוב, מלך לנו להעמיד ביום בו רחמי ובעי ר״ה ביום המלכיות שגזירת

 פ״א בר״ה ת״ח המתענה כדאמרינן אמיתי היותר הוא דר״ה חלום דההוא שוב
 העיקרים דברים לג׳ רומזים עוד פששס מלבד אלו ג׳ מלוקש. ימי; כל אותו יתענה
 כי שינוי שוס סובלים שאינם יחלו שלא חלוס תמיד, רחמים שצריכין האדם שבגוף

 האדם ללב רומז שוב מלך והס האברים, שאר משא״כ חיות לאדם אין מבלעדס
 כך ל; צריכין העם וכל מדינתו באמצע ששוכן כמלך האברים לכל מלך שהוא
 שנה מבלעדו. חיות להם אין כי לו צריכין האברים וכל הגוף באמצע שוכן הלב

 ומן האברים אל הלב מן הדס והמביאים המוליכים שהם האדם לגידי רומז שובה
 ובלעדס ורצון חי אבר לכל ומשביעים וזנים רגע בכל חליפות הלב אל האברים

 וכשם הגידים, מספר כך ימים שס״ה שהשנה וכשם יבש, כעץ הגוף יהיה הלא
 צוהלים האדם פני כסדרן הולכין הדם שגידי בזמן כך צוהלים הכל פני שובה שבשנה

 ההרגשה עיקר שהוא בא הוא המוח ממחשבת שהחלום האדם למוח רומז שוב חלום
 על וצלול ̂ך הוא^^ווב שהמוח ובזמן האיבר־ס, לכל והמרגיש המצביא הוא שרק
/ יחלו שלא תמיד רחמים צריכין אלה ג׳ וע"כ שוב, חלום האדם יחלום הרוב  ח
 אולם בריא שהלב בזמן ר״ל לבי שמח לכן חומר כמין הפ׳ על הרמז יבא ועתה
 על עומדים והגידים שהמוח כבודי ויגל גס לב, ושוב שמיח הבריאות קו על ועומד

 בכבוד הדס שיסוד כבדי אלא כבודי תקרי ואל תפקידם את ישנו ולא משמרתם
:נ״ל אכ״יר ושלימות בבריאות עומד שכולו לבשת ישכון בשרי אף ואז

׳  נאים, וכלים נאה ואשה נאה דירה הן, ואלו אדם, של דעתו מרחיבין דבריס ג
א וסימנך כ  רחבה ונפשו דעתו שיהיה היינו מרחיבין פי׳ שם, רוח; ושפל ד

 בזה כוונתם או רש״א. רחבה, ונפש בבלעם כמ״ש הזה עולם תענוגי אחר לרדוף
 אלו עם אלו ונערנין מתייחסים אבריו וכל השוה במזג ממוזג נאה גוף נאה דירה

 סברא ובעלת וזכה צלולה שתהיה המשכלת נפש היא נאה ואשה נכון. ייחס בערך
 הגוף אל ומשרתים כלים שהם והנסתרים הנראים החושים הס נאים וכליס ישרה.

 הס הראוי כפי מתכונתם על ושלמים נאים כשהם אלה ג׳ המשכלת. הנפש ואל
 והשכליות, המדותיות המעלות להשיג מאד עליו ויקל אדם של דעתו מרחיבין

והוא בעה״ב, הרוחני לעולם עוד ירמזו הגשמי פשעם מלבד אלה ג׳ מינן. מהר״י
דירה



קנגיוסו? נחלת
 ב בעוה שס לפרוזדור הדוחה בעוה״ז וחע׳׳ט תורה האדם סיגל שאס נאה דירה

 התורה היא גאה אשה בג״ע. טוב ומדור נאה דירה לו נותנין לטרקלין הדומה
 תמיד תשנה באהבתה עת בכל ירווך דדיה ט״ד רוחנית אשה שהיא הקדושה
 ד ע ב נעה משמרתו התורה אז פניניה^ יקר ומוציא בה ויגיע ההוגה שהאדם
 חפץ ו ובמצות ית' רצונו עשה האדס שאס נאים וכליס וכו', עליך תשמור בשכבך

 כבוד חופת לו עושים בג״ע שם ואדם, י^להיס בעיני והישר הטוב ועשה מאד
 דרבנן חלוקא סוד והוא נאים כלים שהם מפואר ומעיל ישע בגדי אותו ומלבישים

 בעולם אדם של דעתו מרחיבין אלה נ׳ ואז המקובלים, ובספרי בש״ס המוזכר
 דומה נאה דירה ברמיזחן, דלעיל לג׳ דוחין אלה ג׳ עוד נכון. נ״ל כך האמת,

 ש. דעתן מרחיב הטוב המלך כך הדעת מרחבת נאה שדירה וכשם הטוב למלך
 אשה מדינתו. אנשי לכל ורחמים וחסד וצדקה משפטי אך עושה הטוב ובלבו בריות

 כך דעתס ומרחיבין והשלוה השפע מרוב שמחים שהכל טובה לשנה דומה נאה
 ושניהם טוב לחלום דומין נאיס כלים דעתו. ומרחבת בעלה על חן נאה אשה

 חלומותיו על וזה הנאים כליו על זה דעתם ומרחיבין צהוליס ופניהם שמחים
 לאדם ה׳ דכה שאס לך לומר רוח ושפל דכא ע״ז הסימן שבא ומה הטוביס,

דיי® שהם אלו בג׳
:נ״ל רמה, אטש שתקות רוח שפל הוי מאד מאד כדתנן רוח, ושפל דכא

מורכב שיר

 דברים, כל טוב מהו המורים, מחכמיהם החברים, שאלו ?^ןאול
 מלך איכרים, לכל יניע יתרים, טוב הלב אך ברורים: כולם וענו
ס״ז : צבורים מכל נבחר לנכרים, הוא

 מקדש עם ציונה,_ קודש לעיר ותראינה, עיניכם תחזנה, ביפיו מלך
כולנה תשו^ץ אמהרנה,^ם מהר כי מעונה, אל צור נאם וארמונה:

®״י :וזדונא *שע מכל
 :לגדולה ותעלה מהוללה, בחזיון צלולה, דעתך תהי לילה, וגם ויומם
הנחילה׳ םיני ודת כפורה, טוכה שנת נולה, כני צאת כימי

. י וממשלה עושר גם

באור קלושה, עין תפקח שלשה, אבות בחר ואבקשה, לאל אדרוש
 לדורשה תאיר אתה פירושהי מלהשיג קשה,1 אטום לבי :קדושה תורה
:הנקשה הלב תסייע

 מאורך חיונו, מאד מר כי שועתינו, את תחיש אלהינו, למענך
 מקדשינו^ את תבנה אבותינו, לארץ נדוחינו כל קבץ גלותינו:
ם :עלער לעד ותמלוך , ת
ג (לט) ‘



יוסף נחלת
מפתו בפגי מיס המשתין הן, ואלי עניות לידי האדס את מביאין דבריס
 וסימן פ״ו, שבת ש״ס בפניו, מקללתו שאשתו ומי ידים, בנעילת והמזלזל ערוס,

 נעילה ערום תיבות ראשי עני חייב, הענ״י לפנים ידו את העני פשט לדבר ורמז
 זכו לא בייניהס שכינה זכו בסועה כדאמרינן י״ה ע״ש מרמז שהיוד ע״ש יקודתא

 ערום אש. אש ונשאר מהם היו״ד נסתלק ביניהם מריבה וכשיש אוכלתן, אש
 לו הוא דעורח להשתין לחוץ יוצא אינו ערום שהוא שמתיך נקע דמלתא .אורחא
 אדם שדרך נקע דמלתא אורחא מעתו לפני נמי ומה״ע .ניש״י, ולצאת, ללבוש

 שולחנו לפני כגון אחרים במקומות ומכ״ש וה״ה שם, ולהשתין ממטת^ערוס לעמוד
 מקללתו ושאשתו וא״ר. רש״א מאיסותא, משוס עניות לידי דמביא בו וכיוצא
 דאיירי ודאי הא עביד, ולא ליה דאית הוא וה״מ תכשיטיה עסקי על א״ר בפניו
 אלא עניות לידי שמביאו ביה למימר שייך לא כבר עני והוא ליה דבלית ליה באית

 לקנות רצה ולא תכשיטיה גם לקנות כדי ג״כ לו ויש צרכו כל ליה בדאית כלומר
 נוטריקון לפני״ס תיבת כי שלשתם, על מרמז לפניס ידו את העני פשע רש״א. לה,
 פרנסתה לצומצוס מנע, ידים נעילת פת לפני ועוד מימיו, יציאת פוריאנשפך לפי

 נתחייב שהוא חייב העני כן עשה אס ואז לפני״ס, ר״ת מקללתו יפתו נוות
: עני ולהיות מנכסיו לירד בעצמו

ה ש מ  יתוש אימת ארי, על מפגיע אימת גבור, על חלש אימת הן אימות ח
 אימת הנשר, על סנונית אימת עקרב, על שממית אימת הפיל, על

 ופירש נע״ל, א״ך גבורי כ״ס שמ״י הקצון וסימניך פ״ח, שס לויתן, על כלבית
 וכו׳ הפורענות מן יתיאש ואל ותקפו גבורתו על הגבור יסמוך אל דמזה מהרש״א

 ומתגאה סומך,עליהן שאדם דברים ה׳ כנגד אימות ה׳ דמנין .לרמוז ויש ע״ש.
 ביחוסו גדולים וכן בעשרו והעשיר בגבורתו והגבור בחכמתו החכם והס בהס

 לבריות ושפליס קעניס מדברים אימות חמשה וכנגדן במזלו, בעניעו והמצליח
 הבל הכל כי מעלותיו בחמש וישתבח יתגאה אל האדם וגס ונוראות, גדולות
 ישראל על ג״כ !מוז5ל אפשר ועוד עיניס. יפתח ושפלים, נבז־ס ע״י ישבר ופתע
 מ"מ אומות ע׳ נגד ומעועיס חלשים שהס אך תורה חומשי חמשה מקיימין שאס

 מורה חומשי מחמשה חלק ובכל שעושין, והמצות התורה בזכות עליהם מועל אימתן
 הכה שאברהם נרמז בראשית בספר כמו גבור, על חלש שאימת זה דבר נרמז

 נרמז ויקרא ובס׳ וגו׳, ופחד אימתה עליהם תפול נרמז שמות ובס׳ המלכים, את
 דברים ובס׳ ועוג״ סיחון מלחמת נרמז במדבר ובס' מאה, חמשה מכס ורדפו
 יעקב. עיון חמשה, כנגד חמשה נמצא העמיס, כל על יהיה ומוראכם ופחדכס נרמז
 הגדול את בולע והקטן נופל זה קם כשזה כי המלכיות על לרמוז אפשר עוד

 בדורות הנה צעיר. יעבוד ורב יאמץ מלאום ולאוס מחרבנו הוא ונתמלא ממנו
 דכ׳ הקפה ברוב כארי ונדמית ואדירה גדולה הרשעה בבל מלכות היתה קדומים

 משחית, כאריה העולם את ערפו השובבה ובגבורתם מסובכו ארי עלה בנ״נ ביה
 הבבליים את והכו וקטנה צעירה מלכות כה עד שהיו הפרסיים עליהם שקמו עד

 ונדמו ואדירה גדולה ונעשית פרס מלכות גברה ואז העולם, מן וביערוס חרם
 העזים צפיר והנה סאחם, שנמלאה עד כדוביס מסורבל ובשרם כפילים בגבהם

עד והשפילוס נצחית מכה הפרסיים את והכו האכזרים היונים הס המערב מן בא
לעפר



קנדיוסף נחלת
 הארז את והשחיתו תכלו ועריצתס רשעתס וברוב מאד יון מלכות אז וגברה לעפר
 מה יון זו עקרב ועקרב, שרף נחש ע״פ ז״ל כרמזס העוקצים, לעקרבים ונדמו
 מתרץ באה ונבזה נעירה מלכות הד' חייה והנה וכו׳. יון כך ששים יולדת עקרב
 .פני כקש ויפיצום בען חדרי מכות היונים את ותך העריצים הרומים הס כתיס■

 ובאכזרותס מציל באין וטרפו ורמסו עברו הארץ על מאד מאי גברו ואז רוח
כי ויגביהו הדורסיס כנשרים נדמו ובזה תקוה, וכל נבול כל עברה הנוראה ף,  עו

 הרשעים הרומיים על נאמר וזה הנשר ידאה כאשר ככתוב שמים מנשרי היו קלים
 וסוף קצם בא עד שנה כת״ק ברשעתם והאריכו פנים, ישא לא אשר פנים עז גוי

 הס הארץ לכסות כשואה והנמהר המר צפון מירכתי צעיר עס בא והנה מפלתם.
 הגבוהות קרנותיה את ותשבר ותכניעם הרומיים על ותתמרמר השובבים התוגרמיס
 ואז להם, יעשה כן עשו כאשר לפניהם תקומה להם היתה ולא לארץ ותשפילם

 ע. לבד לא כי הישוב ברוב ופשטו ואדירה. הקיפה מלכות ונעשו התוגרמיס גברו
נרפה על גס ופורטגאל וספרד ויון הרוסים על גס כי ידם גברה הרומים

נכון צ נ כך יאוריו בתוך הרובץ הגדול התנין ללויתן ונדמו ידם רמה ואוסטריא
ה' נעשס מלפנים לבד־ ולא הענין, בזת

 .)יזה ואביא ממנו גדול גוי ומכה וגובר וקטן צעיר גוי עומד דור שבכל הרואות
 עס גדוצה לא מלכות כה עד שהיתה האנגלים לחמו שמ״ח בשנת בקצרה, מהם

די ̂ו ההיא, בעת אירופה ממלכות כל גאון אדירה מלכות שהיתה הספרדים
ש.הס האדיר הצי וגס נצחית, מכה אותם ותך הספרדים על גברו האנגלים
 היום למן כמוהו עוד היה לא הספרדים של ההוא האדיר הצי בים. אותם החרימה

 מלחמה אניות ושלשים ממאה חובר כי יען ההוא, היום ועד בימים המים נקוו אשר
 בתוהו עלה והכל מלחמה גבורי חיל אנשי אלף מששים יותר ובהן ועצומות, גדולות
 אז ומני ביבשה, וגס ביס ספרד זרוע את גדעה ההיא הגדולה המפלה ואבד,
 וספרד אירופה, ממלכות מכל האודירה היא נעת כי עד והצליחה אנגליא עלתה
 התוגרמיס עם הרוסים לחמו ותקנ״ב תקל״ד בשנה והרוסה. שפלה ממלכה נעשית

 ויקחו התוגרמיס על הרוסיע יד ותגבר ירך על שוק ויטס להם ויכלו האבירים
 שחשו לולא הא!רץ מן ומלאכתם נירס אבד כמעט עד ועירות מדינות כמה מהם

 ^וגס רב כי רוסיא וכח לעזיז בקנאתס כליל מנפול תוגרמה להציל ואשכנז אנגלייא
 עהם ויכו האדירים האשכנזים על הצרפתים גברו תקס״ז בשנת להם. יבולע לבל

 צרפת לה לקחה האומללה אשכנז ממלכה כחצי וכמעט ועצומה, גדולה מכה
 ע. השתערו והאשכנזים צרפת לאסון הדבר נהפך תר״ל בשנת אך האדירה,

 כעמיר ונפלו לטבח ככרים ירדו אלפים לאלפי נצחת, מכה אותם ויכו הצרפתים
 צא כזאת מ.חמה לבקרים, חדשים תחתיהם הובלו רבבות ולרבוא התוצר מאחרי
 ש א אלף מאות כא!רבע כי הרב, גוי אל גוי נשא אשר למיוס בעולם עוד נשמע
 גס^כסף אשכנז, לארץ חרב שבויי הלכו מצרפתיס מלחמה מלומדי חרב אחוזי

 בתבנ, כמוהו עוד נשמע לא ג״כ אשר מצרפה אשכנז לקחה מאד הרבה עטשים
 לקחה עדינות מדינות שתי גס כסף מליון אלף חמשה ר״ל מליירנדים חמשה כי

 אז אשכנז ותשב האדירה, צרפה על ההיא בעת הצעירה אשכנז גברה כה מהם,
ממזרח ומגוחך צעיר עם קם תרס׳׳ה זו בשנה גס ההצלחה, מרומי גפי על

הרחוק



יוסף נחלת
 היותר העס את ויכו צעירה קרן כה עד עהיתה האיים יושבי היפאנים הם הרחוק

 חתתס נתנו אשר העריצים הגבורים הרוםיס הם התבל בממלכות ותקיף נדול
 מכה אותם ותך רוסיא על נברה יפונייא וידי ארץ, למלכ• נוראה ותהי בעולם

 נצחון, אל מנצחון וילכו כפר אחר וכפר עיר אחר עיר מהם וילכדו מאד רבה
 בנצחונס עז לא עם היפאנים^ גבירת על ארץ מלכי כל והשתוממו התפלאו כי עד

 השתוממו עוד ויותר החזקה, ידם תנופה מפני ורגזו ופחדו במלחמה וחריצותם
 שברה ההיא הנוראה המלחמה כזה. ודל קמן עס בידי האדירה רוסיא מפלת על

 תבל, מלכי בעיני וקלס ללעג היתה כי עד מרפא לאין רוסיא גאון את והכניעה
 רוסיא ממלכת, עולם. באי כל החריד ולרבבות לאלפים שנפלו והעצום הרב הזבח

 העם בידי פלאים נפלה תבל יושבי כל את שער יאחז ולזכרה לשמה אשר הענקית
 על המלכים מלכי מלך יפקוד כה הארי, על מפגיע אימת ממש הצעי^ היפאני

 היה מה אוי רוסיא ירים, וזה ישפיל זה שופע אלהים כי כאדמה, האדמה מלכי
 לחנם לא כי וראי עיניך פקחי מעליך יינך את הסירי תשתכרין מתי עד לך

 אימה ומחדריך היפוניס חרב תשכלך מחוץ הזאת הגדולה המכה ה׳ עליך הביא
 האומללים היהודים את ברדפוך עשית ומר רע כי וראי ודעי י המורדים, מתושביך

 ורכושם חילם עם אותם ותדכאי ובחמס בגזל אותס ותנגשקי הרחבה ארצך בתוך
 אל בשנה שנה מדי העדינה מארצך יצאו אלפים לאלפי צוארס, על’אותם ותרדפי

 בקרבכם, שופך אשר הנקי הדס על רוסיא לך אוי אוי הרוח, אותם אשר.ידה כל
̂ב תמהרי לא אס עליך נמויה ה׳ יד עוד ואולי  אשר וחמס מהעושק ולחדול לש

 רבבות אלפי העלתה אשר אחותך לספרד אירע מה השכחת רוסיא בכפכם,
 וממלכה ושממה חרבן רק לא אס לה עלתה ומה אולתס, מוקד על נקיים נפשות
 סוררים שריך את גם אירופה, ממלכות גאון היתה אשר תחת והרוסה שפלה
 גס אולי יודע מי ידיך מעושק תח־לי לא אס וכו׳ שוחד אוהב כלו גנבים וחברי

:לי דא דילי מן עשיתי מה הה תאמרי ואז ותתערי, תשכרי כוס העבר עליך

^ מחולק שיר
פליטה: לנו והשאר

העלטה: בתוך כלו
:בשוטא י״ה ייסר

: וביטא נשבע בן כי
:למטה ישראל כל

פ״ז

 הואל. אשר לאל ע^בח
 ולאומים. עמים רוב
 ולאומו. עמו אבל

 יבלה. לא כלה רק
עמו. כל שמו מודים

 נחשך. אור ששך מאור
 נבל. עם בבל בת

 כשדים. הבשדים
 להכריתם. ואחריתם

אברכנו. אהידנו

 ארצינר: החריבו
 קדשינו: את שרפו

 הממונו: אכלונו
 נמלטנו: ואנחנו

 עלינו: נמל לאל
ועםפ״ז



סנה?1יום נחלת
לצלותינו: חישבו הדורס. פרם ועם

הובנו: לפורענות מזומן. הטן בימי
עינינו: והחשיכו לקפוד ואח ומספוד בבי

אותנו: עזב לא יוצד צור שומרי אך
 רעתינו מבקשי בל

פ״ז
וכילם. גמולם והשיב

אנזד: עז אויב ו ארור. צורר קם אזי
צד: את לבטל ת'ו ד המגונים. היונים

וגברי: נשי השחיתו ופחזותם. בשובבותם
ממצרי: ויחלצם מעונא. לעם קינה ואל

 מנוערי: עם יונים
כ״ז

והשמידם. והאבידם

:אדם בני בל רעשו אכזר. גוי זר לביאת
:דם מליאה וחרב חנית חרמי. עם רומי גוי

:האדם מין חלאת ומשונים, פנים עז
:מדם עקובה ונפשם ואשי. קדשי והשבית

 : אידם יום קץ בוא עד
פ״ז

ונחרבו. והשתרבבו

;נודדים גוי אל מגוי וטולפזלנו, ירדנו
האדום בני עבדות עול וגכנענו. סבלנו

' :מורז״ם דמים שפכו עינונו. תת״נו שנת
מגדים פרי את להכרית נמתח״ קו ת״ח שנת עד

 :מודים לך אל שמך
פ״ז

וקידשנו. חשנו אבל

:למיניהם ותגורמים והגיבלים. וישמעאלים.
:וזניהם וברבריים ומצריים. וכושיים

:וניניהם צרפתים וגרמנים. בריטנים
: ועממידם ופולנים ורומניא. ואוסטרייא

 :בעיניהם היינו
פ״ז

וכצנינים. כשיכים כי

: ומרעיהם ופודטגיזים הזודים. ספרדים
: אליליהם למפלצת ואכלו. צלו בשר

ברשעיהם: עתה גם מכעיסים. והרוסים
ע-גי־ס



יוסף נחלת
 ואכלו. גזלו עניים
מקצת. קצת הם אלה

 גואל. צור אל (»דינו
 ותתננו. תחננו
 נסיכים. מלכים בעיני

 לארצנו. קבצנו
ותכרקינו ותשזבינו

 :בארציהם נקי יורם
 מעלליהם: מרוע

ז״פ
 :העמים כל מיד
 :ורחמים ולחסד לחן

 : רשומים שרים ולפני
 רמים מקדש ותבנה
ומלחמים. מדבר

תם
ש  רפות, ביהכ״ס ושל בכי ושל משן של רפות, ושלש יפות ,שלש הן רמפות ש

 עברי סימניך הרפות פל פכ״ג. שס יפות, פירות ושל שחוק ושל סס של
 יסורין, מתוך פירש״י הכסא בית של פניך- שמחות שובפ היפות ופל הבכא, בפמק

 הנדוליס לפיני כ״ש הקטנים לפיני רפ הוא הבכי חרדל, ריח כגון פירות ושל
 פד דמפתא האי שמואל אמר דהכי ומפלה שנה מ׳ מבן שהוא למי ובפרט

 ירמזו פשטם מלבד רפות דמפות ג׳ הדרא. לא ואילך מכאן הדרא שנין ארבעין
 הקב״ה לפני מאוסים שהם לפבירות כנוי הכסא בית כי בגיהנס וחלקם לרשפים

 דמפה כנחל ומורידים הרשפיס בוכים בגיהנס ואז האדם ^לעיני הטנופת כרפי
 בפמק פוברי הרמז שפיר אתי ובזה פיניהס. המפוור גיהנס של פשנה מפני

 כנוי הסס כי בג״פ וחלקם לצדיקים ירמזו יפות דמפות ג׳ ישיתוהו. מפין הבכא
 איזה ימצא אס הלימוד חשק מתוך כי כידופ לפושיה חייס סם שהיא לתורה
 שוחקים בג״פ ואז שמחה, מרוב דמפות ומוריד מתלהב הוא נטן וטפס חידוש

 מסירות ומתעדניס אח^{> ליום ותשחק פ״ד הטובים מעשיהם פל ושמחים הצדיקים
 שפיר אתי ובזה השכינה, אור מזיו ונהנים ומסתכלים הנסחרות מש־גים ר״ל ג״פ

: נצח בימינך נפימות פניך את שמחות שובע הרמז
 פובדי הן ואלו קונו, דפת ופל דפחו פל האדם את מפבירין דברים ל

 פלייהו למיבפי מינה נפקא למאי פניות, ודקדוקי רפה ורוח כוכבים
 למאי והרשות, מעיים וחולי פניות דקדוקי הן ואלו גיהנס פני מאין אין ג׳ רחמי.

 והדרוקן. וחיה מפייס חולי הן ואלו מספרים כשהם מתים ג׳ מאהבה. לקבילי נ״מ
 מזיק ערוד לדבר ורמז וסימן פ״ד, פירובין ש״ס זוודתא, להו למשמושי נ״מ למאי
 כשמזדקקי׳ והצב הנחש מן הבא נחש מין הוא ערוד ממית, מח״ה מציל, דמ״ה
 וד״ע רפה ורוח פכו״מ שהם הל אלו כך מזיק שהוא וכשם פרוד, מהם ויצא זע״ז

 ומ״מ קונו. פ״ד ויעבירוהו יזיקוהו שלא רחמים פליהס לבקש ונ״מ לאדם מזיקים
 מצי״ל דמ״ה גיהנס פני רואה שאינו אמרינן פניות בדקדוקי שהרי מאהבה יקבלם

 האלו היסוריס כך העונש, מן אותי ומצילין האדם פל מכפרין דמס הקרבנות מה
 תשים אס דברכות בפ״ק כדאמרינן ניהנם של מדינה אותו ומצילין פליו מכסרין

לו 'שיש מי רש״י פי׳ והרשות לדעה, יסורים א^ לדעת אשם מה נפשו אשם
נושים



קמויוסף נחלת
 והנכון כוכבים טובדי היינו שא״כ נה־רא ולא הרומיים, מלכות עול פ־׳ ור״ח נושים

 שמדברים הרבה חיות בהם שיש אפילו מספרים כשהם ממי״ת מח״ה רש״י. כפי׳
: ויצוה לבו אל החולה יתן שעי״ז כלומר רש״/ פתאום, מתים אעפ״כ תו בי . 

 המתגאה ופרנס מנאף, זקן, מכחש, עשיר, גאה, דל הן, ואלו סובלתן הדעת אין ד׳
 הזה והסימן פ״ח ז״ן ע״ם ד״ג וסימניך פ״י, פסחים ש״ס בחנם, הצבור על

 רש פי סובלתן הדעת אין לעולם, פרי עושים שאינם בסר אותיות רס״ב גי'
 בחנם מתגאה עצמם, בעיני הס ונבזים זמן לאחר מתחרע־ן עצמן הן דאפילו

ם מדות ד׳ הנה עכ״ל, דחקם בשעת עליהם עומד ואינו שררה עליהם נהג ע ר  ה
 ולראות ו.חפש לתור ראוי מ״מ הגנות ובתכלית לרעה שוים שכלם, אעפ״י האלו

 שהוא עם באנס המתגאה שהפרנס ונאמר, ומגונה גרוע יותר שהוא מהם הוא מי
 ואינו מנגד עומד דחקם ובשעת עדתו על שמשתרר במה מעללים ורע עין צר

 אדם בני יש כי יען השאר כמו כ״כ להאשימו נוכל לא זאת בכל לעובתס, דורש
 גסותם ומתוך היוהרא לרשות ונכנסו עליהם דעתם זחה גדולה לאיזה כשיעלו

 שאומר עין וצר כילי לאדון דומה וזה הצבור לעובת משתדלים ואינם מתעצלים
 שכבר עם מהרא׳ יותר ומגונה גרוע הוא מנאף זקן זנך, ואיני עמי עשה לעבדו

 מעשי ועושה תאוותו אחר הולך הוא ועדיין האביונה והופרה כחו ותש ליחו נס
 זמנה, עבר שכבר ערוה לדבר המרגילו יצרו וזוהמת לב רוע כ״א זה אין רעים
 במתנס כחם עדיין שהמה זה מכלל יוצאים שהם זקנים איזה שיש היות ועם

 איסורא, ואכיל היתרא דשביק זה אשמאי כזקן לא אבל בענס, בשרירי ואינם
 לאכו^ הרב בעשריו הוא לו די לא הנז׳ מב׳ יותר גרוע עוד הוא מכחש עשיר

 הבריות ולרמות ולשקר לכחש גס אלא שופרי, משופרי עתיק ולמכסה ולשבוע
 מקצת שיש היות ועם הקדמוני, נחש ערמת כ״א זה אין מפיהם פתם לגנוב

 מי ע״ד זהב ואמתחותם כסף בתיהם למלאות הממון אחר להוטים שהם עשירים
 לא העין כי וכו׳ מליון רבוא אלף הלאה הלאה וכן מאתים מבקש מגה לו שיש

ע ולאכול רב הון לצבור הנבהל כזה לא אבל עושר, תשבע  יורד וסופו זנעס ^
f כי עד מכולם יותר והמגונה הגרוע הוא דלגאה לטמיון, t בשום לסבלו נוכל 

 בטנו למלאות מה לו שאין בעוד ודל עני באביון כאלה שמע או ראה מי כי איפן
 עוד וכו׳ ברעב עטופים ועלליו ומדלדלא אזלא ריקם ריקם אתיא וביתו ירעב ט

 מבני הרמתים מן רם הוא כאילו גבוהה גבוהה לדבר בדעתו ומגיס מתגאה הוא
 כי הדעת וחסרון הנפש פחיתות מחמת רק בא זהו ובאמת מצוינים, היותר עלייה

 גס שכל בעל כל אצל ומגונה פחותה מדה היא הגאות כי האדס ישומס לא איך
 תשוה לא אשר המך העני אל וק״ו כ״ש הזהב, במכמוני היושב הגדול העשיר אל
 וסיבת בצד פה פתחון איזה להם יש הנז׳ הג׳ והנה וכלימה. חרפה כ״א מאומה לו

 יסוד שום צו אין העני אבל וריק, הבל טענת שהיא אף ככה עושים הס מה
 הממון חמדת כי ישיב תכחש לחה לעשיר נשאל כ״א, ד״א עליה, לתלות וסיבה

 למה לפרנס ונשאל מבעירהו, היצר כי ישיב תזנה למה לזקן ונשאל אכלתהו,
 אין כי דומיה יאלם תתגאה למה לעני ונשאל לראש, שמוהו הס כי ישיב תשתרר

 שהיה גאה דל הרשע, בבלעם איתנהו כולהו רעות מדות ד׳ אלו מעגה, שוס לו
שטעס^בה השעה לטין רק כלום יודע ואינו עליון, דעת ויודע ואומר מתפאר



יוסף נחלת
 היתה לא המעטית נבואתו וגס והצדק, האמה נביאי לקרסולי אפילו הגיע לא כי
 אל̂ן כ״ד שכר ליטול שהלך מכחש עשיר היה, קוסס כי ישראל כבוד .בעבור רק

 לו ונהנו רעה עצה ומשיאן ישראל לקראה ממדי ויצא בעצה/ מישראל שהפיל
 אס שאמר בחנס מתגאה אתונו, בועל שהיה מנאף זקן קפהוה/ ולא משלם שכרו

: ודוק וכו׳ וזהב כסף ביתו מלא בלק לי יתן

הלציי שיר
ויאמר. משלו וישא האביון. את וירא

דרש. נאוה ורש. עני
מחירה: היא כטה פורש. לא כי

;כדג ונתפס נבדק. ואביון
:ש־עודא לכתת הדק. היטב

:עניותו ורוע צרתו. דיiלא
: היוהרא גסות המדתו. סם ועוד
:תגמולו ומזל לו. היא יתרון ומה

:וגערה בוז רס לו. יבא לא כי
:הנוכל זה ראו הכל. בפי ושיחה

:הבצירה כרמי
ויאמר. משלו וישא העשיר אה וירא

ומשכל. מחבל

: הצביר רב הון וגביר. עשי־ר
ומערבי: מדה כלא ישביר מין מכל

ובמרמה: בכחש באומה. מרמה
: סוררה כפרה כלימה. ידע ולא

:ביתיו אנשי וכל למשרתיו. פוקד
:במהרה קל חיש אוצרותיו. ימלאו

:ובזדון בתרמית בפקדון. מכחש
: העיסה בני בין ומדון. ריב מעורר

:יאהב תכלית הוא וזהב. כסף אסוף
:הסירה נפשו יעוד

ויאמר. משלו וישא הזקן את וירא

הב. הב כעלוקה

חאיסמאי. חסר האשמאי. זקן
:נבערה עצתי אטמאי. היא. ולבו
.הנבער ויצרו השיער. ובבון

כאש



יער. תבער נאש
 התאוה. תאור.
רוה. ספות למען
 יאבושה. לא ואיך

 ד.מבישה, במעשיו
 נעדר. שכלו האם

גדר. ולאעשד.

 האנס, פרנס
 בארנם• לשרתוהו

 דרך. הוא בחנם
 ובפרך. בקשוי

 בדחקם. יעמוד לא
 ממצוקם. לחלצם

 לפצעם. יחבוש ולא
 נפעם. ולביהם
 התבל. רעשה

יסבול. לא דעת

יוסו? נחלת
:זמורה עם קמד,

הערוה. לגלית
חמורה: עם קלה

בושה. ותכםד.ו
:יחפירה דור פני

קדר. עינו ואור
:משמורה עם סייג

ויאמר. משלו וישא הפרנס אה וירא

:בינם וצבורים
:השררה בנח
:המודך עם בלב

:ובצורה בחומר
:חמעיקם צר בקום

:מפעירה הרשית מן
:הזעם בוא ביום

הגזירה: מאימת
נבול: והעלה

התמורה: בד,יפוך

תם

קנז

מישלת שאשתי חברותיי לשלחן המצפה הן, ואלו חיים אינן חייהם נ' רז״ר

 ן לחם לאכול העשיר לבית אורח יבא שכאשר ובצסיון בחוש נראה ווה בעדו
הבית שלחן מעל המנורה לוקחים אז לביתו שר איזה או נכבד איש יבא וכה כי

;״י-דלירעת״רת '’ל״״״' ״׳יי ־'״“ל י׳יי ־״־'־י ־־־ ליצי
̂ח : ̂ י“ ””י'”̂ ׳־“ ״“ש איזיי בחשד ת '4נ יויז̂ו

^ :דים ״״לשי' ימינקש ביותר, זה על להשגיח ראוי לכן פנ ב

̂ח M ״,Ŝ a ‘יק®״ '‘לי לא״י י'איי״ ר׳ ע״ד לאו
:י Iv A ™ ״ טתהצאש מאירות, בפנים ויישב גדול כבוד
 ז.. לפ נמנא בי, דממייקרי׳ אתייקורעהוא אמר אזיל ליה מזמנין הוו כ׳ זירא

ברין. אי כבוד «נים מב אחד נישא הוא אחרים שלחן על ̂ארס אטלת ני

רפצ״ו ?משו לי™ י׳״י' ’’״ל ״לל׳” של׳ש״י .מצפ. המשן לרמוז עוד ואפשר ממית. קשים ׳סורים וכן ממוח, מר רעה זאשה
)JJ( ח צש



יוסף נחלת
 חפץ שלבו מה לעשות הרע יצרו לתאות ומשתוקק צופה שהוא לרשע כנוי לש״ח
 וכשהסיתו בבעלה, המושלת רעה אשה כמו עליו ומושל יצרו ביד נמסר כך ומתוך

 ואז בו, מישלין רעיס ויסורין עליו ומקטרג עולה אז אשמתו ורב ושמע.לעצתו
: מת קרוי בחייו אפילו הרשע כי חייס אינן חייו

 ■ ג׳ <ו שיש כל חסדים וגומלי וביישנין רחמנין ישראל זו באומה יש סימנים ר׳
 היא CU כי דחב וסימניך פ״ח, יבמות ש״ס וט׳, ■להדבק-בו ראוי הללו סימני;

 ותטמנם מהס נתביישה גס האויב, ביד מסרחס ולא המרגלים על ריחמה רחב
 .כן לא שאס החלון בעד בחבל ותורידם גמ״ח עמהס עשתה גס ה̂ע בפשתי

 ■ג׳סוימנין בהס שאין דוד בימי הגבעונים משא״כ לאשה, נון בן יהושע נשאה לא
 מדת בהס ואין שאול, בני על רחמו שלא רחמניס מדת בהם שאין •ר״ל הללו

 מדת בהס ואין ריקם, פניהם והשיבו שפייסוס ושריו מדוד בושו שלא ביישנות
 תועלת להם ואין שנים כמה זה היה שכבר עלבונם על ויתרו שלא דכיון גמ״ח

 וריחקן דוד עמד ולפיכך ממונם או בגופם חסד לגמול יוותרו שלא מכ״ש להשיבו
 ועל התורה על וקייס עומד העולם דברים על.ג׳ אלו'׳כנגד סימנים וג׳ מישראל,
 :ינתק/מלוקט במהרה לא המשולש והחוט אבות שלשה וכנגד גמ״ח ועל העבודה
 ו שכינה< פני מקבלין אין כתית ד׳ אבא בר ירמיה א״ר חסדא א״ף

 כלהו פ״ז סוטה ש״ס הרע, לשון מספרי כת חנפ־ס, כת שקרנים, כת
 בלבד בדעור רק חמאם אין אלו וכל חשמ״ל, וסימניך ע״ש, מקראי להו ילפי
 ■מנשמה נמשך מאד קדוש הוא הדיבור מכח הזה החוש כי יען מנשוא עונם וגדול

 והוות חיר\ לנפש האדם ויהי פסוק על שת״א כמו ביחוד באדם הניתן הקדושה
 כח והיא באדם המדברת הנפש היות היא הנשמה עיקר כי ממללא לרוח באדם
 לדבר אלא בו להשתמש שלא עליו הקפידה ע״כ עליון מפי באדם נותן רוחני
 מאי כאמרס מורכבת מלה היא כי חשמ״ל הסימן שפיר אתי ובזה (רחז״י) מצוה
 חללות מ ועתים חשות עתים תנן במתניתא ממללות אש חיות יהודה א״ר חשמל
 הקב״ה מפי א5יו הדימר שאין ובשעה חשות הקב״ה מפי יוצא שהדיבור בשעה

 באש אשר הזך הוא חשמל מילת ופשט השם, את ומהללות משבחות כלומר ממללות
 דומה הוא הטהורה נשמתו מצד האדם והנה הלקטרי), (בלעז העשן מן המנוקה

 הא׳״ה, העומדים בין מהלכים לך ונתתי של כמו כמותם יהיה יזכה שאס למלאכים
 שכינה פני לראות יזכה לא וגס באש נידון רעים במילוליס וינבלנה יפגמנה ואס

 פני הקבלת וענין הוא. אוכלה אש אלהיך ה׳ כי כמ״ש לאש ג״כ נדמה שהיא
 רוח או נבואה רוח קבלתם המעלה בגדולי שונים, בפנים בעה״ז גס שייך שכינה

 איזה בנפשם מתנוצץ שמזה בשכינה מתדבקת נפשם עכ״פ ההמון ובאנשי הקודש,
 מלבם נתעקר המדזת אלו בו שיש מי אבל מלמעלה, לבבם להעיר טהרה רוח
 וג״כ מהשכינה, השופעת הטהרה שפעת לקבל בכחס שאין עד טהרה ציור גל

 הלצים מנפשם מבוארים הל אלו וסיבת בעה״ב, שכינה פני קבלת ענין שייך
 נפשותס עצם נתעוותו כי אמת דבר עוד מכירים שאינם עד נפשוחס משחיתים

 ר לה מספרי וכת ככה, ג״כ והחנפים המשקרים כת וכן הרע, אל בטבע הפוכה
 ורעיון הרהור איזה בלבם למצוא יתכן שלא עד בטבע רעה נפשם כי הוא אות
ד של בשם פוגמין כן וע״י הלשון ברית משחיתים אלו שכתות ־לפי ועוד טוב

אותיות



.קנחיוסף נחלת
 כ' דע ועד״ה (מפרשים). לעה״ב, השכינה פני מקבלים אינם לכן הוי׳׳ה אותיות
 פוגם לצים כת והנה וזו״ן. ואו״א א״א והם פרצוסין חמש יש האצילות בעולם
 כל ו-לכן בז״א, לה״ר מספרי וכת באימא, שקרניס וכת באבא, חנפים וכת בא״א,

 שהיא השכינה פני רואה ואינה הנז׳ פרצופין בד׳ הפוגמין כתות הד׳ מאלו כת
 העליונים הפרצופין אלו פגמו חטאם ע״י הס כי דז״א נוקבא־ הנק׳ החמישי הפרצוף

 רק גורס אינו ולכן מכלם קל הלצים עון כי ודע הצריך. השפע אליה נמשך ולא
 סילוק גורס כי ממנו גדול החנפים ■ועון בתחתונים מלהאיר א״א הארת סילוק

 מן לסלק גורס כי ממנו גדול השקרנים ועון אבא, הארת. גס התחתונים מן
 מן לסלק שגורס מכולם חמור לה״ר מספרי ועון ־אימא, הארת גס התחתונים

:זצ׳׳ל) דאר״י (כתבי ז״א, של התחתו' הארה אפילו התחתונים

וירא

 יעדם. פתי לץ
 ירים. ועפעפיו
 משונים. תנועותיו
 הגרוגים. במבטא

 צרבת. וצורב
 נכאבת. לאוזן
 לך. יש הנאה ימה
 לך. היא חוסר ורק

 תתלוצצו. אל ועתה
ותרצו. שנינה כבוד

וירא

 ומכזב. משקר
 יזוב. זוב ורירו

 בכחש. ומרבה
 נפחש. ועלהו
 הרמייה. ולשון
 נהיה. נהי ונהה
 כזבך. יסבון ומה
 יהבך. בשם בטח
 תרחק. שקר דבר

משחק. ותביט

אלציי שיר
ויאמר. משלו וישא הלייצן את

: ננוערים מהולל
כשורים: וגועה
:אדמונים ופניו

:הדבורים בצפצוף
ולהבת, אש כמו

גברים: עם לנשים
לך. מגיע ומה

הדברים: לוצצות
^ תציצו. לא פן

נסתרים: ירזין
ויאמי. משלו וישא השקרן את

ואוזב. כתולעת
נגררים: כמים

התחש. כמכסה
תמרים: כלולכי
תאנייה. תכיא
:ותמרורים לענה
בך. תועלת ומה

: אדירים באדיר
לשחוק. תהיה לבל

: המאורים ליוצר
וירא



 לרשע. מחניף
 ישע. יראה ולא

 עבריינין. מחזיק
 נשנים. אדומים
 משוגע. החונף

 נפגע. שוטא ואין
 במפגיע. לך חדל

 תציע. כסותך
 ארץ. תחניף ולא
עריץ. לרשע אבל

 הרע. לשון מספר
 הנפרע. בראשו

 מכל. חמורה זאת
 לאכול. אין ביכור
 דשה. הרע לשון
 לטושה. תער כמו

 תצמית. לא לשונך
 הממית. כנחש

 סתומים. תנלה ולא
תמים. רק ותהיה

יוסף נחרת
; ויאמר משלו א ויש החונף את וירא

וכפשע. כזדון
ההדורים. כבוא.עת

. צפעונים נחשים
הנמרים. כהררי
כנגע. לי נראה

 האסורים לבית וילך
צוליע. תהי לכל
:הצמרים מגז
פרץ. תפרוץ ולא

: לפגרים הותר
̂ :ויאמר משלו וישא הרכיל את וירא

מצורע. גופו יהי
לעיירים: מחוץ
:הנוכל וארור
לקברים: ויוכל

שלושה. הורגת
צוררים: חץ תפלח
ובתרמית. כרשע

: שברים הנאת בלי
רתמי§. גחלי נאש

: הישרים כאנשי
תם

א  ובדעת במראה בקול מחברו משתנה אדם דברים בג׳ אומר ר״מ היה תני
 סנהדרין ש״ס והחמסנים, הגזלנים מפני ובדעת ערוה, משוס ובמראה בקול

 לאשה יתחלף ׳ שלא ערוה משוס רש״י ופי׳ מאז מפעליו קד״ס וסימניך פ״ד,
 יודע כ״א הגזלניס מפני ובדעת הקול, מפני ובלילה המראה מפני ביום לא בבעלה

 דמא נהירא ולא יפ״מ בעל וכתב ממונו, היכן ויודע מצפוניו יחפש חבירו בלב
 דשינו ונ״ל וס/ האנשים בדעת שינוי הוי לא חבירו שבלב מה אדס ידע שלא
 וכו׳ באחר וזה פלוני בשדה יחפוץ זה כי כזה זה של חפצו שאין האנשים דעת

 את ברא שהקב״ה הרמז וע"פ עכ״ל, לגזול הכל יבקשו א׳ בדבר הכל היו שאילו
 מג׳ אחד לאדם יחסר שאם חיים, הבעלי מן להבדילו כדי סימנים בשלשה האדם

 גנן גימו ואין קידושין קידושיו ואין ממכר ממכרו ואין מקח מקחו אין אלו סימנים
בממלנולין אלא בקרקעות קייס וממכרו מקחו אין שהחרש חרש לאסוקי בקול

ברמחה



קנטיוסוז נחלת
מעשיו יהק״מו לח במטלטלין ואף ברמיזה

■ י 'יי 'י״יי ייז ייד״י׳ ומ״יישביז י'1 ""’יי'" ' ' י לאפויי ''ir י’' י לאפור! מדבר, ולא י שומע איט בכ״מ חנמיס שדברו וחרש נשואין, לו תקנו
קדושיו ואין גע גפיו ואין קיימת מתנתי ואין קייס וממכרו מקחו אין שהשוטה שיטה

לבהמה דומה פניו שפרצוף מי לאפוקי במראה גמור שוטה ודוקא כלל קדושין
̂ו ל רז אמרו וכן הפנ:ס, פרצוף הוא הטף טעיקר לאדס דומה גופו שכל אעפ״י גו

בהמה גופו אותך, ונשחוט בא לו אומרים בתורה עוסק אפילו בהמה ופניו אדם
- : יבם או חלוץ חו לו אומרים בשדה חורש אפי׳ אדס ופניו

א המבול דור משפט חודש״ י״ב של דברים חמשה עקיבא) (רבי אומר היה הו
גוג ̂משפט חדש, י״ב איוב משפט חדש, י״ב המצריים משפט חדש, י״ב

מדי והיה שנ׳ חדש י״ב בגיהנס רשעים משפט חדש, י״ב לבא לעתיד ומגוג
בשבתו, שבת ומדי של העצרת ועד הפסח מן אומר טרי בן ר״י בחדשו, חדש
מ מ להו ילפינן דמקראי ואעפ״י להי, ילפינן מגמרא וסימניך פ״ב, עדיות ש״ם
כל נבקעו השני בחדש דכתיב המבול דור רבנן, מפי אלא להסביר נוכל לא

החמה. שנת יתרון ש. יום י״א ועוד הארץ יבשה השני בחדש וכתיב מעינות
והס באייר מצוי הקש אימתי לתבן, קש לקושש דכת־ב חדש י״ב מצריס משפט

משעה אלא שנה, באותה במדין משה נתעכב חד.שיס ל והלא וא״ת בניסן, יצאו
הנחלתי כן של חדש י״ב איוב מכות מצרים. למכות אותס חישב בסנה עמו שנדבר

שלהם, למנוי ירחים אף שלהס למטי לילות מה לי מנו עמל ולילות שוא ירחי לי
הם עמל ולילות ימים, ירח דכתיב ארוכים שהס הקיץ ימות הס שוא ירחי פי׳

ועמל שוא לו .היה והלילות הימיס אריכות כלומר ארוכים, שהס החורף לילות
העיט עליו וקץ של חדש י״ב ומטג גוג משפט (הראב״ד). מרגוע, בהס מצא שלא
עד והולכין נמוקין שיהיו חדש י״ב הרי וחרף קיץ תחרף, עליו הארץ בהמת וכל

שבת מה בשבחו שבת ומדי בחדשו חדש מדי שנ׳ חדש י״ב רשעים משפט שיכלו.
״ן שנה, קרוי חדש וי״ב שבת קרוין ימים דשבעת למנייו הפסח מן אומר ו̂ר

עצרת חף השבת ממחרת לכם וספרתם דכתיב שבת נק׳ פסח מה העצרת ער
^בתו שבת מד• דקאמר והא השביעית, השית ממחרת עד דכתיב שבת נקרא
תלויים שאינם מועדים בשאר משא״כ פסח, של בייט תלוי עצרת של שיו״ט מפני

חדש מדי כדכתיב חדש י״ב שנדונין רשעים לת״קדיש מודה נמי וריב״ן בזה, זה
וכן עצרת,(תוי׳׳ט), עד כמפסח אלא נדוטן דאינן נמי דאיכא דקאמר אלא בחדשו,
ענשם כל שיסבלו גמורים רשעים עוד יש כי שוים הרשעים כל אין כי נוטה הדעת
וללבנם, לטהרם חדש י״ב ועומדים לגיהנם נכנסים ואח״כ לגיהנם שיכנסו קודם
המבול דור כמו גמורים רשעיס לך אין כי בעולם, קשים היותר שהם חמש הני ונקטו

אף בחרו אשר מכל נשים להם ויקחו ע״פ רז״ל וכמ״ש וגו׳, ממנו סור לאל שאמרו
על בהמה שהרביעו מלמד בשר כל השחית כי וכן והבהמה, הזכור בעל בעולת

ומנאפים מכשפים לן ואין ונו׳. הכל על ואדם אדם על והכל בהמה על וחיה חיה
לך ואין וט׳. לעולם ירדו קבין עשרה ז״ל כמ״ש ,וכו׳ כמצרים בעולם

א ברגע ירטשו ובכל ובבנותיו בבניו כאיוב עצומים יסורין שקיבל מי
מאיוב יותר שטן, של צערו קשה וארז״ל וכי׳ רע בשחין איוב את ויך גס רל״נ,

משל



יוסף *נחרת
 השטן אל יד אמר כך יינה, את ושמור החבית את שבור לטבדו שאמר לאדם משל
 א״א אשר מררתי, לארץ ישפוך כליותי יפלח וכתיב שמ̂ו נפשו את אך בידיך הנו
 נברא ולא היה לא איוב ואמר א׳ חכם שהפליג עד נ̂ם ע״י כ״א לחיות עוד
 ל״ח סי׳ ביחזקאל ככתוב ומגוג, כגוג ואכזרים עריצים לך ואין וכו׳. היה משל אלא
 ל״ח סי׳ ביחזקאל שפיר מעיינת וכד ב', סי׳ ובתהילים י״ד סי׳ ובזכריה ל״ט,
 בהשכלה, המתימרים אירופה מתושבי יפת מזרע הם האלה מהאומות רוב כי־ תמצא
 ובגזל ברצח לעמי עתה המעיק הצפוני הדוב הוא צפון ירכתי הנביא כפל ביותר

מששים א' היא עוה״ז של אש כי חז״ל כמ״ש גיהנס של כאש קשה דין לך ואין כו׳.
:וכו׳ גיהנם ־של מאש

ה ע  גואלי. צור אלי ש
 ומלטינו. חלצינו

 חלאים. וגם משונאים
והנחם. רחם אך

 נואפים. וגם ממכשפים
 ואכזרים. מצוררים
 הסוררים. מיהירים

נשפכים. אצילים אך

 די. נא אמור שדי ןאל
 ומשבר. מדבר

 ושבעינו. תשגבונו
ונחלתך. לעמך רצה

 ואתחנן. אתכונן
 והושיעי. לפשעי מחלל
 ותפרקינו. תחננו

. והשביעה הרגיעה

 תזכור. זכור לכן
 שאל. אשר וישראל

 תנשה. אל משה זכות
לארצינו. העלינו

ניצב 'שיר
 : ממעונים והבטה
 :וזדונים משטף
עננים: אש ומברק

:המעונים עמך על
פ״ז

 :נפשינו תבוא לא
כבודינו: לאתוחד

 ;רוחנו מאד נעלה
:בחיונו דבקנו

פ״ז
 :תמיד למכאובנו

 ד תשמיד ולא תשוזבנו
 :תתמיד וגם מטובך

: כצמיד בך הדבוקים
פ״ז

:הכל יוצר לפני
: כל מחולל אתה כי

 : נוכל ומגוג מגוג
:מכל עמך סגולת

פ׳׳ז
! ויצדק אברהם זכות
 :בדוחק ובגד לחם

 : משחק דת היריד
: שחוק פינו וימלא

תם



קםיוסף נחלת
א  הקב״ה לו שהראה עד ע״ה רבינו למשה לו קשים היו דברים ג׳ ר״י דבי תנ

ופי׳ שחימה, הלכוה וי״א ושרצים, חדש וראש מנורה הן ואלו באצבע
 לא שרצים ניכרת, ואינה מעט כ״א נראית אינה לבנה מולד בשעת ר״ח רש״י
 מוגרמת היא מהיכן מבין היה לא שחיטה הלכות טה̂ו ואיזה טמה איזה מכיר היה
 מקשה לעשותה שנצטווה לפי במנורה קישוי ענין משח״ה, וסימנך פ״ג, מנחות ש״ם
 מינים יבוי שיש לפי בשרצים קושי וענין ופרחיה, גביעיה כפתורי כל עם אחת

 מפני ר״ח קושי וענין במגען, המטמאין שרצים בח׳ להכיר בשרצים המתחלפים
 או ראיתם החמה לפני אם אותם ששואלין ראייתם ע״פ לקדש העדים בדיקת
 בגמ׳ כדמפורש לדרומה אם לצפונה אם בודקין ועוד פגימתה, דהיינו החמה לאחר
 החמה ובימות כלום אמר ■לא לדרומה קיימין דבריו ־לצפונה הגשמים דבימות בר״ה
 וענין וכו׳, רוחב היה וכמה נוטה הוא ולאן גבוה היה כמה ובודקין בהיפך, הוא
 כמבואר הדעת וישוב מאד מתון שצריך הסכין ופגימות בדיקות משוס השחיטה קושי
 מגוך גרגרים שני כמו הגדולה טבעת בתוך יש כי בהגרמה וכן סי״ח, יו״ד בב״י

 מגרמת זו הרי כל־שהוא מהם שייר ולא מהם למעלה שחט שאס חיטי ונק׳ שחוסה
:יתירה הבחנה צריך וזה ופסולה,

תם
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ם הגי  מה נפי מקדם בהם נהוגים יע״א עדן ק״ק שאנחנו מנ
* נע״ג מאבותינו בהם שקיבלנו י*

א סימן
יניס כי יען עדן עירנו ענהגי בקיצור להביא ראיתי שמואל הצעיר
■°’ יסאין קדמינינני נסמכו מה על נבוט ״״ 1“ ®׳

לני ס ושואל מנהגינו על תמוהים סהס ממרתקים הבאים היהוריס אחינו וביותר

ני״ה ׳ כ ^חלד ״,”? ®י־’ מנ״ זה מה
מח״ י״אל ״ י 'f ״’ ״ייי®’ אי״י'® אי״״ אז ונראו״י

 כך יק ובר לו יענה ממנו מי אין אך זה, למנהג ומקור ויסוד טעס לו לייביא
"a שתקנו מה המנהג תשנו אתם וא״ל החכס אה חרה אז וכו׳ רכלני רד ד־יזיי־י 

 אח לאסיף ראיתי א, ,בו׳ קדקדכס ראש I ויכה 1נ=יא£'יב^;;“'כ א»י
 ספר ומצאת למנהגנו ומקור יסוד למצוא הספרים בהמון ובדקתי תפשתי חרפתנו

ק מ ^ ̂ר ני נ; לך יוודת ומעתה הצורך. נל העיר לא אך המנעיס על שה־
 אנש ם נבוג ם חכמ ברם נינהו. באגמא קני קטלי לא נע״ג ההדמונים אדותייו ׳

 ויסוד ושורש טעס ע״פ והנהיגו ותקנו דופי. בה שאין חדשה, כשלמה תורתם חיל
 אבוא הצעיר ואני קדש. בהררי ויסודתס הקדמונים הגאונים מפי למנהגיהם ומרור

 ומה עליו. אעיר פלוני ופוסק גאין ומפי טעם שצריך ומה האפשרי בקיצור‘רק
• ר בם החלי וזה סתם. אכתוב צריך שאינו

שחרית תפלת
̂קשות• ואומרים השחר עלות קודם לביהכ״נ קוס משכימי בס״ד ותחנות ק

^ Sש1<קד הזוה, על סמט כי מאתריס שלמ׳ס וכן רניס אבל דרבנן, הדש ,אומרים ̂׳’ ״!׳’״יי א'״' ־׳ ®ו ״ הקי־״״ •־
כמג.ג ראיתי הצבי ונארן בתשילין, ומוכתריס בציצית מעומפיס הבית מ? לצאר

̂י ̂י̂צ ̂■אש  ״f?־ ״יש־ו שאט הבדבות ש״אמרין. ^
לינשיס נס א עירנו אנשי בל וכלביש). נ*י,נמ׳א בהגהת ,ל״(,עזיובשכנה'ג

̂״יאעפ״י 'אר’”’'’'̂' 1®' ’”״® ’^®׳’ ’רש״ של תפילין כ^ י
 אעע ה את נפשי ביני ליוד לומר מנדגנו וא״ח). ,מהר״ס היא״ש נשם »-ש

^ ® ש^ ם למנהג״ טעם ט״ז. ,עיין ,״,אליל ־אדי ,

̂'- ? ״®י ̂®’ לי׳’״״ י״״םר’שמא חי

"4;̂1 %ש^:;,־»ב7 ס;־אש^־4ב’ה^;
שיעמוד י אעפ ני ,הטעס נ״תיה, נהג, אבותינו אשי •שנו ובהימבים כפול, שהוא

״ (א)



יוסףמנהדםנחלת
\

 ויקב! ביהמ״ק וימה האומות כל ינצח לא אס ה׳ מלחמות וילחס דור מבית א׳
 אלא הקב״ה העמידו לא שמא ההורה עליו שהבעיחה הוא לא הנה ישראל נדחי

 אס הוא הגואל .עיקר נמצא מלכיס, בהלכות הרמב״ס כדכ' ישראל את לנסות
 תיבות כ״ר בקדיש תקנו כנה״ג אנשי כי אלשיך ר"מ כתב ועוד עמיה. יפרוק
 יופי, מכל הכלולה כלה תכשימי פיחת כאלו הפוחת וכל כלה תכשיטי כ״ד כנגד
 לומר נהגו לא מדינות בשאר עמיה. ויפרוק בתיבת כ״א כ״ד מוצאין אנו ואין
 לעולם השנה. ימות כל לאמרו ומנהגנו נוראיס, בימים כ״א האלהיס, הוא ה'

בשס בעור (עיין תיבות, פ״ז שהוא. הקבלה ע״ד שאמר ברוך אומרים אנו
:היכלות) ספר

הגנו  קרבן מקריבין שאין ויו״ט בשבת ואפילו לתודה מזמור השנה כל לומר מנ
 ממזמור חוץ ליבטל עתידות השירות שכל. שארז״ל ע״ד והטעם תודה

 מעומד, צדקה לתת שנהגו לפי והטעם דוד, בויברך לעמוד נהגנו לא לתודה.
 היס שירת בסוף מנהגנו לעמוד. טעם אין דוד בויברך לגבות נהגו דלא ולדידן
 ונוהגים הטור כתב סידורים. בקצת נמצא וכן וכר ה׳ ישראל שמע פסוק לומר

 שלא טוב ויותר ברכו, אומר שהש״ץ בשעה ויתפאר ישתבח אומרים שהקהל
 נשמע לא בעירנו גס נ״ז, סי׳ עכ״ל הש״ץ שיאמר למה ויכוונו שיאזינו כרי לאומרו

 יוצר ברכת צבור שליח סיוס אחר אמן לענות מנהגנו הוא. ונכון אותו שאומרים
 בזה. מפקפקים כיש ודלא והרמ״א, והג״מ הרוקח וכ״ד דערבית ומעריב אור

 דעת הוא וכן המלך, לפני כעומד ההנענעות בלי לעמוד נהגנו לחש בתפלת
 כל משוס וטעטס ואנא אנא מתנענעים מספר מתי ויש והרמ״ע, סרוק מהר״י

; חסידים ספר ועיין וכר, ה׳ תאמרנה עצמותי
 משנה כתקנת בש״ע השניס ברכת שואלין אנו שאין מאבותינו אנחנו מנהגנו

 הוא והטעם וכו׳ ומטר טל ותן אומרים תפלה בשומע אלא וגמרא,
 ורמון, וגפן ותאנה זרע מקום לא וטרשים הריס שוחה בארץ יושבים שאנחנו

̂ג, הס צריפים .יושבי הרוב על נע״ג הקדמונים ואבותינו  בארץ והגשמים כנור
 בברכת לשאול הראשונים אבותינו רצו לא א״כ מיעוטא, והפילו הוא קלקול סי׳ ההיא

 ומשכנות בתיהם על מפחד ולבם שאלה בברכת המטר ישאלו איך כי כלל, השנים
 שמתענה למי דומה זה למה הא בתפלותיהם, כשקרניס ח״ו ונמצאו מבטחיהס

 דהוי פשוט דדבר עננו אומר שחרית ובתפלת להתענות, כח בו שאין לו ברור והוא
 המקומות אותם טעם דזהו תענית, בהלכות ערוך בשלחן כדאיתא בתפלתו שקרן
 ראו ישראל מכלל עצמן להוציא שלא וכדי מנחה, בתפלת כ״א עננו אומרים שא־ן

 על להתפלל בזה וכוונתם הפלה, בשומע הגשמים שאלת לקבוע השלומיס אבותינו
 היה ע״ד ואחוה חסידות דרך בתפלתם לעזרם כדי למטר הצריכיס הארצות שאר

 ע״ש. ז״ל הרא״ש השובת בשם שהביא מה קי״ז פי' בב״י (עיין וכו׳, לעזרני לך
רם בקול אומרו בעשי״ת מלבד בלחש, תפתח שפתי ה׳ פסוק אומר הש״ץ בחזרת

:שמעתי כך ברחמי, לאפושי כדי
 במשנה ז״צ הרמב׳ם כנוסח אלא בסידורים ככתוב אינו אצלינו הקדושק

 כי כפיס נשיאת קודם ידיהם ליטול בעירט הכהניס נהגו לא :תורה
נ״י משעת ידיהם וישמרו הכהניס יזהרו ומ״מ שחרית, ידיים נטילת על סמכו

שחרית



יוסחמנהגיםנחלת
 : ולטול לחזור צריכים י6בוד נגעו שאס המלוכלך במקום יגעו שלא שחרית

 כמנהג אצלנו הוידוי דגמרא. כדינא יום בכל כפיהם טשאים הכהניס מנהגינו
 אמונה, אנשי דהיט שלשתם שאומרים וה׳ בשני מלבד חדש, כאן ואין ספרד

 מרט׳ תחינות שני אומרים רחום והוא וקודם וכו׳. כלה עמנו תעש ואל ותמהנו,
 יכשלו שלא כדי אשרי קודם הס״ת להכניס מנהגינו :בכ״י ז״ל גאון סעדיה
 נ ה כ סי' רמ״א וכ״כ התיבה, על בעודי הס״ת לפני בטלה שיחה בעוון הצבור
 ויום כולה, הקטרת פיטום לומר מנהגינו תחנון בו שאומרים ביום קוה לאחר

 כ אח : ידוע והטעם .לדירתכם עד לבד הפסוקים אומרים תחנון בו אומרים שאין
 הטעם היום לכבוד מעומד קורא וי״כי בשבת מלבד מיושב מש״ע הלכות הרב קורא
 המקדימים אותם בעבור ועוד וכו׳ הלכות השנה כל אליהו דבי לתנא להסמיך כדי

 : העה״ב בחלק זכות בטחון להם יהיה שבזה התפלה אחר תכן! למלאכתם לצאת
 ש״ע הלכות ולומדים חבורות חבורות הע״י החברים מתוועדיס התפלה לאחר

 לומדים א' וחבורה עדן, דק״ק אב״ד נע״ג בנין מנחם מ״ו מתקנת בה״ט עם
שמואל מ״ו מתקנת המילה, מיום חיץ תמיד יום בכל קלי בקשה,שמע עם תהליס

: נע״ג דיין נסים

וערבית מנחה תפלת
נו הגי  בתענית, כ״א לובשין אין תפילין אבל במנחה בציצית להתעטן! מנ

 והשאר רם בקול ג״ר שאומרים הגדולה בבהכ״נ ראיתי לא ומעולם
 :יתבאר כאשר עיה״כ ממנחה חון כדין, וחזרה נחש אלא עיירות איזה כמנהג בלחש

 (וכן וערבית, במנחה אפילו וכו' לך נקוה כן ועל לשבח עליט לומר מנהגינו
 בפסוק ואמונה באמת לחתום המנהג ערבית דק״ש בברכות וסדה״י): האר״י דעת

 ח״י בהם שיש הפסוקים כל לומר נהגט השכיבנו ולאחר וכו׳ צבאות ה' גואלינו
 קדמון ומנהג כ״י אחר נוסח אלא הסידורים, כנוסח ואינו בברכה וחותמין אזכרות

 שיר וקדיש זכו׳ לעבודו שבראנו אלהינו ברוך לומר נהגנו לחש תפלת ואחר הוא.
 חבורות חבורות מתאספים ת״ע לאחר : וקדיש לשבח עלינו וקדיש, המעלות

מנחם מ״ו .מתקנת הממעיט וא׳ המרבה א׳ הלכה, יעקב, עין ולומדים הי״ו
:נע״ג הנז' בנין

סדש שבת ב׳ סימן
הגנו  חצות לאחר קונים ויש ת״ש אחר בבקר ע״ש ביום שבת צרכי לקנות נ

 הס אנוסים באמרס בה״ש כמעט מהשוק הבאים מאותם לאפוקי
 שקולה ונודע שבת חילול וזה הדין, מיום אותם פוטר אין כי אינו, וזה במלאכתם

 ולכו השירים, שיר וקורין :אכי״ר הי״ו הזהרו אחיי לכן כולה, התורה ככל שבת
■ א״א למה ושאלתי לאומרו, נהגנו לא לתודה מזמור אבל וכו׳ נרננה  ,כי ואמרו אותו
 שכן: יתירה, הנשמה נכנסה האלו המזמורים אמירת משעת כי מזקיניהס בידם קבלה
 יעלה הבו, לדוד מזמור עם מסופו ואות המזמור מראש אות תקח אם תמצא
ע״ש בכל לאומרו מנהגינו מדליקין במה פ׳ פלא, והוא נפ״ש ק׳ח במספר הכל

א̂ן



ייוסףמנהגיםנחלת
 נהגנו יוחאי בר הזמי : יהכ״פ בו שחל משבת חוץ בע״ש שחל ביו״ט אה

 שיר ומזמור מדליקי̂ן במה אח״כ זמר, עס זמר שהוא דודי לכה אחר לאומרו
 נהגנו ז״ל) בןגבירול שלמה ר׳ יגדל(מיסוד פיוט :ערב וקול. בניגון השבת ליזם

 לבד; דשבת ממשנה פ״א לומר נהגנו ערבית לאחר לשבח, עלינו קודם לאומרו
 בששה פרקים כ״ד שמשלימין עד אחד, פרק מנחה ואחר פרקים שני חוסה ואחר

 ומה ברהש״ז נוסח הטורח: מפני הקדמונים תקט כך חלילה, וחוזרין שבתות
 תימן נוםח אלא בסידורים ככתוב אינו ומפוארה ארוכה לנעה״ב האורח ברכת גס

 :מגדול אומרים יום של מעצומו תחנון בו אומרים שאין יום כל מנהגינו כ״י;
 שירות לומר שעות כ״ג היום אור קודם השבת באשמורת קמים מאחינו הרבה

 משה מנחם מ״ו בן הי״ו בנין מ״ו הנשיא הרב התקין מקרוב זה :לשי״ת ותשבחות
 זמרה וקל בניגון הים שירת סוך עד הודו מן הזמירות לומר הצדק דינו בית עם נע״ג
 במשך כי א׳ בדבר תועלת ג׳ יש ובזה איתס שכרם הנה ערב בקול ויו״ט שבת בכל

 שנית כנודע. המהירות כן שאס מה נפקד, לא אחת אות במלה מלה הנגינה
 על עומדים הלויס היו מלפנים אשר בהמ״ק נזכור ג' הכוונה מעורר הקול

 קדשינו בית ויבנה גאולתינו יקרב צאלהינו ונתפלל זמרה, וקול בשירה הדוכן
 : בשבת רחום והוא לומר אין כתב בתכע״ח : אכי״ר בימינו במהרה ותפארתינו

 :ע״ש לאתעראלה אסיר דבשבת ק״ל דך תרומה הזהר ע״ך והוא מנהגינו, וכ״ה
 בכסך ס״ת ולהלביש ההיכל לקתיחת יזכה מי להכריז מנהגינו ר״ח שלפני שגת
 הקריאה קודם ההשכבות אומר החזן מנהגינו : החדש לכל זכה והקונה מלא,
 ■כנסיות בבתי אבל. הקדש, לקופת מעין ה׳ המת קרובי משלמין השכבה וכל

 לס״ת לעלות לקנות יזכה מי השמש מכריז ההשכבות אחר לבד, א׳ מעה הקטנים
 שהם ולוי מכהן חוץ מלא, בכסך ההפטרה וכן הבאה, לשבת הקריאה לקרות
 רוחות ד׳ לכל הם״ת להגביה הקהלות בשארי אחינו שנהגו המנהג :בחנם

מוציא והחזן בתיבה מונח ס״ת כ״א בעירנו פה נהגו לא הצבור, את להראות
ח״ו  מידם יפול ש^ שחששו והטעם לבד, א׳ מצד לצבור ומראה היריעה

 לקרות יודע שאינו מי מלבד החזן, ולא בעצמו קורא לקרות העולה כל מנהגינו
 בין בחול בין לאמרו מנהגינו ס״ת הוצאת בשעת שאומרים שמיה בריך החזן, קורא
 שנים ק״ל כנגד תיבות ק״ל בו ויש סדה״י) כתב (וכן מט״ב חוץ וי״ט בשבת
 מנהגינו מעומד: וצ״ל הקרי עון לכפר מסוגל והוא מאשתו, הראשון אדם שפירש

 מוציאין א,א אחת בבת אותם מוציאין אין שלש, או ס״ת שני שמוציאין ביום
 כך ואחר קדיש ואומרים להיכל אותו ומחזירין היום חובת בו וקורין הראשון
 שמחזיר עד מהארון השניה להוציא שאין בירושלמי איתא וכן השני את מוציאין

 זרוע אור בשם כ׳ הרמ״א אבל פי״א, סופרים במם׳ וכ״כ למקומה הראשונה
 דעתן יסיחו שלא השלחן על השנייה הניחו שכבר עד הראשונה מסלקין שאין

 בראשונה, שקראו אחר עד השניה ותופסין כאחד הספרים ב׳ ומוציאין המצות מן
 דלא למעבד דמנ״ל וצ״ע המ״א עליו וכ׳ הארצות בכל גם וכמעט א״י כמנהג וזה

 ואמר דרבא קמיה דנחית ההוא איתא דךנ״ז ביומא דילן דבגמרא ועוד כירושלמי
 הפר or ונטל השעיר דם הניח אימא וא״ל השעיר דם והניח הפר דם נטל
 ה׳ דך ובסוטה הב/ ליטול ואח״כ קודם הראשונה שיניח דצריך לד הרי א״כ

י אמרינן י
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 ב׳ רוצעין ואין מצורעים ב׳ מטהרין ואין כאחד סועות ב׳ משקין אין אמרינן
 צ, עכ חבילות, חבילות מצות עושין שאין כאחד עגלות ב׳ עורפין ואין עבדים

 משאר הבאים החכמים תלונת מעלינו סילקנו בזה גם מנהגינו, נתחזק ובזה
 למה צווחו כנז״ל מנהגינו וכשראו מא״י חכמים ב׳ לכאן באו פ״א כי ארצות,

 להם וכשהראתי בהג״ה ס״ח קמ״ז סי׳ א״ח בש״ע בהדיא הכתוב דין משנים אנו
 תמהו לא, ואתם הירושלמים אנחנו להם אמרתי אז נחו, בירושלמי מפורש הדין
 אחרי ותלכו ירושלמי בתלמוד ערוך דין עזבתם הירושלמים אתם א״ל זל״ז

 :פירכא לה שאין תשיבה היא וזו הירושלמי עזבנו לא התימנים ואנו האחרונים,
 ואומר מברכים, ז׳ השבוע בפרשת לקרות המנהג ספרים ג׳ בה שמוצאין בשבת

 החומשין כסדר איט המברכים השלמת סילוק נייין1ב/ נ וספר ספר כל אחר קדיש
 ב חלו אם :י כ הקדמונים מאבותינו לנו יש אחר וסדר סילוק אלא הנדפסין,
 פה המנהג שניה: פרשה מתחילת החמישי להתחיל מנהגינו מחוברים פרשיות
 אשה נשא לא שעדיין מי לאפוקי כלומר הנשוי כ״א שביעי לקרות שלא מקדם
 עולה הנימול אבי או חתן הרוב ועל יכול ח״ו נתאלמן או גירש אם אבל מעולם
 קודם לומר פה המנהג תורה לספר לעלות מחרש עתה שהתחיל סטן שביעי:
 וגדולי vלרבני ומנשק יורד וכשמשלים כ״י, תימן טסח לה' להודות מוב קריאה
 לגדול קמץ ואח קריאתו שישלים עד ולרבו לאביו עומד שהבן מנהגיגו : העיר
 ח ושבמ כ שבת קללות קורא מהם שא׳ בזמן אמנם אמו, ולאחי וזקיט ולדודו

 ראו ובכן מתברך, ואני מתקלליס בני במדרש שאמרו והמעס כלל עומד אינו
 הדברות עשרת הרב כשקורא מקדם פה נהגו : הזה בעת בכבודו להרבות שלא
 לואחות אנכי בין חילוק אין קי״ל הלא שנא מאי מפקפקים ויש עומדים, הצבור כל

 בישיבה אפשר והשאר בעמידה קיבלנו הדברות עשרת כי לק"מ ור?ןנ״ד :לוכון
 כחצי ש״צ קורא הפכורה קודם המפטיר אחר וי״ע שבת בבל :קצרתי 'כי ודוק
קהלות, ־ אלהיהש ה' אה ליראה העם את להוכיח המוסרים מספרי דה

 אומרו הש״צ אלא נסטצגך לא ובעירנו קדיש, אומר הוא הקריאה המשלים האחרון
 מפטירין שאנו הבטריות :וה׳) בשני למעלה (עיין להיכל, ס״ת שהכניס לאחר
 כך, ופעם כך פעם אלא לבד וא־טלייניס כאשכנזים ולא לבד םפרדים כמנהג איט

 במנחת להפטיר נהגנו לא מקדמיניני, שקיבלט מה כפי כשלשתם שלא ופעמים
 ומנהגינו ומסעי מטות ולחבר ובלק חקת להפריד הדפוסים בסדר : גדליה צום

 החמורי בארץ ישראל וישב חוקת פרשת דסוך! להדדי שייכי להיותם הטעם בהפך
 פרשיות לב׳ יש וחיבור קשר דזהו לאמורי, ישראל עשה אשר כל את בלק ופרשת

 השנים שברוב לפי אחר טעם ועוד להדדי שייכי א דל ומסעי מטות מקשר יותר אלו
 זו בשבת א״י בני קריאת ויהיה לארץ חוצה לבני נשא פרשת א״י בני יקדימו

 בני עם בקריאתם להתחבר למהר כדי ח״ל בני לכך חקת, ח״ל ובני בלק פר׳
 שוים וח״ל א״י בני יהיו ואילך ■פינחס מפרשת ואז ובלק, חקת מחברים א״י

 כמה וכל עמהן, ועולות א״י בתפלת תפלתינו 1ולעטן לערב כדי והוא בקריאתם
 מנחה קדום שעות כשתי חצות לאחר : טפי עדיף להם עצמנו להשוות דמקדמינן

ש״ק מוצא' : הלכה משנה, ויש ש״ם נמרה הגדולה בבהכ״נ הי״ו החברים לומדים
ישראל אלהי אל חמשי ע״ם מלאכים יעקב וישלח לך, ויתן קודם בבהכ״נ לומר נהנט

מנהגינו ^
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חדש ראש ג׳ סימן

נו הגי  קריאת על לברך מנמיט אץ שבועות, משגה פ״א ת״ע אחר לקרות מנ
 הרמב״ס כסברת בסוך ולא בתחלה לא בצבור אפי׳ בדילוג ההלל

 הרמב״ס כדעת המצר, מן עד לה׳ הדו מן ג״כ לדלג ומנהגינו ערוך ובשלחן ורש״י
 ההפלה חובה דמכלל צ״מ האבל בבית ההלל לקרות ומנהגינו חנוכה, מה׳ בפ״ג
 דבספרד כנה״ג וכ״כ היוס, ושיר היס משירת שנא דמאי יקרא, האבל ואך הוא,
 דאפילו ברשע־ס מתוקמא יה, יהללו המתיס, לא ועענת פר״ח, וכ״כ לאומרו נהגו

 לעולס מפיהס יפסק לא שההלל פשיכיא הצדיקים אבל מהיס, קרויים בתיייהס
 בזוהר הוא וכן הצדיקים נשמת על דקאי סלה יהללוך יום בכל וקדושים כמ״ש ועד
 בשבת בין א׳ כתר נוסח מוסך בו שיש יום בכל לומר מקדם מנהגינו :וכו'

:נוסח שוס משנין ואין בר״ח בין וי"מ

ניסן ד סימן
ת ב ש  הלוי יהודה רבי של האזהרות לומר מנהגינו מוסך הפלה אחר הגדול ס

 קורין ניסן מר״ח בקצרה, פסח הל׳ בה ויש כ״י ושמעו הקבצו זצ״ל
 בע״ש או בשבת להיות שחל עוב יוס כל : ביומו יוס דבר הנשיאיס בקרבנות

אומריס אח״כ שבתות, לשאר השייך כל ולסדר השירים בשיר להתחיל המנהג
הללו והללויה האיש אשרי כך ואסר ערב, וקול בניגון יוס לאותו השייך מזמור

 שמחה, ימי המה המועדים ימי כי בעבור האיש, אשרי לאמירת וטעם , בקדשו אל
 אותו, אומרים ע״כ ח״ו ועבירה ליצנות לידי יבאו השמחה מתוך שמא לחוש ויש

 לקרות ש״פ ראשונות לילות בשני מנהגינו :אחר) טעם זתיס בשתילי (ועיין
 ובחנוכה ביו״ט ההלל קריאת :וסוך תחילה בברכה בבהכ״נ בנעימה ההלל

 כאחד קורין אפילג־עשרה בהלל וז״ל תפ״ח סי׳ מר״ןבא״ח כ׳ ההלל את כשגומרים
 מה ע״פ מיוסד מנהגינו אבל הללויה, עניית שס ואין ביחד והציבור הש״ץ משמע

 הוא כך הא׳ חכמים בימי ההלל קריאה מנהג וז״ל מחנוכה פ״ג הרמב׳׳ס שכ׳
 עוניס העם וכל הללויה, לומר מהחיל ההלל את המקרא הגדול שמברך אחר

עד הדרך, זה על וכן הללויה, עוניס, והעם ה׳ עבדי הללו לומר וחוזר הללויה,
וכן וכו׳ אהרן של שנותיו להן וסי׳ הללויה, פעמיס קכ״ג ההלל בכל עולין שנמצאו
 ה׳ אה יראו גר׳ טוב ובשחר דשבח, ובירושלמי כ״ב מזמור תהליס במדרש תמצא
 כנגד ה׳ אה יראו וה״ק ה', יראה הללויה עניית קרי זה ולפי אהרן זה קדושיו
 מנהג זה ומנהג בינה, אמרי בס׳ ומביאו אהרן, דהיינו קדושיו אהרן של שנותיו

 חרבן מימות תפלה בענייני מנהגותיט שכל בידינו כמקובל הבית מימי קדמונים
 הרמב״ס הרוע־ס אביר, קלסיה זה מנהג של ונעמו והדרו יפיו המצא ולזה ראשון,

 סימן עשו למה לחקור וראוי לילך, ראוי ובו הרא׳ חכמיס מנהג זה ומנהג שכתב ז״ל
 הובא מאמר ונקדיס ע״ה, רבינו למשה ולא האבות מן לא׳ ולא■ אהרן של לשנותיו
 וא׳ הקב״ה כנגד אחד מי כנגד הנחל מן אבנים חלוקי ה׳ דוד לו ויקח בליקוט

ומוטל אני הדס גואל ולא אהרן אמר שעה באותה האבות, כנגד וג׳ אהרן כנגד
עצי
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 אבל לאכות> שקדמו ועור מרע״ה ולא אהרן נקע למה וקשה ממני, לפרוע עלי
 משנה ומשנהו ע״ה, רשב״י קדישא בולינא שלימדנו מה ע״פ חכמה פליאות בזה יש

 הטוב משמט להשקות תמיד עליונה חכמה אבא השגחת כי זצ״ל האר״י למלך
 ביו״ט וכ״ש זוגה, בן זעיר דרך ב״ד מלכות ונועם יופי מכל הכלולה הנעימה לבת

 באבא הוא שכ״ג נודע והנה באב״א, קרש מלת והבן קדש מקראי הכתיב שרמזו
 ס״ה עולה הלל כי במלכות הוא והלל מ״ח, דף תזריע וזוהר האר״י מלימודי כנודע
 את אהרן ויקח והסימן המלכות, אל הקרוב אני גואל ולא אמר ולזה אדני מספר

 להוריד פעמים הכ״ג וחנוכה ביו״ט הללויה עונין אנו זו וכוונה עניין ואל אלישבע,
אותו ומשח לזה וסי׳ המרות, השתלשלות דרך הנעימה הבת אל דאבא חסדים

: נפלא רמז והוא הכהן לדוק
 הכלה תכשיטי לתקן א׳ שעה להתעכב בעיניך ירע ואל זאת בינה אחי א״^

 מהור אב לחסדי מחכה ושבתות חדשיס כמה לה זה אשר הכלולה
 בסוד תהי ואל מלך, הדרת עס ברב ישראל כנסיות המלך רבי ע״י ימהרנה
 אס אומרת מה ושכינה הללויה, ענות בלתי קריאתו להשלמת הממהרים לב נמהרי

 בשאר לי די לי קויתי הזה הגמול מוראי איה אני גברת ואם כבודי איה אני אב
 דאבא נשיקין דודים עת הגיע עתה והן ושחורה קדורנית שוכבת שאני השנה ימות
 קצת עוריס עיני לפקוח ראוי ומעתה אב, יכבד בן דרך זו ולא ממני הטוב מנעו

 עלה ולא חולה ופונים גוום אחרי ההלל רינת ותפארת הוד המשליכים המונים
 אשר התורה פי על עליהן דאתמר וגמרא משנה תקנת ובטלו זה ולא זה לא בידם
 יחדיו, שמו ונרוממה ורעי אחי בואו התחנה קול בספ״ל לבם על ולדבר יורוך

 בגמרא :בשלום יבא מקומו על ישראל אנשי כל ובכן ומינייכו, מינן יתקלס וקב״ה
 אומרים והס הבא, ברוך אומר הוא שבהלל, אודך בעניין איתא וערבה לולב פ׳

 ברוך לומר שחוזרין עבדי שפיר ולא מנהגינו וכ״ה כעונה לשומע מכאן ה׳ בשם
 בהלכות הרמב״ם וכ״כ דגמרא, ילפותא לה אזלא דא״כ ששמעו אחר הבא

 כל סרו ומעתה ונוסחתור' הרמב״ס משם ובתכלי״ל יד כתיבת בספר חנוכה
 כ׳ לא אמאי רבינו על ולחמ״ש והרח״א והפר״ח הרמ״ל של והקושיות התמיהות

 דידן ספרי ולעד לאות לך והיה הרמב״ם בדפוסי נפל דט״ם ובודאי הגמרא, כלשין
 עכ״ל היה, שכך שקיבלנו כמו הרמב״ם רבינו של מכ״י מועתקות יד כתיבת
 מסע״ח הרב עינינו והאיר הנז״ל פ׳ הש״ס לגירסת ה׳ שזכינו ומעת תע״ח,
 ומקובלים נוהגים פסח ליל של כוסות ארבעה : מנהגיני נתחזק הנז״ל .בדבריו

 הרמ״א ופסק הגאונים רוב כדעת כוסות מד׳ וכוס כוס כל על לברך מאבותינו
 עם מכל הבדילנו תרומה המתחיל נאה פיוט לומר נהגנו ראשון כוס קידם : ז״ל
 עליו יעיד הלשון ותפארת ושבח בעירנו, נדפס מקרוב וזה כ״י) תימן (נוסח וכו׳
 יין שאין כאן במקרמינו :זל״ל גאון ר״ס מיסוד וי״א הוא, כנה״ג מאנשי כי

 רע״ב: סי׳ כפ׳מר״ן כוסות לד׳ וכן עליו ומקדשין ירט מקודם צמוקים מלוישורין
 מהכרפס כזית לאכול נהגנו :שי״ט סי׳ ש״ע בכפישה לסננו נהגנו שני ובליל
 וכ״כ מברך'אחריו ואינו הכ״מ וכ׳ הרמב״ס כ״כ מכזית פחותה אכילה דאין

 מהרי״ל וטענת הרמב״ס, כד׳ המפ׳ ורוב הגאונים שסברת הרד״א וכ׳ הרשב״א,
בו כל כתב כבר אחריו, לברך יצטרך שלא כדי מכזית פחות בב״י שהובא

שמכיון



יוסףמנהגיםנחלת
 ברכה עוניסpו הסעודה במוך הבאים כדברים הוי קידוש אחר א3ש שמכיון

 נכונה תשובה והיא הוא, סעודה תחילת שהקידוש לפי לאחריהם, ולא לפניהם
 והמרר הואיל הירקות אחר בנ״ד לברך דאין כתב ג״כ והרד״א תשב״ץ, וכ״כ
 הרמב״ם סברת להביא האריך והב״ח מפסקת, איכה והגדה נמלך ואינו לפניו

 להודות, שבחי^ ז׳ בה אומר לפיכך בנוסח :המנהג מן לזוז אין הלכך מהגמרא,
 דוד ואהרן משה אי״ו רועים ז׳ כנגד ולנצח, ולהדר, לרומם, לפאר, לשבח, להלל,

 הדפוסים לגירסת תשמע ולא ולקלס, תיבת שא״ל פוסקים רוב ועפ״י ושלמה
 תקלס, בקדיש לומר יש שאס ז״ל להרמב״ם שאלו כבר כי ולקלס, שגורסים

 אחה לומר מקדם מנהגינו :עש״ב והפכו שבח במשמעותו שיש לומר שאין והשיב
 חוץ יום בכל פסחים מסכת בבהכ״נ משנה קורין בפסח שני, כוס קודם גאלת
 במוצאי העומר, עניין ביה דאית דמנחות עשירי פ׳ משכה קורק דפסח שני י מיום

: דחגיגה פ״א קורין רגלים ג׳ יו״מ

אייר ה׳ סימן
 להדליק מנהגינו לעומר בל״ג :דפסחים פ״נן קורין קמן פסח שהוא באייר יי״ד

 ואח״כ כולו משלי ולומדים לבהכ״נ הצבור ובאים יו״מ כמו בבהכ״נ נירות
 משאר עד קס״א דן} דא עם דא מלילו לך שלח זהר ואח״כ יוחאי, בר ופיוע זמר

י3רש שבחי זהר קורק ת״ש לאחר בבקר זוטא אדרא קע״דואח״כ דה יומין
:מפוזרים מאמרים

פיון ד סימן
י  משנה קורין ת״עות״ש אחר בשבועית :תחנון בו א״א בו י״ב עד דר״ח א׳ ם1מ

ו השייך הלחם שתי ענין ביה דאית י״אדמגחות פ׳ ^  קורין שני וביום יום, ל
 בסדור הכתוב הסדר וקורין לבהכ״נ הצבור מתאספים דשבועות א׳ בליל :יו״ט משנה
 זוכה הוא הזה בלילה הלימוד ומעלת ומסטלת בביתם, קורין חבורות ויש מועד, קרואי
 שניצול ז״ל האר״י ומשס אותס בריתי זאת ואני עליה ומכרזי ה״ח בנים ובני לבנים
 זו לילה הלימוד ובסגולת חלקו, ואשרי אשריו שנתו לו שתעלה לו ומובטח מכרת
 השכינה עם צדיק ויפעל המעוות ויתקן והתול, מריעות משמחת עמל לילית על לכפר

חביריו עם למהרי״ק שאירע מעשה בשל״ה ועיין מהגלות להוציאם וישראל
: הזה בלילה

תמוז ד סימן
 וט^ ונשים מאנשים צדקה לגבות מקדם פה נהגו התענית יום בתמוז בי״ז

ל .ישראל לכל כפרה לעניים ולחלקם ולשחטס פריס שני בהם ולקנות כ  ד ב
התחיטת כל לומר נהגנו חשון, בחדש לפנינו יתבארו אשר כו׳ט צומות ג׳ וכן צומות

ז״ל גאון סעדיא ר׳ מיסוד ובפועל באומר אשמנו וגס ספרד, כנוסח והוידויים
נהגנו



היוסףמנהגיםנחלת
 לאומרו חוששין וא״א שנית כעס בי־ט אשמנו הוידוי ואומרים לאומרו, נמני

:מקדמונינו קבלט כך זה על מקפיד זצ״ל האר״י אשר בלחש
 יעקב ובית לדוד תפלה יוס, בכל כמו המזמורים בסדר התענית ביום מנהגינו

 מ כו תעניות ובשלש יום, לאותו השייך מזמור ואחריו היום, ושיר
:לעני תפלה מזמור או׳ היום שיר .אחר בעירנו הנהוגים

ה ח מנ  אנא כ״א בדפוסים הכתובים הוידויים כל לו׳ נהגנו לא תענית של כ
ויעבר, ונחלתנו, עד לפניך נאמר מה וכו׳ אשמנו לפניך תבא אלהיט

: לא ותו ונ״א

אב ח׳ סימן
 כיבוס לעניין וכן ז״ל, הרמ״א כפסק בתמוז מי״ז להחמיר נהגנו בתספורת

 עד מר״ח לאכול שלא נהגנו ויין בשר וכן לחומרא, אב מר״ח
:מילה או משבת חוץ התענית

ב ט״  ובמנחה אלהיט ה' רחס ירושלים בבונה לומר מנהגינו ושחרית ערביה ב
 אשר הקינות וקינוח, איכה קורים ת״ע אחר :רמ״א כהגהת נחס

 חיבור כ״י אתריס קינות כ״א בסידורים ככתוב אינו במ׳״ב לאומרם נוהגים אנו
 ■ וקינה קיטח, י״ג והס בעירנו נדפסנו מקרוב וזה ז״ל, וראב״ע הלוי יהודה רבי

 כל המפרכת מלוכה הרוגי עשרה על קינה שביינו בבית אז המתחלת אחרונה
 מיום השנים ופרטי הנרות כבוי :ביום כ״א בלילה לאומרה נהגנו לא הגוה

 :בעירנו פה נהגו לא הספרדים אחינו בין כנהוג תוב״ב בהמ״ק שנחרב
ת רי ח ש  שפל וארן אומרים נוהגים, אנו הסדר כזה ש״ע ש״ץ חזרת אחר ב

 מוליאין אח״כ תפלתט, את ועון חטא כל לפניך יעכב ואל עד רומי
 יעקב, ובית לציון ובא אשרי ואומ׳ כנהוג, אסיפם ואסן! אמר כה ומפטירין ס״ת
 וי״ג איכה קורין 3א̂ח הצדקה וגביית וקדיש והושיענו לאסן:! ומזמור היום ושיר

 מהחיל איוב קורין אח״כ ולב, כליות הפולח ונורא איום בקול, למעלה הנז׳ קינות
 וא׳ א׳ כל וכן וכופלין, ב׳ פסוק לו וסמוך הצבור, כל אותו וכופלים א׳ פסוק הרב
סדר כפי וחותמין קוה ואו׳ חצות, אחר שעות כשתי איוב ספר כל שמשלימין עד

:ויוצאין יום כל של
נו הגי  מלבד החוצה יראו ולא גדול בבגד שבהיכל ס״ת כל לכסות בט״ב מנ

 פרק משנה ת׳׳ע אחר לקרות המנהג באב בט״ר :בי שקורין ס״ת
: היום עניין בו שיש תענית ממס׳ אחרון

אלול ט׳ סימן
נו חגי  מנהגינו :לבד יהכ״פ עד מאלול וכו׳ והאמונה האדרת השבח לומר מג

 אלול מט״ו שופר ותקיעת אלול, דר״ח א׳ מיום באשמורת לקום
̂׳ד נע״ג ישועה מו״ז מתקנה .ואילך  בכל קמים סגולה יחידי יש :עדן דק״ק אב
שמתאספים עד תהליס וקורין וכו׳ הנפש ותיקון חצות תיקון וקורין ממש בחצות לילה

)Q הצבור



יוסףמנהגיםנחרת
 וכו׳ פולס אל ה' בשס בקשה מתחיליס ואז אחרונה האשמורה בתחלת הצבור
 וכל תרדס אל ישן אח״כ כ״י, תימן נוסח וכו׳ אברהם אלהי בשם ב׳ ובקשה

 וכו׳ הצדקה ה׳ לך ומתחיל הש״צ עומד וקדיש אשרי לאחר מנהגינו :הסליחוה
 וכו׳ אקרא ה׳ אליך שמעיה ר׳ של א' סליחה אומר יהודה שבע ויןודס
 כל וגומר ל׳״ תימן נוסח. רצון ובעת קמת; סליחות ב׳ אומר רחמנ-א וקודס

 לקסת באלול כ״לד מיום. להתחיל מקדס המנהג ספרד כמבהג הכל .הסליחות
 ר״ה וביוס העולס נברא באלול בכ״ה דקי״ל משום פרשה יוס בכל בראסית בתולה
ברא עד בראשית מעשה של אחרונה פרשה בו גו׳ מש״ה אדה״ר נברא

:לעשות אלהיס

ר״ה תשרי עשירי סימן ,
 עשרה בוררים הוא כך ההתרה סדר לשוב, לב ויתנו הצבור שיתעוררו ^ כדי ההתרה קודם התשובה מזמורי כל לקרות מנהגינו ת״ש לאחר ר״ה ידר^
 בלחש: ומתוודה לחצר מבהכ״נ א׳ אב״ד יוצא תחלה הוא כך העיר ועובי מחכמי

■/ כמו לו ומתירים השני יוצא אח״כ הצבור. כל לו ומתירים  וא׳ א׳ כל וכן: הא
 ההתרה אתר הצבור. לכל ומתירים ביחד הנז׳ העשרה נקבציס אח״כ העשרה כל עד

 לשלום. ונפטרין וקדיש וכו׳ ותשליך וכו׳ כמוך אל מי .פסוקי הצבור אומרים
 מזמור ואח״כ קמנה.. אחות ומתחילין לבה״כ .נכנסיןבערבית :מקדמונינו קבלנו ק

 נקבל בערס שעברה שנה אחרית על להתפלל לנו יש דפחילה והעעס ידזס
 בסידורי היום קדושת של המזמיר באמירת השנה תחילת שהיא היוס תדושת

 קודם לאומרו ומנהגינו חי כל נשמת קודם הארץ .כל שופע פזמון יסדו הזפוסיס
שפל שני וביום במרומים, דר זה יוס לומר נהגנו נשמת וקידם הקעירת פועוע

: לא ותו רוח
ת ל פי ת ̂זדון תעביר כי במקום י״ת עשרה וכל ר׳׳ה ב  נהגנו הארץ. מן ממש̂ל

 ובירושלם ובמקום ותשבור תעקר מהרה העליזה ומלכות להוסיף
 וכתוב ובמקום וכו׳.. הלבנה וחפרה ככתוב כבוד זקיניך ונגד מוסיפין מקדשך עיר

 קריאת לאחר כעסך. וכבוש אלהיט ה׳ רחמיך זכור מוסיפין עוביס לידים
 וכו׳ ידעת הלה לבי לבי שני וביום מאיר. דרבי מרגניתא קורא הש״צ מנהגינו ס״ת.
 תוקעק שאק פ״ג ר״ה בהל׳ הרמב״ס כתב בתשובה. ויחזרו הצבור לעורר כדי
חכמי מנהג ושכן אבץ משם רביע של בנו הר״א וכ״כ למקומו ס״׳ת שיחדרו כמי

; מנהגינו וכן המערב..
 הקהילות כשאר שופר תקיעת קידם לאומרו נהגנו לא רצון שערי עת פזמול

 התקין התרס״ה שנת ועתה השולחן. על בלילה לאומרו אנו נהוגים אבל ׳ *
 פזמון ומתחיל התיבה על ש״צ עומד הוא כך מנהגינו וסדר לאומרו, יצ״ו בנין מ״ו
 תיק נוסח מוסר. תוכחת וכולו וערבי מעברי כלול והוא וכו׳ לו יש ואחד אחד כל

 ועלהאלקיס שופר בקול ה׳ אח״כ בלבד, א׳ ביום לאומרו נהגנו הפזמון וזה יד. כידבח
 תשועת קלב נא אל רצק ויהי שע״ן. קר״ע פסוקי וכו׳. שמעת וקולי בתרועה.

:כה״ק כמנהג ותוקע ומברך וכו׳. אברהם אלהי עננו אבינו ועננו וכו׳.י מצפיך
מנהגונו



וטנהגיםנחלת
הניוו ^נ  כקזל מתפלל ש״צ כ״א וחזרה לחש מתפללים אנו שאין ר״ה במוסר! י

זברכגסיס זו לפי:שתפילה יודט, שאינו כמי היודע חובת ומוציא רם ״
 ■ונוכומים עומדים הכל אלא בהן דעתם לכוון יכולים היודעיס רוב ואין ארוכות

̂ל ■ועונין כורעין העם כל כורע וכשהוא הברטת, ושומעים ? אמןאדזי 'f T 
 להוציח ש״צ תפילת על ר״ה ־של ימים בב׳ .לסמוך היודע ׳רצה אס הרמב״ם וה׳
 אומר גמליאל רבן ר״ה סוך במשנה מקורס אלו ־ודברים עכ״ל. •הרשות.בידו י״ח
 ד״ה בברכת כר״ג הלכה וסיימו וטרו ־שקלו ובגמרא י״ח, ■הרבים ׳את מוציא ש״צ

̂יאת בן והר;״ץ הרי״ך, וכ״כ ע״ש, זיה״כ  ■שאין כתבו ־מהגאונים אתו אשר ורבים ג
 אט ואין ושופ/ זכרו׳ אומר־מלכיות ואין ברכות ז׳ אלא במוסך מתפללין הצבור

 ע״כ ־תשע, להתפלל ■צריכין שהציבור ואו׳ עליהם נחלקו ואחרים בלכד, ̂'לק״צ אלא
̂המקימות * ־כולם שיתפללו ספק מידי עצמם ההם.להוציא ר̂א

נו ע מ ש ז״ל. מדש ■יעקב ר׳ הקדוש להחסיר ותשובות :שאלות מאבותינו ו
ושו̂א שמים דלתי על טקש היה דבר באיזה הסתפקו ■בעת שמנהגו ^
 ר״ה בתפילת ע״ז הנזכר.שאל והחסיד ז״ל, ברש״י היתה כזאת ומעלה שאלותיו,
 מוציא כך היודע שמוציא כשם דגרסינן כהא על־ש״צ מקימות ■בהרבה -שסומכין

 שרות;עד;ס 1:תאמרמ הזה והיום וכו' בה׳ נושע ישראל לו והשיבו ״יודע, שאינו מי
 בוש, על ׳■אלהש מלך כא׳ והתקיעות הברכות דבר את שמעו אשר ומדי
 ה^א הזה העניין על ישראל •ותדבר יעקב מאמר למה והשיבו שנית השאלה וחזר

שעכס על אש לקרוא ולא הברכות סדר על לשמוע מוב כי אמרנו'  הדין בשעת ע
 ה״ ־התשובה ובסוך ־וכו/ האזינו ■אלי ולאומי :עמי אלי החרישו הבאי דברי ־ולדבר
 יונה ■רבי מנהג היה שכך נ״ט סי׳ בב״י ומצאתי מחרישון, ואתם לכם :לחם
ם שיאמר אחרת בדרך לעשות להרא״ש היה וכבר וז״ל,  •עד -בתלבה תיבה החזן ע

שאכלו פ״ג תר״י וכמ״ש אמן, החזן חתימת אחר ויענה ישתוק ואז לחתימה שיגיע
: ויה׳׳כ בר״ה רבו נוהג היה שכך

tלחו דיש משוס לעמא שפיר אי ברכה כל שאחר אמן לעניין שואלים
מ באתאכלי״ל רבנן פשטוה כבר דהא היא שאלה לאו והנה להפסק עו  ד

 לכתחמצה כן' לעשות וש״ד הפסקה דליכא ברור משמע וברכה ברכה כל אחר אמן
 .צבור בכל שכ׳ רל״ב סי׳ ולבוש קכ״ד סי׳ להרמ״א שראו זה .ספק להם יצא ואולי

 .יענו או הש^׳צ אחר אמן שיענה א׳ לפחות שיהא טוב והש״ן הס יחד שמתפללין
 ימות בשאר מיירי דהתם כלל מכאן לספק דאין יראה משכיל וכל ע״כ, התיטקות

oxb אפי׳ בקיאים באלנס דאי במלה, מלה עמו שמתפללין לבקיאים השנה  
 יכאזי.ס שאינם, משום p■לה. ונקט הש״צ בתפי.לת יגצאים במלה מלה ־עמו מתפללים

 לם־ים מקדימי׳ אס ואה״נ במלה^ עמומלה שמתפללין עצמן.כיון אחר אמן לענות
 דיוזצאק בר׳יה כ“משא וכו' מקרי ולא אחריו אמן לענות חששא לית לש״צ תובות ג׳

 עוגה מקרי ולא ■אחריו אמן דיענו דפשיטא מש״צ, בשמיעת.התפנה אךהבקיאין
ת ג׳ ש״צ קורס יסיימו זאס הפסקה, הוי לא וגם ברכיתיו אחר אמן בנ  א^ ת
 הש״ע כ׳ שיו קכ״ד בסי׳ שם לזה -וראיה אמן, עונה במלה מלה יתפללו.עמו אם

 וביאר שלא^צאו, אותם תפלהבין ידי אותם:שיצאו בין וברכה, ברכה כל אחר אמן ויענו
■כעוניס'■אצון אינם ש״־ן בתפילת עכשיו יוצאים שהם אעפ״י יצאו ־שלא בין הלבוש

אחר
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 הראית עכ״ל, שומעין אלא כלום אומרים אינם מ״מ שהרי עצמן כרכת אחר

 ברכותיו אחר אמן עונה יהיה דלא ממעס אלא הפסק הוי דלא הרב שסובר לדעת
 קודס תיבות ג׳ יסיים במלה מלה אומר ואם אמן, יענה כלום אומר דאינו וכיון
 של בנו הנגיד ר״א והרב בס״ו, הכתוב עם כהוגן הרמ״א דברי עלו ובזה לש״צ

 והפרקים וקדושה אמן יענו שהעם א׳ הפלה כשמתפללין בתשובותיו כתב הרמב״ם
 וברכה ברכה כל אתר אמן יענו והעם כהניס בר׳ הכהנים ויברכו לענות שראוי
 מאבותינו שקיבלנו ימה כפי מקדם מנהגינו וזהו כא/ ויפסעו כא׳ והציבור הש"צ ויסיים

 וקדושה וברכה ברכה כל אחר אמן ולענות והצבור ש״צ א׳ תפלה ר״̂ר מוסף להתפלל
 : ופרכו פרט כל אחר הדבקים ואתם ואח״כ כהנים בר׳ ■אחר והפרקיםואמן

 ש״צ, רק אותו אומרים הציבור שאין מתוכו נראה זה רשות לאל אלחיילה
סברי, אולי מוםף, התחלת קודם לזה הדפיסו חדשי׳ ■ובדפוסים

 הפסק הוי דשמא התפלה בתוך לאומ׳ אין אומרו היחיד ואין הוא דש״צ דרשות דכיון
 שייכות אין וזה וכו/ מ״ל ממנו אשאלה בו שאומר הנוסח להו דקשיא אפשר ועוד

 זה מה עתה, עד וברכה שבח פיו שמילא אחר אך התפלה, בתחילת רק לאומרו
 רוב שהרי ראיה מזה ואין כוונתם. נראה זה מ״ל, ממנו אשאלה עתה שאומר

 והרד״א והטור הרמב״ם המה הלה לשבח, עלינו יסוד בתוך זה זכרו המחברים
 מלספור, רבו גאונים וכמה המוסר וס׳ ורמ״ק החסיד לי״י וא״ז והמנהי״ג ומהר״ץ

 כי כאן אמירתו, בטעם המקובלים שאמרו מה ע״ד כמוס סוד בזה שיש ועוד
 העילות עילת חביון ברום הנסתר הסוד אל הכוונה עלתה לשבח עלינו באמירת

 כאן כנה״ג אנשי ומצאו ב״ה. עה״ע ע׳י הכל לאדון לשבח עלינו שאומרים הוא ב״ה,
 עם קשור חביון ברום הנסתר סוד שהוא לאל אוחילה לו להסמיך ופינה יתד

 כל הזאת, לעת ובקשתי שאלתו לשאול ראוי זו למדה שהגיע דכיון ממנו, שלמעלה
:מנהגינו וכ״ה כ״י, תימן נוסח מתיכלל זה

ה הגי  לזכרונות פ״א למלכיות תשר״ת כ״א הברכות ע״ס תוקעין שאין מקדם מנ
 הרי״ך וכ׳ בש״יע, מאן> כפסק תר״ת פ״א לשופרות תש״ת פ״א

 שאין כיון אלא יושבין, כשהן שתקעו כדרך הברכות ע״ס תוקעין שיהיו הוא ובדין
 תר״ת תש״ת תשר״ת להס ודי במיושב, חובתן יצאו הרי התקיעות מעכבין הברכות

 הרמ״בס וכ״כ עכ״ל, ישיבית וכשתי העולם מנהג וכן הצבור, להטריח שלא א׳ פעם
 קולות מ׳ שטעם אמור פרשת שלו חמ״י בס׳ ז״ל שבזי שלום למה״רי ומצאתי והרא״ש.

 שלא סמכי טעמה מהאי אולי עכ״ל. העקידה בעת שרה שצעקה קולות מ' נגד
 :יצחק של אילו בשופר העקידה זכות לעורר הרמז שיהיה כדי קולות מ׳ על להוסיף
 נהגנו ועוד וכו׳ לבס להחריד ביחד הצבור כל לאומרו נהגנו עולם הרת היום

העס: לב להחריד ובנחת רם בקול לאימ׳ ש״צ וחוזר קומה, בכפיפת לאומרו
 תר״ת תש״ת תשר״ת עשר עוד לתקוע נהגנו יתום וקדיש לשבח עלינו לאחר
 לשוב הצבור את לעורר ונימוקו וטעמו ז״ל גאון עמרם רב מתקנת גדולה ותרועה

 מעוררים התרועות כי ומעומד דמ־ושב בתקיעות דעתם הסיחו ישמא בתשובה,
 וכו׳, לסעוד לביתם והולכים התפלה השלימו כבר ועתה כנודע, לשוב הלה את

 : למבין ודי וכו׳ תשכחו לא בתקפו הדין יום כי להזהיר הפעם עוד בא ע״כ
מקדס טנהגעו הגדולה: בהכ״נ בחצר המקיה אצל לומר נהגנו ותשליך .סדר

לומר
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 ,ובחזרה בלחש התפילוח בכל ונו׳ יתקדש ובכן ודור לדור ילו״ת עשרת כל לומר

 ואין באחרונים, ולא בראשניס לא זה למנה: מקום נמצא לא כי יתמהו ורבים
 ועייין תפלה מהל׳ פ״ב סוף הרמב״ם וכ"כ התכאי״ל בכל הוא שכן תימה כאן

:יימ״ת בכל לאומרו המנהג הדבקים ואתם וג״כ תקפ״כ, ם־׳ במור .
 אנו אשר והםליחות הבק^ אור עד בםליחות להרבות נהננו באשמורת

 מקרוב וזה בכ״י, גאון ור״ס וראב״ע הליי יהודה מר׳ הס מוסיפים
 בשארי יהכ״ף בערב שעושין הכפרות מנה: :תובב״א ירושלים בעיה״ק נדפסו
 וכ״כ תר״ה בסי׳ מר״ן כפסק התימן ערי בכל ולא בעירנו פה נהגנו לא ארצות

: הזכירו לא ז״ל הרמב״ם אדוניט גס ז״ל, הרמב״ן בשם הרשב״א

כיפור י״א סימן
ג ה נ מ  תפלה עיה״כ מנחה להתפלל מאבותיט שקיבלנו מה כפי מקדם בכאן ה

 הקדושה ואו׳ רם בקול התפלה ומסדר קדיש ש״צ אומר המנהג וזהו א/ *
 מלכינו אבינו אומר ואח״כ והש״ץ הס בלחש הצבור גומרים ואח״כ הקדוש האל עד
 תחלה לומר נהגנו במור, ועיין תוב״ב בצפת נהגו שכן ע״א מ״ו דף מע׳׳ג הר׳ וכ׳

 לומר מקדם בכאן המנהג וכו' כמוך אל מי פסוקי ואח״כ אלי לך ואח״כ קולי שמע
 בהרמב״ם נזכר לא וג״כ לאומרו שאין גאונים כמה הביא שהמור אעפ״י נדרי כל

 ונ״ל כנודע דאתרין ממארי חשוב הוא שגס גאון סעדיה ר׳ ע"פ כן התקינו
 פינחס ובזו׳ קי״ו דף משפמיס בזוהר, נז׳ שהרי ואמוראים תנאים מימות זה שמנהג

 הגליות דמרוב לתרץ הדבר קרוב לאומרו שלא הגאונים דכתבו והאי רי״א דף
1 : התקיעות בעניין אמור בפ׳ רשב״י שאמר וכדרך נשכח והמלמולים

 ואח״כ הוידוי סדר ובחזרה וכו׳ ויבוא יעלה וכו׳ בחרתט אתה ההפלה סדר
 כדי לומר שייך דכאן והמעם התפלות, בכל הסדר זה יכן לעונתיט מחול

^י עדיף למחילה מחילה ומסמך הוידוי אחר מחול לסמוך  בהרמב״ס, ול׳ה י
 אנא הוידוי סדר מקדם: תפלתינו ניסח הוא כן פשומ, המנהג שכן הר״ן וכ״כ

 על ברצון, באונס, בגלוי בסתר, בזדון, בשגגה, לפ' שח׳ חמא על אשמנו, אלקט
ט', מיתה, כרת, חמאת קרבן, ל״ת לעשה, שניתק ל״ת עשה, שח״ע חמאיס  ו

 לומר מנהגינו בלזזרה אבל בלחש, גירסהינו וכ״ה והרמב״ס התכאלי״ל גיר׳ וזהו
 וכ״כ נוצרתי שלא עו־ אחר נצור אלהי לו׳ והמנהג :הסידורים נוסח כפי גדול ודוי•

 מקומו, את יפסיד למה השנה כל אותו שאומ׳ דכיון ומהר״ס מהרי״ל ב׳ תע״ח
:תר״ז סי׳ ע״ש ולבוש מ״א ב׳ שת״ז וכ״כ

 במנחה א׳ סדרם וזה וידויס כ״ו ביהכ״פ להתודות מאבותינו ומקובלים נהוגים
 עמנו תעש אל אומ׳ כזה בחזרה וד׳ דערבית בלחש וא׳ יה״כ, ערב

 עשקו לעינינו ג׳ ומתודה עולם של רבוט שנית, ומתודה עם מכל אשמנו ומתודה, כלה
 במוסף, וה׳ כנז״ל, וד׳.בחזרה בלחש א׳ ובשחרית וידוים ששה הרי ד׳, ומתודה עמלינו

 כי האמת חכמי וכתבו ב״ה, הוי״ה שם כמניין כ״ו הכל סך בנעילה, וה׳ במנחה וה׳
 חומא וכשאדס הלילה, שעות בי׳׳ב וכן היום שעות בי״ב מתגלגלים הוי״ה צירופי י״ג

ומונע נשמתו שורש ח״רומחשיך הצירוף שס באותו סיגם הוא הימים מן שעה באיזה
השפע
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 נפתח ותשובה בוידוי האדם וכשיהע׳ והצטר, השביל מאותו לו המגיע השפע
 מלפניו שעה התוספת עס ויהכ״פ פניו עבר על השם והאיר השפע ומוריר השביל
כ הוא היידוי שעיקר וידוע שעות, כ״ו הס מלאחריו ושעה ^  העליונות המדו׳ לטהר ב

 ודו״ק: ודויס כ״ו ביה״ר, להתוודות קדמונינו לנו תקנו כן על אשר פגס, מאותו ולנקותם
ר ח  ויברכו ומנשקוס לזה זה ומחבקים רעהו אל ייגש איש כל מנהגינו ת״ע א

 תכתוב וכפרה ומחילה בסליחה תבושר לרעהו אומר א׳ וכל זה את זה
 א׳ :ספר קורין גבבהכ״נ יושבים רבים ת״ע לאחר :וכו' והזכרון החיים בספר

ש זמרה: וקול בניגון שבתהלים  אומרים בביתם הלילה כל נעורים סגולה יחידי ר
 : ■ ופזמונים ־מלכות כתר ולומ׳ במשמורות קום משכימי רבים :ותחנונים סליחות
 לבד ז״ל גבירול בן שלמה לר׳ אתה אלי אלהיס פיוט לו׳ נהגנו נשמת קודם

: שאננים שנאניס אומ' יוצר וקודם
 כ״א לו׳ פה נהגט לא הקדושה קודם לו׳ הקהלות בשארי שנהגו הפיוטים

 זתו בא״ב אמשילך מי אל ואלהיס שש׳ אפודי והוא ז״ל הלוי לר״י פיוט בשחרית
ר : זצ״ל נקים לרבינו הגדול וידוי לומר נהגנו : לא ח א  וקדיש מלכינו אבינו ל

 רחמיך כי;על המתחילים ז״ל גאון סעדיה ר׳ של סליחות י״ג לו׳ מקדמונינו מנהגנו
 -ששה אח״כ והגמ״י. הרד״א וכ״כ מדות, י״ג כנגד ויעבר י״ג .עם וכו׳ הרבים

הכתובים הסליחות -כך אחר ויעבור^ ששה עם ז״ל תלוי ר״י מיסוד סליחות
:הדפוסים בסידורי

ו נ לי לז  איתיה ולא וחזרה בלחש בסידורים איתיה מוסך תפ׳ בסדר לשבח ־
 שם לר׳ וידיי :לש״צ בחזרה כ״א לאומ׳־ מנהג ־בידינו ואין בתכאלי״ק ^

 משנה ■לקרות מנהגינו מוסך אחרתפ׳ לאומרו. פהבעירינו נהגו לא אדריטיל טוב
הג יומא מסכת כל מנ ה  שכ״כ הכע״ח וכ׳ מוסך, תפ׳ אחר עבודה סדר לומר :

 ס׳ לו׳ ומנהגינו ר״ח, בהלכות ב׳׳י הרב עליו שכ' כמו במנהגים בקי והוא הרד״א
 אח״כ תוב״ב. ירושלים בעי״הק כילס נדפס, ועכשוי בכ״י, ז״ל רא״בע של עבודה
 בדפוסי-ס הפתוביס הסלי^ת אח״כ ויעבר, ז׳ ז״לעס הראב״ע מיסוד סליחות שבעה
 כו׳ הו״יה ב״פ כמספר וחמשיס שנים ביה*כ לומר נהוגים שאנו ויעבר כל נמצאו
 על ה׳ ויעבר פסוק על שאר׳׳זל מה ונודע כנז״ל. מנהגינו לפי וכו׳ כה״ק, כמנהג

 שיחטא-האדם קודס הוא אני הקב״ה אמר השס נכפל למה וכו׳ ה׳ ה׳ ויקרא פניו
הג והבן: וישוב, שיחטא לאחר הוא ואני מנ  אחר כ״א לתקוע שאין מקדס בכאן ה
 אחרת״עדוקא, תשר״ת שתוקעין התכאלי״ל בכל הוא שכן תכע״ח וכ׳ ערבית, תם׳

להמתין יותר שנכון בטור ועיין גיאת, בן הרי״ץ וש׳׳לבשס והרד״א התניא ונ״כ
ת״ע: אחר התקיעות

סוכות י״ב סימן
 לעצמו, סוכה לו לעשות ישתדל איש וכל סוכה במצות מאד מדקדקים עירנו יושבי׳
 גרות ז׳ מדליקין ויש ידו מסת לפי איש איש יקרים סדינים לנוי בה ותולים

 קדיסי^בס אישפיזין ז׳ לכבוד מפואר ומעיל כסא עושים יחידים ויש סוכה בכל
ואתרוג לולב לו לקנות יהדר איש כל כמעט עירנו יושבי מאד מדקדקיס מינים ד' במנות

לבדו
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 כמצות. לחנכם ואתרוג לולב הוריהם למו יקחי לחעוך הגיעו אש־ נערים גם לבדו,
 לימים האלה הימים בין מה ממקומו וייתר יחרד לבי ומיניו באתרוג דברי ומדי

 דעירנו, הבד״ץ בידי האתרוג מכירת היה טניא הוינא כך נהירנא והוא, שעברו
 והיה כבוד, ובדרך מעט במחיר לרצונו ויבחר יבא במצוה ידו למלאות החפץ וכל

 כבוד, דרך על בביתו ואיש איש לכל ומיניו האתרוג העיר לחשובי שולחים הב״ד
 שונאי הקנאים הגו'ם ביד האתרוג מכירת כל ונהיה הטוב המנהג זה נתבטל ועכשיו

 מלעיגיסעל היו הרוח גסי הזדים והגויס. שבע אחת על המחיר את ויעלו נפש;העברים•
 ראשם ביךפאת אותם ותולים האתרוג קונים היהוודים לאמר והתול בשחוק היהודים

 פ״א וכו' גופם את בו חובטים והלולב צוארס סביב אותם כורכים וערבה והדס
 מלבד כי לי הגד לבבו. בטומאת מהם א׳ וא״ל אחת. במסיבה גויס איזה ישבו

 משימין אתם־ לבהכ״נ וכשתכנסו ומלפפון אבטיח א׳ כל תקחו עוד הנז׳ מינים ד״
 גדול שחוק שחקו הארורים ומריעיו צואריכס על והמלפפון ראשכם על האבטיח

 :מלפנים שהיה לכמות הדבר ויחזירו הצבור יתעוררו אולי בכאן זה כתבתי ועוד, ועוד
ט ן נ ע  נענועים ו׳ ג״פ ומנענע ומביא ג״פ ומנענע שמוליך תכע״ח כתב הלולב ג
לד׳ וזהו נענועים; ל״ו הכל סך ומטה ומעלה רוחות, מד׳ רוח לכל ^

 בתע״ח ומסיק בארוכה, ע״ש לזה דעות הביא בשת״ז ועיין ע״ש, האיי ורב״י הס״ע
 לכל ג״פ אלא שא״צ הזוהר ב׳ ובעה״ט הרמב״ס פי על התכאלי״ל כל שהסמכת

: מנהגינו וזהו נענועים,. ח״י הכל סך רוח,
 ולמערב למזרח ומביא מוליך כ׳ בעה״ט וז״ל ז״ל הרא״ש כ׳ הנעסעין

 שלו רוחות שד׳ ליד ומביא מוליך דגר׳ ולמאי לא, ותו ומטה ומעלה
 חיצוני דעת לדרוס לצפק והמוליך רוחות, בד׳ הוא מושל בשתים המושצ כי הוא
 להודות ימיננו קצרה וכי רוחות לד׳ לנענע כשר ומנהג ז״ל הרא״ש עליו וכ׳ עכ״ל, הוא
 לו נר׳ היה כך שהנהיג והראשון הוא, חיצוני אחר ומנהג שלו רוחות שד׳ למי־

 לב׳ ומביא כשמוליך ואדרבא וערב, שתי כעושה נראה רוחות לד׳ ומביא שהמוליך
 ומביא לוד^אבל'המוליך יש קצוות ד׳ כי כשו״ע הנראה הוא ומוריד ומעלה רוחות

 א ונהר ז״ל האר״י וכ׳ הרא״ש, עכ״ל לו יש קציות ששה ומוריד ומעלה רוחות לד׳
 במערב ולסיים מהדרום בנענוע להתחיל מקדם שמנהגינו ודע ע״כ, ופשכדה נהרא

 מנהגינו להחזיק. ז״ל האר׳׳י דברי לנו ודי ומטה, מעלה ואח״כ דמצ״ם וסי^
 מילי ליקייס חסידא למהוי דבעי ומאן קדם מימי בה שנהט תורה אבותינו; ומנהג

: ס״י תרנ״א סי׳ בש״ע מרן פסק נגד שהו׳ אעפ״י דאבות,
 וכ״כ חוץ כלפי ופניו הנוטל פני נגד לולב של שדרו שיהיה שצריך ת״י

 לולב של שדרו שיהיה הנכון כ׳ גאון ר״ס אבל וז׳׳ל איחא ובתכפ״ח שת״ז,
 ישר בסוד בפנים: פנים האתרוג פני חול המערב נכד הלולב ופני המזרח נגד
 עם הלולב פני להיות שצריך קבלה זרוע אוך בספר כ׳ וכן ע״כ, פנימו יחזו

ק האתרוג ענ  ובסוד בנוקביה, ואתרוג בז״א רמוז הלולב כי אחיו אל איש ופניהם ב
ח עזר לו אעשה  וראית מקיים זה ובעניין הלולב עם האתרוג להדביק 7ושצי כנג

 צד שהם והאחוריים האתרוג עם נםהריס הפנים כי יראו, לא ופני אחורי את
 פניהם שלכן ירושלים במערב גאון ר״ס מקום היות וידוע ע״כ, נראים האתרוג
העולם לצפון ופנינו א״י בדרום שהיא התימן ארץ ובגלילגו המזרח, נגד בחפלה

נגר
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אין

ובעניין

 אחוריו ע״ה הגאון־ שסידר הלולב ואחיזת עמידת נשתנה לא א״י של דרומה נגד
 א״כ הלולב, בצד ומנענין המערב צד אל האתרוג פני מול אל ופניו המזרח אל

 דיתבינן אנן ולעולם אמרה, מקומו ומעמד מצב על כך גאון ר״ס קאמר דכי
 כהעמדת למערב ופניו למזרח הלולב אחורי כך הזה הסדר לצפון ופנינו א״י בדרום

 קדם מימות בכאן מנהגינו וכ״ה בהפך לעשות אבות מנהג לשנות אין ולכן גאון ר״ס
ז״ל: התימן חכמי דור אחר דור ראשונים זקנים

 : לבד בבהכ״נ כ״א בסוכה או בבית הלולב ליעול ולא לברך מנהג לנו
 ספר ומוכרים לעילא קדיש אומ׳ ההלל גמר אחר מקדם בכאן המנהג

 כשהן התיבה ומקיפין ויעבור ש"צ ומתחיל התיבה, על הקונה ומוליכו הושענא
 מימי בידינו המנהג זהו הושענא סדר ואומרים ההקפה ומשלימין מדות י׳׳ג קורין
 ראיתי וכבר ופשמיה, נהרא נהרא מוסף לאחר יסדוהו וב״י שהעור וא̂ן קדם,

 ות״ת הג׳ בכנסת נהגו תוב״ב ירושלים שעיה״ק וכ׳ מנהגינו שאישר גלאנטי למהר״ם
 כמנהגם ההסכמה ועלתה עולם גאוני רבניו בזמן נהגי שכן והעידו ההלל, אחר לעשותם

 מאחרין היו שאס המנהג שכך שת״ז וכ״כ ע״ש מהתלמוד ראיה לזה ויש ההלל אחר
 ושכן בו קורק שאין כיון צורך ללא ס״ת להוציא מר״ן כפסק ת״מ אחר ההקפה

 ועכשיו המזבח את מקיפין שהיו למקדש זכר להקפה וטעם עכ״ל, ת״ו ירושלים מנהג
 בעבור לפניו מתחנניס לבד ס״ת כ״ח הזה החיל בגלות לנו .נשאר לא בעוה״ר

:ישראל עמו כל ועל עלינו יגן זכותו
 הושענא יום בסדר בתכע״ח מ״כ ההקפה בשעת לו׳ שנהגנו ויעבור

עבר, לומר בכאן והמנהג וז״ל רכא  ועכשיו התכאלי״ל, בכל וכ״ה י
 ז״ל האר״י וגס נו״פ נהרא כי הרא׳ מנהגם דחו ובחנם האר״י ר׳ מטעם נתבטל

 מנהגותיו היו לא כי מושבותוהס במדינות קדמונים מנהג לבטל לבו על עלתה לא
 כמה שחידש שאע״ס באזהרותיו ז״ל הוא הודיע וכאשר כגילו, ולאשר ע״ה לו רק

 איש בס׳ במדבר פ׳ של״ה הרב משמו וכ״כ במנהגו, יחזיק א' כל עכ״ז עניינים
 ולעדות ע״שש>והיה־לאות כמנהגו לנהוג בדגלו ישאר א׳ שכל באותות, דגלו על

 כ׳ כאן בהגיעו ואפ״ה האר״י ר׳ מדרך יטה לא דרכו כל אשר של״ה הרב שהנה
 הלבבות לעורר בשופר ותוקעים החיתום וביום הו״ר בליל ויעבר לו׳ א״י שמנהג

 ויעבר לר׳ בכ״מ פשוט והמנהג עליו וכ׳ ז׳׳ל האר״י דברי הביא ובשכ״ג לתשובה,
 צריך ח״ו מנהנא לשנויי דבעי מאן דכל קובלנא מכאן בסליחות ובלילה ביום

:תע״ח עכ״ל שויא, כמה מתון ומתון הדבר על להמתין
ט א  הרי החיתום, יום שהוא תחנונים בו שמרבי׳ הו״ר יום שאני לומר נפשך ן

 מצאתי והפי׳ המיס, על נדינין ובחג במשנה כדקיי״ל הוא דין ימי החג ימי
 מעולה לך ואין תחנונים או׳ ההקפה ובעת וז״ל ישנות קדמוניות התכאלי^ בקצת

: דרחמי מכילן מי״ג יותר בתחנון
 הושענות אלא הדפוסים בסדרי הכתובים אינם לו׳ מהגיס שאט ההושענות סדר

 תתקבל קדיש או׳ ההישענא שמשלימין ואחר בכ״י גאון סעדיה ר׳ של
חובת בו וקורין ס״ת ומוציא ש״צ ומתקרב להיכל, הס״ת לקמח שזכה מי ומכניס

ט׳ היום : ויום יום בכל וכן ו
ו נ י ג ה נ הושענות תיקן לא גאון ר״ם שכן כלל בשבת הושענא או׳ שאין מ

אלא
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:ע״ש גאון א שריר רב בשס של מה א״ח בכיור ומיין לב^ ימים לחמשה אלא

רבה הושענא
ל י ל  נרות להרבות מנהגינו וכן תוקעין, אין אכל כה״ק כמנהג לומדים הו״ר ד

 יה״כ בגדי לובשים וגס ביה״כ, בבה״ככמו הפרוכת ולתלות הו״ר, גליל
 איום יה ואח״כ א׳ יום של הושענא או׳ א׳ הקפה אחר הו״ר יום הרמ״ז מעמם

 ב יום הוש׳של ב׳ הקפה אחר וכו׳ לאברהם הרמוז הסליחות שאר עם היום. זכור
 ידידך וגם למודך ואח״כ ג׳ יום של הוש׳ ג׳ הקפה אחר וכו/ נפקד ברית ואח״כ

 ובהקפה הנשארים, הקפות לד׳ אותם מחלקים ה׳ יוס ושל ד׳ יום של והושע׳ וכו׳
נ ז הראשונים הדור חכמי הינהיגו כך פנחס, עם יוסף םליחות כוללים ששית

עצרת שמיני י״ג סימן
נ ה נ מ  בהיפך מר״ן שפסק ואך לש״ע חג להקדים ש״ע בתפלת מקדם בכאן ח

אבוהב ומהר״י הרמב״ס וגי׳ התכאלי״ל בכל הוא שכן תכע״ח וכ׳ י
 בכל מצינו שלא והעעס ■לש״ע, חג להקדים שצריך ראיות כמה ומביא דחי וזהר

 ב קש׳ פז״ר לעניין בפ״ע חג שנק׳ שאחז״ל אלא בפ״ע עצרת חג שנק׳ המקרא
 כ״א מיוחד חג אינו כי הסוכות, חג אחר ונגרר טפל שהוא לפי חג מקדימין לזה

: בתורה עצרת שנק' אלא הסוכות לחג ח׳

תורה שמחת
ה ל ד ג ה נ ״ י ח ב  כנסיות בבתי אבל ולהקיא, ס״ת להוציא בערבית נהגנו לא ב

^ אשר ואומ' ומקיפין ס״ת מוציאים הקטנים  כל ו<ן ,וכו תpא ב
 :סוך עד אבות גלל7 אשר ואו׳ ומזמרים שולחנם על יושבים קידוש אחר וא׳ א׳

ס  הברכה, וזאת פ׳ בו וקורין ס״ת מוציאים נוהגים אנו הסדר כזה שחרית ש״ת יו
 הצבור כל ישראל לאשריך וכשמגיע אמר ולאשר מתחיל תורה חסן שהוא והחמישי
 קם ולא הפסו׳ סוך עד ישראל אשריך מפסוק לקרות מקדם ומנהגינו עומדים,

 מבעי דקינה המנהג על שתמה מה תכע״ח ועיין הדברות, י׳ בניגון עוד נביא
כ בראשית אחריה מיד לסמוך ונהגו ע״ש, טעמים מג׳ המנהג וישב וחזר ליה,  ג'
 ואין ל״ב, עולה הסוך עם הראש חבור בתחלתו סופו לנעוץ עומדים הצבור וכל

 ולו׳ להכריז ש״צ ומתחיל ספרים ג׳ למכור מנהגינו אח״כ בקדיש אפי׳ מפסיקין
 וקונין וספרהקרבן בראשית ספ׳ וכן יזכה, הברכה וזאת ספר ולקנות לזכות שירצה מי
 התיבה על אותס מניחים הכתרים בעלי ס״ת ג׳ ואלו א', א׳ מהקהל שיזכה מי

 לא התורה אותיות כ״ב :כנגד ס״ת כ״ב מוכרים ואח״כ ולתפארת לכבוד
 שלח צ בד הסכימו עתה זכר מ׳ ועד ל׳ עד יותר נמכרים שמלפרם אעפ״י יוסר
 ׳ומכירת הכרזת וכל זל״ז. נדחקים יהיו ולא בריוח שיקיפו כדי ס״ת כ״ב על יומר

בנים אבות בגלל אשר ואומר ומתחיל ש״צ מתקרב אח״כ נמכרים בחה״מ הס״ת
Q )
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ל בהם ונזרקדין ושומחין יד בכתיבת קדמוניות פזמונים שבעה והס וכו׳ גידל  רב ו

 התורה נותן בא״י בו וחותם אבות בגלל אשר אמ״ה בא״י מברכין בתחלה עמרם
 מאחר וסון! תחלה בגלל באשר ברכה לו׳ נכון ואינו כ׳ והרד״א סעדיה ר׳ ו.כ״כ
 אבן וכף^כתב רז׳׳ל שקבעו מה אלא ברכה לקבוע ואין בתלמוד הוזכרה שלא

: לברך שלא מנהגינו וכ״ה הירחי
 וכשמשליס להקיך> ספר לו אין אשר לאיש חלילה הס״ת בעלי שמקיפין זמן

 הליבור יתר ומתחילים למקומן הס״ת מכניסים אז מוב סימן הפזמון ש״צ
 הכתובים ז״ל חידא ר׳ של התפלות אומ׳ והקפה הקפה כל ובין הקפות, ז׳ להקיה

 ומברך כ״י תימן נוסח וכו׳ מלפנים אצולה נאה פזמון משורר והש״צ בסידורים
 בעלי ס״ת שלשה ומכניסים וכו/ הי״ו העיר״ולקהל ורבני ולנשיא יר״ה להממשלה

ה וכו׳: המפמיר בו וקירין ג׳ ספר ש״צ מוציא אח״כ להיכל הכתרים  שנהגו מ
ת להוציא המדינות בשאר : בעירנו פה נהגו לא במנחה, ולהקיף ס״

חשון י״ד סימן
 צרות בהם אירעו אלו ימים והוא, כו״מ להם סימן בעירנו שנהגו תעניות ר׳

 שהיתה והמפוארה הגדולה בהכ״נ על גויס העלילו בחשון כ׳ הן ואלו לאבותינו
 בצד שהיתה בהכ״נ על ג״כ העלילו בכסליו בששה והחריבוה. הים שפת על

 ועשה בזתה ובזז עדן זאת עירנו על המלך צר בשבס בט׳ והחריבוה. המקוה
 ונדוו הספרים וכל וההיכל ביהכ״נ דלתות ושרף ממונה מכל אותה וריקן נאצות

 ולהכריז לדורות תענית בהם וגזרו ראשם וחפו הצרות מאלו הדור שבאותו אבותינו
:גדרם לפרוץ ואסור בצבור בהם

זו תחנה לומר טוב אפים נפילת לאחר בחש!!ן נ׳ ביום
, על מתודים ברחמיך, היוס תשמע עמיך, שועת יי ך י ^ ק׳ ר  לפניך. <זכואנו ח

 בתורתיך. פשענו כי וקרבי, חמרמרו מעי צבי, ארץ חרבן על צבי, ישתמס מאד
 / ההרה בראש היתה אשר אויבי־בעברה, כיום החריבו היקרה, הכנסת ובית

 לצרי נקם תשיב מתי ותעמוד, תחשה מתי עד אלי .שמך למען די לצרתינו תאמר
^ עלינו וחוסה ותצמיד, אויביך על חרוניך השפוך ותשמיד,  חסדך. כגוד̂ל
 במחתי[בדברך. כי לארציט, והעלינו צדקינו, משיח השלח אלקינו, למענך'

ך. גבורת ונזמרה נשירה וחובה. מחטא טהרינו .בתשובה קבלנו לטובה, לנו העתר

וכו/ אפיך מחרון שוב

כסלו ט״ו סימן
זו. תתנה לומר טוב בכסלו ששה ביום

י  אל שומע כי ארמור, דביר פני נוכח ה׳, לך כפי בפרשי תחנוני, קול שמע י
ברגל דרכו עלינו, עולם המיס הכבידו מארצנו, גלינו מיום ה׳. אביונים

גאוה



יוסףמנהגיםנחלת
 חרבן על יללה, בקול נבכה הזה והיום ה', יזנח הלעולמים במותינו, על גאוה

 את וקבל אזון ה׳. אל לבנו צעק הכיבילה, בית עם לה שחוברה המהוללה, כנסת
 למענך ה/ ילוה כן כי עניהנו, כימות שמחנו פניני, מעל דמעה תמחה תפלתינו,

 שמך נזכירה ישענו, וקרב החש נפשנו, לה שבעה רבת כי לנו, צרה עוד תבא לא
לבביט יחד ושובה, בחסד נהליט תקשיבה, ברחמים דלים לעובה, עבדך ערוב ה׳.

: ה׳ לעבדך
רכו' אפיך מהרון שוב.

חנוכה
ו נ ג ה נ  וכ״כ תרע״א סי׳ הרמ״א כפסק למעריב מנחה בין חנוכה נר להדליק מ

 וכ״פ מדליק ואח״כ שמבדיל הרד״א כ׳ שבת במוצאי אבל הרד״א,
 סי׳תרפ״א. בטור ועי' וכ״כא״ר, מבדיל ואח״כ שמדליק מר״ן כד׳ ומנהגנו הט״ז,

 בכל להדליק שצריך הנכון שהוא ב״י וכ׳ רייטס, כבני הנרות בהדלקת מנהגנו
 א׳ תיבה שלהנוכה נר לד,דליק דשבה. בפ״ג המרדכי וכ״כ הנוסף הנר על לילה
 ועיין והרמב״ס, הרי״ף גיר׳ וכ״ה התלמוד טסחת שכן ריק״ש וכ״כ ■גרסתנו כ״ה

 ואח״כ מקום, הרואה פרק לומר ושחרית ת״ע לאחר מנהגנו תרע״ו. סי׳ בבה״ט
 ובא אשרי לאחר ימים. ח׳ כל וכן ישבת בפ״ב וכו׳ לי פשיטא רבא אמר גמרא
 נפש/ ברכי בר״ח וכן השחר, אילת על ובפורים חנוכת, שיר מזמור אומרים לציון

 שיר עמו לומר צריך שאין פר״ח וכ׳ הודו, פסח וחש״מ תערוג, כאיל סוכות וחש״מ
קל״ב סי׳ סוף שת״ז וכ״כ מהירושלמי ראיה והביא היום ענין בשיר דסגי היום

מנהגינו הוא וכן

סימן
ח "  גברי ז׳ ראשון בספר לקרות מנהגינו ספרים ג׳ שמוציאין בשבת שחל טבת ר

 וספר ס׳ כל אחר קדיש לו׳ מנהגינו קדיש ולענין בשת״ז וכ״ה הכע״ח וכ״כ
;ע״ש ט׳ ס״ק תרפ״ד בסי׳ שכ׳ מה ועיין והרד״א ב״י שכ״כ רפ״ב בסי׳ שת״ז וב'

שבט י״ז סימן
ה לומר טוב בשבט ט׳ ביום חנ  זר ת

׳  ובא אל, לבית במהרה קבצס האל, לך מיחלים עינם ישראל, פליטת שארית ה
 נגדך מריונו רוב על בניך, שרויים בתענית לפניך, אענה מה נואל. לציון

 ובזזו הדק, היטב אויבינו כתתוט אצטדק, ומה אדבר ומה והואל. פשעינו מחול
 סרה, עוד הוסיפו אויבינו האל. כצאן ערומים ונשארנו ובדק, חור בכל כספיט

 האל. לך הורגנו עליך כי שבורה, נקנה עצמותינו שברו היקרה, תורתך שרפו
 יקותיאל. הציר בזכות צרינו, עוולה בני מיד נקמתנו, את נקום אבותינו, למען

: האל בנועם לחזות כולנו, ונעלה מקדשינו, ותבנה ואמצנו, חזקנו
רכו׳. אפיך מחרון שוב

כ״ט



מסהמנהדםנחרת
׳ ט  ונשיס מאנשי׳ צדקה לגבות מקלס פה נהגו כנ״זל תעניתינו יום שהוא בשבט ב

 לאילטת ר״ה שהוא בשבט בט׳׳ו לעניים ולחלקם תמרים בהם וטףלקטת
:ושחרית ערבית ר״ה ממםכת פ״א משנה לקרות המנהג ■

אדר ח״י סימן
מ ג ה ^  ועושה לבהכ׳׳נ ושעוה למאור כשמן אותה קונה המגילה שהקורא מ

 נתקוטטו פ״א החתנים אותה קונים הרוב ועל העם לכל שמחה
ל תקנו וכו׳ אמר וזה ושעוה שמן אביא אני אמר זה ביחד החתנים  דעירנו בד
 :הנז׳ והשעווה השמן ומביא לו קנויה במחירה שמוסיף מי וכל בהכרזה למכרה

 ניסיו לפרסם הראשונים שתיקט הפסוקים המגילה קריאת קודם לקרות
 המגילה קריאת בעת :כ״י תימן נוסח וכו׳ אזכיר ה׳ חסדי והם וחסדיו

 ואומר ופושטה המגילה ולוקח עומד ואז פלוני, חתן ברך רם בקול החזן לו קורא
 וקורא מברך ואז שמיס ברשות אחריו עונין והס רבותי ברשותכם •

ו נ ג ה נ  בלחש והצבור האתנח עד דהיינו הפסוק חצי קורא המגילה שהקורא מ
 אצליט ■המגילה קריאת רס בקול הצבור מרסיס הפסוק וחצי אחריו,

 מתן ברך החזן לו קורא והשני חציה, עד קורא הא׳ התנים, לשני אותה מחלקים
 כל את כנם לך ואומר ומתחיל שמיס, ברשות ועונין רבותי ברשותכם אומר והוא פלוני

 והב׳ ביום, שני קורא בלילה ראשון שקרא מי מתחלפים ולמחרת :וכו׳ היהודים
 ושחדת בערבית המגילה קריאת בעת ג״כ ומנהגינו מקדם. מנהגנו וכ״ה א׳ קורא

 א בהרמ ועיין תורה אבותינו ומנהג המן, בני עשרת נגד בעיגול שעוות עשר להדליק
 :שם ובבה״ט והרד״א. הגמ״י בשם שכ׳ מה המנהגים בעניין תר״ץ סי׳

ג ה נ מ  היתה ליהודים המן את ויתלו והס רסב״פ בקול פסוקים ג׳ לומר פה ה
 מה ב״י ועיין פ״ג אותן וקורא החזן וחוזר וכו׳, היהודי מרדכי כי וכו׳, ”

און: בשם והרד״א או״ח בשם שכ' סג ך המגילה אחר ר״ ר  את הרב האל ^
 ותיקין מנהג כי להזא׳ס ואין מהברכה ופרט פרט כל על אמן לענות ונהגו ריביט,

 בכל ש״צ אחר אמן עונין מקומות שיש גאון האיי לרב מצאתי בזה וכיוצא הוא,
 תכע״ח. דכותיה נמי והאי וכו׳, לטובה בו ה׳ זכרינו ויבוא יעלה כשאומר ופרט פרט

 וכו ה לולי המעלות שיר או' אח״ב :וכו' המן ארור ואו׳ החתניס שני ועומדים
 אז״י ג״פ ובו המן. וזהו מלך ולא אדם עלינו בקוס בו שנא׳ משוס לולי לשיר וטעם

 המגילה: אחר אותו אומרי׳ ולכן במגילה המן שיש המן נ״ד כנגד נ״ד גי'
 המגילה קריאת קודם פורים למתנת מעות בבהכ״נ לגבות מנהגנו ימסחרית

 ש וקד עמלק ויבא בפ בתורה וקורין לעניים, אותס ומחלקים
 שיר ואח״כ הלילה בטסח שנתבארו הדרכים ע״פ המגילה וקורין ואשרי. לעילא

■ וכו' לציון ובא ואו׳ ה׳ לולי המעלות
 ואח״כ וכו', כמוך ואין כמוך, אל מי לומר מנהגנו תתקבל קדיש אחר שני
 כמוך מי לומר נהוגים אנו שאין ומפני וכו׳ והושיענו השחר אילת על

: פורים של ב׳ ביום לאומרו נהגט המדינות כשארי זכור בשבת

ביוס



יאיוסףמנהגיםנחלת

מילה סימןי״ט
ס ו י  כעיר הברית בעל א־ן אם אפילו תחטן שא״א פה המנהג מילה בו שחל ד

 ב״ח וכ״כ תחנון א״א הנמול התינוק אצל שמתפללי; במנחה וכן ת״ח, וכ'כ ”
 מילה בו שחל ביום שחרית תפלת לאחר : מ׳״א ועיין ושכה״ג וכי״ז רש״ל בשם

 בריתא קורין ואחריו דנדרים פ״ג משנה לקרות ויו״ט בשבת בין בחול בין מנהגנו
 מברך לימול תינוקות שני לו שיש מי מנהגינו וכו׳ יאיר בן פנחס א״ר סוכיה דסוה

 והטעם וחדא, חדא אכל■ ולברך לנהוג שיש הב״ח וכ^כ עצמו, בפני וא׳ א׳ כל על
 הפסק והוי המילה מצרכי שאינה בטילה בשיחה בנתייס מפסיקין הרוב דעל משום
 א׳ ברכה מבטן, ידיד קידש ואשר והדס בפה״ג ברכס אבל מהרש״ל, וכ״כ לכ״ע

 הרמב״ס כדעת ומילה מילה כל על שהחיינו מברך האב לעולם מנהגנו לשתיהן,
 אבי בו לישב וא׳ ז״ל, אליהו כסא עליו להניח א׳ שולחנות שני לעשות נהגנו ז״ל.

*• בבהכ״נ מלין בית. לו שאין מי הנמול אבי בבית והמילה הבן
! י נ ז ל  אבי לבית מביהכ״נ הציבור כשבאים נהוגים אנו הסדר כזה המילה ב

 ונותן ורדים מיץ מלא כלי בידו א׳ הפתח על נערים ב׳ עומדים הנמול ^
 מחשובי וא׳ הצבור, מן וא׳ א׳ לכל ומושיט הדס מלא כלי בידו ואחד או״א, כל ביד

 עליכם, שלום רם בקול אומר לפחח כשמגיע הנימול ואבי בידו הנער תופס הקהל
 וטעם וכו׳ ותקרב תבחר אשרי וברכה שלום עליך ואומרים עומדים הצבור וכל

 בו וכל המרדכי בשם וכ״כ.הרמ״א בברית, העם ויעמוד שנאמר משוס העמידה
 לערלת מתחה משים והמוהל ברכיו, על הילד ומניחין השולחן על הנמול אבי דשב

 בהאבר לחתוך הסכין יוכל לבצי מטרתו אשר טבעת בתבנית נחושת כלי התימק
 הפריעה וקודם מעומד המילה על ומברך הספרדים, אחינו כמנהג יותר.מהדרוש

 השמינית על למנצח הנאספים כל ואומרים ושהחיינו, להכניסו הבן אבי מברך
ם ופזמון  וקס וכו׳, ה' ויעבר אומר ח״ו בעיר צרה יש ואס אמוני, קהל אתס בחכי
 המילה פ?מקיס"מעלני או׳ ואח״כ הברית וכורת בשמים ועצי בפה״ג ומברך המוהל
 ואה״כ כ״י תימן ניסח ומפוארה ארוכה הפלה והקהל והנמול הנמול לאבי ומברך

 בצאתם והצבור הנמול, אבי ליד ומתנו המוהל מיד הכוס הקהל מחשובי א׳ לוקח
 הנמול אבי ר״ל והוא טוב, סימן עליך יהיה לו ואימריס הדס מהס א' כל לו מושיטים

 שכ' מה ועיין|בהרד״א מקדם, מנהגנו כה ז״ל, אליהו כסא על ומניחו ההדס כל לוקח
 שהיא ץיו״ט משבת חוץ המנחה לאחר הרוב על והסעודה גאון, ור״ס עמרם רב בשם
 ואחר קטנה, אס גדולה אס סעודה לעשות ידקדקי העניים וגם בשחרית, דוקא

בכסא ומרקדין ועומדים וכו', הזה הנמול הילד יברך אהוב פזמון אומר ברהמ״ז
:לברכה זכרונו הנביא אליהו

הבן פדיון כ׳ סימן
ל ו י ל  היו הפדיון ובליל ויותר, שנתיים ועד שנה עד משהים היו מלפנים בכור ^

ז׳ הסכימו התרנ״ו שנת עד כנודע, ומרקחת דבש המסובין לכל מחלקין
טובי '



יוסףמנהטםנחלת
עני הודין תיכ^ יוס ל׳ לאחר כ״א הפדיון לאחר שלא בקנס במאה״ע העיר עובי

; וכו׳ הדבש ובעלו ועשיר
ו נ נ ה נ  לא כי דיומא פ״ק התוספות כ״כ בחה״מ אפי׳ הבן פדיון לעשות ם

ב בלבד. ונישואין אירוסין בשמחת אלא בשמחה שמחה עירוב שייך ת  כ
 אמ״ה בא״י הכהן מברך ישהחיינו הבן פדיון על האב שבירך לאחר הנאוניס בסדר
 וכ' ישראל, בכורי מקדש בא״י בה ומסייס וכו׳ אמו במעי עובר קידש אשר

 זו בברכה נהגו לא ובצרפת באשכנז אבל בספרד זו ברכה לברך ונהגו הרא״ש
 מקבל אלא מצוה שוס עושה ואינו הכהן יברך למה ועוד בתלמוד. הוזכרה שלא כיון

 אס אמו במעי עובר קידש אשר מבין איני הברכה ראשית וגם כהונה, מתנות
 על קרב שהוא בהמה בכור אך רחמנא תלה רחס בפער קאמר, ,בכור קדושת
 ברכה לברך שלא מנהגנו וכ״ה עכ״ד, העולס לאויר שיצא עד קדוש אינו המזבח

 על ידו הכהן מניח ושהחיינו הבן פדיון על האב שבירך לאחר מנהגנו אבל זו,
 בעיניך נפשו יקרה כאשר והיה וכו׳ כך לפדותו שזכית כשס ואומר הילד ראש

 א׳ כל המסובין ואח״כ כ״י, תימן נוסח אחריס פסוקיס ועוד וכו׳ נפשו תיקר כן
 לעשות נהגו לא סעודה אבל וריקודין, בשירין הענין ומשלימין להילד הלל אומר

לאנהגינן: ואנן שנהגו, במקום אלא סעודה לעשות כתבו לא והרמ״א ואךמהרי״ל

נישואין כ״א סימן
ב ת  הרמב״ס וכ׳׳כ עכ״ל, שחעהר עד תינשא שלא הדבר כשר בש״ע מרן כ

 עד ב״ח לה מברכין ואין שתעהר, עד נדה תינשא ולא וז״ל מה״א פ״י
 שכ״כ שם המגיד הרב וכ׳ ע״כ. ומברך חוזר אינו ובירך ונשא עבר ואם שתעהר,

 שכ׳ ומה עוד וכ' ע״ש, וכו׳ דבריהם ונראים גאונים קצת דעה וכן מגאשז״ל בן
^ כ׳ מזה ולעיל הוא. נכון דבר וכו׳ ונשא עבר ואס רבינו  שנכנסה שאעפ״י ר

 רבינו כ׳ עוד כארוסה היא והרי הנישואין גמרו לא עמה ונתייחד לחופה
 כן לעשות ראוי ואין גמורין קידושין מקודשת ה׳״ז הנדה את המקדש בפ״ד שם

 כמ״ש לחופה לא ואך לביאה ראויה שאינה דכיון מעמא שם הכ״מ וכ׳ עכ״ל,
 אין הלכך ע״ש, לביאה ראויה תהיה א״כ אלא קינה לחופה כניסה שאין בפירוש

 כלל, נדה והיא אשה מקדשין שאין במקומנו כאן הונהגו מכאן ע״כ, לקדשה ראוי
 קבלנו וכך שנטהרה, עד הנישואין ודחו נדה הכלה שפירסה אירע פעמים וכמה

 דסימנא הדבר ונכון הנישואין, דוחין פירסה שאס מקדם מנהגם שכך. מזקנינו
 רמ״א שכתב ומה כדלעיל. וכו׳ ונשא עבר ואס רביט דכ׳ דמכיון היא מילתא
 למהוי דבעי ומאן למנהגם להם הנח מנדתינין, ואין לדקדק שלא המנהג ועכשיו
 סי׳ אה״ע ש״ע לכתחלה י׳ צריכה אירוסין ברכת דאבות. מילי ליקיים חסידא

 בבה״ט. שס מהמנין וקרוביס עשרה לברכה ב', צריך קידושין לעדות והיינו ל״ד,
 קדשנו אשר אמ״ה בא״י והתכאלי׳׳ל הרמב׳׳ס נוסחת והיא זה בנוסח לברך ומנהגנו
 הנשואות את לנו והתיר הארוסות את לנו ואסר העריות מן והבדילנו במצות־ו

 לברך והמנהג גאון, ר״ס בסדר וכ״ה ישראל, מקדש בא״י וקידושין חופה ידי על
שותה ואח״כ החתן ושותה שס, מרן וכ״כ תחלה על־ו ולברך יין כוס על זו ברכה

ממנו
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 וכ״כ בכיבעת לקדש והמנהג שס, ש״ע כ״כ יקדש, הברכה ואחר הכל^ מתנו
 דעחה שסמכה שאפשר מפני והטעם אבן בה שאין ובטבעת ס״ב, ל״א סי׳ ש״ע

 מקודשת ואינה בטעות קידושין להו והוי סבורה משהיא יותר שתשוה האבן על
 ב׳ תכע״ח וכ״כ אמה, אצבע בראש הקידושין טבעת ליתן המנהג הרד״א. וכ״כ

: התיקונים מל׳ מדוייק שכך הרח״/ הגהת
ר מ י  שקל עשר אחד ומתניתא ותוספת חז״ל, כתיקון ומאתים מנה הכתובה ע

שעורות צ״ו משקל והדינר בקירוב, דינרין נ״ח עולים שהס צרפת משקל * ^
 ז׳ הסכימו התר״ן שנת עד אשתו, את לגרש איש בעיני נקל והיה כנודע^ tכסן
 דינרין שע״ג שהם צרפת משקל שקל שבעים עד להוסיף במאה״ע העיר טובי

:להוציאה בעיניו קלה תהא שלא מטעם בקירוב,
ו נ י ג ה נ  והוא וכו', מעולה בשעה וכו׳ רחמן בשם בתחילה בכתובה לכתוב מ

 לקוחות מאיזה לידע כדי בכתובה זמן נותבין : התכאליל נוסח ע״פ
 עדן במתא כותבין :ליצירה לא השטרות למניין הזמן לכתוב המנהג :יטרוף
 לצפונית סוף ים שפת על ־עומדת זאת עירונו כי רבא, ימא כיף על דיתבא

 הפרסי ים העיר ובמזרח דרומית, מערבית הודו ים עם שמתחבר במקום מערבית
:דרומית מזרחית הודו יס עם המתלכד

ת ו כ ז  אבינו, אברהם בזכות רק פ״ו בהבטחת זכו שלא לפי אבונא, אברהם ב
ל  חתנא איך לכתוב המנהג עבדי, אברהם בעבור זרעך את והרביתי ד

 והישר הטוב והמאושר המכוב׳ בר פלוני ושועים נדיבים גזע והנעים הטוב הבחור
 מוסיפין נסמך ואם החסיד, החכם כותבין הכי בר הוא ואם וכו׳ פלוני שמיס הירא
 אדונינו כבוד המצויין הדיין כותבין חיים ולאחר דיין הוא ואס פלוני, מורי כבוד

ל משה וישראל, משה נדת ;מאבותינו קבלנו כן תנצב״ה, פלוני מו״ר ועט״ר  ד
 אדעתא אשה דמקדש דמאן החכמים הם וישראל וכו', חדשה אשה איש יקח כי

 לעבוד ואפלח יתברך, ה׳ בסיוע כלומר דשמיא במימרא ואנא :מקדש דרבנן
ר תרגום ואסובר אכבד פי׳ ואייקר לפרנסה, עצמו להזכיר ש  את האומן ישא ^

 ובפאה ומלבושיה עריה ואפרניס זיונה שארה תר' מזון, ואזון דמסובר, כמא היונק
 בתכע״ח ע״ש מרבנן ליכי דחזו וכסת, כר רש״י פי' לינה פרנסת לו נותנין תנן

 והאי להלכה, קי״ל דכך הר״ן וכ״כ מדרבנן, שה א שכתובת פוסקים כמה בשם
 :והרמב״ס הרי״ף וכ״ד ע״ש, הוא טעותה מאורייתא דכתבי

י כ י מ ו פ י ס  : לירקות אפי׳ שתצטרך מה כל וכולל דלעיל ואפרנים היינו ו
 הרמב״ס כנוסח גירסתינו כ״ה ארעא כל כאורח עלייכי ומיעל ׳ *

 לכלתא דנן חתנא יהב די ומתנתא בכתובה כותבין שאנו שמה ודע : והתכאליל
 וכו', דינרין כו״כ כתובה עיקר על תוספת לה והוסיף ורצה וכו׳ דינרין כ״ב דא

:להוציאה בעיניו קלה תהא שלא דכי האשה כח מיפין אנו כ״ז
ל י  אנו נוהגים כי וכו׳ ליה דהנעילת ונדוניא בכתובות לכתוב מקדם מנהג לנו א

 במלוה פ״ה ר״ס בש״ע ועיין הבעל, על אחריותם שאין האשה מלוג בנכסי
 אילנא, ומרגג העץ ונחמד תרג׳ נחמד פי׳ ארג שפר תלשי ארי תשה כי תרג׳ ודשו

 שמיא כל תחות לי דאית וקניינין ספרים, ואפי' ומטלטלין קרקע כולל נכסין
כתה יפו לכך הזיבורית מן לה שתקנו שאחר משום בכך האשה כת יפו

ומהני
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ממי  אא״כ תנאי מהני לא יורשים דלגבי סי״ח ק״ח סי׳ ח״מ וטיין תנאה^ ו
 שהמעלמלין לפי מקרקעי אנב ממלמלי ובש״כ, שם רוק ועל|יורשיו עליו בכ״י התנה

 המטלעלין נס כיורן? שאז מקר׳ אגב מט׳ לה מקנה לכך בקרקע> אחריות להס אין
 בע״ח כגון דניידי מט׳ ואפי׳ בתוכה לבורים המטלטלין שיהיו שא״ל ודע מלקוחות,

 דמי עדיס כמאה בע״ד הודאת קרקע לו שיש יודעין אין ואפי׳ כ״ש קרקע ואפי׳
 א״י ובנוסחת וע״ע, מעתה אמר וכאלו יתמי מן לגבות פי׳ מות ובתר לתובתו,

 וכ״ה לשטן, פה לפתוח שלא ומתקבל הוא נאה ודבר חיי, ובתר שכותבין ראיתי
 בכליו קונץ דקי״ל אע״ג דנן חתנא מן וקנינו חיי, ובתר בחיי עדן פה בכאן הנוסח

 קונה של דשלוחותיה משוס העדים של סודר לתפוס העולם נהגו כבר קונה של
 כלי כעין דהוי אצבעות ג' על אצבעות ג׳ לתפוס וצריך עבדי, ומקנה

ל י מנהג א  ■הרמב״ם בנוסח נזכר לא כ* ותנאי מודעי ביטול בכתובה לכתוב לנו'
:מרן ובפירוש ׳

 עד גדול החום בקיץ כי בחורך כ״א בעירנו נשים משאים שאין הרוב
 ^באזור שוכנת עדן זאת עירנו כי לסבל המסובין יכולים אין וכמעט ;!מאד ^

 מרחשון ממרי' מצלחא הא מכש״טא הא סמכינן ועוד המשוה מקו מעלות בי״ב החס
 והוצאה גדול טורח אצלינו הנישואין :היא מילתא וסימנא אדר שבט טבת כסלו

 התרנ׳׳ו שקת עד ההוצאות רוב מפני אשה בלא מזקינים כמעט אדם ואביוני מרובה
 כ״א דוקא לסעודה בחור או נער שוס לילך שלא במאה״ע העיר טובי ז׳ הסכימו

 מעמד באותו וגזרו ומשתאות סעודות שבתית ד' או ג׳ עושים מלפנים וג״כ הנשוי
 ליתן שלא גזרו וג״כ העם על להקל כדי בלבד שבתות שני כ״א לעשות שלא

 : כידוע ודבש ואגוזים קליות חלוק הכלה לבית או החתן לבית ההולכות לנשים
 מזמינים החופה שלפני שבועיים אי שבוע נהוגים אט הסדר כזה הנישואין בענץ

 הצריך וכו׳ וקטניות החטים ובוררים סsומיודעיר קרוביהם הכלה ונשי החתן נשי
 לכ״א יותר או לחמים ד׳ לנשי׳ ושולחי׳ רב לחם ועושים כמנהגם ומשוררות לנישואין

 ומשוררות הנשים :ל6מזמינים" השבוע תוך ימים ב' או א׳ ויום כחו כפי א׳ כל ואחת
 פיוטים הנאספים ויזמרו וריקודין משתה בב־תו החתן עושה עש״ק ו׳ ליל :וכו׳

 זצ״ל, שבז״י שלום מהר״ר מיסוד ורובם וערבי עבר בשפת מיוחדים ופזמונים
 הנק׳ ירקרק אדום והו׳ צבע מלאים קערות מביאים חצות לאחר שעות ג׳ עד

 א׳ כל ויקחו המשוררים ועומדים הכופר אשכול נק׳ ובלה״ק חינא אל בערבי
 מושיגיס ואח״ה תימני, בכ״י וכו׳ עצי בן את שיר ואומ׳ ומרקדים בידו קערה
 ושותים הנז' הצבע מאותו ורגליו ידיו לו וצובעין הלילות ואו׳ הכסא על החתן

 : הצבע אוחו ע״ש חינא אל ליל נקרא לילה ואזתו הבקר אור עד ושמחים
תDל ר  לביתו החתן עם העיר וחשובי מחכמי ה' או ד׳ הולכים ת״ש אתר ח

 המזמור וכל נועם ויהי ואומרים ראשו, על ברכות עטרת יאצלו למען
 לבית הולכים ואח״כ כמנהג, משוררות והנשים וכו׳ קאוי ושותים וכו׳ למעלות ושיר

 הוא. קדמון ומנהג הנז׳, כסדר ועושים עמהס הולך שאינו מהחתן חוץ הכלה
 וא׳, א׳ כל עם הלך נע״ג ישועה ומו״ז א׳ בשבוע חתנים ט׳ חלו פ״א ושמעתי

 החתן עישה שחרית בסעודת בשבת הקריאה. ר״ל תוכליס אל יום נק׳ יום ואותו
ה׳ שחנט מי ש״ק במוצאי כחו. כפי א׳ כל קטנה אם גדולה אס בביתו סעודה

עושר
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r ̂ משת^ עושה עושר  T• רי ת
^ :ויתרון תוספת ר״ל דפע אל ליל נק׳ לילה ואותה י ג ה חוש׳. ,עוש שאין מנ

נא וגס יה^אר, כאשר הכ. לעשות מספקת השעה אין כי הטורח מפני מ״ש דליל
עושין הרוב וע- הלי.ה בתחלת שבתאי כוכב משמש שהוא מפני כלל רביעי בליל

̂ ואח כראוי, וטובלת הטבעה לבית הכלה מוליכים שני בריל :ג׳ בליל רחופה
ה״״לימשויריה fo״• אל ,יק׳ הצ,, מאיתי הכלה ורגל' ־כי יצינע׳ם ה־שיס נא-ה

ס בין ת״מ אתר ב׳ ביום :הלילה כל הכלה לפני ומיהדות ני עי ^^יב- יתאספו ה
אהד יכ. החתן ראש את יגלח ישראל יספר הלילות, ואו׳ לביתו החתן ומיודעי

מקרו.,' אחד נער ואח׳כ תקרא, החתן ונשס להספר ידו מפת יתן מהנאפפים
הנשיסומכחי- וחמרוקי בשמים מלא כלי נישא ובראשו בא הכלה אחי ועה״ר הכלה

למכיר ומה,הבאתה באח מאין וא״ל מנער עם צחוק לעשות השושבין ומתחיל
בלו’וכו׳ שי מ רפתי חי ערלפי הנ ק סחורה ובידי פלוני מעיר באתי ו מ והשושבין וכי ל

ק והנפת היער עצי זה בכמה וא״ל בבשמים ממשש באיזה שק מלא כלומר י
ק אדומיס בכו׳־כ והליערא הערך יקרי בשמיס אלי משיב והנער פרועית, יכל ו

ק נאה מגבעת החסן מן לוקח השושבין אז פיהם, צחוק מלאי המסוביס . מ י
קורא תדע ובפח ; יכי׳ לקנית יכולנו לא הערך יקר ™רחך וא״ל בראש, להנער

אשריהם החתן לב לשמח כדי הכל הדבר זה הנמיני הקדמונים הדור חכמי כי יהר
ע״ש: דברכות דכתובותופ״ק פ״ב בתלמוד לזה סמך דש ישראל.

ל י ד ידידי^וכו׳ .י אשישה תן פזמון לו׳ השושבין מהחיל החופה ליל שהו׳ ג׳ ל
^.גדי החתן את השושבין ומלביש וכו/ החתן לפני ומרקדין תימני בכ״'

הטלית ומקפ. יקר סודר המגבעת על וצונך יקרה ומגבעת במעיל ומעטרו חתנות
לבניך בניס ותראה תזכה או׳ מלבוש כל ועל ולתפארת, לכבוד צוארו חלקת על ומניחו

ויושבים וכו לחתן שלום פזמון ואו׳ הקרואים ראש ועומד זי^וכו/ חתן נהדר מה וכו׳
ע וריקודין. ושירות פזמונים ואו׳ ושמחים ושותים ד הנק שיר יש בשירות מנהגינו כי ו

ומש.יס נשיד השיב המשורר^ מתחיל ותחילה נקבה, בל׳ שירה ויש זכר, בל׳ נשיד
וחוזר נח, הושיעה ה׳ אנא ג״כ עונים המסובים וכל נא, הושיעה ה׳ אנא בניגון ואו׳

הדודים ליחד כדי והוא האחרת, השירה ואו׳ נא הצליחה ה׳ אנא ואו׳ המשורר
שעזי שנוס מו הרב שכ׳ מה תבין תשכיל ואס הנשיקון, בסוד זו״נ ולחבר למעלה

וכו,. ומחיה שלום ומצאו ולבייה, לביא רצון עם דודורעיה, נא יחדו בשירה זצ״ל
ד א.וך פזמון הקרואים ראש אומר נגה כוכב שעת שהיא חצות לאחר שעה ע

להשמש ר רהק מזמין זה אחר וערבי, עבר בשפת א״ב ע״פ מיוסד וכו׳ אלפת
נר לו נותן ואז ושותיהו שכר בכוס ג״כ הכלה לאבי מזמין השמש ואז שכר, בכוס

מחבבין והם הקרואים לכל אזהה מזמין הלל,,אז הכלה אבי ואומר והכתובה שעוה של
נוטצה כ ואח עד.סופה, וקוראה ופושטה הקרואים ראש לפני ישב ואח״כ אותה,

ואז הקרואים, לראש מוליכה שהזמינם ואחר עדים שני עליה ומזמין הכלה אבי
עליו ומקבל בכתובה שכ׳ מה כל על וציציותיו בסודרו החתן מיד קונה רהק״ר

בכתובה, שמו החתן ג״כ וכותב עדותם העדים כזתבין ואח״כ העדים, בפני החתן
• לקדשה הכלה לבית והולך הלל קורין ואז ^
ל ד  אירוסין ברכת קודם הכתובה לקרות מנהגינו וז״ל בתכע״ח זה מנהג מצאתי ו
H כדי 1



«נחלת הג' •יוסושמנ
 ט:״ל, יחזור יחזור ואם בזיוג, שיתקשרו קודם לה יתחייב במה לחתן להודיט בדי

 הרמב״ס וכ״ב נישואין בשטת ומברך חוזר אינו בירך ולא קידש כנה״ג וב״ב
 ט״ש מ״ל הרב השיגו כבר זמן, אחר לברך דיכול ל״ד סי׳ רמ״א שב׳ ומה וש״#נ.
 שנהן אחר שמברך דמי הרמב״ס אביו בשם הנגיד הר״א וכ״ב בפי׳ טעמו שדחו

 בסימן בסימנן נס אהוב השושבין או׳ שיקדש וקודם לבטלה, ברכה הוי הקידושין לה
 :וכו׳ נם תקיך תי״ו אות עד א״ב כל וכן וכו׳ נס ברוך בסימנך טוב

ג ה נ מ ה  ומקדש הלילות ואו׳ משמאלו וא׳ החתן מימין א' העדים להעמיד ו
 לכלתו החתן שקידש אחר :כנז״ל אמה אצבע בראש הטבעת ונותן

 ומברך יין כום וממלאין במושבו, החתן ומושיבין מהדרו לבית וקרואיו הוא הולך
 כך להחתן ישקה ואח״כ לוגמיו, מלוא מהכוס וטעם ברכות ז׳ הקרואים ראש

 שמברכין פעם כל וכן ב״ח של מיין הקרואים כל לשתות ג״כ ומנהגינו המנהג,
ד ז״ב: ח  מכשטא הא עליו וקורא כבתחילה הכוס ממלאין הקרואים כל ששתו א

ט', מצלחא הא  גס לבב, בכל ה׳ אודה הללויה לו׳ ותיקנו ונו/ בישראל שמחות ירבו ו
 ואדם הבריות וכל וארץ שמיס נבראו שבהם אותיות כ״ב בהם שיש לפי חיל, אשת

 נז׳ ולא הקדמון הנוסח כך הזה החתן העולם, לבריאת דומה הזווג וזה הראשון,
 :הוא לכל שוה נוסח ומנהגינו רבי לקרות שראוי למי רבי קו׳ בזמניהם אלא רבי

כ ״ ח  בהם יש ג® החופה, ימי ז׳ כנגד פסוקים ז׳ והס מבורך מים שתה או׳ א
כ :לזולת ולא כלתו לאהבת נוטה לבו להיות לחתן וזהירות רמז ח׳  לוקח א

 ומשקה כדלעיל, וכו׳ בסימנן נס אהוב ואו׳ הכלה לבית והחתן הכוס השושבין
 :וכו׳ כתובתייכי סבי ואו׳ הכלה ביד הכתובה החתן ויתן ב״ח של מכוס לכלה החתן

 תחתיה וכלתו החתן ונכנס כלונסות ע״ג פרוסה יריעה לעשות מקדם בכאן המנהג
 להיותה מילי לכל האשה ניקנית ידה שעל חופה אומרים שאנו וזהו מועטת כשעה

 נ״ה סי׳ רמ״א הגהת ע״פ זה ומנהגיט נישואין, ימי ז׳ מונה שעה ומאותה נשואתו
 יתברכו מאד מאד הלל הקרואים מן א׳ או' היריעה תחת וכשהם ע״ש. ס״א
 וכו', כבוד לאייש אשר ברוך חידויה השושבין או׳ אח״כ וכו', טהרה ילדי

 ואחריו א״ב, כל וכו׳ לברכה חתן כליל החתן יברך אהוב הכלה אבי או׳ ואחריו
 או א״ב, כל וכו' אסדיר לו והשיר לאהוב אשירה חידויה ג״כ או׳ החתן אבי

 החתן הולך אח״כ ושמחות, ריקודי; לחתן שם ועושין רצה אס אחרת חידויה
 שבירת ממלאין ואח׳׳כ וכו׳ חתן בשלום בא פז׳ ואו׳ הקרואים ראש וקם למהדרו

 בראש אפר נותן השישבין אלא בעירנו פה נהגו לא מדינות בשארי שנהגו הכוס
 ממלאין מרן, וכ״כ דס״ב ב״ב הש׳׳ס כדעת וכו׳ ירושלים אשכחך אם ואומר החתן

 לעשות שאין וי״א ביחד לב׳ ב״ח מברכין וכו׳ החתן ועליך עליו וקורין יין כוס לו
 לכל לברך מקדם •ונהגינו וכ״ה תכע״ח וכ׳*כ ס״ב סי׳ ש״ע הרע, עין משום כן
ולאחר ביחד, לב׳ ב״ח עושין הלילה להם נדחקה שאס נהגו ועכשיו בפע׳צ, א׳

ביחד: לב׳ ב״ח עושין הסעודה
ב ת  שבנמצאים גדול אלא ברכות ז' לברך דאין פשוט המנהג יז׳׳ל הכע״ח כ

וכ׳ במענו, שהשמחה או׳ חתנים ברכת הרמב״ס בן הר״א כ"כ שם
 שמחר נהרי ושם מעון ששמו ח׳ רקיע מערבית למעלה יש כי תרומה פ׳ רשב״י

אלא במעונו ש«שיו׳ או׳ ואין כ״ש ערבה והיאדנא במעונו שהשמחה או׳ אנו ולכך
בז׳



יוסףטנד»ץםנחלת
 חורין ובני גדולים בי׳ אלא אינה ברכות ז׳ ולעניין :ש״ע המשתה, ימי בז׳

 וכשהקרואיס שם, שאוכלים והפודה סעודה בכל המזון ברכת אחר אותה ומברכין
 ברכות, שבע לברך צריכה חבורה כל מקומות וג׳ בב׳ שאוכלים אעס״י רבים

 כ״ה נישואין בשעת אותם ששמעו אעש׳׳י ז״ב מברכים בפע״צ שאוכלים והשמשים
: השוט המנהג וכן והטור, הרא״ש ד׳

□ י ש נ  כבר אם אמנם מיקרו, פ״ח נישואין. בשעת ז״ב שמעו ולא המסובין א
 הם אא״כ מברכין אין נישואין בסעודת אכלו ילא ועדיין ז״ב שמעו

 והרח״ש התום׳ ב׳ מרן וכ״כ מיקרו פ״ח ויו״ט ישבת בשבילם, להרבות חשובין
 : תכע״ח מברכקז״ב ושמחה משתה חיוב ואיכא הואיל פ׳יח שם דאין אע״ג ופורים

 ידו לאל יש אס בביתו ומשתה סעודה החתן עושה החופה מחרת שהוא ג׳ ״רם
 לחתן לקרוא בידם ושעווה שלוחים סולח הכלה שאבי המנהג עש״ק ששי ליל כחו, ככי

 ואח״נ החתן, לפני הכלה כחאכי לפי עגל או ושסשוחטיןפר לבותו, לבא ומיודעיו
 לעשות מנהגט הנישואין ימי ז׳ בו שחל שבת ליר :וט׳ ומשוררים ושותים 'ושביס
 ואו׳ ושותים ויושבים היום קידוש ומקדש החתן ועומד הכלה, בבית הנשואין סעודת

 משלו צור פזמון או׳ הכלה שאבי המנהג הסעודה ובתוך וסועדים שבת של פזמונים
 לוקס הקרואים כל ששתו ואחר ברכות, וז׳ ברהמ״ז מברך וראה״ק וט׳, אכלנו

 |מכוס לכלה החתן ומשקה הלילות ואו׳ הכלה לחדר ונכנסים והחתן הכוס השושבין
 והכלה החתן את מיחדין שאין מנהגינו במתנה ליך הוא הרי לה ואמר ב״ח של
 מהצדוקיס להוציא כן תיקנו הקדמונים שאבותינו והטעם קדש, שבת ליל עד

 בפי׳ עיין תשבות ובקציר בחריש מטעם בשבת בעילה כל שאוסרים והקראים
 הרבנים עשו וכנגדם בזה, עליהם שטען מה כ״א פסו׳ ל״ד שמות הראב״ע
 כן תקנו ההיתר ולפרסם לל״ש שבת מלילי ת״ח עונות וחובה למצוה הפרושים

למעשה: הלכה להורות הראשונה מלוה בבעילת
 ברוך הש״צ אומע בתורה לקראת החתן כשעולה בבהכ״נ שחרית ש״ק
 הקהילות בשארי שנהמ ומה שביעי, החתן קורא הרוב ועל פלוני חתן

ט׳ זקן ואברהם הפסוקים לקראת  השבוע הפטרת שקראו ואחר בעירנו, פה נהגו לא ו
 אחיה או הכלה שאבי נהגו קדשי, בחצרות עד זרעם בגויס ונודע קורין
 הסעודה ואחר בביתו, ומשתה סעודה החתן עושה התפלה :לאחר ההפטרה קורא

ם :ברכות ז׳ מברכין פני  ועכשיו שבע, וברכת סעודה ג״כ החתן עושה במנחה טל
א' :ע״ש שב׳ מה ס׳׳ב סי׳ רמ׳׳א ועיין הטורה מפני בטל צ מו  המנהג ש״ק ב

 וממלאין הקרואים, וכל לחתן לקרוא בידם ושעוות שלוחים שולח ג״כ הכל• שאבי
 וכו׳. ״טוב בסימן בסימנן נס אהוב ואו׳ והחתן הכוס השושבין ולוקח יין כוס

 שפירסה או מעשה עשה ואס במתנה ליך ה״ז לה ואומר לכלה החתן ומשקה והלילות
 : הרחוקים היהודים אחינו ופלא הפלא יתפלאו זאת על אחר, ע״י משקה נדה

 שבה כליל וא׳ כנז״ל חופה בליל ב׳ לכלה כסי ד׳ תימן קמאי חו״ר תקינו זה מדוע
 לשונות ד׳ כנגד רז״ל חקינו כסי ד׳ פסח בליל בשלמא פסח, דליל דומיא במ״ש וא׳
 איכאלמימר, מאי וכלה חתן לגבי ולקחתי,אבל וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה של

 להטעימה ב׳ וכוס אירוסין לברכת א' כוס כוסות ב׳ החופה בליל בשלמה וג״כ
איכא סעודה לא במ״ש אבל ב״ח מכוס להטעימה ג״כ שבת ובליל ב׳׳ח, של מכוס

ולא



ף-מנהגיםנחלת ס ו ^

 הסעודה תמשך ופעמיס שבת של במנחה ז״ב מברכין שהיו מקודס ואולי ב״ח ולא
 במל לא הסעודה שבמלה אעפ״י ועכשיו ב״ח של מכוס הכלה ומשקה הלילה עד

 ידעו לא אשר ונערות נעריס פה ישאו הרוב על כי מאשר לענד״נ ועוד הכוס,
 בפני איש מלהביע 1אך פניהס את תנסה הבושה מסוה ואשר מעולס זה את זה

 האדס שמבע ועוד מעע, מעע דעתס לקרב הזה המנהג את המציאו וע״כ אחיו,
 האפשר כפי וכלה חתן לשמח וניצמוינו ומשמח, סועד שהוא הרבה ביין מהעורר

 האשה כזרע יין יוצא הגפן ומן פוריה כגפן אשתך של לגפן נמשלה שהאשה ועוד
 והס בכלתו זוכה שהחתן דברים ד׳ כנגד כוסות ד׳ ומשקה אדוס, שמזרעת

:וירושתה ופירותיה, ומציאתה, ידיה, מעשה
 למחרת גם : וריקודין ושירות ושמחה משתה הכלה אבי עושה הלילה ואותה

 ושותים ויושבים שחרית, פת וסועדין ומיודעיו לחתן הכלה אבי מזמין
 גדולה אס סעודה הכלה אבי עושה הערבים בין היום, נמות עד כשירות ושמחים

 לחופה ז׳ יוס שהוא שני מיום : וחידויות בהלילות ומשלימין כחק כפי קמנה אס
 נעשית אם אך כי ודע ומיודעים, לקרובים ושמחה משתה החתן עושה ה׳ יום עד

:עושים הזה כסדר ששי בליל או ה׳ בליל החופה

נפרדים ענינים סימןכ״ב
ל ז  ותלמידיהם הס שיבואו תינוקות למלמדי הב״ד שולחים תבא שלא צרה כל ל

 הצבור מתאספים הצהרים אחר בש״ק וג״כ תהליס ולומדים לבהכנ״ס ^
 וצדקה תענית מזרים הצרה עברה לא ח״ו ואס ובקשות, תהליס ולומדים לבהנ״ס
 ת״ח ועשרה וכו׳ ותחינות תהליס בבהנ״נ וקורין מלאכה בימול ופעמים לעניים
 שלא מדינות בשארי שנהגו מח :כרת תקין ״ולומדים הלילה כל בבהכ״ג יושבים
 ושומר חוששים ואינם מיס ושותים בעירנו פה נהגו לא התקופה בשעת מים לשתות
 :ע״ש זה על שקר^־«גר מה זצ״ל ניעו דוד לר׳ דן מטה בס׳ ועיין ה׳ פתאים

 ס״א סי׳ בי״ד מרן וכ״כ בעירנו, בה נהט לא וקיבה ולחיים זרוע כהונה מתנות
 מרן שכ׳ אעפ״י בה נהגו לא כספים שמטת וכן :ומהר״ם רש״י בשם־ סכ״א
 ובעה״ע והרא״ש הר״ן וכ׳יכ נהגינן לא אנן הזה בזמן בח״ל דנוהגת הרמב״ס בשם

הרמ׳׳א: וכ״ד ומהרי״ל והרז״ה
ם1נ י נ  בכפשיה אותן נותנים ומליחתו הבשר הדחת לאחר מאבותינו ומקיבליס ח

 אבן עליו ומניחים חלוק דך על או המדרון על אוהו ומניחים מנוקבת
 תה״ד בשם ז״ל הרמ״א כי הוא בזה ונמוקם וטעמם במהרה הדס לזוב כדי גדולה
 בשעת לא אס א׳ שעה שיעור במליחה להשהות צריך לכתחלה כי כתב

 שעה, שלישית כדי שהוא מיל הילוך בכדי די שבת לצורך או אורחים בכבוד הדחק
 המון מפני ככה לעשות השלומיס אבותינו ראו ע"כ ז״ל הרמב״ס בשם ב״י כדעה
 מתנגדים אנשים קמו זה בזמנינו אך וכו׳ הדחק שעת בין מחלקים שאינם העם

 בין ריב ויהי הבשר על אבן להניח פוסק בשום כזכר לא כי באמרס הזה למנהג
 החדש דור ובני זה האוסר פוסק איה הראונו אמרו הישן דור בני המפלגות שתי

לאחר ועוד שהייה שיעור ואיה תיכך יזוב הדס האבן דחיקת מתוך כי הושיבו
הסרת
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 כשפע תיכף יזוב כשהדס ראיה משס אדרבה , דס עייפין איזה רונטן} האבן הסרת

 מעט מעט מנטן^ הדס הלא תלוי אוהו נניח אס אבל מיל הילוך בכדי די הלא
 אומריס הללו מוהל אלא אינו כך לאחר הנוטן} וזה תעשה מה הדחק ובשעת
 נרווחיס הפליטה שנקבי כ״ש אומרים והללו הפליטה נקבי יסתמו האבן מדוחק

 ואינם ביחד הכל מולחים ואלו צדדים מד׳ עצמה בפני חתיכה כל על מולחים אלו
 כרובע טצח מי נודע ולא האיתנים שני התווכחו בכה ועוד ועוד וכו׳ חוששים׳
 לתקן העיר ראשי על הזה והדבר אבותיה׳ כמנהג והשאר כמעשיה׳ עשו שבעדן היהודי'

 זה אגודות אגודות תעשו לא תתגודדו לא בעלמא כדאמרינן ח״ו אגודות כב׳ נהיה ולא
 בלא אבותנו מנהג נבטל לא ואנחנו וכו׳ מכשיר וזה פוסל זה מהיר וזה אוסר
 חתן בין מהסעודות עצמי את מנעתי הצעיר אני ע״כ אשר סיבה, ובלא טעס

 ובני הרבה מלוח שאינו בשר יאכ'לונו הישן דור שבני בשביל ומדוע מילה, בין
 וכתב לסבול, יוכל מי אחד הפכים.בנושא ושני מאד הרבה מלוח בשר החדש דור
 המלח את מתנין לקדרה הבשר את מולחין כיצד זצ״ל הרשב״א בשם ז״ל ב׳׳י

 ולעשותו כולו שיכסנו עד מלח עליו ליתן וא״צ יפה ומולחו והופך מולח צדדין משני
 את שישליט עד מלח אותו עם לאכילה ראו־ יהא שלא עד יפה מולח אלא כבנין

 מלח לא אם ובאפשר המובחר מן למצוה אלא צדדין מב' למלוח שא״ל לי ויראה דמו
 עבה מחתיכה חמורה דקה בשר חתיכת תהא שלא נותן והדין מותר א׳ מצד אלא

 חתיכה שבאמצע ודם מפח בעביה שיש אעפ׳׳י לבד צדדין מב׳ מלח צריכה שזו כטפח י
 הרבה מלח עליו לפזר צריך כתב ז״ל והרא״ש עכ״ל, קצבה לדבר. ואין הוציאו מי

 יפה ומולחו בגמרא מדקאמר דקדק הרא״ש ע״כ מלח מבלי מקום בו ישאר שלא
 מ״י וכתב מלח, מבלי מקום בו ישאר שלא צדדין מכל למולחו שצריך דמשמע יפה

 למלוח מותר באו״ח כתוב היטב. צדדין מב׳ למלוח דינו עיקר אלא החמיר מאד
 מליחה בין הרבה ושהה זו אחר זו נמלחו ואפילו זו גב על זו אפי׳ יחד חתיכות כמה

 ואפי׳ ציר לפלוט טרודה דס פליטת קמייתא דגמרא דאע״ג מותר לשניה ראשונה
 ובעל ע״כ, שר־יק ק3מ^ דמה דאמרינן מותר ממנה זב דבר שאין מרובה זמן שהתה

 עכ״ל וציר מדס פליטתה שגמרה עד הראשונה שהתה לא אם ודוקא כתב התרומה
 :הלכה לפסק ז״ל ב״י וכ״כ בדיעבד, ומתירין לכתחלה נזהרין והעולם כתב והאגור

 רותחין במים יתנוהו אא״כ הבשר לבשל אין מליחה לאחר אפילו הרמב״ס
 ששהה דכיון כן נהגו ולא הטור עליו וכתב דס^ יצא ולא מיד שיתלבן כדי

 אחר ממנו שיצא האדמימות דכל הראב״ד וכ״כ לדם חוששין אין מליחה שיעור
 ז״ל ב״י כתב ומיהו ז״ל, האחרונים כל דעת וזהו בשר. חמר אלא אינו מליחה

 הרמב״ם כדעת להחמיר בזה ומנהגינו ז״ל. הרמב״ם לדברי לחוש טוב דאפשר היכא
 בהלכות ופ״ה צולון. פ׳ בש״ס וכדמשמע בצלי אלא בשר חמר היזכר שלא מפני ז״ל

: הרתיחה בשעת היוצא הקצף כל מסירין שאנו חזו וגדולה גדולות,
 אסורים מילווין שקורץ ובקמח במלח הנמצאים תולעים בתשובה הרא״ש

 שרואין קצת גדלו כשהמלווי״ן דדוקא הב״ח עליו ,וכתב וחזרו, פירשו שמא
 ע׳׳י אלא נראים שלא קטניס במילווי״ן אבל ואנה אנה ושירצין בכר רוחשין אותן

 פירשו לדילמא חיישינן לא פירשו שלא ספק ואין האש• ובחום השמש בחום בדיקה
ובש״ד באגודה מיירי ובכנה״ג כלל נפרשים שיהי׳ מלוי הדבר שאין כיון וחזרו

ודתלעיס
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 מ״ז. סי׳ ש״ד בהגהת הביאו ברוקח מבואר זה וחילוק מותרים בקמח הגדולים דתלעים
 מן נזורו רבים זו חששא ומפני לקטני/ גדולים בין חילוק שאין וכתב מחמיר אךןמ״ז
 אח אוסר שאתה אלא תורה שאיסרה במה לך די לא אחז״ל זה ועל לגמרי הקמח

 היה ואת״ל היה לא ספק תולעים שס היה ספק ס״ס משוס הוא והטעם המותר;
 שלימה בריא אלא אמרו לא בטילה אינה בריה שאמרו ואעפ״י ונתבטל נימוח שמא
 בשל אפי׳ לקולה אזלינן ספיקות שני בו שיש ובכל בטלה חתוכה ואפי׳ מחוייה אבל

 הרשב״א וכ״כ מותר ונטל״ך פוגס שהוא ועוד בס/ בטל התולע טעם כי ועוד תורה;
 ניתיישן אס אך חשש; שוס בו אין חדש קמח כל והכלליהוא מהר״ם בשס הרא׳ש

;נהגינן והכי בטעמו תכך! ניכר ובזה לו חוששין חדשים ד׳ או כג׳
 היבחושין את ואכל השכר את או החומץ את או היין את המסנן הרמב״ס

 מדבריו נראה וכו׳, המיס שרץ משוס לוקה שסינן והתולעת היתושין אח או
 סמ״ג בשם מיימון הגהת וכ״כ פירשו שלא זמן כל מותרים וחומץ שביין שיבחושין

 הב״י מרן וכתב ע״כ; מותרים ויין בשכר הנמצאים הקטנים וזבובים יבחושין שאותם
 ראשון כלי דין שני דכלי נראה אחר■ לכלי מכלי השרצים שבו המשקה שעירה והיכא

 המשקה עם אלא שס פירשו שלא דכיון שרו שבפנים דפנו על וכשפורשים לו יש
 ולחומרא איפשיטא ולא לן דאיבעיא לתמרה מתמרה לפירשה דמו ולא רבותייהו היינו

 אסורים הכלי לדפני ופירשו בכלי מיס שאב שאס נראה הרא״ש שמדברי ואעפ״י
 כלי. דמעיקרא הכא אבל בכלי ועכשיו בבור היו שאנידמעיקרא דהתס אפשר

 בו שיש חומץ ירוחם רבינו וכתב ע״כ, רביתא היינו למימר שפיר שייך כלי ועכשיו
 ומותרי/ פירשו הוי לא לתבשיל החומץ מן אבל פירשו נקרא לאויר פירשו אס תולעים

 המוסר בספרי אך ישראלי עדת בכל הנוהג דין הוראת וזהו וש״כ, הרמ״א דעת וכן
 האש ע״ג להרתיח ואח״כ עב בבגד החילה לסננו אלא תקנה לחומץ שאין כתוב

 ביתו בקרב לבבו בתום יתהלך חסידות של מנהג לנהוג שרוצה ומי ולסננו; ולחזור
 לא כי כן עושין שאין באחרים מוחה יהא שלא ומכ״ש רבים בפני יתראה ולא

^ מילי בכל ואס. למצניעיהן אלא הללו השיעורין כל נאמרו  עם לכת והצנע כ
 אדס לך ויש יטול השם את ליטול הרוצה כל שלא דחסדותא במילי עאכ״ו אלקיך
 לחטא מקום ונותן כיוהרא ומיחזי בחסרות ויחנו וחסידות מצוה לעשות שחושב
 מילי לבין הדינים עקרי בין מבחינים אינם העם המון כי תועה עליו ולדבר

 התולעים אס אך! מדינה זה לפי המלה מובן במלא תקלה לידי יבא ומזה דחסידיס
 לומר נפשך ואס ודוק. ישתה לא נראים הס אס החסידות ומדרכי מותרים; נראים

 כשיתן אלא לעין נראים ואין לאלפים דקים תולעים בו יש הרוב על החומץ הלא
 כלי לך קח תאמר כה אס רוחשים; אותם יראה אז השמש נגד במראה החומץ

 האדם בטף גס שבעולם משקאות בכל הראה אז במאד הראות את המגדיל ההבטה
 רב במספר ומחריד נורא מאד באופן הדקים מן דקים תולעים לבשר עור בין

 הדבר היה אמת זאת בכל שומע כל ומתמיה מבהיל שהדבר והגס מאד; עד ועצום
 המיס גס זה לפי א״כ להכחיש; אפשר שאי עד חצויס שהכלים כהיום ומפורסם

נועם דרכי דרכי׳ היא כי השרת צמלאכי תורה נתנה לא כי אחי דעו וכו׳ אסורים
; שלוס נתיבותיה וכל

ב ו יושבת א׳ יום אפילו דם שראתה שהאשה להחמיר נהגו בעירנו הנשים ל
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 מרן וכתב תה״ד. כדעת הו1ו נקיים, ימים ז׳ סופרת ואח״כ נדה ימי ז׳

 הוא מעות כי הרמב״ס וכ״כ בגמרא, סמך להס ואין היא יתירה חומרא הב״י
 יחמיר והמחמיר בדבר כועס ואין כתב והרמ״א ע״ש. וכו׳ כך להס שהורה מי ביד

 כ ואח ימיס ה רק יושבות הנשים מקצת אך למצוה. עצמו להקדיס נשכר והמיקל
 ; להורות ראוי וכזה האחרונים הפוסקים לרוב מסכים וזה ז״נ, סופרת
ל י נ ע ב  שממתינין מהבילין ויש לנקבה, ופ׳ לזכר מ׳ תוך מובלין שאין נהגו היולדת ו

 לנקבה וס״ה לזכר מ״ה נוהגין ויש לנקבה, ותשעים לזכר יום ששים ^
 לנקבה ופ׳ לזכר מ׳ תוך להקל המנהג על שעובר מי הב״ח כתב הוא. בורות ומנהג

ל המ״ז עליו והשיג נחש, ישכנו גדר פורץ זה הרי  על תגר קרא שהרמב״ם ו
 גדולי כל עמו והסכימו מינות לצד ונמשך כן לנהוג איסור שיש ואמר זה מנהג

 שמובלת ביולדת אלו במדינות להקל דנהגו צ״ד סי׳ הרמ״א בתשובת וכ״כ הסראה,
 לז^ הסכימו ומהרי״ק וב״י והמרדכי משנה מגיד והרב וכו׳ לזכר יום מ׳ קודם
 כמה זה כי מנהג שיבעלו המקומית לכל כותב היה בידו היה שאם כתב נו״ב והרב

 דברים לומר שייך לא עבירה למכשול לחוש שיש ובמקום זה ע״י באיס מכשולים
 מ״מ עוד וכתב בפניהם להתיר רשאי. אתה אי איסור בו נהגו ואחריס המותרים

בימי להחמיר שנהגו במה הריב״ש וז״ל ע״ש, לחכם ישאל המנהג לשנות שירצה מי
שהוא אעפ״י ופרישה לגדר זה נהגו אס בהם רואה אינה אס אף יולדת של מוהר
 על להניחם ראוי בהס מצויס דמיס הימים שבאותם נקיות מפני או מותר

מפני במעות כן נהגו אם אבל בפניהם אותם מתירים ואין מנהגם
 מן להס שיצא מנהג שהוא הס שמועיס להודיעם ראוי הדין מן שאסור שסוברים
 שאמר המדה על הפריז שהב״ח מ״ז עוד וכ׳ עכ״ל, הרמב״ס שכתב כמו הצדוקים

המנהג אותי לחזק לכך הכניסו מי ידעתי ולא וכו׳ גדר פורץ זה מנהג שעל
 בקהילות רואין ואנו לבמלו וכתב המנהג ראה שהרמב״ס כיון ח״ו עונש ולהומיל
 ממתינים ואינס בדבר שמקילין רובן כמעע הרבה בנשים יום בכל מעשיס קדושות

 כל מובלת אלא יקם פ׳ שתמתין אחת שום אין נפל מפלת ובאם לנקבה פ׳ עד
 ולד ילדה דאפילו שכתב צבי בתפארת ועיין זה, על להענישם וחלילה שתוכל זמן
 כתב אדם חכמת ובספר וכו׳ לזכר מ׳ להמתין צריכה אין ל׳ תוך שמת אלא חי

:ע״ש קייס הולד אס אף היתר בו נהגו אלו דבמרינות
 פעס י״ב או פעמיס עשר מובלת נדה היא אס ממומאתן למבול נוהגים נשים
ס כ׳ יולדת היא ואס  מובלת זכר ילדה אס מהבילין ויש כ״ה/ או פעמי

 ועד בהן, שישבה הימים כמכין פעם שמונים מובלת נקבה היא ואס פעמיס מ׳
 הסתיו בימי בפרמ נקשן לדא דא וארכובתיה כת ותשת עיופה לביתה שחוזרת

 לא ובאמת דגמרא: דינא ע״פ עליה נחרץ הדבר כאילו וכו׳ מקשקשים שיניה
 די, פ״א במבילת ורק ואחרונים רא׳ הפוסקים מכל ליולדת נדה בין חילוק מציט

 ז׳ כי באמרה זה ממנין לפחות מותר אם אותי לשאול א׳ אשה באתה הפעם
 פי שחוק אמלא לבל עצרתי לא כח לזה, היתר אמצא אם ראשי על יחולו ברכות
 הדין מצד כי וא״ל הזאת התמימה האשה דברי בשמעי שפתי על נראו מוזר ושחוק

 יזהרו לא אולי מדעתי יולדת בין נדה בין ז״פ עשו המנהג מצד ורק באחת די
וז״ל דמקואות בפ״א התוספתא בשם הרמב״ס כתב וכו׳ ושתים אחת במנילה

המובל
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 פ״א שפבל ן ט! הוא הטעם הריב״ש וכתב מגונה, זה הרי במקוה פממים הטובל
 הרא״ש דעת אך להקר, אלא טובל שאינו הרואים יחשבו וטובל חוזר למה כראוי
 דשמא סאה מ׳ רק בו שאין מצומצם במקוה איירי דזה וש״ך וט״ז וב״י והטור

 המיס חסרו שמא לתיש יש ובשנייה השנייה על שסמך כהוגן טבל לא בראשונה
 אפילו הרמב״ס שדעת כ׳ [כהוגן,ורמ״ק לטבול נזהר א׳ פעס הטובל אבל ברא׳

 זה, לכל לחוש אין וקדשים תרומה לנו דאין בזה״ז ומ״מ כ׳ ובד״מ גדולה במקוה
:לעיל כתבתי כאשר הוא היעוצה העצה ע״כ

ל י נ ט  משי לבגד משי ציצית דהיינו במינו מין כל לעשות קדמוננו נהגו הציצית ב
 משי של מוכין וגס בינינו, מצוי רחלים צמר אין כי גפן לצמר גפן וצמר

 זה דאין להו דסבירא מכונות ידי על הנעשה משי חוט לוקחים ע״כ מצוי, אינו
 כתב כבר לשמן, לנפצן מחמיר שמהר״ס אעפ״י ניפוץ. אלא חסר ואינו טוייה

 הנז׳ משי וחוטי ז״ל. הרב״י' וכ״כ בניפוץ, להקל דהמנהג המרדכי בשם הרמ״א
 כי מ״מ שכיח רחלים צמר של ציצית דהשתא אך ציצית, לשם אותן ושוזרין טווין
ך יתבאר. כאשר צמר, ולא פוטר משי ציצית דוקא דבמשי י״א  דצווחו דעות יש א

 הוא דזה מכונות ע״י הנעשים הנז׳ משי חוטי אותן כי ודעתם זה על בכרוכיא
 עשאה רב אמר יהודה א״ר דסוכה בפ״ק גרסינן לגמרי. פסולין הם וא״כ טוייתן,

 קמיה אמר־תא כי כשרה, הסיסין מן פסולה הגרדין ומן הנימין ומן הקוצין מן
 פקעיות סיסין ופירש״י לשמה טוייה בעינן פסולה הסיסין מן אך אמר דשמואל
 הרמב״ם מדברי וכ״נ כשמואל, הלכה והרא״ש הרי״ך ופסקו חוט, של כדוריות

 בעל וכתב ציצית. לשם טוייה צריכים תכלת בין לבן בין הציצית חוטי בפ״א שכתב
 הרא״ש עליו וכ׳ כשרים, לשמה ישראל ושזרן הגוי טוואן אס ומסהברא העיטור

מי דהא לי מסתבר ולא  שנטוו פקעיות היינו וסיסין פסולה הסיסין מן שמואל א
 שנטוו משוס ופסולין לציצית לשוזרן וצריך שזורים אינם פקעיות וסתם לשמן שלא
 החוטין יקח שלא יזהר משי של ציצית לעשות הרוצה כ׳ ובת״ה ע״כ. לשמן שלא

 אלא לשמה, ישראל ע״י ושזור טווי דבעינן וכו׳ החנות מן ושזורין .טווין שהן כמות
 כי תבין ומזה עכ״ל. לשמה וישזר יטוה ישראל וע״י החנות מן משי של לשון יקח
 לסיסין, כלל חמין ואינן ללשון ממש דומין הנז׳ מכונות ע״י הנעשים משי חוטי אותן

 חוטין והס הס עגולים כי חוט של כדוריות פקעיות שפי' רש״י בדברי וכשתדקדק
 דמנחות בש״ס היטב. ודוק מכבת ג״כ ונקראים מעזלה בל״ע הנקרא בכוש הנטווין
 מן בציצית חייבים לבד ופשתים דצמר ס״ל נחמן רב בציצית האמוראים נחלקו

 וכ״ד והרמב״ס הרי״ך. וכ״פ מדרבנן אלא חייבים אינם המינים כל ושאר התורה
 פסקו ור״ת שרש״י כתבו והתום׳ מדאורייתא חייבים המינים דכל ס״ל ורבא הב״י

 הטור וכ״ד והרא״ש סמ״ג וכ"פ ר״י בשם המרדכי וכ״כ בהראה דהוי משום כרבא
 ס״ל ובאגור בתה״ד ומביאו מהר״ם בשם הגמי״י וכ׳ ועטי״ז וד״מ וב״ח והרמ״א
 לא עכשיו אבל הכלת שהיה בזמן דהיינו יחדיו ופשתים צמר אלא פטר לא דלרבא

 משי של ציצית כגון פוטרין במינן דוקא אלא מינים בשאר פשתים או צמר פטר
 דמשניהש״ס והא כנךדוקא, ממין כנך מין הכנך גפןדדרשינן בצמר גפן וצמר במשי
 שאר דס״ל לר״נ דוקא היינו. המינים בכל פוטר גרידא פשתן או גרידא דצמר
.אינו לכך התורה מן. חייבים מינים שאר דגם כרבא ס״ל אנן אבל מדרבנן מינים

פוטר
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 וא״א תנלת דליכא בזה״ז ממילא לבד, א׳ כל ולא יחדיו ופשתים צמר כ״א פוטר

למטה: עיין פוכיר משי דוקא במשי א״כ מכלאים לעשות
ן י  מן ולא העפר מן ולא האבנים מן ולא העצים מן לא ביו״ט האור את מוציאין א
 או בזו זו אותן שחוככין כגון ז״ל הרמב״ם וכתב ל״ג, ד ביצה ש״ס המים, י
 וזה הפועל אל הכח מן אש מוליד שהוא מפני והטעם האש, שתצא עד בזו זו מכין
 בעצמו עומד אש שהוא בגפרית משא״נ כידוע, גוברא וכח רב שהות צריך

 עד היא אש כי חיכוך שום בלי מעצמו נדלק לקרקע נפל אם או נדלק אצבע ובחיכוך
 לעצים דמי ולא בעצמם, ועומדים מיכשריס שהם לתנור או לםכין ודמ׳ תאכל אבדון
 למטה: ועיין אלה לכל מוכשר דידן ובנדון הכנה, ממנו וחסר עתה נולד שהוא גרידא

ה נ ה  בשאתין דרשתי דרוש ירושת״ו לעיקו״ת בעלותי מטה הרשום המו״ל אנכי ל
 בדעות ומצאתים הנז״ל שאלות השתי בעד הי״ו התעודה מורי גאוני לחו״ר

 את לפני ה׳ הקרה המפלגות ברב נבוך ובהיותי שוה אחת הכרעה בלי חלוקות
 הוא אשר הי״ו בטיטו נחמן כמוה״ר ה״ה סבאדמשפטים הרה״ג רו״מ הדר כבור
 השתי דבר על האחרונים הפוסקים הכרעת אותי והראה עיני את האיר שכלו באור

 כרס ובספר הנז״ל. הפקעיות לענין א׳ חלק אלעזר פקודת בספר הנז״ל השאלות
 וז״ל ס״א י״א סי׳ אלעזר פקודת הרב לשון לך והא הנז״ל. הכברית לענין חמד

 לטוותן אחרת פעם לחזור יועיל אס לשמן נטוו שלא חוטין של פקעיות ענין בקיצור
 פקעיות דלענין וכתב בה קייס פוסקים כמה בשם בדבר ונתן שנשא ואחר לשמן
 קצת לפרק בתחלה הוא דשפיר רק לשמן אותן לטוות יחזור אס דמועיל הנז״ל
 דבמקצת נמרץ בקיצור עכ״ל מחדש, לשמן לטוותן אח"כ ויחזור הראשונה טוייתן
 .דבר ביה קרינן שפיר מלוה לשם מחדש לטוותן ויחזור הראשונה טוייתן קלקול
מה כי נראה מזה צמאונך. ותרוה עליו עיין שם, כמבואר הראשונה לברייתו החוזר

עמ״ל: להס יש אבותינו שנהגו
ן י נ ע ל  בשנוי נמרץ בקיצור חמד כרס ספר בעל הר׳ לשון לך אערכה הכברית ו

cפתילה דהיינו האלימיט ע״ע שאלה וז״ל קצת לשון ^ rחתיכת או וה1שי ל 
 בתוכם שמופקד מה מהם להוציא ביו״ט לחככס מותר אס וגפרית אש ובראשם עץ

 שהעלה ומתן המשא וכו׳,ואחר תשובה ע״כ. בדבר, איסור יש אס או האש, דהיינו
 ,אסרו דלא נכון על יבא מזה והמורם האמור מכל בידינו שעלה וז״ל סייס שם

 ובנ״ד להוסיך. יכול דאיתיה היכא כל אבל מאין, יש דהיינו חדש דבר רק הפוס׳
 בלעו ומוציא דהו כל חיכוך ידי על ממנו פקדונו ומוציא ביה מוסיף דקא הוספה

 משוס בו ואין דוקא מוסיף אלא דאינו דמותר ודאי מאליה השלהבת ועולה מפיו
 ואפי׳ יו״ט טרחת וממעט הוא נפש אוכל ומכלל הוא פקיד מיפקד דנורא כלל נולד
 דכבר הכא מכ״ש מותר נולד אפילו צריכה השעה דאס לכך, צריכה השעה אין

 לח במקום יונח שאס והראי׳ מרובה, לזמן בתוכו טמון שהאש בחכמה עשיי היא
 לדחקו ומותר הוא פקיד מיפקד א״כ עוד שידלק אפשר ואו ונפסד, כבה הוא

 זה הרי להתיר בו שנהגו במקוס והמחמיר להדליקו, ומותר הוא מיש יש כי ולחנכו
:התורה למימי הצמא ע״ה כ״ד לך. ויאיר משס קחנו המממיהק מן

יוסף שילה י,צ׳
ס ד מנהגנו (



יוסףמנדע^םנחלת
ו נ נ ה נ  כתפו על טליתו טשא אחד כל וברחובות בשוקיס הולכים כשאנחט מ

 וכנראה ממנו, ימוש לא חתנים ובחופת ובסעודות בבהמ״ד בלילה נס
 לילה שאחז״ל אעפ״י דתענית, בפ״ג התלמוד חכמי בזמן גס הוא קדמון שמנהג

 בה. לן לית צוארו על להניחו אבל בו, להתעטן! דוקא היינו הוא ציצית זמן לאו
 וכו/ וקטניות פירות בטליתס שנושאים עמנו בני מקצת על המעשה עלינו ורע
 מפני והטעם כסן}, בקנש ע״ז אישר ואסרו דעיריט בד״ץ נתעוררו מקרוב וזה

 תיכף ניכרים נהיה ובזה ולתפארת, לכבוד צוארינו חלקת על יהיה ורק מצוה ביזוי
 שנאמר מה לקיים המצוייץ טלית מצד הן הראש פאות מצד הן העמיס יתר בין
 בבהכ״נ שמן שהתנדב מי בכאן המנהג ה׳. ברך זרע הס כי יכירום רואיהם כל

 :וכו' צייט וליאר לחתן קודם והוא מעריב מתפלל הוא ויו״ט שבתות בלילי ליקpל
ן נ י ם ר  של ודבש השמן על נמנו וב״ד נשיאה יהודה ר׳ מעמידין אין בפרק נ

T ודובשא משחא אכול לרב שמואל א״ל בירושלמי וגרשי׳ והתירוה. עכו״ס 
 י״ז בפ׳ הרמב״סי כתב ומזה ואכל, עליה ואיטירח ממרא זקן עלך כתיבנא \א ואי

 מפני גדול בחטא עומד ה״ז שאוסרו ומי מותר, עו״ג של ודבש מהמ״אישמן
 משום אי לה ניחוש למאי משתא בגמרא תו ואמרינן שהתירוהו. ב״ד ע״פ שהמרה
ס בישולי משוס אי שרי, מסרא איערובי  משוס אי חי, שהוא כמות הוא נאכל עס״

 אמרו וכן ז״ל, וב״י והטור הרמב״ס וכ״פ ומותר, הוא לפגם ט״ט עכו״ס גיעולי
 יומן, בני אינן כליעכו״ס דסתס משום נטל״פ ג״כ פי׳ והרשב״א ורש״י דבש. גבי
 נקט מניה דעדיך דטעמא טעמא להאי אצטריך לא דהרמב״ם בכ״מ מדן וכ׳

 והדבש השמן את פוגם שהבשר מטעם מותר ממש כ״י הכלים היו אם דאפילו
 ההיא הארץ שבכל מפני מהכרכוס נזהר היה דהרשב״א ב״י כתב ע^כ. ומסריחו

ל ע״כ, יבש בשר חוטי בו מערבים וגס הרבה יין עליו מזלפין היו  דוקא הש״ך ו
 דלא אנן אבל יין עליו מזלפין היו ההיא הארץ שבכל בודאי יודע שהיה הרשב״א

 ועי״ל כולן, על ומציל מזלך שאינו א׳ יהא שלא דא״א אמרינן א״כ בודאי ידעינן
שיס־אבל ולא הרבה יין בו מערבים שהיו יודע היה דהרשב״א ^ז  בכרכום היהבו

 וגס בכרכום, היין טעם כלל טועמין אין דהא ם׳ ביה אית דמשתמא נראה שלנו
 שהיה לפי אלא הרשב״א ליה חש דלא נראה ש3י בשר חוטי בו שמערבין החששא

 כ״כ בקיאין והיו ברוב בטליש היו שלא עד חוטים הרבה בו מערבים שהיו יודע
 שלנו הכרכום בכל אבל אסור, והלכך ניכר היה שלא בענין שערבו באומנותן

 דמעוטא במיעוטא ימצא אס אפילו א״כ כרכום דמינכר רובא שיש וברור ידוע שהדבר
 לתבשיל ליתט לכתחילה אפילו מותר שכן וכיון ברוב הוא בטל יבש בשר חוטי

 אס הוא דשפק כיון לכתחלה אישור מבטל כאן שייך ולא בתבשיל ס׳ יש דודאי
 שזה את״ל אך נו״ב וכ׳ עכ״ל, מחזקינן לא אישורי ואחזוקי אישור שוס כאן יש

 בשא״מ דמין הטעם שעיקר כיון נלע״ד ברוב בטל ואינו מינו בשאינו מין הוא
 על רק לאכלו דרך שאין דבר וא״כ הטעם יתן דכשיתבשלו משום הוא בטל אינו
 תורה איסור לידי שיבוא א״א א״כ בס׳ יבוטל שלא שא״א הרבה בהיתר תערובת ידי
 בתבשיל לכתחילה אח״כ לערבו ומותר היתר ומקרי ביבש בטל בשא״מ מין גס זה

 כל וז״ל מה׳׳ב בפ״ג הרמב״ם כ׳ המרקחת ברכת ולענין ע״כ, בששים לבטלו
טפילה ה״ז התבשיל את לצבוע כדי או ריח ליתן כדי כו לדבק אותו שמערבין דבר

אבל
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 דבש מיני לפינך עיקר הוא הרי בתערובת טעם ליתן כדי עירב אס אבל

 מתיקה מיני מהן ועושי; לדבק כדי חטה חלב בהס ונותנים אותם שמבשלים
 הטור וכ״פ עכ״ל העיקר הוא שהדבש מפני מזונות מיני בורא עליו מברך אינו
ל וב״י,  אחר אזלינן מינים שאר אבל מינים בה׳ דוקא מיידי דזה פשוט מ״א ו
 האש על אותו וכשמשימים וצוקר מבצים שעושים מאכל הרא״ש, וכ״כ הרוב

א קמח לתוכו נותנין דאין והצוקר הנצים לגבי דבטל נראה קמח בו מתנין  ל׳
 ב׳׳י ל ועוד ר״ח, סי׳ באה״ט כ״כ שהכל אלא עליו מברכי; ואץ ולהקפותו לדבקו

 טפילה היו רקיקי; אותם עליהם מרקחת שמתנין דקי; דהרקיקין בו הכל בשם
 אלא באים אינם רקיקי; ואותם לחם לאכול שם באים שאין ידוע שהדבר למרקחת

 טפילה הרקיק ה״ל הלכך בדבש הידיס יטנפו. שלא כדי עליהם המרקחת לדבק
 מנהיא לשנויי דבעי מאן דכל קובלנא מכאן ענ״ל פוטרה המרקחת וברכת

:חרטה המהירות פרי כי הדבר על מתון להיות צריך

חולים ביהור כ״ג סימן
 רחמים עליו לבקש דהעיר להרב או׳ ומיודעיו קרוביו ב״מ בעיר חולה

 הבקשה ואומר הרב עומד בבהכ״נ שחרית תפלת לאחר ומנהגינו
 מתועדים ת״ש ולאחר ,עומרי; הצבור כל לייעבור וכשיגיע בסידורי; הכתובה
 שחלה בר״ע מעשה המודר בין אין בפ׳ וגרסינן החולה, לבקר לילך הי״ו החברים

 לפניו וריבן שכיבד ובשביל ר״ע ונכנס לבקרו חכמים נכנסו ולא מתלמידיו אחד
 שופך כאילו החולה את מבקר שאינו כל ודרש ר״ע יצא החייתני רבי א״ל חיה

 צרכיו לו ויעשה לפניו וירבצו שיכבדו כדי דביקור מהכא שמעינן הרמב״ן וכ׳ דמים,
 רחמים ויבקש דעהו שיכוין כדי ועוד חביריו עם רוח נחת וימצא לחוליו הצריכיס

 ועושה וכתב דקדק הטור אך המצוה, קייס לא רחמים מבקש שאינו וכל עליו
 שיצוה אלא עצמז >5המבק־ שיכבד שא'צ רצ׳ל וכו׳ לפניו וירבצו שיכבדו המבקר

 היה לכאורה והריבון הכיבוד וטעם לפניו וירבצו שיכבדו החולה של ביתו לבני
 ומיהו להחולה ומזיק עולה היה והאבק הארץ על יושבי; שהיו בימיהן דדוקא נראה
 רוח וגס נקי כשהבית טפי ונוחה צלול אדם של דעתו בזמנינו גס לומר אפשר
 מאיניש טפי דבר מכל נפשו לשמור צריך וחולה מיאוס מקום על שורה רעה

 גרסינן נוחלין יש פ׳ נ״י וכתב פרישה, הסכנה בשעת מקטרג שהשטן אחרינא
 חכס אצל ילך ביתו בתוך חולה לו שיש מי כל פנחס ר׳ דרש דקט״ז ב״ב בגמרא
 בד״מ וכ׳ עכ״ל יכפרנה חכם ואיש מות מלאכי מלך חמת שג׳ רחמים עליו ויבקש
 גם'נוהגין רחמים עליו ולבקש ב^^כ״נ החולה לברך המדינות בכל נהגו שמזה ונראה

 לעניים לרקה לתת ונוהגי; אדם של דין גזר מבטלין השם שינוי כי חדש שם לו לתת
 וכתוב נוהגי; אנו זה וכל ע״כ, הגזירה רוע מעבירין וצדקה ותפלה תשובה כי בעדו

 וכן דאסור ול״נ ד״מ עליו וכ' החולה, שונאו לבקר יכול דהשונא מהרי״ל בתשובת
 לביקור וה״ה אבלים לנחם אסור דשונא אבלים ניחום לענין כ״ג פרק בסנהדרין מוכח
 דחלשא משוס אצלו ילך לא שעבר משוח אבל בו שאירע כ״ג התם דאמרינן חולים

מההוא א״מ מפרק ז״ל מהרי״ל שהביא הראיה וע״ש ביה חדי דילמא לומר דעתיה
דהוה
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 נ״ל אין לכקרו הלך יהודה רב וכשחלר^ יהודה רב ושמתיה שומעניה סט דהוה
 הדין עליו דקיבל ואפשר כדין החרימו יהודה רב אלא הוי שונא לא דההוא ראיה

 וע״כ דעביד הוא חכמים ברצון שומעניה דסט דההוא לן לימא דמאן ועוד באהבה
 המעיים בחולי האיש משמש האיש הטור כתב עכ״ל״ עדין! תעשה ואל דשב נ״ל

 והאיש האשה משמשת והאשה האשה, לא אבל זכור למשכב חיישינן ולא פירוש
 עליה יבא שהאיש חיישינן חולה דכשהאשה ברור הטעם הב״י וכ' מעיים בחולה
 שהיא דכיון בע״כ הבריאה אשה על שיבא חיישינן לא חולה בשהאיש אבל בע"כ

ל ע״כ; מידו שתנצל היא יכולה חולה והוא בריאה  חולה מ״ש דא״כ וצ״ע בד״מ ו
 גנאי משוס דטעמא נ״ל ולכן טעמא האי שייך נמי •חולי בכל דנקט מעיים

 מאילו כאלו ודברים בקיטח לנקבה משמש כשהאיש יגנאי פריצות יש שיותר ופריצות
: אשה משל גדול איש של יצרו כי לאיש המשמשת הנקבה

ל נ י ס ר  תורה שנתנה מכאן ירפא ורפא ישמעאל ר' דבי תנא החובל בפרק ג
 לחודיה מרפא והא וא״ת התום, וכתבו ■ לרפאות. לרופא רשות

 בידי הבא חולי אבל אדם בידי מכה מילי הני אמינא דהוה וי״ל ליה, שמעינן
ל על׳ל. דשרי קמ״ל המלך גזירת את כסותר נראה כשמרפא שמים  והא הב״ח ו
 ברופאים כי ל את דרש לא בחליו וגס אסא אצל הימים בדברי קרא דאמר

 שלא דלפי י״ל שמים, בידי הבאה במכה הרופא מיד להתרפאית דאסור דמשמע
ל דרש בה' אס אבל נענש, לכך בלבד ברופאים כ״א כלל ב  לו שישלח בטח.

 שמיס,•וכך בידי הבאה במכה אפי׳ ברופאים לדרוש מותר הרופא ע״י ■רפואה
 אא״כ ברפואה יתעסק לא הרמב״ן בשם מרן ל ע״כ. ישראל גבול בכל נהגו
ל ע״כ. דמים שופך זה הרי כן לא שאס ממנו; גדול שם יהא ולא בקי הוא  ט״ז ו

 מחצתי כמ״ש רפואה לו יש דמשמיא הרחמים בקשת ע"פ היא האמתי.ת רפואה
 טבע פי על רפואה לעשות צריך אלא לכך, זוכה האדם שאין אלא ארפא ואני

 ע״ש. וכו' הרפואות טבע ע״י הרפואה ונותן זה על הסכים יתברך והוא העולס
 והיטב ירוצו לרע 6ה כי וכלדייס שדיס ומעשה במכשפים מלדרוש החולה ויזהר

 וכדרך טבעי רופא ע״י יתרפא .רק תועלת, ללא הממון ויכלו יזיקו ועוד אתם אין
ל וגרסינן ישליס. והנס הטבע ע״פ עשה שאמרו  בר חייא ד אמר מיתות ד ב

 דקפיד אביי אמר כשפים, מעשה אלו בלהטיהם שדים מעשה אלו בלטיהם אבא
 על שמקפיד מי שד אמנא דקפיד ופירש״י כשפים, אמנא קפיד דלא שד אמנא
 שלריכין בהן שרי כגון דבר לאותו הראוי כלי בלי דבר לעשית יכול שאינו הכלי
 כלי שבכל אמנא קפיד דלא זכוכית של כוס שצריכין כוס ושרי שחור שקתו סכין
ל תניא ועוד עושה. היה  אן! אומר יוסי ר׳ בשבת, לשדים שואלין אין חלק ב

 שאין לומר שמכזבין מפני מותרין שמן שרי שאמרו ומה הסכנה. מפני אסור בחול
ל כישון!. בכלל ואינו ללעג ומכזבים אדם בבני משתקין שהן השבעה להם  הש״ך ו
 נפשות סכנת דליכא היכא ומכשפים בקוסמים לשאול לחולה דאסור מהרש״ל בשם
 מותר. רעה ורוח מקרה או כישון! ע״י החולי לו בא ואס אבר, סכנת יש אפי׳
 עכ״ל. לחולה אפי׳ במכשפים לדרוש הוא גדול דאיסור הזוהר בשם ב״י וכ״כ
 אדם כל ישעיה ה״ר וכ״כ כשפים, מעשה בכלל הוא שדים שמעשה הרמ״ה כתב

אסור ואין הקב״ה של וגבורתו גדולתו שהוא מותר הקדושים שמותיו ע״י שעושה
אלא
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 עושה שאינו הגניבה על בהן לשאול שמותר ס״ל הרא״ש אך שדים, ע״י אלא
 נראה חפצו שיעשו להשביע נגון שדים כ׳־דמעשה אלעזר וה״ר (עור). מעשה,
 ע״י או מעשה עישה ידו ועל דבר כשליקח אלא כשפים מעשה מקרי ולא דמותר

 שמא באשמדאי כדאשכחן מותר שדים להשביע אבל אסור, השבעה בלא לחש
ל דס״ח. גיעין עלך, דמרך  ומאמין השדים ר״ל אותם שמבקש מי כל הראב׳׳ע ו
 הנכבד מהשם חוץ ירע או שייעיב מי יש כי היחשוב אלהיו, מתחת זונה הוא בהם

ל המין כי הרמב״ן וכ״כ והנורא.  ובזה רוחות, שהם השדים את לעבוד הוא בע״ז ה
 לשדים גס זובחים שהם הכתוב להם לעג וכו', אלוה לא לשדים יזבחו הכתוב אמר

 הס אבל אלהיס, ובני אלהיס הנק' כמלאכים שאינם כלומר כלל אלוה שאינם
 חדשים והס שולענות וכח אלהות שוס בהס מצאו שלא כלומר ידעום שלא אלהים

 הרשעים אבותיהם וגס המכשפים, המצרים מן מחדש כן לעשות שלמדו להם
 יאמר צרוך, בהון דלית לשדין דבחו ת״א ולכך כלל, שערום לא ונמרוד כתרח
 אינם ונס תועלת שום יעשו ולא העתיד הנזק ימנעו לא כי צורך שוס בהם שאין

 להיות בעתיד יודיעו רק רחוקות ולעתים רבים לימים להיות שעתיד ,במה יודעים
 להם ■צורך אין ולכך בדעתו, האדם ממנו שישתמר ברחוק יודיעו לא א״כ בקרוב,

 קצת שההירו שדים מעשה הב״י וכתב עכ״ל. אתם אין היטב גס ידעו לא כי
 שומר ולכן ידם, מתחת בשלום יוצאזם אינם להן הנעפליס שרוב ראינו פוסקים

 המיס שנאמר בגורלות שואלין שאין מנין כתוב ובספרי ע״כ. מהם ירחק נפשו
 תמים שנאמר בכלדייס שואלין שאין מנין פסחים ובערבי אלהיך. ה׳ עם תהיה
 זה מכל המורם ע"כ. היא מלהא חדא בכוכבים וחוזה גורל התוס׳ וכתבו תהיה.

 כישוך, ע״י נחלה לא אס שדים ובמעשה במכשפים לדרוש הותר לא לחולה דאך
 ולעתים אלך מני א׳ כ״א שכיח לא זה אך דמותר, רעה רוח בו שיש מי או

 בשדים שמאמינים פנימה המימן בערי גם מה אדם, בני ממקצת לאפוקי רחוקות,
 דעת, חסרון אך וזה השדים מחמת שהוא אומרים קל דבר כל על מדאי ביותר

 מקצת יש כי והוא /3ל על שם איש אין שערוריה ראיתי ישראל בבית הצעיר אמר
 ב״מ חולי מחמת נתעלך אשה או איש ראו אם למו כסל דרכם וזה אליל רופאי

 מיני בכל המצערו והוא בו נתלבש שהשד אומרים ומיד חיכך מכאובות שאר או
 המדבר או ראש או בטן כאב או בשחפת או בקדחת חולה אדם אפילו ויש צער,

 וביותר הלידה, שאחר בחבלים ונצטערה שילדה אשה או חליי מחמת תהפוכות
 אומרים חולשתם מחמת לינק יכולים ואינם בבשרם רז נעשים אס הי״ו התינוקות

 זה כל כשמעם הבית ונרי זה. לכל גרמו והס בהם פגעו שהשדים הרופאים אלו
 לרופאים קוראים ותיכך יאחזמו ורעדה חיל רך שלבם והנערים הנשים וביותר

 ואומר בידו וממששו בחולה ומסתכל בא הרופא הלז, המבעית השד את להוציא אלו
 אז בקרב/ שוכן השד כי הדבר את תמהרו לא אס ח״ו גדולה בסכנה החולה
 על חס אינו המובהק והרופא כדבר, עליך לו ואומרים הבית בני ונחפזו נבהלו
 עשרים או כסך עשרה לו תתנו אם לאמר, הרבה כסך בצע בצעו על כ״א החולה
 אז בכפו נפשו ישים כי באומרו שיתרפא לאחר ומאתים ומנה מוקדם בתורת

 ואס הדבר. על מתרצים בטובתם שלא כרחם על החולה וקרובי ,להרפא, יצלח
עושה ואינו הרופא לו הולך אז הוא עני כי הנסך מכסח לו ואין ידו אזלה החולה

מאומה
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 כבש או איל מהם יבקש ועוד הנז׳ מהכסף עיט שבעה לא הזה והרופא מאומה.

 אלוה לא לשדים יזבחו הזה לאליל קרבן בעה״ב יד ממה אס שחור תרנטל או
 לבדו והולך עבודתו נכרייה פעולתו לעשות ההוא המכשף מתחיל ובלילה ב״מ,

 מעשהו זר ויפילוהו יזיקוהו לבלתי הממה על עצמו וקושר אחריו הדלת וסוגר בביתו
 לחברם לשדים ומשביע ב״מ לס״א ומקמיר סממנים ושאר זכה ולבונה חלבנה־ ומביא

 לאו או מחלץ יקום אס הנז׳ החולה על יהיה מה לו ולהגיד רצונו לעשות ולכופס
 הלא גמורה ע״ז זה הלא הזה הרע המעשה על בידי ירגז עמי וכי׳. ועוד ועוד

 הרמ״ה מפי ירוחם ר׳ בשס י״מ סעיף קע״מ סי׳ י״ד בש״ע ז״ל מר״ן כתב כה
 ע״כ, אלילים עובד משוס חייב רצונו לעשות ולכופו לחברו לשד המקטיר וז״ל

:מבניו לא׳ או אותו מזיקים ופעמים
ו ת ל ח ס  איזה בהס יקנה כי באמרו כסף עוד ומבקש הזה הרופא בא ל

 וניניו חוקו ושוכבת חכו בו למתק והנכון ב״מ, לשדים תקרוב׳ ממתקים
 ומכרו לשחמו רצה ולא עינו וחסה ויפה שמן א׳ כבש מהם לאחד נתנו פ״א לי סיפרו
 כולו מחלקו הכבש ששחמו לאחר ויש עליו; רגזו החולה וקרובי מלא בכסף לשוק

ד ופרשו כרעיו כל עס  להפיק החולה בית ירכתי פינות ד׳ על בבד בד חלקיס ל
 החולה על הכבש שמסבב לאחר ויש האמורייס, וכדרך ב״מ השדים מאת רצון בזה

 הזה החולה על ורחמו נא חוסו שלנו אדוניס אתס אנא מלא בפה ואומר לוחש
 מתיס, זבחי וזהו כך לשס שוחטו ומיד ותכף זה תחת הכבש ר״ל זה וקחו

 צערו על צער לו ומוסיפים גביו על או החולה־ ראש על אש מכות עושיס ופעמים
 השם ריחס אם אח״כ וכזב; אולת אך וזהו ויוצא השד יבעח כך מתוך כי באמרס

 לאו ואם עליהם הושת אשר הרב הכסף לו נותנים אז מחליו ונתרפא החולה על
 כל בעד רצה לא הארור השד כי לאמור לפניו התנצלות כמה יומו בא ח״ו כי

 ומראה נייר מביאים והוא אחרות תחבולת עושים ולפעמים וכו/ ועוד לצאת כופר
 ועושה וחלבנה אש לו להביא ומצוא אותיות רשום שוס בו ואין חלק נייר שהוא להם

ו שמות איזה ולוחש עליו החלק הנייר את ומניח ומעשן מוגמר י  נכתב הנייר וענה ^
ס מצרים חרטומי כן יעשו לא אשר תמה כתיבה כולו ה &י ל  מה מגיד ובו ב

 למקום תלכו הנייר ע״פ החולה לקריבו ואומר לו נעשה כשף כי החולה על אירע
 כמה כן ראיתי כאשר עשאו בעצמו והוא הכשף אס תמצאו ושם פלוני בצד פלוני

 כתבו הנייר והנה וחקרנו דרשנו כי אחי תתפלאו מה לפלא, הדבר ויהי פעמים
 :ותמצא דוק הכתיבה נרשם העישון ע״י ואח״כ לעין יוכר לא אשר בצל במי מתחלה

 מומחה רופא פנימה מתימן אחד רופא בא כי מאוהבי א׳ לי סיפר
 וקולמוס חלק נייר לוקח כי והוא בשערים ויהללוהו פלאות ועושה

 מגיד ובו מעשה שוס בלי מעצמו הנייר ונכתב בפיו ולוחש כלל כותב ואינו בידו
 שאלני זה על תאמר מה וכו', לו יתן כסף וכמה ורפואתו וענייניו החולה על

 הלה אחי זה על תתמה אל לו אמרתי דבר לכל מהממאיניס שאינני בדעתו אהובי
 יש״ו הוא גס יי שר״י צבי שבתי המוחלט הרשע מעשה שמעת לא אס ידעתה

 יתמו ללאוין ועשין לעשין הלאוין והסך הטומאה שמות השבעות ע״י כן כמו עשה
 כשעיר העיר מן ויצא הימים כאן לו ארכו לא הזה והרופא הארץ, מן חטאים

ד המשתלח: איש יהיה אם והוא עושים המה אשר תועבות תראה תשוב עו
שונא



יוסףמנועיםנחלת
 מהס לא׳ הולך נקמה לו לעשות ומכקש מישראל לא׳ בעצמו הוא או לרעהו שונא
 ומלמסאות אמו ושם שמו בנייר כותב הרוב ועל כשך לו ועושה נמאס כסך לו ונתן

 במחשך והולך וכו' בהאומלל יהגעו למען ידועה בהשבעה חבלה ומלאכי וחרמות
 ולפעמים היה, כלא והיה וכו׳ חנותו אצל או הניזק דריסת במקוס הכשך וכיומן
 ישתה אשר המיס בכלי ושופכו במשקה ומוחקו בהמה בעצס ופעמים בכלי כותב
 חיה בהמה בדם כותבין ולפעמים בראשו, ואשמו ואשם ידע לא והוא האומלל ממנו
 אזניס תצלנה הכסילים ילמדו פן עמי ממני הרך וכו׳ נדה בדם ופעמים ועוך

:עצמותם על עוונותם ותהי נא׳ ועליהם משמוע
ס  ללעג תהיה פן יראה והיא עוברה והוכר אסורות מביאות אשה נתעברה א

 אותה ומשקה רב כסך לו ונותנת מהם לא׳ הולכות הבריות בעיני וקלס
 העובר, את תפיל למען מבושל חתול בשר מאכילה ופעמים המפיל משקה

 מבוא שימנעהו בכישוך וכלות חתנים קושרים פעמים וכמה עבירה, גוררת ועבירה
 זמנםבתוגת יבלו ידים בחבוק יושבי׳ האומללים והכלה והחתן הארץ כל כדרך עליה
 בלבם תקוה תנתן אך אם עמל וכל ולזהב לנסך אז יחוסו לא עכור, ורוח נפש

 מוכרחים כנו, על הרשעים אלו ע״י מהם אבד אשר המשפחה חיי אושר להשיב
 מתירים להם נותנים ^אשר רב כםך וע״י אותם קשרו אשר המכשפים אל לפנות

 אכילת כמו ומכאבת חיצונית תרופה ע״י כ״א להם תעלה לא ולפעמים הכשך אס
 כל תדמע זאת על כרחם על אותם מאכילים אשר וכו׳ יער חייתו וזוהם חמור בשר
 לא הירושלמי ותרגם חובל הוא נפש כי ורכב רחים יחבל לא אמרה והתורה עיין,
 ופי׳ דאתי, עלמא בחיי כפר אילין דעבד כל ארוס וכלין חתנין איסורי תהוון

 שכפר לפי לעוה״ב חלק לו ואין עולמית כפרה לו אין אלה העושה רשע היונתן
 עלמא חיי ג״כ שנקרא משיח בביאת כפר חתנים דאסר כיון הוא והמעם בזה. בו

 כל שיכלו עד בא דוד בן אין כארז״ל שבגוך הנשמות בכלוי תלוי המשיח וביאת
 נשמה נלקח שלא זה במעשה הגאולה מעכב וזה מך הנקרא שבחדר הנשמות
 ונכרת א׳ י?ודי שןןשר אחד באדם מעשה כתוב חרדים ובספר וק״ל. הזה מהחדר

 מיתתו בשעת הגיד הזה הרשע רק בזה חמא שהוא בו יודע היה ולא שנתו בתוך
 לי אומר בידו שלופה וחרבו המות מלאך לפני והנה החתן פלוני את קשרתי אני

השומע ע״כ. נשמתו פרחה ומיד לעוה״ב חלק לו אין וגס מיתתי גרם הזה שהעון
:יחדל והחדל ישמע

D y S T□  ורבוכה וחלות קשורה, ולובן הזידוניס במים זרה תבערה עושים ''
 ממעמיס עושי ויורה זרע ומשך וסיכה ומרקחת קדרה, ומעשי ^
 בזעם שיניו בחצץ לגרוס ממרה, לעשותו חרמם לאיש שולחים מכוערה, והדבר
 ואיש הקערה, יהפוכו לבל ברמז כתבתיה יקרה, נפש צדים ידע לא והוא ועברה
 את המבעיר ישלם שלם צרורה תועבה פלילי עון הוא כי ויחקורה, ידלנה תבונות

 לא לי ה׳ כל, לעיני נבלותם כל את מגלה הייתי האריכות מן קצתי ולולי הבעירה,
:מבמחו ה׳ והיה בה׳ יבטח אשר הגבר ברוך אדם לי יעשה מה אירא

ש י  האיש קורות מלפנים להגיד והוא שמיס והוברי בכלדייס שואלים קצת ן
 קוראים הרוב ועל אמו, ושם השואל שם ידיעת ע״י הבאים בימים ומאורעיו

בו מעורב ופחם מלח וגרגיר ובטנים שעורים שעלי הטבלה על ומשלכת לנכרית
ומבטת



יוסףמנהגיםנחלת
ט׳ האיש קורות מצדת ואח״כ מה זמן בהם ומבטת  כאלה ומדוחים שוא משאות ו

 מטעים אלו עניינים שכל לפי כנז״ל תהיה תמים משוס אסורים ושניהם למק יחזו
 והוא הקסם בעלי להם שיגידו הדברים מן קצת להם שיצדקו בשביל ויחושבו ההמין
 האל חננו לאשר כי אלו בהבלים עתיו ומוציא מחשבותיו הקובע כל מאד מגונה
 מחשבותיו שיקבע רק אלי בהבלים לחשוב לו יאות לא האמת דת והנחילי דעה

 הכוכבים מערכת ישנה בחסדיו הש״י כי קוסם מדברי יירא ולא ית׳ האל בעבודת
 כוכב תחת אנו שאין הקדש עם שאנחנו וידוע לחסידיו להטיב המזלות כח ויבטל

:אלינו דבר כאשר נחלתינו הוא ה׳ ומזל
ט ך  רעה רוח בהם נכנס אשה או איש לפעמים תמצא אס אף כי יקר קורא ן

 שאר חולי או ראש חולי כ״א זה אין לומר רגיל הוי ב״מ בישין ולילין ^ '
 איניש לכל כן לומר אני הרגלתי כאשר כן אינו בלבך אס אף הפנמיים איברים

 לכל ושארית: שם. להניח שלא חדא דברים משני והטעם עלינק יצחקו אס אף
 ובעלי הלבב רכי האנשים על ההם בימיס המכשלה רובה כי שניה הנז״ל, המכשפים

 מסתכנים ח״ו כמעט והנערות והנערים הנשים ובפרט הפחד מפני החזק הדמיון
 עצמה. מהסכנה יותר בנפש הפחד פועל כמה וידוע חלילה זה מקרה כשמעס

לבא המתרגשות. פורעניות. מיני מכל ישראל עמו כל את ישמור ישראל שומר
־ אנס״ו בעולם

חי לכל מועד בית כ״ד סימן
ם י נ פ ל  בכל מכריז והיה בעירינו עתי זקן איש היה בעיר ב״מ מת כשיש מ

 אותו וכשנפטר במצוה, השתדלו יזכה מי מת מצות היהודים רחובות
 העדה שמשי יסובבו העיר מרבני א׳ הוא הנפטר אס אבל המנהג. זה בטל הזקן

 אומנות בעלי מסגד. טל יסגרו החנויות כל ומיד מלאכה, ביטול עתה אף ויכריזו
 להרב האחרון הכבוד את לחלק ילכו וכולם מידם אומנתם כלי יניחו ועבודה
 האומנם־כפי נפשו. בצאת מיד תקרא הזאת הקריאה בהק״ב, עד וללוותו הנפטר

 קודם ממלאכתם■ לבטל אומנות הבעלי פטורים ס״א שמ״ג סי׳ בירד המובא הדין
 וכנראה אנשים, לשאר ת״ח בין בזה חילוק כל נז׳ ולא חבורות שיש במקוס הוצאתו

 למת תכריכין לעשות המנהנ הזה. המנהג נעשה ולומדיה התורה כבוד משוס רק
 אמרינן וכן קנבוס. בגד רק עושץ עם עניי אך הזקן, ר״ג כתקנת פשתן בכלי

 וכ׳ בזוז, הנקנה קנבוס ופירש״י זוזא, בר בצררא נהוג והאידנא פפא א״ר בעלמא
 שבישראל לנשיא אפי׳ מרוקמיס ובגדיס משי של בתכריכין לקבור הרמב״ם.ואסור

 תכריכין העושה כל כ' הנ״י אך עכ״ל. נכרים ומעשה והשחתה הרוח גסות שזו
 ומיירי הש״ך וכ' ותע״ב, המתים בתחיית מודה שהוא מכירין וחשובים למת נאים

יותר' בחשובים אבל היפה אחר לחזור קצת נהגו וע״כ נאה יהא פשתן שהבגד
:אסור ודאי מדאי

ב ת  רמ״א אך ציצית, בו שיש במלית אלא המת את קוברין אין הרמב״ן ב׳ ב״י כ
הרז״ה ב׳ הטור וכ׳ הכנפות, מן א׳ כורכין או הציצית תחלה שפוסלין כ׳

בצצי׳ מעוטפין המטה נושאי יהיו שלא ציצית בו מטילין לקוברו אותו כשנושאין ז״ל
והמת



ףמנועיםנחלת ס ו כאי
 המה לקבור שאין מדבריו משמע ענ״ל ממנו אותו טטלין וכשקוברין ציצית בלא והמת

 חוץ ציצית אמר גרשון רבינו כשנפטר ט״ז וכתב מבפנים, אפי׳ כלל בציצית
 חוץ אותן שישימו או מהטלית הציצית יסירו ר״ל אס דבריו בפירוש ונחלקו
 מבפנים ציצית ועשו המחלוקת להשוות השלומיס אבותינו ראו ע״כ עכ״ל, לארון

מבחוץ הארון על טלית פירשו שאס הרא״ש וכ״ד ונוטלין, מבחוץ וציצית וכורכין,
בהנאה: נאסר אינו

ב ת  יפה מ״מ ב״י וכ׳ ארון, בלא ויש למת ארון עושין מקומות יש הטור ס
 בחבלים מסורג אך ארון עושין ובמקומינו בחו״ל, אפי׳ ממש בקרקע לקוברו

 ההר״ס ובשנת ועיניו, פיו על חרסית נותנים גם צר מכל סתום אינו וממילא
 צד מכל סתומים שלמים ארונות לעשות הממשלה גזרה ב״מ בנער דבר שהיה
ך נראה לא סדקית מחט כמלא אפי׳ ש ע ב  נשי תשבנה וטהרתו המת רחיצת זמן :
 בידיהן ותכנה תהמינה תשרקנה צורח מר בוכים ובקול הארץ על משפחתו בני
 את יוציאו אשר אחרי וגם מאד, עד ומבהיל איום באופן וחזיהן מצחן ראשן על

 מבעדן ידיהן .את תניפנה בוכים ובקול החלונות אצל תעמודנה עוד מהבית המת
 פלצת כי עד הפוגות, מאין וחזיהן בפניהן ותחגורדנה תשרקנה הפרידה לאות אחריו

 וכו׳: אמרי נשידשכנציב מוע״קפ״ג ועי׳ מהעומדים, איש כל נפש את וזועהתאחז
 וזה אנשים, לשאר ת״ח בין חילוק באין פנימה בבהכ״נ מספידין היו מלפנים

 מלבד בהכ״נ בחצר כ״א בבהכ״נ מלהספיר הב׳׳ד איסר אסרו מקרוב
 מר״ן שכתב ואך בחצר, אפילו כלל בבהכ״ג מספידין אין אשה אך העיר, רבני
 בכאן שמספידין ההספד נהגינן, לא אנן בבהכ״נ חבר אשת שמספידין הש״ס בשם

 הרב מתחיל לדוגמא א׳ לך ואכתוב באו, מקרוב חדשים ויש קדמוניות כ״י הם
 אוכלה ולא ברכי וכשלו כח, בי נשאר לא הדין יום בזכרי וכו׳ תמים הצור ואומר

 לפי ומוסיך וכו׳ המכובד אחינו אסיפת על שחוח, ואלכה ואשתחוה אקוד לברוח,
 עולם בורא לסלוח׳ לו וירבה ירחמו חיים ,אלהים המנוח פלוני הנפטר מעלת
 כריח זכרונו לה5וי לסלוח, לו וירבה ירחמו העצה גדול לסלוח לו וירבה ירחמו

 עונין הצבור וכל כת, יגיעי ינוחו שם אשר מנוח, וימצא יובא עדן בגן הניחוח,
אומר וכשמשלים א״ב, ע״ס חלילה וחוזר וכו׳ תמים הצור פסוק מר בקול אחריו

:אחר הספד השני הרב

באו מסרוב חדע״יים ואלו
ן נ י ח  לגן עלה אכן מצאנוהע ולא חפשנוהו מאתנו, הנעלס פלוני המכובד א

 תמחול וכו׳ עולם בורא ותחנה, תפלה מאזין ירחמו חיים אלקיס עדנה,
 יחטאנה, ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין כי תעלנה, לא לב ועל חטאיו לכל

 :וכו׳ הצור נא, סלח חינן אשר רבינו משה ועם חנה, בן שמואל עם חלקו ותשים
י ר כ ז  וכשלו להרים, תכולנה ולא הידים ורפפו איברים, כל רעשו הדין יום ב

נסחרים, עונות ימחול אפיס על אשתחוה מאורים, יוצר מאימת הכרכים
 המורים, גדול או יקרים, מאצילי (או הדורים, בין שושנה וכו׳ פלוני אחינו על רחם
נ»ולס בורא וכפורים, סליחה לו וירבה ירחמו חייס אלקים ערט) לפי איש איש

CD וכו׳



יוסףמנהגיםנחלת
ט/  הטהורים, נשמות כין למחיצתו ויעלה קמורים, קרכן כריח נשמתו תקבל ו

 צרורים:- עדן בנן וחסידים צדיקים ועם וישרים, חמימים עם חלקו ותשים
 וכו', צדקותה ויזכור ירחמה חיים אלהיס החסידה, התמה בנשים נעימה

 ותשים מהרתה, ושימור נורתה והדלק חלתה, בהפרש זכותה ויכתוב
חסידתא: נשי כל צדקניות ועם אמהתא ארבע עם חלקה

ה מ י ז ן כו/ תשועה לה ותושיע ירחמה חיים אלהיס הצנועה, הכבודה בנשים נ  ו
 בדוחק וראה חטאותיה כל תמחול ושבועה, ברית זוכר עליה ויחמול יחוס. ^

 :הופעה בעלי נשי הכבודות עם ופניעה, צער בלי תובא עדן בגן השעה,
ז ן ד  העיר ורבני גברי, ה׳ והנכבדים גברי, ג׳ אותם מספידין העם המון כי ו
 המת בבית אותם עושין" יש למת שעושים הקפות ז׳ גברי, ז׳ ^

 כתןז חולץ רצה אס המתים כל על סט״ו ש״מ סי׳ י״ד מר״ן כתב בבהכ״נ, ויש
 לנו אין ואנו עכ״ל, שיקבר עד המטה לפני כך והולך כתך לחלון חייב ואמו אביו על

 הסמ״ק וכ״כ כלל כתך לחלוץ נהגו לא דהאידנא הב״ח וכ״ד נתך, לחלוץ מנהג
ם : בו והכל פד ר  מ״ו זקיני ואבי הש׳׳ס כדעת המטה, לאחר יוצאות■ הנשים היה מ

 שאס ויקהל. הזוהר בשם הב״י וכ"כ כלל, מלצאת הנשים את מנע נע״ג ישועה
ר :לעולם רעה גורמים יוצאות ש א  קבר לו חצבו למקום הנפטר אה יביאו נ

 מזמור ואומרים ז״פ המת את יסבבו המלוים וכל הארץ על לקברו סמוך ישכיבהו
 הקליפות כח יוחלש עי״ז כי וכו׳ למעלות ושיר וכו' בכח ואנא וכו׳ בסתר יושב

:ע״ש יבק מעבר בס׳ ונז׳ המקובלים וכ״ד והמקטרגין
י נ ב  וצדקת מעלת כתובים ועליהם הקבר ראש על זקופין אותם עושים המצבות א

א : הקבר לאורך מושכביס שהם ראיתי הצבי .ובארץ הנפטר,  נהגו ל
 בשורה האבל לפני עיברים הקברות מבית כשחוזרין רש״י פי׳ כשורה, לעמוד בעירנו

 ושאלתי הפוסקים בכל מוסכם זה דין הלא כי ותמהתי תתנחם לו וא׳אימר א׳ וכל
 דכתובית _פ״א ממש התלמוד כנוסח הוא בעירנו שאומרים הדין צדוק מגיד, ואין
 ולהניח סדין עליה ולפרו^ הקיר על ב״מ מת של המטה להטות בעירנו נהגו

 על הכלי עם הנר שוברים הג׳ וביום ימים, ג׳ כל חרש כלי על דולק נר תחתיה
 הנר שמתפללין במקום אך הזוהר ובספר במדרש לזה סמך ויש הנפטר, קבר

:בלילה בין ביום בין שבעה כל דולק
ל ב  ומחלקין קאוי כוסות להמתפללין מושיטין שחרית תפלת לאחר אבלות ימי ז׳ ב

 לו אין שהרי עדשים יחלקו לא למה ותימה שומשמין, כך מלא א׳ לכל
 מצוי אנו העדשים כי ואפשר וכו', עדשים כך פה לו אין אבל מה כמחז״ל פה

 האנגלים שנכנסו וטרם הים, ממדינת אלא בא אינו עתה גם כי הראשונים בזמן
 הת-מן בכל מצוי שהוא השומשמין שא״כ מה כ״כ, מצויות ספינות אין הזאת להעיר

 לו אין הוא וג״כ צלויס בצים שמחלקין ראיתי הצבי ובארץ במנהגם. החזיקו ע״כ
שבי פה.  עבור ז׳ כל היום כל ללמוד עניים ת״ח ג׳ לשכור מדקדקים עירט 'ו

 כל ולומדים כתו, לפי איש כל עשרה עד ויש ת״ח ה׳ שוכרים ויש הנפטר, מנוחת
 וכו׳ אמה דיין אמת אל המזון בברכת ומוסיפים סועדים ואז תהליס ספרים ה׳

ט. סי' יו״ד הרמ״א כנוסח  נטור. עד הקדוש בזוהר לומדים הצהרים ולאחר שע׳
ש׳ק בערב מלבד ויוצאים מו״ע ומתפללין ומשכיביס כנז״ל מספידים ואז היום,

וערב
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 כל ב״מ בעיר דבר שהיה התר״ם בשנת ת״ש. לחחר בבקר ר״חשמספידן וערב
 סוף בירד הרמ״א וכ״כ בעוה״ר. תפלה ולא צה״ד ולא הספד בלא במגפה המתים

:בעיתותא משוס מתאבלין אין הדבר בשעת כי שע״ד סי׳
ו נ ג ה נ  הוא, התפלה חובת דמכלל האבל בבית ור״ח בחטכה ההלל לקרות מ

ג׳ סי׳ וע״ל היוס, ושיר היס משירת שנא דמאי יקרא האבל ואף
 לכבד הנשים נהגו ז' ביום חוששין. ואין אומרים שבת בקבלת מדליקין במה נם

 במיס טפס כל רוחצים האבלים גס פרופות. ביצים עם ונתר במים הבית ולרבן
 :ידו מסת כפי איש איש לעניים קפניות או חפים ומחלקים ונתר,
ו נ ג ה נ  היורשים עושים חדש, י״ב וליל ל׳ וליל שבעה ליל צייפוהוא יאהר בליל מ

 עוסקים והאנשים והפף הנשים לרוב ודבש שומשמין ומחלקים לרוב קאהוי
 ופירותוכו' וקליות ושכר קהוי לפניהם ,ומביאים וזוהר תהלים משנה המת למנוחת

 במאה״ע העיר פובי ז׳ הסכימו התרנ״ו שנת עד ליתומים מרובה הפסד הוא וזה
 ועל הנז׳, ודכש והשומשמין הקאוי בפל וממילא אשה, שום תבא שלא וגזלו

 ^בליל בעירנו הנהוג הלימוד םדר לבד, קאוי כ״א יביאו לא הלומדים האנשים
 אחרון ופ' ופ״א כולה, זבחים מסכת משנה לומדים תחלה כך, הוא צייט יאהר

 ובקשה וקדיש הנפער שם אותיות אפי ותמניא דתהליס, ד׳ וספר דמנחות,
 וכו׳ ישראל ימי ויקרבו ויחי בפרשת או זופא, אדרא זוהר לומדים ואח״כ והשכבה

ש :שרה חיי פרשת הנעלם מדרש לומדים אשה היא ואם  עושים מעשה אנשי ר
 אפ׳ ותמניא זופא אדרא רק והלימוד חלדס, ימי כל ושנה שנה בכל לאביהם כן

: לבד המת שם אותיות משניות ופרקי
3^  ולומדים הנפער וקריבו שכינו מתאספים הצהרים אחר ש״ק בכל חדש י״ב [

 המת למנוחת והשכבה כקשה אומרים ואז מנחה זמן עד הקדוש בזוהר
 לשכב לאיש וחלילה שבת בכל מפתו לו להציע נכבד אדס במת בעירנו נהגו
 חיותו, בחיים שהוא כמו דלוק ונר במקומו השולחן ועורכין חדש, י״ב כל עליה

 לבני של׳רביאמר פפירפו בשעת דכתובות פרקי״ב בש״ס הוא הזה למנהג ומקור
 שולחן במקומו דלוק יהא נר אמכם בכבוד הזהרו א״ל אצלו בניו נכנסו צריך אני
 אתי הוה שמשי בי כל פעמא מאי במקומה מוצעת תהא מפה במקומו ערוך יהא

אלהיסדמעה ומחה לנצח המות בלע וט׳ע״ש, לביתיה :כלפניסאנס״ו מעל ה׳

' ׳ בטעות מנהג כ״ה סימן
 חלבנה ומעשנים האשה שתלד במקום ביצים משברים היולדת בבית נוהגים

וז׳ ביצים ז׳ מביאים נקבה אס זכר אס ללידתה שביעי בליל ויותר וכו׳,
 חלבנה ומעשנים אחד, פתח על ביצה כל פתחים ז׳ על הביצים ושוברים מגמרות
 ומחיראות, מרחצאות בפתחי ואפילו א׳ פתח על מוגמר כל השומים וקליפות
 זה מה על שאלטס וכאשר קוים, ז׳ פתח כל פתחים ז׳ על ג״כ עפרן ועושים
 וולדה, ליולדת יזקו לבלתי והמזיקים השענים להעביר. הנשים והשיבו כך תעשו

 הרחיבו והמילדת הזקינה עד המנהג כן והושיבו א׳ פתח על די לתומינו ואמרט
כ״א מזיקים אינם השדים א״ל וכו/ ב״מ לשדים לרצות■ לומר לשון האריכו פה

ברשות
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 אתס וא״כ בהדיה קפדין לא קפיד דלא מאן רז״ל לט מסרו גדול וכלל ברשות

הס והלה השדיס בכבוד תפגע פן לך השמר הושיבו בהס, להתגרות המתחילים
תשובות ועוד וכו׳ ובינס בינינו עולס מלח וברית ח״ו אותנו שומרים השדיס ר״ל
 הראב״ע בשס כ״ג סי׳ לעיל כתבתי כבר הזה המנהג על ידאב לבביט כאלה; הבל
אלהיו מתחת זונה הוא בהס ומאמין השדים ר״ל אותם שמבקש מי כל ז״ל

יכולנו מה אבל והנורא, הנכבד מהשם חוץ ירע או שייטיב מי יש כי היחשוב
 הי״ו החברים עס נדברנו הלימוד גמר לאחר בבהכ״נ בהיותינו א׳ פעם כי לעשות

 מימינים הסעיפים שתי על פוסחים בכה אומר וזה בכה אומר זה הזה הדבר על
 חמור איסור הוא כי הזה השטות למנהג לבבכם שימו להם ואמרתי ומשמאילים,

 כי יועיל ללא הנל אבל וט, הזקנה דיבור להם ורמזתי וההקטר הביצים שבירת
ד :דעות לד׳ בזה נחלקו הי״ו החברים ח  מנהג לבטל לבו לערב יוכל מי אמר א

 עד כי משה עשה אשר הנחשת נחש וכתת הזה המקרא עליו קראתי וזה אבות,
 לשון ופירש״י נחשחן, לו ויקרא לו מקטרים ישראל בני היו ההמה הימים

 לבו מלאו איך תשאל וע״ז ע"כ, נחשת נחש אלא אינו בזה צורך מה כלומר בזיון
 בני שטעו שראה לא אס מרע״ה שעשה הנחשת נחש לכתות המלך יחזקיהו של

 כי לזקניהס שאלו וזקנים להזקנים ששאלתי ועוד כך, הוא דידן ובנדון אחרי/ ישראל
 למדו מקרוב רק הנז׳ וההקטר הבצים שבירת ר״ל כך לעשות נהגי לא קדם בימי

 מצאתי ולא המנהגים המון בכל חפשתי ועוד העכו״ם, ממנהג כך לעשות
ולוא אין הכריע ולא לזה שזכר גבורים שלטי בעל הרב מלבד כתוב זה מנהג

:בידיה ורפיא
ד ח א  לקטרג שלא רק לעזאזל משתלח הוא כי המשתלח משעיר שנא ומאי אמר ו

 שעיר גס כי ראיה איני זה א״ל וההקטר הביצים שבירת וככה עלינו
 הרמב״ן וכ״כ כלל, משלחים הייט לא הקב״ה שציונו אילולי המשתלח

 תהיה אבל חלילה לעזאזל מאתט קרבן שיהיה המשתלח בשעיר הטנה א־ן ז״ל
 למלך סעודה שעשה למי בזה והמשל בכך שצונו טראיט רצין לעשות כינתינו

 הסעודה העושה 'fש̂א פצוני לעבדי אחת מנה תן העושה האיש את המלך וצוה
 נותן והמלך למלך נתן הכל רק עמו יעשה לכבודו ולא ההוא לעבד כלום נותן
 שא״כ מה ע״כ, צוהו אשר כל המלך לכבוד ועשה מצותו זה ושמר לעבדו פרס

 אמורא ולא תנא ולא נביא לא מציט לא לעשותו הכריחנו מי הזה הטעות במנהג
 סי' בי״ד .מרן כתב והוא ההפך מצינו אדרבא כך לעשות שציונו פוסק שום ולי!

 שאוסר מי יש טוב ריח לו שיש בעשב הבית לקטר וז״ל הרשב״א בשס קע״ט
 לשד כמקטיר שנראה מפני הש״ך וכ׳ רע, ריח להסיר כדי כן עושה כן אס אלא
ט  אמרו טוב ריח את״ל ואך כנז״ל^ מלא בפה מכ״ש הסתם על שחשו הראית ע״

 סי״ט: שם י״ד ע״א, משוס חייב לשד המקטיר מ״מ כחלבנה רע ריח ולא
ד ח א  שביטלו בשביל ויאמרו ח׳ו אסון איזה יארע אולי המנהג נבטל כ״א אמר ו

 מי יש כי היחשוב הנדל הראב״ע תשובת לו הושבתי וזה וכו/ המנהג
 ולמילדות לזקינה שנזהיר די אמר וא׳ והטרא: הנכבד מהשם חוץ ירע או שייטיב
 ויש פלילי עון הוא כי ולענד״נ כמנהג, סהס יעשו רק דיבור שוס בפה מלומר

ח״ו לשעירים פיגול ומחשבת תעוננו ולא תנחשו לא ומשוס, תשחית בל משוס בו
והסרת
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 וכן רבים טס נתוכחתי לשוא כזב ושפי רהבים אל ויפנו מהשם הבפחון והסרת
 המנהג זה ויבטל יום יבוא בטה״י יום יבוא ביד; עלתה ולא יגעתי לחנם שלומים

;כ״י בעד יכפר הטוב השם שח^ לו אין אשר המוטעה
 ההוא העישין על ויניעו הילד את ויקחו האש על חלבנה ישימו נשים קצת

 אין אך /“ע מסעיפי סעיך הוא כי למונעם הרואה וחייב אסור נ״כ וזה
 ל״ז פ' ח״ג שלו נבוכים במורה הרמב״ס וכ׳ המנהג. מצד ירק חלילה לזה כוונתם

 היום עד נשאר ב״מ כאש ובתו בנו מעביר ר״ל ההיא הפעולה שרושם דע ז״ל
 וישימו בחתול הקטנים הנערים יקחו המילדות תראה הלא בעולם. לפרסומו

 האש, שעל ההוא העשן על ההוא הנער ויניעו ־האש על הריח טוב כלתי עשן
 נותן ערמת רוע והסתכל לעשותי. מותר אין ספק בלא כאש, ההעכרה חן מין וזה
 מן אלפים התורה כנגדו שעמדה עד הדמיון' כזה וקיימו השאירו איך הדעת זה

ש עכ״ל. רשומו ועומד זכרו נמחה ולא השנים  להוציא שלא מקפידים נשים קצת ד
 אש מלהוציא עליהם וביראה באימה כי ימים ט׳ או שבעה היולדת מבית אש

 בספר כתוב וכן תעוננו. ולא תנחשו לא משום אסור זה גס חוצה^ החדר מסך
 ובעונותינו תנחשו, לא צירינו ציונו וכו׳ ביעקב נחש לא כי וז״ל נ״ט־ סי׳ חסידיס

 לאכול שלא שבת במוצאי אומרים בעונות בודקים בישראל מנחשים הזה ביום שרבו
 תשעה תיך יולדת או בבית חולה כשיש פעמים שתי אש לקחת שלא או ביצים,
 עכ״ל מלכנו, מצות על ועוברים יכול-לדברם הסה שאין דברים וכמה ימים,

ש לעניננו.  יוכלו לו בחיתולים, רגליו ועד מראשו הילד לחתל נהגו נשים מקצת ד
 חתולתם דבר על אמנם וזה הוריהם, אכזריות על חמס צעקו אז לדבר העוללים

 במעי הילד הנה כי מעצמו מובן והדבר החתולה, כזאת אכזרי מנהג אין וכמעט
 יד נוע מבלי בכבלים הושם פתאום לפתע מרחם ובגיחו יתנועע, נוע הוא אמו

 לבל חפשיות בידים הילד יהיה לא למען זאת תעשינה כי אימרים הנשים ורגל.
 כי ידמו לשקר אך וזה משנתיו. בנקל יעורו לא למען וגס עיניו את במו ינקר
 יתלכדו והכרס ^חזה מאומה, להתנועע יוכל מבלי ורגליו ידיו רך ילד לאסור איך

 וגס עליו יכבד נקביו הוצאת וגס חיים, רוח נשמת לשאוב לו יכבד כי עד ויהדקו
 ויזעק יבכה וליחות בלכלוך שעות איזה ככה לשכב מוכרח חתוליו יתלכלכו כאשר

 מבלי עין להעלים רחמניות לאמות נטן אין כזאת מאכזריות א״כ ייעךוישן, עדי
: הוא ישן מנהג כ־ יען ומנהגם דרכם להיטיב

ם  לשפוך המנהג דחיפה או נפילה מחמת נמרצת מכה אשה או איש הוכה ח״ו א
 .הס מה יודעים אינם כנראה בזו אך הנפילה, במקום ביצה גס ומלח מים

ויכפר פנינו מעל העורון מסוה יסיר השם בידיהם. אמותיהם מנהג ורק עושים
:אנס״ו ישראל, כל בעד

הודעה אדם חלדי
ל מ  בזמניהם להם שאירע מה מזעיר מעט כותבים שלומים וכן רבים הצעיר א

 דור ידעו למען הספר על כותבים חלומותיהם גם ומסעיהס וחלדיהם
עמהם עשה רבות ונפלאות נסחרים נסים וכמה עלייהו דעברו הרפתקי כמה אחרון

הקב״ה



יוסחאדם חלדינחלת
 יבחן בו כי החלום הוא מהם ואחד השם בהשגחת האדם יבחן כי וידוע הקב״ה
 יהודה שבאלפי הצעיר ואני הוא. ובדוק בחלום יורהו כך מעשיו כפי כי במעשיו

 ישים אם ד״מ אביו, שרשי על המתחקה הבן כדרך שרשיהם על להתחקות אויתי
 הנער גם חלושות עיניו כי בספר היטב ללמוד כדי עיניו על עיניס בתי האב

 ג״כ הנער וכסתות צריס על מיסב האב אס או הקוך. וכדרך ככה לעשות מהאוה
 בדרך תלך למטן שנא׳ מה לקיים אני גס וככה ועוד. ועוד אביו כמו לעשות חפץ

 שיראו כדי וזקנים אבות מעשה אלך מני א׳ בתחלה לכתוב וראיתי וכו/ טובים
 שלא מחוך כי כמעשיהם לעשות לבס ויתלהב מוסר ויקחו והבחורים התלמידים

 כי בשלימות החלומות כל או הענין כל לכתוב ממני תקוה ולא לשמה, בא לשמה
 או להתייהר זאת עשיתי לא כי במרומים וסהדי אחד, ספר יכילם לא כי א״א זה

:ונכדי ניני ונגד עיני נגד לזכרון הדברים יהיו אס כי חלילה להתכבד

נע״ג ישועה מ״ו זפיני א׳ ־פרק
 שמעתי וחסיד, גאון־ היה עדן דק״ק ב״ד אב נע״ג ישועה כמו״ר זקיני
 שמחת ביום יתר או עז או כבש לשחוט רגיל שהיה אמת מגידי מפי

 בכל נוהג היה וכן אצלו לסעוד הקהל מחשובי התפלה אחר אצלו ויבואו תורה
 והוא לו, לומר לבהכ״נ הטבח בא בריאה טריפה ונמצא א׳ כבש שחט פ״א *• שנה
 הטבח עס והלך התפלה בחצי היו כבר כי דחוקה השעה וגס אמוד היה לא ז״ל

 תחזיר להטבח אמר טריפה, אותה ומצא הריאה את לי הראו להס ואמר לביתו
 והיה המקל את לקח לו, והביאו מקל לי הביאו וא״ל והחזירה למקומה הריאה את

 לר^טבח ואמר ג״פ, וט׳ יכפר רחום והוא ואמר והתלויה השחוטה הבהמה מלקה
 ראו המה טרפות שוס בה היה ולא שלימה היא והנה ונפחוה והוציאוה הריאה תוציא

 להגיד אלצוהו בלבם השס יראת נגע אשר והשרידים בעיניהם לפלא והיה תמהו כן
ן זאת כי לכס אגיד האמת להס ויאמר הפלא, זה להם י א , ה מ  שוס בה ^

 יתתקן כי ברה״ק % והראו מגולגלת נשמה של א׳ ניצוץ בה יש אלא טרפות
בן ימים ושבע זקן התרט״ו שנת לחהעה״ב ונלב״ע זיע״א, וכו' מ׳ במלקות

שנים: ושש שמונים

ו ר מ  מהלך עדן מפה הרחוקה הבירה צנעא בעיר היתה זקנה יהודית אשה כי א
 לאיש אמרה פ״א עדן, ראתה לא מעולם והזקנה היבשה דרך יום ט״ו

שמו עירכם בדיין אתה מכיר מסחרו לרגלי בצנעא שם גר אשר עדני יהודי
הזאת הלילה א״ל אותק יודעת את ומאין הין א״ל וכו׳ כך ותוארו ישועה מ״ו

 מהם נלקח כי חלציו על ידיו גבר וכל באבל טלה הומיה עדן עיר והנה בחלומי
כשמוע וכו׳ גדול הספד אותו ומספידים זל״ת ישועה מ״ו והוא שלהם ב״ד אב

השנה אותה אמרו וכו׳ גדול בכי ובכה בד״ה ואמר בגדיו קרע העדני היהודי
 חזרו ולא התימן מדינת בכל אשר והתבואות הכרמים לקו, הזה הצדיק .שנפטר

על וירחם לצורהינו די יאמר השם תנלב״ה, הזה היום עד לקדמותן
אמן: ישראל עמו

כמו׳׳ר



 יוסף אד□ חלדי נחרת
נע״ג מנחם ידו ב׳ פרק

כד

ר ר מ  גאון היה ת״מ אשתי של זקינה נע״ג עדן דקיק ב״ד אב מנצור מנחם כ
 והיה ערביים של בשוק עובר היה פ״א אמת מגידי מפי /שמעתי וחסיד

 למורינו וסטרו (סייד) שלהם אדון שהיה הערביים מן אחד ועבר כדרכו מנעלים לבוש
ל והוא במנעליו לפניו עבר למה באמרו כל לעיני בלחייו  כי דבר לו ענה לא ד

 עמוד לשמש ואמר לבהכ״נ והלך שמלותיו והחליך עצמו וטבל למקוה הלך אם
 והתפלל ההיכל ופתח לי והגיד בא מת נושאים הערביים תראה אס בהכ״נ בפתח

 החת את הוציאו כי לו לומר השמש בא השלים שלא עד תפלתו שמע וב״ה ה׳ לפני
 לשלום לביתו והלך ההיכל סגר אז אויביך/ כל יאבדו כן שסטרו רשע אותו ור\א

 לא מנחם זה מה שחוק בדרך וא״ל למורינו ושלח המלך בבית הדבר נשמע ממחרת
 : זיע״א אהבו המלך ויוסך! נגפו השם לו עשיתי מה השיבו אחת שעה אפילו הנחתו

ר פ י ל מרי אבא כבוד לי כ ל מנחם שמרי ד  שנה אם כי ב״ד אב היה לא ד
 ישועה זקיני מרי למנות מסכימים העיר טובי רוב היו כי והטעם אחת,

ל מנחם מרי ויהיה ממנו, גדול הוא כי ב״ד אב ז״ל  ל״י סבה ומפני לו, שני ד
 זקיני ישב ולאח״כ ז״̂ל ישועה זקיני מ׳ לו ושני ז״ל מנחם מ׳ אב״ד מינו שחרה

ל ישועה מ׳ : יע״א זכותם שנה, עשר שבעה אב״ד ד

נע״נ שילה מ״ו זקיני נ׳ פרה
י ע ק  ב״ד מל אחד וחסיד צדיק היה נע״ג טוב בן שילה כמו״ר אמי אבי ץ

האהבה בתכלית ז״ל אבי אדוני וכבוד דל הוא והיה עדן, ק״ק של צדק
לו קורא הצעיר אני ולפעמים כא״א, אצל לסעוד קדש בשבת לבא דרכו והיה

 חיבה מרוב במקומו חמיו ומשיב לו הקבוע ממושבו קם דל וא״א הכנסת, מבית
 ומגדנות ויין !^^פוריס תורה בדברי חצות עד כמעט יושבים היו הסעודה ולאחר

 א״א בבית א׳ ושבת בביתו א׳ שבת עושה ז״ל זקיני והיה תמיד, דרכם היה כה
 ביותר לא״א מכבד היה זקיני וכן בשפע, מנכסיו מהנהו כא״א והיה ביו״ט, וכן דל
 זקיני היה הצעיר אני גם חלקם. ואשרי אשרם וכי׳ לא כזו אהבה ראה שלא ומי
 דל לא״א רמז הוא הזה הנאור והרב בנו, כמו כמעט ביותר אותי מחבב דל
 משה כמו״ר בן הי״ו יעקב כמו״ר חתנו אצל תורה ללמוד הצעיר אני יוליכני כי

לימדני כי היה וכן אתי, זר ואין לבדי אני עדן ק״ק של צדק ב״ד מל א׳ נע״ג
כמ״ו אביו אצל התלמידים חברת עם ללמוד ישבתי ולאח״כ שנים ל כמו תורה
 בשעת כ״ש, קל דבר במעיו חש ז״ל זה זקיני לגבורות הגיע כי ויהי זל״ת, משה
 ואין קול אין והנה המטה על שכב ותכך תפלתו והשלים מנחה והתפלל קם ת״מ

:תנצב״ה העיר כל ותהום זיע״א ושל״ח לשמים נפשו עלתה כי קשב

עדן ס״ה ב״ד ד פרק
ו נ ת פ ו ס ת  בקודש ראשון מובהקים חכמים בעירינו צדק ב״ד ל היו זאת ב

I הרב



יוסףמנהגיםנחלת
 הר*ס ועוקר סיני גדול חכס נ״י בנין מנחס כחו״ר הישיש הרב
 נ״י דיין נסים שמואל כמו״ר וקצין הישיש והרב ,יחכויא ולא השערה אל קולע
 משה כמו״ר השלישי וחוע הלבבות את מרעיש הנוראות ובתפלותיו וחסיד תקיף
 כי יאומן לא אשל שלו הזכרון כח על ישתוממו רביס גדול וזכרן נ״י עודד משה

 נע״ג הנז׳ בנין מנחס כמ״ו ראשונו נגיד נלקח בעוה״ר התרמ״ח בשנת ויהי יסופר
 נלב״ע אחריו חדשים ול נע״ג הנז׳ נסים שמואל כמו״ר נלב״ע אחריו חדשים וג׳

ע״ל עודד משה כמו״ר  אש להבה אש ומצוקה צרה שנת היתה הזאת והשנה נ
 ימין על ותגזור וקמניס גדולים בילדים אבעבועות פרחו בעוה״ר כי מתלקחת,

 הצבור כל נאספו חשון בחדש א׳ יום כי עד מישראל, רב עס וימת שמאל ועל
 כמו״ר הנשיא והרב ותפלה, תורה מלאכה ובימול וצדקה תענית צום וגזרו לבהכ״נ.

 הצבור את ויעורר התבה לפני ירד הוא נע״ג משה מנחם כמו״ר בן נ״י בנין
 לצרותינו די יאמר ב״ה השם האש, ותשקע השם שריהם כיד וכו׳ גדול בבכיון
: אמן ישראל עמו ועל עלינו וירחם ; 1

ט ו ד י ל  אלמן לא כי והצדק האמת נביאי הנביאים עבדיו ע״י הקב״ה כי/הבכויחנו .
מובהקים, חכמים ג״כ צדק ב״ד ג׳ העיר מובי מינו כי והוא ■יש^|̂ל

 בקולו, ונאדרי וחסיד סיני הנז״ל בנין מנחם כמ״ו בן נ״י גנין כמו״ר ארב והם
 בפלפולו, הרים ועוקר גדול חכם הכהן יצחק כמו״ר בן נ״י הכהן יצ^ן כמז״ר והל־ב

א- כד ונלירנא  חסיד גאון ב״ד אב נע״ג הכהן יצחק כמו״ר אביו היה נוליא ר\נ
 עודד משה כמו״ר בן נ״י יעקב כמו״ר ומלמדי י מורי המשולש ?חוכו תנצב״ס, ותקיף
 סעדיא כמו״ר בן נ״י בנין וכמ״ו בפלפולו. ג״כ הרים ועוקר גדול חכם הנז״ל
 הוא נ״י מנצור בן עודד כאו״מ וחמודי ואהובי להדייניס. סניף והוא 'וחסיד לזכס
 בן נ״י בנין כמו״ר והמפסר השר והנשיא הרב כולם ובראש כהלל. וענוותן ם״ץ

 המנהיגים הס נ״י יהודה כאו״מ והמפסר השר השני ידיד ואחיו חשה. מנחם כמו״ר
: ושנותיהם ימיהם יאריך השם הקהל. לכל

̂ נע״ג דל כא״א ה׳ פרס
ד י ב  אומנות בעל היה וג״כ כהלל, וענוותן וחסיד תקיף היה ז״ל אבי אדוני כ

 קונמרז וג״כ שנים, כ״ב כמו הממשלה מן שרף יין של קונמרז ג״כ ולקח
 ובנה לעניים חסד ועושה מנכסיו לת״ח מהנה והיה להממשלה, צריפים בתי של
 ממובו לו השפיע והשם ו״ח. אשריו לעניים קודש אותם והקדיש לי״ש בתים ב׳

 והשיאם וזכה הע״י זב״י זכרים בנים ד לו והיו לשכירות וחנויות בתים כמה וקנה
 ז״ל הוא והיה במלאכה עסקו לא ובניו דורות, ר' בניס ובני בניס וראה בחייו

 השנה כל באשמורות לקום בקדש דרכו והיה ובניהם, ונשיהם הס ומפרנסס זנם
 לומד התפלה ואחר לבהכ״נ ומעריב ומשכים יתברך לשם ותשבחות שירות לומר

 תיקונים יעקב עין זוהר חצות ואחר מעמדות, ההלים לישראל חק ערוך שולחן
 פעמים וכמה הבריות בעיני הוא ונכבד זיע״א עיני שראו, מה כפי וכו׳ משניות

 כנז״ל בער״ה׳ המתירים מעשרה ולהיות בבהכ״נ ש״צ להיות צדק הב״ד לו שלחו
בלעל( בעיר ק באומרו רצה לא ענוותנותו ז^^ל.מרוב הוא :אך ועוד, ועוד במנהגים



כהיוסףאדם חלד'נחלת
̂ס יחות זה לבד והותי־ די  הקהל עסקי על לפקח העיר עופי ז׳ בסוד להיות לר

 ויהי הרבות, צדקותיו בגלל נכבד הוא יר״ה הממשלה בעיני גס כידוע וכיוצא
 וקרקפוה נכסיס לו ויש האדם כשמת חק עשתה הממשלה כי שמעו נותו בז
פ1$ ר, ל ״״ ה־ ,ן ר־ אי ה לא אשר נשיה שוה ולב־ית לנ ו ת. פמד מרע־ה נ ,)

״ ־״ליו חלין ־״■'י לנרי ננהיו נל ל ״י ״='״ ״ ״ י׳ ? ' ״I ״ ' ״  .?׳;׳■, '’?

י״ל יהוא ע<■•־•־ נמה האחיסעל נ-ן קטעה נפלה פ״א תא מ• איסת״עא ילא

״ ״י ’־י.'־ ילא ־״ לא "’״ ;L L ' I V ״ ,^ א, ;י ו •ניאו שלא איתס מזהיר פעמי־ ירמה ■דיע•־, נתנאי־ ניניהם שלים יעשה  ל
 שרם ד׳ נמי •סיר-ם סנל יאח״ה נ-נ-הם מחיוך •ה-ה שלים כ״א יממליקח הטעה

1נם'י נ׳ התר״! שנת לשמים יעלה זיע״א, ל־־ה״ב מישלם שנר לי יליח יחצילזכני
: תנצב״ה ושל״ח הלילה בחצות מש״ק ליל

הי״ו האחים ו׳ פרס
כ ״ ח ^ א״י ״לקי א״י נל ננ'י נמלי א ! 'י' ׳

עלתה ולא חלקו א כל וליעול בשמם לכותבו והצרכו כנז״ל בו יושביס
א׳ מכמה נידם ק,  מלק עמהפ ליעיל עליהם מערער•־ דודם ננ• היי כי ־•ני
 הלט ^ הועיל ו^א ביניהם גבו. הראשונים ב״ר עשו כבר כי כדת לא אשר כחלק

 ובכן וכו כידוע בשער ככתוב רוצה והממשלה עכו״מ של לערכאות דודם בני
 ו.זה אחר ביה לו קנו ולזה מעות, נתנו לזה רב הוצאות להוציא האחים הוכרחו

 הערכאות מן עיכוב היה כנז׳ דודם בני נתרצו כאשר ב׳ ם־בה יכו׳. רב בהפצרות
 דחקם מפני מבוי להוציא נתרצו הי״ו ושילה שמואל האחים שני כידוע המבוי על

/ מה עליהם יעבור באמרס רצו לא הי״ו וישועה מנחם אבל ט דחקו כ אח׳ ו
‘"י^יי תנאי על וחזרו דודם בני אותם

^ ו מ הנשיא הרב לבית פעם הולכים היינו ובכן רוגז, נתמלא המשפע  י <;ני
 הד^ר ונתאח. בראשונה מאשר כפלים הוצאות ועם כ״פ המשפע בית לשר וי־עם

 עוב היותר צד על הותו ובנינו והרסנו ונכתב, הקב״ה שםייע עד שנים ג׳ כמו
 לש^א.^^ושי.ה וחציו הי״ו וישועה מנחם לקחו חציו לשנים, אותו שחילקנו באופן

.ו אנס ונצליח נעשה ובכן חזק יאמר ולאחיו א׳ ובלב א׳ בעצה והיינו הי״ו,

הצעיר אני ד פרה
י ו  השיאני אדי חדש התרל״ח ושנת תשרי, חדש התרכ״ג בשנת נולדתי הצעיר »

 תח.ת עד ת תלי בכור בן לי טלד אייר חדש התרל״ע ושנת אשה, ז״ל כא״א
^, ז״ל עודד משה כמו״ר אצל למודי חק השלמתי התרל״ז שנת  אז הייתי ואני כנז

 עד יודע אתי אין המחקר חכמת גס מה הקבלה מחכמת שמד אך שנה, י״ד בן
הבלול הפשע א כ לזה, ראיי איני עדיין כי אתו והצדק ז״ל, רבי לימדני לא כי מה

.וכו מפוסקים הלכות וילמדוני תימני ת״ח ז״ל כא״א לי הביא זו בשנה אך בדרש
והרב (̂ץ י



יוסףאד« חלד'נחלת
 למתוק כדבש בפי ותהי הקבלה מחכמת מזעיר מעע ללמדוני השכיל הזה והרב

 מזה מנעוני רבים ך6 הזה, מדבש מעט טעמתי כי עיני אורו כי נא ראו ואומר
 אעשה לא כי ידעתם ולא ידעתי מה אמרתי דא, סביל מוחא כל לא כי באמרס

 לי אדס בינת ולא מאיש אנכי בער באמת כי תכליתה עד באתי כי שקר בנפשי
 בבית חופתי לאחר במשתה מסובים היינו ופ״א ממני, ידם רפו לא הס אך וכו/
 להחזיר מנת על להס אשאיל כי לי יכלו גס פתוני לשונס בחלקלקות והס ז״ל חמי'
 ולאחר זצ״ל, להאר״י אשר חייס עץ פרי וספר חייס, עץ ספר היקרים ספריס שני

 עולס, עד ישיבו לא כי אמרו הס אך הנז/ הספרים לי ישיבו כי להם שלחתי ימים
 מאיש שאלתים כ״א שלי אינס הנז' הספרים באמת כי מאד עד לי חרה הזה לדבר
 עשיתי דעתי ומחסרון מסכלותי כי וא״ל ז״ל כא״א מאת רוגז לי הוסיפו ועוד אחר,
 ההפריס את ישיבו כי להס שלח בפעס ופעס שקט ולא נח לא כא׳א אך זאת,'

 עוד לשוא אך ז״ל, א״א לכבוד הנז׳ הספרים את למכור הבעלים נתרצי כבר כי
 לאח״ו כי יקר קורא תדע ולמען כדה. לא אשר בעליו מ־ד הספרים וקנו הוסיפו

השס וכו/ השורה מקלקלת השנאה כמה להראותך כ״א בכאן זה כתבתי להתנקם
: יכפר הטוב

ת5^^  התרנ״ד שנת וביתי. אני ז״ל אבי אדוני לבית המי מבית הלכתי התרמיא נ
 והלכנו הנז׳ חדש כבית נשלם התרנ״ה ושנת הנז״ל, הישן הבית אה הרסנו

 ובני הוא בו לדור הי״ו שילה אחי גס בא התרנ״ו ושנת ביתי. ובני אני בו לדור
 עוז ויתר שאת ביתר וחיבה באהבה כיעה״י יחד גס אחים שבת והיינו ביתו,

 ויו״ט; בשבת וג״כ בלילה בין ביום בין ביחד לומדים והיינו מקודם, משהיה
 תאומים, אחים כשני ביחד השולחן על ומוסבים סועדים היינו בחול אפילו ולפעמים

 ימינו ויאריך עולם עד אהבתנו יתמיד הב״ה להפליא, עד אהבתנו נקשרה וכ״כ
ותפארתנו קדשינו בית לראות ונזכה לארצנו בקרוב ויעליט בנעימים ושטתיט וב1י3

: אכי״ר בימינו במהרה

אזכיר השם חסדי ח׳ פרק
א ״  באמצע והבן השני מצד יושבה ואשתי המטה על מיסב הייתי הצעיר אני ^

 כתלים הגג על ויש הגג, על נערים ועלו וכו/ וטוטון קאוי שותין והיינו ״
 אבן ותפול שחוק דרך הקורות את הנערים ויזיזו למעקה קורות ועליהם קטנים
 האבן נפלה כי ותה״ל תחתיה והבן אני וממש הדלעת ותשבר הגג מן גדולה

פודה ברוך לרסיסים, המטה משברת היתה ביושר נפלה ח״ו אם כי באלכסון
: כל״ח הלכ״ט ומציל

 הבטן מלאכת בעושי לראות הי״ו שילה ואחי אני יושבים היינו אחרת
 מאחרינו רעש קול שמענו פתאום ידיעתנו, בלא רעוע כותל חחת וישבנו

 קורה שנשברה נפלה הבנויה מהכיפה אבנים שורת אס כי והנה לראות וקמנו
 סיבת תקיש ומזה תחתיו. שישבט הרעוע הכותל נפל ומיד תיכ̂ן נזק, כל בלי שתחתיו

 ואחי אני ג״כ 'ושביס היינו פ״א גם בפ׳ו. השם נפלאות עמקו מה וכו׳ עמידתנו
ונפל תחתיו ואנחנו ממש הכותל, מן אבנים שורת נפלה והנה הכותל תחת שילה

לצר

פעם



̂דמ חלד'נחרת כויוסף>
ט׳ ודחפה בא מלאך כאלו אז התפלאו הבנאים אחר, לצד ב״ה ?שס הלי״ח, ו

;אכי״ר וצוקה צרה מכל יצילינו
 רעדה נקראה• נקרת כי מרעיד ואני ממעתי קמתי כפור ל־ל התרמי׳ז
 בלבי נמרתי אז יעל; נפלה מות ואימת נקשן לדא דא וארכובותי אחזתני

 ,sשנר בכל הלילה כל כפור בליל ולומד נוער להיות בל״נ אלהי השם יחייני 'אס
 עד הי̂ר וכן הלילה׳ כל ולומד טער הייתי כפור ליל התרמ״ח בשנת כי '־וכה״ל

ו לו אירע הוא גס אשר הי״ו שילה אחי עמי נתחבר רתרנ״ו שנת  ס לומד !הי^ו ̂ו
 ויעקר אכי״ר, ושב״נ בעוב ימינו הב״ה-יאריך תלי״ח, הלילה כל כפור ליל ביחד

 אמן. בימינו במהרה צדק גואל לנו וישלח בשר ■לב לנו ויתן מבשרינו האבן לב
ת נ  איה״ב להיות ועתידה תלי׳׳ת, החמה ברכת ברכתי ניסן לחדש ה׳ התרנ״ז ש

לבר! ואזנה אלקי השם יחייני אם בל"נ בלבי אמרתי אז התלפ״ה שנת
 <וק וח נ -הכ0 ז״ל לכא״א למאור ונר לרבנן, סעודתא עבידנה שנית ברה״ח

:אנס״ו כרצונו רצונו לעשות יסיעינו הב״ה לעניים, צדקה

נפלאים חלומות ט׳ פרק
ת נ  ראיתי בחלומי א׳ לילה כנז״ל ביסורין מדוכה ז״ל כא״א כשהיה התרמ״ז ש

 הצעער אל וא״ל לפ;י עבר איש כדמות והנה אבי, צער על מצעער שאני
 כי המראה על נשתוממתי ואיקץ ל; הלך חלךו ותכן! מלך כמו יחיה אביך יותר

 שמא או ירמוז, מלך לאיזה ידעתי לא אך יחיה מלך כימי אס דבריו הבנתי לא
 נפשו כשעלתה התר׳׳ן שנת עד והיה יתן ומי צ׳ עו׳ מלך מנין כי הוא גימטריא

 תק״ף, שנת נולד ז״ל א״א כי ע״ה, דוד המלך כימי הוא כ• הבנתי אז לשמים
שנה ע׳ שחייה מלך מצאתי ולא בנביאים ןחפשתי שנה, ע׳ הוא תר״ן עד ומתק״ך

: זיע״א ע׳׳ה, המלך דוד כ״א
ו נ י י ח ש  ולבנותו לכתבו בו יושבי^, אנו אשר הבית עסק על משתדלים ס

ל נע״ג כא״א בחלום לי בא כנז״ל, מחדש ^ עמל, אהה לשוא ו
ג, כמו נתעכב כי היה וכן א״ל, ושנים, ימים יעברו עוד עצמך, מייגע אתה לשוא

:הנז״יל סיבות מכמה שנים
א ״  שמיך ומה את מי היא מי אותה ידעתי לא אך מתה שכבר א׳ נערה באה בחלומי ^

 באתי מנהינס וגם עדן מגן באת, מאין א״ל השיבה, שמי תדע בל שאלתיה,
 עולם באותו הס היאך מתו שכבר ופלוני פלוני על אותה שאלתי לי, הושיבה
 כך ופלוני פלוני, במקום בג״ע מקומו פלוני בן פלוני לי הושיבה כולם ועל האמת,
 ידעתי לא ואמרה נע״ג כא״א על אותה שאלתי וכו' אותו דנים כך ופלוני לו, עושים

 כי תדע, לא בודאי תדע מאין זאת נערה וכי אמרתי אז מקומו, אה. ולא אותו
 זיע״א, הוא כך בודאי אמרו למולי היושבים והחביריס העליון, בג״ע הוא ז״ל א״א

 כי להגיד אוכל לא ההס האנשים שמות אך ואיקץ, הזאת הנערה הלכה ותיכן!
 והצבור בביה״כ יושבים אנחנו והנה שנית וראיתי ואישן דבר, הסתר אלהיס כבוד
 נע״- בנין מנחם כמו״ר בן הנז״ל ב״ד אב בנין כמו״ר המנוח ובא יושבים, ג״כ

ליש^ יתכן ולא מת שהוא באמרס עליו צעקו ונם רצו ולא הצבור נין לישב ובקש
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 על בידו שר6 בסודר לסכוהס והתחיל עליהס נתמרמר ז״ל הוא אך החיים, בין

 וביקש אצלינו שבא עד ביחד יושבים היינו הי״ו שילה ואחי שאני וראיתי ואחד, אחד
ולא לו והלך כלל, יחנן לא אמרנו ארגיעה עד אך נתרצנו כמעע בינינו לישב

: תנצב״ה זיע״א בסודר, הכנו
 ובעה״י וכו׳ משניות וכ׳ו״כ ליום דפים בכו״כ אלול בחדש למודי חק קבעתי

 עוניך וסר לי ואמר בשרני איש כמו והנה בחלומי אלול ובסוך השלמתי,
 המולה והנה, בחלומי ד׳ ליל בו ששי מנחם חרש התרנ״ז שנת תלי״תהלכ״ע: וכו׳

 הבעל ונביאי אחאב עס בצהרים בא ז׳׳ל אליהו כי■ לאמר העיר בתוך גדולה
 והלכתי וכו׳, באש יענה אשר תשימו לא ואש לאמר פריס ב׳ ולשחוע להתוכח
 הצבא אנשי וגס מאד מאד רבו לרגע רגע ובין מאוד רב עס ובאו בבקר לראות

 שבא עד הצהרים, עד ז״ל אליהו יבא מתי צפופים ועומדים מצנים והיינו באי
 לא למה ואמרתי פשוט איש כמו אותו וראיתי ז״ל הנביא אליהו הוא זה לי ואמרו

 הביאו אז הבעל, נביאי את להשלות נדי עתה לא כי ואמרו ובלבושיס, במרכבה בא
 הפר את ויביאו ראיתי, לא וניתוחו שחיטתו ואת אחד לבית והכניסוהו הא׳ הפר

 כמו הכל שעשה ואמרו ראיתי, ג״כלא וניתוחו ושחיטתו לבית ג״כ והכניסהו השני־
 כסא על יושב ז״ל הנביא אליהו את ראיתי הערבים בין ויהי בנביא; שכתוב

 דבר כשלג לבן מסתיו ע״פ יורד וזקנו כ־׳׳כ נאים במלבושים ומהודר מפואר, גדול
 וגס מעט בריחוק הכסא על יושב אחאב וראיתי זיע״א ימי כל ראיתי לא נפלא
 נשק נא ז״ל הוא אך ידו להס נותן והיה ז״ל אליהו ידי לנשק באו ושרות שרים
 המלך ויעלו המרכבות הביאו ח״כ6 תחתיו כולם נכנעו כי בלבי ואמרתי .אותם

 אח״כ אחריהם, העם כל והלכו זי״ע לבדו במרכבה עלה ז״ל אליהו אך והשרים
 וראיתי ואישן ואיקץ, ביתי, לבני הזה הפלא מספר והייתי, ער אני כאילו לי נדמה
 יהודים מלאים יכולס ולרבבות לאלפים רבות נרות ובהם הרבה בתים והנה שנית

 בו ויש א׳ מקום שמצאתי עד לבית מבית ונכנסתי פטי מקום מצאתי ולא ועליתי
 דודי בן זנחס5 ישמבר ומצאתי וכו׳ אומר וזה הנה, תבוא לי אומר זה אנשים מעט

 ואיקץ וכו׳ וקליות מינים מכמה פירות מביאים והיו אצלו וישבתי ה״יו שמואל מ״ו
האינגליזי העיר מושל בהם ויושבים ושולחנות כסאות בו יש א' בית ואראה ואישן

הי״ו שילה ואחי הצעיר אני וגם עמהס ישבי העיר מגבירי יהודים גס הרבה ושרים
 השולחן על אצלי ואראה ונו׳ ומגדנות שרך יין והביאו עמהס הכסא על ישבנו

 ולא תולעים מלא כולו וראיתי וברכתי א׳ ולקחתי אתרוגים כמו גדולים תמרים
 היהודים מגביר׳ א׳ עמד אח״כ שתינו, שיך יין אך הברכה על ונתחרטתי אכלתי
ברוך כך עליו וברך בידו הכוס ולקח מהם הוא מי שכחתי אך הנשיא מבית

אמן המסובים כל וענו הע״ה מן בת״ח והחפץ העמיס מכל ישראל בעמו הבוחר
: ואיקץ ב״פ,

 החלונות מן מיס מעט השופך שכל הממשלה גזרה סיון חדש התרנ״ח
 כסך בקנס שפוכים מיס או סרחון מעט במבואות נמצא אס או לרחוב

 וכו', כסך חמשה וזה כסך עשרה שלם זה נלכדו עמנו מבני משלשים ויותר רב
 ביה שר לפני והטינופת הזבל לוקחי החיצונים על הממונה בהס הפיח וביויחר

טחנו בני את ומגדך מחרך הנז׳ הממונה והיה לשוט, בחלקלקות האנגלי המשפט
ומקלל



כזיוסהאדם חלדינחלת
 עמו נקמח ינקוע ב׳׳ה השס בעוה״ר, בכפע פשע לא על נמרצת קללה ומקלל

 ימים שני בעוד אותנו והזמינו שקר עליט העלילו הי״ו שילה ואחי אני גס ישראלי
על גס ני בלבד הקנס על לא ודואג חעף סר ההוא היוס כל והייתי למשפע,
יושב נע״ג כא״א והנה בחלומי בסיון כ״ו ההוא בלילה הנז׳. והחרופיס הקללות

 שהיינו ובעוד פסח, ליל שהיה לי נראה ני הבית בני כל עמו ומסובין השלחן על
 לומר כפר לי הושיט וג״כ ושת־הי וברכתי יין כוס ז״ל כא״א לי הושיט מסובין

 קול בשפל זמר וזמרתי הנז״ל הדבר טל מיצר הייתי ואני טוב, יוס לכבוד פיוט
דאגה הסר כדרכך ערב בקול תזמר לא למה לי ואמר ותמה ראה כא״א התחנה,

ס ז״ל כא״א לקח אח"כ ■ תחוש, ואל מלבך ושתה היום קידוש עליו וקידש יין ט
 וג״כ פסח, ליל שהיא לי נראה ג״כ בחלומי שני בריל ואיקץ. לשתות, לי ונתן

 זיע״א תנצב״ה וכו׳ ביחד וסעדנו לשתית לי ונתן וקידש יין נוס לקח ז״ל כא״א
 כי בדבר טעה הנז׳ הממונה והנה וחקרנו המשפט לבית הלכנו ימיס שני לאחר

:כל״ח הלכ״ט תלי״ת בדימוס, ויצאנו שלנו הכסא בית היה לא
 אי״ת, החברים עס ללמוד נבהמ״ד הולך הי״ו שילה אחי היה התרנ״ח שנת

 בפעם ופעס בבהכ״נ, הלימוד במעט נסתפקתי כי לילך חפצתי לא ואני
 משיב והוא בבהמ״ד היה חידוש מה אותו שואל הייתי מבהמ״ד הי״ו אחי בא כאשר
 זה א״ל בחומי ואני חריפתא, פלפלא לי אמר טבח חמשה בליל פ״א עד ט״כ,

 עלי ומתכעס בא נע״ג כח״א והנה בחלומי לילה אותה וישנתי הבל,' של חריפות
 להתרגז הוסיך ז״ל וא״א חטאת־, מה פשעי מה א״ל מראות נבהלתי ואני כ״כ,
 כשמעי ואני בלע, דברי עלי הוצאת ואתה וכו׳ פה פתחון לך יש עדיין וא״ל עלי
 והתחיל כעס על כעס הוסקה ז״ל וא״א מעילס, דברים היו לא ח״ו אמרתי זאת

 מה עלי נפלה גדולה חרדה ואיקץ, וכו׳ אדוני בי לו התחננתי ואני אותי, להכות
 בלילה שאמרתי מה ז״ל כא״א דברי ירזמון מה על הבנתי אז היה, מה ועל זה

 עויתי חטאתי ואמרתי ניחחיטתי ועתה וכו', הי״ו לאחי התרשלות ח״ו ויהיה לאחי
^:ב״ה- יכפר רחום והוא מפי כזה דבר שהוצאתי על ופשעתי  לעפות יזכינו עון.

 :אכי״ר בניך שלוס ורב ה׳ למודי בניך וכל מ״ש בנו ויקיים כרצונו רצונו
 רשורל לקתתי ולא פונדק אותי לעשות בשוק א׳ ביה בניתי התרנ״ט ת1ש

 וב"כ כך בין צריך, וחיני הוא מעט בנין אמרתי כי כנהוג מהממשלה
 ואני וכו׳ דראה השופט שיבא עד מלבנות ומנעוני חיילים ובאו להממשלה נשמע

 א״כ רשות בלא בנית אתה וח״ל השופט בא בכסלו כ״ב עד מאד, נרלפחדתי
 לעשות לי הניד ולא רשורל וילכיול המשפט לבירל תבא הבנין להשלים רצינך אס

 יכולנו ולא בבית מחד עד סרוח מרל והנה בחלומי ההוא בלילה כנהוג. מבו־
 שקרינו ועד בבית, הזה המת חת הביא מי צועקים הבית ואנשי הריח מפני לעמוד

 הבנרלי אז ואיקץ. הכסח, בית לחיר המה את והשליך א׳ בא להיציאו להטשאיס
 הייתי אך בטובתי, שלא כיחי על מבוי ממני יקחו כי לי יגיד החלום בעל כאלו
 מבוי ליקח רצרלה לא הממשלה אך לי, גדול נזק כי מהאמצע המבוי יקחו אס מיצר

 עד ב״פ. הפקיד אל השופט מן רגל־ את כתתרלי לשוא כנז׳, מהאמצע כ״א הצד מן
א והנה בחלומי ש״ק ליל הצד מן כ״א יקחו לא כי בני תצטער אל א״ל זל״ת כא׳

: תנצב״ה זיע״א היה, וכן כחפצך,
זה



זה
ואחי

 יוסף א״י מסע נחרת
ישראל ארץ כזסע י פרק

 איסהייעא ולא הקדושה לאדץ לטלות וחפץ משתוקק ואני שניס כעשר לי
 הצעיר אני ועלינו הדברבעה״י ונסתייע השם זיכנו הרנ״ע שנת זו שנה עד מילהא

 והנשיא הרב בן (מיוש) משה סי׳ ה״ה היקרים הידידים בחברת הי״ו שילה
 מנצור מנחם מו׳ אהרוני בן (מיוש) משה סי׳ ה״ה ועם נ״י משה מנחם בנין מו׳
 הב״ה אשתו, זו וביתו איש אחד כל ועלינו נ״י משה־ נסים מנחם ה״ה ועם נ״י,

 שחביבה ומפני ולשלום, מוביס לחיים חפצינו למחוז ויגיעיט צדק במעגלי 'ינחנו
 ופרט, פרט כל על מעט בסיפור אאריך ע״כ ארה״ק לארצינו הזאת הנסיעה עלי

 הקטור אניות הינדייא ברוש הנקראת זוננברי לספינת עלינו פ״ק שהוא אייר י״ד ב' ביום
 הספינה מן הסחורות מירידיס עדיין כי אפנה אנא ידעתי לא לאנייה עלינו כי ויהי

 באלה נסיתי לא כי ומבוהל דהוס שעות ב׳ כמו וישבתי האופנים רעש ובקול
 טוב מה לי אמרו הי״ו החברים אימצני, ארה״ק שעשוע לולי לחזור אמרתי וכמעט

 במים אותו רוחצים יום בכל הספינה גג על כי מכסה^הסחורות, מקום נמצא אס
 המיס מפני למקום ממקום החפיציס לפנות יום בכל אנחנו ומוכרחים למשעי
 הגשם, יהיה עליו ולא כידוע הספיגה מגג גבוה הוא הסחורות מכסה מקום משא״כ

 עליו, רובצים גויס ששה קדמונו כבר אבל הנז׳ א׳ מקום מצאנו מחפש־ס שאט ועד
 לישן נוכל לא כי התנחמנו כמעט אבל א' מצד ואנחנו א' מצד תשבו אתם א״ל
 והלכו מעצמם עמדו הנז׳ הטיס והנה לעשות מה מתיעציס שאנו ועד הגויס בין

 סביב כדור אותם ועשינו והחפצים התיבות לקחנו תכך ואנו אחר, למקים להם
 כי לאות בקרן תקע החובל רב ערב לעת כל״ח, הלכ״ט באמצע ונשב סביב

 בקול כסיפה ויורדו עלו והגלגלים לשגשג התחילה המוכנה רבצה תעזוב האנייה
 לא בלילה אך הים, תפלת הגיתי לבבי רגשות בכל דרכה, עשתה והאנייה המון

 השחר לעמוד קרוב אס ליס, שעליתי הראשונה הפעם זה כי הומה לבי לישן יכולתי
^ כ״א לפנינו אין והנה בבקר קמתי לי, ערבה ושנתי נמתי מ  תלך ויס׳והספינה ש
 והרי מיון הרי לפנינו נראו שעה כעבור אך ובוטח, שוקט הים כי מעצור באין
 אני אך זה, בדרכנו פגעט ספיטת כמה גס ביס סער מעט היה ה' יום טור,

 ו׳ יום השם, ירחם הכאב מפני לישן יכולתי ולא ימים ד׳ בעיני וכאב צעד חשתי
 החל קר ורוח לשבתו אלהיס חמד ההר סיני הר הוא ההריס ראשי נראו ע״ש

 החוך על עמדה והספינה סיויס לעיר הגעט חצות קודם. כשעה ש״ק ביום לנשוב,
 מוכרי לספינה אצליט סיויס מעיר באו גויס גס סחורות, ולהעלות להוריד שעות כד^

 יהודים א״ל וכו׳, ופירות בציס מהס נקנה אס לאמר אלינו קרבו הס ממכרות
 הנק׳ התעלה לחפירת ונכנסנו מסיוס יצאט א״ח שעות כ״ג היוס ושבת אנחנו
 הנפלאה התעלה שעה, ט״ז מהלך וארכו הספינה אורך כחצי רחבו אשר קנחל,
 הזאת התעלה סוך יס הנ׳ האדוס יס עס התיכון יס ימים שני מחברת ההיא

 החפירה על יעץ אשר המהנדס משלה, עפר על אין אשר תבל מפלאי לאחת נחשבת
 כלפי ופניו תבניתו דמות סמל ועליה גדולה מצבה סעיד ברת בעיר לי עשו הזאת

 'גנות האחד מצד אשר רואי עין מרהיב הזה הקנאל שיש, אבני הכל הקנאל
תקפתנו מש״ק בליל הזאה, מהחפירה הוציאו אשר חול הרי השני ומצד ופרדיסיס,

^ צנ



ענחלת ס כחיוסףא״י מ
 מהקור עשר מני א׳ יגיע לא בעירנו טיר^ושבט .בחדשי אש־ חזק וקור צנה

 פעמים ג' הזאת הלילה ל; הממו לא צמר ואדרת בשלמות נתעטפתי כי גס הזה,
 :מאחרינו הבאים תמצין הנקראים חשובות ספיטת ג׳ מפני אניסינו קשרה

□ ן  ייורכי בידי ולבשנו תימן מלבוש* בגדינו פשטנו בעיר לבא הטעד יום א׳ י
 כשתי ע־רי אנשי יכרוני לא כמעט האדומה מגבעת ראשי על בשומי אשר

 •הודים ג׳ אלינו באו שטרד וטרם ,סעיד ברת לעיר הגעט חצות קודם שעות
 מ״ו ומלמדי מור* בן מנחם ה״ה הס הלא בשלומינו ולשאול לבקריט עירינו מילדי
 זה מכירנו יהי נ״י הכהן מנחם בן ניכיס וה״ה נ״י טיבי בן טוב וה״ה ̂ נ״י משה
 לבית נכנסנו אח"כ האנגלי להציר תעודתינו כתבי מסרט לעיר כשירדנו ,ברוך

 אוחו הנחנו והשאר לנו הנחוצים דבר־ס כ״א לקחנו לא החפצים מכל אך המכס
 מ״ו מנחם היריד בבית נתאכסנו הי״ו ואחי אני ̂ ליפו שנסע עד המכס בבית
 קצת וראינו לבקרינו באו רבים נ״י עואץ בן יוסך ה״ה עם דר שהוא הנז׳ משה
 הוכחנום וכאשר הכרנוס לא כמעט אשר במספרים זקן ומטלחי הראש פאות קצוצי מהם

אלו כי השיבו בפאות יד נגעו לא כי אחינו מיתר מוסר תקחו הלא לאמר זה על
עושים אנחנו ע״כ בנו מקרוב חדשים אנחנו שא״כ מה רביס ימים בעיר דשו כבר
 הנכרים ללעג חשו לא בעיר רב זמן שישבו אלו א״ל שנן, כל הגויס, לעג מפני זאת

 שמענו עוד בתהו עלו דברינו לשוא אך הזמן, פני לשנות מהרתס •מדוע אתס
 העיר בעיניהם׳ היינו וכמרגליס בנו הארץ כל את לחפור כי מאחרינו מספרים

 עתה כפר כ״א היתה לא הקנאל חפירת טרם מלפנים כי מליאה תשואות הומיה
 ובכל יום בכל אליה הבאות הספינות מהמון המסחר ורבת גדולה עיר נעשית

 היהודם את ישנאו שנאה תכלית הגריכיס לבקרים חדשים רביס בתים בונים רחוב
 חך לקצצם ואמר בפאת.ראשי אחז א׳ גריכי והנה ברחוב למייל בלכתי כי והוא
 ויצו מילא ובידו דבר לפיו אוכל וגם אעשה לעשות, תוכל טרם וא״ל הדפתיו אני

 שפטים בך ויעשה האינגלי להקנסל אלך תכך א״ל אני מספרים לו להביא לנערו
 של בשלומה הוי^זתפלל חנז״ל אמרי נעמו מה ממני, ידיו ורפה הארור פחד אז

 והנה מה דבר לקנות הערביים בשוק הלכתי א' יום וכו׳. מוראה שאלמלא מלכות
היהודים מדרך אין ח״ו א״ל דמים, שופכי יהודים אה ואמרו ראוני ערביים ג׳

בליל והיין המצה לכס תצלח לא הלא יהודי יא תכחש ולמה השיבו דם, לשפוך
 שקר א״ל השיבו א׳ פה הגריכים כל זה, לכם הגיד ומי נוצרי, בדם כ״א פסח
 נמרצת קללה קללתי אך כזאת נבלה לעשות ליהודים חלילה שונאינו עלינו טפלו
כ  הגכיכים שכל היתכן ואמרו ותמהו שמעו הם הזה, הרע המעשה שעושה מי ע'

 יסחו זאת מה ושאל עבר א׳ גריכי והנה וכה כה בין מלבם, כזה נתעב דבר יוציאו
 בעיניך, ראית האם א״ל ^בודאי, עושים אתם כך וא״ל לנגדי פניו הפך הענין, לו

 הגריכי שקר, הכל צריך ערבא ערבך א״כ א״ל לי, ספרו אחדים טצרים לא השיב
 שהיהודים נאמנה ידעתי א״ל עובר, שאין מקום א׳ לזוית והוליכני בידו אחזני הזה

 על השמים מן לכס עונש הוא אך יסודה בשקר הדס עלילה זה מעון חפים
 הוא כך מעלילים הדתות ושאר והפרסיים הישמעליס אם א״ל במשיחס, שעשינו

 מצד שאינה ולעדות לאות וזה לבד בנוצרים אלא אינה זאת עלילה אך כדברך,
כזאת נבלה דבר להוציא לכס היא חרפה אשר וחמס, ועול נקמה מצד אלא עונש

מלבכם



ענחלת ס יוסףא״' מ
 דעות לאל א״ל דתכס^ או דהינו האמת אור ישכון הדתות משת• מ־ אמר מלבכם,

 בשביל להתגייר מבקש אני לי אמר המעשה, את ישפוט אדם ובן האמונות נתכנו
 גרים מקבלים אינם היהודים א״ל בדברים אותו שסעתי אני יהודית, אשה לישא

 אם מתחתיו האש ומסיקים נחשת דוד תוך לתתו והוא בחינה ע״י כ״א בזמה״ז
 מגיירים שמעתי אני עלי צעק יהודי דובר אתה שקר אותו, מקבלים אז חי יוצא
 כמוך, אשי: חמדת בשביל ואינם הס לב ישיי ההם הגרים א״ל וטבילה, במילה רק

 א״ל והלך, שכמו ופנה עורף!, וקשה עזים היהודים ואמר עלי אפו חרה הזה לדבר
 ; להנצח קשים ז״ל רש״י ופי׳ יכו', באומות ישראל הס עזים ג׳ רבנן קדמוך כבר

ג ״ כ ה ב  פסוקים אומ׳ גס העומר ספירת בשביל ערבית תפלת מאד מאחרים ב
 מתחילים אינם ש״ק ביום ,הוא ונכון סה״ע קודם הספירה מענין

 בניגון,בתפלת מהודו רק ומתחילים היום משהאיר שעות שתי לאחר אם כי התפלה
 רם בקול להאחרונות ג״ר בין האמצעית הברכה את הש״ץ יאמר דשבת שמ״ע

 הכהניס. יתחילו כאשר החול ברכת יטעולאמר לבלי הצבור את להזכיר בזה וטעמם
 בברכה יתברכו למען הילדים בניהם על טליתס ■פירשיס הצבור מן יש ב"כ לברך

 כל ישראל, אשריהם הכהניס שישלימו עד מפוטפיס יהיו וכה בתורה, המשולשת
 שאינם מוסף! בהפצת חידוש מצאתי זה ראה לבד הספרדיס כמנהג תפלתם

 הצבור וכל רם בקול אומר הש״ץ לבד חזרה כ״א כדין וחזרה לחש מתפללים
 נתווכחתי התפלה לאחר כדת. לא אשר כפים נשיאות גס ובטלו בלחש עמו אומרים

 ויה״כ מר״ה חוץ פיסק בשום נמצא לא אשר המנהג זה מה א״ל מהם קצת עם
 מנהג א״ל כלס, יאמרו המנהג הוא כן במנהניס, כנז״ל לזה דעות יש יובל של

 המין מפני הטעם אמר מהם שא׳ עד הוא, טעות מנהג ויסוד ושירש טעם בלא
 יבאו לא קמעא עיד עליהם יאריכו אס אשד כ"כ בהכ״נ ישיבת להם שקשה העם
 א״ל במעיטוי, הרע לבחור ע״ד כך הקהל מנהגי תקנו ע״כ כלל, לבהכ״נ עוד
 יבטל מוטב יותר עיכוב מזה ימשך אשר בזמירות מנגנים אתם הלא איט זה

: ע^הס נ£פן ישרהל בית כל אשר חכז״ל תקנת ולא הניגון
ך  מירושלים חזרתינו לאחר והוא תלי״ת פרי עשו דברינו לבבינו ולשמחת לאשרינו א

 :כדין וחזרה לחש ■.חכז״ל כתקנת הדבר את והחזירו ביניהם ניתיעצו ת״ו *
 משה ה״ה היקרים פני להקביל מהקהל קצת עם הלכנו סעודה קודם ת"מ לאחר

 נבקר הלכנו אח״כ נ״י אהרוני משה וה״ה נ״י, משה מנחם בנין מ״ו הנשיא בן
 אצלינו ג״כ הנז״ל החברים באו אח"כ ירפ״ה חולה קצת שהיה טוב בן אברהם ה״ה

 יכולתי שלא עד ב״מ מעיים חילי גס קדחת אחזתני ב׳ ויום ראשון יום :להקביל
 גס הדקטר, לרופא הוצרכתי לא יתב״ה אך מיושב כ״א ש״ע להתפלל לעמוד
 ביתר ב״מ וחוזר הקדחת בחולי נחלו נ״י אחי ואשת הנז״ל נ״י משת נסים מנחם
 ישלח הב״ה מאד, נתחלש הוא הנז' מנחס גס מה יום בכל אליהם בה והדקטר שאת

 ידי על ניתנו ג׳ חכז״ל דאמרו והיינו אכי״ר, ישראל עמו חולי לכל שלימה רפואה
 קטן לכפר שעה כרובע הקטור בעגלת הלכנו ד׳ יום ועה״ב, וא״י תורה יסורין
 אשר עקלקלות בארחות מצרים מנילוס הבא היאור שפך ראינו ושם תרעא הנק׳

 בריכה תעלת אל נשפך הוא וכאן ודרדרים, וקוצים עשבים ומזה חזה משפתו
ומימיהם וחדר בית לכל ועולים הצמשכים יעברו מתחתה צנורות אלפי אשר גדולה

ישפיעו



כטיוסחא״' מסענחלת

זה כי מסבה חפץ בה לי אין אשר בעיר יוס
:השדות כל להשקות יס העיר מי לכל ישפיעו

י״ב פה שבתינו ימי לנו ארכו
 ק בארה לדור שונות מארנות הבחיס ליהודיס הדירה נאסרה ימיס שנתיס

 ארצות משארי איש יחכוץ ואס רשאיס, הס הכיורקיא בארצית הדריס היהודיס ורק
 ראשי לבד יוס ל׳ ודוקא אדומיס חמשיס בעד ערב ליתן החובה עליו לא״י ליכנוס
 היהודים רבו כאשר הוא לא״י מלכניס היהודים למניעת הנכונה הסבא לישב,

 שרי שלחו שונאיהם ידי תגרת מפני בא״י לדור לבא ופילין רוסיא מארץ הבאים
 כנפות ד מכל לא״י לבא ירבו היהודים כי לאמר התוגרמי להסולמאן רוסיא ממשלת

 פלשת י*יץ ויקלזי מעליהס הסולטאן עול ויפרקו הקיפה ידם תהי ואז הארץ
 איש גס כי וי״א וכו׳ בהם להלחם הסולטאן יד תקצר ואז חזקה, ביד עליה וימלוכו

 לפני כזאת שטנה עורר הוא גס הממשלה בעיני ונכבד עשיר מאיסטימבול יהודי
 מאד להם חרה ירושלים ורבני חכמי אשר המלכות, בעיני חן למצוא כדי הסולטאן

:כזאת שטנה לעשות עמינו מבני איש יעיז איך הדבר ע״ז
 לקנות בקשו אירופה שבערי הגדולים הגבירים היהודים עשירי כי ב׳ סבה נם

 העתידה להגאולה השחר איילת התחלת זה יהיה אולי מלא בלסץ! א״י כל מהסולטאן
 ומזה מזה אשר האדירים אירופה מלכי כל זה על הסכימו לא אך במה״ב להיות
 מכתב שלח נ״י אהרונל משה האדון :כנז׳ היהודים את ומנע הסולטאן אף חרה

 הס אך נפש ט״ו בעד בעדינו ערובה לערוב יואילו כי שביפו ומיודעיו לאוהביו
הוא אך נפשות, ה׳ או ד ורק נפש ט״ו בעד לערוב נפשס את אין כי לו השיבו
ודע ונתרצו, לא, וקצתם קצתם יבואו אם הוא נפש עגמת כי ב׳ מכתב להם ערך

:ח״ו נפש בפחי לעדן חוזרים היינו נ״י אהרוני משה האדון לולי כי יקר קורא
□ ן ארה״ק חוף ליפו לילך הקטור אניית צרפת לספינת עלינו בסיון שני ה' ■ י

 האניה קיטור עלה ובערב ללוותינו הספינה עד עלו הנז״ל הע״י והחברים
 עד ידחקון אחיו את איש לפה מפה אדם צאן מליאה הספינה דרכה בים ותשם
 חשבתי שעה־לשנה5וכל; לשעה רגע כל והחפצים, התיבות כ״אעל לישן יכולנו שלא

 טלות״פ לבשנו תכף אור הבוקר א״ח, עד לישן יכולתי ולא ההוא הלילה כל
 והמהוללה העתיקה עיר ליפו הגענו היום אור אחר שעות כל ועוד ת״ש, והתפללנו

 נגף ואבני מציק סלעי בגלל קשת כמטחוי החוף מן רחוק עמדה האנייה אך
 אליה וירדנו גדולה רפסודה אלינו עפפה שעה וכחצי להאניות, לשטן העומדות

 החוף אל הגענו עד כשמן ונח ובוטח שוקט היה היס תלי״ת אך הכבודה כל ואת
 מאחינו אחדים פגשנו החוף על שעמדו האנשים המון בין בשלום היבשה אל ועלינו

 לבית נכנסנו כאשר אך וכבוד, אהבה אותות והראונו שלוס בברכת ברכונו אשר
 כידוע רב שהות צריך וזה כמנהג, והחפצים הבגדים כל את לבלש בקשו המכס
 כי ת״ו בירושלים ש״ק ולקבל ההוא היום בעצם לירושלים לעלות חפצים ואנחנו
 הצטידנו לא כי יכולנו לא ע״ש א׳ יום עד ולהמתין היוס, בחצי הולכה הקטור עגלת

 בלשו ולא המכס לבעלי כסף נתן נ״י הארוני משה האדון עשה מה ליו״ט,
 את הטשאיס נשאו מהרה ועד לכסיל ומאור לחכם עינים בתי הוא 'הכסף עוד,

 הנושאים בעינינו נדמי כגמלים כי אחי לכם אספר מה א׳ מלון לביר החפצים כל
סעודת סעדנו ושם יהודים מלון בית אל הלכנו עליו, גמל משא כמעט א׳ כל כי

הצהרים . (ח)



יוסףא״י מסענחלת
:היוס נחצות הברזל למסילת הלכנו ותכף הצהרים

ת״ו ירושלים טסע י״א פרס
ת ל ג ^  מר^רה ועד ביניט, נכרי איש ואין לבדיט א׳ בחדר ישבנו הקעור ב

 העלתה 1ותכן לדרכה הסע העגלה כי לאות ג״פ בחצוצרות, א׳ תקע ^
 אן:! יפה ככר ואחריה לפניה מיפו ההולכת הדרך במהירות, ותסע העשן קיעור
 המרהיבים למכביר וגפנים תבואה יבול והעעוף הדרך צדי משני המשתרע נעים

 התחנה במסדרון הקעור עגלת נחה אשר עד הזה המראה על התענגתי ,העוכר עין
 ההיא הנסיעה לדרכה, נסעה שעה כרבע ההוא, הכפר מן סחורות להעלות

 אשר־ עד עישננו עובאק גס שתינו יין גס שרנו שיריס גס ועונג צעיול לנו הייתה
 א׳ הר אל. הגענו עדי עקלקלות, בארחות סלעיס ועורי הריס רוכסי בין עברנו

 קודש חרדת העה״ק, תתנוסס עליו אשר ההר הוא ת״ו ירושלים ראינו ומרחוק
 על ובהעלותי ירושליס את בראותי עינק מבכות נעפו דמעה אגלי אף אחזתני

 נביאיה כהניה עמי מלכי ראתה אשר הזאת^ העתיקה העיר ימי דברי את לבבי
 כנף קרעתי עמי, ימי בדברי הרבה פרקיס צרוריס בה ואשר והדרס בגאונס וחוזיה
ט׳, לאסף המזמור קוננתי מר ובקול בקרבי, נקרע לבבי ואף כנהוג מעילי  ו

 מברת אשר שמו, הכהן יהושוע ירושלימי עלי חכה שס הקעור מעגלת כשירדנו
 לביתו, ויבאוני שלי בהחפציס יעפל כי שבת, להוצאת כסף גס אגרת לו שלחנו סעיד
 הנק׳ אלכליל באב אל הגענו עדי ההר ראש אל ועלינו סוסיס עגלת על רכבנו
 בנין מ״ו משה היקר האדון כי חבילה נתפרדה עתה יפו, שער או חברון שער
 ומשה לעיר, מחוץ המלון בית אל הלכו לי נסים ומנחם לי שילה ואחי רי,

 האיש אחרי הלכנו הקענה ובתי ואחותי ואשתי ואני חמיו בית אל הלך לי אהרוני
 קדש והנה הבית אל הגענו עד וקצרות ארוכות מבואות ויעבריני הכהן, יהושע הנז'
 אני אשר הזה הבית^ כנהוג, המערבי לכותל לילך פנאי ואין הנרות והדליקו היום

ם נ״י, כהלל ענוותן הכהן חייס החכם של הוא בתוכו מתגורר  הכהן יהושע אחיו ^
 ועליתי שבת בגדי לבשתי במדבר זו שבה לעצמי חדר לי ונהנו לי, העבח הנז׳

 בניגון השירים שיר קראו ת״ע לאחר לעלייתי, ממעל היא אשר בבהכ״נ להתפלל
 כדי לעצרת פסח שבין בשבתות כ״א שיה״ש קורים אינס מנהגס לפי כי ערב וקול

 חבירו ידי מנשק א׳ כל עו״ש התפלה אחר הלילה, עד העומר ספירה לאחר
 בעלי בפירות, טוב ריח ומברך־הטתן לימוניש לוקח א׳ כל וגס שלום, שבת וא״ל
 בסעודה אך היוס קידוש לקדש כבדוני גס באמצע שולחנם על הושבוני הנז״ל הכית

 בשביל ולמה, לחדרי, לבדי סעודתי לי להביא א״ל מנהגס אדע לא כי מדעתי
 ואחותי, ואשתי אני וסעדנו א״ל עוב עוב לישן, אני וחפץ הדרך מערחות עייף שאני

 ירושלמים קצת גס אך בשלומי, ולשאול לבקרני נ״י אהרוני משה האדון בא אח״כ
 עדן, ליהודי הנשואים אחותו או בתו שלום על שאלני אחד וכל בשלומי לשאול באו
 גם לישן העדני ליהודי הניחו דברים להרבות עתה עת לא א״ל הכהן יהושע אך

 ישנתי אני אך יחד, וינצו לחוץ ויוצאי במלין הכביד אשר מהם א׳ עס נתקוגיע
אשר הא׳ הלילה כי גורלי נעים ומה חלקי שפר מה לנפשי ואמרתי לי ערבה ושנתי

ישנתי



יוסחא טםענחלת
:ש״ק ליל הייתה הקדש אדמת על ישנתי

ח ו י  כש־ניעו בק״ש יוצר בקדיש גס מה בניגין הנז׳ בבהנ״נ מתפללין ש״ק ר
 רס בקו. הקהל בל או׳ בקדושה ושמתס. עד בלחש או׳ ה׳ אן£ לוחרה

 הקרקע על בתו. אך הכסאות על בב״כ הכהניס עוליס בנ״כ וכו׳ כתר וכן נקדישך
 ק ארה ערי בין ומעמיס בניקודיס ההורה בקריאת יש גדול הפרש הוא. ונכון
 עליהס אעבור ע״כ מהכיל היריעה תכלה הכל לכתוכ באתי ואס תימן ערי ובין

 צאחר ה.י״ת, וכו׳ כו״כ ונתנדבתי הגומל וברכתי בתורה לעלות כבדוני גם בדומיה,
״/ אהרוני משה האדון פני קבילsלר הנז״ל הכהן ויהושע וחיים אני התפלה'הלכתי נ

 ״ Uה״ה אהובי האדון פני להקביל חפצתי גם
 כ אח ל, כנז לעיר מחוץ דרים הס כי שעה כחצי וביניהס ביני רחוק המקים
 ל כנז לבדי אסעוד א״ל אני אך אצלס, לסעוד לבא נ״י ויהושע חיים א״ל לבית הלכנו

:הדבר זה בעיניהם ישר שלא אך.כנראה עשו וכן
ל ח א  ■הלאה הראה מתכונתו אלהינו בית הר המערבי לכותל הלכנו המנחה ל

 מ יו צרכי לקנות הכהן ויהושע אני לשוק הלכנו *יו״מ ערב ראשון ביום
 יציאותי צרכי כל הנחתי ומעלה מהיום ע״כ המורח מפני נשוא נלאותי אני אך

ועיני ראשי על שתחפוץ מה כל לך אקנה ואני צו הנז׳צוה יהושע א״ל וכה בידו
:הנז׳ חיים אחיו וכן

ר א סד ש ל • נ ח א ן ההדו פני להקביל לעיר מחוץ סוסים בעגלת הלכתי ת״מ ל
והנה שחשכה עד נ״י שילה ואחי נ״י בנין מ״ו משה

 ה^ול בימות דרכנו היה וכה חשובה, ספרדים בבהכ״נ מעריב והתפללנו לש״ב יו״מ
 אל נ״י אהרוני ומשה אני ברגל הלכט אח"כ וכו', ופעם אצלי באים הס פעם
 קר־אי ללמוד לבהכ״נ עליתי אח׳׳כ עלינו המובה ה׳ כיד וסעדנו קידשנו העיר תוך

מעמ לימד א׳ כל כ״א בעירינו כמו ביחד גורסים אינם בכאן הלימוד כנהיג מיעד
בא אשר מצרים, ק״ק אבב״ד נ״י אהרן ר׳ הרב כולם ובראש כולם, וכן הב׳ וכן

 להרב הזמינו ה:^ הב*§, בעלי פ״א ת׳׳ו, בירושלים הזה החג את לחוג הפעם
 הכניסוהו כן על מחדרי יותר מוב חדר להם שאין ובהיות לביתם לבוא הזה הנאור

ולמולדת לי הזה הרב שאלני אני גס למעלתי, כיאות גדול כבור וכבדוהו לעלייתי
: וכו׳ עירי ולאנשי

ו ת ל ח מ  הזה ביום וקניתי זצ״ל אליעזר ר׳ של בבהכ״נ להתפלל הלכתי ל
 בשאר כי זיע״א ב״ד מלכי וקברי לציון הלכנו אח״כ תלי״ת, הפמרה,

 זה ביום ^ורק מלא בכסך כ״א בחנם ליכנס היהודים את מניחים אינם השנה ימות
 למניה אך התפנה בית מעל אשר העליון האולם אל רק וג״כ בחנס ליכנס רשאים

 דרומית מערבית הוא ציון הר והנה בעוה״ר, לבא איש לשוס יניחו לא הזה מהאולם
 ח.קו וכעת כולו, פני על העיר התפשטה והב׳ הא׳ הבית ובימי ת״ו לירושלים

 א׳ למדרוגית עלינו ומשם ציון שער הנ׳ לשער נכנסנו לעיר מחוץ הוא גדול היותר
 תפלות תת אחיט יתר עם התפללנו הזה ובהאולם .כיפה עשוי והוא הנז' האולם

 מזרח ובפאת וכו', ציון תרחם תקום אתה קראנו נשבר ובלב ישראל זמירות נעים
 בירעת מכוסה קבר ציון ראינו זה ומחלון החדרים לא׳ הפתוח קמן חלון יש האולם

מדבר חרב והוא המוריה הר ראיתי ומשם הגג על עליתי הערבים בין משי.
שממה



יוסףא מסענחלת
 ק;ינים מגדלים איזה ועוד לישמעאלים תפלה בית יש מערב מצד ורק בעוה״ר שממה

 כ״א שריד לכו כשאר לא ותפארתיכו קדשיכו בית מכל אהה עליהם, יעלו במדרוגות
 הכוהל להם ויהי הערביים בבכייכי עבריו משכי מוקף הכותל ורוב המערבי כותל
 ואבנים ל׳ בערך ג״כ וגבהו אמה ל׳ כמו בו מתפללים שאחינו בתוך וכשאר לקיר

 של ב׳ יום אמות. ב׳ וגבהם אמות ה׳ ל כמו אבן כל אורך בו קבועים גדולות
 שהיא ז״ל אהרן ר׳ של בבהכ״נ ח״ל בני מנין נתקבצנו א״י לבני חול שהו׳ שבועות

 ענותנותו, רבה כן גדולתו כרוב אשר עמנו הנז״ל נ״י דמצרים והרב עלייתי מעל
 למערת שעה כחצי ירושלים מצפון הלכנו מנחה לאחר כדין. יו״ט תפלות כל ונתפללנו

 בהמערה מקומות ויש בידו דונג נר א׳ וכל המערה תוך ונכנסנו שבוע כלבא
:המלכים קברי ג״כ ונקר׳ כוכין כוכין

 זיע״א, הצדיק שמעון האלקי התנא למערה הלכנו אחריו רגעים בעשרה
 ועליו הפנימית בהמערה הוא והקבר ממערה לפנים מערה ונכנסנו

 ואומר.ברכת הקבר בצד עומד א' הקהל ממוני ושני מיס בור ובהחצונה ציון, בנוי
 קערה ולפניו מעט רחוק יושב וא׳ כסך, מכסת שמתנדב מי לכל שבירך מי

 ידו, מסת לפי צדקה ונותן פתילה מדליק מהנכנסים א׳ וכל ופתילות שמן מליאה
 ועוד בעדינו, לפרוע הכהן ליהושע הנחנו ע"כ ח״ל בני אנו לנו יו״ט שהיום בהיות
 ושתיהן גדולה סנהדרי מערת אחריו שעה וכחצי קטנה סנהדרי מערת מזה הלאה

 כזאת אבותינו עשו ואולי קומות כשתי גבהס המערות וכל הרבה כוכין בעלות
 עכשיו העיר מן רחוקים אס ואך הטומאה אהל מפני הוא המערות תוך לקבור
 מדרז״ל כמדע יותר ועוד הזה הככר כל פני על העיר התפשטה הבית בימי אפשר

 קאוי לשתות זית אלוני תחת ישבנו אח״כ בירושלים. הבית בזמן שהיה העס רבוי
 סוסים עגלות על רכבנו שחשכה עד וטך, נשיס מאנשים הככר|,הזהמלא וכל וכו׳

 ושניס אשכנזים כנסיות לבתי ונכנסנו לטייל הלכנו אס״ח יוס למחרת לעיר והלכנו
 ר״י בחורבת יעקב בית הנק׳ הגדילה שהא׳ עד היופי בתכלית מהודרים מהם

 גמרא ש״ס יושבינ^יז׳לומדים אשכנזים חבורות וחבורות מעט מקדש זצ״ל החסיד
 נקר׳ והא׳ ביחד הס ביהכ״נ וד׳ ספרדים כנסיות לבתי הלכנו אח״כ אשריהם,

 פגשנו בחזרה משמאל, וא׳ מימין וא׳ ממנה לפנים וא' חשובה סטמבול בהכ״נ
 הלא אמר אכירך ומאין בארן אנכי גר א״ל אותי תכיר הלא לי ואמר א' חכס

 לא ג״כ אך זכריני שארית כח חגרתי נדבתכס, וקיבלתי לעירכס באתי אישתקד
 דרך אחריו הלכנו לביתו לבא בנו והפציר נ״י פליסכא אברהס אני א״ל נזכרתי

 גדול כבוד וכבדנו הכסאות על ונשב לחדרו ונכנסנו ועקלקלות קצרות מבואות
 ועליה נחשת של טבלה מביאים כך הוא יקר לאורח באה״ק פה עושים אשר הכבוד
 המסובין מנין לפי שכר וכוסות מיס מלא־ס גדולים כוסות ושני מרקחת מליאה קערה
 כוסות מביאים אח״כ וכו' שכר כוס ישותה מעט מהדבש וליקח כך ניטל כלא׳

;ברוך זה מכירי יהי וכו׳, קאוי
 הנכבד הזקן פני להקביל לעיר מחין והלכט סיסיס עגלית על רכבנו ה׳

 לו השפיע והשם בעדן סוחר מלפנים היה הזה האיש נ״י הלוי חנוך משה
 כבוד לשכון נפשו אוותה שנים כעשר וזה בעירינו וחנויות בתיס הרבה וקנה

פזרונו וצדקת ת״ו בירושלים כנסיות ובתי וחצירות בתים כמה ובנה ת״ו בירושלים
נודע



איוסף”1א מסענחלת ל

 הצדיקים קברי על להשתגייח לארה״ק הבאיס הנכבדים האורחים גס בישראל נודע
 הוכיח הנז׳ חנוך חשה בביתו ודרים מנוח ימצאו הזה הנכבד האיש בבית

 פנויים חדרים ב׳ לנו שהניח באמרו בביתו לדור באנו לא אשר טל עלינו והתאונן
 בא זקן האיש וכו׳ סנאי ואין חשיכה עם ע״ש באנו ני א״ל הי״ו ולאחי לי

ב : הנז״ל ע״ד ונו׳ ודבש ביין כבדט גס ימיו יאריך ה׳ צ׳ כבן בימים ר  ש״ק ע
 וקורין גדול בנין והוא המוריה הר דרוס מצד אחד למקום הכהן וחיים אני הלכתי

 כיפה עשוי ואמצעו אמות ה׳ נמו מאד רחב הוא הדרומי וכותל שלמה מדרש לו
 לחשפע הסנהדרין עם ע״ה המלך שלמה ישב ששם ואומרים שיש עמודי על ונכון

 יש לו וסמוך עליהם חופפת שיבה לבנה אשר מאד ישנים הס השערים וכיפת
 נשפך ששם אומרים כי דם של בור לה וקורץ מחצב מאבני נאה גדולה בריכה

 גויס של הערכאות לבית כולו הבית זה נהפך ועכשיו כלס הקרבנות של הדס
 מערב מצד לביהמ״ק יש שערים וי״ב המקדש בית לשערי הלכנו :.משם בעוה״ר

 שערי רק שער בו אין הזתיס הר נגד לירושלים חון שהוא מזרח מצד אבל וצפון
 ובא׳ החתנים נכנסים באחד מלפנים כי ואומרים פותח ואין שננעלו שנים רחמים

 העיד א׳ ישמעאלי והנה מערב^ מצד הבית הר פתח עד ללכת הוספנו האבלים
 מוזהרים אנו צוואתך מלבד א״ל אסון^ יקראני פן הלאה ללכת ארחיק לבל בי

 חייב בזה״ז לביהח״ק הנכנס שכל א״ל ולמה, לי אמר חיים לכנוס שלא ועומדים
 ינהלו המונים והמונים המערבי לכותל הלכנו משם מתים ממא שכולנו מפני כרת

 לאל ותפלה רנה שיח לשפוך השונות המקהלות מכל ומף ונשים אנשים מאחינו
 יכונן ושבותם פזוריהם מארצות יקבץ ונדחיו יהודה פלימת על ירחם כי עלילה נורא

 ביד נהוגים רכים ילדים גם חשענתן על הולכים יבאו וזקנות זקנים כבראשונה
 אנשים להקת עומדים הכותל בשמאל פה הזאת המראה נהדרה מה האח הוריהם

 קבלת פזמון ערב בקול משוררים אנשים להקת הכותל בימין ופה ת״מ מתפללים
 על ספרו ללבושו הדור בו זרקה שיבה אשר איש יושב הקיר באמצע ופה שבת

 תפילות וכ^תותן־חבענה נשים תעמודנה הקיר במקצוע ופה באימה יהגה ובו ברכיו
 גס פעמים הרבה פה יתפללו מנחה תפלת ישמע לא קולן אך חי לאל ותשבחות

 של בבהכ״נ התפללתי למחרתו : עש״ק בכל וכן מו״ע עמהס התפללתי הצעיר אני
;תלי״ת ש״ק בכל וכן הפכירה ג"כ וקניתי הנז׳ אהרן ר׳

□ בהעלותך סדר ושלהם המשחה והר הזתיס להר הלכנו סיון י״ב א׳ ין
 פרי עצי מכל ערומים והס קדמה לפאת עומדים

 ועצי חורב מני נחרים שחורים גפן ענבי עליהם יגדלו כי אדמדם כהה ומראיהס
 העיר כל פני על השקפנו שמה הזהים הר לראש כשעלינו לכל יצלחו לא זית

 ובראשו מאד קומתו גבהה כי בשכם אשר עיבל והר גרזיס הר גס כולו וביהמ״ק
 כנז׳ העיר בתוך לפנים היה הזה הדבר שיש של במערה הנביאה חולדה קבר

 הנביא וקבר המלך מקבר חוץ מירושלים להתפנות עשוים הקברות כל חז״ל בדברי
 וקבר ב״ד מלכי קברי והלא א״ל מפנין הנביא וקבר המלך קבר אך! אומר ר״ע

 מחיצה ראיה משם א״ל מעולם אדם בהם נגעו ולא בירושלים היו הנביאה חולדה
 כשנתרבו כעוה״ר ועכשיו ע״כ קררון לנחל טומאה מוציאה והיתה <(הס היתה

ומלאכי זכריה חגי הנביאים קברי ממנה למכיה לירושלים. חוץ נשארו החומות
בתוך
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 ויתפשט הזתיס הר משיפילי הוא הקברות מקוש דונג. בטרת ינכנסנו המערה בתוך

 ומהר״ס גלאנטי מהר״ס הגאון כמו והסידיס עולס גדולי קבורים ושס למעלה עד
זיע״א, ועוד ועוד זצ״ל שרעבי שלום רבי והמקובל עטר בן חיים ור׳ חביב בן

אחת מאבן מרובע לתפארת בנוי יפה ביה והוא אבשלום יד לעומת מטה הלכתי
 אולם הזה^ הבנין מראש אבן יד פשיטה היהה שטס איזה לפי עוד אמות ח׳ כמו

 אביה נגד התרוממה אשר היד העם בפי ומשל ויפולנה, הרוח עליה גבר עתה
 עובר כל אשר קדמון מנהג ע״י מאד רבות קטנות אבטס גל ולפניו הלאה פושלך

 -הירדן/ בעבר כ״א שס נקבר לא אולם באביו^ שמרד על לסקלו אבן משליך שם
 בי״ב ועשוי סביב בהר נחצב אחד מחצב כולו ונאוה גדולה מערה לשס וקרוב

 בבטנה ומשונה צד מכל סתומה והיא אחת, מחתיכה כולו מחודד ובראשו עמודים
 בקיר ואצלו לו סמיך ע״ה, הכהן יהוידע בן הנביא זכריה קבר והוא אבשלוס, מיד

רטוב דס מזיע ת״ב שביום אומריס ויבש^ שחור דם רסיסי איזה דבקים ההר
בעת שם עצמן הפילו ישראל שבתולות אומרים ההר בתוך חור לו סמוך בעוה״ר/
 יתוך שניהס ונפלו שם לטייל נערים שני הלכו רב זמן חרבן לאחר וג״כ החרק,

 עצמות; כל נזדעזעו הזה מהחור ונאקה בכי קול שומעים ת״ב וביום הזה; החור
 של המקוה הוא כי ואמרו מאד, עמוק בצור חלוב מיס עין אל הוליכוני משם
 מאבני היפות מדרגותיה כי השערת; לפי האמת אל קרובים ודבריהם הגדול, הכהן
 ראיה הבית בהר מקומה גס נתונה, היהה גדול איש לתשמיש כי מוכיחים שיש

 עדי דרוס מצד ללכת הוספנו אליה, העזרה מאה נסתר דרך היה ואולי לדבריהם,
 ואראה עיני ואשא שעות כשתי מירושלים ורחוק סילואן הנקרא אחד לכפר הגענו
 וברכי ויגעתי שנלאיתי עד ורגלינו ידינו על ועלינו ההר, בראש הרבה בתים והנה
 יהודים בו דרים ההוא הכפר והנה וראינו באלה נסיתי לא כי מהעיופות כשלו

 שאלתי וסיפורים בד״ת משתעיס והיינו שלהם לבהכ״נ ונכנסנו תימנים, כולם עניים
 מצפון וגס בירושלים מקום מאפס השיבו בכאן, בדד יושבים אתם למה אותם
ס משא״כ ביוקר הקרקע מ״מ הדירה רבתה כי אך! העיר ^זנ א  ועוד כסף ־אין בכ

 כי השיבו תתפרטס; ומהיכן א״ל אנחנו, עניים כי ושרים מלך ממשא נשמט כי
 שהתרנו ועד לבתיהם, חוזרים ובערב במלאכה לעשות לירושלים הולכים בבקר
 השני ההר מצד אלינו באו במשענהן וזקיטת זקנים סבבונו רבים יד פסת להם

:לשלום לבתינו והלכנו ההר מן ונרד העניות, דוחק מפני
 כשעה קולוניא הנקרא מוצא למקום והלכתי סוסים עגלות על רכבנו ב׳ יום

 מקום רמה היתה לימיני ופרדיסיס גנות כונו הזה הככר וכל מירושלים וחצי
 הר ראש וכנגדי מאד רם הוא כן וכשמו ההר בראש והוא ע״ה הנביא שמואל קבר
 לשם לילך ג״כ חפצנו למרחוק צופים משם כי טפיס הרמתים מן וזהו כמוהו אחד

 חמור רכב על שעות כשלש רחוק המקום אך הנביא שמואל קבר על ולהשתטח
 לבכ״נ נכנסתי ל יום :יכולנו לא ע״כ כמונו ועטניס רכים ואנשים ההר ובראש

 מטרוניות ושהי שרים שני עם ענגלאד ציר והנה להאשכנזיס אשר והמפוארה החשובה
 tבתון ומכים הבימה על עומדים יהודים וג׳ ההיכל, פני טכח בבהכ״נ יושבים

 ענגלאנד מלכת יר״ה ויקטריא המפוארה המלכה על ומתפללים פתוח הקדש וארון
החכם כולס ובראש לפה, מפה מליאה ובהכ״נ באו העיר ורבני חכמי כל וגס

הנשיא



לביוסףא מסענחלת
 הציר׳ נוכח וישב לקראהו הריעו והעם לציון ראשון הל לי אל־שר בכור הנשיא

 כתובים פהקא, א׳ לכל לרבנים ונתן אגרות פתקי ממלתחותיו הוציא הנז׳ הציר
 שמחו ע״כ ויקמריא, להמלכה שנה פ׳ תשלום סיון י״ד היום זה כי לאמר בלה״ק

־ שלום לט יהיה בשלומה כי וכו׳ שלומה על והתפללו
ש ״  הנשים והנה לראות והלכתי הנז״ל הכהן חיים מקרובי לא׳ מילה ברית ה־ה ד

 ע״פ פורמים אנשים ושני כמד בגדי מליבשים הילד אם אצל יושבים ^
 בתוף מנה וא׳ בזרועותיה הנמול הנער את לקחה א׳ וזקינה ומשוררים, הנובל

 מידה הילד את האב יקח אז זצ״ל, אליעזר ר׳ של לבהכ״נ שהגיעו עד אחריה
 ה׳ מלך ה׳ וכו׳, ישראל שמע וכי׳, ירושלים. אשכחך אם האלה, ס הפםוק ויאמר

 שהוא להסנדק הילד ימסיר ואח״כ וכו׳, ה׳ אנא נא הושיעה ה׳ אנא וכו/ מלך
 אבי לבית הלכנו ואח״כ ובזריזות, במהירות מוהלין הבימה ועל הילד, אס אבי

 ללימוד הלכנו ת״מ לאחר ש״ק יום :וכו׳, ומרקחת שכר במסות וכבדונו הנמול
 שני לומד זה הנאספים מנין לפי זומא האדרא מחלק־ס כך הוא ומנהגם צייט יאר

 לאחר ביחד, ומשלימין ומתחילין כולם, וכן מאחריו דפים ב׳ וזה מתחלתו דפים
:וצמוקים לוזים כך ומלא וביצה שכר כוס וא׳ א׳ לכל מושימין הלימוד

ך חbש טדר □ :ל ן הי״ו אהרוני משה האדון שהקדיש ס״ת לכבוד הלכנו ג׳ י
וג׳ לקרואים, סעודה ועשה נע״ג, אחיו מנוחת ע״ש

ת/ לפי גדול מחקרי היה הקרואים מן אחד ומשוררים. הנבל ע״פ פרומים אנשים ע  ד
 אך וכו׳ דשבימ וכוכבי והרעמים הברקים ממהות המסובין לפני לספר והתחיל

 לך לא וא׳׳ל אותי שתק כחורפתו להשיבו עמו דברים לקחת החלותי כאשר אני
 ואמר ומתפאר מספר והיה פי, צמו ידי ושמת׳ אלמדכם, אני רק הזאת החכמה

 א׳ כי והוא נסיון ע״י אם כי בעילם :ברא ולא היה לא הא: גס כי אחי דעו
 מן הוא ומי א״ל אש, יצא ומהם בזו זו והנם אבנים שתי לקח המחקרים, מן

 דעתך .על א״ל אריסמו, או חפלמון מזמן אפשר אך ידעתי לא אמר המחקרים,
ד שנברא מיום אור ראו ולא בשלו לא בעולם אש ר\יתה לא ע ס' ל ו  אפלמן שבא ^
 האיך וכו׳ אש תבערו לא כתיב א״ל בודאי, הוא כן השיב ולימדונו, אריסמו או

 מחז״ל קבלנו כבר א״ל בזה, דעתך מה ואהה השיב הנעדר, דבר על תצוה התורה
 דרש דרך זה השיב אש, הוציא ומהם ונו׳ אבנים ב׳ לקח במ״ש הראשון שאדם

 מענה מצא לא בזה לדרש, פשמ בין תבין לא מתי ועד דרש לא היא קבלה א״ל
 בחנתיו אני אך כחורפותיו, והושבתיו מההשכלה דברים באיזה אותי לנסות והתחיל
 ורק חכז״ל מדברי ומכ״ש הפסוקים מפשע אפילו ידע לא באמת ומצאתיהו ונסיתיו
 אס כי וכו' בחכמתו חכם יתהלל אל השס אמר ובזה פניו, מגמת חצוניות חכמות

 השם כבדו ובאורים הנז׳׳ל המפואר ס׳׳ה נשאו בלילה שעות ג׳ עד וכו׳ בזאת
 רבתה עתה ותודה, רנה ובקול חוגג בהמון זצ״ל אליעזר ר׳ של לבהכ״נ להוליכו
 חבירו כתך על ורכב הס״ת לקח א׳ ירושלמי בעיר הייתה גדולה והמולה השמחה
 השמחה להגדיל כדי בתוך ומכה חבירו על רכב ג״כ אחד ואיש רוכב, והוא בו ומרקד

:הנז׳ לבהכ״נ הגענו עדי הלכנו וכה ישראל אשריהם
ת ב ש  וקרו הנז׳ החדש הס״ת והציאו זצ״ל אליעזר ר׳ של בבהכ״נ הלכתי זו ב

כו״כ ונתנדבתי וכו׳ למפטיר לעלות כבדוני הצעיר אני גס הסדר בו
תלי״ת



יוסף*Vא מסענחלת
 מוקפת ה־ח הישנה הנניר ערים לשתי כעת נחלקת הקדושה ירושלים והנה : תלי״ה
 א/ מערש שפאת שהחומה פתוחים שערים וששעה מגדלים ל״ד ושה סביש חומה
 הפרחים 'ושער שכס שער ג׳ לפון שפאת האריית שער א' מזרח שפאת יפו שער
 עומדת המהוללה העיר המערבים. ושער ציון שער ש׳ דרוס שפאת החדש ושער

 אקרא שמערש ציון הר במזרח המוריה הר והם הריס ראשי ד׳ על
 היא לחומה מחוץ החדשה העיר מזרחית, שדרומית בצעיתא מערבית שצפונית

 עד וברוחב שעה כמהלך השני מגדל לפני עד יפו משער כאורך משתרעת
:ושוב רצוא בהן תלכנה ומרכבות רחבים רחובותיה שכס שער לפני

 אין ושוקיס רחובות זו גב על זו עליות וד׳ מג׳ שתים מלאה בכלל
 חלקים באבנים מרוצעיס וקצרים קעניס ורחבים ארוכים מספר

vוגגותיהם ופרחים ציצים מפותחים וגדולים נאים מחצב מאבני כולם הס הבתיס
כמו עגולות מהם ויש שטוחות מהם יש וחול וסיד דקות מאבנים נבנה כיפות המה

כל הקור, תוקף מפני לזה ימצרכו לא כי חלונות עושים א־נס הרוב על מצנפת
ומרוצפיס ויותר כ״ה ויש בתים כ׳ בו נמצא חצר יש החצריס בתוך הס הבתים
 כל היורדים הגשם מי יקוו ובו לארץ מתחת עמוק שור עשוי חצר בכל שיש באבני

 לא בירושלים כי הקיץ ימי כל מהם ומסתפקים הגגות מרזיבות דרך החורף ימי
 השמיס לממר1וזהו הגזית. לשכת באמצע א׳ מעין רק נהרות ולא מעינות נמצא

 מימינו לק-יס מוכרת הקיץ באמצע המיס ויכלא קטן בור לו שיש מי וכל מיס, תשתה
 מראשם חנויות מלואיס השיוקיס כל בנודות, המביאים הגויס מן בעו״ה שתיט בכסף

 וכבוד פאר הנותנים הרבה גבוהים מגדלים שה ממכר, מיני כל מוכרי סופם ועד
 ואילני וזתיס כרמ*ס ופרדסים גנות הרבה חוצה העיר סביב הקדושה, להעיר

 למראה הנחמדיס תבואה ושדי הרבה פירות מיני ושאר ולימונים רמוניס אתרוגים
 ונטעי גבוהים ארזים ועצי תנובה פרי אילני גנות הרשה נמצא העיר בתוך גס

 יהודים בה ויש ויותר כנסיות מאהבתי בירושלים יש הנשמע לפי נוף, יפה שושנים
 השם ור׳ ־אלף ואשכנזיע>ט״ו אלף י״ג ספרדים מהס ומתאייס אלף כ״ח הקבועיס

:אכי״ר וכו׳ פעמים אלף כהם עליהם .יוסף

ת״ו חברון מסעי י״ב פרה
ר ס : קרח סד ו  עגלות ג׳ על רכבנו הי״ו והחברים אני תרנ״ט ן1סי כ״ח ג׳ י

 ורוגז ברעש ואבירים דוהרים סוסים לג׳ רתומה עגלה וכל
 מכפר רחוקה אמנו רחל קבורת למצבת הגענו כשעה ועד דרומה, ופנינו ארץ יגמו
 ספרים לנו ונתן הפתח לכו פתח השמש ארץ, כברת וזהו שבת כתחוס לחס בית

 והקבר נאוה, עגול גג ועליו מרובע הוא השנין קברה, על הבקשות לומר קטנים
 גדולה ומנורה עברי, בכתב אנשים שמות אלפי רבבות ועליו לבן, בסיד נחפה בתוכו
 כל הדלקנו ואנו הנורות, את הטיב והשמש הגג, על תלויה טרות ל׳ כמי ועליה
 שבירך מי ברכת אומר והוא ידו מסת כפי א' כל ונתנדבנו נורות, ד׳ או ג׳ אחד
 המהולל המקום אל חברונה ישר בארח והלכט משמאל לחם בית את עזבנו וכא

הדרך אשכנזי, יהודי מלון בבית וישבנו ע״ה, אבינו אברהם בו גר אשר לפנים
מירושלים



גיוסוסאי' מסענחלת ל

 יש^אל בני קבורת ש־ה אל הלכנו הערבים בין שעות, כה׳ ר\א לחברון מירושלים
 ומערה דוד, אבי ישי קבר הוא המוםרה לפי אשר אחת למערה נכנסנו בהר, והמה

 אבנים הזה הקברות בית קנז, בן עתניאל מנוחת היא ביה כמו בנוי יפה א'
 המלבות, אבני עמנו הלך אשר האיש דברי לפי והמה זה על זה צבורים שלמות

 עולם גדולי ושם המלבה, על המת שם יכתבו לא למה כי מאד עד תמהתי אך
 קברס מלבת על אך וכו/ חכמה ראשית ובעל לאברהם, חסד בעל כמו וצדיקים

 הלכנו בבקר וירדנו, במנין מנחה ההכללנו בהר ושם כנז' דברים ואין אמר אין
 כבר אס א״ל ולומד, יושב א' זקן כ״א שם אין והנה ספרדים בבהכ״נ להתפלל

 הס כי שעות כשתי ונתאחרט התפללנו, לא עדיין לא השיב ההפלה, השלמתם
 על להתפלל המהוללה המכפלה למערת הלכנו אח״כ מדאי, יותר התפלה מאחרים

 ובמעלות המכפלה מערת על גדול ארמון להם יש הישמעאלים והנה אבות, קברי
 המעלה עד רק לבוא ליהודים מניחים אינם בכאן גס פתחו, אל עולים רבות

 מזאת ידעתי לא בתחלה אני אך שיח, לשפוך אי״ת החברים עמדו ועליה החמשית
 מי תדע הלה ואמר־ אחזני-והורידני א' ישמעאלי והנה ועולה מדלג והייתי הגזרה
 על אהה בלבי ואמרתי דמעות עיני וזלגו משמים וישבתי וכו׳, אתך יעשו פן אתה

 טובה חלקה כל לט הניחו לא ובעה*ר_ ימנעונו הקדוש המקום מזה גס שברנו
 גזרה כי ואמרתי לדממה הסערה קמה מעט מעט אך וכו', חטאנו כי לנו נא אוי

 הדור וחסידי צדיקי שמא לכנוס רשאים היהודים אם כי ב״ה, הכל יוצר מלפני היא
 כשאר להתפלל קמתי ע״כ נחמתי, זאת ותהי זמניה בלא משיחא ואתי ברחמי תקפי

 וכל הפתח על שוטר העמידו' עוונם סאת למלאת הערביים הקיר, נוכח החברים
 המכפלה מערת שדה וא', א׳ כל על א' קשיטא לשלם מוכרח היהודים מן היוצא

 בבהמ״ק, המערבי כותל אבני כמו גדולות החומה ואבני גדולה, חומה מוקפת
 גדולות באבנים מרוצפת והיא הזה הבנין תחת היא המכפלה מערת כי אומרים

 אליה, ירדו לא הערביים וגם אמות, שבע עד משש ורחבן ארכן אשר ומליטשות
 משם דולקות, לנורות■ אליה יורידו התפלה בית ברצפת אשר הארובות דרך ורק

 טרם אליו יהודי כל יבא לא ערבי, איש בבית והוא נר בן אבנר קבר אל הלכנו
 הקבר אשר ידים רחב חדר אל ובאנו מטה מדרגות ירדנו זה, מחיר כסך יתן

 בריכה ראיתי לשם קרוב ממנו, מע^ו גבוה אבל רחל קבר בתבנית והוא בקצהו,
 ומשחקים שטים הרבה ואנשים בו שיורדים אבנים של סולם עם ועמוקה מאד גדולה

:ע״ה אמנו שרה של הטבילה בית שהיא אומרים בה,
ה ב ר  ב״ד אב מאני אליהו כמו״ר הגדול הרב על ודואגים עצבים מהיהודים ה

 הדבור כח גם טובה עלמא ליה ותקיף חולה שהיה ת״ו חברון ק״ק
 והוא ושל״ח, לחעה״ב נלב״ע כי השמועה באה ליפו בחזרתינו אשר ממט, ניטל
 חבל ארה״ק בכל אליו ערוך אין וקדושתו וחסידותו חכמתו לפי כי בדורו יחיד

 לדרוס, מצפון המשתרע צר, בעמק עומדת חברון העיר :תנצב״ה דאבדין על
 וענביה הגפן עץ בה ישגה ביחוד במאר, ופוריה דשנה סביבותיה אשר האדמה
 יצאנו .הצהרים לאחר הזה היום בעצם :מסביב הערים בכל לשבח נודעים

תמוז: ר״ח ליל הלילה בהחלת ת״ו לירושלים והגענו ת״ו מחברון
ת סדר מ ם * ח ו  לי אמר אחד והנה צפונה העיר בקצה לטייל הלכתי ראשון י

) ' י ט מה ̂ (



יוסף:א״י מסע.נחלת
סבו  המשורר קדמך כנר א״ל יום^ .בכל עצמך תמריח כי כה לך מה

 חהנו נ״י הכהן ״עקב האברך פגשני שס אך וכו/ מגדליה ספרו והקפוה־ ציון
 נ בבהכ מו״ע להתפיל והלכתי וכו/ וקאוי במרקחת וכבדני הנזל הנהן חייס של

 ותתנוניס סליחות תהליס לומר סעמנוול בבהכ״נ 'ש:י•נהק?צו■התהלtיונ רדמניס*
 הדבר מפני מצריס בשביל וג״כ ח״ו, השדות 'את לשחת הבא: הארבה- מפני

 ■ :לצרתיט די ויאמר ישראל. שארית את ישמור ׳ישראל סמור ב״מ־
 פרנק־ביד שלושים ונתתי נוסעים אט־ כיביוס.־ה׳ החפוציס את ד^ח^ןףד^־־למסל

שכירות. . בביתס מתגורר אני אשר לבעליהבית לפנס נ״י משהאהרני האדון
את מרס הכהן יהושע אך עלייתי  תתן כי שמעתי וא״ל קראני השכירות קבל'

 לא השיב אעפ״כ, א״ל ממך, שנהטט במה לט ודי מאומה אקח לא וח״< שכירות^
 כשאגיע ובעזה״י נחוץ עכשיו אני גס ־מוב'עשיתס א״ל ‘פרומהז:וכו/ אפילו לא

 מות״פ לבשתי אור הבקר אך וסחורות, חפצים איזה־ בהסל לכס אביא: לעדן
 מתעתדים ואשתי שאני ובעוד תלך הקמור עגלת י שעה בעוד: ־■כי־ ביחידות ונתפללתי

 בלא הולך אתה כיצד ואמר־ כנגדי עמד ה:ז׳ הכהן יהושע• ־והכה העליה למן: לצאת
 ידעתי לא השכירות, שתתן עד תלך לא אמר דבית־.וכי׳ אתמול א״ל:יוהלא־ שיירות

 נ״י אהרט משה ביד השכירות א״ל מוב גב, אל ־מגב לילה בק נתהפך למה
 ודע די, ואמר שחק אז פרנק, ל׳ א״ל לשאול וכמה'הוסיך מעמו. קח

 הבושת מפני בהחלה ורק הנז׳ יהושע זאת עשה ח״׳ו לב לא״מרוע כי־ רו^א^יקי
 שהגענו עד ויהושע וחיים אני הלכנו פרנסה, צריכין ■ישראל שעמנו: מפני■ ולבסוך
 כי אהה דמעות עיני זלגו הזאת המהוללה העיר ואראה עיני נשאתי יפי; לישער

 אשכחך אס קוננתי מר ובקול עוד, אראנה אשוב מתי ידעתי לא לחיל מקדש נצא
/ אזכרני לא אס ימיני• תשכח ירושלים ט  בשרי וחיי רוחי חיי הקדש עיר ירושלים ו

 בשכבי אך אעשה, ומה בידי עתותי אין אך חלדי, ימי כל :בצלך להסתופך רצוני
 ויעלינו נדוחינו יקבץ אלהי יואל שעשועי, ואת תמיד אהגה בך בדרך יבלכתי ובקימי

; אכי״ר ימיכד3במהרהה! ותפארתינו קדשיט בית ויכניס לארצינו בקרוב

י״נ פרק
ס ת״ר: ריפו הזרה ו ראינו הדרך ובאמצע הקימור לעגלת עלינו תמוז ז׳ ה׳ י

והפרדיסיס הגנות משחיתים ארבה רבבות אלפי והנה
 ישראל עמו כל ועל עלינו ירחס הוא המרחם עמנו בני צרת: על נחומי נכמרו

 הלכתי השבת ביום לבדו. חדר איש איש במלון ונשב היום ליפדכחצות הגעס : אמן
 מוקפת אינה הזאת שהעיר ובהיות המלון מן מעמ רחוקה בבהכ^ניספרדס להפלל
 שחרית בסעודת אך המלמול מפני גוי ביד והחומשים המליחות נתנו. ע״כ חומה

 בימות המלון בעלי דרך כן כי ובשר לחם חצות ולאחר ובצים חלב כ״א הביאו לא
 לי והיה ובשר בלחם התפלה לאחר תכך הרגלתי הרגל ואני בשבת גם החול
א' •* צער מ ו  מקוה לאחוזת שעה רובע כג' והלכנו סוסים ־עגלות: על רכבנו י

 מינמפיורי משה המניח ראשמייסדההאדון ישראל.חברים ־כל לחברת אשר ישראל
 עמודי על ונכונה היופי בתכלית ומהודרה גדולה והיא דשם־ לבהכ״נ ונכנסנו זצ״ל
עושים מכונות כמה ושם למכביר ותבואות כרמים וסביבה הרואי עין־ המרהבת־ שיש

כל



לד-יופהא מםענחלת
 הקרקע, תחת בידינו:ברזחילית דוני וטרה בשלביס דרדט וחושב, חרש מעשה כל

:ולאלפ-ס למאות שרןז ויין המהולל יין גדולות חביות מליאיס חדרים כמה ושם

 כלה כמעט נטועה והיא לציון, ראשון הנק׳ להמושב שעה כמהלך הלכט
^ פני נ״י, מפאריז רטשילד האדון ובראשם כי״ח, לחברת ג״כ והיא ג

 מחיר אשר והיקר הטוב ערב שמן עישים ראיתי וכו/ מכונות וכמה כמה ג״כ ושם
 שבעתים רבבות. אלפי שרך ויין יין מלאים גדולים חביות יגם פרנק, ששים לוג

 אלך עשרה כמעט מחז:ק א׳ כל מאד גדולות חביות ויש ישראל, מקוה מהמושב
 קצוי לכל ונשלח מטטת ע״י נעשה הזה המהולל היין וכל אינגליז, גאלן מדות
 ורק :ין חביות ■אלפים חמשה צרפת למדיטת שלחו שעבר השבוע כי אומרים ארץ,
 ענבים יביאו מאין ופלא הפלא תמהתי כלום, נחסר לא כאלו כמעט חדרים משט
 כל, בהם ספורות.כמעט'יוכלרלקנות לאין הזה הרב העושר כי כזה, עצום בסך

 :יהודים טלם האלו המושבות ושני פעמים, אלך כהם, להם יוסיך השם ארה״ק,
ת צ ק  הפעם והפיאות הזקן. השחתת מפני נכרים אינם כמעט שביפו היהודים מ
אתה, מאיזה לי ואמר פגשני אשכנזי יהודי והנה ברחוב עברתי ר'  מעדן תימני עי
 יין •לקטת עניהיו שלום עליכם מבקש, אתה מה לי אמר עליכם שלום השבתיו
 יין מודד שהוא ועד חשוב, יין לך ואתן תבואלחטתי טוב היה, ע״.ש כי לקידוש
 לא עתה כי א״ל השלום לולי לקצצם, לך טוב ואמר ראשי בפאת נסתכל בצלחתי

 אמר ראשכם, פאת תקיפו לא כתיב א״ל בפיאות לך בצע מה הושיב הכרתיך,
 כדבריך הוא ראשכם תקיפו לא כתוב היה אילו א״ל מותר, לקצצם אך במשמע הקפה

 בעירכם, הראש לפאת שם קורים אתם ומה השיב ישדה, וכפאות כתיב פאת אך
 להנכרים, היהודים .בין להכיר לישראל טוב סימן והוא סימן לו קורים אנו א״ל

 דבריך לפי כן אס מכוסה המילה והלא א״ל במילה, די הלא ההכרה בשביל אס אחר
מצא בזה.לח יהודי, שאתה שיכירוך כדי ערום כך ותלך עצמך לפרוע אתה צריך

י :כ״י בעד יכפר הטוב השם למטה, פניו והשפל מענה
־

ו כ ל  יפו נס כי ח״ו זו בעיר נפשי שקצתה לא יום י״ג פה שבתינו ימי לנו א
 עלתה לבד ואשתי אני כי ההוצאות רוב מפני אך תחשב, מארה״ק

 להעלות רצו לא הספינות ובעלי המלון, וכדרך כידוע פרנק עשרה יוס בכל ההוצאה
 אניית ■אלינו באה תמיז י״ט וביוס ב״מ, דמצריס המדביק חולי מפני הון בכל אותנו
 ולהוחיל והולך סוער ־היה היס אך בה לנסוע אמרנו מאירופה, ישר בדרך רוסיא

 ישר ההולכה אחרת ספינה תבא לא הנשמע לפ• כי יכולנו לא היס ישקוט עד
 מה עצרה ^קרא נ״י בנין מ״ו משה היקר האדון יוס, כ׳ לאחר עד סעיד לברת

 וז: בכה זה'■אומר ימיס, כמה פה להוחיל או כזה סוער ביס לירד אס לעשות,
 בהשס ׳ונשים לילך הרעות רוב שהסכימו ועד הסעיפים, שתי על פוסחים וכו׳

 החובל רב :אך בעזה״י, ח״ו אסון יהיה לא כי הבטיחונו המלחים גס כי מבטחינו,
 א׳ ולילה ביום ־כי הבטיחנו אך סחורות, להוריד עזה לחוך תחלה ילך כי אמר
 לאל הפלתי יואט ובוטח, דואג בלב החפיציס לקפל החלותי חפצינו, למחוז נגיע

:׳אכי״ר ונזק צער מכל ויצילט צדק במעגלי ינחנו וחטן רחוס
מורא



תה
מה

יוסח נחלת
יע״א לעדן חזרה י״ד פרק

 נבהל כי לאו ואה בזה עמנו תבוא ואמיץ חזק לב לך יש אס יקר
 פד ואל ברפסודא עלינו תמוז ,י״ט ג׳ יוס הזה הפרק את דלנ י

 ירדנו נפש וכו׳ היא גדולה כי דעירנו רפסודות כמו זאת רפסודה כי בנפשך
 המנהיגים הלב אבירי מלחים ששה מלבד כידוע הרבים והחפיציס התיבות כל עם בה

 פעס ההוס, והרד שמיס תעלה הרפסודה ־צעדים כעשרה הלכנו כמעט אותה
 עד למטה מלפנינו אותנו משפלת ופעם ראש למעלה מאחרינו אותנו מרימה

 ח״ו נגזרנו אמרנו היד בחוזק ברפסודה שאחזנו צוללים'לולי היינו כמעט תהום
 יכלו לא הלבב ירכי הנשים גס מה פארור קבצו פניס וכל חלציו־ כיל ידיו גבר כל

 אסון בלי לבנו וככה נא הושיעה ה׳ אנא תצרחנה מר ובקיל יגונן על להבליג
 התוך מן היתה רחוקה כי הגדולה הספינה אל שהצענו עד יתברך השס בחסדי
 של הסולם חצי עד ראש למעלה ועברו שטפו הים גלי והנה עיני ואשא כנז״ל

 רעדה איש כקומת מהסולם למטה עד הים משברי ירדו וכרגע הגדולה הספינה
 רגלינו כך נציג כמעט לעלות א״ח כי ליפק יחזירוט בודאי בלבי אמרתי אחזתני

 מרי מלחים סתם אך ח״ו אדירים במים ־כעופרת נצלול ארגיעה־ ועד הסולם על
 לתמהון והנה הרפסודה, על ושנים הסולם על מהם שנים העמידו עשו מה נפש

 אך כנשרים, ויעופפוס וא' א׳ כל על לזה זה החברים והנס'משיטים ראיתי לבבי
 כמותם כצפור עפתי אני נס דבר יפול איך לראות בכוונה באחרונה נשארתי אני

 לעמוד יכולתי ולא הזאת עפיפה מה עיפות ובשרי בעצמי הרגשתי אך ועליתי
 יסער הסתיו בימי ימים יש כי ספרו המלחים שעה, כמו ומבוהל דהוס וישבתי

 ומוכרחים הזה הים אל ליקרב יוכלו לא הגדולות שהספינות עד מזה, יותר עוד הים
 חי לאל לשוני תברך ואני הלזה יפו ים על שמעת־ וכזאת כזאת דרכם, להפיך
 משה האדון לכבוד אך וזהו פרנק, מ׳ לבד מאתנו לקחו המלחים ומציל, הפודה
ק עשרה לוקחים אחרים מאנשים כי להם, הנודע נ״י אהרני נ  ביס א׳ כל על ^
 א״ל אחי נא אל ביס^׳יפו, עוד לבא שלא ונשבעו קפצו ,מהחברים קצת כזה, סוער

 נסעה לילה כחצות וכו', תנחומו פן באפו רגע האדם כי נפשכם באלה תביא אל
 רחוק האניה נחה בבקר הים, גלי מפני צר מכל התנועע טעי אך לדרכה האטה

 הגלים הריס הרי מאמש ביותר קצך בשטך שוטך הים סערת אך עזה, חוך מן
 בכלים מישוש ע״י כ״א להלך יטלט שלא עד כשטר, ותנוע תחוג והספינה מתנשא

 לאות מאד מורא בקול בקרן תקע החובל רב ים בלב ונדמיט.כשכורים ובעמודים
 ביס מלבוא לנפשם יראו המלאים לשוא אך סחורות להיריד הרפסודות יקרבו כי

 ומלחיה גדולה רפסודה אלינו עפפה הצהרים עד הגלים בהמון יטבעו פן כזה סוער
 תעלה זה ובכל צד מכל הספינה אל וקשרוה אמס, מבטן כצאתס ערומים כמעט
 כי הבין החובל רב לתוכה, הנשפכים הגלים מן המיס כל ממנה וגרפי וכו', שמיס

 לאמר בעזה היושב להציר פתקא שלח ורק לאיבוד, ילך פן סחורות להוריד יוכל לא
 לילך בקשו מיפו יהודים שני סעיד, לברת יסע או פה עוד להוחיל אם יעשה מה

 מה עליהם יעבור השיבו לנפשתיכס, מאד ונשמרה כתיב אחי להם אמרנו לעזה,
ושלשלום הסולם להוריד רצה לא החיבל רב אך לעזה, לילך מאד נחוצים כי

קשויים



להיוסף לעדן'ע״א חזרה נחלת
 והנה לראוה הספינה מעקת טל עמדנו והנו מייס ג׳ עוד עס בחבלים קשורים

 מהד גדול גל והנה .ללכת^ הרחיקה לה עוד הספינה מן הרפסודה התירו כאשר
 אנייתינו אנשי עוד נראתה ולא ינכסית אחורנית אמות כעשרים הרפםודה את דחן.

 שבה, יהודים שני על נלעערנו ואט הרפסודה, אבדה אבדה אהה מר בקול צעקו
 יגיעו אס יודע ומי חציה עד מיס נמלאה אך אחר מצד נגלתה והנה וכה כה בין

:ישראל שאריה את שמור ישראל שומר בשלום, לעזה
 עוד הים והנה ה׳ ביום קמנו הלילה וכל ההוא היום כל ידים בחבוק ישבנו ל1ס

 כ״א פת הוכינו לא כי מכלינו אזל הלחס גס כי פה נוחיל ומה ביותר יסער
 זה ביוס הרעבון את השקענו אתנו מהנשאר יבישיס בפירות ורק ננז״ל אחד ליוס

 הספינה בירכתי ממונה א׳ חבית ורק נתרקנו החביות כי לשתות אין מים גם
 מבכוריא יהודים י״ב הרוונו, שחדים כסן ע״י ולפעמים השקנו ובמשור׳ במדה

 בפחי חזרו בעדס יערב מי מצאו שלא ומפני כמוהם כמונו לארה״ק לעלות באו
 זעקו ועפס נשיהם גס מה לאכול, מה להם אין כי המדורה הגדילו עוד והס נפש

 ממני לקנות פת לי יש אס וא״ל אצלי קרב מהס א' רעב זלעפות מפני מר בקול
סן אין חנם לך אתן ל־ יש אס א״ל העבודה  התמימים האנשים על נחומי נכמרו כ

 מלא בכסן פת מהם לקנות הספינה מאנשי גויס לאיזה לומר נסיתי גס האלו
 משועטות ועיניו הספינה מעקת על עמד החובל רב :הושיבו לעצמנו אפילו לנו אין
מכס א' א״כ א״ל לא פת לכם היש המליץ ע״י לי אמר הזה הגדול הים על

ומשברי סער רואות עיניך הלא לו אמרתי החברים לכל פת ויקנה לעזה יורד
 א"כ לכס נותן הייתי פת לי היה אילו אמר אתה לנו מכור לילד יוכל ומי הים
 ישקוע עדי ימים ד׳ או ג׳ בכאן נתעכב עדיין לא הושיב הספינה את הנהג א״ל
 ברעב הומתו והלא הושיב עניתיו כלל נרד לא לעזה לירד אתם ומוכרחים הים

 אנשי אנקת לסבול עוד יוכל לא החובל רב ערב לעת : הושבתיו וכו׳ ח״ו מועב
כי שקטה נחה ארגיעה ועד לשגשג המכונה התחילה כמעט לנסוע ואמר האניה

אסון יקרה כזיג־פחד׳פן מזעפו היס ישקוט אולי הבקר עד נמתין החובל רב אמר
 בכפם ועודם יבישיס כעכים הספינה לאנשי חילק ההוא בלילה רק ,ח״ו להאניה
 הוחיל ש״ק ערב בבוקר חלב וכוס כעכים שט לה הביא הקטנה בתי גס יבלעוס

 אך והלך נסע סחורות להוריד לפניו תקוה כל אין כי ובראותו בוש עד החובל רב
 ושני ימים שני הזאת נסיעה לט הייתה בקציר כשמחה כמרקחה סוער עדיין הים

 חדרי עד ירד רעב זלעפות אך וכלות, מיחלות ועינינו עזה בחין ני^רט לילות
 מעדנים חמודות בלחם הסכננו הסכן ואנו כל וחוסר שטס בנקיון הלכנו וכה ־בטן

 בולמוס אחזני כמעכי הרעבין לסבול יכולתי לא הצהרים לאחר עד ומטעמים,
 הוביא לחם פת תחת אך מה^ דבר לי להביא קשיטות איזה מהמלחים לא׳ נתתי
 הצורר הצר הוא הוא הרעב עיני, ואורו והותרתי אכלתי יבישיס פירות כפיו מלוא
 מכאיב צחוק הוא הרעבון צוק לפניו לעמיד יוכלו לא התיבל ואדירי אילי כל אשר
 נטתה השמש לו משחק תפתה מצרי וכל שאול בלהות כל אשר תמוהה בני לכל

 על אשר נימת איזה נראו רב במרחק ורק ארץ, יבשת שוס נראה לא ועוד לערוב
 - נכנסנ בלילה שעות כשתי ועד ומערב שבה קבלנו בעיר, החונים האניות תורני

המלחי עם לקצץ נוכל ולא ש״ק ליל שהלילה ובהיות לירד בקשט קנאל לתעלת
ויטילו



יוסף יע־א לעי! חזרה נחלת
 מלח לי יש אני אמר נ״י אהרוני משה ע"כ נפשה, כרצין הירידה שכר מליט ויטילו
ע כל כי נקל לנבון דמה פה חישבו ואתס ואביאנו אלך בעיר מכירי  כיוס מ
 חברים והנה וירדנו הנ״ז המלח עס בא שעה וכמו דונה בסירת וירד לנו נחשב
 משה משינתס אותס הוקיץ אשר עלינו מחכיס החוף על לפופיס עומדים הנז״ל

 גס נפשיט לה שבעה רבת כי דברים להרבות עת לא א״ל חושו חושי נ״י אהרוני
 מה להס ספרנו לדרכו אץ וכאיש ומשאון מות ואימת ־פחדים נס וצמאון רעבו;
 וכו' מזה יותר ועוד היס לנוסעי יקרה וכזאת כזאת לאמר נחמונו הי״ו החברים שקרנו
 ולמסור המכס בבית לכנוס הוכרחנו עוד אך נפשי רעבון ולשבור לנוח חפצתי
 הנז״ל משה מ״ו מנחס הידיד לבית הלכתי הלילה וכחצות וכו׳ האננלי להציר תעודה

: עליהם הטובה ה׳ כיד וסעדנו קדשנו כח החלפתי בס הי״ו ־
 והפציר נ״י הכהן מנחס נסיס הידיד פגשני בשוק לטייל הלכתי ש״ק

 בלילות ■ברוך, זה מכירי יהי וכו׳ קאוי בכוסות וכבדני לביתו לבא בי
 הפשפשים הוסיפו ועוד כמחטים דקרוני אשר היתושים מפני לישן יכולתי לא

 ע״כ הסתימ בימי ורק מעע כ״א ימצאו לא בעירי אשר ולצערונ/ רעה לעשות
 אני גס למצרים לילך אמרו והחבירים.הי״ו אחי אך לעירי, לשוב חצני" נערתי
 להביא לעדן לשלוח לי היה ונקל הכיס, מן פרוטה אזלה אך עמהם לילך חפצתי

 עיני מחמדי ניני את לראות נכספתי נכסיף אך החביריס, כן עשו כאשר כסף לי
 ערב ביוס הבא הספינה כי שמעתי לעירי אשוב מצרים ולערות לי מה אמרתי ע״כ
 באה לא לבי לדאבון אך המסע, ליוס הכל ולהכין החפיציס לקפל החלותי ש״ק

 עסטרייך לספינת עליתי היום חצות אחר ש״ק ביוס באב שני השבת, יוס עד האטה
 לטוב האיש אוהו זכור ברס נ״י ישראל משה בן מנחם והאברך ואחותי וחשתי אני
 אחי תגמוליו, כל השס ישלס וכו', וישרתני הזאה באנייה טוב רק עמי עשה הוא
 עליון מפי יבורכו היוס, שבת כי החוף עד אותי לוו נ״י היקרים החביריס וכל הי״ו

 משה מ״ו מנחם להאהוב וברכה ותודה אכ״יר, ומזוני חיי בני המשולשת בברכה
ת מאתם ונפרדתי וחזרה בהליכה בביתו התגוררתי אשר נ״י קו  ולערב אהבה, בדי

 הספיגה בראש הסחורה מכסה על ישבנו ואנו דרכה, ביס ותשס האטה קיטור עלה
 הבנתי לא כי אס הזה, החשוב המקום על להס חרה הקטולים המלחים אך

 כי ידיהם ופשטו בעיניהם קרצו מהס ואחדים הלאה נלך כי בידם רמזו לשונם
 ידיהם רפו מחר להם אתן כי רמזים ע״י הבטחתים כאשר אך מעות, להם אתן

 את לקחו יד ובחזק הבליעל בני קרבו סיוס לעיר הגענו כאשר למחרת אך ממט,
 פשטתי כי אף התרנגולים לול נוכח הלאה והוליכום ■שלנו והחפוציס התיבות כל

 על קדחה השמש זיקי גס מה באפי עלתה התרנגולים לול צחנת רצו, ולא יד להם
 הרע המקוס מזה להעבירנו להם התחננתי הצהרים, שינת לישן יכולתי ולא ראשי

 והנה לעשות מה לנפשי עיצת שתי כופר, כל בעד רצו לא לבבם בטומאת הס אך
 נשאו מהרה ועד רצוני למלות למלחיו צוה כרגע וכו', התחננתי עבר המלחים שר

 עיניהם בקריצות סבוני המלחים אך חסדו, לשס נודה טוב במקוס וישבנו החפיציס
 א׳ כל כי שבעה ידעו לא ככלבים הס אך א׳ פרנק להם נתתי שכרם, להס ליתן

ק, מבקש  חטאי את והותר, די בזה וא״ל בהם נער הנז׳ השר אותו שעבר עד פינ
וכמעט למעבד לי כדמבעי עבדית לא זה מסעי במשך כי והוא היום מזכיר אני

הגחתי
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 והולך סוער הים ימיס י׳ יכפר, הטוב השס בזה ותליתי זוית בקין התירה הנתתי

 ההוא מהיוס אך בשלום, לעדן היענו בבקר ש״ק ערב ביום באב ז׳ יפו, כיס לא אך
 שאמרתי עד מלפניס, ידעתי לא אשר עצב ארה״ק פרידת על מאד נעצבתי ומעלה
 חכי כמעט השחורה במרה הייתי ככה ואשכונה, אעופה כיונה עבר לי יתן מי בחפזי

כ״ה הי״וביוס הנז״ל והחברים הי״ו אחי שבא עד מאוכל, זהס  מעט אז אלול, ה׳
 ויראינו לארצינו בקרוב ויעלינו נדוחינו אלהינוויקבץ יואל לדממה: הסערה קמה

:אס״ו תפארתנו בית ויבנה משחינו פני

ט״ו פרה
הנפלא חלום עם לאורה מאפילה

ת נ  ובהלה פחד שנת ומציקה צרה שנת היתה סיון עד שבט מחדש התר״ס ש
והוא בעוה״ר ללידה אין וכח משבר עד בנים באו כי מות ואימת גזירות

הודיים גויס שבעה מתו בתחלה כי הודו מחליי הנודע בעיר רע חולי ירד כי
 המשפחה יתר לתפוש צותה ובחרונה והתרגש התגעשה והממשלה ב״מ במגפה

 כל על צוותה ועוד החולי ידבק לא למען שממה אחרת לעיר נדוד ולהרחיקם ההיא
 חבית בסיד הבתים ולסוד וחלאה זוהמא מכל והחצירות הבתים לנקות העיר אנשי
 אולי ובזה האויר את בזה למהר וחוצות רחוב בכל אש כבשונות ולעשות ומחוץ
 על מבתיהם והאביונים העניים להוציא ותכסל תרשע בזאת אך :במפעלה צדקה

 פתאום לבתים בעלות זרים מעשים בעשותם והפקידים והשופטים בכפם פשע לא
 היה כי ה׳ לנגד תבונה ואין עצה ואין חכמה אין אך בעיר הפחד תחילת וזהו

וביטול וצדקות צומות גזרו דעירינו צדק וב״ד ב״מ המגפה ופרצה בעיר ה׳ אך חמן
שתת בעוה״ר אך ישראל עמו על ־רחם כי ה׳ לפני ותחנונים סליחות מלאכה

 המת והיה במחנ^>העברים ב״מ המות מכת התחילה אסתר צום וביום תפלתינו
 ועל איו מקומו נודע ולא לים מעבר נכרים בידי הממשלה שלחה ב״מ במגפה

 בדד ישבו ושם הסלעים ונקיקי צריפים בבתי העיר לסוך שלחה בבית היושבים
 לבקרם הבא הרופא מלבר אדם שוס עם להם אין ודבר יותר או ימים עשרה
 הנמצא וכל הפחד מן הרוב ועל ב״מ במגפה מתו כי אור ראו לא מהם ורבים
 נסגר והבית כליל באש נשרך הכל וכסתות כרים ובגדים מטות כמו המת בבית

 לחלות ניסו העיר עשירי כמוה מאין רעה גזירה יותר או חדשים שני מסגור על
 הממשלה הואילה המתים על ההם, הקשים הגזירות מהם להעביר הממשלה פני

 הבתים סגירת על אך אמותיו, לד׳ איש יקרב שלא ובלבד אבותם בקברות לקברם
 והמהומה המצוקה גברה ויום יום ובכל ישיבנה, ומי הממשלה גזרה אחת והשריפה

 כי עד עין, מחמדי רוב ויהרוג מאד גדול בדבר הויה ה׳ יד כי וסביבותיה בעיר
 מכל נשמע הוי הוי מכבה, ואין ה׳ אש בערה כי סדרים ולא צלמות העיר הימה

 גווענו הן כולם, זעקו מות ,מות אש אש פיאות, מכל שמע שבר זעקת עברים,
 מפחד סחר מקצה העם כל כמתעתעים וזעקו העם כל חרדו אבדנו סלט אבדנו

גס מה ימס, המס האריה כלב גם לבו אשר כאבן, והלב כעץ היה יבש בשרינו
בחג
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 צחרדת העיר ותהי המדורה, הגדילה כ' בעוה״ר מתולינו לאבל כהפך הפסח בחג

 כל אל מלכות ומגזירה מות מא־מת לנפשם ברחו העיר מתישבי רב־ס חלהיס
 חצי וכמעט נסגר, היס כי בא ואין יוצא אין היס מצד אך הרוח, אותס ידה אשר
 את ה׳ דשפוט הפרנסה, מעינות וחרבו דללו ומזה מסגור, על נסגרו העיר בתי

 רבים. בעוה״ר מלכות, וגזירות ורעב, דבר ההם, הרעים שפטים בשלושת העיר
 לבית מבית דולג המות מכת היה כי הבית מן נצא כי פנינו חילו עמינו מבני
 ואנה נפנה אנה ידענו לא כי *נלך אנה אך מישראל רב עם וימת ומשמאל מימין
 האניות בעלי כי נסגר הים ומצד העיר, סביבות בכל נטויה ה' יד היתה. כי כנוס,

 וזה מדבר זה עוד המדביק, חולי מפני אדם שוס להעלות הון כל בעד רצו לא
 איש יחשוב אז אנושית, במחלה נחלו ופלוני ופלוני מתו, ופלוני פלוני ויאמר בא
 ה' אהה תבעתוהו, מות ואימת בכפהו נפשו בעוד חטאתו את והתודה קונהו את

 לעמיך הרעה על והנחם אפיך מחרון ישראל,'.שוב שאר־ת את עושה אתה הכלה אלהיס
 עדי כנסיות, בתי בכל נשמע שופרות ותקיעת נוראות ותפלות איומות צווחות
 ערב יתן מי תאמר בבקר בעוה״ר בנו ונתקיים בחיו, עוד איש האמין לא כמעט
 גזירות ראו לא מימיהם כי ספרו הזקיניס גס אמי מרחם גוחי מיום וכו', ובערב
המתחלת בעניותי שיסדתי שלישית בסליחה בסליחות למטה ועיין כאלה, קשות

וכו׳: רחמים מלא אל
׳  ככבד איש כי וא״ל אצלי בא שליח והכה בחלומי הגדול שבת ש״ק ליל בניסן ח

 כמלאך תוארו נכבד איש מצאתי ושם נאה לבית ועליתי אחריו והלכתי לי קורא
 בי לו ואמרתי זקנו על נשקתיו הן הושיב א״ל אדוני לי קראת אתה הלא אלהים,

 נשתוממתי החי ככשר הושיב מהותו מה לעיר הבא הרע חולי זה מהו הודיעול אדוני
 חולה א׳ איש והביאו למשרתיו הנכבד האיש צוה כרגע הבנתי ולא המראה על

 כל נזדעזעו ומכוערות אדומות מורסות צואריו על ראיתי ומעונה אלהיס מוכה נגוע
 וגומרת במעיס המתחלת ב״מ אסכרה היא הלא מאחוריו קרא אחר ואיש עצמותי

א אותו ופתח בידו גדול ולקח^ספר הכגבד האיש עמד מיד בפה  ואמר באצבעו ^וי
 אשר אנשים שני ועוד הי״ו שילה אחי ושם שמי כתוב והנה וראיתי בכאן עיין לי

 על נשקתיו הרע חולי מאותו תנצלו בעה״י אתס לאמר כתוב ותחתס שמותס שכחתי
 ופתח הנכבד האיש לי אמר ופלא הפלא תתפלא השוס עוד שנית פעם זקנו

 ג״כ שכחתי אשר א׳ פסוק כתוב וראיתי בכאן עיין לי ואמר מלפניו א׳ דף הספר
:ב״מ במגפה מת שכבר א׳ איש כתוב הפסוק ותחת מהו אותו

 בדרך ורק הפסוק אותו ויסוד משורש אתם גם כי דע הנכבד האיש לי
 מן ונעלם לו הלך חלף ומיד תכף ג׳, פעם זקנו על נשקתיו נצלתס פלא

 אמר שילה לאחי הזה הפלא מספר והייתי ער אני כאילו לי נדמה אח״כ העין.
 עתות ובידו ממרום שלוח האיש זה א״ל טיבי מה הנכבד האיש זה הוא מי אחי לי

 הקב״ה והלא זה דבה היתכן ואמר גדולה תמיהה תמה אחי ולהחיות להמית אדס בני
 יוכל מי שאין הוא ופשוט דברי הבנתה לא אחי לו אמרתי ומחיה הממית הוא

 רומז גזרה גוזר כשהקב״ה כך הוא הדבר ורק לבדו הקב״ה אלא ולהחיות להמית
 עד השתלשלות בדרך למלאכים ים רומ ומלאכים לפניו היושבים עליון למלאכי
לי אמר הס זקני על נשקתיו ג״פ כי אחי תדע הנכבד האיש לאותו הדבר שהגיע

אחי
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 ואיקץ וכו׳ ביחד וסעדנו וישבנו ונסעוד נשב עתה עתה הדבריס וחתום סתום אחי
 לא אני כי הוא והפסיק האנשים שני שמית שכחתי אשר הסבה יקר קורא ודע

שריחם עד דבר לכתוב לבי מלאני לא כי סיון חדש cסון עד הנפלא החלוס זה כתבתי
: המגפה ועצר השס

ה  קענתי אקרא, ה׳ וגשס אשא ישועות כוס על/ תגמלוהי כל לה׳ 3אשי מ
ותהי עניתני כי ה׳ אודך עבדך, את עשית אשר והאמת החסדים מכל *
 דאמרו והיינו כל״ח, עוב כי לה׳ הודו ארוממך, אלהי ואודך אתה אלי לישועה, לי

 ארחס אשר את ורחמתי הגון, שאינו אעפ״י אחן אשר את וחנותי פסוק על רז״ל
הן הן גבורותיו הן הן אלא ערכי מך את אני יודע כי כדאי שאינו אעפ״י

;תהלי״ת נפלאותיו,
 שמאל ועל ימין על ותגזור בעיר מתהלכת המות מכת עוד הפסח חג לאחר

 גס מזעפה, מעט מעט הוקלה הימים במשך אך החללים על לבי לבי
 ישתבח אדס, בני לרוב הועיל הרוב על הארסי מהרעל הזרוע על השתילה מעשה
 הוביא ב״מ המגפה תחת ברואיו על השס וברחמי ודם, לכשר מחכמתו הנותן היוצר
 ורחום חטן כי הממעיט, וא׳ המרבה א׳ אדס בני לרוב וחמורה קלה קדחת
 היהודים על גס מ̂ר העיר לתושבי שערוריה עשו השריס אך להיטיב, ומרבה אלהיט

 צוו הס המות, ממכת נקיים הס אס אך רביס וחנויות בתים סיגרו האומללים,
 האומללים יעשו ומה יפים, שאינם באמרס העברים במחנה דירות כמה להחריב

 מלאכה, מאין רשו כי העת בזה חדשים בתים יבנו אס אף לאכול מה להם שאין
 קדים ישזופי שמש ונקיקיס,קדוחי צריפים בין למרחקים נדדו נואקים האביונים אהה
 מלכי האינגליס ושרי מלכי כי הוא ואמת בחוצות, נכרו לא פארם משחור חשך
 העברים נפש שונאי והשוטרים הפקידים באשמת ורק ארץ, יעמידו ובמשפט הס חסד
 מהם סופרים מהם פקידים מהם הפרסיים גס וההדוייס הטיס כי המשטינים, הס

 באזני לא-תעלה האומללה היהודים צעקת כי פה, בכל ישראל את אכלו שוטרים
 ליהודים רעה לעשות הגדיל זה עד יוכל, אשר בכל לטיס המחניף האינגלי המושל

.הוא . .בידו ככדור לעשותם ישראל דם לשתות המתנכל הצורר . .  תכלית הזה .
 הנכרים, המון בכל כמוהו ושונא צר ראיתי לא אשר היהודים את ישנא שנאה

. פשע לא על עמינו בני על נמרצת קללה ומקלל ומגדף מחרף הוא . ם. פ כ  ב
 וכל ורכושו כספו והיה בידו הטפל יהודי לאיש לו ואי חנינה ידע לא מעודו הזה

 העברים את לשנוא לשוט בחלקלקות הממשלה לב את הטה הוא לאבדון, עמלו
 בעיני וקלסה לחרפה היינו כי עד נקיון ואי סרוחים היהודים כי שקר קול והוציא

 שבע אחת על הטיס מיתר מנוקים היהודים כי הארור בנו ענה שקר הבריות,
.העולם אומות חסידי עידיהם יתט כאשר .  מאד רוח וגס גואה הוא שר״י הזה .

 תחת ונאצה, קללה ממנו יקבל לא אס עמו להשתעות איש יקרב לא כמעט עדי
.וכו׳ ימלוך כי עבד תחת ארץ רגזה שלש .  חיים אלהיס מערכות לחרף יבא הזה .

 כרצונו עשה כזה אנשים ושפל עבד כי לב מכאב מתאנחים האומללים היהודים
:שבשמים אביט על אלא להשען לנו ואין בידק למחות יוכל מי ואין והגדיל

 חמשה והנה ..בחלומו ניסן כ״ח ששי בליל כי סיפר עמינו מבני א׳
הרב בקדש ראשון והס זל״ז מספרים ברחוב עובריס הדור גדולי זקיניס

והגשיא , (י)



יוסחאדם חלד'נחרת
 ח״ו הדיין והרב זצ״ל, בנין חנחס מ״ו הדיין והרב זצ״ל משה מנחם מ״ו והנשיא
 אך הכרתיו לא אמר החמישי אך זצ״ל ישועה מ״ו יוסך א״א וכבוד זצ״ל, נסים שמואל

 והזקן בתוך, והושיבוהו החולם לאיש קראו הללו והזקיניס זצ״ל, מופלג זקן הוא
 השיבו תירא אל החולם, התחנן אדוני לי הרפה היד, בחוזק בידו, אחז המופלג

 זל״ת כא״א והנה דבר, תשכח אל לבניו מצווך ישועה מ״ו יוםן£ לאשר אזניך הט רק
 על תעבור כי דעו הי״ו, ושילה שמואל וישועה מנחם בני אל תאמר כה לו אמר

 גדול כי כלל יפחדו לא כי משמי להם הגד הרהו, ואל תפחדו אל אך צרה שונאיכם
 מנחם יעשו אשר התיקון וזה לנפשם, תיקון יעשי אך עצמה מהסכנה הפחד פעולת

ישועה משרשו, הוא כי־ נע״ג ישועה מ״ו מנחם לדודו בבהכ״נ השכבה יעשה מי
שמואל משרשו, הוא כי נע״ג יצחק שלמה בן בנין אחותו לבעל השכבה יעשה בני
שילה משרשו, הוא כי נע״ג בנין מנחם מ״ו בן בנין מ״ו לגיסו השכבה יעשה בני
אחר תיקון ועוד משרשו, הוא כי שילהנע״ג מ״ו בן בנין לחמיו השכבה יעשה בני

 בני ישועה ב׳ ביום תהליס, ספר וילמוד ובורית בנתר ירחון בני מנחם א׳ ביום
 ובורית בנתר ירחון בני שמואל ג׳ ביוס תהליס, ספר וילמוד ומרית בנתר ירחון
 תהליס, ספר וילמוד ומרית בנתר ירחון בני שילה ד ביום תהלים, ספר וילמוד

 ישראל/ כל על כפרה היהודים רחובות ד' על ויסובבהו מכספם א׳ שור יקנו ולאח״כ
 ביד אחז עוד המופלג הזקן לעניים, ויחלקוהו וישחטוהו הבית בחלון השור ויקשרו
האיש, ויקן העין מן נעלמו ותכך דבר, תשכח שלא הזהרתיך ראה וא״ל החולם

:ע״כ החולם, האיש סיפר זה כל
ח י ^ ז ל  ודע והפקיד, והרופאים השופטים, עם העיר מושל בא בבקר הזה היום ר

.הפקיד כי ^ . .הזה . .  מבקש חדשים כג׳ זה כי והוא לרגלינו, פח טמן .
 מצא ולא בכפינו פשע לא על בניט אשר חדש בהבית צרה עינו כי עלינו עילה
 שפוכים מיס מעט ומצא שלנו למבוי בחשאי נכנס ניסן כ״ז אמש זה עד עילה

 בתחבולותיו עשה מה לשתוק, עת עתה אמר ידיעתם, בלא אחי כותל צינור על
 הכניסו המושל כשבא והיום מכיסו, וכיירו סיידו עני ערבי של ודל קטן לבית הלד

 הגדולים בתי מכ״ש נקי וביתו שבערבייס עני זה ראה וא״ל הנז׳ הקטן. לבית
 היהודים בתי משאר גדול הוא הזה הבית וא״ל שלנו למבוי והכניסו עוד, לפקח שא״צ
 לדברי אזן הטה המושל נקי, אי היהודים שכל הקטנים בתים ק״ו סרחון בו ונמצא
 ופתאום לתומי ביתי חלון על עומד אני ידעט, לא זה מכל אך את, בחרי דצא שקר
 כידורי המושל אהה והנה שילה ואחי אני וירדנו מהר, רד וא״ל ראוני המבוי מן יצאו
 לשוא בטן, חדרי יורדים קשים דברים אלי ודבר להבים פני ופניו יתמלטו מפיו אש

 עוד דל מזעקת אזנו אטס הוא אך הוא, שלי לא ידעתי לא האשס בי לא צעקתי
 שכמו ופנה חדשים ששה האסורים בבית לחבשוני נפשו את יש כי לומר רוסיה
 תושבי כל כי נפשו כאוות ולענוש לחמש יכול כי בלבי אמרתי הוא מושל והלו

 ממלתעות והצילני בעזרי היה אבי אלהי לולי לחסד, אס לשבט אם בידו רעיר
.הפקיד הזה, הכפיר .  כי לשוטרים אמר עוונו סאת ולמלאת די! אמר לא עוד .
 השוטרים נפזרו מהרה ועד ידם, המצא אשר כפי והשביס העוברים היהודים יתפסו

 דלקונו היכונו ועוד בחכה, הנאחזים כדגים יהודים כארבעים ותפסו רוח לכל
ד ודחופונו לילה לשודדי גנבים כאילו צד מכל השומרים וסבונו אחורנית אמות כ



לחיוסחאדם חלדינחלת
 עוררה כיבחה, כצאן נחשבט היום כל הורגנו עליך כי אלהים ה׳ אהה חיו אנחנו

 חכה שס הערכאות לבית הגעט עדי הלכנו וככה שמך, למען והושיענו גבורתך
ו הזר עלינו נ ד מ ע ו . .  גמגם והפקיד השופעים, שבאו עד שעה כמו צפופים .
 הדברים נראים, אך סח, הוא מה ידעט לא אשר לאזן מפה ורמזים בדברים להם

 חרה המישל כי עד עיניו מלמישת לנו ניכר וזה היהודים על שענה מדבר שהוא
 העומדים כל לנגד פניו והפך המה מרי עם היהודים כי הוא אות ואמר אפו

הודס ואמר  לכו נצא, אנא היהודים זעקו אהה העיר, מן לכס צאו נקיון אי י
.הפקיד תלכו, באשר לכס .  היהודים חלקו הוא אך ואמר וענה ומפוזז צוחק .

 אזניס כל תצלנה עמינו בני את וגידף וחירף הגויס דם ומוצצים נוכלים הנזירים
 נתעשת המושל לכותבם, אוכל לא אשר ומאוס סחי זרים דברים הוציא ועוד משמוע,
 איי ראשנו על וידינו יצאנו לבתיכם, תחזרו ואז לבד חדשים כשני ואמר ליהודים

 לה׳ דוס לזעוק לכס מה ועמי אחי דומו מישראל, כבוד גלה החברים זעקו
בסליחה למעה ועיין מבעחו ה׳ והיה בה׳ יבעח אשר הגבר ברוך לו, והתחולל

בעניותי שיסדתי וה' ד׳
ם ר י  ונשים אנשים הבית מן כולנו נצא כי המושל מאת פקדוה לנו באה שני בי

 ומן הפקיד אל רגלינו כתתנו לשוא ימים ג׳ בעוד פרסה תשאר לא ועף
 כולם לשוא אך עלינו וירתמו יחוסו כי המושל אל השופע ומן השופע אל הקפיד
.הפקיד עיד תחנה, כל משמוע אזניהס אעמו .  הוציאו כי שקר קול עליט הוציא .

 הבית על פזרנו בשמים מיני כסף ובשלישים וסרחון זבל מלאים עגלות ע׳ מבתינו
 מבתינו הוציאו לא כי העמדה רבותי דעו לדבריו האמינו העם והמון הריח מפני ■

 ולא לבתינו עלה בעצמו והפקיד אחת בפרועה אפילו בשמים פזרט ולא דבר שוס
 אמרט ובכן וישפוע ה' ירא הארץ, בישב להבאישוט פניו מגמת ורק מדעם כל מצא
 באייר ד׳ ה׳ וביום לכלימה, כבודי נתן ולא אלהיט בעד ונתחזק חזק אחיו אל איש

שפת לעיר מחוץ נדיד הרחקנו ושם טלה כמוצאי מבתינו יצאט  ועשינו הים ^י־
 כרחם, בעל ויש מעצמם יצאו יש כי הגולה יתר עם בהם וישבנו צריפים סוכות
 הרב השמש מחום יקודנו מעיני שנתי ותדד בלילה וקרח חורב אכלנו ביום היינו
 הסוער החס ורוח יבערו כזיקית רגלינו תחת האדמה ורגבי השדה שיח ליהעה אשר

 לקנות לעיר בנסעי גס מה הכבשן כקיעור חס קיעורו כי בשרינו כל את סיער
 וכמה וצנה מגן כל הועיל ולא תימה בתוקף ראשי על השמש ותך נפש אוכל צרכי

. בחיי קצתי כמעע עדי נתעלפתי פעמים . האלות כל אויבינו ראש על יחולי .
:בתורה הכתובות

 והעלעול הצער על לפניו התאוננתי זל״תיעובר כא״א והנה בחלומי א' לילה
 אדוני אבי א״ל צויתיכס כאשר השיר קניתם לא א״ל השור ואיה הזה

 כי השור לקנות הספקנו ולא עשינו הנדל התיקון כי הרואות עיניך עיני ומחמד
 וקשרכוהו שור קנינו והנה וראיתי השם וירחם השור תקנו אעפ״כ ובהלה בחפזון יצאט
 ועשינו שור וקניט נתעוררנו למחרת ואיקץ, וכו׳ אליו הבא כל מנגיח והיה בחלון
 אנוש חולי נחלה האינגלי השופע כי בצרינו הפגיע ה׳ נקמות אל אך בנז״ל,

 אשתו נגפה כי מתחתיו משכבו לקחו והפקיד המשתליח, כשעיר העיד מן ושילחוהו
ועיר לזאת גם לבג ולא^שת נכנע לא אך הבית מן צאתינו אחר ימים ח׳ במגפה

התל



̂וסףאדם הלדינחלת
 בהסוכה חיזריס אינם ניהנס גפתח עומדים אפילו רשעים אחז״ל וקי פעמי/ יההל התל

שעג/ לא ועוד השמעות תג והגיע כאן הימים לט ארכו  השופט אל ללכת ניסונו ט
 נתרצק כמעט האיגגלי השופט לבתינו לחזר רשיון לט ויתט יתעשתו אולי ■והפקיד

 ארוכים צנורות כעשותיט כ״א נכנוס בל אומר גזר לבבו בטומאת הפקיד אך
 נפש, בפחי וחזרנו רב והוצאות שהות צריך וזה הרצפה ועד מהגג לבהכ״ס

 הסלעים בנקיקי הזו והשנה תוב״ב בירושלים הזה הקדוש החג את חגגנו אשתקד אהה
 נ״י מהלא יעקב סאלוס האהוב ה״ה והס הי״ו החברים כי נחמתיט הייתה זאת אך

 עשו נ״י משה סאלום יעקב האהוב יה״ה נ״י הארון סאליס ה״ה וחמודי ואהובי
 הצכורות השלמנו ואח״כ שכרם, השם ישלם הוכיאו ס״ת גס לבהכ״נ גדולה סוכה
 מי הנרות, את בהעלותך והסימן לשלום לבתיט הלכנו סיון ח״י עש״ק וביום הנז״ל
 כשהגעתי הרעיוניס ילאו סופר עט בשרד תתואר לא לבבי והמיית רנשותי את יתאר
 עמנו שעשה והחסד הטובה על לה׳ ואשתחוה ארצה פני על נפלתי הבית לפתח

 צרות הראיתנו ה׳ אנא עיני, ראתה ובאויבי הצילני צרה מכל כי הכל יוצר ישתבח
 כל אבד אלקינו. שמך למען לרה פעמים עוד תקיס לא תחיונו, תשוב ורעות רבות

 ישנאונו ולא לטובה עלינו המלכות לב ותטה אבותינו. בזכות עלינו.לרעה הקמים
 חסרוננו, תמלא אבינו אתה ורוששנו דלונו הן אנחנו, בניך כי ישראל לעמר תחון חון

בימינו במהרה ותפארינו קדשינו בית תבנה צדקינו, משיח תשלח לארצינו העלינו
: אכי״ר

שנית א״י מסע י״ו פרק
רן  מיום כי אבניה ולנשק עפרה לחבק שנית לא״י לעלות נכספתי נכסוף כמה ו

 כנז״ל וב^ בעלבון והייתי עלי דעתי נחה לא התרנ״ט בשנת ממנה שנפרדתי
 יעקב משכנות מכל ליון שערי ה׳ אוהב ונא׳ בחרתי מאלך בחצריך יום טוב כי

ד אני שנית ועלינו השי״ת זיכנו התרס״ב שנת זו שנה עד וכו׳ ב כ ^נ ח א  הי״ו שילה ו
 הי״ו משה מנחם בנין כמ״ו בן משה סי' מלכים,ה״ה של בנן היקר הידיד עחברת
 לחודש כ׳׳ו ד׳ ביום אותנו ישרתו אשר משרתים שני מלבד אתנו לזר ואין לבדנו שלשתנו

 דרכה ביס ותשס האניה קימור עלה ערב ולעת אוסטרייא לספינת עלינו ראשון אדר
 מיס צפו מעט עוד ראש למעלה ועברו שטפו הים וגלי והולך סוער הים הי׳ למחרת

 הים כי הוא החורף ימות כי יען ורטיבות מקור ח״ו נקפה פן ויראנו ראשינו .על
 זרועות רוב מפני הסתוו בימי ובפרט מאד זועף להיות הוא ורגיל גדול רגזן סוף
 מהמים ננצל למען בספינה אחת עליה לט לשכור אז ונועצנו והארוכים. הצרים הים

 מטות שני ובו אחד חדר שכרנו כי היה וכן מנוחתינו יפריעו לבל ההם הזידונים
 וזרמת וגליו הים להמון צחקנו ואז אחד בזהיב ורק מצעי* במחיר הי״ו ולאחי ̂י

 כשהגענו ד׳ ביום להם נעשה ומה שהם כמות הנחנום להמשרתים אך ומעלליו מימיו
 ותשבר הגשר את ותפגע וחפזון במרוצה התעלה בתוך הספינה נכנסה סיויס <עיר
 שהיא יען בדק שום בה אירע לא להספינה אך העיר כל ותהום לרסיסיס אותו

 המצר מן הוציאוה עדי והלילה היום אותו כל בכאן נתאחרנו אמנם וחזקה חדשה
מהחברים רבים ,תהל״י בשלום סעיד פרט לעיר הגענו ששי ליל לדרכינו ונסע

הע״י



ת ל ח טיוסתשנית א״י מסע נ ל

 את לבלש בקשו החוןז אל כשירדנו הנה בשלומיט ולשאול לבקרינו אלינו באו הע״י
 להזות האנשים ועל ונו׳ אש של הדוד תוך ולהכניסם והכסתות הכריס הבגדים
 לא עתה מצרים ארץ כי מכני וכו׳ חריפים סמים משקה ר״ל כדה מי עליהם

 עוד עשו לא מתנים שוחד נהם נתנט כאשר אך וכו׳ שונים מתחלואים היא מעוהרה
ה : וכו׳ לחכם עיניים בתי הכסף כי פי״א לעיל כתבתי וכבר כזאת  שנים כשלש ז

 סוריא לארץ לעלות החסץ וכל מצרים ארץ סביבות מכל הכרנתינא חדלה לא
 חמשה פעם ימים עשרה פעס ביירוט בחוף בכרנתינא בדר לישב ונאלץ מוכרח

 כסף בצע המסיס כובד לפי או התחלואים וחולשת תוקף לפי ימים שני או
 חמשה הכרנתינא היתה לכאן כשבאנו הזאת הפעם וכו׳ זהב אמתחוהס למלואת

ימים ה׳ בדר ליישב אופן בשום מכל לא כי לארה״ק לעלות יכולנו ולא ימים
ולמה מה על כי נפשי עד נגעה ארה״ק חיבת כי אף אדם שוס עם לנו אין ודבר

 ולראות לעלות לא אס הי״ו בני מעל ונפרדתי ביתי את ועזבתי עירי את נטשתי
הנשמע לפי כי יען יכולנו לא מ״מ נפשי׳ ומשוש לבי חמדת שהיא ת״ו ירושלים את

הב מלומר ישבעו ולא בארצם הבאים הגרים על ירוחומו לא ביירוט עיר שבני
 ודומם יחיל בכאן נשב אמרנו ע״כ וכו׳ נפש ויגיעת גוף יגיעת לסבול יוכל ומי הב

 הכרנתינא ותבטל בריותיו מעל רחמיו כלו לא כי קוני ירחם אולי ה׳ לתשועת
כ ימים שני רק כרנתינא אין כי נשמע והכה יום כעשרים עברו הארץ ותשקוט  וג'

 אשר הי״ו משה ה״ה היקר אהובינו את לעזוב נוכל לא כי עתה לעלות יכולנו לא
 דרך כן כי אחד, יום אפילו כרנתינא יש אס כלל יעלה לבל עליו פקד אביו

 ולחוג למצרים לילך נועצנו אז וכו/ שוה נאכל שוה נעלה שוה באנו יורנו המוסר
 לא כי כך על התנחמנו כמעט והנה לכך מתעתדים שאנו ובעוד שם המצות את

 בנהיים, שבתות וחמש ימים ל״ה ידים, בחיבוק ישבנו ע״כ מצרים בשביל באנו
 בנס בא ניסן הנה ,שבשמים אביט אלהינו כרצון מיומיס, ויחיונו זעם יעביר עד

 האיומה השימה האויבה, הכרנתינא במלה כי ונחבה, מתוכנו יגון כל סר אהבה,
ת וסביבה, עיר בכל חללים הרבתה אשר השובבה, הבת ^  ועונות כשפיה מ

 באים הננו בתשובה, וקבלנו לאשמתינו ומחול ושובה עמך על רחם ה׳ אנא ישובה,
 עפריך ולחבק אבניך לנשק החשובה, וציון המוריה הר האהובה, ירושלים אליך
 בא״י חטיבה, עשה אשר ישעט צור לאל רבה, ותירה ובשירים בשמחה טובה ביום

באהבה: ישראל בעמו הבוחר <
ם ו ^  כלל כרנתינא שאין מנת על איסטריא לספינת עלינו בניסן עשירי ה׳ ב

 לחוף תחילה ליסע עליו ני אחר זאת רק החובל רב הבטיחני כן כ'
 האנייה הלכה ערב ולעת יפו לחוף תיכף יחזור ואח׳כ הראקטאר מטעם ביירוט

 השליכה לא עוד ביירוט לחוף הגענו הערבים בין קרש ע״ש למחרתו לדרכה,
 באמרס ימים חמשה הכרנתינא נתחדשה כי הבשורה באה עוגנה את האטה

 יען הכרנתיכא לחרש הטאלנראף קוי מלכסנדריא שילחו סעיד מפרט בצאתיט כי
 על אחזתני רעדה משתוממים כולנו שאלנו זאת מה לתקפו, ב״מ הדבר חזר כי

 נעשה, וכיצד האיך דמעות עיני זלגו וכמעט מאד עד נפשי עגמה הזה הדבר
 הספינה מכסה על היושבים הנוסעיס שכל לשוטרים ציי הממשלה פקידי כי אומרים

מוגמר, להם לעשות בגדיהם ואת לעשנס ביירוט לחיף להורידם בע״כ מיכרחיס
מלבד



ייוסף שגית א״י מסע נחלת
 לירד, שלא רשאי לבדו הוא סעיד מפרמ שנור בספינה חדר לי שיש מי מלבד

 ובזה הי״ו ואחי אני בספינה חדר לנו ושכרנו הרעה פני את לקדם נועצנו אז
 אנשי את השוערים הזעיקו אור הבוקר וכו/ כאן השורר החזק מקור ג"כ נצלנו

 מכסה על מאתמול ואחי אני אותנו ידעו שכבר ובהיות לכרנתינא לירד האניה
 הדלת וסגרנו מהם קדמנו ואנחנו הדלת לנקוש ובאו אחרינו חיפשו ע״כ הספינה
 עלינו שעה לאחר וכו/ הלכנו כן באו וכאשר הרעה מחשבתם על וצחקנו בעדינו

 ירדו שכולם שם שהיו הרבים הנוסעים מכל איש שם אין והנה הספינה מכסה על
 עני כי יען הורידוהו שלא הכלים על לשמור שהנתנוהו שלנו המשרת הנער מלבד

 בעינים הספינה אל חזרו הי״ו מאחינו מהנוסעים מקצת להם, לשלם כסף לו ואין הוא
 המכנסים אף בגדיהם את הפשיטו כי להם הנעשה השערוריה על דמע מלאות
 למסרב דחיפות גם הכאות אף שילמו מלא ובכסף לעשנס אמס מרחם כצאתס

 כי לדברי וראיה נמאס, כסף בצע בשביל רק הזאת החרדה כל כי ולענד״נ וכו/
 המדביק ■מחולי האנשים על להגן דעתם אס שלנו המשרת הורידו לא ולמה מה על

 שיבא ■הפסת חג על חרדנו עתה וכו', כסף איתו נמצא שלא בשביל לא אס ב"מ,
 לעיר לירד אמרנו אס וכו/ מרור באין מצה באין גפן באין סדר באין לשלום עלינו
 בית הכרנתינא אל כ״א העיר פקידי אותנו יניחו לא הלא התושבים אחינו אצל

 לארכה בה למייל חפשיס הספינה על לנו והיתרון תועלת, מבלי ימים ה׳ האסורים
 צרכנו כל להביא נוכל מלא בכסף כי נועצנו אז בכרנתינא, משא״כ ולרחבה
 מתושבי מאחיני לאחד ערכנו.מכתב במ״ש הכל, את יענה שהע״ההכסף כמאמר
 ושלחנו וכו׳ הפסח סדר צרכינו כל לנו יביא כי נ״י שמו נהון יהודה ביירוט

 חמץ ביעור ליל ב׳ ליל עד ההוא היום כל אך בשכרו. בא השוטר ביד המכתב
 כך בין אחר, לאיש אחר מכתב כתבנו אז מדעם, כל ולא תשובה לנו בא לא

 שכר יין חרוסת מרור מצה דבר כל טעונה רפסודה לנו באה והנה כך ובין
 משה ה״ה הירןר אהובינו של המשרת כי יען חיים תרנגולת ח׳ גס וכו׳ פירות

 והביאו באה רפסודה^יחרת והנה כך ובין המלח כ״א חסר ולא שו״ב, הוא הי״ו
 ההוצאות סך הע״י, ישראל כל וברונים תהל״י ברא׳. איתו שכחו כי מלח גה לנו
 השלוחים שכירות למול הוא מצער ואמנם וחצי זהובים ג׳ עלה הפסח סדר של

 בלב צרכינו ■ כל לנו יביאו כי האמננו לא כי עד ועוד, ועוד וכו' הפקידים ומוכסי
 אביונים לששה ממנו נתננו כי עד הצורך מן והותר די בהסדר היה האמנם יס,

 משה היקר אהובינו האדון עם בחדרנו הסדר עשינו פסח של לילות בשתי מאחינו.
 כאלו דבר חסר לא לבב ובטוב בשמחה הי״ו. יהודה כמ״ו דודו אשת ועם הי״ו

 הללו הלילות לשני יתרון יש ועוד יע״א. עדן בעירנו או ת״ו בירושלס מוסבים
 שמורות מצות טעמתי לא בעדן אשר קצירה, משעת שמורות מצות בהם שאכלנו

 : כל״ח טוב כי לה׳ הודו וכרמים, שדות לנו באין ימי כל קצירה משעת
 זריזות מלבושים כספים זריזות והם מוסר תועלת שלש הענין מזה לט דדוצא

 ובפרטי תחתיו יושב עצל יהיה ולא במעשיי זריז להיות האדם צריך כי הוא
 כל ויעשה אויביו ברשת יפול לבלתי עצמו על ויחוש יותר הרבה יזדרז בנסיעתו

 לשכור שנזדרזנו לולא כי רואה הנך להמלט ובמה וכיצד איך הזמן מפגעי להנצל טצדקי
ועריה ערום להיות המלביש כל ויפשיטו בע״כ לכרנתינא אותנו מורידים היו החדר

ואם



יוסחשנית א״י ר-סענחלת
 צעדי קול בשמענו וכן וכו/ ויסתכן וירלעלף יפול הלא ביותר גי־בני איש יהיה ואם
 ולקחנו הפסונו לא אס יודע מי כן ולולא בעדנו הדלת סגרנו כרגע השומרים רגלו

 לכרלוב שנזדרזנו לולא וכן וכו׳ כנהיג סעיד מפרט החדר שכרנו לא כי יען היד בחוזק
 איסור בסרך נכנסנו לא אס יודע מי האפשרי הקודם בעת במ״ש תכף האגרת

על תקיש ומזה וכו׳ ביו״ע בתענית שרויים להיות לפחות או ח״ו חמץ.בפסח
: השאר

 הרבה ואס מעט אס מעט פחות הכנסותיו לפי הוצאותיו שיוציא צריך
 אך כידוע ומגונות רעות מדוש שניהם מדאי יותר הפזרנות או הכילת אך

 וכל במשפט דבריו יכלכל אדס אשרי של ע״ד והמובחר הטוב הדרך הוא האמצעי
 נדיב שיהיה צריך אחרת ובעיר בדרך אבל בעירו שרוי כשהוא דוקא הוא זה
 ר' הגאון הרב על ספרו וכבר בעירו כמו יקמן לבלתי פתוחה וידו מעט ופזרן לב

 היה מלונו בית ירים ברחבת מנהגו היה בדרך בהיותו ז׳ל הפלאה בעל פנחס
 ונהג למשמעתו הסריס עבדים עם בה כל תחסר לא אשר לתלפיות בנוי נאה מדור
 ובמקומך בעירך הלא ממיודעיו אחד וישאלהו בביתו ממנהגו היפך הפיזור ע״ד

 ויען ברחבה, תתהלך בדרך ומדוע ושפלות בקימוץ הוא ביתך והוצאת תהלוכך
 בין יושב והוא בשפלות הוא במקומו שפנקס בעת ויאמר במליצתו הנז' הגאון

 במקומו איננו שפנחס בעת אמנם המצרים), בין קורין פנחס פרשת (כי המצרים
 ומתימריס והדר פאר מיני בכל אותו מעטר־ס אזי ברגלים) פנחס פ׳ קורין (כי

 באניה חדר שכרנו כי רואה הנך ע״כ טוב, ויום שמחה משתה ועושיס בכבודו
 ההוצאות על חשנו ולא הכרנתינא מפני זו ובאניה כנז״ל, הים סער מפני הא׳

 מתניס ליתן צריך המכס בבית וכן ח״ו, רע בכל היינו כמעט כן ולולא היתירות,
 ואז יכשל, שלא בסהר אך וכי׳ בדבר ידקדקו שלא בשביל המבלשיס להממוניס

 כי פסח של הסדר בשביל הרבה כסף שפזרנו לולא וכן בשלום, ויצא בשלום נכנס
הים אס (t ה^מיס/ מן מצה לנו תרד האס נבטח ובמה ה׳ מצית קיימנו לא אז

להשלוחיס נתננו^מתנות לא ואס וכו׳, לגפן לני יתהפך הזה הידיס ורחב הגדול
 וכו/ עורף יפנו רק הלא מה דבר לנו להביא לנו ישמעו האס שכרם על נוסף

 מרמה, אנשי חסר העולס אץ כי שליחותו שיעשה עד לשליח שכר יקדים לא האמנם
 בדבר, יש השם חילול כי הבטיחו כאשר לאח״כ מושלם שכרו לו יתן ג״כ אבל

:וכו׳ ועשית השמור שפתיך מוצא אלא
 עירו אנשי כי יען ״כ כ ומפואר יקר למלבוש צריך אינו בעירו כשהוא האדם

 אותו יכבדו כי יקר לבוש ללבוש לריך אינו ואז ערכו ויודעים אותו מכירים
 במקום כי ומפואר יקר לבוש ללבוש צריך אחרת בעיר אבל אותו שמכירים מחמת

 ובלא שמאי במתא אחז״ל וכן הלבוש, בשביל רק יכבדוהו לא אותו מכירין שאין
במלבושיו רואיו כל בעיני חן וטשא נשמעים דבריו יהיו כי ועוד תותבאי, מתא

כי פחד מבלי דבריו ולדבר והגדולים השרים לבתי לעלות יוכל גם המצויינים,
 בעיני לתפארת ויהיה במלבושיו יתהדר בהפינה גם כמותם, גדול הוא שגם יחשבו

 ג״כ תה*ה רק אס מחריד באין הספינה בכל לטייל יוכל ויכול והמלחים הנוסעים
 בשביל הוא בכאן זה. כל וכתבתי וכו׳ וכיוצא סיגרו כמו מועט במר«ן פתוחה ידו

דעתם ויתנו בדרכיהם, יכשלו• לבל מחדש לארה״ק לעלות החפצים מאחינו איזה
.על



יוסףשנית א״י מסענחלת
 ונו/ כשלס יבא מקומו טל א׳ כל ואז ומלבוש ומחן זירוז והס השלשה מוביס על

 אחרת ובעיר בדרך ומפואר יקר מלבוש לובשי על מתננדיס מקצת יש האמכס
 אמנם וכו/ וכיוצא משודדיס מכשול לידי יבא ומזה רעוברים בהס יקנאו פן באמרס

 בארצות או וכו׳ השחורים הכושים משק הפנימית אפריקא בארצות רק יצדק זה
 כרוב הנאורים בארצות אבל וכו/ וכיוצא הבוערים המיס משכן פנימה המימן
 הס אדרבה מלבוש/ תפארת מחמת לרעה באיש יגעו לא ואזיה אירופה תושבי

 : יוכיח והנסיון וכו׳ וכבוד מכלול נקיים בבגדים הלבוש באיש ומתכבדיס מתיימרים
ל י ל  הגענו השכם ובבקר לדרכה הספינה נסעה חוה״מ א׳ י״מ מוצאי ה׳ ב

ד לשוס רשות אין מלפנים הנה המהוללה יפו לחוך! הו  לא״י ליכנס י
 חמשיס בעד ערב ליתן החובה עליו לא״י לבא החפץ איש וכל תוגרמה, יהודי מלבד

 עליו לעלות החפץ איש וכל הגזרה זאת במלה עכשיו אבל בפי״א כנז״ל זהובים
אשר תחת חדשים ג' על גס הממשלה מן סעיד מפרט תעודה מכתב לבקש רק

ם: חודש על רק מלפנים מי י

ת״ו ירושלים מסע י״ז פרה
ם צ ע  ת״ו עיה״ק לירושלים היגעכו ובערב הקמור לעגלת עלינו הזה היום ב

 הזה הככר כל והנה ראיתי לבבי ולשמחת כמה< זה נפשי לה צמאה אשר
 יען ולמייל לשוח שיצאו מאחינו ומך ונשים מאנשים מלא הברזל מסילת סביבות

 היקר הגביר החשמל כעין ומתוכם וכו׳ המלאכה מן ופנויים הוא חוה״מ יום כי
 בנין מ״ו הגדול הנשיא אחי זצ״ל משה מנחם כמו״ר בן הי״ו סלים ה״ה אהובינו

 נר״ו משה האדון אהובינו כי חבילה נתפרדה עתה עירינ/ יליד הי״ו משה מנחם
 בית לנו שכרנו הי״ו ואחי ואני הנז/ סלים היקר דודו לבית כבוד לשכון נקרא
שה החברים האמנם נע״ג, הלוי חנוך משה המנוח בבית  סלים ודודו היקרי^/מ
 שמ״ע ושבת שבה בכל כן וכו/ אליהם נקרינו פעם ובכל מחבבינו זזו לא נר״ו

 נמות עד ומיוליס וסיפורים תורה ודברי וחיבה באהבה ביחד ונסעוד כבוד הזמינו
 הברכה את אותם ה׳ יצו ברוך, זה מכירנו יהי עליהם, המובה ה׳ כיד וכו׳ היום

:אכי״ר ומזוני חיי בבני בתורה המשולשלת
ת י ש א  אשר על חסדי אלהי להשי״ת לבבי ממעמקי תודתי נותן הנני דבר כל ר

 ולנשק עפרה לחבק הקרושה ירושלס בשערי שנית להכנס זיכני
 אויר בשאפי ישעי אלהי לצור אשא ידי רוס לה׳ וברכה תודה מלא ובלב אבניה,
 לטובה יעצני אשר ה׳ את אברך הקדש, ומהרה וחסד חיים המלא הקדושה ארצנו

 אדמת על להשתטח רגליו להדום נשתחוה למשכנותיו נבואה הקדש, עיר אל לבא
 וחדוה גיל קדש, חרדת תאחזונו פונים שאנו ירושלם מפינות פינה בכל כי הקדש,
 חמדת היא כי הקדש, עיר ירושלם את זכרו הנביא דברי בזכרט בקרבינו יפעם

: הקדש עם ישראל אמוני שלומי קהלת לכל ותוחלת ותשוקת
ם ו י  אשר משה״ ״אהל הנק׳ החשובה בבהכ״נ להתפלל הלכנו חה״מ שבת ב

 ברכת וברכנו לתורה לעלות ונתכבדנו תפלתם סדר מאד עד לי ערבה
תימנים ק״ק בבהכ״נ להתפלל הלכנו פסח של שביעי וביום תהל״י. וכו׳ הגומל

הע״י



יוסחשנ'ה א״' מסענחלת
 ע״ש שבד בהכ״נ הנק' ווארשא ברחוב רי״ת הלוי חנוך משה המטח של הע״י
 הגדולה ההתסמלוח טל לספר אמרת־ אס זל״ל, שבד שלוס כמו״ר הקדוש האיש

 האלו בימיס בלבינו שקננו היתירה והחדוה השמחה וטל הזה הקדוש בחג שנתפטלנו
 טל שנשתוקקנו הזאה התשוקה היתה לחנם, ולא יסופר, אס יאומן לא כממט

 בשיריס רק בלינו הלילס- מן ורוב היוס כל וכמטכי בפרמ, ירושלס וטל בכלל ארה״ק
 הי״ק כיוב ישראל שמואל ה״ה ורטים אחים במסיבת שמק לשי״ת ותשבחות ושירות

 בני יתר וטס הי״ו, חיים החכם וה״ה הי״ק ישוטה מ׳ בן לוי השלם החכס וה״ה
 בר נר״ו הלוי אהובינו ויקירי חביבי מר נבח:־ אמצטי זה ראה הט״ק החבורה

 נפלא משורר גם הוא בתורה חכמתו טדל מלבד הוא כי זצ״ל ישועה כמו״ר
 נקשרו טובות מדות וכל מובהק וש״צ כהלל טטותן הוא פניו, על חופפת ה׳ ויראת

 וגדול שר היה נע״ג ואביו תימן, במדינת הבירה צנעה מילידי יליד והוא בו,
 כבוד לשכון באו שנים כמה זה הזמן במסיבת אשר הממשלה טס ונכבד בישראל

 כזה איש כי להתפאר אוכל וכמעט וביתו, איש תושבים ונעשו עיה״ק בירושלים
 מצוינים, היותר וסגולה עליה מבני הוא לבו וחכמת דעתו ושפלות רוחו ביקרת
 עמי כשנכנס שמעו את שמעתי אך ידעתיהו לא עוד ואני לכאן כשבאתי הפעם

 כבודך לו השבתי ח״ו עבדך, ואני השיב לוי, ר׳ הוא האתה וא״ל תמהתי בדברים
 בחסדו והוא נר״ו דוד בן שלמה הנכבד האיש את בקרנו הזה ביום וכו׳, עדיך

 ונתתיה אביתי לא עמדי הכמוס מטעם אני אך וכו׳ הפטרה בעדי קנה לכבדונו
 לכבודם ביקרנוס ת״ו ירושלים מחכמי חכמים הרבה גס נר״ו שילה הנכבד לאחי

:וכו׳ לבקרינו אח״כ באו והס בשלומם, ולשאול , ,
ל ח א  על פעם הולכים הי״ו שילה ואחי אני היינו יום בכל כמעט המצות חג ל

 והר הזיתים ■להר ושעם ציון להר ופעם המערבי לכותל ופעם סוסיס עגלת
 במסע לעיל כתבתי כאשר הכל וכו׳ מדרשות ובתי כנסיות לבתי ופעם המשחה
^, הראשונה במסע כי היתרון, הפעם זאת האמנם הראשון.  העיר תוך דנט כי

 מעט רק וחוצה ™ מקיר אבל מלפנים, רק עיני חזו ולא החומה מן לפנים
 אנחנו כי ונס חפשיס הזאת בפעם אבל וכו׳. וטפינו נשינו מרדות מסיבת מזעיר
 העיר ביופי ולהתבונן לראות למקום ממקום רגלינו כתתנו ע״כ לחומה חון דרים

 כי הע״י ירושלם מזקני זקנים לי שחו כן כי ואילך, לחומה מחוץ שהיא החדשה
 החד בית אך היה לא ת״ו לירושלם זצ״ל מונטפיארי משה הצדיק השר בא בטרם
 וחוצה העיר מקיר לצאת וטך נשים כ״ש איש יכיל היה לא וג״כ לחומה, מחוץ
 בכל ומפוארים גדולים בניינים נבנו ה׳ בחסדי ועכשיו השודדים, מפחד ולטייל לשוח
 מיום כי העתיקה. מעיר הרבה יותר כמעט גדולה עיר ונעשית ופנה רחוב

 הדירה רבתה לחומה מחוץ גדולים בניינים נע״ג מנטיפיורי השר לייסד שהתחיל
 הגדול השר שבנה הגדולים הבניינים שתראה עד הנדיבים, מיתר מאד הרבה

 הלכנו הפעם לעצמה. עיר כמו היא עליהם הסובבת החומה עם הי״ו רוטשילד
 בחסדו נר״ו רוטשילד בית על הממונה והפקיד נר״ו, אדהן ישראל הזקן הח׳ בחברת

 לת״ת מיוחדים חדרים כמה מהם האלה, הבתים כל ולבקר לעלות הרשיון לנו נתן
 קדשנו שפת דקדוק אותם מלמדים נס עצמו, בפני מיוחד בחדר מורה כל לתשב״ר

למאכל המיוחד הגדול האולם ראינו ושם וכו׳ המדינה שפת ולמוד וחשבון כתיבה
אלו (יא)



יוסףשנית א״י מסע נחלת
כסה, אין כחנם הכל לשינה מימות כמה כו גדול חדר עס ר, תשכ הנערים א^ו
 חרושת כתי עס מועילים, משגיחים תחת מוכהק רופא עם גדול חולים כית ג-'

 וכן וכו'. עושים המה אשר ממלאכתו איש איש שונים ממינים מינים המע^!ה
 וגס זל״ל, מנמיפיורי שכנה ויהודית משה כרס אחוזת שדה כל את לראות הל^נו

 מוירא יהודה מעזכון שכנה שאננים משכנות כשם יקכט פיו אשר המוכים הכתים
 אליהם, ויורדים עולים ויורדות וכמעלוה וסלעים מורים על כנוייס המה ׳-, ז׳״

 והוא ימיו, יאריך ה' מופלג זקן והוא נר״ו אדהן שמואל מ״ו החה״ש פגשנו שמ׳.׳
 עמנו מייל גס וכו' ומרקחת קהוי ככוסות וכיכדנו לכיתו לכנס כנו הפציר כחם>ו

:וכו׳ כרוך זה מכירינו יהי וקצרות, ארוכות ̂ ,
 שמה וההדר, הפאר רכת ת״ו שערים מאה הנק' הגדולה להמושכה

 תורה מופלגי אכרכים וכתות הת״ת וכית הגדולה להיש־כה נכנסנו
 מהם ראינו וכו', פוסקים כשאר ומהם כש״ע ומהם כש״ס מהם ועוסקים, יושבים
 עמרת כקיאותס וכגודל יחמיאו, ולא השערה אל קולעים כ"כ חריפים כהורים
 לתשכ״ר ת״ת כית גס יש שמה וכו/ יולדתיהס ואשרי אשריהם הולמתס הוראה

 ותמחוי תכשיל כית הכינו הדחק זו הלחץ ומפני וד״א, ומוסר תורה אותם המלמדים
 כלחם ממנו מתפרנסים תלמידים וכמה המנייס, התלמידים כעד הישיכה יד על

 הלילה לשינת רפודות ומצעות ממות וכהס חדרים גס כיומו, יום מדי ותכשיל מזון
 קדשינו כעיר כמינו ומיוחד הזה הנשגכ המפעל גדול אכן העניים, לההלמידים

 הכוללים שלוחי החכמים רגליהם מכתתים לחנם לא כי תכין ומזה ת״ו. ירושלס
 מנדיכי הגונות נדכות לקכץ ארץ קצוי עד ומדינה מדינה וככל ועיר עיר ככ^

 לפי ת״ו ירושלס וכפרמ ארה״ק ערי ככל והאכיוניס העניים מאד רכו כי עמינו,
 נדיכי מאת ככקשה א״י שלוחי הכוללים ידרושו ולכן אכיוניה, רכו אוכלוסיה רוכ

 ומתנת לכו נדכת כפי איש איש רכו, כי ארה״ק עניי על ולרחם לחוס למהר אחכ״י
 מקום ככל המתנדכיס נדכת והיה ככאן, שנו נפשות פיקוח כי המוכ ופעולתו ידו

 ר וכירו^יס הקדש כהר ה׳ לפני ולכרכה למוכה שהם
 כארצו נדונה לכל א״י כי והסכרה. התורה חכמי כל וגמרו נמנו זה ומטעם

ו, וירושלים י עי  וכן לשניהם, איזו דין ירושלים ועניי עירך ועניי נ
 והדר פאר וככל כמוה כנוייה והיא וזקנות זקנים מושכ הנק׳ להמושכ הלכנו

 שאנו פינות ככל דכר סוך ת״ו ירושלים העיר כקצה והיא שערים מאה כהמושכ
ס אחינו כוניס פיניס י פ י ס י ת ם כ י ש ד  וזיעת מיגיעם מהם לכקריס ח
 הירושלמים אחינו אומרים האח כח״ל, אשר הגכירים אחינו מנדיכות ומהם אפס,
 אליהם ה' נועם ויהי מהודרים, וככתיס יפיס ככניניס מצמחת חדשה ירושלים כעת

 מתקרכים אנו וכעה״י הזאת, והנחמדה ארה״ק ישוכ להרכות עמלם ככל וינלחו
 :ודור דור משוש עולם לגאון ושמתיך קדשי כדכרי לציון ה' הכמיח אשר העת הל

ם ו י  כן נר״ו סלים ה״ה הנעלה הגכיר היקר לאהוכינו מילה כרית היה א׳ ב
 לכל ויחלק והדר, פאר כרוכ נעשית והמילה זצ״ל, משה מנחם כמ״ו

 סעודה עשה הצהרים ולאחר עליו המוכה ה' כיד וכו' יפות מרקחות מיני המסיכין
 כתימניס כאשכנזים כספרדים הדעות נשתיו וככאן ת״ו ירושלים ויקרי לחכמי חשובה

המנהג להם אין כמעט כולה התימן במדינת אשר החת ומזל̂ג כך בסכין אוכלין כו,ם
לאכול



ייוסתשנ'ת א״י מסענחלת ז נ

 בשירות לבנו את ומטיב ועלצמ ששנו ושתינו אכלנו ומזלג, כן! בסכין לאכול
ביגיס חלציו ליוצא' שיזכה רצין יהי הלילה, חצות עד כמעט לשי״ת ותשבחות

;אכ״יר בניס ובני
ם2 ו  שמעון האלהי התנא מערת את לבקר מאחינו הרבה הולכים לעומר ל״ג י
 על תכילהס התפללו אשר ואחרי פי״ב עי״ל שמה ולהתפלל זיע״א הצדיק ״

 כי לבס, את ומטיבים ושותים ואוכלים השיחים אחד תחת יושבי׳ הצדיק, קבר
 טובאק קאוי יין גס שונים ממינים מינים ומרקחות פירות וקניין מקנה בכאן יש

 כי אומרים גדול, שוק כיוס הזה הככר כל היה עדי נפשיך תאוה אשר מכל וכו׳
 חג עושים ת״ו צפת בעיר רק זה, ביום הזה החג את עושים היו ■לא מלפנים

 יושבי כי וכנראה דרשב״י, הילולא בשם הנק׳ זצ״ל רשב״י לכבוד הזה ביום גדול
 עושים, המה אשר הזה החג על ת״ו צפת ליושבי בקנאתס רק ת״ו ירושלים עה״ק
 האכיוניס משתכרים בו כי יען עשו יפה ומ״מ וכו׳, לחי הזה היום הס גס קבעו

ר כז׳: הזה ביום וממכר במקח מ  איזה בכאן לכתוב הואלתי נא הנה הצעיר א
 בפרוטוט לבאר מבלי ברמז אך פה, אירעו אשר שונות בחינות חמש על שרותייס

 מי יהיה ח״ו איש שוס לב לפצוע בלבי אין כי וכו', מ• ועם ומתי וכיצד איך
: יבין והמשכיל סתם אכתוב אך שיהיה,

ה נ י ח  חבירו, לבית כ״ש פתאום לביתו ליכנס לאדם שאסור אמרו רז״ל הנה א׳ ב
 הנה כי מחשבתם, עמקו ומה מושרס יפו ומה אמריהם נעמו מה

 בדבל עוסק הבית בעל היה שעה באותה אולי פתאום לבית שנכנס מי מלבד
 ישן איש או שערה קולעת אשה או ביתו אנשי או אשתו באזני ■ לוחש או נסתר
 פריעת בזה ויש וכו'/ עיטוש או פוהק או גוהק או תנן פניה הופכת כלה או ויתגל

 אנשי או שבעה״ב יתכן כי ^בישא עינא משוס בה יש עוד והצניעות, המוסר חק
רעב אולי פתאום להנכנס כי מאד ויתכן בסעודה, אוכלים או עוסקים ביתו  היה'

 ידע לא והוא ומזיר^בעלץ עיניו ניצוצי וישלח החלושה ולקיבתו עינו בכוס יתן כי
ס יזיק העיניס, מן היוצאים האדים כי אחי הידעתם ואשם, אד  לקבל המוכן ^י״
 והנשים, האנשים עיני מראה לכל רע ענין וזה וברטשו, בגופו והיזק הפסד ויגרום

 הרע עין לו ויהן לחבירו הפסד יעשה בעיניו הטוב איש אפילו לפעמים גם כי ודע
 רע,מכ״ש הוא ממנו היוצא האד כי מפני ידע, לא והוא כנפשו אוהבו אם אפילו

 בעירו רע ויעשה באחיו עיניו ותרע רע ושכן רעה תכונה בעל בטבעו אדס אם
 תשמע ולא תאבה ולא מעשיו, בכל לכת בהצנע להיות יזהר נפשו שומר לכן

 עיניהם הס כי הוא כן לא יסודה, בשקר הרע עין כי האומרים מהחוקרים למקצת
 צריך ואין בעולם המפורסמות מן דבר וזהו בחט, ולא ניסו ולא ראו לא טרוטות

 לא עובדא הוה ובדידי ודור, דור ובכל ומדרז״ל עצמה התורה מן כנודע ראיה,
:הנסיון כבעל חכם ואין יוכיח והנסיון זימנין תלת אלא זימנא חד

א ״ |  פתאום, לביתי נכנס איש והנה לבדי, פתי סעודתי אוכל עדן בעירי בהיותי כ
 לא עוד והלך, קשיעה לו ונתתי בו גערתי מתת. לבקש בא עני והאיש

 חרון דהוס, שלשול, הקאה, בחילה, בעתה, והנה אהה צעדים כעשרים ללכת הרחיק
 ב״ני גדול בצער הלילה וכל ההוא היום כל כי עד וכו׳ מעיים חמרמיות בטן,

בברותי יש כי שמא לאמר בעיניהם החכמים החוקרים מקצת יאמרו ופן רח״ל,
ראש



יוסףשגית א״' מסענחלת
 ביתי בני שכל והראיה דבר שוס בו אין כי הוא כן לא ח״ו, ארסי רעל איזה ראש
 דין של בעהר״ע נלכדתי לבדי אני רק דבר, שוס אירע ולא הזה מהתבשיל אכלו

 פתאוס ולפתע שחרית, פת סועד ת״ו בירושלס בכאן בהיותי פ״ש גרמא. גברא
 דברתי לא אך מאד, עד הזה הדבר לי חרה שבלבי אף הזה, קרוא לא איש נכנס

 חולשת תיכף הרגשתי כי מחיתה והנה אהה הלך, הוא רע, ועד ממוב מאומה לו
 בשלומי ולשאול מלבקרני חשכו ולא מאד, עד עלוס הבטן וחרון והתעלפות הלב

 נכפפו הכאב מגודל גס כי עד מבראשונה, עז ויתר שאת‘ביתר הקאות גם שלשול גס
 ליישרס הי״ו שילה הנכבד לאחי הצליח רב בעמל ורק ידי, אצבעות ונתעקמו
 וכו׳. וצעקות בכי רק מעיני שנתי נדדה ההיא הלילה וכדומה. ומיס בשמן ולרככס

 ב״י אחינו יאותו בזאת אך במזיד בין כשוגג בין דמצערין למאן מאריה ליה שרי
 מה מלבד כי הדבר ומר רע כי פתאוס איש עוד יכנס לבלתי חז״ל לעצת לשמוע

 חסרון מה אטו הנפש, ופחיתות הסכלות מן בה עוד ממנוחתו בעה״ב שמפריע
א הנפש גודל מראה בזה הלא מבחוץ לחברו איש יקרה אס בדבר יש ד ומוסרי ו

בעה״ק, פה צדקה לבקש אשה באתה ג׳ פעס כ״י, בעד יכפר הטוב ה׳ ביותר,
 ואנשיס אלהיס המשמח משקה ושותה מיטתי על מיסב רק אוכל הייתי לא הפעס

 ושכחתי אוכל ואינו הוא משקה אמרתי כי די לצערי אמרתי לא מסיכלתי עוד
 לבי הכני לאח״כ אך רביס, בפני מיס שותין ואין רביס בפני מיס משתינין דרז״ל

מהן גס י-ן כוס לה הושטתי עלי עינה היא גס תתן פן מדבר ומדאגה זה, על
באו כתומס הנז״ל המאורעות וכל הלכה היא לשוא אך היא, חבר אשת כי יען

 עד לנפשי ואומר יוקשי בפח ונלכדתי נוקשתי נפשי אדע לא אני הס אהה וכו/
 רועים במסיבת לבד אנושי, שוס קדס ושהה אכיל לבלתי תנשי, ולא תבואי פה

 עוד יכנס לבל הלאוס, הצדדיס לשני מגולה תוכחת מכאן כנפשי, אשר אהובים
 הבאיס, כל לפני בפומבי וישהה אדס יאכל ולבל פהאוס, חבירו לבית אשה או איש

תכלס, ולא לפק״ אשר את תבין בין נאוס, ונאס שלמה אמר בלועיך סכין ושמת
בשלוס: עמו את יברך וה׳

 אהוב האדס שיהא כדי ולמה כנימוסה, עביד לקרהא אזיל ארז״ל כ׳ בחינה
 בכל כי ידוע המחלוקת, מפני אדס ישנה אל ולעולם הבריות, לכל ורצוי

 מספר מתי ימצאו ואס ומזלג, כף בסכין דוקא לאכול בינינו המנהג אין התימן מדינת
 מהגיס ככולס רובם בארה״ק אבל מאה, מיני אחד יגיעו לא עכ״פ כך, הנוהגיס

 איש בבית תימני איש יתארח אס והנה איירופי, וכמנהג ומזלג כף בסכין רק לאכול
 אוכל לא לאמר בדעתו יגיס לא .האוכל, בעת סכו״מ לו והביאו בא״י ירושלמי
 המתמיהין מן רק זה אין בכך, ניסה לא כי יען ובאצבעותי בידי כ״א בסכו״מ

 כן וכמו המדינה, כמיהג בסכו״מ יאכל אס בכך מה כי ואטילולא, כחוכא נראה
 לאמר עוז בנפשו ירהיב לא בתימן, תימני איש בבית ירושלמי איש יתארח אס
 ישלה ולא המדינה, כמנהג הכל יאכל ובאצבעותיו בידיו רק בסכו״מ, כ״א אוכל לא

 וכעצת בנמצא, אינס הרוב על כי אחר מבית לו יביאו כי שוא בתקות נפשו
 שלזה ואפשר בשלס, יבא מקימו על הכל ואז כנימוסה עביד לקרתא אזיל רז״ל
 אכיל וחד באצבעתיה דייסא אכיל חד יוסי ור׳ יהודה ר׳ פ״ו נדריס בש״ס מ״ש יובן

עד בהוצא לדאטל באצבעתיה דאכיל א״ל כף, והיינו ען בקליפת ר״ל בהוצא,
חתי



מגיוסף שנית א״י מסע נחלת
 כשתחזירה פיך לתוך שנתתה לאתת ההוצא קנחת שלא רוקך,פי׳ מאכילני אתה מתי

 פי׳ צאתך, מאכילני אתה מתי עד באצבעתיה לדאכיל בהוצא דאכיל ח״ל בקערה,
 כפי יטשה אחד כל זע״ז להתקועכי להס מה לחקור ויש ע"כ, הלפרניס שתחת צואה

 באצבעות, או בכך אוכלים או מהם כאחד המדינה שמנהג נראה ודאי אלא הרגלו,
 הזה המעשה כתבו לחנם ולא באצבעות, שנינו או בכך שניט או זע״ז נתווכחו ולפיכך
 אדם ישנה אל הכלל ע״פ השלום לתווך לח אס לכאורה, כ"כ קל הנראה בש״ס

: בניך שלום ורב דכ׳ השלום גדול כי המחלוקת, מפני
ה נ י ח  כחרבות היא גסה אכילה כי יען * בישא זני כריסיה מלא ארז״ל ג׳ ב

 הוא הקרוא אס והיה אצלו לסעוד לחבירו איש יזמין אם הנה לגוך
אבל הולך שהוא יש פנים שת־ על וזה ־ כלל לילך שלא לו מומב ביותר כיישני

שבבנות• קמנה אצבע כשיעור הדקה מן דקה חתיכה רק לוקח ביישנותו מרוב
אל הכוס יקריב כמעע היא מילתא ריחא סבר כי יען בעלמא מישושא ומהשאר

לא זאת ביותר ומוסרי ד״א זה אין האס וכו׳ שהיה כמו מניחו ארגיעה ועד פיו
 את שמבזה בלבו וחושבו הבית בעל של דעתו שמחליש מה מלבד בזה כי זאת

 בה יש עוד לבו ויימב ולשתות לאכול כ״א לו קרא לא כי יען ומאכליו סעודתו
 עישה שהוא ויש וכו', נפשם לשוגע לאכיל החפצים המסובין שאר את שמבייש

 עד וקענה גדולה בידו הבא מכל אוכל בעה״ב של דעתו להפיס כדי מזה היפך
 בסלה וכבר לאכול עוד תאב אינו שהוא אך באפיו, לזרה לו ותהי במזונו שקץ
 שאינו לומר בעה״ב של דעתו להרחיב’רק עושה זה בכל הגסה, באכילתו נפשו
 מהראשונה, יותר מגינה מדה זו ובאמת וכו/ פה בכל אוכל אלא סעודתו מבזה

 ב״מ לידי ולבא במן להצבות מדאי יותר אצטומכתו להעמיס זו ולצרה לו מה כי
 זה ראה לומר בלבס אותו ויבזו יצחקו המסובין ושאר בעה״ב כי מאד ויתכן וכו/

 לאורחיהם מאד מפצירים בתים בעלי יש כי אכחד לח האמנם וכו', נורא רעבתן
 בושה מרוב הקרואים יעשו •ומה וכו', כ״פ חזה גס מזה גס אכול אכול לומר
ה ויעשה בראשו עיניו החכס אמנס עוד, חפצים אינס והס ^  הדעות, לילשוות כ
 אחת ואחת אחת רק כ״פ אכול אכול לומר צריך אין כי יורנו המוסר דרך והוא

 מי כל מלא בפה צ״ל בעה״ב של דעתו להפיס כדי והאורח וכו', לא ותו ושתים
 מהס ואחת מג׳ צועק שולחן ועוד לנפשו, עוכר אדרבא בישה מחמת אוכל שאינו

שלום ואז בזה, וכיוצא וכו׳ חסד איש נפשו טמל וכ׳ וכו/ אוכל ואינו המתאווה
:שלום הכל

ה נ י י ח  סירוב מרבה הסרבנות מהן ואחת יפה ומיעוטן קשה רובן ג׳ ארז״ל ד׳ ב
 ראשון ליטול לאיש מכבדיס אס וגיחוכא וכיחה ושיחה זחיחה מרבה

 לקטן ודוקא לא ותו שלש עד ושתים פעס מעט לסרב צריך וכיוצא ראשון ולברך
 סט׳׳ז נ״ג סי׳ א״ח ש״ע לגדול מסרבין דאין כלל לו מסרב אינו גדול לאדם אבל

 מה מלבד כי ומגונה, פחותה מדה היא ביותר המפציר המכבד גם ביותר המסרב
 ישתוממו כי בה עוד גרונם, שניחר עד בהין ולוא ולוא בהין עצמס שמייגעיס
 עצה כשרס, על שרטת כאילו נעימות לא רגשות ומרנישיי עכבה מרוב המסובין

 ומכבד לו והולך. מניח רצה לא ואס פעמים איזה רק מכבדו המכבד כי קמ״ל טובה
המסרב יתחרט אולי כך ומתוך כבודו זהו אדס של רצוני אמרו וכבר אחר איש

ולא



ת ל ח ף שנית מס^^א״י נ ס ו י

 לומר טליו יכבוד כלל ירצה לא אס בטצמו והמסרב אחרת בפטם כן יטשה ולא
 וכו׳ בידיה ורפיה ולאו בהן טור יסרב ולא כלל רוצה שאינו דבר מתחילת

 כי מהמסרב ביותר אשס סיא ביותר המפציר המכבד כי נראה בדבר וכשנדקדק
 ולבו טליו טגומה נפשו אולי או שטה> באותה מירתת הוא שמא המסרב כי יתכן

שלוס: זה והיה וכו/ ממנו נדול ראה אולי או טמו, בל

ה נ י ח  שהוא ואטפ״י וישנאך/ ישבטך פן רטך מבית רגלך הקר שהט״ה אמר ה ב
 אותה וישנא פניך ממראית ישבט פן יוס שסיום מלכא מנט מקרוביך

 הראשונה, האהבה מאבד להראות וכשיתמיד ביותר לפרקיסאהוב הנראה האוהב כי
כבטת  שטה ■רק זה מטטס שטות כמה אצלו בישיבה ירבה לא באקראי שהולך ונ׳

 מקצת שיש כמה ודלא טמך דבורו לפי לך שיראה מה לפי יותר או פחות או.
 שחר להס אין אשר ודברים במילין ומכבירין ומרבים וטידנין טידן זמן שמתטכביס

 קז לאי; פרמי ופרטי תילין תילי כמה מבארים הדיוט ומטשה סיפור כל וטל
 טכשץ וטד משמוט, ונטווה בטה״ב טל יכבדו כבד כמשא דבריהס כל יהץ טדי

 הדברים ככלות שמח הנהו טתה אבל לחדול, אס לשמוט אם למבוכה בא הנהו
 דבריר אס ולבחון לנסות תרצה אס נטיס קורא ל/ הוא רוח למורת אשר הארוכים
 יושב בטה״ב תראה אס כזאת נא נסה לאו, אס הלב טל ומתקבלים נשמטים
 ובלב שונות משאלות שאלות ושואלך מפיך, היוצא הגה לכל ומקשיב ושומט במנוחה

 לנגדך דבר דובר וכל נטר לכל ומשתק ונוטר תשובותיך, לכל ומאזין שומט נכון
 ולדבר לישב לך רשאי ובזה רוח, ונחת לטונג לו הס דבריך כי לבניח תדט אז

 או מכתב או ספר לוקח טמו ספורך בטת בטה״ב תראה אס אבל מטט, טוד
 בהכברת נפשו קצה כי הדבר תכלית מהו סוך סוף לך אומר אס או בו, ומטיין אגרת
 לישן חפז כאילו זרוטותיו ופושט ופוהק נוהק כמו טצמו מראה אם או מיצין,
 לטיפה, משא טליו והס בטיניו דבריך ישרו לא כי לבטח תדט אז וכדומה, ולנוח

טלי ישנס האמנם לברוח, ומהר קומה רשות טול תכף אז , וכו ב ת' צ ^ק  בתים '
 לא כי בחשבם יטן שטות, וג׳ כשתים אצלם להחטכב באורחיהם מאד מפצירים

 לילך המבקר נאלז אס אף מביתם, מבקריהם את קל חיש לטזוש .הס הוא לכבוד
 החפצים מספר מתי רק אמנס וט', כבוד לאי זה יחשבו זאת בכל לו, נחוץ כי ,תכף
 בכך חפצים אלו שגס יודט מי וטור אדם, כל של דטות ברוב בטלו מ״מ בכך,

 הטצה ט״כ יכו/ הכבוד מפני ידברו בפיהם רק שמא או לבבם, בכל באמת
 טנינו ובחנו נסינו זאת כל מז״ל ולטכב לשבת ירכו לבלי המבקרים טל היטוצה

 ובשים לתורה, ד״אקדמה ז״ל וכמאמרם וכו/י הדלתבטדינו לסגור נאלצנו ולפטמיס
:אכי*ר אחינו ישראל ולכל לנו נחתוס שלום

ל נ ל י י ח  טסטים, אט ימיס שני בטוד כי למסט הכל ולהכין החפצים את לקפל ה
 אשר ת״ו בירושלים השבוטות חג את ולחוג פה להתטכב אמרנו אס

 חיו ואומר רוחנו, למרות שונות סיבות מאיזה יכולנו לא אך חפצי, וכל ישטי כל זה
 חיו ורביט, חכמינו בטוב חיו ומיודטיט, אוהבינו בטוב חיו טה״ק ירושליס בטוב
 נדחינו, כל את שיקבץ אלהינו, ה׳ מלפני רצון יהי אחיט, ישרחל כל כללי בטוב

: אכי״ר לארצנו הארץ כל כנפות מד׳
ביום



יוםו» נחלת
ת*ו ליפו חזרה י״ח פרס

מד

□ ו י האויר הנה כשלום העיר ליפו וחזרנו הקיייור לעגלת עלינו אייר כ״ו ב׳ י
שאוירה בירושלים כמו כ״כ קר ואינו במקצת מחומם הוא יפו העיר של **
 להיות יפו היתה ראויה וללירים השוה מקו הרוחב מעלות נמייה לפי ואדרבה יותר קר

 ושלשים אחד המעלה תחת שוכנת ירושלים הנה כי ת״ו מירושלים קרה יותר אוירה
 חלקים ג׳ ועוד ל״ב המעלה החת שוכנת יפו והעיר הרוחב ממעלות חלקים ומ״ז
 כי יען הוא הסיבה אמנם חלקים במ״ז מירושלים צפונית יותר יפו כי לך הרי

 אלפים שני כמו התיכון הים פני שמח מעל עולה וגבהה ברמה שוכנת ירושלים
 קצת סיבת היא וזו הים פני לעל אדמתה שוה כמעמ יפו העיר אבל רגל ושי״ח
ובבקר אוסמרייא לספינת עלינו אייר כ״ח ד ביום התכונה, בפ׳ ועיי״ל חומה,
בחזרה בין בהליכה בין כשמן ונח שקמ הים כי ותהל״י סעיד^ בפרמ הננו השכם

 בעלי דעת ולפי צפונית, היותר מצרים גבול בקצה היא סעיד פרמ העיר הנה
 עיר הקדמונים בימים שהיתה ולפי ל' סי׳ ביחזקאל הנז׳ סין העיר הוא האסופות

 חלק יקרא שמה ועל מצרים מעוז סין שם הנביא sלר יקרא כן על וחזקה, בצורה
 כאשר אך סין, מדבר בשם סיני והר אלים בין מצרים, לפאת ערב מדבר

 נשאר ולא מפלה למעי ותהי הזאת העיר גס נפקדה קדם ב־מי מצרים ארץ נחרבה
 הקנאל תעלה חפרו כאשר עתה אולם סין, העתיקה מהעיר חרבות שרידי רק ממנה
 הזאת והעיר הים, ורוכלת סוחרת עיר להיות שבה סוך! היס עס התיכון 'ום לחבר

 העיר ובין בינה לעשות החברה בעלי בקשו כן על אשר לסוריא, יותר קרובה
 בידם עיכבו הספינות חברת בעלי אך הדרך, את בזה לקרב הברזל מסילת יפו

 מקרוב חדשים הם פה היושבים אחינו וכו׳ מסחרם להמעימ לשטן להס תהי לבל
 כי ועל מספר מתי רק והס עיירות ומשאר מאיזמיר ומהם עדן מעירנו מהם באו

 ומריבה מצה ותהי לבס חלק ע"כ בעצתו, ינחם אשר אחד ודבר ראש להם שאין
ם למסור מי ביד וכדומה והגבאות הקופות עניין על בבהכ״נ רי ב ד  גס יגיעים, ל
 והנה עדן, עירט מתושבי לאחד פה מילה ברית חל פ״א וכו', במנהגים שינוים
 ולאח״כ הערבים בין חצות לאחר רק התינוק את מלו לא כי ראינו לבבינו לתמהון
 מלים אתם אין מדוע השו״ב גס והוא נר״ו יוסף חכם ה״ה המוהל את שאלנו כאשר
 מנהג כך הלא בארץ, גר רק ואני לעשות בידי מה השיב ישראל כל כמנהג בבקר
 עד המילה נאחר הנשים בשביל וכי וא״ל וכו', הנשים כל שיתקבצי עד העיר

 ומלין למצות מקדימים שזריזין ארז״ל אבל למילה, כשר היום שכל הוא ואמת הערב,
 ועיין וכי/ בבקר משה וישכס וכו׳ בבקר אברהם וישכס מקראי ודרשי בבקר מיד
 ה״ה החזן נס כי ודע ע״ש, כ׳ דף ומגילה ד׳ דף ופסחים קל״ב דף שבת ש״ס
 בבקר רק המילה לעשות מאד מוב כי ואמר בהכי ליה ניחא לא נר״ו ציון חכם

 במדבר קורא כקול קריאתם קול אך ישראל, כל וכמנהג ומגילה ולולב דשופר דומיא
 יש אס ועכ״פ וכו׳, ע״כ העיר אנשי לכוף בידם כח אין כי ישימון יליל ובתוהו

 הדורא, כל ליישר זאת על יכול. הוא דאומתיה ומדברנא ותקיף גדול אדם בכאן
 פה לכאן מצרים של הגדול הרב בא הבירה קהרא מעיר בבאונו כי תראה הלא.
בשבת תכף בפי״ב הנז״ל נר״ו אהרן רבי ה״ה הנאור הרב הוא סעיד, פרט

הרא׳



יוסהליפת״ו הזרהגחלת
 דו״ט בשבת בכאן המנהי והוא מועילות, תקנות שני תיקן פה גשביתתו הרא׳

 הנאור והרב רם בקול ביחד כולם המפטיר עס הקהל כל לקרוא הפטרה בקריאת
 הקהל כל ואזני הפטרה יקרא לבדו המפטיר רק כן עוד יעשו לבל אומר גזר הזה
 לומר בכאן נהגו לא שנית הקהילות, רוב וכמנהג בס״ת כמו שומעים רק יהיו
 מהיום תיקן הנז׳ הזה והרב כ״י כמנהג הפטרה קריאת אחר הקהל לכל שברך מי

 הנז׳ הרב היה ואילו יעבור, ולא לחק ותהי לקהל שבירך מי לומר ומעלה ההוא
 הערב עד המילה לאחר אופן כשום מניח היה לא מילה ברית בו שחל ביום בכאן

 ויו״ט, כשבת מוסך או שחרית תפלת לאחר השכם בבקר רק הנשים, קיבוץ בשביל
 לאחר בכלתו החתן ליגע אופן בשום מניח היה לא בכאן הנז׳ הרב היה אילו וכן

 אסור מעשה לאחר הפוסקים ובכל בש״ס מוסכם זה דבר הלא כי מעשה, שעשה
ה׳ וכו' הרחקה לעניין נדה דיני בכל עמה וטהג קטנה, באצבע אפי׳ בה ליגע

כ״י: בעד יכפר הטוב

מצרים מסע י״ט פרק
□ ן י ^  של הגדולה קהרא לעיר לילך הקיטור בעגלת נסענו סיון כ״ד ראשון .

 מעגלה לצאת הוכרחנו עתה * יסמעאלייא לעיר הגענו וכחצות מצרים
 מחרשת במרוצתה אשר הידיס ורחבת הגדולה בשניה וליסע הזאת הקיטור,הקטנה

 אחת בשעה תיסע מילין כארבעים כי עד ארץ תגמא ורוגז ברעש • אזניס כל
 ובערב למכביר תבואה יבול ועטוך ופרדיסיס גנות .כולו כמעט הזה הככר וכל

 הערבים גס והתוגרמים מצרים כל חמדת תפארת משוש הזאת הגדולה לעיכ הגענו
אחינו מלון בבית חדר לנו שכרנו ׳ הכלל ע״ש הפרט שם סתם מצר לה יקראו

נסים האהוב עם הי״ו משה ה״ה היקר אהובינו וכן ־ הי״ו ואחי אני היהודים
 בזכרוני עלה הזאת הגדולה העיר על רגלי כך הצגתי כאשר הי״ו. הכהן מנחם
 אבק בעבור '^יניה&' בכאב מעט לא ינוגעו המצרים כי האסופות בעלי מאמר

 ושביס מעוברים הרבה מצינו ובאמת ב״מ בעירון יכלה הרוב ועל שמה הפורח דק
כאשר אך וכו׳ חיץ לצאת יראתי ע״כ בשתים ואס באחת אם בעיניהם עוריס
הנק׳ .קדמה מנגב וסופה סער יתחולל ואייר ניסן בירחי רק כי היטיב חקרנו
 טובים היותר ירחים הס ותמוז סיון בירחי אבל העורון סיבת והוא חאמזין

הפחד סר כן על במו ירפאו מקודם עיניס כואבי גס כי אדם לבריאות
:וכו׳ ממט

□  המשקה הנילוס הוא מצרים יאור לראות והלכנו סוסים עגלת על רכבנו א׳ ץ
 צמאה ארץ תהיה הלא ובלעדו והעצומים הרבים מימיו בזרמת מצריס ארץ כל

 ועובר שוטך והוא כנודע עת בכל היא גושמה לא ארץ מצרים כי מים למוצאי
 היהודים בפרט העיר תושבי רוב אך לשתים ויחלקה לצפון מדרום העיר באמצע

 ולא ושביס עוברים שבו גדול גשר עליו בטי הנילוס ועל מזרחית, בחלק רק הוא
 הארץ כנעני יובילו בהן כי התורן בעליי הגדולות האניות יעברו בעת כ״א יפתח

 והורות קטטת רפסודות בו יעבי־ו גס הארץ קצות בכל ועזבונס ומרכלתס יבולם את
עובר פני ומשמחים רואי עין מפליא הזה הנהר כו, ירוצצו והנה'כברקיס הנה דוגה

ושב



■יוסהי!צרים ר-סענחרת ה ט

 זאת בכל בהיריס ואינס עכורים מימיו נראים כי א̂ן הרבים מימיו בשנ-עת ושב
 רבות ותעלות גנים להם כרו הכרדסים יגני השרות בתוך לשתייה, מאד מוביס
 מקומות בהם להשקות הצירך לעת בתוכם שמורים השכין! מימי ישארו למען

שורים ע״י ישאבו משאבים ובילגלי עמוקים בורים כיריס ויש והרחוקים, הקרובים
■ :השרות מרומי ישקו כאשר

 חיות וכמה כמה ראינו ושם הפתח, לשומר שילמני מלא ובכסך החיות לגן הלכנו יומא׳
זאבים דובים^ שח̂ל ליש נמרים אריות כמו שונים, ממינים מינים רעות

בכלובס מסגר על סגיריס מכולם, יותר חמתה באכזריות המסוכנת אונצע החופר,
 תוכיים ארזליס מינים מכמה קופים משונים, וחתולים כלבים מינים הרבה ועוד

ט׳ היענה בת השנהב אה ראינו ושמה מעורי ידעתים לא אשר ועוד ועוד ו
כמכיילי גרמיו שדה חייתו מכל והחזק הערום הפיל הוא חת לבלי העשוי הנורא
 רגליו עד הארוך ובחוכימו גבורה, עם זרוע לו שן, עשת ושניו כנחושה ומצחו ברזל

 למסע אדם בני בו רוכבים גס ממקימס, ועוקרס ארזים משרש בו כי אומרים
 כסאות ארבע על הזה הפיל על רכבנו הי״ו וחברי אנכי נס איתם, ומשאם ולמיול

 תחת ברזל מקבת ובידו ציארו על רוכב המנהיגו יהודי ואיש עליו, הקשורים
 עליו רוכבים וטיילנו הלכנו וככה בעליו לקול ושומע הוא נאמן עבד כי השוט
 מהודו הביאו לעירנו כשחזרנו האמנם ובכבוד, בנחת מהלכו כי לגן, סביב סביב

:וכו׳ הפיל זה של חציו עד מגיע אינו אבל לעדן, א׳ פיל
ו נ י ח  מקרוב חדשים מהם ויש עולמים, מדורות קדומים הם פה הדרים היהודים א

 בתי ל״ו להם יש כי אומרים ארצות, ושארי ומהימן מאירופה באו
 חדש, כל ואין כספרדים ומבטאס תפילתם הוא בה, שהתפללנו מהם ובאחת כנסיות,

 הקודש קהלות כמה על גדולה פליאה ז״ל הפוסקים מגדולי הרבה התפלאו הנה
 נחלקו אמנם עוד, אליה נשוב שלא התורה אזהרת נגד מצרים בארץ יגורו איך
 היינו הזה בדרך אלא התורה אסרה לא כי אומרים מהם יש דעות, לשלש בזה

ך הר״א דעת כ״ה מותר, הארצות משאר אבל למצרים, מא״י ^  והמרדכי מ״ג5וה מ
 אבל אדמתם, על שרויין שישראל בזמן אלא האיסור שאין וי״א ז״ל, מזרחי והר״א
 איסור ואין הוא אחד ח״ל כל הארץ קצוי בכל נדחים להיות עלינו שנגזר בזה״ז
 וי״א ז״ל, והרש״ל הריכיב״א דעת היא זו לח״ל, הארץ מן לדעת לצאת שלא אלא

 הכל מח״ל בין מא״י לה שיבוא בין בזה״ז אפילו מצרים ארץ בכל לשטן שאסור
 ואיך שאוסר ז״ל מהרמב״ם והתימה ז״ל, והרא״ה הרמב״ס דעת היא וזו אסור,

 מפני מצרימה לברוח מאד עד היה אנוס ז״ל הרמב״ס אמנם בה, גר בעצמו הוא
 למלך, רופא ני אטם ג״כ היה ימיו כל שם שנשתקע ומה כידוע, אויביו רדיפת

 דעת נגד אונס מבלי אף בה ולהשתקע לשוב הרצועה שהותרה מה האמנם וכו/
־ וכנז׳ ■שיסמוכו מה על להם יש מ״מ ז״ל, הרמב״ס

ף י ע  דרך אין כמעט הגדול בשוק כי עד אדם מרוב תהימנה הזאת הגדולה ה
 פה ימצאון כמעט המרכבות, והמון רב ערב מרוב ושמאל ימין לנטות

ת מכל איירופיים ■גס תבל, ולאומי הגויס לשונות מכל  וכולם וגרים תושבים המדנו
 היא סוחרת עיר כי יען ולמסחרו, לעבודתו יעלה במסלתו איש ואיש ושבים, רצים
תושביה, נפש אלף מת״ש יותר בה יש כי אומרים המדינות, לכל המרכולת ורבת

ושלש (יב)



יוסחמצרים מסענחלת
 בחוך הבנוי הגדול תפלה בית מהס וא׳ לישיזעאליס, תפלות בתי מאות ושלש

 הנפלא הארמון את לתור הלנט א׳ יום העיר, בכל יפה היותר הבניין הארמון
 מלפנים, ממושל־הם א' בנה אשר גדול ארמון סלע הר על העיר.כונן במזרח הזה,

 ראינו אנגלים צבא אנשי גס למשמר, הרבה ומגדלים חומות בסביבו לו מבואות ד׳
 לפנים גרו שבהם מרווחים וחדרים נשגבים מירות שמה נשקם, כלי כל עם שם

 נכנסנו במלכות, ראשונה היושבים עצתו ואנשי הפחה מושב עתה וגם הארץ, פחות
 על נכון רואי, עין מרהיב מאד עד יפה בניין הוא והנה הנז׳ הגדול ההפלה לבית

 על ומיושר הקיר על מחוקים ציצים פעורי ימצאו בס ומפוארים, גדולים שיש עמודי
 ציוני בו ימצאו גס חכמים, חרשים מעשה ודומיהם ובתים אילנות דמות המחקה
 את התוגרמים גס הערביים יהללו וביותר לפנים, הארץ למישלי מפוארים קברים
 הרבות עלילותיו ולזוכר בארץ, ונצורות גדולות עשה אשר עלי מחמד הגדול הפחה

 מנחשת הכל העיר בתוך דוהר סוס על רוכב תבניתו פהל דמות לו עשו
 להנוצריס תפלה בית ג״כ ראינו שמה לחם בית לעיר והלכנו בא״י בהיותינו קלל,
 ענק מול כגמר הוא אבל וכו׳ גדולים שיש עמודי על נכון ג״כ והוא ומפואר גדול
 נשתקעו זהב דרכמוני ורבבות אלפים כמה יודע מי אשר הזה התפלה בית למול

 כי התימן, בארץ הערביים כמו כ״כ ובוערים קנאים אינם פה הערביים ונו', בו
 יהודי בין זולתם דתות מבעלי איש לכל רשות ויתנו כ״כ מקפידים אינם אלו
 ומצפצף, פה פוצה באין פנימה בהיכלם גס תפלתם בבית לכנוס נוצרי בין
 והמשפע הכבוד, מפני יחלוץ בחוץ רק במנעלים יכנס לבלי לנו יאותי בזאת רק

 במלאכה חפרוה יוסף, באר בשם מהולל באר ימצא הארמון בתוך וכו' להם גס הזה
 קשימות איזה נתננו רגל, רע״ו עמקו כי אומרים גיר, מאבני גדול הר על נפלאה
 עד רק בה ירדנו כמעע אך בידנו, דוגג ונורות בשלבים בה וירדנו הפתח לשומר

 שמאמינים ומה אופל, יקחנה ע״כ ועקומים צרים המדרגות כי יען ועלינו, החצי
 בידם, היא שוא מסורת אבינו, יעקב בן אבינו יוסף חפרה הזאת הבאר כי ההמין

 לאלכסנדריא לילך חפצנו חפרה, הוא יוסף ששמו מהישמעאלים אחד מושל אולי
 זו - בעיר גס חדלנו, ב״מ הנגף בה החל כי שמענו מאשר אך מצרים, של

:וכו׳ לברוח מהרנו ע״כ נשמע

לעדן חזרה כ״א פרק
 קהרא מעיר סעיד לפרע וחזרנו הקימור בעגלת נסענו תמוז חמשה ה׳ ביום

 סויס העיר עד מקהרא יש הזה "וכמרחק פרסאות כ״ו סעיד פרע עד
 אבותינו בצאת כי ענ״ד לפי נ״ל פרסואת מ״ז אלא אינו סעיד פרמ עד מסוים אבל

 שור מדבר תחילת והוא המדבר בקצה לאתם ומסוכת סוכתה מרעמסס ממצרים
 מרעמסס נסיעהס והנה דרומית מזרחית מצד סוים מעיר מעע רחוק שהוא
 וכאשר פרסאות, ל״ב בכדי שהוא באלכסון לאתם שבאו עד מערבית צפונית מצד

 שהוא נראה החירות, פי לפני ויחנו וישובו ישראל בני אל דבר למשה ה' אמר
 עוד ישראל אך סוף, ים שפת על מצרים נבול בסוף העומדת בעצמה סוים העיר

מצפונית המצרים עליהם באו וכאשר סעיד, לפרט העולה בדרך צפון לצד הפליגי
מערבית



ת ל ח מויוסףלעדן חזרה נ
 חחריהס ומצרים דרוס לצד פניהם ישראל הפכו אז בפנים פנים ופגשוס מערבית

 למשה ה׳ אמר ויצעקו ישראל נתייראו כאשר ע״זכי והעד הים; שפת אל בואם עד
 לא הים ועדיין יסעי להיכן ממש הים שפת על חונים הס ואם ויסעו ב״י אל דבר

ם רחוקים שהיו וראי אלא נבקע הי  בין מה הדרך באמצע הוא צפן בעל ואולי מעטמן
 בין ביבשה, הים בתוך ישראל בני ובאו הים את ה׳ וכשבקע סעיד, לפרע סוים
 יצאו הס הנה באורך נכנסו רק למ״ר בין הרוחב, כל כנגד הים את שעברו למ״ר

 אך העניין בזה נכון נ״ל כן מתחילה, משם נכנסו אשר מהמקום שור מדבר אל
 וכו׳ בהשערה רק קבלה שוס בזה לי אין כי חלילה, בהחליע דעתי קבלו אומר אני אין

 צום תעניתינו, ביום ירא״ש עול הפורקים מאחינו, מקצת על בקובלנא בא הנני
 בפומבי ושתו אכיל חכמינו, קדמי ותקנת וגדר חוק ויפרצו לנו, החמור בתמוז י״ז

 בין הלא איט, וזה להתענות כת בהם אין כי באמרס עינינו, לנגד ה׳ פחד ואין
 לנו המעע אותני, ידחו בקש בדויות באמתליות ורק לפנינו, נצב אולם בריא פורת
יכפר הטוב ה׳ ונענגו, ונשתה נאכל זה ביום גס כי ותפארתיט, קדשינו בית חרבן

וכו׳: קהילתינו כל על
ם * ן י  ללוותינו באו הי״ו החברים כל וכמעט איטליא לספינות עלינו תמוז י״ט חמישי י

 לא הספינה כי יען הלילה לחצי קרוב עד מהם ואחדים ה האני תוך עד ^
 פה שבתונו ימי במשך כי הזאת האהבה ועזוז השחר, לעמוד קרוב עד הפליגה

 לרבות ביום הפנויות בשעות ותשובות בשאלות כריעכאח התהלכנו ספיד פרט
 העולם עניני על וחשבונות וחקירות וסיפורים וטעמים בד״ת משתעיס הלילה

 ע״כ וכו׳ חדא בצוותא וטיולים ושירות משתאות גס הרבה, בזה וכיוצא וכו׳ והמדינות
 בטילה אינה בדבר תלויה שאינה כזו ואהבה מאד הפרידה קשה מצדם גס מצדנו גם

 החד בראותם חולים בקור והיא מאד עד ומעילה טובה מדה יש ועוד לעולם,
 יוצא וזה נכנס זה לבקרו יבאו כולם כמעט קל מיחוש אפילו ח״ו שנחלה מאחינו
 ישראל, אשריהם מחליו, תכף להחלימו בחפצם כאילו ומצטערים ובממונם בגופם

ס אהובי לה״ה ובפרט ולברכה לטובה יזכרו כולם ועל ^ די' מו ח  הי״ו הכהן מלחם ו
 בבני הברכה את אתם ה׳ יצו מצרים בלי וריעות שלום אהבהואחוה הרבינו אשר

 וכו׳, ורצון אהבה בנשיקת מאתנו והס מהם נפרדני דבר סוף אכי״ר ומזוני חיי
 לעדן הגענו השכם בבקר תמוז כ׳׳ה ד' ביום לדרכה, האטה הלכה השחר כעלות

שהם אשכנזיות פרסאות רס״ה הוא עדן עד סיום מעיר סוף הים אורך בשלום,
הזה המרחק וכל מילין, חמשה היא מזו פרסה כל כי מילים, ושכ״ה אלף עולים
 כולם עולים שהם שעות ושש ימים בארבעה רק החזקה מכונתה בכח האטה הלכה

 החניה הלכה נמצא סיוס, מעיר האטה הפליגה הלילה כחצות ש״ק בליל כי שעות, ק׳׳ב
ת״ו ולירושלים לארה״ק לעלות עוד השי״ת שיזכינו רטן יהי מיל, י״ג שעה בכל

קדשינו בית ויבנה צדקינו משיח לט וישלח לגאליט ויחיש האהובה,
אכי״ר: ותפארתינו



יוסףנחלת
השירים משקל תוכן

 דל״ת נקרא מהבית הראשון והחלק בי״ת נקרא שלום רעיון הכולל השיר כי
 מחובר נע שוא כלי כשהוא תניעח כל :הוגר נק' ממני האחרון החלק וגבול

 רקדוק אך ית״ד ;קךא נע שוא אליה וכשמחובר ערומה הברה נק׳ הוא אליה
 יסודי נגד יקניאו עי עברי לשירי מיוחד קנין איננה ותנועה יתד

 והענין הכונה כיזק שוה איננו והדבר היתד בעבור הנע ויניחו הנח יניעו הנקוד
 ר״ל לבד בתנועות משהווה הנלעות לעשות השיריס במשקלי והעיקר השיר גדר וימו

̂א יוס^ת לא והשיא ההברות מספר לפי הצלעות מדות לשקול  באורך יגרע _ ןי
 שני כל כי צלע ככל נעין שיאי[ ד׳ על יוסיך שלא ובלבד המאמר ובקוצר
 תנועות שבע הוא הצלע אס ד"מ : אחה לתנועה נחשבין נעין שוואין

 ממנו למעלה אין אשר משובח שיר הוא הניעות שבע ג״כ הוא השני וצלע
אמנס העניין יחעיא ולא הלשון על יכבד לא ג״כ תנועות ח׳ הב׳ ואס

 על הב׳ עצלעו יותר תנועה שוס יסבול שלא מיוחד פיוכי או שיר איזה יש
 כובד ירגיש תטעןת ע׳ הוא ואס הענין יחעיא לבד נע בשוא אפי׳ ולפעמים הא׳

 יותר או תנועות עשר הב׳ הצלע אס אך הענין יחכייא לא זאת ובכל במבמא
 במבעא משתוות הצלעות שסופי כל : וקלות שרוע השיר יהיה שבע רק והראשון

 עשוי והוא : חרוז שיר נקרא זה וכדומה אדמה חכמה פניס כמו.בניס הברותיהס
כאשר עובר שיר נק׳ אחת באות רק משתוות השיר חרוזי אס חלוקות חלוקות

העיר כאשר וכדומה עשי״ר גבי״ר בק״ר עס דב״ר חמו״ר עס שו״ר איש יחרוז
החמור את תשיס אך יחדיו ובחמור בשור תחרוז לא במליצתו זה על הראב״ע

אותיות בשתי משתוות החרוז סופי ואס המישיר בארץ השור ואת המור בהר
 תנועות ושתי אותיות ובשלש קרב״י תשב״י אבי כמו ראוי שיר הוא א׳ ותנועה

 סוגריהס רק חרוז בלי השיר דלתות אס גברי״ס אברי״ס כמו משובח שיר הוא
 שיר צק' מיזחד בי^ח וסיגריהס מיוחד כחרוז השיר דלתות ואס קשור שיר נקרא
 בלי תנועות על הבנוי השיר מחולק: שיר נק׳ בחרוזיהם מקבילות השיר צלעות וחס חרוזי

 ותנועות יתדות על השקול והשיר פשוכי, שיר קראו תנועות בל־ יתדות על או יסודות
השירים■: היתדותמקרב זכר השביתו והאחרונים מורכב, שיר קראו

ותשבחות שירות
 ויש דעתי עניות כפי חכמים רגלי עפר והצעיר הקנ אני חברתיס השירים

 מישרים תחזנה עיניכם כאשר שכלינו קפי לפי ה־״ו שילה הנכבד חחי של מהם
 לפני אשר השולחן על ויו״פי ובמועדים בשבתות ב״ה הכל יוצר לפני ולשורר לזמר

 וערבי בעברי ושירים עניינים הרבה יש התימן במדינת עדן בעיר ואצלינו ה/
 נשחתה כי ערבי ולשון בשפת בחלתי אני חך ז״ל, ואחרונים מראשונים חיבור

 בארן ערבי ללשון בעירינו ערבי לשין ךומה ואיני גדיל שינוי ונשתנית הזמן מאורך
 אשמע ידעתי לא שפת הערביים לשון ת״ו״שס לא״י בלכתי גס מה פנימה התימן
 שפתינו רק הבר, את ליצבן ומה בעבר ערב לערב לני ומה כליעזיס בעיני ונדמו
 אלפים מני צורתה שינתה לא אשר בינינו המתהלכת החיה היא הקידש לשון
מהוניך ה׳ את כבד רז׳׳ל שאמרו מה ונודע לראש; עגירת ואענדיה אבחר ובה דיר

מחינך



מזיוסהיתשגנחית שירותנחלת
 שלא ואומץ חוזק צריך ולזה קונו, לפני חנו יתן ערב קול לו יש שאם מחינך

 מוב ומה דוקא השי״ת לכבוד שמים לשם מעשיו יהיו אלא ינעם שלשומעיס לכוין
 ותחנונים השם חסדי הזכרת בהן שיש יבצר שלא השירה דברי אל לבו ישים אס
 יפנה ולא לבו קירות מתוך בשירתו יתפלל זאת על עונות וכפרת בהק״ק בנין על
 ובקשות ותשבחות שירות בעצמו לסדר שישתדל לגבר מוב בספרים וכתוב רהבים, אל

 מלאומרן, יעבר ולא שלו בקב ארס רוצה כי עליו חביבין יהיו שאז ידו תשיג כאשר
 מעניינא שולחנו על נאים שירים לשורר מזה וגם בזה יאחוז בראשו עיניו והחכם
 המוני וכל עליון מלאכי שכל מאד חשובה ה' עבודת -וזה עוב מה בעתו דבר דיומא
 ובזמרה בשירה פיהם את פותחים וכולם עבודתם וזוהי בה משתמשים מעלה
 איכא רבא איסורא דנא קבל כל לה׳ ולזמר להודות שמוב וכשם ב״ה, הכל ליוצר

 אמרו עוד תעקר, זמרה דשמע אודנא ארז״ל עגבים ושירי נכרים שירי לשורר
 בה יש עוד וענבים נכרים שירי על וכוונתם ר״ל בסיפא חורבא בביתא זמרא

 אם ערב קול ה׳ שחננו ומי בידם, היא ועבירה אותה ופוגמים פיהם שמנבלים
 שילבשנו כדי נאה בלבוש המלך שכיבדו למי דומה זה הרי עבירה לדבר. אותו יוציא

 השם את הירא איש כל ע״כ וקצך, בזיון וכדי לכלבו מלבישו והוא לפניו בבואי
 ושירי נכרים שירי פיהם על ישמע שלא לקולו השומע ואת ביתו בני את יזהיר

 רעה תאונה לא ובזה בביתו לשוררס אופן בשום יניח שלא וכ״ש מקום עגביסבשוס
 עמו כל ובלב בלבנו יכע ברחמיו השם בחילו, שלום והיה באהלו יקרב לא ונגע

: אכי״ר כרצונו רצונו לעשות ויראתו אהבתו ישראל

קדש לשבת א'
ישמיוני אל שבת אישמרה אם לחן ?טלשתם

^, קדש ג^ומשבת ואבי, אלי שדתי לך שירים ל ת ד מ  למצותך אתוץ ח
פ״ז ׳ :וניבי קולי לשוועתי תחיש וצבי, איל במו
ה  נתפללה וזבור שמור נגד מנורה נדליק וטהור, קדוש שבת נהדרה מ
פ״ז ומשגבי; צורי הבל אדון הוא בי ונאור, אדיר לאל

 ונקדשך מימיני, ואחד משמאלי אחד צנפוני, בדור מעלה ןמלאב;
פ״ז ;לבבי בבל יחיד ואיחדך ניני יגם אני ונזמרך
 אשבע יזקיני, משה מפי שנצטוו כמו נבוני, בסוד ככרות שני אבצע

פ״ז : הנביא ישעיה צונו כן בי מיוני, וארוה ובשר לחם
 תתנו ואל ה׳ שם ברבו ושבעתם אכלתם ה׳ את; אהבו ידידי לבן
פ״ז ; בלביא במהרה יירושלם ציון ה׳,. יכונן עד לו דמי

 זמרה וקול בשיר להתפלל נשכים ואורה, חדוה יום היא מכובד ה׳יום
 פ״ז : הנביא מפי חובתיני בן כי הסדרה, נשלים אל בתורת נהגה

חבורה, זקני מפי נצטויני חובה הפטרה, לקרות שמך לכבוד ק׳מתי
וגחדרך



יוסה ותשבחות שירית נחלת
״>s:אבי בית אל ואשובה לאר וחזרה.אשתחוה לחש במוסף ונהדרך

 ונשתה נאכל רבה באהבה ערב וקול בשיר רבא, קידושה נעשה כל טרס
1ס״ :להביא ונוכל ונעלוז נשמה הבא ברוך ונאמר
 ונזכור כהיום, כלילה ותענוג מנהה ואיום נורא אל בתורת היום נשלים

ס״ז :התשבי אליהו עם מעריב נעריך היום, נטות עד זכירות
 נורת כאין, נהיה פן בהרס להריח דוהרים היין, על לברך הוא עת עתה

פ״ז :לאין יש בין להבדיל חסדך נא יהי היין, כשתה במסבת נדליק

תם

בי״ת אדף ע״ם אחרת ב׳
 היא ותולדתם מלאכות בטל נסתרת, בקרבי עצורה שבת אהבת

לשבח ליקרה דעתם ומשמרת, סייג הוסיפו הזקנים גם אוסרת,
ס״׳ ;ותפארת

 זריעה יריבם. מנעו וקצירה ומחרישה לפניכם׳ לספרם הואלתי נא הנה
פ״׳ ;בוררת ולא זורה לא מאושרת חיוכם לכם, אסורים ודישה ועימוד
 לא כלולים תאפונה, ולא תלושו לא ידידים תעשנה. לא וריקוד טחינה
פ״י נבחרת: עם תצבעו ולא תנפצו לא תלבונה, ולא צמרך תגזוז
טין תארוג לא נא נירין בתי ושני וטווה מיסך !זו ^ני, צ פ ת  רירין, ו

 תקרעו ולא תתפרו לא עזורים אסורין אלה כל והתר קשר סגולים
פ״ז :אדרת
 תמלחו ולא עורו תפשטו לא צדיר,ים ושחיטתו. צבי מצידת הזהרו פדוים
 עורות חתוך רחומים אותו, תמחקו ולא עורו תעבדו לא קדושים אותו,

פ׳ז :נעדרת תהי בשבת
 תסתרו ולא תבנו לא תמוכים אותיות, תמהקו ולא תכתבו לא שלומים
 תכבו לא תמימים פיות, בכל ישמע לא פטיש הבאת תקיפים החנויות,

פ־י :בועי־ת אש תבערו ולא
 תהיו תוציאו לא לרשות מדשות הברים. ישראל כל אחי לכם ש־לום

ישמרכם א׳ל, מורים. הורו כן כי אסורים ומוקצה טלטול רגם נהדרים.
פ״י ;מיוקרת סגולה וינצרבם

תם



הותשבחות שירותנחלת ס ו מחי

תשר״ק ע״ס אחרת
 רצונה לחקורה. יוכל טי וטובה שלומה יקרה. חמדה שבת תכנת

פ״ז :ונורא גדול אל תפלתינו קבר תורה. תלמוד עם בתענוג
 עולמך לראשך. כתר מכתיריש פדוייך לאחדותך. סוף אין לעד צדקתיך

פ״ז כשורה: המתנהגים ליראיו ה׳ סוד חכמתך. כפי בראת
לא מקדשינו. ובנה הכיניני מבינתך נדחינו. קבץ אבותינו אלהי נא

 נאזר אל עינינו אליך כי ורחמינו. בחסד התנתג כעת תחשה
: בגבורה

 לוהטת. אש גבורתך עינים טהור שוקטת. ישורון תהי קצוי בכל יחיד
בשבח ואנוהו אלי זה מקושטת. תפארתך מעש בכל חסיד

:ותפארה
 רעננה. בנצחך מכובד יום הוא ורננה. בשיר נהדר הזה והיום

בעוז מאד ומהולל ה׳ גדול ישונה. לא והודך מתוקרם דבריה
' :והדרה

 בסודך הוא אעריך בו אשר רנה. פצחי ליום אבין הששי ביום
לסגורה הושיעה ה׳ אנא הוכנה. למלכותך השביעי אך נתכנה
:נבחרה
 גודר על ומשתאים מתחקים באצילותך• מתבוננים ישראל שלומי

ל יצורותך. על להבין בהיכלות וצופים בריאותך.  בל ה׳ אלהים א
:בישרה מעשיך

תם

הפסח לחג ד
וכר צבאות ישורון זרע לחן

ת שבחו והדרה. עוז בכל ועלזו שמחו ליצירה. בתמ״ח הגאולים שנ
פ״ז :נבחרה יום חוא הפסח חג ביום סגולה. שפדה לאל

מפי פסח, ערב עד שלושים מיום פסח. בהלכות לעסוק עלינו מצוה
פ״ז :חבורה זקני מפי נצמוינו כן כי פסח. בסדרי גבין נבונים
גם עצילה. תהי ואל ופינה זוית וכל גדולה. מצוה היא חמץ וביעור

פ״ז ;מיוקרה בעדה המחנה יבאיש פן בבהלה. בעור בישא יצרא
ת  אתפללה וצחלה. בדיצה נלוש המצה את הלילה. כל נלין המים א

מעריב י *



יוסףותשבחות שירותנחלת
פ״ז : הקערה את בחרוה נבדיר הל;לה. גמר עם מעריב
 למצה קהויה בהומץ אטבל־ לכרפס רויה. בבוסי לאל תברך לשוני

פ״ז שמורה לאפיקומן במפה אטמנה להצויה. ואבצע אקח
 בכוס בזמרה. נספר דפסחא באגדתא בחבורה. האלנשתעשיע ׳בניסי

 פ״ז בגבורה: נסים עמנו עשה אשר ונורא. גדול לאל נברך שני
 במצות בריכה נעשה קלה. בחרוסת מרור נטבל המהוללה. מצה נאכל

פ״ז :ובזמרה בשירים היום נשלים הילולה.
 נהללך יקיר וקדשי. צורי אלקינו יתברך שלישי בום על נמזוג יין

פ״ז :ונזמורה בו נגילה רביעי כוס גם ולחשיי. כהגיוני
 לאל ונעבוד וקרני. צורי לפני ונעלוז השני־ונישמה בליל גם נעשה וככה
פ״ז :צרה מכל הפודנו אלהינר ישתבח ואוני, כחי בכל

 תשלח ומגיני סתרי תעזבינו. לא ועד סלה נפילתינו. סמוך נופלים סומך
פ״ז ' הבחירה: ובית לעירך •תבנה צדקינו. משיח
 האר פניך הבנים. גם פדה האבות פדית הימים. ,בכל יהללך עינו

פ״ז : פזורה שה תקבץ ונורא תקיף הנעימים. לישראל

תם

כנז״ל לחן א.חרת ה׳
 לאל כבדו מפנינים. יקר הוא זה ביום נבונים. וצהלו ידידים שמחו
פ״ז ׳ :זקנים עם נערים פדה אשר ושמנים. בנירות

 עמך והצלת נפלאותך וכל ונצחך ועוזך גדולתך. כל לספר יוכל מי
פ״ז :ד׳תנינים עוולה בני מיד גבורתך. בכח

 ועלתה בקשיות. עינום אשר ישראל בני על אכזריות. עשו ועמו ןפרעה
 פ״ז ואונים וכח בחזקה להצילם ואמר כליות. בוחן לפני שועתם

ך  וכנים בבטניהם. קרקרו והצפרדעים מימיהם. לדם הפך בתהילה א
פ״ז : מינים בכל עליהם נטויה ידו ועוד בשריהם. עקצו לרוב
 את כילה ודבר טפיהם. את וטרפו רמסו בעריהם. שחתו ערוב לכן

פ״ז : כיעונים וסופדים נשבר ולבם מקניהם.
 החשיך וחשך פרדסיהם. בלו וארבה וברד גופיהם. את הביש השחין

פ״ז :ומינים לאפיקורסים יעשה ככה עיניהם. מאור את
 כי הלילה. בחצות מצרים אר*ן בכל כלילה. נשמע ונאקה בכי סיל
פ״ו : וחרונים וקצף אף בחרון בבהלה. בכוריהם ה׳ הכה

מרס



יזיגיוסףותשבחות שריתנחלת

 שנשבע שבועת ל־לןום משכונם. שאלו וזהב םף כ׳ ה׳. גאוד יצאו ביירם
ע״ז מזוינים חמושים ישראל יצאו ף לזקיגם.

רשיכינת בעטרה. מוקפים כבוד ענני ב׳ ותפארה. ביקר עמך נ׳יהגתה
 פ׳ז מעונים. כמלאכי מבהיק פניהם דיו נהדרה. ראשיהם על עוזך
 שכיל נ׳ התורה. בסודות ינעם לנפשך ד׳עת היקרה. שירה להתום ע־ת

פ״ז ורינונים בשימחה לארצינו יעלונו הישרה. בדרך להלך

תם
א״ב ע״פ פסח של לשביעי וי

 גיל ■1.מתני נשנוס נכרכור זה ב׳יום רבבינו. וייטב בצהלה א׳שמה
°"' לאלהינו: היום קדוש ביי חברינו. יתר נניל,עם

ו׳בל מצרים, ליציאת שביעי ה׳יום ציים. במדברות הלכו ישורון ר׳גלי
פ״ז ויהנו: ישראל יסעו ה' פי על שמים. רוכב כחפץ נסיעתם

פלט ט׳רפם מארצור״יהם. יצאו וצץ חי אחריהם. רדפו ־מריעים זירע
̂ ̂ ונתגנוז מצרים רוח ו׳נבקה שיניהם. מבין

נמתהילה. עמי לשעבד מחשבותם בל בבהלה. לרוץ בה״זם י׳היויים
 פ״ז הבינו: ולא צוען אויליםשדי איך נקלה. על לההזירס בהם ללהום

כא םוד^ה■ משטיני. לעם הראה זרועיך נהה ה; אל משהאדוד».צעק
̂ ̂ ם' בני'שראל אל רבר בני היראו לא רו

תרועות צלצלי הצבא^ג. לפני עצומות פלאות נוראות. גבורות ה׳ עשה
̂ ̂ הים על ידך נטה הפיאות, בכל נשמע

ם. נעזר אל בחםדי בו עברו רהומים לגזרים. סוך. ים מי את ה׳ ררע
מצרים אה ה׳ ויהם הארורים. מצרים אחריהם ועברו שטי-ו

פ״ז . ,

נשברים. בגלים נטבעו ופרשם ורכבם היהירים. שונאים על צפה תהו^
 פ״ז :ונטמנו מצרים את ה׳ וינער אדירים. במים בעופרת צילו

וענו לפצוח. פיהם כוננו וישראל מ׳שה בכה. נאדר לאל שוררו ש׳ירה
פ׳־־ז ומשגבינו: צורנו ואודך אתה אלי גח, שגיא כמוך מי ואמרו

תם
שד(יג)



ותשבחות שירותנחלת

אחרת ד
יוסף

 ידי על ותעבירנו. הים הרע הצילנו. המצרים מיד לחצינו. ראה ש׳די
:רבינו משה
 ונפלאות נביאנו. משה שלח אבותינו. זביות וזכר נאהתינו. שמע י׳חיד
:לנו עשה
אליו אבותינו. אלהי הוא אותנו. פדה ממצרים הוציאנו. כל ל׳עיני

®"ז :עינינו תלויות
ברוך יצאנו. נדול וברבוש לנו. נתן וזהבם כספם בעניינו. ראה ה׳אל
:אלהינו הוא

 את וטבע עלינו. בעצה ועמו אחרינו. רדף ופרעה העבירנו. הים ב׳תוך
:אויבינו בל

מתוך יצאנו. בשלום ונחנו שונאינו. בים וניער נקמתינו. ה׳ נ׳קם
^ . :כולנו הים

תמימה ותורה לנו. נגלה ובסיני הוליכנו. גדול במדבר בנו. בחר י׳חיד
:הנחילנו

כתובים לנו. נתן אבן ולוחות צונו. וחוקים מצות בקרבנו. ה׳ ו׳יהי
פ״ז ■ :אלהען באצבע
עד אלהינו. שמך ונודה עינינו. נפקחו וממנה בתורתינו. והוקים ס׳ודות

;עזרנו ה׳ הנה
ומכל ,קצינו. יאריך^וד ולא אבותינו. גאל כאשר יגאלנו. ומציל פ׳ודה

פ״ז :יקבצינו הארצות
 ויטע משיחנו. לנו ישלח תפלתינו. מקבל הוא כי באלהינו. ישראל חזק

פ׳׳ז ̂ שלופביננו:
תם

אחרת ת
בתבי מהררי לחן

 את לבוז הארורים מצרים ה/ אל וצעקנו להשיגינו. רדפו ופתן ש׳חל
 בה/ ובטחנו רהעבירנו. למשה רמז עורמים צור בה/ ־רדים1המ יגיעונ/

 ישראל ובני משה ישיר אז ה/ יד בבח ינמלטנו, בילנו נכנסנו הים בתוך
ס׳׳ז :לה׳ אשירה

מי



Jיוסהותשבחות שירותנחרת

 טפרק גדול בנח גבורתי, את רגלית קרעים, עשר לשנים קרע סוף ים מ׳י
 נרעשים בראשית מימי כל ביכולתו, יכולת םלעים,אין ומשבר הרים

 לתבינתו קץ אין ונבעים, בחיסות נד נצבגבמו אימתו, גאון ונרתעים,מהדר
 אלהים אר ובגבירתיך במעשיך יעשה מי

 כעופרת צללו לנכחו. נסים ומצרים לאיתנו הים ושב גבורתו בכה ריט
 חזה וצור ישרים עיני אשר תחת היתיחו. ים מצולות בחרונו. אדיר במי

אל בכח מענו. צר מיר נאולים נשעו אז צווחו. וניב נאקו קור בעלבונו.
 פ״ז ; בה ויאמינו הגדולה. היד את ישראל וירא נצחו. ועוז
יחיה ואלו קולמוטים, עצים וכל יריעות. והשמים דיו הימים כל יהיו א׳ם

 מני אחד לחוות יוכל לא הטסים. כשרפים ידועות. שנים אלפים אדם
 פיות מאלפי תחלה דומיה לו נסים. עזשה מגבורת קבועות. רבבות
רוח. ו/:!פל דכא ישכון וגזדוש מרום עמוסים. שכלים וכל נובעות

״ ̂ :ה׳ לבבות בוחן
כל מלכות מלכותיך ואחרונים. מלפנים נכנעת. גבורה כל גבורתך ל׳מול

 היודע הכל על השגחתך הזמנים. בכל תמיד ומשפעת. נובעת עולמים
 ידיעות עשר בך ולי ארץ טרכי כל ה׳ יודוך הנבונים. יבינו והדעת. והידוע
פ״ז :ה׳ כמוך מי בקודש. נאדר כמוך מי זקינים. עם הנערים

 קדם כימי תרומם דגלם ואבות. איתן נין עוזיך. לגפן ופקוד ה׳ ע׳ורה
 נא ויחד משיחך. לנו ושלח האר נ׳ירונו אבות. לנחלת שובבונו למעניך.

 נשירה נצבות. לעולמים חסדך. לעולם כי ישראל נא י־אמר הלבבות.
פ״ז , :ה׳ קדשך בנוה גבורותיך. את ונזמרה

תם
השבועות לחג ט׳

וקדוש אמן שמע להן
 מפוזרים נהולה. ילדי על חון :סגולה עם תפלת עלילה. נורא שמע

 עושיה לאל ונגילה ונהדירה :הגאולה למהיי מלמעלה ותשקיף ;בגולה
=־״ז פלילה
 אש והביט הצאן. מקנה ועזב המדברה: והרך הצאן. את רועה מ׳שה

 עם להוציא תחלה. לו והגיד ;היקרה שכינה רצון. הואל והנה :בוערה
פ״ז :כלולה
והגבילו ההר תחת .היראים והקריב ;לו נאמר כל עשה הנביאים. ו׳אדון

וענו



יוסף ותשבחות שירות נחלת
 נועם לחזות למעלה עלה מעה ;בקולו ונשמע נעשה .הידידים וענו

פ׳ז J תחלה
 פאה מבל ברקים הפלאות. בקורות ומלואה. תבל הרעיש הצבאות אלהי
 דממו מעלה. צבאות וכל ביראה. נעו ועם נוראות. אש ולפיד
- פ״ז :תפלה מזמר
 אשר הפגר. סמר תעשו לא אלהיך. ה׳ אנכי והדר. בהוד פתח לובש

 תחלולה. לא ושבת ואמך. אב וכבד הנהדר, שם תשא לא לבשתיך. היא
פ״ז :בצהלה ויהורה
 תענה ולא ועוגב. ניאוף ד׳חה :אסורים הם שניהם וגונב. נפש עזרף

 מיחולה. נפשך י׳הי כיהירים: תחמוד לא לב• חקיםביושר נ׳צור שקרים:
פ״ז :מהוללה עדן בגן

נא. עשו עשין רמ״ח בגילה. חוקי שמור הנבונה. זו לעם באלה. הזהיר חזק
 לקשוט לילה. בזו כ״ד נא קרוא נא. עזוב לאוין שס״ה וקלה. חמורא וכל
פ״ז :הכלה את

תם
ד א״ב ע״ם מלפנים אצולה לחן אחרת אר

 דרכיה ומשרה. עוז גאונה יקרה. אל בתורת קשירה. אהבתי
פ״ן ביישרה

 בהוד חמדתיה בששונות. זבדתיה טמונות. קרבי ותוך תבונות. לבי הכון
פ״ז , , :והררה

 ישוו לא ע^זהבים כספים ענבים. גם יונות מתנובים• סחרה טוב
פ״ז :כגבירה

 על .עוררו אופנים. מלאכי סוד זהונים. לבן אל נתנה מלפנים. מוצאה
פ״ז :התורה

 לכם לא ראו במצרימה. קהלתכם שמימה. שוכן ציר בחכמה. פתח פיו
פ*י :מקרא

 גן בעדן בעוזתה. ואתעדן מנתה. חלקי תהא וטובתה. שלומתה
פ׳ז :יקרה
קדוש א׳ל׳ תתעלם. לא וימיש*ורון ונעלם. טמיר עולס-מ׳לך מאדון שילום

פיו ונורא:
עמך ייהי ושובה. צאנך ניהוג וריבה. שונא ריחה לטובה. עבדך עירוב

ם־ז :ברורה
שדי תם



ת ל ח סוז ותשבחות שירות נ יו

אחרת ט״ב
נא

 השקיפה הרחמים. אב שמעה לעזרה. לנו יהיה תירה. נתן שדי
פ״ז :ממרומים

 הם גולים העמים. בין יושבים אורה. מבקשים לעמי ויעירה. אל ישמע
פ״ז :כיתומים

 כורעים הם העולמים. אדין רך צרה. מכל תצילם הגבורה. ה׳ לך
״ז פ :ומשתחווים

 לישראל טהורים. מים השפך עטרה. לנו החזר התפארה. לך היא
פ״ז :הברורים

 שקטים יהיו המחכים. כל ישמחו הבחירה. בית תבנה במהרה. רצון יהי
פ״ז ז ונחים
 בתוף והלולים. שיר ויענו היקרה. ירושלם בתוך בטהרה. כלם ויהיו

פ״ז :וניגוני וכנור
 רכל ועונה הנופלים. לכל םומך נסתרה. עונות לכל וכפורה לנו סלח

פ״ז :העשוקים
 ממך וחיים. ותורה פרנסה הגבירה. כני לישראל כשורה. יבשר פודה
פ״ז :מבקשים המה
 ושכרכם נצחים. לנצח לעד שמורה. בלבכם ותהיה בתורה. עמי חזק

פ״ז :כפליים
תם

לתה אחרת י״ב
 עליהם חוסה משפטיך. כס יום זה. ביום ברחמיך. קבל עמך שועת

פ״ז :אליך ונשובה ה׳ השיבנו חסדיך, כדוב דם
 אליך כי ורחמנו. ושב דין מכסא עמוד וחדדנו. זענו דינך מאימת

פ״ז :תפלתינו את וברצון ברחמים קבל שתחנינו עד עינינו
 עשר ומעומד נביעה. מיושב קולות שלושים בתדועה. נדיע הזה והיום

פ״ז :תדועה יודעי העם אשדי תשעה. בדכית עם
 וזכדון מלכות כמעדכה. נסדיד עשר עשר כהלכה. נזכיר הפסוקים את

פ״ז :שכבה העם אשרי בברכה. ושופר
 תישוב לצרוח. ויוסיפו ישובו עוד לברוח. תחפוז לא מוסף לאחר

פ״ז :כח לך הנותן הוא כי וזכרת ניחוח. כריח תקובל

חיים



יוסףו־תשבחות שירותנחלת
 גזר רוע קרע אבותנו. לזכות תזכור זכור עמנו. עשה וחסד חיים

פ״ז :כגודינו ויגול לבנו ישמח. דיננו.

תם
רא״ב אחרת י״ג

 יציריר נילה להדומו. כסא ברואיו ברא עולמו. האציל וקדוש אמן
פ״ז :שמו לכבוד וארץ שמים עשה מרומו. מלאכי

 זרעים והוציא דורוכה. לרגלי ימים הקוה החשוכה. תבל להאיר. דבר
̂ פ״ז :בעולמו חיסד לא מינים מכל לברכה. וכירות

 מאורות טובים לערכים. וסהר ליום חרם וכוככים. לבנה חמה זהרי
פ״ז :למו צוה אישד בוראם כרצון התנובים. לבשל

 כנף צפור לכל ותניניהם. הים דני כל למיניהם. וחיות בהמות יצר
פ״ז :כלמו מחנהו מאד. רב מה לזניהם.

 מעץ גילה פודו חיים. נשמת באפיו נפח שנים. ברא האדמה מן
פ״ז :פיריומו אסורים הדעת עץ אך החיים.
 כרגע צאו בערמימותו, הנחש אותם פיתה גזירתו. פתגם על עברו
פ״ז ;עונומו לשאת קדם לארץ וישלחם נינתו. מעדן
 עמים שמעו מאהבה. קבלו וחנון רחום תשובה. לעשות אדם קבל

פ״ז :אבטלומי לא מות גזרת אך ולהבא. מכאן
רצית כאשר תכתבונו. טובים חיים בספר תשובתינו. רצה לעד תמים
פ״ז :עולמו הרת היום זה ביום אבינו. לאדם
 נדוחינו וקבץ צאתינו. יום עד בואונו מיום מפינו. ימוש לא אלהינו שמך
פ״ז :ותטיעמו ’תביאמו עירך נוה אל קדשינו. ובנה

תם
אחרת הסוכות לחג י״ד

 באהבה בתורה. ככתוב השביעי בחדש היקרה. סוכה לעשות שקדתי
 פ״ז : החבורה בני לכל עיניים מאירת ברא, ה׳ מצות ושמחה

 ונשתה נאכל ובברכה. בחדוה ימים שבעת בסוכה. לישב עלינו מצוה
פ״ז :לתפארה בנו שבחר אלהינו נודה ממלאכה. שוקטים

 מיגונות. טוב תעשה אם רביעי ודופן דפנות. שלשה היא סוכה וחובת
 עזרה ה׳ ומנון שמש כי מששונות. ותפריעך שמש תחדיר לבל

פ״ז :בצרה
את



נייוסתותשבחות שירות נחלת
 ומיקבך. מגרנך פסולת בצמחי כהלכה. תעשה הסוכה סכך את

והדר בהוד ואנוהו אלי זה לסוכתך. תעטר נאים וסדינים
פ״ז :והדרה

 תשפילה ולא מבצרים. בערי רמים כמגדל מעשרים. למעלה תגביהנה לא
 באחת יראה ושפל ה' רם כי ברורים. טפחים מעשר למטה
פ״ז :סקירה
 די. היא הלא טפחים שבע על שבע שד; אל במצות התביננו יחידים

 מי ואין לך נתן חפשי מדאי. יותר גדולה כנינוה תעשנה ואם
פ״ז :יעצורה

 לכבוד כלה. כמו מקושט כסא ינזמין לילה. בכל נדליק שבעה ונורת
פ״ז :יקרה מאבן כבוד זקוניו ונגד מעלה. קדושי אושפיזין
 ירם בכל לשמיך. משבחים ושמחה בהלל בחגיך. משתעשעת סגולתך
 פ״ז :הגבירה לבני הושיעה ה׳ אנא כבודיך. שם ברוך מיחדים

ביום והיה האריאל. ובנה תחלצם צר מכל ישראל. לעמך האר פניך
 פ״ז : הנבחרה לארץ מהרה והוליכנו גדול. בשופר יתקע ההוא

שמיטים נ׳ושב אויבנו. כל רגליו תחת ד׳כה צדקנו• משיח מלך יבא ע׳ת
פ״ז :הפזורה ארץ מבל עמך מתי י׳חיו בארצנו. ושאננים

תם
אחרת ט״ו

 לשבחך. מינים אר^ך היום בלקחם ממעוניך. חיום תקשיב עמך שוועת
 פ״ז : להדרך אנו נכונים הדר ואתרוג גחליך וערבי והדם לולב
 נדמה טוב. ומעש בלקח לחבם נמשל טוב. וריח טעם הדר עץ מפרי
 פ״ז :כחסדך תמחול בלבו ראית אם און וטוב. רך בטבע ללב

 מעש ולא בלקח לאדם נמשל קטורה. ריח ולא טעם תמרים וכפות
 מחה ופשעי נעורי חטאת הקשורה, בטבעו לשדרה דומה ישרה.

פ״ז מלפניך:
 נועם לקח ולא במעש לאדם נמשל טעם. ולא ריח עבות עץ ענף את

 כגודל תסלח עינים קריצות עפעפיהם. כמו לעינים דומה
פ״ז :רחמיך
 קוריח. מעש ולא לקח לא לאדם נמשל ריח. ולא טעם לא נחל לערבי
כרוב תכפר שפתים צפצוף מקדיח. כמו משוך לשפתים נדמה

פ״ז :צדסתיך
התבוננו



יוסחותשבחות שירותנחרת
 באגודה. התפללו קהלתכם ק׳בצו המיוסדה בטצוה נבוני ה׳תבוננו

 בל יעשה אלהים ה' נ׳אום בוגודה. משנאה לבכם ט׳הרו
פ״ז :ציך4ח

 נ׳הלו תזניחו. אל רוח ושפל ד׳נא תקשיחו. ואל לזה זה ע׳זרו
 נועם לחזות מובטח לבבכם י׳הי תצריחו ולא בלחם אביונים
פ״ז :אלהיך

תם
בא״ב עצרת לשמיני ט״ז

 סוד לגלות והודו. בהדרתו העולם. כל להסעיר יבא. מתימן אלות
 להבה. באש דברו דגלם. מחנה רבבות לצבוא. קבצם גא\נו הנעלם.

פ״ז :קהילם כל לעיני
 מתפוצצים נוראים. ולפידים אלים. פמו ומרקד לוהט. באש בוער ההר

 והקריבם ללבם. משה חיזר, חבלים. מרשה כציר ונעו. העם זעו במגדלים.
פ׳ז :והגבילם

 הגדול. שופר בקול באזני. הרעים יחיד ישראל. כל לעיני לסיני. ירד טהור
 ההר הלויף ורעם. ברק להט האל. כבוד עם ירדו מעוני. מלאכי כתות

פ׳ז :למולם
 כמלאך תארו השלומים. ראש נגיד הנביאים: ומבהר לחכמים. אב משה

 פלאים למעלה. וזזו עיניו היראים. על נעלה ורמים. רזים סיגל אלר,ים.
פ״ז ׳ :עולם סתרי

 מלכותו עול נקבל כולמו• ענו צדק תורתו. בהנחילם לעמו. שלח פדות
 עם רטנם עם. סגולת נא רחם יר,רתו. דת אצולה מעולמו. רדומה
פ״ז ■ :גדולם

 בתפארה. עליכם יעץ. לאל עוז תנו בתורה. התבוננו מעש־ בכל שלומים
 ברית עולם. אדון ו׳א׳ל׳תשכח סדורה. מלי אבל סס. כמו אזוב ש׳מ׳י
ז פ׳ : לעולם מלח

תם
אחרת י״ז

 השיבונו ציון. בת קול שוועת חביון. ברום שוכן עליון אל נא שמע
:לאפריון

מתי



גגייוסו: ותשבחות שירות נחרת
 ארכר ני יונה, תקים מתי ותרצנה. קדשך מקום תבנה. צורי מ׳תי
פ״ז הזיון: ימי

 אקים בעתה לאדמוני. הזיון ועת ניני. תתיאשו ולא בני. תקוצו ו׳לא
ז פ׳ :לציון
 ואשיב. אותכם אפדה עבשוב. חמת את אכלה לשוב. תמהר אם א׳ך

פ״ז :עליון תהי קל מהרה
 בשמחה קדושונו. את להדר אלהינו. בית לרומם ארצנו. את ל׳בנרת
פ״ז וחניון: ותודה
 שהיא נשמחנה. אל בתורת נבינה. אלוה בסוד רנה. יום הוא זה ב׳יים

פ״ז :ורציון חמדה
ושבח בשיר נאוה. בספר נקיף שעוה. בנורת נרקוד וחדוה בעוז נ׳נילה

פ״ז :עליון לאל
משיר שירו והנוגים. ישרים ונבונים. ידידים יזקינים. י׳שישים

פ״ז J ציון
 בקול מתנובם. את ושנסו בהדרובם. נא ושמחו בליותכם. רתעלוזנה

פ״ז :חניון וניב ששון
תקום משיחנו. כובת סמוך משטינינו. פי סגור לעוונינו. נא ס׳לח

פ״ז :ציון תרהם
ענניך עטרת. פדוייך הוארתה. משה פני דברת. פה אל פ׳ה

פ״ז :כקיקיון
ךn מפ^־ה. עם ק׳בץ תזכורה. אבות ז׳בות העידה. ח׳סדיך  ירושלם ^

פ״ז ציון: ועיד

תם
תשר״ק ע״ם אחרת י״ח

 קץ קרוב לבבות. פצעי רפא :נחלתך עם שמור ערבות. שוכן תקיף
 חטובת. מליץ* שמע : יחידתך את פדה להבות. חוצב צדיק :גאולתך
ס״ז : לאומתך שד. מיכאל

 מסופה ונחבורון. סדר נשלים :יקרתה על שמחים לישודון. היום ענה
 האש מאוד :עטרתה למשה כתר הקירון. סוד להבין :ראשיתה עד

̂ר גבריאל חצובות. פ״ז *
מעין זיום וזוהר. קורש חיות מהירה: בפגע טסים טוהר. מלאכי יוצר

הצורה (יף)



יוסףותשבחות שירותנחלת
 סוד וטכס המפוארת: הכסא הוד דיהר. כארי ונושאים הצורה:

פ״ז : לרוהותך ר‘̂* אוריאל המרכבות.
 אדוקים האל. מהנות בארבע :מעלה דוגמת גדרדים ישראל. מהנה דגל

 אופן אלי מגבילה: ואדם נשר האריאל. עם כרוב : ניפלא בקשר
פ״ז : לארצותך שר רפאל שלובות.

 יצחק נצבות. הם ז׳כותם :החסד איש אברהם לאבות. תזכיר ח׳סיד
 רבי צבאות : התפארת קו יעקב הלבבות. נא ק׳רוב :בפחד עטוף

פ״ז במלכותך: נכתר דוד רבבות.

תם
רגלים לשלש י״טאחרת

 והוא תמיד אבטחה בו !שני ואין הוא אחד מניני. צור לאלי זה ש׳בח
 פ״ז ה׳ בך בוטחים הצילנו. פגעים מכל :אדוני אלהי היא קוני.
 ובל וארץ שמים בראת :נהייתה כל טרם העולם. אלהים ברוא מ׳יום

 מלאכתך וכל באדם. חיים נשמת ונפחתה :נפלאת איך שדי צבאם.
פ״ז :ה׳ כסאך על וישבה. נתעלית ובשבת : כלית

 להשמידם. מבול עליהם והבאת :דרכיהם השחיתו אדם. בני רבו כי ו׳אהר
 והקריב למיניהם. חיות וכל ובהמתם. ובניו נח ומלטת : מעלליהם כפרי
פ״ז : ה׳ וינחם ה׳. לפניך קרבן
 להמל אותו בתמיפ.-^צוי^ הלך ואשר לאברהם. נגלית בחסדך א׳דון

 מאה בן והוא זקניהם. לעת יצחק ונולד ימים. שמנת מבן זכוריהם. כל
פ׳יז :לה׳ לעלה ההרים. אחד על אותו ועקד : שנים
 ברשעו הלך עשו :תאומים לו וילדה בתואל. בת לרבקה יצחק ל׳קה

 מטר האל. לך ויתן ליעקב וברך :תמים איש ויעקב גדול. בעזות
פ׳־ז :ה׳ הוא בדוך לאל. תודה ונתן יעקב שמח אז : השמים

 שובו עד נשא תלאות כמה להרן: וילך אביו. לעצת יעקב ש׳מע
 •לי נולדו בניו על לאביו. לבשר לחברון והלך :מחרן ונסע לאביר.ושב

פ׳׳ז :ה׳ את אודה הפעם. צדיק אבי יגיל גיל אז :בחרן
 ומים. לחם יוסף ויכלכלם :הרעב מפני מצרים. לארץ אבותינו י׳רדו

 גשם ואין מצרים. ארץ כל והשקה עלה היאור :הרעב בל ונשכח
 בטח מצרים. למלך ברך אשר יעקב בזכות :עב וא־ן

נ׳׳ז :ה' באלהיו
לכן
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 עמו. וכל דועצץ פרעה :בפרך ויענום אחיו. ובל יוסף מת כאשר רכן
 : בדרך וגם בביתם ועבדיו. הוא חייהם את וימררו : רך במענה באו

פ״ז : ה׳ וידע ה׳. אל ישראל בני ויצעקו
 ולא לפרעה ודבר :בחורב בסנה זאת. על למשה נגלה ברחמיו ה׳אל

 ונפלאות. גדולות מכות והכם :בעורב נתאכזר לזאת. גם לבו שת
 לאל תשבחות. ונתנו ישראל וצהלו :באח״ב עד״ש דצ״ך
פ״ז :ה׳ גואלם

 בעמוד הלילה בל :חם בני מאדמת ה׳. גאולי יצאו הפמח ב׳מחרת
 את וישאו ה׳. ברחמיך סוף לים והגיעו :יומם יבענן ה׳. נחם אש

פ״ז :ה׳ אל ויצעקו אחריהם. נוסע מצרים והנה :עינם
 חילו וכל ופרעה :ישראל בל ונכנסו הים. את ובקעת בעזך נ׳יהגתה

 אשר ובל הם וניטבעו :ואל בבח להשיגם הים. אל אחריהם רדפו
 בטובה מי ואמרו. שירה שוררו : וישראל משה ואז הים. תוך להם

פ״ז :ה׳ באלים
 הורה לעמיך ללמור אש. דת לנו בתתך מעשיך. נורא מה אלהי י׳חיד

 הוצב גבורתיך עוז מפני רעשה ארץ באש. בוער וההר לעבדיך, ומצות
פ״ז ה׳ תה ז: נורא מלפניך חל העולם בל וגם אש. להבות
על אמת תורת נתן אשר נביאנו. משה לנו. הקים אשר אלהינו י׳תברך

 אהרן יד על חטאינו. לכפר משכן לבנות וצוה חיינו• היא כי לנו. ידו
̂׳י * ה׳ קרבנותינו.במקדשך את לפניך ונהריב כהנינו.

 במלחמתם ואליהו. ועשו אבותינו. לארץ ישראל. בני את הכנים ו־יהושוע
 ופינהש ישראל. כל ובטחה בהשקט ונתישבו הבטיחנו. כאשר האל. בכח

̂׳י J ה׳ בנהלתך תאנתו. ותחת גפנו תחת איש קנאינו.
 המלך יפרו היסוד ואת מקדשך. בית מקום ודוד. לשמואל גלית ודיך ס

 אשרי מקדשיך. כל גמר דור. בן המלך ושלמה ולקדשך. לשמך דוד.
פ־ז :ה׳ בתיך אלה. בל ראתה עין

 עיניני, האיר אשר הסופר עזרה השני. במקדש לנו. היארת אלהי פ׳ניך
 בעדינו. בהתפללו ראשנו. נגיד הצדיק שמעון נהדר מה אלהינו. בתורתך

פ׳י : ת׳ זכותם תזכור נשיאנו. הוא אשר העניו והלל
 משנה תורה רבצו עינינו. האירו בתורה. ואמוראים תנאים שקדו מ׳יום

 ושמחו סכרה. והסבירו בעיונם ודקדקו י׳שבו לנו. היה גדול אור וגמרא.
פ*ז ;ה׳ עזרם כי ואורה. חרוה היתה ליהודים לבבינו. את
עמדו התלמוד לאחר שמיך. גדול כי אלהים. ואיחדך אורך יום י׳ום

לחמת
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 ואונים. בכוח בתורה ועמלו והגו שמיך. את והרשו הגאונים. להקת
 הלכו לברכה, כולם זכרם הרבנים וגם ישעך. על ובטחו

פ״ז :ה׳ ביראתיך
 ביארו אשר ארוננו. ורמב״ן רש׳י בזכות תזניחנו. אל בקרבנו ש׳מךה׳

 משנה לאור הוציא ראשנו. עטרת ורמב״ם אלהינו. בתורתך תעלומה כל
 עמקו והאריא״ל, והרמ״א ומר״ן בעינינו, הם יקרים ונחמרנו. תורה

'.״ז :ה׳ בםתרי
 החברים כל לישועה. לנו היית ודור. דור בכל עזבתנו לא ברחמיך ראתה
 משתעשעים מדי אבא גם ישועה. מורנו לזקינינו דור. בכל לטובה זוכרים

 טוב בן שילה זהינינו ומורנו תשועה. לנו תהא בזכותם הדור. כל בו
פ״ז :ה׳ בעדן חלקם
 וכלבלינו. ופרנסינו זונני : בתורתך חלקינו תן אלהינו. לה׳ קוינו ע׳תה

 רמהינך משפעך אוצריתינו ותמלא נחסר לא למענך :מטובך שבעינו
ס״ז :ה׳ שמך למען בניך. יהיו אבותיך תחת בנו ותקיים
 לארצינו והעלינו ריבשרינו. אליהו צדקינו. משיח ביאת וקרב ה׳חש

 נביאנו. ידי על שהבטחתנו כמו :קדשינו בית ותבנה בימינו. במהרה
 רצון יהי כן אמן לעבודתך. ושאננים שקטים ונהיה :נעשינו ושמח

פ״ז :ה׳ מלפניך
תם

אחרת כ׳
לנו ושלח לישראל. , ■שלום רעים. וגם אחים להאחים ש׳לום

פ״ז אל :גי
 וכל אנחנו תמים. בלב לעבדך ברחמים. נהלינו עולמים. צור מ׳לך

פ״ז :ישראל
 ובא וציון עירך. את תבנה לישעיך. מצפים עבדיך. ו׳נחנו
פ״ז :נואל
 ותורתיך וחקיך. מצות דתיך. את שומרי ידידיך. א׳לה
פ״ז : האל

 את לקרוב פניניה. יקר להוציא דיניה. את ועומק בסודיה. ל׳הבין
פ״ז :הגואל

 יצחק אבותינו בזכות נדוחינו. תקבץ אלהינו. הוא אתה י׳ה
פ״ו :וישראל

ונעלה
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 בינון בעוזתך. ינשיר לבב. רטוב בשמחה קדשך. לעיר רנעלה

ל א ר ה ה ס״ז rו
 ואליהו אדוננו. משה בזכות רגלינו. ימוטי אל נבילתינו. את ס׳מוך

פ׳׳ז :ושמואל
 בזכות לרעה בנו. יגעו ואל עלינו. קמים ומכל מאויבינו. פ׳דינו

פ״ז :יואל
 ימינך ייד נפלאתי. נ׳וראות טביעתי. נא דלה וזמרתי. ע׳זי

פ״ז :האל
תורה בסודות לבינו. את ופתח ענינו. את להאיר ואמצינו. ח׳זהינו
1פ״ :להועיל

תם
אחרת כ״א

עזי והוא הוא. לבדו נורא והוא אבנהו. עליון לאל זהאברכנהו. ירי ש׳
ז“'. :וזמרתי

גואלי והוא בישועתו. ושמחתי ויראתו. ותורתו באהבתו. חשקי מ׳אד
ס׳׳ז :והבלתי

 נסי והוא לנו־ קרעתו והים גאלתנו. ממצרים אדונינו. הוא ו־אתה
פ״ז :ועזרתי

חלקי והוא לנו. נתתה ומסיני למדתנו. תורתך מלכינו. הוא אתה
1פ״ ׳ ומנתי:
קדושי והוא קרש־נו. בית ותבנה משיחנו. לנו שלח אלהינו. ל־מענך

פ״ז ’ :ושמחתי
חסדי והוא ורהמינג בחסד נ׳א דינינו. אתה ד׳ן ענינו. ה׳ ע׳נינו

פ־ז :וצדקתי
יאיר והוא תצילינו. צרה מכל לעזרתינו. וחושה מלכינו. ח׳זקינו
פ״ז :אפילתי

תם
אחרת כ״ב

ח ת פ  פ״ז וקוני צורי אבהתי לאלה שירותי, את ואשיר שפתי א
ס׳י שני ואין אחד דבריך אתה דרביך, ותמים שמיך נורא

יואל
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פ״י :והגיני עזרי בעניינו־ וראה פשעינו. וימחול אלהינו יואר

 rir :אני עבדיך ני לאשמתי וסלח תשובתי. וקבר ניחמתי ה׳נה
פ״ז :תשביעוני וטובך מאוצרך לחברתך, ורעב לצדתתך .צמא
 פ״ז :הבינוני פתרתך לשוועתי ושמע תחינתי. והאזון תפילתי ענה
 ׳“ס :יגוני תסיר מתי ומתפלרת בובה מייחלת ועינה סוברת תמה יונה
 פ״ז :ארמוני תבנה עת;להננה כי רהינה• אותה השב עלבונה צור ראה
 פ״ז :ויפצפצוני גבר למחנתי בנסעי וצאתי. בואי ביום הייתי שליו

פ״ז :ועיצבוני מרו צפוני וחירל נרגני. בדברי יגוני רב מה
1פ״ :רמוני מרמה מחובר גרמי השבר. את לגלות גבר יעיז ואיך
פ״ז :באזני נשמע רוטטו סלעים נשרטו. ורקת נקמטו אפים

 הזה קדורים ורעמא סבתא. ומרורים. מצות עוררים לפידים
פ״ז :בגני יקום
 פ״ :עזרוני ארי והחזות הרב צדדות. דוגר במילין חררות לבשתי יום

 פ״י 1 סמבוני צורי בטהתי בך כי אותי תטוש ואר נפילתי וסמוך

 אורך ששוני את והשב עצבוני, כר והםר ממני הרחק לב סיג
פ״ן ;תשכיעוני ימים

 וציון הדומך עיר לירושרם ברחמך. תקבצם רעב,ך חושה פודה
פ״ז:עיני בבת

תם
̂ לחנוכה^, נאה זמר כ״ג

 והשמיד נוגשים. עול שיבר אבותנו בימי נסים. עושה ראל ש׳בחו
פ״) ־ :החוסים בך הוסי כל וישמחו לרסיסים. כסש שונאינו
 חדש ראש בפשיעה.׳גם שבת לבטל ערינו גזרו הרשעה. יון מ׳לכות
פ׳׳ז :ומסים כסף וגורגרתא וארנונא ופריעה. ומילה
 בגבורה אוייבוהס וגדען בצלהה. ידם טמנו לא חשמונאי־ רכהני
 פ׳-ז לרמשים: השליכו בקלחת.}נבלותיהם כבשר שפוכה בהמה נצהת.
 טהרו ורינונים. ישמחה הבחירה לבית הכהנים. נכנסו זה כל איחר
פ״ז : שוסיס מיר שפדנו אלהינו. ברוך היוונים. טמאו אשר הבית

 בהותם התום אהד פך אס כי המנורה. להרריק שמן מצאו רא
 אל כי לש־מונה והספיק האורה. להערות יוכל אחת ללילה צרורה.

פ-ז :ניסים עשה
להדליק ובקהייה. בפרסוס חנוכה לעשות הגדולה. סנהדרי ייעצו

נורת
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פ־׳ :נהאסיש יוונים שניער ארהינו נודה לילה• בכי להוםיף נורת

 על ותפארה• .;ברנה ימים שמונת ובזמרה. בהלל להתפלל ו׳נשכים
 פ״ז נרמםים: אויבים שכילה יוצרינו ישתבח הגבורה. ועל התשועה

 ממצולת■ תוציאה תחרוש קדם כימי מייחלת. כמה זה להושיעה סיגולה
כמה לעשות רמה ידך כי כהבצלת. תפרח בכביר קרנה תרים

1פ* נסים:
 משונאיהם. תפדם ויעקב יצחק ובזכות אברהם. זכות למען עשה פ׳ודה

בנזר ושלמה דוד ובזכות מעשיהם. תציליה ואהרן משה ובוכות
°"' :מתנוססים

תם
לפורים נאה זמר כ״ר

באוייבי נקמות לעושה במעוני• שוכן וצורי לאלי וזקוני. הבמי נבוני ש׳ירו
״'‘י ג ד>׳ באלים כמוכה מי ומשטיני.

ומ*שתה ראש, כל על להתנשא משתה עשה אחשורוש. מלך הוקם מ׳יום
°״' ז ד׳׳ רוח את ועצבו מרו וראש. לענה לעמי כזאת
ביפיה הדסה ולקח חובלה. לנכשו המן בעצת ובהלה. יפחז לושתי רהרג

״ *• ה לקהלת צפונה תשועה הגדילה.
על לבו וגבה הצוררים. צר להמן המלך נישא הדברים. אלה כל א׳חר

°״׳ ז ה׳ תועבת לב גובה וכל השרים. כל
ומרדכי כל^אצילים. לו־ להשתהות וגזר הפסילים• בגדי המן לבש
• י'' אמי להם תשתחוה לא לאלילים. מסגוד נמנע
צעק ומרדכי וטפלה. זהן ונשים אנשים סגולה. עם לאבד המן בקש

ה׳ יפני להתפלל ועמד גדולה. צעקה
 ובהשו הרחמים. בעל אל פני וחלו ימים. שלושת צומו אסתר נ׳אמה

פ׳ז :בה׳ ובטחה לדרכה והלכה מרומים. שוכן לפני עלי
 בדמעות כלו ועיניו רבה• בפגיעה רעהו וסכלו המסיבה. על המן יישב
:ה׳ נקמות אל גמולו והושב זבה.
ובניו ואשתו האלון. עץ על נתרה בחרפה ובהלון. בבוז חפו המן ו׳פני

ס״' :ה׳ אויביך כל יאבדו כן לכליון. אבדו
 ונהפך העיירים. בכל היהודים לה־כמיד הפורים. זה ביום ס׳ברראויבונו

 חמח* עליהם ניתכה כי הארורים• ואבדו לראשם
I לא הזה והיום ישועתכם. על לאל ושבחו גאולתכם. על ■שמחו ^׳דוים . י1. ף - ו ס ,
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1פ׳  הי: עשה אשר הטובה כל מזרעכמגעל יסוף
 שולחניך נ׳חת מתנים. כסף להעניקם דלים מערנים• תשלח לרעך ע׳מי
ס״׳ :ה׳ לפני אשר השולחן זה מפנינים. י׳קר

חתנים לחופת כ״ח
 אר*ן זהני מעמד. מפי תבורך לבי. אהוב חתן נחמד. למול ש׳לום

:עבי
 לכל ומשפיעים. יקרים ושועים. נדיבים גזעי נעים. ומה טוב מת
'“פ , :לביא בני

תשכון רפיון. בלא אחזתיו ציון. בעיר פגשתיו עין. יפה רהנה
̂״י קרבי: בתוך

 פ״ז לבי: חמדת אריאל לארמונה. אבנה חנה. לקריית יונה. תולכי א׳ם
עמ־ם יוקשי. בפח ה אחה קדשי. לבות תאחר נפשי. ידיד ל׳מה

®״י כלבי: ושטני
 פ״ז : השבי כל אשובב יונתי תרהי לא ,בגבורתי אפדך יחידתי. בתי

.- ׳ פ״ לבבי: מאוויי כל להצביה תעשה רוייה. כוסי מלא נ׳מאהיפאפייה.
 1ס״ ;התשבי את אמהר ותורתי. הקים עבודתי. שמרי סגולתי. יקרה
 פ׳'< :לבי משאלות כל לי.ידידי תתן במעבדי. דודי.תרצה לך ו׳אני

 ס״ז :לבי עלי בחותם בחמלתי. אשימך נלולתי. ביה לישועתי. ס׳ברי
ממעמקי .במקהלי אודך .פלולי את נא שמע והילולי. פ׳ארי

ש״ז ׳

. כל זמני פני ח׳לו פ״י : הנביא ו>יה הנו>. את קרב ישר̂י
תם

אחרת כ״ו
תרחם תקום והגיון. פיהם בניב אביון. עם תפלת עליון. אל נא ש׳מע
̂ןן ס״ז . צ

שמך אזמר ובשבבי. בקומי בי. בחר אשר על לבי. ישמח מ׳אד
ס״ז

והחכמה ראש. על נעלה כתרך מרש. מדות בעשר ואדרוש. ו׳אתבונן
״״י :מאין

רום אל כחסדך בינתיך. בהיכל ביתך. גינת בתוך באהלך. א׳גורה
חביון:■

לעולמזי



ת ל ח ף ותשבחות שירות נ ס ו י
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 ניד רשעו כפי עוולתה. עושה לכל יסרת. דין גבורת כוננתה. ל׳עולמד
:לגיון

 בנצח והבמים נביאים עם קמים. הם בתפארתף ותמימים. י־שרים
:ואפריון הוד

 ע שפ ת דגלם. עלי ומלכותך t לכולם שלום בדית עולם• יסוד ו׳הצדיק
:עין בטוב
תכסוף שם לארמוני. והעלוני תדלוני. יון מטיט ההימוני• נפלי ס׳מוך

פ״ז :עין כל
וחמדת קדושתך. והאריאל ונוותך. עירך עם ונחלתך. עמך פ׳דה

'“י' :ציון קריית
עם חד י נרות. ונדליק נ׳גיל זמירות. נעים דברי השירות. לשיר ע׳ת

צדן: תםבני
בא״ב אחרת כ״ז

 ונתית גדורים היכלו. סביבות יצורים ברא לגדלו. קץ אין ונאור א׳דיר
פ״ז :לגבולו ישכים נרגע דוהרים מפעלי. משבחים
 מחוים ארזה זה להודך. זמרו קדש. וחיות כבודך, כסא תחת ה׳מולם
 ג בזבולו מיחדים ואופן חשמאל לימודך.
 כרובים ופלילים. וקדוש לשמך יחוד ומהללים, עומדים ברורים ט׳הורים

^ כבודו מפארים לעומתם האראלים, עם ושרף הלו '̂ ׳ 1ו
כל יריעו סוד גכור\ם. כל על לבדו נשגב אלהים, כל על גדול מ׳לך

 ז לי וכלות מיחלים תמיד עינם אלהים, בגי
 קדמו נגשים. באימה אל כבוד צופים נרעשים, ברעש מלאכים פ׳ני

פ״ו :סגולו לעמו מגידים רז האישים, צורות שרים
 שמך ציו!. ר לע תבנת לחננם תחיש עין. כבת שמרם דתך שחומרי
פ״ז :תלו על תקים האריאל ואל באפריון, תעטרם בקרבם

תם
נא״י אחרת כ״ח

בעדם נדר בקירביו. שיכן בעמו בחר םביביו, כל על נורא א׳דון
ג לאוהביו וחיוה צדקות דבר אייביו, יהפיץ

הודי (^ן)



יוסףותשבחות שירותנחלת
 שגור ושמו זכרו באפינו. נפח חיים רנשמת עלינו, חיפף ועוזו היררו

פ׳׳ז :■טוביו ־ על לבב/ ורחב חרד פינו, על
 שואג אריה כח הסרטנים, עם תאומים יצמיד במעונים, יצר ושור ט׳לה

פ״ז :לשביביו תכבה בתולה לאחות בחרונים.
 בדלי. סבאך יעיק. רא הגדי קשת נבחר יזיק, לא ועקרב צדק מ׳אזני
פ׳׳ז :לקרוביו דגים רב לחם עבד יריק, לא מימיו
 חמה קיטור נחמדים. בפעלם וניגה צדק ומאדים, שבתי איומים פ׳נים
פ״ז :כוכביו ביתר בנסעם רצים עקודים, וסהר
 אשכון ש׳מ׳ה ותבונה דעת לעבדך תחון ישונה. לא סלה לעד ש׳מך

פ״ז :לבכיו על תמיד החושן ו׳א׳ל׳ ציונה, בעירך

תם
כ״טאחרת

 משיחונו תבע בעגלה לפרקנו. תחיש תחננו אבותינו. אלהי רם אל ם ש
1פ'׳ :עינינו את תלויות אליך
 באויר חוג בחוגו ושמים. ארץ בנטותו עולמים• צור מעשי רבו גדה

פ״ו :כדורינו מקיף האש יסוד השמים.
 יבאישו פן ימים בכל מרץ. בכל ופעם קל פעם ארץ. בבל נושב והרוח
פ״ז ;לכולנו מחייה כרצוןצור ארץ.

^ עמים. בכל נודע גבורתך ימים. קצוי להקוות גזר א׳ל  בלב דרך הנו
פ׳ז :סביבונו יסעו והציים ימים.’

 ימים ידות שתי הרגליים. דריכת כדור שליש מים. כלי עפר ליבשה
ס׳ז ;אדמתינו יסד ברצונו איים. בלא

 בעלי לכל שם טרף רמים. ארזים על קצב קץ גולמים., וכל דומם היוצר
t'D :בנו חיים נשמת נפדה חיים.
 חסדיה־. רוב על בטחתי לפניך. אבוא כי אני מה עבדך. צעיר את נא ה׳זק

פ״ז ;עוונינו מוחל אתת כי
תם

בא״ב אחרת ל׳
 עמך את ומלט אותם גנון לפניך. תמים ימים בכל ישכחך. שלא איש שרי א

ר פ*< : עבדיך לב על נא די
העושה



נה יוסןן ותשנאות •®'לויז ̂ףןןלף;
בעת בו״ו את ,עם.,וכר מכל עמו את ,,״,,״ן,.,״.:ל

אור "׳י ■“יי׳י על גשמים כוננת ני־נים. צי1וי ״יו נ.נט ועל תבואות יפריחו נניס. לבל ■רוו ומטר ט׳ל
̂עש ;א^ט?- ̂̂נ יכריחנו. רו״ית סערות ירטסונו. בל ערינ

^בב? ^ ^ ^ איום קול פלדות. אש לוחט ברק צ< היסודות. פ
̂'י' נא רחם נרעדות, ^ש לב להן תרבונו עוולה. בני סיד תפדונו מעלה, שוכן לפני ש׳ווענו ,״יד ״S ״ L ■ י’״׳ג״̂י '

* וממרכה שלטון כל ננד
̂לעלות ■זכרוני. שירי נשכח ראם ■ברכוני. ואלי איזב ש׳מ׳י ^̂  א׳מרתי

̂ :וחוקייך מצות ל׳הבינה :לארמוד
תם

בא״ב ל״א
אחר נאה שיר

• וכי מחיה הכל אדון או חין אל שבח לחן
 :ונפשי ומאדי לבי ב׳בל ועושי. צודי לאל א׳ועדנו
 :הדצים כנחל שפך אויב רמי לוחצים. פרך מיד נ׳אלני
 .הככשיס צאן כמו ודוקדיס דסיסים, נטפי נטפו הרים
̂ר דבריך על חדד-ם שנים, אחים בדית לנו זבוד  רצויי

 :_ומבחר,ד,אנושי חסיד ידיד הנשיא, אדונינו משד, טד,וד
 :ומופז נזד וציץ למצנפת הפז, כתם בדאשו אד.דן בליל
 :הטוני צבאות לבל ד,וא נודא ה׳, שם עולםטד,ולל מלא

 :הקדושה ותודה דאש עטדת ידושה. דת נחלתם עם םגולת
:ירך־ות בד,דים כשני צגפני הכדית, ואדון לוחות פאר
f ייאיי׳ יציניני ועני׳ בקיל נאם עטך קד,ל “ T' ; .,ם לטור נר״גליתד, תפארתיך ברצון, הדר בעוז לבש שתד . ״ I ■ 

 .בעינם דאו כבודך הוד ט׳אוד באזנם, נשמע נדול וקול ש׳ופד
 .ם ארק טרעיש הרד ראשי א׳ל׳י דברקים. ואורות ו׳לפידים

 .ם להגדיל בחסדך ו׳בטחת' שפלים. שפל אנ• יוסף י׳לרד
:וצדים אויב מכל נא פ׳דוני מאורים. יוצר צורי איתי ס׳מוך

 פ״ז
 פ״ז
 פ״ז

 פ״ז ׳
 פ״ז
 פ׳־ז
 פ״ז
 פ'ז
 פ״ז
פ״ז
 פ״ז
 ז פ׳

 פ״ז
פ״ז
פ״ז

ענה



יוסחותשבחות שיירותנחלת
ס״ז : ממחניהס וצר זעם ד׳חה משאליהם. רמרא עמך ע׳נה
 פ״ז :העולמים צור רבון לך י׳הודון וברחמים, בחסד אותם נ׳הוג

פ״ז :ותרצנו קרשך לבית ושכליל יגאלינו, מלכינו חזקינו

תם
אחרת נאה שירה

נדיבים דלתי ננעלו אם לחן
 תוא דמות לך אין הברואים. כל תנהיג בכחך ונורא. קדוש ה׳ שמך

 הפלאים פלאי מקצת נבירה. מפעולך אך ;מתפלאים לב חכמי כל וצורה.
: המצואים וכל ועליון תחתון וצורה. חומר לכל בורא

מנורות. ארבע לבש שמך
מאמרות. בעשר מלואם

ספורות. הם ועשרים ושש
 הישרה בדרך לשפוט :הצבאים המוני בל על ומורא. עוז כבודך והוד

פ״, : הנביאים לעבדך כנאמך

 כל עלי רמוזים הבחינות: כל בהם לצרף כלולים. נעשו ארבע מחנות
 ונקוד בטעם חנחולים. התורה יסוד ; מעונות תוך ונסתר נכלה הגבולים. ־

: תבונות ספרי בעט חרותים חמגולים. ואותות תגין :הצפונות
ברובים. עם וחשמל מלאך

, סובבים. ושרף אופן
כוכבים. עם וסוהר חמה

 ושבים כרגע טסים :ברואים יוצר שמך מורים וזמרה. שיר ברנה פוצחים
.,p , ’ מתנשאים גדול ברעש מהרה.

וטעמם ביודין נוסד : המחנה לכל ;ראשון הל. עב על רוכב ה׳ והנה
 וחכמה כתר ובקל. בי אצוליי האציל : מניינה ושבעים שתים בנקל.

ארמונה: וסידר יסד קל־. כעוף צצו מאיץ ישות : עליונה
מיכאל, השר בזה אחוז
אל. מרכבי מארבע אחד
להאריא״ל.' פניו ישת

 הופע מים כגלי כצבאים. חייליו יצביא עטרה, לבש דרימית מצד
פ״ז :בטלאים עדרו וריעה נהירא,
נקודית בווי״ן מיוסר :והדורה רהדר עוז שם שנייה. מחנה כונן אחריו

סיגייח



טייוסהותשבחות שיריתגחלת !נ

 וב'נה בדעת והיה. אמר ברואיו ברא :מספרה ושלש ששים סוגייה.
:נצררה בראשית מיום חנוייה. שמה טהורות גשמית :היקרה

גבריאל. שר זה בשם אחוז
פניאל. איר קדושות וחיית

נחריאל. השיר בחינת
 ותימור האש בלהט : בגדאים צבאיו פוקד קשורה. פניו צפונית נוכח

פ׳׳ז :ובאים רצים גדודים כתות קטורה.
 באלפיץ כונן :בבריחים בזה זה קשורים ישרח. דגר שלישית למחנה

 ותפארה. .בעוז יצוריו יצר :פתוחים וארבעים חמש מאירה. ותגין
 יסודך והיד הגבורה. ידין ורחמים בחסד : נביהיס ששה קצוות בכלל
נצחים: ינצח

אוריאל. שר זה בשם רמוז
ויואל. יעוף כנפיו בשש

אל. הררי על נשר בכנפי
 חזק כרוח :מנואים כולם מחנותיו כראש ויעירה. יחיש מזרח בפינת
פ״ז :סלעים משבר הרים מפרק וסערה. סופה
 בהה״ין ונוסד :וכנויים צרופים ואחיר פנים רביעית. מחנח לדגלם יאסף

 שביעית. במידה מעשיו סידר : שתים עם חמשים במספר קבועות. ואותות
המצויים: לכל וחיים שפע ניבעת. למלכותך פאר :הבנויים המעשה ימי

רפאל. השר זה בשם רמוז
ישראל. כבני אדם ופני
אל. לפני ישר תם איש ויעקב

שמתו עפר בחינת :כלביאים גדידיי יצביא ברורה. נכחו מערב מצד
: ברואים מכל ה׳ מרומם שררה.

תם
אחר שיר ל״נ

 : אחבר שיר זמרה בר,ול וארבר. שפתי אפתח
 : גבור אל ונאור אריר המעורר. ה׳ ברוך
 : במספר שבעים אומות בכל הצעיר. יעקב בבני ובחר
 :כחבר יחד לצרפם ביושר. שם וחקים מצות
: יעבור ולא טהור מעור דפי,ספר. על אותם נכתוב

פ״ז

פ״ז

פ״ו

ס־ז

פ־׳ז

פ״ז

חרכה
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פ״ז

ס״ז

פ״ז

פ״ז

פ״ז

1פ״

פ״)

פ״ז

יוסף ותשבחות שירות נחלת
: ונבר קדוש השם לקרש הסופר. איש כל על חובה

 : ועבר דף בר עשו ושרטוט יסופר. טרם רשמו מעובד
 : הבשר כלפי קלף עי או המובחר. מן הוא הגויר

 : החיבור יפריד לבי׳ת ף כ״ ובין ייזהר. חייב רה״א חי״ת בין
 : עבר מכר גויר מוקף ומיושת נאה תמה כתב

 : יצבור ונוי רמצוה אך יותר. טוב כהר,יפו וארכו
 : יצביר אות רכר זיונין בשלש הנוזר. נ״ץ שעטנ״ז ראשי

 ;יחבר דיים אהד בתג יעטור. חי״ה בד״ק ראש על
 : וחבר חכם אותם יבין ונסתר. נגדה סודם דרך

 :הנחבר דתגין נצרכו יא וספר. מאכי״ת נשאר
 :יתגבר פתוחה שיטה בראש בסרה פרשיות יעשה
 : הדבר יתחיל שיטה באמצע ובהסתר. תוך סתומא ישים
 : דבר מזה תחליף ורא מפוזר. בכתב שירות צורת
 ; דבר כר יררת חיינו והיא הנאזר. ככחך תורה וכבד

:ובר ורחם והשכל בדעה העוזר. ברוך אותי חזק
תם

אחרת שירה ל״ר
 ובי אמונה. ברית בני בין :וחמלה חן רי ימשכה מעונר,. שוכן אשאלה

:בגילה צורי לעבוד נכונה. אהי בעבור :הזלד, מרכות בני
^׳ צלולה. דעת לי יותן ׳ '

,צהלה,. ינס בחשקט
ונקלה. צעיר אני כי

 את נא קבל תחינה. תאזין בטובך פעולד,: כל על אודיך
פ״ז :התפילה

 תזכרו תרון. רון קדם בימי דעתכם: על ועמדו ישורון. שבטי נחלת
:בראשכם ומשה אהרן. יד על סין בטור :מעמדכם יום

הבעיר. באש וההר
הזהיר. נורא ולפיד

הועיד. חזק בשופר
 פ״ז :הסגולה עם ונעו למחנה. רחוק עמדו :הקהילה כל חרדו

 מהודו נתרע סיני הר :וחוגייה דוק כל רעשו בבורו. השם ירד ום
: לכסייה סביב צבו נ יסודו. צבאות מרכבות : משלהכתייה התפלץ

מלאכים



ת ל ח ת ותשבחות שירות נ מ ! ם יו

 הדורים- מדדים מלאכים
כתרים. בשני עיטרם
יקרים. בריח בישמם

 ס׳י : נקבלה פיהו אמרי ברנה. ונשמע נעשה :כלולה ענו אחד פה
 הדורך צורות שברא :מרומים כל על רם הוא כי לצורך. נפשי שבחי

:ונעלמים גנחים שם יוצרך. בחדרי אצורים :השלומים נשמות כל
היקרה• עתה.עת אך
התורה. מתן נבחר יום

ישרה. בדת הכניסם
 בברית נר,שרו ההנה. נפשות גם אלא :נחולה לאבות לבד לא

״י“ :ואלה
 בכחי במאמד. אתכם הוצאתי :לבדי יחיד אל אני ואמר. פתח צור מלך

:יהודו לי מצואים כל וגומר. בורא אנכי :ידי ועוצם
וצודה. פסל תעשה לא

נבדא. כל לשום תעבוד ולא
לזדה. לך יהיו כי

עון זה הוא כי תשבענה. אם לשקד :הנפלא אל שם תשא לא
°״' פלילה:

 וטהור. קדוש זה יום כי :מלאכד, כל בו תעשה לא ושמור. זכור שבת ויום
: ימיך יאריך למען ותשמר. הורים וכבד : בדכה לך להניח

יקדה. נפש תדצח לא
זרה. אשה עם תנאף לא

גוברא. סבל תגנוב לא
תעתוע ריק בהבלי הזונה. בלבך תחמוד לא :חלילה שוא עד תענה לא

״״' :וכסלה
 ניתנו סדודות. תדי״ג ושארי :שמענו באוזן כולנו דבדות• עשד הם אלה

:לנו נתנה מודשה בדורות. טהודות פה אל פה :דבינו למשה
נקיים. עשין ומהם

רצויים. לכל הם רמ״ח
מנויים. לאווין ומהם

 נשים אנשים באמנה. עליהם קיבלו נגבלה; בדין הם שם״ה
:וטפלה

לחלות



יוסחותשבחות שירותנחלת
 להבין העצור. הלב תפתחה :נברא סוד בכל יודיע היוצר. פני לחלות
;וסברה דרשה וטעמה הנצור. חוסה ועומק :וסתרה פשטה

מרה. מארץ ארוכה
הודה. ים מני ורחבה
יסודה. תבין יגעתה

 יחדור מי לכל צפונה. טובה היא כן כי :תשכילה יותר יום אל יום
:היכלה
 יקרה, מפז סהרה יחכמה:טוב דורשה לכל צירה. על תסוב זה קוטבה

:תמימה לתורה ישוו לא אופירה. זהב נבחרי :ואחלמה שבו לשם
בכירה. בני הקשיבה

ברורה• היא כי דעתך תן
מאירה. הלב בחדרי

פ״ז כפולה כמה אחת על ובינה. דעת תשכיל אז ; סלולה בדדך תלך בי
תם

אחר שיר ל״ה
פ*)

פ״ו
פ״ו
פ״ז

פ״ו

פ״ו

r״t

 : פלאות כל עושה אדון-הכל הצבאות. אלהי אל אשבח
 :הארורים מצרים חם באדמת היקרים. אבותי עינו ביום

 : דורך כנת עמסום השה ועול ופרך. בלחץ שיעבדו וגופם
 : חרדה ונפש בוכים בקול עבודה. מרוב נאקו שבטי
 :ממצוקים פדאם עולם אדון שחקים. עד עלו צעקם לקול

 :בחרונים היכה אויב ועל ואונים. יד בכח והוציאם
 :ומופת .עדות לאות הפורקן על בטוטפות. ידידי חזקו מאד

לא דור בכל עולם לחוק שמנה. הם מסיניי למשה הלכה
®״׳ ־. שונה

 ס״ז :לתפארתם ראש בשל שי״ן וצורת ומעברתם. ותיתורם בריבועם
 ס״י : כהלכה עליהם שיער ושים הכרוכה. במטלית אותם חשוק

 ס״< :בחובם דלת כמין קשר. עשה סביבם. מכל תתפור טהור וגיד
ס״< ;לקציצם נם טוב הוא ונוי בחוצם. תעשה שחורות רצועות
 ש״ז הרוחות: בורא ליחד עיקר שהוא הכחות. ראש כלפי הידד תקשור

 ס״׳ נשמה: כל מחיה לאל לשעברה השלימה. משכן אות בראשו ישים
 ם־־ז :שתיהם בין בדיבור תפסיק ולא משפטיהם. לזכור האיש מחוייב

צי׳י :תנשקם תמיד פעם בכל תלבשנם. טרם לגופך נקה
יר^י



סאיוסחותשבחות ש^רותנחלת
פ״ן

פ״ו

פ׳ו

פ׳ז

n r  * ;: n n  i r .הטפילה עם כל ממך וייראו ילה; 
 ארקות ליוצר ישורון לרבמות.ביןעם המה התפילין הוד
 :וכלה חתן כמו אמיץ בקשר כלולה. עם מקושרת עין יפת

הבחירה: בית ובנה משיחנו מהרה. אלהינו לנו והחיש
תם

אחרת שירח ל״ו
 וחנון. רחום חי אל הוא ;ישראל ש.'מר ישן ולא ינום. לא הנה שומרי
האל: מרכבות בתבנית ברינון. משכן לעשות יקותיאל; ציר שצוה

יצור■ בל חיוב לעבדו
הבציר. בהינות בשלש
יעצור. לא וריבור מחשבה

 שכינת זיו להשרות יבינום. הלב וחכמי :אל כבוד שם על מעשה
ל:  ’י׳״ א
 לעדות גליליו. וכתב הלוחות :הכרובים עם הארון וכליו. מקדש נכבד מה

:סביבים כל על משפיע אצוליו. אורות בסוד הוא :חצובים שמה
טהורה. מנורה מימין

סדורה. שולחן משמאל
קטורה. מזבח באמצע

 =״ז :הואל זה עם זה להמתיק ודינים. רחמים בהסד ההראל: פינת כללם
 טרקלים לפני. כפרוזדור :ברושים בעצי מצוייר האולם. פתח והדרת
נשמות גבולם.^^שעים בשלש תבניתם קדשים; ומודש להיכל

:ושרשים
הזבחים.־ כל ושחיטת

מנחים. וסולות יינות עם
ניחוחים. לאשי יקריבו

לבני ברחמיו וזדונים. שגגות לכפר ;אל צורי כרצון מזבח על
®״י _ :ישראל

 פועלים. עשרה כלל על העבודה: על דעתך תן בשבלים. מבין תהא אם
לשנות יוכל לא נבולים. מלאכתו על איש איש :מיוחדה לו אחד כל

יסודה:
 לבדו. גדול כהן רק
 כבודו. לפנים יבוא כי
יסודו. בשנה אחד יום

ביום(ט״ז)



יוסףותשבחות ש^רותנחלת
 1ס־ I ישראל ניני תם לבני :עוונים יכופרו בו :מהאל נבחר צום ביום

 יה צוה מום לבעלי כי ; הרבנות יעשו לבד הם יה. כהני כל לשארית
 רשאי אך נוייה. משחית בו הוא מום : צפונות לגלות יקרב לא

:מעדנות לאכול
השוערים. עם שומרים
וכנורים. בפה משוררי
ברורים. לויים עבודת

 פ״ז אל: בכוכבי מזהירים נכונים. כולם מדורים :ישראל נצב מעמד על
 לא גברים. נשי ומנבול :ישראל עזרת יגש לא כפורים. מחוסר ידחה

אל: הרבן פטור והשני קמורים. חייב הראשון הנואל: יום טבול יקרב
מת. טמא שולח מהחיל

זהמות. גופי ומההר
חומות. מוקפת ומהעיר

 סי) ישראל אלהי שחקק בחונים. עשר הם אלה :אל נגוע׳זעום משתלח
סדורים בזמן משמר כל :העבודה על נוסדו ועשרים. ארבע ומשמרות

: העדה לעיני עוםל,ים אימורים. יקריב בטרם התעורה ראש שבת ביום
בראשית. במעשה קוראים

שלישית. תפילה ומוסיפים
הנפשות. על ומתענים

 ישראל:פ״ז לבני לכפר : הרבנים ברצון לקבל :הגואל צור פני לחלות
כי ושוועים. ורנה בתפילה :אלהיכם את ועבדו שעשועים. עם סגולת
וצד^^־י/וא-תהילהבם: נעים. קול יניגון בזמרה :תשרעתכם היא בזאת

ויהודים. ואהבה בשמחה
ופחדים. ויראה וברעדה
נגידים. כתבי לקיום

 שמך למען נא עשה יגונים. לב כל ושמח :ישראל תפילת אל ישמע
פ״ז :אל

 דעתכם. תנו עתה אך :עבידת-המקדשים על לבבכם. שימי פדוים
: קדושים לארץ נעלה יפרקכם. לאל נא חכו :ואישים מזבח לני אין

נדוחינו. כל את קבץ
לבביגו. את טהרה
מלכינו. בצור נגילה

 לציון ובא לבשר לבנים. תשלח אלייה :מיכאל יתקע שיפר קול
פ״ז :גואל

אם תם



 יוסף ותשבחות שדית נחלת
אחד שיר ל״ז

 :רחמים נבקש ברגש נקום מרומים. דלתי נפתחו אם
 ;ד>תמימים הנמוכים. ובין הפשוטים. האנשים בין

 :הימים כל ישמרך והאל ומשפטים. חוקים בני ושמור
 : עולמים צור בזרעם בחר שבטים. אהב עולם אהבת
 :לעמים מופת אותם לעשית ופרטים. כללים לנחול הכינם
 :תמימים השם תורת לשמור להוטים. אנו בקולם רחשי
 רשומים: נסים הפתחים רעל ברהטים. מצותיו כל נעשה

 : חתומים וגויל קלף על או ברכסופטים. מזוזה מצות הנה
 : התמים בספר וזיינין ותנין ושרטוטים. לשמה עיבוד צריכה

 :שלומים בית כל משמרת פרוטים. דמים מצער עלי
 :פצימים חור בתוך קביעתה בחוטים. לראש מסוף יקפול

 :בקרומים תלויה מבחוץ או בחריטים. לשימה הכל רצון
 : וימים לילות ובואך בצאתך ימוטים. לא לכתך צעדי

 ; תמימים בדרך תולכה כי להטים מאש יצילכה
 : חכמים לדברי והאזינה ומעוטים. רב בין בחלקך ושמח
 :קדמונים גאונים הורו כן כי שליטים. חוקי ושמור נצור
 :ולחמים בכסות האביונים מרוטים. לכתף לבך יחון
 :בצומים שרוים דל מזעקת יאטים. לא לבך טהורה נפש
 : רמים אל ידך מעשה יברך עבוטים. והשב עליהם רחם

׳ ^ifiעולמ^ נחלת בחירך עמך פליטים. צורי,שארית ושמור

תם
אחרת שירה ל״ח.

ם ו ל  נפש אציל בן : בצלם נברא חביב כי אירשה. אנוש כל ש
קדושה. ציר מעשה כולם כי :בגולם נוצר כני גם קרישה.

:שתולם הבדיל בפנים רק
: גבר כל חיבת היא כך כי

:בחובר זה עם זה להשלים
ועבר: שם מדרש כבית

פ״ז :לכולם חסד אהבת דורשה יוצר רצון כך :בעילם שלום לעשית
מהדרת

פ״ו
פ״ז
פ״ז
ס״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״׳ז

פ״ז
פ״ז
פ״ז
פ״ז



יוסףותשבחות שירותנחלת
 ולביית. בלביא צמודים :המסובים כל צהלו ורעייה חתן מהדרת

: הרכיבים עם כמלקוש צבייה. תאמי לחבר כוכבים כזוהר יפעם זיו
:חתנים ישמח ידיד קום

:ורננים ובשיר במחול
: הפנים וצהלת טוב בלב

 יבנה עת חמשה לקולות תזכה כי :כלולם לחדות עוז בכל
פ׳ז : ואולם מקדש

 השעה. וצורך עת לפי : עיניך ופקח דעתך תן תנועה. כל על רב ושים
: מהוניך גם בגופך תשועה. תעשה ירם לקשי : דרכיך בכל ותצלח

:וחרונים אש תכבה
הנרגנים: בין שלום שים

:היגונים לב תחרה
 פ״ז :בעולם יעקב לזרע הראשה אבן זאת פינה כללם!: טובת תבקש

 נגידים. גם אביונים עם מאושר: פעליהם בכל חסדים. גומלי אהובים־
: וישר טוב אך לעשות ידידים. ותקיות תועלת :האפשר טבע בדרך

:גוייה חלושי מסעדים
:לויה במעשה מזורזים
וחייה: לב למר מנחמים

 נשענים שלשה. אבות צאצאי גורלם: כמצב ואיש איש
פ״ז :העולם ביוצר

 מאודם. !רכל 1עוזר« :הנדכאים אחיהם על כמדם. רחמנים לובשים
ונביאים: חכמים כציווי אדם. כל ישע להמציא ובאים: רצים כיכולתם

:האדם חובת הוא זה כי
:ודם בשר חברת יסוד
כבודם: ותפארת הוד

 יחיו וכה ידרשה: מי לכל להוטיב הסולם: כמעלות יעלו כה
פ״ז וגדולם: קטנם

 החומרים. עולם בזה בין :ועומד נצב העולם הדברים. שלשת על
 עם זה בזאת רק יצורים שכלים ברום ובין תעמוד יסודה בארמ״ע

:עומד זה
התמימה: התורה על
רשומה: העבודה ועל
:רמה חסד גמילת ועל

לכונן



ג־וסחותשבחות שירות־נחלת ס

ה ירית המשה. נוהלי ירי על דנלם. מוסדות לכונן  פ״ז :לעולם היא כל
 צמודים. כנטע בחירה אנשים קשירת היא איך ידידים. כיום נא דרשו

השרשים יסיר באלה נהמד־ם. ופועל מעשה כל קדושים מדות כשלש
נכוחה. לשפוט הדין על
תוכחה. מיכר האמת ועל

צמחה. יושר השלום יעל
 שלום וקו :לחופשה .פעמים אמת וקו סובלם. פשר הדין קר

ס״ז \ לכולם; תמתיק
 שיחתם לפידים. כנוגה מזהירים קדומים מפי מוצאם למודים. שמעו .נגידים
:ותומים כאורים הזיונים עתידים. צופים נכבלים : רתמים כגחל

פאורי. חכם איזהו
צעירי. מיל הלומד
בארי. גכור ואיזהו

 בחלקו הצוהל נפגשה: עשיר ואיזהו נכלם: צר יצרו הכובש
פ״ז :לעולם

 כצבי. ורוצה מחר חיש : הבריות את תכבד לניכי. תאזין נפשי ידיר
:ראויות למעלה כידוע אהובי. למטה שהוא מי :רצויות בפנים קבלם

הבריות. כבוד גדול כי
גלויות. ברכות יחולו
צפויות. עטרות לראשך

ת ואכל ודבשה. הגן פרי זה :עולם בורא רצון הוא כן כי ®״ז :לעו^ם ו

תם
ר בא״ אחר שיר ט״ל

 בתוך נא בוא ופירוד. חיבור בור להבין וחרד. חביב תחפצה אם
פ״ז :וברד אש תוך ההולכים השרד. לבושי

 טוב לנפשך דעה ושטימה. א־בה תטור ולא ונקימה. כעם ממך גרש
״י׳ ההמה. רזין תבין ואז וחכמה.

 הצורך. בכל ולהשגיח יברך. בהם אורות עשר יתברך. בורא האציל הנה
‘י״ ; באורך הכל ולהנהיג

 באחד עוזו חביון קדשים. קודש העצם ושם קדושים. שמות עשר זכור
ס״י : שירשים מאציל נקרא ובהם נגשים.

טובו



יוסהותשבחות שירותנחלת
 מחברות סרר הצב יחיר גזורות. מפיו עולמות כל מאורות. יצר וחסדו טובו
פ״׳ ;מאמרות בעשר חבל
 שמות תייחס. לא פאירות. בעניין תטעה לברי זהרות. מזהיר אני כמה

פ״ז - : האורות לבעל בולם הם אך לספירות.
 בנבללם. מחוברים נצח לעולם. לעד נפררו לא במאצילם. כולם מיוחדים

פ״ז ;הנעלם בבחו כולם כחות
 כוללים אלו עשר מלאכים. כתות עשר יצר מלכים• מלך עולם סובל

פ״׳ :נמוכים רבבות ;י.לפי פרטם נסיכים.
 במחניהם. כתות צבאות בהיכליהם. ונגבלים בצורותיהם. הם פרודים
פ״י :לאלהיהם החש אומרים

 חמושים הונם'עושים רצון פוגשים. שוב ברגע טסים רועשים. ים כגלי קולם
1פ״ : נגשים הם ופחד באימה

 בלולים וסהר חמה תיכן סלולים. כלים קבע ובהם גלגלים. עשר ברא שדי
פ״) : וגדולים קטנים ככבים רוב

 תפארתך. עוז טובך ורוב וחמלתך. חסדך מרוב שכינתך. הוד שיכנתה
ס״ז :סנולתך ישראל אל

 בה ורזין סתרין ישראל. לבני צור ונתנה האל. קניין היא תורה יסוד
פ״ז :אל לך וסתרה לנו פשטה ופניאל.

 כרמים היא יפה נוף רעננים: טובת ארץ דירת לבנים. הנחיל אבות עבור
פ״ז ; ותאנים רמון ודבש יין וגנים.
 לנו ושרה קדשך^;עליגג ולעיר תחכימונו מתורתך ישעינו. צור הזקינו
ס״ז ׳ :צדקינו משיח

תם
אחרת שירה יד
המור מהר איומה להן

ו ן מ;  : מפנינים יקרים זוהר. אבות ניני : האיתנים וזרעי טוהר. ילדי ש
 בכל צוהר. וגם בנשף :מעונים צור לעבוד דוהר. כסום ורוצו

:שנים ובכל יוס
תפלתכם. תקובל

שפתותיכם. ושיח
ניחוחכם. כרךבן

זדם



סדיוסחותשבחות שירותנחלת
 כחששל דהור רכס ויאיר ;בכוונים והמה סוהר• בורא אר קדם

• ואופנים
 גדולתו להביר יצירותיו בבראו : בחכמתו הבל פעולותיי. רב מה

:בתורתי ויהגה דתיו. יגצור בעבור :מלאכתו מכל יותר השגחותיו. באדם
,מגלגלי בראשו

חכלילי. יין ורקת
היכלי. ש1ח וכבת

להרגיש פונים. מוחין סגולת :משמרתו על ולעמוד נפלאותיו. להביט
°"' :הרעיונים

בתורתי להבין תחן. בקול להאזין :נתיבתי ליישר תבחן. מילין ואוזן
לישועתי באפי בוחן. שדי ונשמת :יפעתי זיו לחוטיב החן. יעיר והאף

סלה• תהגה לשוני
מעלה. שוכן לצורי

לילה• וגם בימים
 ובני בתורים רננים. שיר גרונים :לבתי את תכבה הוחם. כאש הגיגי
:יונים

 חיות ועיקר נחפז. הלב נא ענה : הדם יעיר הוא ומי מפז. גבר נא אמור
 נם ולא הפז. כתם וראשו : ויתאדם יסובב יחפוז. ולא ודופק : אדם
;נררם ולא

הוא. אדוני זה הלא
הוא• בגדודו כמלך

הוא. מחנה באמצע
 נוף וברא גנים. יוצר כחפץ : אדם לכת בהצנע מופז. בכים מכוסה

:בתבונים
 וחמימתו כהאש מדורתו. וירקון :יסודתו בארמ״ע אותו כונן לארבע
 וישחיר :וקרירותו כמים ברואתו. וילבין :ולחותו כרוח כבודתו. ויאדים

ויבשותו: כעפר טחולתו.
בכוחתו. דמותם
אכילתו. ומושך
בקיבתו. מעכל

 ס״ז המכונים: וגלגל בונים. מהיר יציאתו;כאומן ודוחה לטובתו. ובורר
 לכתרו גולגלתו. ראש קערת ;כמרכבתו איש דמות אותו. יצר הנה

:כבינתו בצואר גרונתו. נתן :כחכמתו למוחיו בדלותו. טלאו :ומצנפתו
זרועות



יוסחותשבחות שירותנחלת
לעבודתו. זרועות
וגבורתו. כהסרו

בתפארתו. והלב
 לסובב ■ למלכותו עטרה יסודתו. וצדיק :והודתו בנצחו עמידתו. יושוקיו

ס*ז :ותחתונים עליות אופנים. כל
 ;יצירתו .תחילת הבל חידוש זוכר ;במסילתו מין לכל הכל. אדון חק חוק

פעלותו: והמציא הכל. יצר מאפם :בהפצתו רצונו הכל. בורא קדמון
דעתיך. תן ולכן

אזניך. את הט אנוש .
בוראיך. צו שמע

 להפוך שונים. בחות לערבב :ודוגמתו שעטנז מכל. הרכיב לבלתי
פ״ז :עדנים לגן ותזכו בנים, תהיו תמימים :הגוונים

תם
אחרת מ״א

 גלויה באהבה יקותיאל. ציר יד על סגולה־ זו עם בחר הגואל: לאל ש׳בח
 האל ברא תהו לא בי בגילה. ורבו פרו האל. מצות תחילת וחמלה.

: תישי״ח וגדולה. העולם כל
פזורה. שה בהרבות
הצורה. סוד להשלים

טהורה. מחנה בתיך
 ושלש מש^ושמואל. כמו ומעלה. וכבוד יקר מהאל. רצון תפק

פ״ז : כלולה אבות
 עם קרובך גילך. בני בחברת : שישבינך עם בצהלך.חתן תגיל מ׳אד

 היא לעוזר : קונך מצות לקיום ושכלך. דעתך ותן : שבונך '
תושי״ח : גנך כרם להשקות למולך.

ותמה. יקרה עלמה
פנימה. בת בבודה

והמה. לסהר דמתה ׳
 בתוך : האל נטע כארז ; דשולחנך סביב יהיו ינחילך. טוהר ילדי

ס׳׳ז : הנחולה גת
 : ימיך את ויאריך ומזונות. חיי בבני :זממיך ויפיקו לשושנות. רתזכה
 את תשמור כי מעונות יצילך :בא.להיך ובטחה יגונות. בל ותסיר
: תושי״ח : דרכך

ותעש



ת ל ח סחיוסןע ו,ת*נ:בהות •טירות נ
הישרה. ותעש

ושרה. כאירהם
חבורה. זקני וכל

 יום בכל :לאל ויחוד תפלה :עושיך אדון למיר רננות. שיר ותפצח
פ״ז : לילה יבכל

 העלינו הפיאות. כל בארבע :נדוחינר את קבץ הצבאות. א׳להי
 הראינו ביתקדשינו: את יבנה אות. לפזובה נא לארצינו:עשה י

תושיה: : ארמניתינו דביר הנפלאות.
 הטהורה מנורה

סדורה. והשולחן
הקמורה. ומזבח

האל. חולות ולפנים :תפארתינו מעון הוא קבועות. היכל בתוך
פ״ז מלמעלה: כרובים
ושחיטת והערכתו. ומזבח הברושים• וקורות והדרתר אולם ל׳חזות

הוכן מימיו וכנתו• והכיור הישישים. ולשכת וברכתו והכהן הקדשים.
.תושי׳ה לקדושים

זבחים. שם ונזבח
מנחים. עם ועולת
פסחים. נם שלמים

 לה׳ לפני_האל. לזמר האישים: הקטר אחר כהלכתו. שיר יכל
פ״ז^ :הגדילה

 :לשיעתינו תחיש תזבדיני. טיב זבד :עליני ירחם חין עמני. תעשה ח׳םד
 היד דניני. יראי ביים :בימני במהרה : גאילתיני קץ קרב

תישי״ח : עידני שכינת
לעבידתם. יכהנים
לדיננס. ילייים
במעמדם. יישראל

 בל על :הכל ייצד ימרומם :קהילתיני כל על ימלוך מלכיני, דיד יבן
פ״ז : יתהלה ברכת

תם
שמעתי(י״ז



 בחות1ורדצ עירות נחלת

ב י י ז אחרת ג
יוסח

פ1*נ י1' ת  ערזי נררא לאל :עירי בקיל אעיר אמרתי בננירי. עיר קרל ע
פ״ז :ואהבתי חשקי היא מאד יזמרתי.

 החבורה, זקני כל מפי ייהקרה ידריע ייעב אם תירה. בסיד אדם י׳תבינן
ס״ז :עאלתי נעעית יאמר אז

 תמיד עזרי יהא : בקעתי בל את יעעה תחינתי. אעפך אל ל׳פני
. פ״ז :אפלתי יאיר היא יחיד לעימתי.

הביאני. עיר אל ילעלים : לטבעיני קמי ים נלי ה^״לני. אער הוא ה׳אל
פ״ז ינעמתי: ריחי לי יידי

 הבל תראה לו : לפניך נסים עתים בכל באזניך. תקעיב אדם ב׳ן
פ״ז :גבירתי היא מה תענה בעיניך.

 לבל די ויאמר :עונינו בל את יכפורה אביתיני. זבות אל י׳זביר
ה״ז :בעזרתי יהיה הוא ותמיד צרתיני.

 המר זה מגלית :נדוחיני בל את ותקבץ מעיחינו. תעלה אל ראתה
פ״ז עטרתי: החזיר מתי עד תפרקיני.

 רחמיך. רוב ני ידענו : דלתיך יום יום דפקנו רצוניך. לעעית דבר ס׳וף
:מנוחתי מקים לי החזור

 מול אל נעתחוה : נבודיך מענן אל תענלל עמיך. על האיר פ׳ניך
ז יעיבתי תנון ציון תוך הדריך.

 מלאני היד נ׳חזה יצהלה: •עמחה חן דברי והנלה. חתן לעמח ע׳ת
פ״ז ׳ :קהילתי על טיב י׳מליצו מעלה.

 לבער יבא אליהו : בעזרתך יהיה י״ה ועם בנלתך. ועמח חתן ה׳זק
״י‘’ :תפלתי קבל רם מלך אותך.

תם
אחרת מ״ג

ך מ לו כ׳  בתורתך הנועים. עיני תאיר : מפיעים הוד כבודך ונעים. צח *
 כל : עעעועים ילדי לכל מביעים. לקח נועם משפיעים:

: התועים את ליישר יגועים. הס היום
תלמיד. לכל להבין

להצמיד. ונר,ודה הו
תמיד. לוחות סימנים

בטעמי



ת ל ח ף והשבחות שירית נ ס ו סוי
והכדצ קיועים. ב׳־באותנים רקיעים: לעלות סולם רעים. הלכות בטעם!•

'''' :ידועים כפלי
רונכים •צטשים, הטה וחציים כתרשישים. עוטרים שרשים. חציים ט׳חם

 1נחלקי_ : דנושים הם ורובם מלושים. רפים קצת ;פרשים על
: נרגשים הטש פינות לחמוש־ם.

הגרונים. בטבטא
ישנים. ושפתי חיך

לשונים• גם ישינים
ולתJלם הרועים. ציר הורידם : קדושים הם כולם כי נגשים. באחד אחד

י ̂ , :השועים עם
.נצרכים ותועלתם עם:דרכים. שבילים : לנבוכים מאירים המלכים. ו׳אלה

 ם (צול ו! הנמוכים. סגולים הברוכים: פותחים הנסכים• קומצים
:נחתכים

נחיריים• חולמים
שפתיים. שורקים
השיניים. חורקים

 המה ופעש צנועים. נח־ם פעם לנסיכים. יעברו הכרוכים. שבאים

נ מניעים
 תזנח■ ולא תבליג ואם : אתנה יבא טרהא אחר תאנה. לא א׳נושעני

מאריך כמו תה. כנפי על תעוף פתוח הגן תחזה ניחוח. כריה תרצה
^ :נח בלי על רוהטים ומונח.

שדת• בגדי ומפשיט
מאחררות. בהו בא

משרות. לזקיפין
כמו נשפעים. עולים במה : תנוח אך תבכה לא הנאנח. אביון ביטה

ב״ז :זרעים צמח
א ויעביר. חי!ר גלגל :תביר יבא דרגא אחר נביר. לבך יגבה ל

 . וגביר צעיר בל פני והסביר. תישפל ואם : הכביר כספך מיטב
: הדביר נובה כמי ויגביר. עולה מזלך

גרש. דוחה מרובע
 פורש פסוק אמצע אם

ראש בשמים שניהם
וזירות



יוסףותשבחות שירותנחלת
 סוד מיודעים. הירו כן כי : האביר רבו לפני ידביר. בכנור וזידיק

פ״ז :השבעים סנהדדי

 מצפים הגולה. עם בתוך דר ; בחמלה תחנהו ינקלה. צעיר ע׳בדך
עוולה. בני יוחתו :צהלה וגם בדינה סלה. תאיר נירינו : לגאולה

: במצולה כאבן יורדו
גבירה. ילדי על חון

טהורה. קדש זרע
וברה. זבה קהילה

 צוה בן בי הנטועים. לחבר :והיללולה זמר בשיר וכלה. חתן שמחת
פ״ז : דעים תמים

תם
חידוירת מ״ד

 הוצאתה :גבור :ברוך :חקר לאין ונפלאות גדילות עושה אדיר
 שלח ואויב גבורתך. יד בתוקף הברזל, כור מתוך צבאיתך.

 תורתך. והנחלתם ניזל. טיר חורב להר סגולתך. והקרבתה לעזאזל.
ברזל הר ציני להריית אמרתיך. ■ בטל תזל יגוזל. תיר צפצף ולא

:ובו׳ הללויה

תם
אחרת ידה

ה ר י ש אתן. לך וזמר שיר :גבור :בריך הסיבות כל סיבת לאהוב א
נצבות. בל רעיני נותן. וטוב משפיע ללבבות. הקריב

 בזכרים תם. ביעקב אמציהו מערבות. ותשפיעו החתן. לב ישמח
:ובו׳ הללויה הלבבית מאושרי־ איתן. זרע להקים ונקבות.

תם
אחרת מ״ו

ב ו ה  צור הבט : גבור :ברוך .עמוסיך על רחם מרומים שובן א
בתורתך. משתעשעים הרחומים. על חוסה בחוניך. הננו עולמים.

למעניך. בבנים רמים. חתן ויזכה דלתיך. על שוקדים ובימים. כלילות
יבורך



סזיוסחותשבחות שירותנחלת
רז יודעי תשלומים. הנבונים חסידיך. עם זקרנים חכמים. מפי יבורך

: וין׳ הללויה סודיך.

תם
אחרת ט״ז

ה ר י ש רוממנו. עם מבל :נבור : ברוך בנו. בחר אשר לאהוב א
 שמש מאור לעיניני. היא מאירה לנו. יהב אמת. ותורת

 הנצב לחתנינו. ויזהיר ישוינו. לא ושהם יערכנו. לא זהבים לפנינו.
 קדשינו. בית נשבלל אבותיני. אר-ן אל בולנו. עלות ונזכה למולינו,

: ובו׳ הללויה למלכיני. ונשתחוה

תם
אחרת ׳ מ״ח

ה ר י ש  לארץ נסעי ביום : גבור :ברוך איתי. פדה אשר לאהוב א
לעומתי. הנד במי נצבר. ים וגלי חמדתי. ציון ועיר צבי.

 הצלת אשר לבבי. בבל אל אודך חזיתי. קצף בבל שובבו. ים ימשברי
והאזון תשבי. תשלח אחלך ונינתי. נשיהם ועם האהיבי. יתר עם איתי.

:ובו׳ הללויה תחינתי. את

תם
אחרת מ״ט

 זה :גביר :ברוך לאחדותיך. סיף ואין אחד. ושמו אחד אדיר
ראש. כל על נעלה כתרך בלעדיך. אין בי יעידך. עולמיך

 בל אל הסד יקיים, חי נובעת ובינתך מראש. הדורות קורא וחבמתך
 ישונה לא נצחך משקטת. עוזך ותפארת לוהטת. אש גבורתך היום.
 החתומים, לבל ישקה יסודך החדרים. בבל חודר והידך דורים. לדור

:וכר׳ הללויה עולמים, בל מלכות מלכותך

תם
בא״י אחרת נ׳

ב דופי. בלי מתנות חננו. לבב בטיב :ייפי כלילת כלה לחתנו. נתן א
נבור



יוסתותשבתי־ת שירותנחלת
תרשיש לגרנו. ותירוש דנן היופי דבר בבל לעניינר. לו גיבר

פ״ז:וישפה שוהם
 חמשה התשורים. לו והוסיף ויסתים: עשירים פך עיקרים. לו העניק

 מאורים. מהם. חקק :נדונים לכלה וחציים זכרים. חציים זבד :שלשלתיים
ג חיים לבל ארבעה

 ולשון בחיך בפנינים. יזהירו :גוונים חמש פינות פנים. תכשיט טכצם
 ועדנים. מכלול לבוש :מלבינים ישיניים ושהרונים. בשביסים :וגרינים

אדמונים: ושפתיים
וקומץ סגולו. פתח נוכח :שונים מינים שבעה לו. להאיר מרגליות

 זב־וכית עוד : הגפנים תוך וסורק לו. להחלים חרקו סניף :גנים צרי
: פנים כל על לשירות לחגבילו.

 שש עיקר. לאור לו צלחי :טובים אבנים נמה יקר. הון לו פיזר
 באב רצונם :הביבים בלה וקול נתייקר. חתן קול : נצבים ועשרים

ס״ז ;צהובים בפנים לעבדו היקר.
 ולא נהאב. תהיו תמיד :יקרים ובתו לחתנו אב. מפי רב שלום

 תתענגו נשרים: וזרע במחייה אב. מני תתברכו זרים: יעשוקבם
:טהורים ימי תוסיפו אב. מנועם
 והיא קרבי. שמח^את מ׳אד :כלתך את ובבד אהובי. חתן נא ש׳מע
 א׳ל׳א :כהונתך תזנח ולא לבבי. את תעציב רלא :לחכמתך תאיר

פ״, , , . :לאשרתך טוב בדרך הצבי. כמו רוץ
ם. פירות ו׳בה : טובה גן לו ונתן נעים. לחתן י׳סד  מינים כמה הנסיי

 נעים. הלולים פ׳רי :וטבה מח ושמונה וארבעים. מאתים ם׳ך :חשובה
ס״ץ , :בה ושלוה בטובה אכול

 ולענה. ראש פריים ד׳ם :ודרדר קוץ זר זמורת לגנה. והקיף ע׳יטר
̂ן וששים מותנא. שלוש נ׳ופם :הדר גוף משחיתים ^̂  ^׳ך,ך, . גךך וח

ס״ן : ומר רע דרא פריים בי תאכולנה. לא
:בחונו בכל לעבדך לבנינו. את הכן :מלכינו ואמצינו צורינו. חוקינו
 ותבנה משיהונו. את ושלה חכמינו: בתורתך. עינינו. יופיעו

קדשינו: בית

וזם
שבע



סהיוסחותשבחות :ירותגחלת
זכירות וע*שר תחינה עיסרים י״ג נ״א

 לכר ומשגיח מצוי אתה כי צדקיף. משפטי על הללתיף ביום שי׳בע
: בריותיף

 אלי: ואתה ומיוחד יחיד לי. שיחה עדותיך כי השכלתי מלמדי מ׳כל
הגוף.ארהי דמות ולא גוף אינו אהבתי. אשיר במצותיף ו׳אשתעשע

■ישועתי: צור
 .אדני קדומים לכל קדמון והוא ה׳. בתורת ההולכים דרך תמימי א׳שרי

 אם כי רזולתיך עבודה ואין עבדיך. הכל כי היום עמדו ל׳משפטיך
לבדיך: לך

 בני מחשבות יודע אתה כי ממצותיך. תשגני אל דרשתיך לבי ביכל-
:עבדיך אדם

 * למשה נתתה נבואתיך למדני.שפע ומשפטיך דו נא רצה פי מרבות
שמהו הנביאים לכל אדון עניתני. ואמונה משפטייך צדק כי ה׳ י׳דעתי
אדני: למשה

 י משמך אלהינו לנו נתתה תורתיך כאמרתך. תשועתך ד>' חסדיך ריבאני
אבל תשתנה לא מלכנו תורתיך תמיד. בחקיך ואשעה ואושעה ס׳עדני
: תתמיד לעולם
 ומשלם לרשעים מעניש אלהי אתה חהיך: את ולמדני בעבדך האר פ׳ניך
. :לצדיהך טוב שכר
במרוצה משיחנו לנו תשלח שיחתי, היא היום כל תורתך אהבתי מ׳ה

׳ :ישועתי קץ ומהר
את להחיות עתיד אתה צדקך. משפטי בר ולעולם אמת דברך דא׳ש

:ברחמיך המתים
 :עמיך ישראל את גאלתה מצרים מארץ עדתיך. וידעי יראיך לי י׳שובו
היא בי השבת את לנו נתתה יחלתי. לדברך כי וישמחו יראוני י׳ראיך
:חמדתי

 במדבר מן לאבותינו זנתה נגדך. דרכי כל כי ועדתיך פקודיך ש׳מרתי
:מעשיך נפלאים

 נצח אמן עמלק זבר את תמחה ועד. לעולם תמיד תורתך ו׳אשמרה
בסיני מלכינו ניגלית עדתיך. ואדעה הבניני אני עבדך : ועד סלה

 הייני. בדרכיך שוא מראות עיני ה׳עבר : ומצותיך תורה ללטדינו
:וקוני צורי למול אבותינו הקציפו אשר את נזכור זבור

עיני



יוסהותשבחות שירותנחלת
 אויבך ובלעם בלק בוגדים עצת צדקף.תפרתה ולאםרת לישועתך כלו עיני

 לבלתי נזכור הנביאה מרים ומעשה הנני. ותורתיף ממני ר.םר שקר ד׳רך
:איהינו הוא כי לנתיבתי. ואיר דבריך לרגלי נ׳ר :לקוני נחטא
 כאמרתך לנחמני חסרך נא הי י :בעזרתי לא חיל לעשות כח לנו נותן

 :קדשיך עיר ירדמלים ובנה ציון תרחם תקום לעבדך.
 אהובך: אברהם בזכות בתורתך חלקיגו תן רברך. לשמור אמרתי ה׳ ה׳לקי

 בזכות וצוקה צרה מכל תצילנו תורתך ואשמרה ה׳ שמך בלילה ז׳כרתי
לנו תשפיע ערתיך. ואשמרה הושיעני ראתיך ק :עקידך יצחק

: תמימך יעקב בזכות הטוב משפעך
אחרת נ״ב

 מקדם לאבותינו שעשיתה כמו נקמתינו. את ונקום עלבונינו. ראה ש׳די
:קדם אלהי מעונה

 גוי ישראל תפלת קבל חתירה. והתור נא שעה ונורא. גבור גדול מ׳לך
:אהד ה׳ אלהינו ה׳ אחד.

 ישוה ומי לך ידמה מי כח. שגיא לעמיך ותרחם תחון כח- יחלפו ה׳ וקוי
: ואשוה תמדיוני מי ואל

 ואתה ה׳. לפניך בתשובה וקבלנו והסתר• פשעינו מחה מסתתר אל אתה
:ה׳ לעולם מרום

 • לב בכל אליך שוענו •כי מלולי לפץ ותקבר תאזין קולי שמע אלי לכן
 מרד כל על לאל והתודו שובבים• בנים שובו : לב תעלמות ידע הוא כי

 מלבדו: עוד אין מבלעדו• תקוו ולא וחובים־
 נחשה. לא יופ^זמיד' בכל לפארך. בישראל בחרת מבורך. ה׳ שם י׳הי
:כמשה בישראל עוד נביא קם ולא

 נתמח;■■־ ולא יבא פתאום ישעיך. ר,ץ מייחלים בניך אמונתיך. ודר ל׳דר
אדמה■: הנביאים וביד

 ' אלי שובו לכם. נתתי אשר בתורתי למדו ומעללוכם. דרכיכם המיבו
 :עמכם דברתי השמים מן כי אליכם. ואשובה

 איש לאחדים ונהיה אליך. וקרבנו לבבנו את ומל נגדיך. ישרנו ה־ א׳נא
:זרעו מפי תשכח לא כי וריעו.
 ואל בני שובו נאמתה שמך. למען והושיענו ממך. בקשנו והסד תיים

 :כמעשהו לאיש תשלם אתה כי תתמהמהו.
 איהיג ד. מהר צדקך למשיח ומחכים צופים בחוניך- בני עמיך י׳שראל

ציון: ה׳ נחם כי אפריון. עיר תבנה
 ישראל עמיך ומתי וסבלי. לגלותי די .ותאמר היכלי. תשכלל צורי מ׳תי

□ : ומחיה ממית ה׳ תחיה. ן;



יוסף סליחות נחלת
נוראים לימים סליחות א'

סט

חרתי  דעתי בל : הדשך בראש ומדמתי למדרשןד. שי
שן  אותי נהוג :מדשך בשם ובהטתי להקדי

 וראה משמים הבט : דורשך עם באתי ושם שמשך. באוי
 מפהד :ביעתונו ופלצות והרדנו. זענו מיאד קדשף: מזבול

 : ורהמינו בהסד אך דינונו. אתה דן :נגשנו ובאימה יוצרינו.
 ומלטינו. צינו‘והי :ענותינו את ותרצה עונונו. את תמהול
 זה עמך תנשה. ולא תשבה וילא הנ־ט. :השך ויום מרעה

 הוגים ובם :משה צוה תורה בהמשיה. מובתרים ;הראשה
 ותרצם המושה. ביד אותם פדה :ההשה בגלותם יהשה. ולא

 ד,ניט. ומקדשך: מונך ואי הקדושה. עיר תבנה אשה כהרבן
 עלבוני. את נא שור :תהנוני לקול תאזין וקוני. יוצרי א׳להים

 ושעירירשוני.וההריבולארמוני;בכל אדום :סבבוני נוים בל
 ממריי באתני. זאת כל אך :יטרפוני ובאפם זורוני. פיאות
 ליפנים הניט. :ידרשך לעת ופסדהו עני. ענות על חוסה :וזדוני

 ששוננו מחמרת ונפזרנו וגלינו :שבנו ולא נביאונו לנו. הזו
 גס רגמונו. באבנים ידרכונו: גת בדורך הדימתנו. מדר ובת

 צורי לבלןןונו.<אה כתנין עלינו. שן חורקים :באפינו רקמו
 וסמבונו. קום ייהיד הי־ט, :אשך הרון עדיהם שפוך ורהיזינו.

 ובכל :רדפונו ובצדייה מאויבינו. וסלון בוז :שבענו רבות כי
 כמה לחיונו. את ומרטו :בכפונו המם לא על יקללונו. יום

 נקמתינו. את נקום תזנהינו הלעולם הטאנו. בן אבן :כחנו הוא
 :נביאונו ציר יד על ־.נו הבטיה ראתה הנ־ט. ;תחשוך לא במהרה

 ;אבותינו זביות לנו. תזכור זכור :אנקמנו נסם אנקנו. לא דמם
 בי שונאינו. כל ויראו :גאלתנו כמסרם לנו. עשר. נפלאות

 פילה הנ״ט. וההשך: האור בין תבדילונו• הבדול עמנו: אתה
 הסית יצר דעתי. את ננב כי :וחטאתי ועווני דאשמתי. ומחול
נחתי. ולא שקטי לא :לאחריתי בנתי ולא וש־טיתי. רמני ;אותי

עדי (י־ח)



יוסה סליחות נחלת
 ת־טובתי: את והבל תפלתי. את ושמע :משובתי ארהיס עדי

 מבתירים. דויןד פ הי״ט. :אנשןד לא רגע בבל הויתי. אליף כי
 קושרים: הס ואזרועם מעוטרים. ראשם על ;מהודרים פז בי־.ם
 דרורים. לצאת זבארון :הימרים במצותך זהירים. המה יום בכל

 : כצמרים ילבינו הצבורים. פשעם םלה : המצרים מאדמת
 עינינו הנ״ט. :שמשך כאור מבהיקים טהורים. במלאכי יהיו

 היבלונו: אתאנו:ררורתהראלארצינו.ושבליל הננו ענינו. ה׳
 לך לנחמינו. חםדף י׳הי ;אבינו אתה כי ורחמינו. ניהלינו
 כימות :לבבונו ושמח ואמצינו. חיזקינו ;עינינו תלויות

הנ-ט. ונקדישך: ונעריצך עיניתנו.
:וכוי רחמיס כסא על יושב מלך אל

אחרת ‘ב
תי ע ורינון. בזמר נקדם בתפלה וחנון. רחום אל לפניף שוו

 ואריאל לעמך תחון אתחנון. פי במו לקולי תקשיב
 חזח ̂ חטוב חהר תכונן. קדשך לעיר נדוחינו קבין וינון

 לאיתן תזבור זבור תריחי. בל ועוד אלהינו מחרח :והלבנון
 םולם והזה ישן ותם מזבחי. גבי על הנעמד ועקוד האזרחי.

ע קץ להחיש בכםאך תפגע זכוהם לנבחי. נצב ח  תתנו ואל ^י
 עיניה תיחולנה. כמה זה הענונה ויונה חה-י. :יכונון לועד דפי

 וחילה הלוחות הוריד למען עשה תפדנה. צורי מתי צופיות
 זכותם יצנופנה. ומצנפת וציץ באוריף בהן גם נא. םלה פניך

 הה׳י, :ותכונן תבנה להננה עת בי תרחמנה. תקום לעמך הופיע
 צר מכל ותצילם תפדם בריתיך. בני על חוסה אלהי אנא

 כםא על יושיב ונזלך זמירתך. נעים מנגן ברית זכור ברחמיך.
 להר נעלה םגולתיך. עם על תעמוד זכותם לשמך. בית בנה
 שלומים רועים כעת תהשיו לא הה־י. :נהונן עפרה ואת ציון

 גדולה ןובצרה כמים. לעג שתו בגולה בניכם כי שבעתים.
חלו ברגלים. דורם וזה נועל וזה מואס זה העמים בין

פני



עיוסהסליחותנחלת
 צבי לארץ ולהעלותם לקיצם אכזריים. נזיד לחלצם האל פני

 הדשהם מקדם. אבותי גא.לת אלהי אתה הלא הה־י. יתרונן:
 אשיב ייניישים עם טפלים אשימידם. לא צאצאיף והבטחתם

 צורי מתי קדם. נביאי בהזיון אלהינו ־ נחמתנו בבודם. •סבות
י.ה״י נתבונן; בינה ושם לעירמדשך תהדשאתימינובקדם.נעלה

מלך אל

־ בי״ת אל־ף על אחרת ל
ל  למה בעניותינו ייטה בריתך. בני על רהם רחמים מלא א

 דבר רהטיר. המון נלגול העצה גדול לעיניך. נמות
 לעסיך: הרעה על והנהש אפיך שחרין «ונ מבריותך. ומשחיתים הםר ומגפה

 מות מאימת ההמה והימים סבבונו. רבות צרות אלהים ה׳ הה
 ואל עלינו ורחם חום וענינו. מלכינו חננו רחמיך זכור יגורנו.

 שלב. :אוהביך אברהם זכות היום לנו תזכור כפעלינו. תדינונו
 מתחננים וזקונים ישישים צועקים. נפשים במר וגדיים טילאים
 ונקיקים. לצריפים נדדו מרודים אביונים במד, ונואקים. למולם
 היום לנו תזבור המציקים. מתגרת ורועשים פוחדים לבבינו

 רבניך רחם חמלכים מ,לךןמלכי נ.’שי ז עקידיך ■יצחק וזכות
סז במר ועינם תתעטף בד.ם נפשים מחכים.  טרף ספו ^;י

 ומועד שבת אותם,ברחבזיך ענה מתד,לבים. מהאימים הוקם
 והצל פדה «ו-נ. :תמימך יעקב זכות היום לנו הזכור צריכים.

 מבל נשמע שבר וקול צווחה העברים. פליפזת שארית את
 רפאפצעםוננעם וצירים. הבלים אחזום ישיורון קד,ילת עברים.

 שדב. :נביאיך משה זבות היום לנו תזכור האדירים. אדיר אל
 עמנו עשד, בחמלה הצבאות.,תחננו אלהי יד, בקרבינו שמך

 תעצור הנפלאות. אדון בעיניך נפשינו נא תיקר אות. לטובה
 אהרן זבות היום לנו תזבור הנבואות. עם מהשהית הרעד, בעד

 מ׳מאורעות ותנצרינו: תעזמרינו ישראל ש־זמר שלב :כחניך
:נפעמנו פעמון כמו והביטה ה׳ ודאה :ומלטינו חליצינו הזמן

אלי



יוסףסליחותנחלת
 זכות היום לנו תזכור מתוכנו. יגון כל תסיר לבי המרת א׳ל׳י
 ואל :ונורא גבור גדול מלך ומיוחד י׳היד שיב. :משיהיף דוד

 לאשמתם ומחול ס׳לה :מצירה בצרה עמיך כעת תתעלם
 כמבכירה. ומרמם להם תשלה פ׳דות עברה: מיום ותפרקום

 וחפשו סגולים ע׳מדו שי׳ב• :צדקיף משיה זכות היום לנו תזכור
 על נהמו :צעקתכם קול ישמע1למרום עיניכם דלו :מעשיכם

 עתירתכם. ויענה תישובתכם י׳קבל :משוביתיכם ועזבו פשעכם
שו״ב. : לכיף ויאמוץ הזק ה׳ אל קוה

ך אל ל מ

תשד׳ק ע״ס אחרת ד
 בלב אזכירה. אל שימך :הנורא צור לפני אסדירה. תפילתי

נקרא: חמדה כרם הברורה. עמך ובמורא:ר׳צ׳ה רועד
 :ויקרא פניו על ה׳ ויעבר :תעירה משה זכות הצורה. עור קירון

 פארור.. הבצו פ׳נים :הקהילה שברון על תמרור בקול צ׳ווהנו
 :סגולה לעם יבוז בוז ארור זר ע׳שקנו :מבהילה מגזירות

 ברית לנו זכור :מידשלה כוס לפני עורר. שם ומאוס ס׳הי
 על השקיפה. אלהי נ׳א ויעכ״ר. : מרה את המתיק וגם אזרח.
 אש בה^ך:'ל׳פיד על מפלו וגדופה. מ׳הרופין עמיך: עלבון

 :נגדיך נשארנו מעולפה. יונה ב׳מו : משנאיך דגורונו ושרפה.
 לקולנו. תאזין יה ויעב׳ר. :ההרה עלה וגם נעקד. בדית לנו זכור

: גוננו בוי ר  הייבונו מנדינו: שונאינו מזוננו. את טרפו כי
 :חרסיקודונו ראשינו.בא\ש על זרהה ממדשבבתינו: והגלונו.

 ה׳ ולמה ויעב״ר. :התורה ־קיבל וגם תם. איש ברית לנו זכור
 :להוזיך נאמת נורא. צור אתה הלא :בניך על אפך יהרה.
 קורא. לעם והמול נמול : צעקותיך אשמע נשברה. ולב דכים

 :היקרה לוחות שני הוייד. ברית לנו זכור :לפניך ממעמקים
 עמך. על חון ורחמים:אנא הסד במדת עולמך. בד*את ויעב־י.

בעמים: יחולל לבל שמך. יהוד למען עשה :כיתומים הגועים
כי



עאיוסהסליחותנחרת
 ברית לגו זבור : תנזיטיב עמודיב מצאן רהמף. בלו לא בי

ת שעה ויע-י. :תבעורה עצר וגם מבהן.  נהר בי והגינה. עתי
 בני בל על וגם :קהילתינו בל את נא. מלט מדבר :גרונונו
 מבקשי ביד בנה. את תעזוב אל :בולנו ידף מעשה צהנה.

 יהמו ויעג״ר. :אעיורה הינךן מ^נא.וגם ברית לנו זבור רעתינו:
 בלא למוליך.כאני ונשארנו :הפליטה שארית על רהמיף. נא

 תשלה פדות : מוטה לרעות ארז למעניף נא םבב : קביניטה
 הילה וגם מנגן. ברית לנו זבור : מרוטה בתף בל כי לדורשיף.

 לב זהוח :תיראו לא עמי רגע. עדי כמעט הבי ויעב״ר. :כפורה
 ואתם בפגע. אקצרם קצור :תתראו משנאים על נגע. היא

 אצילכם לרעהבהטאו: בכם הנוגע. כל אשמיד תתפלאו:
ה׳ ענני לב בכל קראתי :הבהירה בית ואבנה במהרה.

ז״פ קראת״' :אצורה הוקיך
מרד אל

א״תב״ש ע״ם אחרת ה׳
א  נאחז כדג צרות מרוב תיהים התוהים. עמך על רהם ה׳ אנ

 שוהים. אכזריים ביד הוסבך והכה בחוהים בהוהים.
 הורגנו עליך נדר,ים.^י שויות לטרוף מכמורת ופורשי שוהים

 ראשינו. על ושטפו הזודנים מים גאו :אלהים ה׳ לך היום כל
 קצנו עדי והמה באף דלקונו דלקונו. והצרים ׳םובב כגלגל

 תמחץרא^נז היום שונאינו. רדיפות מהמון בהינו קצנו בחיונו.
 אהזוני ורטט התת הה הוי עלי״ך בי : אלהים שמך למען אויבינו

 וקורחת קורחת. זדים שמוני מר כקול צורהת צורהת. יונה
 מרטו כנף בלא פורהת פורהת. כדדן דוגרים ועוד נשארתי

 עליך כי ונביאים: אבות בזכות נקמתינו היושתנמום בגבחת. אותי
 שעד ובני ומוצצים ערמקים. קדר מבני י אחזתני זלעפה

 שקים. אמתהותם למלאת כספינו על שן חורקים הורסים.
תרחמינו היום נואמים. והאביונים לנפשם זהב ותיבות םקים

צורינו



יוסהםל'חותנחלת
 גרו וסו שקר עלינו טפלו עליך ני :ואמוראים תנאים בזכות צורינו

 .הגוים יצריחו שוא עלילת ורק אנחנו: נקיים נקיים. דלתיים
 ושיבולת מים כמים. לבי נמס דירות והחריבו הגוים יצריחו

 בזכות מלכינו תחננו היום העניים. על מעי מעי שמפינו
 אלהים אדני הבה ופדיון כופר עליך ט : והירואים הצדיסים

 אל. מרגיזי ביד תתננו אל שעה ישד^ לעמך ישראל. לעמיך
 יקותיאל ליקותיאל. שענית כמו ענינו הרבים ברחמיך אל

 תפרקינו היום לנהליאל. סלהתי הננתו נא סלח פניך חילה
 כי צעדינו צדו שות עליך כי ונכואים: ענווים בזכית מצרינו
 בגיא נלך ולא לבניך הלץ מות ממכת מות. מכת בנו נצתה

 קוינו אל מקוות. לאל עינינו כי נא פדה ומצלמות צלמות.
 תשמע היום קצוות. בכל נפזדנו כי זכור וחנון רחום לך

 עזך מתי עד יה עליך כי : אלהים צבאות כל בזכות תפלתינו
 ואמרו לעמך והועיק הציר וצר צר. ביד ותפארתך בשבי
 נאסר. פה וכל אזנים אטמו והשרים הייתי וזעף סר סר. עזרם

 היום המצר. מן וחלצנו אלהינו קומה נוחיל ומה נאסר פה
 מלך ענינו :עליך כי :אלהים תורתך למען לקולינו תאזין
 תעניסום ורשים דלים דלים. עוזד תעזרינו היום המלכים מלכי

^ נופלים. תםמכינוסומך מאוצרתיףהיום  תקימום קום נופל
 באורים מכובד האלים יוצר אלים. יוצר תמלטינו היום ברחמיך

 למען הזאת ובעונה בעת ענינו לאומללים. תענה היום
 ישראל כל לבבכם ויאמוץ חזקו עליך בי :אלהים סדושתך

 ומוקים מורים ומורים. משפיל הוא כי לאל קוו הברים הברים.
 הצובי זכות למען ונשא ירים לעמו ירים. לעמו קרן דל מעפר
 ניניכם על מהאל בקשו רהטים החצובים צורים צורים.

 יי ינהים. כים בקול ואומרים עונים אהד גוי ישראל הישרים.
ז״פ. וכר הוא יי ;האלהים הוא יי האלהים הוא

מלך אל
שבח



 עב יומת סדחות נחלת
אחרת ו

ח ב  להוות ורזיך סודיך ;להפידיף לגלות הואר. אשר לאל ש
 האור מפעלותיך: ברודים והנקודימ. העקודים לירואיך

 :לבדיף יי הוא אתה מאד גדלת :מדותיף •צ!מות ומצוהצה. צה
 עולמף ויסדת אצלת רעיונך• מהנפלאו הנפש־ט. מפשוט
 רק : בגיניך במור בא ומי הוא. ואיזה זה הוא מי :כרצונך
 לתבונותיך קקי אין :גאוניך תורת אהרי הלהופזים. מעט־ים

 על נעלה בחר״ך בניין. יסוד ומאין נדל״ת :לאהדותיך פוף ואין
 הבהיר :ראש תהילת נאצלים המאיחת, אורות תר״ך :ראש

 בל תם עוונות המלבין. הלובן :הדורו־נז אהי״ה שם המזהיר,
 אמיתיך ניל״ת :מהעזבתיך עמקו מעע־יף. רבו מה :תדרוש
 כל על נעלה וצפונתך. הכמתך :הביון ברום הנעלם ודעתך.

 נובעת :רעיון בסוד י״ה פלאי נתיבות בל״ב ההצובות ;עליון
 אין כי יעידיך. עולמיך עין: בטוב עולם בכל ומשפעת,

 המשים :נעלמה ממנו בינה סוד להבינה נדלית ;בלעדיך
 וממך תודענה. אתה רק ;ולמה למי נדע לא בינה. שעדי

 מה : מקומה את ידע והוא דדכה. הובין אלהי-ם : נעלמה לא
 נבנה עולם בהס״ד נדל״ת :לפניך עמדם בעת קוליך. הוד נהדר

^ נא. רמוז לאברהם א־ל כהררי הסדיך ה  :הא״ל מדת3א
 בנה. פלהלקרואה מכוננה.דרכיךלהוטיבהאל: גשרים בע״ב
 נדל-ת. :לנגדיך נצבים מהניך. מאד רב מה :ישראל על וכפר

 גבורתך ונורא. נבור מלך :הט־ועים בה לייפר בגבוריה. נאזרת
 אלהיים ;הנעים בן הוא כי תזכורה. יצהק זכות :תרעים אם

 לשם וקנא לעמך תש־לה פדות הגועים עם רהם אקרא. שמך
 והוקיך :נעזרים בתורתך ולומדיך. ידידיך נדל׳ר״ ;קדשך

 אדיר בך ויתמירו יצמידו : דודים לדור תפארתיך ודורשיך
 האומרים : הברורים יערב בני תרהם וגם הון ה׳ :אדירים
בל לעיני הרזים• הוזים ופוד נדל•̂! :כבודך שם ברוך לפניך.

מפליאים



יוסהםריחותנחלת
 זבות ;לנביאים הנראים הו־״ך. ועוד נציה״ך בסוד :מפליאים

 ̂ירון. יניל אהרן וזבות : גואים בל על גואה תנשה. אל משיה
 ז ונהלתף עיזף והם סגולתף. נדהי אסוף ז אלהים מהנה ציבאדת

 ללבבות. הנראה : מעונה קרם אלהי ערבות. לרובב סלו ניל-י.
 ורפא :נתבנה יוסף בסוד נציבות. צדיק ד יסוי י. תשורנה לא ועין
 ושיבליל לארציך. וקבציינו :נא הושיעה שדיי מבאובות. לבל

 מראשי :ההדרים בבל מאיר המאירים. פניף גדלייה. ; היכליף
 תרים. בעוז ומלבות״ף עדרים: ומשיקה נוזל רום. סוף ועד רום

 זמירים: נעים דוד על נורים. תאיר אדנ״י :היציורים בבל ותשפע
גילית. :שבינתיך בבור למען משייהיף. את ותשילה

 מלך אל
אחרת ז׳

 ונרעדת. עומדת :המעשים בל דבון יונה, וניב תחנה שמע
 :העמוסים עוונות על ומתוודה. מודה לף :תשים ולב לפניך

 נא הפלה : נוגשיים זדונים מעול ישעה. והיש פשיעה סלה
 במעונך: מפולמים ומאבנים מפנינים הוסים: וגם מושיע הפדיך
 נציבים רשומות. שם הנשימות :עדנך גן בראת נצהיים. ומחיים

 . ימינך עומדי^יבב-ה בראשית. ימי בישישת : בארמונך
 סוד ומנועם ה״ל־ה :המסים ש־רפים במו ששים, וגם בך שמוחים

יושבים נבסה. בסא והחת : ורנה בציהלה שואבים ינעם.
 בהסדך השיבינה בבוד מזיו ומפיקים מבהיקים :צפונה בבלה

לבל נסים. עושה ברוך נבנה, יצייר לבל להימייב הבל אדון אל
 הנשימות יורוך ונאור. אדיר אלוה ד,פלייה :נבסים ובל נגלים

 מזומן. ועת זמן לבל קיימות חיים בעין הצירורים. הטהורים
 בל לגלות הואל. אשיר אל ברצון : עלמות בגוף להורידם

 הפל-ה : כהדםים הזקופים מתנוססים. זוהר במו : תעלומות
 ותנינים קינים ובל לרדות שילימי שמתו בריות. ובל היות לבל
ההב ובסף משובצים. הפצים ובל נעקדות: בהמות וכל

לעדות



עג ייוסף מליחות נחלת
 ותכשיטים :ידוה עדר לאדם והיזשלתה. שתה כל : לעדות

 תואר;דמות וגם אור יפעת הפ״ל. :פסים כתונת ובנד ונכסים.
 :והשכל דעה הננתו וירצונך. ימינף בעוז :כל עולם צלם

 נופים וממף :הכל יוצר מפעל סוד וסתרי. משטרי להכין
 ההתומים הכמוסים. הרזים :כל מהולל .־ישתבה וצופים.

 בסיני: לנו נתתה מפוארה. תורה הוד הפל׳׳ה. כדפוסים:
ל בלפידים ו ק ם. ו די ח  שני אזני: שמעה ושופר פ

ת. בשש לוחות אצבעאדני: ־כתובים טפחו  יקרו מה ב
 שום ארון בתוך נתפשים ליד מיד :העניו משה ביד ונמסרו.

 :לכוכבים ממעל קוני. אל היני שם הפליה. :תשים
 לההבירה. להישרה :כרובים מבין נשמע ומהללו. קולו ועוז

 :נצבים דורות בכל חקוקה. תהיה צדקה :החביבים סגולה עדת
 פה אל פה הפל״ה. מכוסים: כבוד בענני נעשים. דגלים דגלים

 שנמע לעם לצוות. מצרת תרי״ג :בחירו למשה דיבר יפה. וניב
 שס״ה :יקרו לשם אותם עשה להמאמין. ימין במאמרו:׳רמ״ח

 האנוסים. השוגגים :דברו על להעוברים יחמול. והוא משמאל
 :שובבים בנים שובו ואמרת. ענית הפל״ה. :כעסים עושה יצרם
 קבל חטאנו: נאמנו מרובים: עונות מזדון ונכנענו. דלונו

 מעל העלמים:׳הקל עמך על רחמיך נא יהמו :שבים תשובת
הפל״ה: : מסים וכובד גלות עמוסים.

 מלך אל
אחרת ח׳

תשימונו. תהנוני מפעלך: על לחקור וחמדתי. שהדתי
ך: לייהד עיר כחכמי מצירה: קצרה דעתי ל

 סוד מזעיר מעט אלי. צור לי תפתה היכלך: אור מלהשיג
 וקול׳צעקות. מנשיקות :לך אשירה הדש שיר ארהים :זבולך
 ותרשישים: והשמלים.ומלאפים אראלים ואישים: שכלים עמדו

המעופפים. ושרפי־ם :היות־הקדושים עם אלהים. ובני אלהים
בשש (י״ט)



יוסףסליחותנחלת
 מודים כולם כי ואופנים. וכרובים : ־ים11לבר כנפיים בע!ש

 :מםעיהם על נוסעים וארגמ״ן, שנא״ן. וסוד אלה־״ם. :לך
 פוצחות ושבחות שיר :פניהם ומארבעת פיאות. וכל מרוחות

 :במחניהם אדיר בקול ונפגשים. נרעשיים :כנפיהם יוצר לאל
 פועה אריה אלהי■□. ; גדלך ועוז לכבודך לך. יתנו והדר הוד

 : המחנה לכל ראשון אל. ישר מיכאל :יחנה גורותיו עם ונועה.
 וצבאותיו. היילור,יו :נתכנה בהסד והוא אמנה. מימי לכל שר

 בפגע וישבים למולך. כרגע טסים מזוינה: קרב כהולכי
 ♦ השוד פני תהת כרוב .המשנה להמהנה אלה׳״□, * להיללך

 עומדים גדודיו :פושר הלום גבריאל נקרא. ושד גבורה ב־\.ש
ברוך לאל ומעריצין. מקדישין :שור בהינת י־רצופם צדדיו

ך. A ״, r  L□ יזחן. p: .״ »
 פניאל. אור האריאל :בגווניו שש נשר שלישייה. ההגייה
 יסוד בתפארת עלרוהותפורהות. שר לפניו; צבאות רבבות
 ומי כרצונך אדוניו; לפני כעבד מלך. בצו ההולך ;פניניו

 כהול אחרונה. מחנה קול אלהי־ם. ;תהלך דומיה לך יכלכלך.
שר מקהיל רפאל השכלים חיילים כל ;אדם פני* שדי תם;  או

 כוםף. לכל המאםה ;חותם חקוק במלכות יקומם. דומם על
 שבחים מ לעומתם להללך. פניהם מנימת ;דמותם דשורון דגלי
 ;קדמוהי ונפיק נגיד דינור. נהר במי טובלים אלהי״ם. לך:

 וליראיו. לנביאיו ;האלהי םוד להוזים לקדושים. מלבישים
 שובע ;ההיא שמש כזוהר כמאורים. מזהירים ;ותהי מאאמר
 משעני. ה■ נר אלהי־ם. ;אצולך פני באור לאור למולך. שמחות

 בפור ויום ;ובדינונו זבונו יתרון, זכרון ביום ;ואמצנו הזהינו
 הראינו נאולה. נעילה ושעת ;ופשעינו עונונו ובפר םלה

אלחים. ;לך מייחלות עינינו לך. נעלה צור מתי משיתנו;

אםמלך אל



 עד יוהה םל̂חרה נחלת
בי״ת אל״ף ע״ם אחרת ט׳

מדדת עשרה ב^טלוש :ה׳ יתרצה במה לרע אנוש דעתף אם
 לפני אדם בן תהיה ועניו ש׳פל :ה׳ מדם בכוונה תקרא

 ני תבניעוהו ויהיר גואה :ה׳ ויקרא פניו על ה׳ ויעבר : ה׳
 :לה' רך תהיה צדקה תעניקוהו ואביון דל ה׳ תועבת הוא

 לבטח תלך אז :ה׳ בהר בזה עשו ואלמנה יתום מ׳שפט
 פני רהלות לענות ופה לשון הלה ה׳: על תתענג ואז דרכך
 ריעלונו :הגואל את לנו וישלה לאשמתינו ויסלח :האל

 נשתהוה למשכנותיו נבואה והאריאל: מקדש ויבנה לארצינו
 לבי הרד :הניחום נתאהר כי דמע עיני זלגו :אל רגלי להדום

 ורחם שוב דין מכסא עמוד אדני :הניחום נור ילהט פן ופחד
 ומזון טרף :רחום ■אבינו אתה כי עפנחלתיך על חום :והנחם

 משתעשעים רחומיך ילדי :בתחנון אליך אתחנון לנו יחסר לא
 ולא צורריהם בהם יפגעו לא י׳מענך :ורינון ב^סיר לפניך
 והודף כבודף :וחנון מאוצרותך מרוחמים הם מרוחמיך :יענון

 :לוהותיים לקבל לעניו נגלאתה לפנים שמים שוכן יחוה מי
 ונאמתה גלית ורזין שנים מעברים כתובים אלהים באצבע

 עממים גלינו^,לבין וזדון מרי מרוב אפים: ארך אני לו
 אלהינו נא לוסד אכזריות בעול עלינו חיתיתם נתנו :נפסד
 ומיבה רמה ידך כי : חסד כלפי מטה אתה עולינו הקר

 :ניתאמת בכל השגחתף עולמף סובל :חסד ורב להיטיב
 רחמיך יתגלגלו קיימת: עולמים בכר ופאורך עוזך

 דוי בכל כי אמת: מדת .,ב אחוז תם איש בני על
 והנה ששונונו פנינו;לקריית :ואמת חסד עושה אתה ודור
 :הרודפים ירדפונו פן לרגעים אזני צללו :צופים בינינו אין

 על חוםה יה :שורפים נחשים ביד נתפםת יונה אהה והנה
 ציפצוף נשמע נהי קול :לאלפים חסד נוצר עיופים יונים

:וחיוון תנינים מחמת ועופפים רועשים :גוון מכל עופות
סעיפי ־



יוסתםליחות־נחלת
 אלי־ •סבנו :עון מבובד באה זאת ויוכיהוניבל ישיבוני סעיפי

 פנין? באור שבותינו את ה׳ שובה :עון נושא אל פנינו בבושת
 רשיענפדינומבלצר מבל נתהרטנו בי תאזיןתהינתינו נוושע:

 הטאת ראשון ראשיון מעביר ;ונוש־ע צדיס אתה כי ומלטינו
 :הנכאה עמף על תהון רמזתיה לישמןד יהור :ופשע ועון
 ששוניף המרת והיא : תפרה צורי מתי בגלותה אותה הזק
 לאשמה וסרח יוקשיה מבור אותה דלה :קרואה נטועה גפן

 שור :תרחיקו ולא יעקב בבני תמאום לא למענך והטאה:
 לא תצילם יער חיות מכל :ונאמו צעמו ושמע עלבונו את נא

ונסה: הסד נוצר קוינו אליךה■ כי :הומו לחם יטירפו
מלך אל

תשר״ק ע״ם אחרת עשירי
 ואר־ן ממעל שהמים :עולמיך בכל מצוי היכולת בעל תמית

 למציאותיך זמן ואין קץ אין ;בלתך אין מתחתיומשגיה
 מחשבותלכוון: כל יתמהו רוממותךואהדותך כמוך: אל מי

 לפני נבר יטהר ואם און: פועלי כל מפריד הודך סדוש־תךועוז
 לאל יצדקו לא הגוף ודמות צורה :עון נושא אל הוא עושהו
 לעונותינו מוהל^פול־ח צדיקונוש־ע: אצוליויה הם פניו יש־ע:
 בל על קדמון והוא בחכמתו, יסד פשיע:עולם על ועובר

 הצב לתבונתו: הלך אין כי קץ לאין עולמות סתרי ,פעולתו
 ואין לכריך אתה נורא :נחלתו לשארית הטהורות נשימות
 כנפו: בצל כולםהוסים קטון ועד מנדול אנפי: לשום עבודה

 גדולה בל גדולתך למול :אפו לעד ההזיק לא וחנון רהום הוא כי
 :ותודעיהו לפניך גלויות אדם בגי מחשיבות כל :בההו גכגעת

 בגו בהר יהיר :הוא הסד הפין בי וכליות לבות בוחן הוא כי
 שם והיקים וברית טוטיפות :אדוגיגו משה הגאמן הציר והומים

 הן :ירהמיגו ישוב מעטי עור וגפזרגו גלינו ואם :עינינו לנגד
הוא כי אותו זבדת טוב זבד דבינו: משה על וחסדטעזבת

ראש



עהיוסוזסליחותנחלת
 יכבדה אלינו פניו יאר יזבותו :נביאינו .כל על ואדון ראש

 הוד :יזשכתם יזאוצרך הנחלתנו תמימה והורה :עונותינו
 לאשמתם ומהול סלה :מממתם לזכך סגולתיף שמעו קולף

 נצב לעולם יקום ה׳ דבר :הטאתם כל ים במצולות ותשליך
 ועד מרא\ש תשתנה לא תורתך כבוד גדולת יעמב: בבני לעד
 בעוז :ליעקב אמת תתן לעמוב רכסים תיישור :עסב סוף

 הדשעים את אורהותיהם למיישרים טוב נאמתהא\שלם ימינך
 כלפי מטוז בפעולותיהם גמול מעונותיהם: יטהרו עד אייסר
 :משיחינו לנו רדשלה מתי צפינו וערב שחר :לאברהם הםד
 לארצינו והעלינו :היכלונו ותשכליל נדוהינו תמבץ צורי מתי
̂סר  אתה עתיד ישראל עמך מיתי ,ואת לאבותינו: נ;סבעת א

 קדם: פני,אלהי באור לראות מקברם להחיותם להעמידם.
הדם: מימי צויתנו א\שר עיקרים עשרה שלש אלה

• מלך אל ׳
אהרתע״סא״תב״ש י׳א

 : השמים .ככוכבי ניניהם הרבאת בך דבקו שלשה איות
: אכזריים מצרים בפרך ועינום גלו הם בני תהת

 י״ה עש^]:״שבטי באויביהם ינקמות הלצתם הגדול בכהך
 אשר הזה היום את .. זכור ושאננים שקוטים שמוחים יצאו

 :קדשו באמרי הכל יצר כה ורב אדונינו גדול ממצרים: יצאתם
 זה ואמר דיבר : נהנפשו בשביעי ונה ידו וכה ימינו רמה
 ישורון קהילות נפשו: המרת עם ובין ביני לעולם היא אות היום
 נשרים כנפי כעל לעמך הנהגת :לקדשו השבת יום את זכור
 פי על כמצותיך וחונים נוסעים צבאותיך : במדבר דוהר כסוס

 יעבר לא ויום יום בכל והשבעתם זנתם ושליו ומן ידויר: ה׳
 למשנאי אשא זעף :במריר מן המאכילך אלהיכם זכרו פרוים

 צורר ראש בי ויזנב ויגיע אני עייף :דולק בדרך בי לחמו כי
סגולת ומזלג: בסכין כושל בכל הרשעים וארבו חטפו עמלק:

עם



יוסססדחותנחלת
 חזינו ריפיו טובו עמלק: לף עשה אשר את זכור שעישועים עם

 הוד לשמוע שיש כעמודי נצבו :הורב הר ער ונגלה ירד ביום
 להבות הוצב בקול עולמו הרעיש ידיד :ומקרוב מרחוק הולו
 אלהיף ה׳ לפני עמדת אשר יום זכרו מנוקים : לרוב אש

 : לפניף מרדנו כי חיונו מבית טולטלנו עונונו כובד בחורב:
 אהה :מארצף גלינו ועתה עוזך שכינת שרתהע;ינו לפנים

 אל זכוד עמי :אפף הרון מיום וינחמינו לנו ינוד מי שבינו על
 כי וגודלי הלקי שפר :אלהיף ה׳ את הקצפת אשר את תשכח

 ובלעם בלה יעצו מה : ומואב מדין בוגדים עצת הפר צורי
 מחשבתם קלקל קוני ואל :אב בני נבחר בנין לעשות עלינו
 בלק עליך יעץ מה נא זכור עמי :זתדאב תתפתל עהש ועם
 :ממרים מוסר ומהו לפיכם מחסום שימו ידידים :מואב מלך
 לכל לטוב ספר :ים ונהמת גלי כקול בדיבה לרעיך תרע ואל
 ה׳ עשה אשר את זכור וקיים: אלהיסהי בצלם כולם כי אדם

 והפח מטובו להשביעכם למרום תלו עיניכם :למרים אלהיף
 אין הצור ומבלעדי למותד אך החריצות כי דעו :חיל ולעשות

 חיל: בני כל על משוטטות ועיניו ומזון טרף נותן וחיל: כח
 :חיל לעשות כח לך הנותן הוא כי אלהיף ה׳ את וזכרת
r:והיכליה ירושלים תבנה גואלי פניך חילינו \ f עינה כמה 

 בסתר נחפה לעבודתיך קרבינו בניה: תקבץ מתי מייחלת
:אוהביה כל בה וגילו ירושלים את ושמחו זכרו :כנפיה צל

 מלך אל
אחרת י״ב

 הגדול שמך :וכליו מהדש תבנית תמיד לנגדי שויתי
 קדש ראתה עין אשרי :עליו והונה שוכן והקדוש

 לעםפגוליו:ובבא עדות הברית לוחות ושני וזבוליו. הקדשים
מפוד :אליו מדבר הקול את וישמע מועד אהל אל משה

מנירה



עו יוסח □ליחות נחלת
 ומערכתו שולחן וסוד :בימינה חכמים תאיר מנורה.הפ!הורה

 משחית עוצר המטרת זהב ומזבח :לצפונה עושר תשפע
 חסד :ותיכונה ושמאל ימין רמוזים שלשתם וכללות :ומותנא

 האולם פתח וגובה ונב״א. ;היכליו בתוך נתונים ורחמים ורין
 ;האביר לקול משתוקק פנימי כגובה ורחבו :להדביר כפליים
 ברואי כל : להסביר השכל ילאה המשיג וקוצר המושג מעומק
 והגה מחלליו יזמרו ועת :להחביר הגדול בכחו ומטה מעלה

 כל והעזרה: האולם בין המזבה ממום אל וננ״א. :עליו גצב ה־
 אל דמם את הובא הן :ופרה שעיר לבד יקטירוןעליו הזבחים
 הי מצות ליריאיו השם סוד :הצודה והשלימו פגימה הקדש

 לויים ינב״א. :מפעליו רז תראה לא וכלו תראה קצהו אפם :ברה
 במעמדם וישראל :עבודתם על וכהגים דכוגם על משוררים

 השתחוייתם: בעת המראה נהדרה יםודותם:מה כתות שלש
 למשכנותיו נבואה :כליותם כל הבוחן ונורא יחיד לאל

 מוקפים והלשכות העזרות ונביא. רגליו: להדום נשתחוה
 טהורים יקרות: עלמות גם וישראלים כהגים סהילת בעטרות:

 המזמרים לויים ניגון כמאורות: יזהירו ברורים כולם מנוקים
 פונים כלם כי מעלה המונו דוגמת בחצוצרות: תוקעים לעומתם

 מאורך זבולי^רהמנו תשכליל מתי הי מתי עד ונביא. :למוליו
 כימות ושמחיגו מינונינו נחמינו :תפרקינו צורי מתי גלותינו

 פצחו קדשינו: בית בבנק לבינו וישמח ענינו יראו עינתינו:
ובנ׳א. :לגמליו בנים שבו כי יחדיו רננו

מלך אל
אחרת יי״ג

 דעתכם תנו :חברים ישראל כל ירושלים. שלום שאלן
ופררסות. גנות ובה :הרים ארץ היא כי ובינתכם.

כי :ופרים ועזים כבשים להבשן. שן ומרעה :ירךים מינים מכל
סמנו



יוסחסליחותנחלת
 פגול תקריבם. לא בם מום : מאורים ליוצר לעבוד נמה. ממנו
 : הנרצה שמון כר רטוב. בגן ממוב קה ירצה: לא הוא

 לאל תרצה אז : ודיצה בהדווה תקריב השלומים. מתמימים
 .נבהרים מאלף נשברים לב הוצה:ויתרון יוציאך ולא מהסה.

 טלה כלב מהיר : נעלה צור ירצה לא צהנה. זונה ואתנן ממנו כי
 בעולה: גזל שונא והנמאס. והנהמם : באלה בהר לא הלב.

 מושרים להיישירך :סלה קרבן תקנה והונף. מכספך רק
 מזבה אל תגשו. ולא עשו אלה ממנו כי :מצורים נהצבת
 דמים וזירוק :קרבניף זבה דם המקבלים. כהנים רק :אלהיך
 :תורתיך כהוקי ובהונות. ומתנות :מזבהיך יסוד על תמים.

 לרצונך ממנו כי :הקשורים מכרים להרים. ראש ותשובה
 תוקד ׳באש תכליל. כליל כולה :תמים עולת תקריב לכונך.

 ונרצאה. באה היא :עולמים צור לפני הניהוה. לריה ימים. בכל
 .:הטהורים להנשמות מאירים. ה׳ מצות :בשמים עשה על לכפר

 שגית אם : עיניך את פקה קום תרדם. לא אדם בן ממנו כי
ותתוודה תכפף. ואל הטאת קרבן :לנפשיך בופר תן והטית.
 דת כהוקי :לכהניך והבשר מקטירין. האימורין :לקוניך

ועזרו. שמרו ידידים ממנו כי :הדרים יזהיר כזוהר היק^ם.
 תשבעו ולא תשקלן. ולא תעשקו לא :בתמידות לזה זה

 קה אשם : עדות לפני ההזור ונלבדת. נוקשת אם :לצמיתות
 לכהנים רה לזרים. נאכל לא :הבגידות על לכפר מקה. בכל

 מזבה :זנהלתו האל בין משלימים. ושלמים ממנ״ו. כי :הזכרים
 ומיהרו לעבודתו הולף שוקיה יה לכהני :ואלייתו ההלב יריה.

 בשרים ולהם ידרים.ביין מנוקים שמהן אכילתו לבעליו לההזירו
ת כי ל ס ו. מנ  ומרהשת מהבת אם מינים: מכל תביא מנוהה מנהה מ

 :מכוונים שניהם טוב נדבה. או בא בנדר :פנינים תנור ומאפה
 כערכו איש איש שמנים: גט יונות גם לישראל. אל כברכת

 :ומלכינו יוצרינו לנו. תאיר פנים ייממי-״ו :הענייםוהעשירים ירים.
 וקבץ עלינו. ורהם הום ונאנהנו: זכרנו קדשינו. בית עבודת

בנבל כראשיתינו; לעבדך תבננו. וארמונף :נדוהינו את
וגס



עז יוסוז סליחות נחלת
ם=נ־י. נ■ :רים1ד לדור נהללף כנירים. וגם

 מלך אל
תם

אחרת י־ד
החקוקים. חוסים כל בהדרת. צוח למ׳שה עוזר, אל נאזר שם

 כעטרת. לעטרוהו מכהן, לכהן לעשות אדרת. לבושי וכל
 לאהרן, קדש בגדי וכותרת. ופז זהב חמודים, בגדים שמנה
 קטם. מפוהתבחרט מתנוצץ, ציץ מעשה :ולתפארת לכבוד

 להחבירם, להיישירם האדונים. אדון הוא מתעצם, עצם שם
 פנים. עזות על וגם מעל. חטא על לכפר בנים. הם ישראל
 וטוטפת, ומצנפת מיי :עררת עם והלביא וגברת, דוד לייחד

 דורשו. כהני שאר על להנדילו, להבדילו ראשו. על מכוננים
 יוהרא, על לכפורה קדשו. צור אלוה לאל יעבוד, וכבוד בעושר

 נקשרת!ננר יחיד לאל עהרת, רנה פצחי נפשו. תועבת גאות
 ותומים, אורים השן משובצים. בחריטים נבונים, עשו אבנים
 .הנחוצים סוד לנלות יה, שבטי בה חסוקים מתנוצצים. אותיות
 נקשרת, כהן מתפרצים. ודין משפט המסלסול, על לכפר

 אבנים לשני אופר, שם להכתופות ’בגי :כפורת על ככרוב
 ששה עחכה. שמאל על ואחת מאמין. ימין על אחת ככה.

 מכפר נכרית, זרית שגגת כמערכה. אחת לכל רשומות, שמות
 לו יערב בניי ז כקטורת ירצונו בעתרת, צור חלו מםכה. על

 המעיל לשולי ורמונים, ופעמונים אביב. כחדש נבחר להנחילו,
 חמת לכפריעל חביב. לסודש בבואו וצהלו קולו ונשמע סביב.
 נניי נבררת: וצמרת,דונקתו הארזים המייבב. הרע לשון רעל,

 עבותים. בתים בתים כוסות. כבית נארגת מכוננת. וכתונת
 מכסות. היא הגוף לכל להתכבד, בד כתונת נפרסות, מפשתים
נעזרת. וקיים בהי מכוסות. דמים לשופך מכפרת. מטהרת

( הסגולה ע



יוטה סליחות נחלת
 תתוה. ירוכיים עד ומתניים. סתריים .’נגי :נבחרת הסגולה
 לענבים. נקבים בלי ערוה. בשר על לכסות שנציים. מבנסים

 עמי ראו הערוה, גילויי הנגעל. על מכפר התאוה. תנלה ולא
 להנהדר. והדר פאר נגדי. :למשמרת סייגים עשו באזהרת.

 בבית מלפניו. היא הוקה משענזנז. האבנוט מתניו. על האוזר
 פעל. יציר על מבפר לנבוניו. ערבוב אין המקודש. קודש

 :מאושרת עם תציל ותימורת. מגחלים לאדוניו. בהרהוריו
ך מ ע . י ד נ  ומשטינם. יגונם דהה תלוים. בך עיניהם חוזה. בני זה נ
 ירושלים. קריית אל ונחלתך. עמך נהוג גוים. חיל משונאים

כמלפנים עטרת לנו ההזוי מזדוניים. ונשקוט והביון. ציון יסוד
בניי. :מזמרת

 מלך אל
אחרת ט״ו

 והתבונן.לעבודת ־להיך.הכונן את עבוד ולאומי.קום עמי ע^ימע
 בוראיך.בהשכמה רצון גבור.לעשות ארי יוצריך,התנבר

 :לבביך בכל אלהיך ה׳ את ואהבת אדוניך. ה׳ בית והערבה.
 יוצרך. לאל ותברך נפםקים. יהיו לבל תציץ. ציצית מצות

 החשוקים. למלותיו מתמיד. תהיה ותמיד הדבקים. בכוונות
 ויצנפכה. יעטרכה תקים. ויום יום בכל זכור. מצות ותזכור
 צאתך יום למופת, שים וטוטפות ואהנת. :ויבמריך יברכך
 הזהר רחום. כמצות השרם עינכה. ובין ירכה בין הם. מבור

 בין פוסק. בניב תפסיק ולא מוהם. ראש תקדים לבל והשמי.
 :תשיבך נדיבים ובין ותרוממך. סלסליה ותינחם. לראש יד

 ישר>י שמע הכל. אדון אל ביהור ובינתך. דעתך אזון ואהבת.
 ותוצל והבן. דבק בין ותפריד הכל. ללו לב בכיוון והואל.
 הפודך הכל. יוצר תזבור בקומך. בין בשכבך בין כל. מזעומי
בעת תקפוץ• ולא תהפח לא ואהבת. צריחלצך: ומכל ומצילך

עמיו



עח יוסתסדחרתנחלת
 ולא מימל. כל תוציא בפה וליבף. אזניף הט להתפלל. עמדך

 לפני אתה. טי עתה ודע האל. ני5לנ מילין ישובב. כאיש תערבב
 ידידי ואהבת. מחשבותיך: ויודע כליותך הכוהן גדול. אלוה

 ימהול ואז ורשע. פשע ועזוב קונך. למול התוודה וחמורי.
 יעשך פאר אדונך. צוה כן כי ועמיתך. לרעיך סלה לעוונך

 ותשתהווה תפילתך. את ותשלים פניך. את ישא וגם הופך. צור
 קהה ללחום. תשב טרם ואורה. תורה הקדם ואהבת. ליוצריך:

 יוצרך לאל תברך טוב לחם׳. פת לבך סעד צער. בלי שיעור
 בטחה תנחם. פן בקניינך נבר. בלב גבר נחה המשביעךלהם.

 לכם כ; האל. פני נא חלו ואהבת. ישפיעך: ומטובו באלהיך.
 ישועה קץ הגואל. את יקרב אל. ישכלל זבולינו ישראל. בני

 אלייה מיכאל. טוב וימליץ אריאל. מקדש ויבנה אל. ימהר
ואהבת. :ויכונניף עשך הוא. ישעיף צור לפני וגבריאל.

סלד אל

והסליחות השירות תמו
̂ הרוחות: בורא ישתבח



5יוםו נחלת
ומליצות חידות

ר מ  להתחדד חפליס הע״י חמד בחורי תלמידיה קצת ראיתי הנה הצעיר א
 ע״כ בחרוזים. וחידות רמזים דברי לחבירו ישיב אחד וכל זע״ז, ולהפהנס

אשר למי וידועות גלויות והם שכלו, כפי אחד. לכל ומליצות חידות בזה עשיתי
: לו יש עינים

ד א׳ חידה המהירה התורה לנגי

ח ש מ  השמש כאור מבהיק פניהם זיו ל/ ניתנו השמים מן יקרים בניס ח
 אחשה אמרתי לכן שכל/ בכח אפילו תכונתם עד לבא נלאיתי בהיכל/

 במקהלות, ומגיד בראשית ובסתרי בהיכלות, צופה הא׳ הבן לי. דומיה ואתנה
 עושה השני הבן הנפעלות. לכל אלהינוסיבה ישתבח התפלות, ועומק אבות וספורי

 לבל לדורות וצוה ובקעות, והריס ויבשה בים הצבאות, אלהי הבורא בכת נפלאות,
 ובסתרי וברמז בפשע בפירוש, צוה קרבטתיו כל ופרוש, כהן הל הבן חמאות. יעשו

 דגלים דגלים הצבאות, מצבאי הד׳ הבן ראש. ועד מסוף ומשרה ־עוז ולו הדרוש,
 בפגעוה. ושביס כרגע דוהרים וחיות, אופנים הכסא כנושאי ולאות, לראייה

 ועלה לניניו, פירש וחקיס ומצות לבניו, צוה מוסר ותוכחת ועניו, חכס הה׳ הבן
 רואה, עין המפליאיס היקרים בניס החמשה הס אלה פניו. את לראות למעלה

 ושמחתם אהבתם יקרו מה ולי במראה, עמהם המשתעה הלבבות את המשמחים
; הנאה הבנאי כל היוצר יתברך חכמתם וגודל תארס יופי על אשתאה, ויוס יום וכל

הקדושה א״י־ לכבוד ב׳ חיידה

ה ש ה נחמדי לי, שילחו הצבי ארץ מן עדינות בנות ש ע ד " ס ג ^ו ר מ  והשכלי׳ ה
 עם לבבי ורחב פחד הטוב ובמוסרם שכלי, עין הרהיבו וחכמתס בינתם

 אוספת ובימים, בלילות תבואתה קוצרת וכרמים, שדות בעלת הא׳ הבת גילי. בני
 משמרת הב׳ הבת העולמים. חי ברוך תאמר יוס ובכל ובתמים, באמת הכל

 בשמחה מזמרת נאמנים, ומימיה לחמה אוכלת ועידנים, לעידן מייחלת ועינה הזמנים,
 צוותה קבועה, באפריון במחול מרקדת צנועה, כלה כמו הג׳ הבת ורנניס. שירים
 בסחורה עוסקת הד׳ הבת ושבועה. באלה חק יפריעו לבל ידועה, באזהרה לבניה
 קלה ותרמית מעושק שחרה, יודעי לכל במפגיע ותצו המשרה, ורבת הממון בעלת

 ביינות הטהורים, ועופות ובבקר בצאן בעדרים, עשירה הה׳ הבת וחמורה.
 ונזירה, פרושה הי' הבת היקרים. וסמים חשובים ובגדים נבחרים, וסולת ושמנות
 במקוה תתחטאו עדי בקערה, תגעו בל לבניה ותצו ובטהרה, בקדושה לחמה ותאכל

 את מילאו אשר המזהירות, יפיין באור העדינות בנות הששה הס אלה נבחרה.
 עומק על יתפלאו אחינו כל המאורות׳ כזיו ועונג וגיל בשמחה לבבי חדרי כל

ברוך קונס ברוך עושס ברוך יוצרם ברוך הגבירות, אלו של בינתן ורוחב דעתן
: האדירות אדיר בוראם



יוסח נחלת
הסגולה ייסראל כלל לכבוד ג' חידה

עט

ץ  בשיניים, ויצא המיס שהה בעיניס, ויצא במים נכנס ומהודר, יפה הדר פרי ע
 בין שכן תבונות, פרי ואכל באילנות עלה בדדייס, ויצא לשחורייס נכנס

 ויתפשכי פארותיו את וישלח גזעותיו, ופרו נטיעותיו רבו הרזיס, יין והוציא ארזים
 הבנין, באמת אמות עשר עליהם וינבה הלבנון לארזי וישחק רוחותיו, ארבע לכל
 ד׳ עליו עברו איך זה, מה לאמר היער עצי עניו התפלאו הזה הנחמד העץ

 הזמניס אורך בילוהו לא בטניו, בשרירי ואונו במתניו כחו ועוד משניו אלפים
 כחבצלת ויפרח ישוב כי בו הקותו עוד קרן, השניס משך איתי עשו ולא בארץ

 הוא כי יען הריס מרום עד וישכון ויעלה גבולות, בלי עד לטוב אחריתו ותשנא
בכח בולה אינו והוא העלים כל מבלה הזה הטוב העץ כי הראית מהלורים, נחצב

; והעצוס הגדול הבורא

נע״ג יוסף מאר' אבא לכבוד ד חידה

 בהיכל הבאים לנכנסים מאירה בראשי, ושמתיה ממעל לי זיכו יקרה מרגלית
 לא מ״מ קדושי, לור לדת עורך! הפונים ליולאים ומחשכת קדשי,

 אכן ראשי. ועד מרגלי בי מבטת והיא שמשי, בזרוח אפילו לראותה יכולתי
 או כבדה או היא קלה אס מהותה ידענו לא כי עד הזאת המרגלית היא נפלאת
 היא ואס אוכמתא, או לבנה או ירוקה או אדומה היא אס אריכתא, או קלרה

 עת יבא מאתנו נעלם זאת כל בהליכתה, תרוץ או שוכבת או יושבת או עומדת
 באמרו רוח, בדברי משוגע איש אלי בא איך נעיס קורא הראית תכונתה. את ונדע

 וכי ופתי שוטה הוי לו והושבתי פרוח, כסן} בעשרה היקרה מרגלתי אליו לחכור
ס, וזהב כסך! כל לי תתן אס גם הסרוח, לכספך צריך אני ל ^ו  לך אתן לא ש

איש זצ״ל 6יוםן %י אבא מכבוד לי הנחלתי אשר ניחוח, ריח המריחה סגולתי
: הרוח יקר

 תשמעו ולא אזן תטו לא מיודעים, חברים נכבדים קיראים השמעתם
 יקרה מרגלית להס תמכרו לא המשוגעים, והמדיחים להמסיתיס

 ולא יועיל לא אשר שעה חיי הנאת בער או המנוגעים, נמאס כסך! בעד שלכס
:הצנועים יהודים לאלהיכס ושובו מעשיכם וחפשו בוראכם זכרו רגעים, איזה רק יציל

נע״ג ישועה מ״ו זקיני לכבוד ה׳ חידה

ת י נ ו ר ט  לה, סביב עומדים בנים ועשרים שנים ולה בהיכלה, יושבת כבודה מ
 אלא לה, כבוד אינו זה כי לבדו מהם לאחד קראה לא ומעולם

ם לה. ויקר כבוד וזהו תקרא מהם י״א עד יותר או לשנים ה  צמודים אחים ד׳ מ
 הבן מהם ושנים בארמונה, ראשון יושב בכורה בנה מהם אחר בגרונה, םsלר תקרא

 אחים ד ומהם בטנה. פרי כולם כי לה הט״ו הבן והד׳ להריונה. והשמיני החמישי
תפארת שמות שני ולו ללידתה השני בנה מהם א׳ בשפתותיה, תנשקם קשורים

לעושיה



יוסהנחלת
 א׳ שס בעל הי״ג והבן בהיקיה נתנתו לו אהבתה מדוב לה הששי והבן לעושיה

 הבן לחיכה אוהס הדבק לנופים אחים ד ומהם לכבויה, כפליים לו הי״ז והק
 הבן בתוכה ותשימוהו לה הוא קדש העשירי והבן לחניכה ות פ שנ בל^ ש השל
 חבוקיס אחים חמשה ומהם : ארוכה רגל בעל הי״כי והבן כאחד שנים קורא הי״א
 בעל הי״ב והבן לבניינה כפל שם להם הל׳ב והבן הד׳ הבן בלשונה אותם תניף
 חלומות פושר התשיעי והבן וכופף זוקף ה־״ד הבן הםפינה כתורן ארוך לואר
 עומד השביעי הבן בשינה להם חורקת נגשים אחים חמשה ומהם ; בינה לידעי
 העשרים הבן כנה על יושב ראשים שלשה בעל ה׳-״א והבן יכסנה סביב סביב ו הע והבן
העומרים היקרים בניס אשריכם בכוונה רגלו כופף ופעם נלי, פעם י הח והבן ריס

: כשושנה לאמם

נע״ג שילה מ״ו זקוני לכבוד ששית הידה
 המכונה חתן אשת והלנועה הכבודה להממרונה לה יש מובות אבנים
 יחד והדבוקים הקשורים מעונה יולר לו קרא נמוע וגפן חמד כרס

 בגבורה למעלה פניהם מרימים מוביס אבנים שני מהם . יפרדנה לא ׳״עולם
 המלך אל ותבוא באמלע חודרת ואחת הגבירה בן אביה ראש על תמיד יושבת אחת

 אבנים ג' רמהם לתפארה. ג'חלים ונעשית אביה לרגלי ממה הרד ופעמים החדרה
 ובעליהם אדוניהם תחת יושבים ושלשתם נלבים והס קולס בנועם מנגנים ם יקר

 בעלת ואחת הנתיבים ליישר בידה עוז מקל ואחת אנך לורת לורתה אחת המובים
 כלנועיס לממה שוחים ידועים אבנים שני ומהם האויבים. על לירות חלים שלש
 אחת אבן עוד יש אלה ומבלעדו וסלעים הד^יס נוקבת ואחת הלוריס בוקעת אחת
ולעקיס קול תריס ופעם במנוחה שוכבת פעם אמלעיס לשלש ומשרתת רלה

^ השלומים ת״ח לכבוד ד חידה

 בלורותיהס נבדלו מזו זו משומם שוהם אבני ועשרים להממרונהששה ישלה
 דגליהם על יסעו ומהם יחנו׳ מהם והדריהס בזיווס נוגה ומפיקים מאיריס

 פוסקי חלים ושלש וקשת מקל והס מתנוססים כנזר בסיסיהם על חונות מהם י״ב
 השובר והעומד הלמיד מפוסיס ושני נגיע והמיר השור וקרן דוכסים כשרות הגבול

 אחת ונוסעים משרתים לאדוניהם משהחויס מהם וששה התריסים. וכפל והתורך
 מתחת ויתר ממעל יתר ומריעים הו־קעיס שרשרות לובשה ואחה בחלולרות תנגן
 הסלעים בין תפריד הדרך אס על עומדת ואחת כלנועיס תנן פניה הופכת וכ^ה

 עמל ומדרגה שמאל כיבעת והם נפלאה במהירות כרגע ^ כי-י מה-׳ ושמונה
ותרועה לפניה תרועה קדמאה והולך הדולג ואירך המחבי הקף בואה ביום וה׳בנה

ימלאה והמבין לאחריה

ד\״ו מנחם הבן ע״ש והללהה ח׳ חידה

חסרים ופעמים איתה הס שלמים פעמים גברים עשר לשנים נשואה אחת
והלד



מיוסףנהלה

 הולכות הנכות במסכריס נקנות ■לדה n וננ:נ■■; וכדיס כ!ת'ת ושלש ותכוש שש-ס ,תלד
ה זה ויתחתנו מאיריס והי־ניס חשוכים  מכניס וחמשיס חחד מהס כסדריס והלכי ס
 שופגייס יד שלובי שנים ומהם להדיה ודנלו ידי איש יוכל לא כבודם ואצל אדירים
 לעוברים ומוחל ונכבד שר אחד ומהם גיזריס לאדם וחוקוח נבחרים שרים ומורים

 יקרים באהלים יושבים שרים שבעה ומהם הנזירים כמו ופרוש הוא ועהור קדוש
 עכ^יס לראשיהם כחנו שרים שני ומהם חמרים ודקלי ואילנוח שדוח בעלי

 להאיר חפארתס אחים שמנה ומהם נערים עם זקנים ומשמחים המים פוקדי
 ומרים עניים אביונים ארבעה ומהם ופרים ומחרביס הולכים יום ובכל נרים

 הצבורים לכל מזמינים אחים שני ומהם חמריריס לחם אפילו לאכול מצאו לא
 והדרוריס הרקיקים אוהבי שרים שמונה רמהם לבחורים ושמחה רב ויין בבשר

ם הכריס על ומוסבים ענבים ואשישי מה  ומאכ^ס ים מחפא< בחכמחס שרים שני ו
 יחמו לא ברורים כולם הקכיניס האחים ושאר יקרים ומעדנים ויין בשר בריאה

הכל .אדון ישחבח האדירים מאדיר להם הקצזב זמן עד דורים ולדורי לנצח
ה הריס. ויוצר רוח בורא הללוי :ו

הי״י סאלם הבן ע״ש ט׳ חידה
^ ך  נראים ארצות שבעה לפנינו נגלו והנה מרחקים לארץ למייל נסענו היום רי

 שופט שר כל ומחוקקים שופעים דוכסים שרים שבעה ובהם כדביקיס
 תמים הוא כי יען נתיניו עם במשפעיו צדיק הא׳ השר כברקים. ורצים בשעתו

 הגדול השר עס בפגשו אך מחלב צחו משלג נזיריו זכו ולבן צח עהור והוא לב
 ממנו ובהתרחק מלב כמת נשכח כי עד לגמרי נחשך אז הלב אביר הרביעי

 ערמה מב^י וחותם כותב ומשכיל חכם הב׳ השר לב. מבלי גבר הימהר יאיר
 ובכס^ בזהב להכיל מרבה באוצרותיו עשיר ומאכיל לעוביס עוב ומליץ יועץ ונוכל

 ומעריב משכים וכנורה נבל ועוגב במינים בזמרה מנגן הג׳ השר כל. ההומת וכל
 השר וגבירה כ^ורוני^ בכהלה שמית יקרה כלה כמו בשלוה שוקע יזהירה בנגהו

 ביפיו מלך ותפארתו מאורו נהנים כולם השרים ששת בממשלתו גבור הד׳
בדרוך באמצע הולך פעמים בגדולתו עינינו תחזינה תו'  מתרחק ופעמים קשתו מדנ
 וחרוני בא^ דם לשפוך מהיר כעסני אדמוני החמשי השר קצתו. משני מעירו
 ׳.כס גורו כסרמני נקם ביום יחמול ולא נורא עריץ כלסעני לאנשיו ומרמה שודד
 במעשיו צדיק וביושר בצדק שופט הששי השר הבריוני. מזה תספו פן חרב מפני

 כי ורצינו וביושר באמת עירו אנשי כל את הוא אוהב המאושר בפעליו וחסיד
 השר הנשר. כנפי מצידת ירהו ולא יפחדו לא הבשר סיר על שקטים כולם יהיו

 ן ע וצר כילי מדינתו אנשי לפתות כנחש ערום עדתו על ונוטר טקס השביעי
מעשה כל ומכלה משבית קרהו לפני לעמד יוכל ומי ומצונן קר משפחתו בני על

עבודתו נכרייה טוב

הי״ו אהרן הבן ע״ש עשירית חירה
ו נ ע ס ו  בירת גדולה מדינה לפנינו נגלתה והנה לגבול, מחוץ הלאה ללכת עוד ה

תפארת חיילים כתות כתות היבול^ מספר עצמו תושביה רבים התבל,
ל13הז



יוסףנחלת
 רועים הראשון חייל היובל. במשוך כ״א בלכהן יסבו לא חיילים י״ב מהם הזבול,
 הג׳ וחיל למשנה, לו והוא שוורים רועים השני וחיל המחנה, בראש הולכים טלאים

 אחיו אחר איש השנה, בתחילח לאטם במסעם נוסעים ישונה, פרצופין דו מצומרים
 צדים החמישי וחיל לסרטנים, מכמורת פורשי הד׳ חיל צפונה. פניהס ומנימת
 הולכים הפנים, תואר היפות בתולות עם מתעלסים הששי וחיל שנונים בחצים אריות

 בתיכונים. לאחריהם לחזור פניהם מנימת האחרונים, הקייצי בימי נתיבס על
 עקרבים במעלה עולים הח׳ וחיל החכמה, צדק במאזני ישקלו שקול הז׳ חיל

 נבולס על נוסעים האמה, בן על לירות וחציס קשת לקחו הט׳ וחיל הימה,
 מרקדים עשירי חיל דרומה. פניהם מנימת הסתיו ירחי בתחילת ובימה, במזרחה
 הדנים צדים הי״ב וחיל הפרדסים. להשקות מיס דולים הי״א וחיל ומטפסים, כנדיים

 מנימת מנוסים, ונס בחונים שנה בכל ככה לאחרונה יסעו קשקשים, בעלי
: נסיס עושה ברוך קוניהם רצון לעשות פניהם

פרפאראית א׳

Dח  וא״ל פרוטות איזה לו ונתן יהודי תינוק מצא לירושלים בא יוני פלוסוך! ל
 לו והביא הלך לדרך, לי ואקח ואותיר ואשבע שאוכל דבר לי וקני לך

 שאוכל דבר א״ל אתה והלא התינוק א״ל לי, שתביא אמרתי אני מלח א״ל מלח.
ממנו ■ ותקח ותותיר והשבע שתאכל בו שיש חייך לדרך ואקח ואותיר ואשבע

: מ״ר לדרך.

עיפית ב׳
ר ו ח  ושתי בניס שני לבעה״ב לו והיו בח״ל בעה״ב אצל נתאכסן מירושלים כ

 בעה״ב אמר מבושלים^ עופות חמשה לפניו הביאו הסעודה בשעת בנות,
ה משלי זה אין א״ל למסובין, מנות וחלק קח אורח לאותו ת בעה״ב, ^  א״ל '

 לקח ושוב ואשתו, בעה״ב בי״ן ונתן א׳ עוך הבחור לקח בכך, רצוני כן העפ״י
 נתן הנשארים עופות ושני בנותיו, שתי ין3 עון£ ושוב בניי, שני בין ונתן tעון

 יפה ואעפ״כ משלי זה שאין א״ל כבר א״ל בעירכם, חולקים כך א״ל לפניו,
 ג׳ הרי ועוך בנותיך שתי ג׳ הרי ועוך בניך שני ג׳, הרי ועוף ואשתך אתה חילקתי

: מ״ר מחלקכם דבר לקחתי כלום ג׳ הרי עופות ושני ואני

תרנגולת ג׳
 לקח כנז״ל לחלק לאורח ויאמר פטומה, תרנגולת לפניו הביאו שוב ערב

 והכנפיס בניו לשני והירכיים לאשתו והמעייס בעה״ב לפני ויתן הראש
 מן הוא הכזה בעה״ב תמה בזה גה לעצמו. לו לקח התרנגולת וגוף בנותיו לשתי

 לאשה המעיים הבית לראש הראש כהוגן חילקתי בזה גם אומר הבחור הנמוס.
 שהם לנערות הכנפיים הבית עמודי שהם לבנים הירכיים הילדים. יצאו שמשם
לספינה דומה והיא התרנגולת טף לקחתי ואני לבעליהם. וילכו הבית מן יעופו

i שם אלך. ובה באתי בה כי
מגידים



פאיומהנחרת
מירם ד׳

ם י ד י נ  לשועלים ראש ונעשו להרע חכמים שני קמו כי ז״ל להראב״ע הגידו מ
שאל שמם ומה אותם. ומחזקים הצדוקים מכת הקראים הס *

 וילך ענן כלה כי הראב״ע ענה תיראו אל מאלו ושאול. ענן מגידים. הראב״ע.
תח״י: יעלה. ולא שאול ירד כן

הבל נחמת ה׳
י אן ^  אשה עשני שלא יברכו כלס והחופר והעגלון הקצב ראה אשתו לו אמרה אחד ן
מברך או״א כל כי לבבך יפול אל לה ויאמר הנשים. פחותות כמה ועד *

לב״י: אשתו נגד רק

לבנה ף
ן ״ ט  לו לקח הוא מוב כי ב״ח ראה וכאשר ז״ל, הב״ח אצל למד נער בהיותו ז״ל ה

 רואות המ״ז ועיני בחיקו בתו את הב״ח חבק פ״א בתו. בעד לחתן הט״ז את
 הלבנה 'לקדש העת הגיע רבי ויאמר הע״ז ויען כלבנה. את יפה בתי ויאמר

:תח״י רבי. של בנו גבי דס״ב כתובות ע׳ קונו. מדעת בו יש כי יפלא בל ולהקורא

טבעת ר
ר ס י  וסבב כוש ועד כמהודו מאד גדול היה הזה הטבעת וגו׳. טבעתו את המלך !

 חזי תא באילנא וישיב סליק והמן המן. יד על ניתן והטבעת מדינות קכ״ז
:צב״י דאילנא. חיליה תקיך כמה

הרע עין ח׳
. ל ב ו א ר יכנסו שלא בניו את צוה ע״ה אבינו יעקב ד ^  שלא אחד בשער ב
 אחד ביום אחד עץ על בניו עשרת המן תלה ואיך הרע עין בהם תשלוט ׳

 אמה מעשרים למעלה שהיא=גבוהה סוכה שנינו הלא שמעון. ע״ה. מפני חשש ולא
חמשיס גבוה העץ שהיה כאן שכן כל עינא. בה שלטה דלא משוס פסולה

מכ״ע: אמה.

אבירן מלך ט׳

. י ו  המלך לוי בחינה. באיזה כהן. אחשורוש. המלך מן אני גדול זאת ובכל ל
 יבוא אחת בקריאה ואני באה. ולא ערומה ושתי את להביא בקש אחשרוש

:מכ״ע זאת אין האץן ויחפים ערומים בניה וחמשה אשתי אלי

מצוד. י׳

ס ו ל ו ק י פ  כבר שבתורה עבירות שכל בליצטת לו ואמר גאון לפני בא אחד א
 ויען לדעת. עצמו המאבד והוא אחת מעבירה חוץ עליהם עבר ׳

צב״י :מקרבך הרע ובערת י היא דמצוה לעשות תוכל לא זאת ז״ל הגאון -לו
( א כ פילוסוף (



תנחלת ס ו י

שבועות י״א
\

ה ו ס ו ל י  השבועות בחג ישראל כמנהג עצמו חת הנהיג מקודם מתבולל ^
 ואח״כ דשס אנשים כשאר בחלונותיו ושושנים ופרחים עשבים לפזר

 האיש על דשם הגאון הרב ויאמר בביתו. זה מנהג ניכר היה לא אחרת. לשנה
 מודה כדין שביעות אצלו נהג ע״כ במקצת מודה היה העברה בשנה לאמר הנז״ל

: לה״ע אצלו. שבועות אין ע"כ הכל כופר נעשה ועכשיו במקצת

פסח ליל י״ב
 ועמדו בלייעל אנשי נםבו ההגדה אמירת בשעת פסח בליל אחד גדול

 לתוך לבוא עוז בנפשו הרהיב מהם אחד ואיש בו להתל ביתו סביב שם
ם באיזה הגדול פי את וישאל הביתה ויבוא הבית־ את ם'  עתה עומדים מקו

;לב״י כלבא. ואתא אצל עתה עומד אני הגדול ויען בההגדה.

מופת י״ג
ם ו ר ו ס י י פ  גאון לו נזדמן שבתוה״ק המופתים נגד חק לבלי פיו פער אחד א

 מהמופת הקדושה תורתינו אמיתות כהיום רואה הנני וא״ל אחד
:טעה״מ האתון. פי מפתיחת והוא הגדול.

רבקה דS״
 בתי א״ל העין. מן ממלאה עומדת תינוקת ומצא אחת לעיר נכנס אחד

 בתי א״ל לילך ופנה ששתה כיון ולחמורך. א״ל.לך מיס מעע השקיני
עשית לא ואתה רבקה כמעשה עשית אני רבי א״ל רבקה, כמעשה עשית את

, ;מ״ר אליעזר. כמעשה

תענית ט״ו
ר ז ?  עודך בני לא האב. בת״ב. להתענות להרשהו מאביו שואל שנים עשר בן נ

 שמע לא הבן לך ארשה הבא כפור ביום חבל רב והחום ארוך והיוס נער ^
 וכו' צמא רעב הנער צעק בבוקר עוד כפור ביום אבל היום כל ויצס אביו לדברי

 בני. לך עשיתי ומה האב. הבן. ענה בעוכרי הוא אתה כמתמיה. האב שאל זה מה
 מיס של וקיתון חריבה פת כ״א אכלתי לא המפסקת בסעודה בת״ב הלא הבן.
 ולא מתיקה ומיני עוב נתח כל אכלתי אמש אבל להתענות. כת עצרתי זאת ובכל
: שב״י שבע• מרעיבו רעב משביעו אמרו כבר האב. לצום. יכולתי .

אובד כלי ט״ז

י נ  השולחן אל לקרבו עליו שהבינו מי היה ולא נשואין סעודת לבית הלך אחד ט
 בודאי הבית בני יאמרו כסף של כף נאבד האכילה אחר אמנם לאכול.

 שלא כמת נשכחתי שמקודם מלב כמת נשכחתי העני אמר וע״ז הכף. גנב העני
אובד ככלי הייתי אך ואין. כאפס ואני כמת) חשוב (ועני עלי שיביע מי היה

מתי



פייוסהנחלת
מענה וזה ־הנני. הנני אז הכלי נאר־ כא־ר אונד ככלי ויש. לנמצא הייתי מתי

:צב״י העני. בעד

ה י״ז ל ב ) כ
ל ב מ  למלאות חז״ל אותנו שלמדו נמו כד־ן עשיתי כי אמר אחד נדבות מ

 נס כדין עשיתי וכן קבלה. ללמוד ואה״כ ופוסקים בש״ס כריסו תתלה
 פרנסתי על הפוסקים מכרתי ואח״כ מהס כרכי ומלאתי שלי הש״ס מכרתי כי אני

: שס נדבות. לקבל קבלה־ התחלתי ועתה־

תנהרמין י״ח

ל ^ ו א אחד. יוס רק ובפורים ימים שבעת ושמחה משתה עושים בפסח למי̂־ ר
ע״כ. רבים ימים רעים. ומכאובים יסוריס סבל שפרעה משוס שמעון.

 נפל וכמנחה סעד ובצהרים שמיח בבקר המן אבל ימים. שבעה תנחומין צריך
 ולמה ראובן. אחד. יוס רק הנחומין צריך אין ע״כ אחד ביוס הכל נתלה ובערב
 שפרעה משוס שמעון מדה. בלא וכמה כמה ובפורים כוסות ד רק שותיס בפסח

: שב״י הכל. את לעקור בקש והמן הזכרים אלא גזר לא

אפיקומן י״ט
 בגדי כל את המכרסמים לעכברים אעשה מה רבי לחכס אשה שאלה

 יש האשה. מפסח. אפיקומן חתיכת לך היש הרב. הספרים. ואת
 אצל האפיקומן החתיכת את והניחי לכי הרב. לשנה. משנה אפיקומן מצפין בעלי
 אסור כי באכילה להס אסורים והספרים הבגדים ויהיו יאכלהו והעכברים החור

 כי הם יודעיס הרב. הדין. אה הם יודעים מאין האשה האפיקומן. אחרי לאכיל
:מכ״ע שלם. ערוך שולחן אצלי בלעו

׳ > מרור כ׳
ל ד  בהכסן} מניחים ואין את^חייהס לוימררו זכר בקערה מרור מניחים מדוע ך,

 אבל לנו. זכר נשאר עוד מהמרור כי האב. מצרים. לביזה זכר וזהב
: שם מאומה. בידינו נשאר לא והזהב מהכסך

חלבנה כ״א
רצה לא אשר אחד

v .,..,!ן j m עת ;תעית ר;ו w u .;!;!הנחשד האיש !ירגיש ג 
 להגאון לו ויען מהקמורת. ג״כ היה חלבנה הלא רבי להגאון ויאמר תחתיו וירגז

:צב״י בה. היו סמנים עשר אחד באמת זה משוס

ל ו א  י איש היה ובתוכם למנין אדם בני עשרה פ״א קרא א׳ ג
וינ אחר. איש עוד להביא ויצו למנין לצרפו הגאון

איוב כ״ב
 פירושיו על הסכמה לקחת א׳ לגדול ויבא ומשלי איוב על פירוש עשה א׳ איש

לו נת! לא משלי של פירושו ועל לאיוב פירושו על הסכמה לו נתן והרב
וישאלהו



יוסהגחלת
 לו יהיה ולרות יסורין הרבה לו היה איוב הנה ויענהו ככה. ■על המחבר וישאלהו

לו ומה ולצרה לו מה טוב כל לו היה ע״ה המלך שלמה אולס פירושך. גם
’ ׳ :שס ולפירושך

פלאים פלאי כ״ג
ר כ ח  מלאהו שלא הרב. ספרו. על הסכמתו לו שיתן הרב מאת בקש א׳ מ

 לו שאין המתבר ענה ע״ז הספר. שס יהיה מה שאלהו להסכמתו ראוי
 הרב ענה פלאים פלאי ■מתאים. שם איזה לו שימציא הרב מאת ויבקש שם עוד

 ואתה פלא הוא מסמרטוטין נייר לעשות כי יען המחבר. תמה מדוע תקראהו.
:מכ״ע פלאים. פלאי מנייר^זהו סמרמוטין ותעש שבת

. פקח נער כ״ד
ר ^  לי תתן מדוע קטנה. ככר לו ויתן לחם ככר לקנות אופה .אל בא קטן ג

 שתק הנער האופה ענה לשאתה לך יקל למען הנער. צעק כזו קטנה ככר
יקל למען הנער ענה כן האופה. ענה כ״ב המחיר כ׳ מדוע פרוטות ל וישלם

:שם לספור. לך

משתה כ״ה
ך ל  רם גביר יהודי היה הקרואים ובין הגדולים לשריו משתה עשה טורכי מ

 שהמיר יוני צורר ושם אסור. מאכל בכל נגע 'ולא באמונה דהו ושומר
בדת  ע״ז׳ענה המלך. סעודת מבזה הנוכל יהודי איך נא ראו ויאמר מחמד. דתו'

 חוקי ישמור ממילא אמונתו ונוצר דתו שומר שהוא היהודי עשה מאד טוב המלך
 אמונה עוד לך אין הריקים כאחד דחך שהמרחה והנבל הפוחז אתה רק המלך.

שב״י אבל נפש בפחי היוני משם ויצא המלכות, בדתי ש- א ^ר ח :ו

שבת כ״ו
ך ל  המלך אחד. יהודי ובתוכם השבת ביום הגדולים י למעציו קרא רוסיא מ

 שטמנו להודי מלבד ועישנו אש הדליקו מיד ואחד. אחד לכל סיגארו חילק
 היהודי ענה ע״ז המלך. מתנות מבזה היהודי איך ראו אמרו אז השבת מפני בחיקו

 כלי לו אעשה אני פרוטות בשתי הסיגארו שוה כמה אתם כ״א מבזה איני אני
 אותס אבדתם פוחזים אתם אבל המלך מתנת למזכרת לי להיות בתוכו לשומו זהב

שם: בקלון. יצאו והיועצים היהודי דברי מאד טובים המלך ענה אז כרגע

חמורים כ״ז

ב  אתם מדוע לרב השר ויאמר לישראל המיצר אחד שר עם התוכח אחד ל
 משה וכן החמולים על רכבו !אבותיכם סוסים רוכבי ויהירים גאים היוס

 הרב ויען החמור על ורוכב עני משיח וכן החמור על ובניו אשתו הרכיב רבכם
 ונעשו מעלה מעלה עלו החמורים אשר בעת לט. עניות מצד זאת גס ויאמר

:צב״י סוסים. על לרכוב אנחנו מוכרחים שרים
רב



פגיוסףנחרת
מדקין ח נ

ך  לו ויאמרו אפיקורסים. להקת ויפגשוהו בלילה סממבול לעיר פ״א הלך אחד ר
המזיקין. מפני בלילה יחידי יצא אל שת״ח חז״ל אמרו הלא רבינו לאמר

:שס לה״ח. אותי יחזקו לא מסכיאמבול המזיקין להם הוא ויען

כתנור; כ״ט
ר ש א ס ממלריס״בקשו ישראל בני את להוציא ע״ה משהרבינו בא כ ר בי א קי  ד

 העשיר יצהר בן קרח אך פרעה. ביד אותו למסור רשעתם מרוב
 ישימני הוא מות בן דודי בן כי פרעה ישמע כ״א באמרו מזה מנעם הפנים ונשוא

 לאוצר'המלך רב ממון נותן קרח היה תמיד כי כבוד. תחת קלון ואנחל במשמר
 חדל אני ואהבך דודך בן למשה קרח צוה וכה ישראל. על נשיא ישמיהו למען

 ממני שאל תמצא. לא במצרים רק רגליך ישאוך אשר אל מזה ולך מחלומותיך לך
;שב״י קרח). היה סכל (כמה וכו׳ לוא ואם וזהב כסך מחסוריך כל לך ואתנה

h תרגמן
מ ש ^ םyד י ל  ישראל בני ובין השי״ת בין מתורגמן ע״ה רביט למשה קורים א

(רסול שליח• לו קורים הס ולנביאים אללה) כלים (מוסא ^
 חברו ויען עומד. מי אצל המתרגמן פלוני זל״ז ושואלים רבנן נתחברו פ״א אללה)

שם: מבחוץ. הבית פתח על מי אצל והשליח ממש. המלך אצל

פיוס ל״א
ה \ ? ש  רבון אמר ה׳ את מפייס משה עמד מעשה אותו ישראל שעשו כ

 יהיה שעשו הזה העגל עליהם כועס ואתה סיוע לך עשו העולמים
א אהה הלבנה והוא החמה את מזריח אתה מסייעך. ^ו ם. כבי  אתה המזלות הכו

 הקב״ה א״ל מזחים. מגדל והוא גשמים מוריד אתה רוחות משיב והוא המל מוריד
 ממש בו. שאין כיון א״כ‘ א״ל ממש. בו אין והלא כמותם מועה אתה אך משה

:מ״ר ה' וינחם בניך. על כועס אתה למה

אזן. ל״ב
ד מ ל  הנער א״ל אל״ך. אמור המלמד א״ל עקשן, נער בהם היה תלמידים מ

 חרה מיד בי״ת. שזו יאמר מי בי״ת. אמור אל״ך. שזו יאמר מי
 אזן. שזו יאמר מי א״ל אזני. אזני הנער צעק בחזקה. באזנו ואחז המלמד אפו
דבר עמא מאי חזי פוק אהה גס אזן. נק׳ שזו דבר עמא מאי חזי פוק א״ל

שם: בי״ת. וזו אל״ך נק׳ שזו

רוח. ל״ג
ס ו נ י ר ד נ  ליועצי אמר לרומי לו הלך העולם כל שכבש טון עצמות שוחק א

העולם' כל כבשתי שהרי אלוה אותי שתעשו מכס אני מבקש
ל ״ א



יוסהנחלת
 שלו מפלמרין צא להן חוצה אלא שלו פלמרין תוך במלך מורד אדם אין א״ל

 עליהם. כעס אלוה. והעשה מהן לך צא בראן הוא והארץ השמים אלוה. ותעשה
 אחת ספינה א״ל מהו. א״ל זו. בשעה לי עמוד ממך בבקשה מיועציו אחד א״ל

 משלח אדריטס א״ל בתוכה. שלי אוצרות וכל ביס ומטורפת מילין מג׳ חוץ לי יש
 וספינות חיילות מטריח אתה למה אתוני א״ל ויצילוה. לשם וספינותי חיילותי אני

 לרוח א״ל לשגר. רוח לי יש ומנין א״ל מצילה. ואתה לשס שגר קימעה רוח לשס
 הללו אשתו א״ל זעוך כשהוא לבית נכנס אלוה. תעשה והאיך לשגר יכול אתה אין

דבר רק א״ל אני בידך והכל גדול מלך אתה אלוה לעשות שתוכל אותך הטעו
תצא אס א״ל הנפש. א״ל פקדונו. מהו א״ל אלוה. ותעשה פקדונו לו תן אחד
ואתה אלוה תעשה והאיך בה שולט אתה אין שבך הנפש א״ל אעשה. מה נפשי

:מ״ה אל. ולא אדס

גמל ל״ד
 גמל הביאו לידע רצונך הרוח על א״ל עומד, העולם מה על לעקילס אדרינוס שאל

 ונתן ממשאו יותר עליו נתן וישב שב ועמד עמוד א״ל עליו, משאו ונתן
אמור א״ל הגמל, את וחנקו מכאן וזה מכאן ז̂ר משך למשוך א״ל צווארו על חבל

או אותו הרגתי ומה א״ל יעמוד והוא חנקתו אתה אדרינוס א״ל שיעמוד, לגמל
 היה לא הגמל אס ומה א״ל רוחו, את הוצאת א״ל מאבריו, אחד חסר שמא

העולם את סובל שרוחו הקב״ה ממה״מ שבו, הרוח אלא משאו את סבל ולא סובלו
: שס עאכו״כ כולו

דרשן ל״ה
א "  ת״ע קודם היה וזה להס ידרוש ט ממנו ויבקשו אחת לעיר רב בא ^

דרשתו, להפיר רחוס והוא יתחיל לדרוש כשיעלה תיכך כי אמרו ולהחזן
תו א״ל רחוס, והוא החזן התחיל לדרוש עלה כאשר כי היה וכן  לכס להגיד לי ^:
 לו יכזבו 'ובלשונם בפיהס ויפתוהו להס \יאמר כולם, וישתקו אחר פסוק רק

צב״י : רחוס והוא הגידו ̂ הלא ועתה בבריתו, נאמנו ולא עמו נכון לא ולבס

בילייאט ל״ו
א ״  באשר ש״ק מחללים העיר מגדולי רביס כי ושמע אחת לעיר רב בא ^

 ואני נינהו ישראל גנבי רוב אמרו הנה וא״ל לטאטרו ש״ק בלילי הולכים
 מלויס שבת דבללי דאיתא כמוכם שועים אנשים׳ בין גם הוא כן שכדבריהם רואה

 לוקחים אתם ואס לביתם, הולכים הם שבת ובמוצאי מלאכים שני מבהכ״נ לאדם לו
 בילייאמיס בלא מלאכים השני עמכם ולוקחים הכניסה) (פתק אחד בילייאט רק

שס :הס גנבים כאלו אנשיס גס הנה

מערלה ל״ז
ל שאס יין שותה אינך אתה מדוע לאב שאל ד  שאינו מפני בני א״ל אנשיס, כ

עלה יאמרו ולמה הבן, לראש, עולה.־ והוא לבטן שולחו שאני בשליחותו נאמן
כוס



פדיוסחנחלת
 טמין לו ישב ׳6ה שהכוס מפני בני א״ל השני, ולא הראשון ולא השלישי כוס

 הא, כוס דחפו בימין לישב ביקש הג׳ כוס נכנם בשמאלו, השני וכוס הבפין
שב״י :למעלה לעלות הוכרח אז הב׳ כוס דחפו לשמאל

ומסטין מקטרג ל״ח
ס ^ ן  ענה למה. א״ל רצה, ולא קהווי רצה. ולא לשתות יין לו ונותנו לעיר בא ך

 לראש עולה שהיין כלומר ומסעין. יורד והקהוי ומקמרג עולה שהיין מפני
שם :משתין אלא מסעין הקרי ואל רגליס מי מרבה והקהוי ומכאיבו

פרעה ט״ל
ל  הדלת את תסגור הלילות שבכל הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה לאביו שאל ב
 א״ל וייכול. ייתי דכפין כל רס בקול תקרא הזה ובלילה ענייס, יוכנסו שלה ’
מבעית פרעה מה כפרעה. כמוני דרכי ודרכיו במצריים לפרעה היינו עבדיס בני

מכ׳׳ע :כן אני אף עושה ואינו

קוש'אאחרת מ׳
 לרש״י קשה היה מה לישב ברש״י כלומר. אדות על בבהמ״ד התוכחו בחורים

 מדוהיו ע״פ יורד הלק וזקנו בלבושו הדור זקן אורח ביהמ״ד אל בא* אז
 לרש״י קשה היה מה אחד כל לפניו ויציעו אליו נגשו הבחורים לת״ח ויחשבוהו

אותיות לקרוא אפשר איך הזקן ענה אחרת קושיא קשה לי להכריע. ממנו ויבקשו
שם : כאלה קענות

גדרה מ״א
ס ו נ י ל ד  למה, א״ל רבך. ממשה עוב אני חנניא בן לר״י שאל עצמות שוחק א

ל מת והוא חי שאני ה מן עוב חי לכלב כי ו ^י  יכול א״ל המת. ה
 ערב לעת וגזר. הן א״ל ימים. ג׳ איש שוס בעיר אש ידליק שלא לגזור אתה
 אחד שר אדרינוס א״ל זאת. מה ר״י א״ל מרחוק. עשן וראו הגג על שניהם עלו

 שעודך אתה ומה רוחך תיפח ר״י א״ל תבשילין. מעע לו ובישלו מיחוש חש משרי
 דורות כמה וזה השבת ביום אש תבערו לא עלינו שגזר מרע״ה גזירתך. ובמלה חי
ואפה דוריס לדורי קיימת וגזורתו השבת ביוס אש להבעיר יהודי שוס יזיד לא

:מ״ר כן. אומר

ארייה. מ״ב

^ י  עשב והביא החי הלך לחברו והרג אחד קם ניצים עופות שני ראה אחד א
 ואלך העשב אותו שאקח לי מוב האיש אותו אמר וחיה. המת על והניח

 לו הלך וחיה. עליו הניחו מת שועל מצא בדרך לו. והלך נמלו המתים בו ואחייה
 הארי עמד וחיה עליו הניחו לזה גם אנסה האיש אמר מת אריה ומצא עוד

יקום תעשה ואס בך. יגיע לא ורע תעשה לא לרע מוב יאמרו כן טל .ואכלו.
שם: ויאבדך.

1גי



יוסףנחלת
J iJזמרן

 אכלם ואחרי לחס. לאכול ביניהם אחד הרוני ישב החדשים המורים
א׳ רב יש אם ויאמר יד! על הכוס וירום הזמון ברכה לברך אותו כבדו ’

נא שמעו למימר צריכים רבים מורים שיש בעה אבל ורבי. מורי ברשות צ״ל
:צב״י המורים.

גאון
מלבוש מ״ד

 הזה בחודש גס אז שהיה הקור מחמת חס מלבוש תמוז בחודש לבש א׳
 רבי וא״ל א' מתפלסף ויפגעהו הקיץ. באמצע קור לפעמים יקרה כאשר

 כך הכוונה וא״ל הגאון ויען ליה. קרירא תמוז בתקופת אפילו תמרא יאמרו הלא
חמרא משא״כ חס. ילבש^לבוש בתמוז קור יקרה אם נבון איש שהוא מי כי הוא
בתקופת גס אז חס לבוש תמוז בתקופת ללבוש לו ובוז ושועה חמור שהוא מי פי׳

: שם ליה. קרירא תמוז

נאורים מ״ה
ד ב ל א  האפילה ימי בג׳ שמעון. קצרים. הלובשים הנאורים נתהוו מאיין הידעת ר
 על ארג אחד כל להם ויקחו המצרים חנויות על ישראל התפשעו *

 הלכו מחלצות. כולם לכשו ישראל בני כי רב הערב וכשראה מדתו כפי ארוך בגד
עוד נשארו לא ארוכים לבגדים ארג לקחו ישראל שבני אחרי אך לקחת המה גס
הנאורים נפצו ומאלה בגדים חצאי לעשות נאלץ רב והערב קענות תיבות רק

:מכ״ע

בילבול מ״ו
 לפניו וידבר חדושיו. לפניו להציע רשות ממנו ויבקש גאון לפני בא א׳

 אותו הפסיק ליז והג^ןון שעות י' לערך פלפול לפניו וידבר חדושיו.
 כר׳ ודלא כר״מ דלא והס דבקיו כל שמע כי הגאון א״ל גמר כאשר לבישו. שלא

 מועה אדם ר״מ דלדברי איהא בפסחים כי לו באר והגאון השתאה. החכם יהודה.
ודלא כר״מ דלא שעות. ד׳ עעית ואתה שעות ג׳ עועה אדס ולר״י שעות. ב׳

שם: כר״י.

סיד יצא מ״ז
ל  אס הלא בני א״ל אחר. דבר ולא סוד יצא יין נכנס יאמרו מדוע לאביו שאל ד
 או בשר שמא אוכל הוא מה יודע אינך שהכל ברכת מברך שכנך תשמע י

 וכו׳. שכר או חלב או מיס שותה שמא או בינה או קטנית או דגים או גבינה
 וכן וט׳. תפוחים או תאניס או אוכל תמרים שמא מה יודע אינך העץ בפרי וכן

 שהוא תשמע אס אבל הברכות. כל שאר וכן וכו׳ מצה או חמץ שמא המוציא ברכת
נכנס !זהו אחרים דבריס ולא יין רק שותה שהוא תדע אז הגפן פרי בורא מברך

שב״י: סוד. יצא יין
פילוסוף



פהיוסחנחלת
סגורה מ״ח

ת ו ס ו ל י  לנ::;וד האדס שצריך היא ההלכה הנה וא״ל גאו; לפני בא מתבולל פ
 עליו באים כלביס של כת יראה שאס סגולה ג״כ וזהו ת״ח לפני

 עליו) באיס כלביס של כת שראה יעקב וישב על שאמרו (כמו הארץ על לישב
 לעמוד. או לישב אס יעשה מה כלביס וגס ת״ח אדס יראה אס לשאול לי יש ועתה

 ונמו דבר עמא היכא זיל אמרינן אז רפויה דהלכה היכא הנה הגאון לו ויען
 אס אדס בני יעשו מה ונראה לשוק ואתה אני נא בוא לכן ההלכה היא כן שהמנהג

:צב״י ההלכה. הוא וכן יעמדו או ישבו

ציצים מ״ט

 המילה את המעכבים ציצים בשרו את מל שלשים בימי בא כאשר אחד
 ולא מל התובע לו וכתב חריך אחד לאיש מעות ההיא בעת חייב־ והיה

: שס מל. לא כאילו פרע

והכומר הרב נ׳

 הרבנים וראש הקתולים הכומריס ראש גס היו העיר שר שעשה
 ישר לא וזאת שהגישו המעעמיס מן אכל לא הרב הקרואים. בין

 אף חרה אז הרב, נגע לא בו וגס חשוב יין הגישו וכאשר הכומריס. ראש בעיני
 והטוב הטהור היין אש הגס הרב אל ייאמר להתאפק יכול ולא להשחית עד הכומר

 ומתי הקשים מלבותיכס הקדומים המשפטים אח תסירו מתי לי הגד תשקץ. הזה
אחת מלה רק ויענהו זקנו את החליק הרב יחדיו. לאכול יהודי ורב קתולי כהן יוכלו

:מ״ע .בחתונתך

א > הלויתן מן ד

. ל ב ו א הלויתן. מן תאכל לא ראובן אתן. לא שמעון, הגון. עני בשביל נדבה לי תן ר
 הגיד וראובן נתן שמעון לך ואגיד נדבה לי תן ראובן, ומדוע, שמעון,

 לקח ומה כסף, אחריו, הניח מה ישאלו ,ימות כאשר הצדקה מן שנמנע מי טעמו
 יאמר צדקה שנותן מי אבל דגים. לאכול אסור קדחת לו שיש מי קדחת, עמו

:שס הקדחת. את פה והניח טובים מעשים עמו שלקח

כלו עשן נ״ב

ל ו א  להעבירם ממנו ויבקשי דייניהם עס מתקוטטס הקהל את וירא לעיר בא ג
 ליום מיום הדין את מענים שהם מפני הגאון. ענה עשו מה ולמה מדוע

 הם תואנה הקהל ורק מפשע הדיינים כי,חפים ומצא וחקר דרש הגאון הקהל. ענו
 הגאון אמר אז השיבו. נחום שלום עובדיה הגאון. שאל הדיינים שם ומה מבקשים.

א״ל לך. מנין רבי א״ל להעבירם. מבקשים ואתם סיני מהר ■אותם מינו כבר
מקרא
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אז נ׳חוס. ש׳לוס ע׳ובדיה מטרי׳ פש״ן כלי. עשן סיני והר היא מלא מקרא

שב״י; המריבה. מן ושקכיו נחו

שיכור דג
ד י ס ל  מבזיס השובביס הנעריס וה־ו שיכור שותה תמיד אביו היה א׳ והיק ת

 הבן נבזה. ריק שיכור הוי לו וקורין באבנים אופו ורונמיס אוהו ”
 אני זה דרכך תעזוב לא אס בחיי קצתי לאביו ואמר זה בזיון לסבול יכל לא הותיק
 ויהי עשה וכן תצא. אל ברחוב אך נפשך תאוה כאשר לבית צרכך כל לך אביא

 וכל ברפש מלוכלך בשוק מהגולל א׳ שיכיר הבן ראה פ״א בבית, שיכור שוהה רק
 הבן הלך תיכף פיו. ובתוך בפניו חומר ומשליכין באבנים אותו רוגמים הנערים

 הבן לב ולדאבון היין. מן וינזר בגורלו שיתבונן בכדי בעיניו לראות לאביו והביא
 חריפה משקה מצא אנא וישאלהו השיכור באזני וילחוש ראשו מרכין אביו כי ראה
 בעת לך עושיס כך לזה שעושים החרפה כל כי קראתיך. זה בשביל אבא א״ל כזו.

הלך זה. אלא וג״ע תענוג לי אין בחיי בני א״ל מהיין. עצמך מנע שיכור שאתה
:מ״ת נפש. בפחי

פורתא נ״ד
 נשארו וכולם א׳ גדול היה ובתוכם יחד, ושחו מופלגים של מסיבה ישבו

 אולם לביתם, ולהביאם לגררם צריכים שהיו עד ההוא בבית שוכבים הוזים
 שותא אס פי׳ פורתא אמר הליכתו ובשעת חברו גבי על נשען ברגליו הלך הגדול

 ישתה אס גריר מגרר מובא אבל תבירו, בסעד להלך צריך סעיד מסעד פורתא
רגלים:צב״י אין לדעתם אולם לדבר רגלים יש לדעתו כי ולדעתי לגררו, צריך מובה

ה דרגא ד
ן ^ן ^ , יחד ויועדו, אחד גאון בת עם נכבדות דברו ׳6 ן ^ מ הוא ב  רק והיא א',

 היה אחת ודרגא מתחת הבית בפרוזדר היפה והיא הבית באולם הוא-היה
 אצלה, לירד רצא לא כי אתה לדבר הפתח הגאון ויפתח שם, היא אשר להביה

שם * אתתא ונסיב דרגא נחות לו היא ותאמר שם שהיא החדר לשוך

ויעפילו דו
ד * י ס ל  ההר ראש אל לעלות ויעפילו הפסוק את רבי פירש איך לרבו שאל ת

 המה הלא תבין לא מדוע כמנצח, התלמיד נפל. מלשון ויעפלו הרבי. ”
 וע"כ זאת הרגיש כבר המזוקקה בלשונו רש״י הרבי. לעלות. כ״א לנפול רצו לא

ר״ל חוזק. בדרך כאן היא התורה לשון כלומר הוא חוזק לשון זה על אמר
: מכ״ע והתול. לעג

קבצן נ״ז
 לא פ״א אחד. גביר מאת אגורות שתי ר״ח בכל להשיג רגיל היה קבצן

כי מענה השיג ממתנתו היום לו פחת מדוע שאלתו על אחת, רק השיג ׳
השיח



פויוסףנחלת
בצדקה. להרבות עתה לעת יכול ואינו יתרות הוצאות ויוציא בתו את הגביר השיא

: שס החתונה. בהוצאות להשתתף עני ענה הקבצן אנכי האוכל

גסיון נ״ח
ך ל  לשריו משתה עשה עכו״מפ^א לבין יהודי בין מה להבחין ניסה ישמעאלי מ

 ולא בגס מפת לאכלו היהודי על איים המלך צורף יהודי גס ובכללס
 אחד יוס לשוא. אך לאכול כדי חובלים במקל הכהו כי גס אופן. בשום רצה
 אצעדה וכסף זהב תכשיעי היפה לבתו לעשות ויצוהו הצורף ליהודי המלך קרא

 היהודי נכנס כשהשלים עשה. וכן. חפצה כל לה ולעשות וכו' עגיל טבעת וצמיד
 הס אס לראות ידה על הצמידיס נותן שהוא ובעוד צוה. כאשר המלך בית לחדר

 מה עמי. שכבה ותאמר גס וגיעגועין חבה לו ותעש המלך בת לו קרצה כמדתה.
 אשר עון יקרך לא למלך. ראשי תחייב הלא משתומם כלו היהודי שאל זאת
 כי עצמו ראה היהודי חפצי. כל לי לעשות אבי מפי צויתה כה הלא כלל חטא
 על רבה מכה ויך מחיקו המקבת הוציא אז עליו יצרו יתגבר פן ויירא הוא ברע

 והשרים והמלך וימלט. ברח והיהודי נתבהלה הנערה דס. זב עד ורגליו ידיו בהנות
 וילחצס לבד לשרים משתה המלך עשה א' יום החלון. מסדק זאת כל רואיס

 המלך. בבית ונרדמו הלילה עד וישכרו וישתו הם. עכו״ס כי כדת שלא יין לשתות
 על ולהניחה הנשים ובתמרוקי צבעונין במיני אתונו את לקשט לעבדיו צוה המלך
 את וראה צרכיו לעשות ליייז יצא מהשרים אחד וכשהקיץ הכסא. בית פתח

 נכנס בבקר כלס. וכן הג׳ וכן השני וכן עליה. ובא יצרו בו בער מקושט האתון
 מה נבלים לכס אוי וא״ל קרא החמור. מצבע אדומים בגדיהם וראה המלך

 מכה הוכה היהודי הלא ופחותים. בזויים לכס אוי עמה שכבתם אתוני עם עשיתם
 הנבלים ואתם לשכב. רצה לא היפה מינו בת עם גס טריפה לאכול רצה ולא רבה

ה עשיתם גם אלא לכס האסור יין ששתיתס לכס די לא ש  האתון עם ^ישות ^
 המלך קרא הנז׳ ולהיהו^תצורף מהפלטין. ויגרשם חמלא בלי נמרצות מכות ויכה

: שב״י המלך. כיד רבות מתנות לו נתן גס גדול כבוד לו ועשת

תם



אהבה תוכחת

 עניו. שהוא האיש אשרי
 :עניינו כל לב בהמות

 פניו. עלי ה׳ יראת
:בניו וגם ואשתו הוא

 רבו. יגבה למה למה
 :וזהבו כספו רב אס

 אין. ‘יה אחריתו
:העין מן ויתעלם

 דן. מרע הרחק הרחק
 :יין מידו תשת ואר
 והמים. רחמו ואף

:למעיים הם חרבות

 ביראה. ערום הוי
 :תתראה רבל בהצנע

 ותתיהר. תתכבד ורא
:מהר תספה פן

 בעיניך. חכם תהי אל
 :אלהיך את נא ירא

 לאחריתך. תקוה ותהי
:נחלתך עדן ובגן

 מקדש. מקום מקדש הוי
 ;המקדש חרב בעוד
 קדש. וגם רבך טהר

:המקודש האר לבביד

 תורה רמקום גורה הוי
 :תורה בני את וכבד
 :מורא ברב אתם שבה
: הישרה ררבס שמור
 : דעתם תחריש רך שמור

 בגחרתם, תבוה פן
 כניעתם כעוצם כי
: קררתם ־מרה היא כן

 נהנה. הוי כפך מיגיע
 :במעונה רדר וייחר
 היונה מן מוסר וקח
:בינה ולך חכמת אם

 שמענה זאת עצתי
 :באמונה בעסק הפך
 שונא. הוי אדם ומתן

: תקנא אל לו תאו

תורה לרמוד עת רך קבע
 : מורה וגם רב לך עשח
ה לך חבר קנה ר ^  י
: יזכירה לך ענץ בכל

 באמונה אדון האמן
 מגונה אף בזד אץ כי

 גיאותנא רוח כגם
:ומסכינא לעניא דחיק



סליחותנחלת

ההדטה
איוסה

ת/ ־מדהיס הכליהוה אלו הנעיר אמר פניו ני נ ה/ וחילסת דפתי קולר נ נ  מני
ה' יש כי ונהייה ינ״ש, ב״ה היי״ה שש נ:;;יו נמשש־ כ״י ישם ״

׳ ׳ ✓ ! /n t׳l׳u1̂׳ * ^ ✓ w ׳1✓ . י ■׳ - ? . ׳ ׳ ✓U  - ' i ✓ ✓ ✓ ' * * <v׳ ׳ ) ✓ ]J/ ^ ✓ י י ־ ׳ \ 'v U
^ ^^יי^ז■^^ז ^י * *ר ץי * ר

' י י • ‘ ✓ ✓ ^V P✓ ״k

בזה האחוז אשר ;יוב פ"נ ונו' אחרונים נם ראשונים ממחברים וניוגי־ם, סליחוה
ה לפשוה הוא כיוב הישרד* י׳זו '̂ה וסדר , ונוייי׳ -י-הנח אל מזה וגס בהחלה ננ

 מאלו סליחוה ששה יאמר ואח״כ שפליה, הבקשה פס שבההליס ראשון סנר ילמוד
 רבא הושפנא לליל מופר קריאי בסדר הסדורים בקצרה הסליחוה ואה״נ הראשונים,

 הנזנרוה, הסליחות יתר פס מאלו סליחות ארבפ יאמר שבתהלים שני ספר ולאחר
 סליחות, ששה יאמר רביפי ספר ולאחר סליחות, חמשה יאמר שלישי ספר ולאחר
 זוטא אדרא או זוהר ילמוד נך ואחר סליחית. חמשה יאמר חמישי ספר ולאחר
 אזהרה אבל ונו׳ והשפה הפת לפי והנל גבירול בן שלמה רבי של מלנית ונתר

 חיץ פן בחפזון, הנל להשלים נדי הדולג רב במהירות האדם ינרוס שלא שמפני
 מתון כי מפית כמוכה במלה מלה ובמתון בנחת ילמוד אלא בהפסדו שנרו 'צא

 טפח טוב ואמרו נוונה, בלא מהרבות בנוונה מפט וטוב שוויין, זוזי נמה מתין
 תחת ואז שפות, אלא דפים מונה הקנ״ה אין כי וידופ ונופלים, מתשפה ופומד

: וד״ל נאמנה, קריאה תהיה הומייה, הקרייה

סליחות
הכפורים יום לאור סליחות א

 נד דעות אד הנערץ. שם ריחר ה׳כל רסוד ה׳כל י׳סוד
 בניץ ^.ץ'שת במרץ: עשות המפליא י׳שועות.

 בראשית פרץ: פרצו ותהתוניסבכחו עליונים אדן. יסד כחפצו
והארץ. השמים אלהים ברא

 וכל שכלים כל : עשאם ימים בששת נברא כל חבורא
פרצופי[ דו התוה, וחוה אדם ומובאם. מוצאם נבולים

השמים ויבולו פלאם, צור ונה שבת להרגיעי ובשביעי בראם,
צבאם וכל הארץ

 פארם בצורם ומרדו כחדק. אדם בני ורבו. פרו ואחר
מבול, כפעריהם להם ובא צדיק: למול והכעיסו

תולדות ואלה בדה, מכל נמלט בח ונין נח לבד הדה, היטב
צדיק איש נה נה

Tהום(א)



יוסו: סדחית נחלת
 הנפלג פלג דור נעלם, אל בצור למרור הנזעם עם הומיה

 אברהם ממזרה אור!זיה שתלם, לשון לשבעים
 ויקרא גדולם ועד מקטנם ,נגשות נפשות רוב עולם יסוד

 עולם אל יי בשם אבדם שם
י  להרבותם להפרותם בוראי. צור ויברכם נעקה ובן עוקד א׳

 טובה ארץ עולם ברית להנחילם צבאי. ככוכבי זרעם
בא ויצחק ההיא. הבשורה ער ושמחתט הבטחתם ההיא.

:רואי להי באר מבוא
מכתם. גביר תם ליעקב מים. טל השפיע ממרום, רום דלתי

 לשם להודות הית לעד י״ה שבטי שמים. מאוצרות
דדלהים לך ויתן חיים. קודש זרע השלימים התמימים שמים.

השמים: מטל
 נכר לעיר נמכר אבל בצהלו. לרדמתשע נכסף יוסף נער

 בכסא ושב לגדולת עלה וסוף לו. היו צרות ורוב
 אל לו בא ואל הם לאדמת ירה בעת .חרד ותם מהללו.

:עלה גם אעלך יעקב, עבדי תירא
ם  ארורים זרים מצרים משנאינו. אויבנו המענים, ענום, יו

השליכונו. להיאור הקטנים, בנים, גם שעבדונו. בפרך
עמלינו א^-ענ^נו, וירא שועתינו. והיבל רחום, אל ריחם, אז

■ולחצינו
 קשה לב כבד מ׳ה למצרים. במטהו למשה, השם ש׳לח

 אף בחרון חמושה, ביד צור והכם רשעתיים. פרעה
בחוזק :המשתיים רשעו כפי הקשת רבו א׳ל׳הים בכפליים,

: ממצרים ה׳ הוציאנו יד
או צ  המוני משנאים ורדפו ים. בדרך רמה ביד ה׳, צבאות י

 תיך אל ונכנסו ה׳, דעתם ס׳יכל הים. על והשיגום
פוס לה׳ אשירה בים. כולם נטבעו משיטיני׳ וכל פדעה הים.

:בים רמה ורוכבו
מלך אל

אדון



יוסףסליחותנחלת

W

W

:בסופה המחבר ושם בי״ה א^יף סרר על אחרה

ב, סליחה

 להקדיש יומם באור .קני נושא כנשר קדושי׳ צור עולם אדון
 א בעמוד ־ בהנפשי בלילה גם לפנה כבוד בענני

 בהר ה׳. בהר הר למול המושי עברו דגלים עיני. לאור
:סיני מדבר באו השלישי

ף ד  אמת ותורה שלומים. כנסת ליישר נגלה׳ שם כבודך ה
באהלה, שם טוב זבד לעולמים. מלח ברית להנחילה׳

 מהוכמים ומשפטים זבולה ומצות חוקים ומטעמים׳ צוף ונופת
:עמים שבעים מכל סגולה. לי והייתם

ה ב  גבוהים׳ וראש היא יקרה יקרה. וזהב מפז להים׳‘ תורת טו
 בתרי״ג , נגוהים ופרטה כללה .טהרה מלאכי מכל

 תנו . והגבירה עמי קום להם רמ״ה לעושיהם .קשורה מצות
הים׳ והוד עוז :לתורה ככור ותנו ל̂'

הרעים נורא :נאדר הול ותחת ורום ארבע״רוח. מפאת
 רוח מלאכי סעדום : האדיר שופר בהול בכה.

 קול : ונגדר ונשמע נעשה בנוה יחדיו ענו :כסדר להחזירם
 אלהיכם ה אני שמים שוכן פתח :בהדר ה׳ קול בכה ה׳

%}זכרו הזקה ביד ממצרים. צאתכם  פדויים גאלתיכם:קד
 יאריך למען נקיים כבוד הורים רצון :לקדשכם שבת ביום

:עמכם דברתי השמים מן כי :ימיכם
מפני. מאד תירא :לאלהיך תייחד בחוני ישראל שמ;ן

 פן באמת אך ה׳ בשם תשבע :פניך על ומורא
אלהיך ה׳ את ואהבת להוניך: ותתפלל בלה׳ תדבק :אכלך

:לבבך בכל
הף  שמע מ׳הריאת ^יוצריך: נשמתך תקייב. וערב ש׳

 שים . וטוטפות :מפיך ימוש לא תשמע.
קבע ויעזורך ישמרך א׳ל׳ :ואזרועיך ראשך על למופת.

מזוזות



יוסהסליחותנחלת
 אלהיך וברכת ושבעת ואכלת : בשעריר נזזוזות

ורבו פרו ד׳ברו שמונה בן זכוריך כל תמול המול
 ופריונו זכר. בל בבור נ׳קדש צפונה: תהי וברכתכם

 תורת : עונה בכל בה למדו ברורה. תורה■ משר לכהונה:
הגונה: נפש משיבת מהזרה ה׳

מלך אל
ר ושם השר״ק ע״ם אחרה חנ ס בסופה ה

נ׳ סליהה
 פסה שהיטת וצהרים. ערב בליל והמץ, שאור ת׳שייתו

 חמוצות בלי מצות. רקיק בערביים. אכילתו נפסת
בירושלם. דין בית ביד נקדש, הודש קידוש מצרים. נם וסיפור

:ממצרים יצאתם הזה היום בעצם
 ואהרון ראשון פסה המהודש. שכת ביום והנפש, נפש צבוא

 שנה וראש כפרה, ויום עצרה הדש. וביכור סוכות
קדוש. כפור צום לבד ותשבותו שתו סעדו להדשי. אהד

: הקודש מקראי ה׳ מועדי אלה
ל טו  מוספי לכם. לצל בסוכה וישב לב, על ושים לולב נ

 וסוכה לפסה כהלכתם. מועד לכל תקריב, קרבנות,
 רשניםתמריבו1ורא^ כפורים לביכורכם. הדשה ומנהה משוכה

:נפשותיכם תענו להודש בעשור אך רךבנכם.
 מכהן, כהן טומאת ונידלוך טיפהוך ההדורים. הורים ירא

 זקניך ל כבוד, ושים וכבד הון קרוביך. שבעת רמת
 תשפוט וצדק לכהניף וקדשתם ירון. אהרן זרע והכמיך.

 שדך. פאת זתניה מאזני*'צדק, וצךק־ :עדתיך ותוכיה שפוט
 תיכסה בעת כסה, דם לאביונך. כרמך ופאת הנלקט, הלקט

 כנפשך. הגר אהוב תשיך, וגם תגוש' גוי בעפרי־, והיה עוף
 בם לשרת תמימים׳ כהנים :בגדי כמוך ישראל לרעך ואהבת

 פנים ולהם מתכפרים. ובעלים ואשמים. הטאת אכו^ נבהרים.
והבאת סמים, קטרת ותקטיר לאורים. נרות ותיטיב המים

בכורים



גייוסחשליחותנחרת
 יזנהות ש׳יירי כפורים יום עבורה יתמים גדור ובהן ביכורים.
 כל ונד־יהת ועולה, מנהה נדעשה הנותרים. ותשרוף תאכלה
 תדריק א׳ל׳א תרים. כזבה ודשן ועולה, יורד רקרבן איברים.

 בו תוקד נזזבח על והאדם הדורים. עצים וסדר לה, סביב
 תפדה קרקע קרבנם. יקריבו דין בית טעות ה׳וראת :למרים

 מגבולם כדין שלה ט׳מאים לפרקונם. שנה תוך דין, בבית
 ונפש ותשרפנם תוציאם יוקדיין, בשר נ׳טמא למחנם. הוץ

:קרנם חומש תוסיף מעל, תמעול
מלך אל

ד סליחה
ב״ש א״ה סדר על אהרת

ם ש  מה ירע תור הסתומה: ועון להטא תירורו תלוי א
 נדה ומי תזהרו, מת בטומאת יהיד הטאת עברו

 ויקחו באדמה, מת ותקבור ותנצורו מקרש שמור לטמא.
:תמימה אדומה פרה אליך

 מקדשיכם ותבנו ירצו כסותי:־ם כנפות על לכם תעשו גדילים
 אלהיכם שם וקדשו לבם להג קדוש דבי^ פניכם על ויראתו

 פעמים שלוש במקדשיבם דוקא שם נדריכם “בי: קרבנות
 חובת יום בבל תמיד^: שני הקרבת :זבורבם כל יראה בשנה

 ותקעו עמי בל את ' לברך במודים בהניס צהלו לאומי,
 למודים בשיר לוים פאר שלומי שבת ומוסף הכורים חצוצרות

 :לחמי קרבני את ישראל בני את צו תמימי, יהי קרבן ובר
 אשם עבודת במפעליו חטאת ודין תנדמים שלמדם זבחי

 יחטו לבל תקדים עדים הקירת בעליו במצות תעשה לנאשם
 את והשיב עליו עומר וקרבן תגמור עומר ספירת מילוליו
 מוטל דין לבית דינים בעלי טענות :לבעליו גזל אשר הגזילה
 אמה ;יעוד למקניהם מבעה ושן דנים ובור שור נזקי עליהם
קנסות ודין שכנים לבל אש מבעיר בפרטיהם. ופדיונה כיונים,

גנב כל :לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה : לידניהם
אשר



יוסף סטחות נחלת
 וכר וחיזע^כיה שוכר לדין ישלמנה דינו כפי יגנוב- אשר
 תפטרנה בשבועה קרנום הנם ושוטר ישיבנה. שואל
 וכי טעונה טשא ותקים נושא, המור משא פרוק
 עברי עבד דין ש׳מור :ימהרנה מהוד בתולה איש יפתה

 לאביוניןד. צדקה ותן תנצרי עני מעשר .מהוניף ותעניקו
 יוצרי הוקות א׳דה ענייף. לכל תתן בוצרי, כרם ועוללות
 :*ממיטיף שנת תשבות ובקציר בהריש באהריתף. להטיבך

 שנת קרקע שמוט אלהיכם צו״ במצות נבונים בנים ח׳דק׳ו
 שבועים שנת שבע ספור לריעכם. שמוט כספים וגם שבע
 קרקע חזור כפור ביום בשופר תמע יובליכם. שנת וקדש

: לכם תהיה קודש היא יובל כי עמיתיכם.

מלך אל
ה׳ סליחה

ת ח כ  ותשמור בזמנו שכיר שכר עמיך לאביוני תתנו עומר ש
 יד ותיהון מקציריך; לאכול כרצונו לפועל ותן שפתיך מוצא

 ובתך ובנך אתה בחגיך ושמהת אזניך על וית- למהנו חוץ
 גדולה תרומה נביא דברי ותשמע ושוטרים שופטים מנה

שני ומעשר להבא ראשון ומעשר תרים שר  מןטד^ויםזמע
 לו ׳ונתן באהבה נהנים עבודת פארים רבעי ונטע תביא
 וקרבנותם ויולדת והזבה זב וטומאת : והקיבה ולחיים הזרוע

 הרע מצורע וטומאת משכבותם זרע וגם נדה טמא וגלמודה
 ברפואתם וקרבן ותגלהתם וטהרתם ומריעותם ראש פרועי
 ותעקרה זרה עבודה אבד לטהרתם: במים בשריהם את ורהצו

 ומעשה גבולם בכל נדהת סוררה עיר העולם.ותשרוף מן
 עבירה לעוברי ותלקה לעולם ותבריתזרעו עמלקתזכרה

 ותשרופם פוקרה למין והנוה הרוג אלילם לעובדי ותתלה
 ופדיון ועדפתהו. לאו ואם בשה תפדה המור לפטר :ותסקילם

וכל ואשת האיש ומעריך תפדאוהו. שקלים בחמשה בכור
הרם



ד יוסוס סליחיה נחלת
 כדינהד בהמה וכל ושדה בתים וטעריך הוא. לבהן חרם

 הרשים וראש שבועות תהנוהו:יום לכהן צאנף גז ראשית
 כתפים.ותפרה ער ארון ושא ומגרישי/ ערילויים מוספי׳. תקריבו

 ושמהתם ברךדושים׳ הנרדפים...שאואשה ותציל קדשים. ממום
 ו׳תבתוב וכספים: ודיבור בגוף וישת טוב ועשית הופים. שנת

 שם לגרות ערים. מקלטי ותכין ושלחיה. לאשה פיטורים. גט
 על וידוי לבעליה. איידה וישב ביכורים׳ על ומקרא רוצהיה.

 תשרה צפור קן יהרא כי כדיניה. לסוטה עשה מעשרים׳
 בהמה לטהור. טמא בין ברוק היים׳ בעלי ס׳ימן :אמותיה
 רהרז ורגלים׳ יד וקידוש לנהור. ודגים הגבים והיים, ועופות
 ודין תזהר ובשחיטה ׳ לעניים עבוט ותשיב כיור. במי כהנים

 תברור שני פ׳סה :כסהר לאור תוציא ממכר׳ וגם מקח
 נחלותיו. דין ותדון ומרור. במצה תאכלו והלכותיו. בחוקותיו

 pו ותנצוה חרה ותפריש וקרבנותיו. וגילוהו נזיר, שער וגידול
:ממותיו ודין נפשות בדין להטות. רבים אחרי לעמיתיו מלוה

מלך אל
ד.םחיר ע״ש אחרת ך ה1םליד

 כהנים ותמשה הגדולה פנהדרי לר יאמרו אשר כל
 ככתוב להם '1עשר לה רשות למלחמת וראש ומלןד

 מלך שים לך תקהיל שביעית בצאת העגלה את וערכת לך
 בהמה מעשר המעולה: התורה משנה את לו וכתב לגרורה
 תביאהו לעירו מהדן וקרבן לקדשך שקל ומהצית טהורה

 ביום מעשיך עון על ווידוי תמורה קרבן ותקריב לממדשך
 תעבוד בהם לעולם קדשך בכל שוים יהו משמרה לכל טוב

 תשב לעולם ראשתו רע שם ומוציא :תמשוך כנעני בעבד
 ליבם ומצוה בעציצותיו וישתה אנוסתו ישא ואונס תחתיו
 עש״הלזומם תוארכדתו יפת ודין מנעלותיו חליצת או יבמתו

ודאי א׳שם :לקרבנותיו ירצה והלאה. שמיני ומיום כעחתיו.
תכזח



יוסףסליחותנחלת
iיר,ה בהורה ־נערה m Z ;  u  1 1 I -  גהור. כהן ונזנחה הקת

 וטונזאה וגזגהול. לגג נזעקה עטה פקה. ועין אנזת והעיד גחל.
 ובהיט בגדים ינגע* ההדוצ טרצים וטונזאה הפקת אוכר

 הקע שנת בראש הדין ל׳יום הבהול: נבלה וטומאה
 בהורה. בבהוב בעונת נדרים והפיר והזהירה. בשופר
 וספרי הורה. ספר והבהוב הקנה, אמה אר במצוה
 לנ; צוה הורה והפארה. והדר בעוז ומשנת תלמוד

 בהורה־ היינה שועית גזע עבזי הטהורה: הקדושה
 כמספי ונטועים מכוננים מצוהיך ושמונה וארבעים מאהים
 ישמר ישמרף ה׳ קהילהך כל על ונזשפיעים מזהירים איבריך

 יפסהו רא כצנזורים הקשורים ארבע מהם כי דעו :נפשך את
 עולם בבורא טבע וכל פלא כל תמירים הם היובם רגע אף

 בשכל ויראתו וייחודים ואהבהו נקבע בלב שם אמונה עומדים
 הידועים במצותיו לענזד השם נ׳הלת : מודים רך הכל כי קבע
 הכרהלמו הם כי קבועים. בזנזנים ביונזרויש יום דבר מהם

 אור אל במצות להשלימה אהד לבר וארבעים. השנזונה
 מהם י׳ש : ונעים והדר בפאר לשמר אותם לעשות מופיעים.
 אין אם בנר ופדיון המור כפטר לידו צור אנה אם בהזדמנר

 בית נזרדו. וד^א בעונות נהסרנר מצות ורוב בידו. מה לו
לתוך נדוהינר את הבין מעבדו. אה ונשלים תבננר הדשך

החמודה: עירך
מלך אל

ה ח ז׳ סרי

 היוה ונזשפט בצדק מאמריו אה לשנזור צוה וקדוש א׳טון
 מדורה לנזהאוה, לאוין שס״ה דבריו על נע:ור לבל

תכי לא מהם צרי לעובדיו. פתנים  אשרי בעוכריו. רק יהיו הקו
 דין, בית מיתת חובת :יצריו לרע ישמע לא ה׳ ירא איש

ועשרים אהד בדין, ומלקין כריתות ושלשים. שש מספר
נפשים



יוסףסיייהיתנחלת
 לדמץ •סארראוץ נג״־יס, מעלה :ידץ ואהדידין, נפ״טיפועיפרים

 זרים ילקו הדין ריז מניין סכום רמעזים, ומאה שמונה‘ כדין,
 גזירתי את קבלו ה׳אלהיך. אני דתי שימרו‘ ידידים : פודשיים

 לא יעזעיך. ולאתגדף לזולדי, תאמין לפניף.לא דשיכרכם
 אתי, דמות העישון ולא לרעיף. תםית ולא בלתי, זר תעבוד

 אהריהס. תפנה ולא תזבור, לא אלילים שים‘ :תמוניך צורת או
 בחק תלך ולא להם, תישתחוה ולא נכר, דמות תע״שיה ולא
 תתהתן ולא עכור זר תרהם לא פסיליהם. תעישיה ולא נכר,

 יום :ומשמשיהם תקרובתם •שכר■ בשום תיהנה לא בהם.
 כמתהולל תקרב לא ישיריפתם, תבעיר ולא תהלל, לא שבת
 ערותם. תגלה ולא תקלל, לא ואם אב וחמדתם. עריות בכל

 ולא תרצה לא בביאתם. אב באשת תעולל ולא תכם לא
 תשבע ולא איש, אשת תנאף לא :עדתם מכל, נפש תגנוב,
 ולא שוא. עדות תעיד ולא תבאיש, פן תחמוד ולא לשוא.
 תקה לא ושיוהד בכלשרשיו. יקובדין האישי, בדין תרחם

 המקורים. תגלה ולא בדרכיך, הזהר :•שוא שמע תשא ולא
ך ובת בנך בת ת  ובתך, בנך אשית משמרים. למלאת ונדה ב

 הורים. אחות שני ועל אהיך אשת ועל הזכרים, ושכיבת
 בחכמתה, זאת אסורים:,כןך, הם אלה כל ודודתיך אביך אחי

 ובת בנה בת ולא ובתה, אם תישא לא וחוקתה. אמת תורת
 בהמה ונאשמתה. אישתך אחות בהייתה, תצרור לא בתה,

 אין בהמתה, עם ואשה ונכרתה, תישכב לא דוגמהד,. וגם
 לי•—בם תעשה לא יתרון, טובים ימים ו כרעתה מאיסות

 שבועות ויום סוכה, והג פסה בהג אהרון, ויום ראישון יום
 *יום ביום גרון. ומישתה ומאכל מלאבה. כל כפור ויום וזכרה
ך אסול  :כהלכה הרמים שדה ימכרון, ולא יגאלון לא ל
 כי אביך, אנוסת ובת כשרים. מנישואין אהותיך, תבעול ולא
 דבירים. לעזרת הדן קרבניף, תשהוט ולא באיסורים. היא גם

תטה ולא קשורים, טומאתך בעוד קדשיך׳ תאכל ולא
משפטיך (ל)



יוסהםליחותנחלת
 לאתאבלו. פסחים, קרבן סדר עבירים: בעל רהוטא משפטיך,

שברנן, ועצם הנתחים, תותיר ולא ונא, מבושל  ערל לאת
 וחוצה נדהים, וישכיר תושב ממנו. תאכיל לא קרוהים, ומומר

 יום פסח :מינו ועירוב חמץ בפסחים, תאכל ולא תוציאנו לא
 ברשותנו חמץ ימצא ובל ייראה בל זמנו, ימים •שבעת הנרצה,

 אליל ועובדי בתוכנו, להכנענים ותרצה, ברית תכרות ולא
 מתחום חוץ תצא, לא שבת ויום בארצנו, ישבו ולא נפוצה,
 משולח במת יזהר שלו. נזרו ימי כל יניח, לא הנזיר ;נבולינו

 ולא לחללו. ושיר יין לח, דבר ישתה ולא באהלו. יכנם ולא
נאלח, וזנ חרצן וכל לו. אסורים יבשים וגם לח, ענבים יאבל

:להבדילו יאכל לא
מלך אל
אחרת ח׳ מליחה

י  וסם גלעד צרי, מהלאים ותנצל פה׳ בכשרות חזבה אנוי̂י
 צופה עתידות במצות ברואים, ונפש גוף לכל מרפא,

 כפראים תאכל לבל תספה, פן ותזהר מרפאים, לפדותך
 יחדיו בחלב בש־ד טמאים: ועופות דג וכל וטרפה, גבלה ‘יי
 משכול עיפוש ושרצי בצידיו, מים ושרצי ,תאכל ולא תבשל לא

 פרידיו ושדצי־ארץ אוכל, פרי ותולעת ותולדיו, ע׳פות וש־רצי
 השכל: המטמטימים כנגדיו ונותר ופיגול תאבל, לא והלב ודם
 הפנימית חטאת ונם הטמאים, וההיות מבהמות, תאבל ולא

 ולא נאים, מזבח אש עולמית תכבה ולא נטמאים, וקדשים
 תעשה ולא באים. רןבנות מלח המקיימות תשבית

 לא מכהן כהן מנחת :הקדואים קדשים בבל מומות שום
 ולא וזונד,. חללה גדושה כהן, כל ישא ולא ממנד״ תאבל
 ̂ד*׳! םל יעבוד ולא בעוגד,. וטמא יום טבול ד,כד,ן יישמיש
 יאכלגה: לא תדומה הכהן גטמא ואם ישגה. וגם עובד במום
 ולא יחדול, גישוי בלא גם אלמגה ישא ולא גדול, בד,ן גבהד
וכהן הגה. יכנס ולא יבדול מת באד,ל נם במותנא. יטי*,א

הדיוט



ת ל ח ו י'וסוס סליחית נ

 בדין גדול פני ההדר ולא נא. יטמא קרוביו יהדול,לבד הדיוט
 הרונזה כל יאכלו לא זר וכר וערל חללה :תשווינה ומישפט
 אף זה שום לכל טבל וכל מלהסה תאכיל לא מוזה כהן ותושב

 האדמה, מוישבות בכל זכר לשום תסרם יטעמה.ולא לא כהן
 תירת־ ממצ<*ת :טמא ואוב ידעוני נכר כגוי תעשה ולא
 אלילים בשם למסיתיך תשמע ולא תגרע. ולא תוסיף לא

 ולא רע. מבית תאהוב ולא שנאתיך תעזב ולא המצורע.
 אבל זכותי־ תלמד ולא נגרע. איש הציל ולא חובתיך תמנע

 המום לא להיןד‘ מצות את ושמר בני הזהר : הרע וביערת
 תקיף ולא ותסורה תזולל לא חביריך תשנא ולא תטור ולא

 עמיתיף ממון בשום תבפור ולא תגנב לא יאשיך. פאת
 משני בהמות :זקניך פאת תשחית ולא שכיר שכר תאהר לא

 בשעת בהמה הפנים תחסום ולא מלאכה. בם תעשה לא מינים
 תנקום ולא ככה. עשוי שעטנז מינים. שני תלבש ולא מלאכה

 הרודפים מינים על תחוס ולא ככה. על האנוס עבריינים.
 לאח;ך תלוה ולא נדריך תאחר לא שפתיך מוצא כל :באחיך
 ולא ממתי־ תדרוש ולא תלוייך תלין ולא כספיך על ברבית
 אילדך תשחית ולא כגוייך תקסום ולא בי׳שעיך תכשוף
mכ כרמיך. תזרע ולא :מאכליך העושה h תאכלם ולא 

 כרידך פרט וגם שבולם. תלקט ולא שדך פאת תכלה ולא
 ואלם הרש איש גם רעיך תפלל ולא תעוללם ולא תלקט לא
 הובל וגם רוצה :תגזלם ולא תעשוק ולא משפטיך תעור ולא
 במלהמתיך תפחד ולא תבל גבול הסיג ולא עיניך תחוס אל
 ולא ותיבול תתגודד ולא בהמתיך חי אבר נבל כמו תאכל ולא

 ישא :ידיך בזרוע תחבול לא חוב ובעל ראשיך שער תקרה
 ישא ולא בהלותו סריס צא ימיו ̂כ יגרשה ולא אנוסתו אונס
 ומוציא עמיו בכל זר נשואת גרושתו יחזיר ולא שלומיו בת

בטומאתו יאכל ולא ימיו בכל ישלחה לא לאשתו שפרע
ודמיו שני מעשר

אמה



יוסף סליחות נחלת
מלך אל

ט׳ סליחר.
ומחיה כמות תנרע ולא לאהרים תמברה לא העבי־יה אמה

 לא ניפייה וגיד נסקל וישור גכירים בת כמו ועונה
 בדברים וגם בממון נהיה: גר תונה ולא אסורים בי תאבלם

 ואלמנה■ יתום בן ;בבשרים תקעסע ולא תהיה, לא מבשפה
 וגם עבריינא. ייעיד ולא תמשבנה. ולא תענה לא

 משונה. גזית באבני תבנה, לא ומזבה דינא. בכל קרובים
 לא נדהת עיר ותתננה. תתגל לבל במעלנה, תעלה ולא

 חובים׳ שום תתבע ולא :,ממונה בכל תהנה ולא תבנה,
 נפש בדין רבים, אחרי לנטות ולא לו. שאין במה מעני

 תמשכן ולא לו. זיכה שבבר מי בחיובים, תלמד ולא בשבילו.
 שנת חובים, כל תתבע ולא לאבלו עושים ככלים החובים.

 תעבוד לא יובל, ושנת שמטה שנת :לו עברה ■שמטה
 ותנוח ספיחיך. תקצור ולא תגבול, באילנות גם אדמתיך.

 תמכרו ולא תםבול עברי בעבד נזיריך. תבצור ולא בתבל,
 תקים לא ; בעבדיך תפרוך ולא כנבל תכלימו ולא בכנעניך.

 גם לעיים. וםוסים נשים מלכיך, ירבה ולא הנוים. מן מלך עליך.
 ימיך. כל ■ואנזכה ולא ■במצרים. תשכון ולא וזהביך, כפפיך
 :העניים מבעליו משכוניך״ תמנע ולא. עמלקיים. צר מעשה

 הדש, מתבואה וגם בא.רציך: תא.בל לא. הדש, וכרמל וקלי
 :בסדשך יגש לא. תפריש, במומו ובהן :בוא.יך עומר סודם

 תקטיר ולא. :■ ■בהמתיך תשהוט ולא. ,תקדיש לא. מום וכל
 וא.שה איש עדי מלבוש למזבהיך: תקריב ולא. תזרוק, ולא

 שניהם שלום , גרשה ומואב עמון :תלבשה לא. בהליפץ
 ותפרישה: תרהיס לא •שלושה, דור ומצרי אדום תדרשד,: לא

 לכל תבעול ולא. הקדוש־ה. ישורון בת ישא, לא. והממזר
יצא. לא. ,שנתו בל ,ההתן :וקידושה כתובה בלא ,אע!ה

יקחתוזוהלוי לא. יותר אבל מלאכתו, בעת פועל ובל מביתו;
באדמתו



ת ל ח ז יוסה סליחות נ

 תוסי־ף לא במלקותו, רשע וכל בהלקתו: ינחל לא באדמתג
 במקה :לקחתו עוד תשוב לא בשפחתה וחעומר ;לחבותו
 ובו רבר, שום תעשה ולא :חבירך תונה לא ודיבור, וממכר
 : רע'ף פני תלבין ולא חבת כל תרגל ולא :שמיף שם חילול

 בשדם תאבד ולא מאזניך: ולא.תעוות בדבר״ תם תכשיל ולא
 באוב ושואל ׳ תחרים הברים הובר :להיך‘ שם קריאת דבר״

 תנבא ולא : מזרונים תגור ולא ,שמרים תתנבא לא ̂ :וידעונים
 תוארים יפת תמכור ולא :כנענים כל תחייה ולא ״ זרים בשם

שעבדה  ומצבות אשדים״ כל תטע .ולא כגבעונים: ולאת
 לא בכור: ותם שני מעשר ויצהר״ ותירוש ודגן וחמנים:
מלם להר חוץ תאכלם  תזהר עולה מבשר ביכור״ וגם יר̂ו
 דעת באומד מהר״ בדין תחתוך ולא :תעכור קדשים ופיסול
 מלפניך״ :ריסס תמכור לא לצמיתות הזהר״ ובארציך :תזכור

 ;ידיך תקפוץ ולא ״ לבביך תאמץ ולא :עבדיך תשלח לא
 מזרעיך״ תהן ולא קרבניך: ת?מנה קדשיך״ולא תמיר ולא

 :לממדשיך פעם בכל כהניך״ ינש ולא :לדדשמידיך למולך
 תשחוט״ לא אחד יום :ברשותך חמץ בעוד תשחוט לא הפסח
 שמן הטא. במנחת תשים ולא בקהתך: ובנה בהמה

 ולא ״§השבתך: לב אחרי ״ תבעוט לבל תור ת ולא ולבונתך
:אמרתך תחלל ולא תעונן״ ולא תנחש

טלך אל
י׳ סליחה

 בהדשים תעבוד ולא אסורים לעזרה חוץ קדשים קדשי אכילת
 ורבו שכור שים למק־ ירש ולא הצמדים תגזוז ולא

 תותיר ולא הזרים יעבדו ולא לבושים והוסר וטמא שערים
 שמן לא עוטה סוטה במנחת ספורים: זמנם אחרי ממדשים

 ולא כהונה מעיל הקרע ולא תטה ליא יתום ודין לבונה ולא
 ממון כשוטה תתאוה ולא ממונא וכפירת ביטוי שוא תשבע
צחנה ואתנן:זונה כלב מחיר תקריב ולא ותתגנה חבירך

“והקטרת



יוסףפליחותנחלת
 משחה ושמן דודים בכל כמתכונתה תעיטה והקטדתלא

 לא אדון ובדי תעשה לא וכמהו זדים יסובו לא מעושה
 ולאתמטיד לביכורים התדומח ותפרישה תקדים ולא תסירם
 מלהציל תמנעו, בני אל :שיורים תאפה ולא ודב׳ש שאור

 ערפכם. עגלת במסום תזריעו■ ולא תעבדו ולא חביריכם
 תרגעו׳ ולא תנוחו ולא עיניכם. תעלימו לא וריעו, אה מאבידת

 חפציכם ביותר אמת, נביא תנטו ולא ריעכם. בהמת נפילת
 וגם כלאים, תזרע ולא עבודתם. ישנו לא והלוים הכהנים
 חליטתם. תמכור לא הלוים. מגרשי ואת במשכבוחם. בהמות

 תגלה, לא והנתק משמרותם. תשבית ולא הלוים, תעזוב ולא
 בשבילה. תעסוק ולא תלוינה, לא רבית :צרעתם תתלוש ולא
 אל תטגיר ולא הערלה. תאכל ולא בנה, על אם תקח ולא

 תנה ולא כמתאנה, תצערו לא תצילה. אבל עבד אדונו,
 נעלה בבהלה: תצא לא מקדש, עבודת בשעת מכשולה.

 תותיר, לא ובפסה :נבקר לא ר,רבן בלא ונעתיר למקדש
 :לשקר תדח ולא תשביר, לא והעצם בוסר. עד ילין ולא

 לא וגלות מיתה מחויב בורך. שלש עד תותיר, לא והחגיגה
 ודמיו תאכלה. לא באנינות השני, המעשר :כופר בל תקהו

 וחט־\ת ^,:■תמנה, בור ודיין ואכילה. שתיה רק תוציאנו, לא
 אלילה שום תקרובת תהנה ולא תאכל ולא תבדילנה. לא עוף
 יירא, לא צדיק צבי :ומשקלה מדות כל חסרונא, תשד,ה ולא

 גזירה. נפשות בדיני יורד! לא בדין והעד ישרה. בדין הדיין
 תפדה ולא תמכורה. לא לעולם טהורה, בהמה ומעשר

 ופסח לעזרה, חוק• תסרב ולא הטהורה. הבהמה הבכורה.
 בעד תאכלנה. לא המץ בחצות, פסחים ערבי גוברא: בבמת

שתחות ולא ממונה. בשום יקום לא תרצות, לא אחד  בחוצות, ת
 מעלאפודנה. הושן הטבוצות ולאיזה משכיתומינה. אבן

היא לזר יבמה :סנהדרינא דברי לפצות, ולא תסור לא
קודם תפטיר. לא קל סדשים מנעלך. חליצת עד באיסור,

זרונז



חיוסתסריחותנחלת
 קטרת לבד תקטיר, לא דברים ושאר קדשיך דם זרוק

 תנה ולא קדשיך בית להר באיםור. טמא כניסת במזבהך.
 בדיניך עטרו עד תמית, לא רוצת עבדך: בפרך לעבור תושב נר

 מהוכסות• ראוין שם־ה לפניך המנויים שלימות, מצות תמו
 :■להיך צוה אשר ,־תמימות מצות רמ״ח עם :גידיך כמספר הם

 תבמים אזניך;־יםדו שמעה שנים רשומות, תורה כמספר
 נהניו וברכת ,ידכה ליטול צפו :יקרה מצות שבע ,הלכה
 נר :לשירה טוב ביום והלל ,ערוכה מנילה ולקרא :ישרה
,לברכה מצות תר״ך :גזירה סייג ועירובין ,הנובה ונר שבת

:תורה כתר סימן
מלך אל

יי״א סליחה
 ושכליל ,חיינו בית ותבנה :תעלינו לארצנו להינו, שובבינו

 והחישה עינינו. את ותאיר ותרצנו, ומרבנו מקדשנו:
:לנו עוזר היה ה׳ וחנינו, ה׳ שמע :צדקנו למשיח מלבנו,

ד,ע״ל ר,' ד,׳!חנינו שמע
ך  העצום, הצום העבודה: את בזכרי חמרמר, ולב מר לי מ

 :העדה עונות כל המכפר, כפור ביום מיועדה: סליחה בו
חי ,מאשמתם לנקותם ד  לנו, תזכור זצור :ותודה וודטה ב

וכר שפע ;ראשינו אדם זכות
חל המכהן, כהן וראש  מביתו להפרישו, להקדישו, :מאחיו הנ

:בפיתוחיו להרגילו תמים, ימים שבעת :נצחיו לבית
נח זכות לנו, תזכור זכור :תהתיו אחר כהן ומזמנין, ומתקנין

וכו/ שטע :ומלטנו

 ישנה, לבל הנבונים: הזקנים והשביעוהו, איימוהו
נדכה, בלב בוכה, הוא הפנים: בעבודת פןיגונה,

 שר חשדם על ומבכים, ,בוכים והם כצפעונים: נחשד כי
וכו׳, שפע :אבינו אברהם בזכות לנו, ברית היום זכור פנים:

ליל



יוסחסליחותנחלת
ל  , ויזיה יקרה פן :עיקר כל ינום לא כצפוה ער כפור לי

 הכמות דבר כהניג לפניג וקורין :נהקר לא אדם כי
 •כור t בורך אור עד אותו ,ומעסיקין ;ומפיגין 1 יקר ודרוש

 וכמ שמע :אבינו יצחק בזכות לנד ברית היום
ך  אשר עה קהילת :ליושנה עטרה החזר > עונה ל‘ ,נא הי
.תפרקנה צור מתי נירם׳ תכבה טרם ז תייחלנה כמה זה נזעם/
 לנק ברית היום זכור t מונה האר ובנה לארמתה אותם, נהוג

וכו׳ שמע :אבינו יעקב בזכות
מלך אל

יב. סליחה
 והלכי, דמי אקריב נבחר. כפור יום כי לכבי, על ברעלותי

 כצמר יהיו חוכי, זדון לי נא. סלח הכוחר. צור לפני
הקשיכה הי למחר. נם הלילה כקרכי, כה לי ותן צהר,

וכר הקשיבד, ד,׳ ;תאחר אל ועשה
ל וכהן הלילד, עבר עת כהני נבוני נוערן ח  ירד ינדל, נ

 נעלה. וטבל פשט בוצין, סדין פירסו הטבילה. לבית ^
 יוסף. זכות לנו זכור בנילה. זהכים ולבש־ והתאפק, ונסתפנ

הקשיבה ה׳ השחר: בתפילת
ד וכבש לעזרה. בא ומיד קידש. ורגליו ידין  שהט נקדש, ^

בקירה. למזבח זרקו ^דש. בכלי דם וקיבל ברירה. רוב בו
 משה ברית לנו זכור המנורה את להיטיב מדוש, להיכל ונכנס

הקשיבה ה׳ :כשהר המבהיק
 ויקר בששון ויצא הנשארים. והיטיב בורך ר!טורת והפטיר

 ומנהת ביקר סלת ומנחת ואיברים ראש והקריב
 לנו זכור בשירים לויים ודברו יקר יין וינסך ימרים חביתין

 הקשיבה ה׳ :ותבחר לעמך ותרצה אהרן ברית
 כיפור היום מוסף הכבשים. שבעת עם הפר והדךיב סידר

 לאישים עולים כולם כמספר ונעהתם ונגשים. נרךבים
 פנהס ברית לנו זכור דורשים שנית וקידש ועופר כאיל צעד

הקשיבה הנביד:ה׳ הסנאי



יוסהסליהור,נחלת
ט ש  זהב ™ל גזרןתון הפרוה. לבית והובא זהב בגדי פ

התווה. רבן ובגדי וצהב וטבל ידד ההוה. הקידרס
 זבות לנו זבוד צוה. אל דצון לעשות ונלהב שליישית וקידש

הק-־ינה ה׳ :ואיחד חטה הדמים נון בן
מלך אל

י״נ סליחה

 לדדמו הוא דא׳שו והציבו. פד העמיד ואולמו מזבח בין
 שתי וםמן־ לשמו בהן לו ובא למעדבו הוא ופניו

 עמו אלהיו ה' הובו על והתודה ואימה בידאה ונגע בו. ידיו
וכו• אלהיו ה■ ;בן מלך ותלועת

 לי בפר בשם, אנא וכפל ופשעתי: חטאתי השם, אנא נאם
 :קדושתי שם בשמעם השם, ועם והבהנים :וביתי אני
 עלי, זבות למען עשה האמיתי. הקיים השם, לפני בודעים

וט' אלד,יו ה׳ :הנביא ושמואל
 מימינו, קדואיו םנן לו בא מזבח לצפון פנה, עזדה מזרח

 טרף הנו, שם שעידים שני משמאלו. אב בית וראש
 עשה אלו. שעירים שני על ניתנו, גורלות שני ועלו. בקלפי

 ונו' ■אלה־ו ר,' ;בקלבו קולש דוה דוד, ברית למען
 יקרנו, וא^ימ&מאל ימינך. הגבה ימינו, ביר שם ראשית

 הטאת שעיר בשנותנו שם גורל שמאלך. הגבה
 למען עשה בבודיך שם ברוך יענו, בסול והשומעים לשמיך

ום■ אלהיו ה' ;1ב אלהים הבכת כי שלמה זכות
 ולשהוט קרניו. בין עזאזל שעיר זהורית, לשון יקשור

 לשום שנית, בא לקוניו. וזה לשילוח זה בצוארית.
 וכל וביתו לו 'שארית על להתודות קנייניו פר אצל ברית

 ונו', ד.יארה-ו :התשבי ואליהו אלישע, זכות למען עשה כהניו.
 דמו, במזרק קיבל פרו. ושהט מיהר בעצמו, ושקד זירז

טי הבירו. רגזו ומרם בערו. נהלים ופינה עמו מחתה נ
יונה זכות למען עשה עזרה. ברובד הגיחה מפנימו בה יחתה

P 0)



יוסף.סליחותנחלת
:הנביא אמיתי בן

מלך אל
י״ד סליחה

 ומילא וחפן קטרת. מליאה ומחתה לפניו, כף לו יוציאו
 בוא עד ולפניו, לפנים ונכנס שרת. לבלי ונתן הפניו,

 הן ותימורת. עשן עתר צפוניו, ונמלא והקטיר הנרית. לארון
 דקד עלי לאחור שב t ותפארת והדוה עוז לפניו, והדר הוד
 כבודו. שם ברוך לאל ערך, קצרה תפלה יהידו. להיכל לו ובא

 צורך, וכל בפרנסה יסודו. למראל לכל מברך תהי זו שנה
 בעתרת• זכותו זכור דניאל, למען ירידו.עשה גאון ישבת ולא

 צופר, למקום ונכנס . בו ממרס מי ,מיד הפר דם ונטל ויצא
 ברךבו. להזות במספר,כמצליף שמונה והזה בו. אצבעו וטבל
 ■זבות למען עשה מעובו. למטה ושבע לכפר, למעלה אהת

 בכן והניחו ■חוצה, ויצא עזב : בוערת. לאש ירדו שלושה,
 וקיבלו שחטו הנאהב. שם, של נרצה, שעיר לו קיבו זהב.

 הפר בסדר והרצה, דמו והזה נלהב. כאיש לפנים ובא בדיצה
 ר,דר1 ר,יר :הגברת ואסתר מרדכי זכות למען עשה יוהב.

 לפרכת הצעיר, מזבח בין והנוע פר דם ונטל שעיר, דם הניח
שמונה. עוד להזות העיר, שם מבחוץ ארונה. בין

 עזרא זכות למען עשה הבונה, להשלים שעיר לדם עשה ובן
 נאותיו זהב למזבח זה, לתוך זה דם עירה :במהירות הסופר

 ומזה זהבו ונגלה :קרנותיו ארבע על ,הזה דם.תערובות
 מזבחעולותיו: על מזה, שארית ישפוך טרדותיו על •טבעה

 ז המשרת הצדיס שמעון זבות למען עשה
מלך אל

־טו סייחה
המפורש בשם לפניך רהתודות ,פתה ופיו. לג ובא

שתלת שעיר בראש :לעדתיף כפר צרה, * עונות בל מ
שתטת פניהם על :עטיך  שפתי ה׳ לנגדיך משתחוים בה

ת*תח י ”



יוסהסליחותנחרת
ת תהלתיך: יגת ופי תפתח.  להוליכו עתי. איעז ביד מס

 מלווים יהובר: שעיר ראש על עדתי. בני עונות כל המדבר:
 .ושתה אכול מזון, הרי : נשבר לב על לדבר יסירתי אותו
 :תהלתיך קודש עיר ירושלים למען עשה דבר, לשום נצרך ולא

 וחציו .בצור קשר חציו :זהורית לשון חלק לצור, וכשקרב
 :להכרית עד ומתגלגל מצור, לאהוד דחפו :הקרנות בין

 ציון, עיר למען עשה צרות מכל וחלצם ותיצור, עמיך תרצה
 אשר :והשעיר פר אצל הכהן, נגש אז :כבודיך ^סכן עוז

 נתנם אימוריהם, והוציא :העיר קדשים בקדש מהם: דם הזה
 : בוער לאש להוציאם ,בשריהם את קלע : להבעיר במגס
 בא ,הנשים לעזרת :תפארתיך והודש היכליך, למען עשה

 :ומגדול עוז מות אחיי ,אשים בתורת וקורא :גדור כהן לו
 קדשים, ספר וגולל :הגדול היום בזה מפודשים., בעשור ואך

 :סגולתיך לעם נתת תורתיך. למען עשה :הבדול בחיק ומניחו
 יועם, לא ספר זה :ובינתכם דעתכם תנו לעם, ונאם חתם

 רק :משמיעתכם יותר ,נועם כל בו קובץ :לפניכם קריתי
 קדושת למען עשה :לאזניכם בפה קודא ׳ עם פקודי בעשוד

ובו/ שפתי ה׳ חסידיך: ועבודת ,דת

׳ מלך אל
ט״ז סליחה

 בונני ברכות שמונה ■הודו: לנו בחות נבוני, סוד יקרו מה
ח: כהן ברכת  מעמדו: על בעמדו פניו, צבאות כמלאך יסו

 שם את יהללו :כבודו שם את לברך בארמוני, צום זה ביום
 ומלכינו: יוצרעו הנחלתנו: נהלה לבדו: שמו נשגב כי ה׳,

 קדשנו׳ במצותיו עיטרנו: אמת בתורת בט, בחר ברוך
 ענינו אלהיט: הוא אתה אדונינו, לך מותם :פיארנו ובעבודה

ת: ברית אב למען אבינו, נא ט ונו׳. יהללו ד

לן אר, ותסלח לבניך, ורחם חוש :קבלינו בתשובה פניך. ה
חטאינו



יוסה סליחות נחלת
 בישועתיך, פדינו :עונינו את ותמהול לנגדי־ ונשתטה :חטאינו

 עקדו: אב בן למען בוראינו, נא ענינו פשעינו: על וכפר
 עד ותיצויה, בו תבהר : קדשיך תבנה מתי ונורא, גדול מלך
 קומה ידרשך עת בבל עמך :עזרה לך צפינו :ימשך מתי
 תם למען גואלינו, נא ענינו :במקדשך ונגילה במהרה, גאול
 ישראל בני :לכפרה מעותד אדיר, היום זה הן :עתידו הש

 והשקט בשלוה תזהיר, לעד נירם :עזרה ממך מייהלים תדיר,
 ענינו.נא ובטהרה: בקדושה יסדיר, בהנים וברכת תדירה:
 גדול כהן התפלה, שאר השלים :יסודו צדיק למען דורשינו,

 סלה- שפתי ושיה :בגולה עתה גם עלילה, נורא יקבל :נעלה
 :נעלה כולנו ואז גאולה, יום עת בוא עד :לתהלה מעט במקדש

:יהודה שבט למען והדר, הוד נא ענינו

מלך אל ״
ד ס  פשט הדק. לבן בגדי :בדתו רביעית וקידש בצדק. כהן ש

לבש :במעלתו ונסתפג ובדק. וטבל וירד מגופתו:
 הקשיבה צדק, ה׳ שמעה :המישיתו קידש ועוד והידק, זהבים
 נעשה שעיר היום: קרבנות להשלים יצא, לעבודתו .דנתי:
 ואיל ,אילו ונרצה, הקריב ואחר היום: ממוסף שהוא הוצה,

 ענינו ;פדיום לנו והמציא ותרצה, לעמך תבהר :כיום עם
 חטאות האימורין, והקטיר :לוחותי רד למען לעד, ועוד

 וניסכיהז :נקרבות אילים שני העישורין, ומנחת :הכתובות
 מאושרי ישורר, לשבטי תשפיע :המצובות כמשפטן הברורין,
 וזירז מיהר :בביתי כיהן למען וישר, זך ענינו : הלבבות
 בין של .1מ1י תמיד מקריב :וקיים הי רצון לעשות בעצמו,

 כולו והקטיר :קרניים על זרקו דמו, וקיבל שהטו הערבים
 קינא למען וקים, חי נא ענינו :יום כל כמו כהלכתו כתומו,

 לבית 1ל בא :מפעליו כל מעשות אלה, אהר הנה :לדתי
הזהבים וגילה, ופשט נצב :ורגליו ידיו וקידש הטבילה,

מעליו



יא יוסוז םליחית נחלת
 לכל, מוי נא ענינו בנזהלליו, ונסהפג ועלת וטבל וירד מעליו
 :ס־סהריתה פהותים הלברטיט, לו יביאו :אותי הבנים למען
 הדמים לבנים ולבש מבי־ו; מוסיף ואם שלשיים, נדבו צבור

 בף להוציא קדימים, לסודש ונבנם ;כהלכתה עור ולידש
:הרמתי למען שמים, יושב ענינו :והמהתה

מלך אל
י״ח, סליחה

רי ח  להשלים ואמצני הזמני רצוניך: לעשות כהני בא זה א
 ולאיכלמו ביאנרמויךודורשיך: יבושו לא מצותיף:

 לו הלך :לעכדך עוזך תנה והנני, אלי פנה :בהירתיך עמך מני,
 יעלו ולא סלה, לבנים ופשט ;ורגליו ידיו וקידוש הטבילה, לבית

 וירד :אצוליו הו־ דת כחוקות יבלה, עדי שם לגנזם :עליו עוד
 נעים למען בה. בביר ענינו :אליו קרבו וכהניו ועלה, וטבל

 ורגליו ידיו :שמוגה זהב בגדי לבש, בגדים ךיבוי :זמירותיך
 :הארמוגה הדביר קודש, להיכל וגכגס :כנה לתוך מכיור סידש,

 צדסות, לובש• ענינו :הערבונה בין של רמש, קטורת והקטיר
 :תמיד מנהת והקריב הצירות, יצא נגיד :משיחיך הוד למען

 הנורות והדליק ונכנם :התמיד נפבי עם :ירךות הביתין
 הזה ביום טהורות,־ עבודות והשלים תמיד: ימים כשאר

 השיתהוה :לאישיך הוריד למען מלכים, מלך ענינו :הנחמד
 ולבש לו פשט זהב בגדי :פעמו עשיירית וקידש לו ויצא
 טוב ויום :ואולמו ביתו עד גילו, בני עם נלוה :עצמו בגדי

 למען ונשגב נורא ענינו :עמו ומרוב לאוהביו בצהלו, עושה
 מת־ת יום מפעלו; על ■ממה הגדול, הכהן ברוהיך; שנים פי

 זו שיגר, גדול כתב על וחרט ;בהילו בשלום בצאתו יתהלל,
 ענינו ;לו בבד, עם אשרי ומגדול, עח עם אשירי :לו לזכר

:במאמריך דג בלעו למען נופלים, סומך
מלך אל

אשרי



יוסףסלחחותנחלת
'״ט סלזיחה

״ף סדר על אחרת בי״ת ̂א
רי ש ̂ט בכזמים ובדי̂ך ורוחות ארון ראתה. עץ א  וכף רא

 אש גחלי .וחטאתה שם גורר :ידיו שתי על בהפנו ומחתה.
ת גדלו ומצודיו; ארמון דביר ומנחתה זבהיט דם ותמידיו:  ל

 המור הר והדרתו. היכל הוד יחדו: שמו ונרוממה אתי
 וכהן ומערכתו ומזבח ותפארתו האולם זיו :ומערתו
 אשרי וטהרתו. רבושיו חן בחופתו: כמלך זך ויפעתו:

 .חזון הרבה למען דלים- עוזר ענינו : ראתה עין
 יבפר :רקתו על תרויה ,הציץ רבדש טהור :לחסדיו

 כרוב מתנוצץ. בד כתונת : עזותא על ימחול ערץ. פני על
 ענינו ראתה: עין אשרי פריץ׳ דם על לכפר ממ/טחםכותא:

 על בד מכנסי גדודיו: לכר תורה סיבץ לגזען ומציר. פודה
 משפט נר לכפרה. חשן נשוא :ערותה על מכפר בשרו.

 על :למהשבתא היא פריחה הגורו. אבנט סיבב :בעיוותה
 .ומצדיק צדיק ענינו : ראתה עין אשרי בהרהורו. רב עון

 היא פדות במצנפתו. רברש פאר :לבובהרדיו בכל שב למען
 קשור :לכסותה רע רשון צר בתפארתו. מעיר צניף :גאותא
 אשרי ^־:■עבודתו. רצון :רזרותה מחול קטבה פתו. בכת אפוד

 חלומות גד המודות למען לקוראיו קרוב ענינו :יאתה עין
 תוף וזמירתא: בנבר שיר ובחצוצרות. בפה שיר :ועתידיו

 קור ש׳מרע וצלצלותא: חריר תרועת וכנורות. ומחול
 טהורות עבודות א׳רה עבותה. ועוגב במינים ושופרות.

רדו שרש רמען והנון. רחום עננו ראתה: עץ אשרי
וכו׳ גדלו יחדיו: לככשן

מדד אל
כ׳. סליחה

ען ע ונחרב לגדור:שובבנוופשענו. לב שמנו במיירנו.ולא ת
מצח :לדור מדוד וטולטנו וקלמרנו. רשענו :הדור פאר זבור

צור



יב יוסף סליחות נ־חית
 תמשרד בבג תאנף הלעולם עדר: בלי ופיזרנו עלעז צור

 פני עלינו: הבא רבל אלהינו הוא צדיק לדורזדור: אפך
 ועל אבותינה עונות על :ראשינו נרים ואיך כסתנה ברשת
 ענינו :מעלינו גודל על בקשנג ממך סליחה :עצמינו עונות

■והדר: בעוז מרכבה צפה למען שההים. שוכן
וכו/ הלעולם

ו רנ ס ח  לא ימנינה רבו מה : בדים ולא אשים לא לנה ואין !
 כמה :ועדים ולא היכל ל*א נאנחנג נשבר לב :דקים זלא נורל
 תמימימ תומך ענינו :חלבים ולא זריקה לא בשרינו^ את

 טהרה לא נזרינג הושלך ?ם :והסדיר לבו טיהר ימיני למען
שאור יצועים.: ולא  הרב לבונים: ולא כרובים שכלינגלא טפ

 לא שבתו.מנו; ולא'נסכים:זבחים מנורה לא ששונינו. מקום
 לבשה הדסה למען אברהם, אלהי ענינו :ערכים ולא סמים

 הוי ציצים: ולא פרוכת לא פארינו, בית ושמם : בהדר מלכות
 נשארמ לב דויית רקחים: ולא קטרת לא זבולינו, על הה
 ולא תודה לא אויבנו, בין גולים :תמימים ולא שלמים לא

 בהדרת :הדור פרצות גדר למען יצחס, ופחד ענינו :תמידים
 ומהופף נהורא, וזיו אולמר רעיונים. כל יתמהו הבחירה, בית

 אלהי :שכינ^־צירנים והוד ומורא, כבוד שמה פנים: כל על
למען אביריעקב, גא ענינו שנים: בקרב קדשך ■מהרה תבנה

:החר גדול זרובבל

ל ך א ל מ
א נ  תבנה נדוהינו, כל תקבץ :תחנתינו תאזין מלכינו, צור א

 שובה פרצותינו: בעניינגתנדור ביטהאל ארמנותינו:
 כעסך והפר ישענו אלהי שובנו :דגלתינו תרגל שבותעו, :את

 עמיך, על רחם :היכלעו תהדר חסדיך גא גלה :עמנו
 קרב :נשמותינו תזגך בחוניך מבור דלה :קהילתינו תדעד

עניתנו״* כימות שמחינו.ברחמיך, ורחמינו תחנינו סגולתיך עם
העלינו



יוסחסליחותנחלת
 תישר העירה ישע ציין ;ותרצנו תטהרנו במהרה, העלינו

 ות פ! j עונותינו תכבוש וכפרה, ומהול ושוב נ נתיבותינו
 והדרה. בעוז ונרננה :הטאתינו תלבין פזורה. לצאן תשלה

 * ותפדנו תמלטנו ז תזבלינו טוב זבד ז ימ,ינו בכל ונישמהה
 תסלה ערינו, וחמול הום ;נקמתינו תנר,ום קראינו, ביום עננו

 השיוב אתה :ונשאינו תעטרנו זקנתינו, את סבול ;אשמתינו
 :מקדשינו תפאר תשפיע, אל טובך :לנו תתן וישעך תהיינו,

 תקרב תשעשע, ידידיך :קרנינו תצמיח תופיע, משיהף נגיד
 ישמח בו כי ;עבודתינו תרצה ונריע, לך מזמרים :גאולתינו

 תשמע יהלום, צום היום כבוד :בטחנו קדשו בשם בי לבינו,
 זה עם שמור :מאמרינו תתיר ונכלם, נבוש לא :תפלתינו

 תקבל כולם, ענות תבזה ואל כללותינוז תרחם נעלם, צור
:תכתבנו חיים בםפר מלבנו, אבינו :תשובתינו

מלך אל
כ״ב. סליחה

א בו  על ואפרע אפים, על אקוד דלתים; דופק נכנע, כעבד א
 אתהלך שמים: שוכן אל לפני ואשתטה ברכים:

 יחיד לברך, אתה נורא ההיים: בארצות ה לפני
ך כל סובל הסיבות, בל סיבת : ומיוחד מ ל  כל ביהר ^
שמע כולם יניחן יעידון ומטה, מעלה ברואי  ישרל כאהד:

 :בריותיך למול וערך דמיון, לך אין יחיד :אהד ה' אלהינו, ה•
 לא כי יתמהו לב חכמי :לאהדותיף םוך. ואין לגדלך, קץ אין

 שמך הילבדיך: הוא אתה מאד, גדלת מהמהותיך, יחעו
 מדמון הנצחי, הקיים אתה כי :לעולמים ישונה לא לעת ה׳

 מלכותך :ורחמים בחפד כרצונך, עולמך בראת :מדומים לכל
 :עמיך תהנת תאזין קדשך ממעו :עולמים כל מלכות

 בשמים אל מי אשר :זולתיך ואין ■לוה אתה בי בך הבוטהים
 הופש ואחה וכגבורותיך: כמעשיך יעשה אשר :ובאריזכמוך

בל י



יג יוסןז סליחות נחלת
 פרטי בכל חודרת והדגההך מחשבותיהם. ויודע בטן חדרי כל

 יהד היוצר .להם יחסר אשר מהפורו די איש לכל לתת חייהם.
 נביאים רועים הקימות אתה : מעשיהם כל אל המבין לבם

 ומשהרבינו מעלותיהו. כפי אהר לכל עמהם ודברת ליישרהו
 נאמן ביתי בכל משה עבדי בן לא שמתהו. כולם על לראש

 סיג מכל לנקותם וקדושה חכמה בדרך בניך להדריך :הוא
 בפרישה עליהם נתעלה הנביאים ואדון הדשה בריה לעשותם

 לבבכם שימו ישראל עמי :כמשה בישראל עוד נביא קם ולא
 יקרה תורה עליכם. אצלתי ואצולה המרה,טובה דעתכם. ותנו

 : עמכם דברתי השמים מן כי . לכם נתתי מאתי וטהורה
 מפינו ימושו לא .ימצאנו המביךבה המתוקים וטעמה דבריה

 לא :עולמינו זמן כל בתמורה שינוי לה אין צאצאינו. זרע ומפי
 כפי רע רשע לכל תעשה ממנו:ינקם תגרע ולא עליו תוסף

 תרהמהו אתה בתשובה בו חזר אם לבד פשעיהו
 לאיש תשלם אתה כי כמפעליהו. לצדיק תתן טוב ושכר

 לפדות כצבי. רץ מהרה תשלה צדקך משיח ידיד :כמעשהו
 ידי על הבטחתנו כא\שר .כלביא יתגבר ישועתך רןז מחכי
 .הנביא אליהו את לכם שולח אנכי הנה תשבי. לביאת הוזיר

־ןיה-לישני טל הפועל. יום בבוא יתקע גדול שופר קול  עפר ה̂ו
 ה׳ ותעל. מתים להחיות אלהינו אתה נאמן ממעל. תוריד

ויעל שאול מוריד ומחיה ממית.
מלך אל

כ״ג סליחה
ר5ב?  שלש ברית לנו תזכור נבחרה אדיר צום יום לחודש שו

 על עומדנצב משהרבינו בזכות היקדה מדות עשרה
 באנו עלילה נורא : ויקרא פניו על ה׳ ויעבר ההרה ראש

 שינון במעט אליך גשנו פנינו בבושת ותחנון בתפלה לפניך
רחום אל ה׳ ה׳ מהונן מבלעדיך אין כי הרבים בחסדיך בטחנו

וחנון 0(



יוסחסליחותנחלת
ת הקיימת.שנזרם הפליטה שארית רהמיףעל נא והנון:יהמו ב  כי

 ארך האמת זרע בהוניך בני הם בניך בי נזעמת ד1ע תהי ואלי
 וזהב בבסף בעסקינו בי רים1מ והננו :ואמת הסד ורב אפים
 אך ונרפים. עצלים אנו ומצותך תורתך ובעסק ורודפים. רצים
 :לאלפים הסר נוצר הצופים נביאים אבותינו זכיות לנו זכור

 ומהלתם כאבם רפא נאקו. ושמע מנפול ונחלתך עמך סמוך
 נושא תרחיקו. ולא לשבים מאר קרוב אתה כי נזקו. כל והסי

 אשמתינו מלוב בעינינו נפלו פנינו :ונקה וחטיאה ופשע עון
 בעניינו וראה בעוכרינו הרע היצר כי נאמר ומה נענה מה

 :ונחלתנו ולהטאתינו לעונינו וסלחת פשעינו וכפר ורהמינו
 ברכינו וכשלו ידינו רפו און. שבענו כמה זה מעללינו מפרי

 הנשתוון כתב הובת ומהוק עלינו רהמיך נא הגוון.יהמו ונהפך
 חמדתו פרי קטן בעם בחר כל יוצר עון: נושא כמוך אל מי

עונותיהם ומוחל סגולתו עם בישראל רק אומות שבעים מכל
 שובה :נחלתו לשארית פשיע על ועובר בעתו ושנה שנה בבל

הקדוש היום יעבד בטדם הוא. מדהם כי אלהיך הי עד ישדאל
 תאחרוהו ואל עולמית הטא ועזיבת בחרטה ההוא• והטהור

 ליה ־עינינו ועמה ; הוא חסד הפץ כי אפו לעד החזיק לא
 תוחלתינו הוא ואך מושיע מבלעדו אין כי שיחנינו עד תלויות
 יכבוש ידחמנו ישוב יטשנו ולא יעזבנו לא לישועתו מצפים

אותם תנחם ש־מתם לא עליךתמהול שיראל כל עיני ;עונותינו
 לאדץ עולם כימי ותנשאם תנטלם לצדותם די ותאמד מיגונם
 תחבוש הזה היום :הטאתם בל ים במצולות ותשליך :אבותם
 ועומק שקר להבלי עוד נתעה וגא :הנדהם ולבבינו פצעינו
 : שוהם כאבני המתנוצצים לעבודתך תקרבנו אך התהום

 אלהי מעונה צודנו חי חי :לאבדהם חסד ליעקב אמת התן
פזודינו קבץ :נדדם בגלות כמה תסבול'זה זקנתינו :קדם

והעלינו



יד יוסח שליחית נחלת
לאבותינו נשבעת אשר :בקדם הקדושה לעירף והעלינו

:קדם מימי
מדד אל

לאדוני״ו. המוד״ה פי׳ אחרה

כ״ד. מריחה

 עמוק רוממותך הוד :יבילנו ומי והנורא הגביר הגדול האל
 :כולנו ועושה היוער והבורא המאציל אתה :ימצאנו מי עמוק
 הפשוטה מאהדותך נ אלהינו הי הוא שאתה לף אנהנו מודים
 בנין בל כוללת אהת ומנקודה :פניני ד1ס עשר הסונים כוננת

 בתר :ועוני עמיך לעון תמהול אהי״ה אשר אהייה :ארמוני
 וממך ;ה׳ בכהך מאץ יש הממציא הוא ואתה :ה׳ לך יתנו

 ורחם הום י-ה :רעיוני כל תהלת העליונה החכמה נובעת
 : ה יראת חכמה ראשית :יגוני כל והסר , ישראל כנסת על

 הבינה מסוד שמענו: פיני בהר קדשך מפי יצא דבר
 שלימה בתשובה החזירנו אלהינו ת :כוננו שערים המשים
 מקדם מלכי הוא אתה הלא :תביננו ה׳ מבינתיך :והבלינו
 אל :בעולם אלה כל גלית הסדוש בחסדך : הנעלם הטמיר

̂לם ה׳ והסד : תתעלם ואל לשועתינו הקשיבה  :עולם עד4 מי
 גבורתך ומעוז :ש,וטני בל נמוגו גאונך והדר פחדך לתוקף!
 על הוס האבות על כהסתה אלהים :מעני כל סוה בים נטבעו
 עם מבל בחרתנו אתה :ה׳ לעולם גיור אתה :וניני ניניהם

 הי תזוננוותקיימנו: הטהורה ובתפארתך :קדשתנו ובתורתך
 וברצונך אתה עוזמו תפארת בי :בלחצנו וראה בעניינו הביטה

 בנצהך : תזניחם לא בניך על להוזיך דברת :רךנינו תרום
 מהרון שוב צבאות ה׳ ורחום: חנון אל אתה כי פצית ועוזך
 ומטובך :ינחם ולא ישקר לא ישראל נצה וגם והנחם. אפיך

 לא לעד בי פיך אמרי בהוד הבטוחה ישראל כנסת על תשפיע
:נבהה ודרך למישור העקוב ישיור צבאות אלהים :תשבחה

הדר



יוסף סליחות נחלת
 אדם נשמת ה׳ נר :אשיהה נפלאותיך ודברי הודך כבוד הדר

 : ועדגדולם למקטנם יזונו ישעך מיסוד העולם והשגהתךבכל
 יסוד והצדיק : בהתפללם לקולם ותאזין לעמך הושיעה שדי

 מלכותך ומעלה:ובעוז מטה ברואי כל לפניך יודו יהיר עולם:
 נאמר ואז מקדשך בית תבנה ה׳ :ופעולה יקר כל ראור תוציא
 : משלה בכל ומלכותו מלך ישראל אלהי : וצהלה בגילה
 תוציא ברחמיך שתהנינו: עד תלויות רך עינינו אלהינו ועתה
 ועל טפינו ועל עלינו והמול הום :ורהמינו משפטינו לאור

:קראינו ליום יעננו המלך הושיעה ה׳ :עוללינו
מלף אל

‘ עו׳ני׳ו ע׳ל׳ המהו׳ד׳ה סי׳ אחרת

נ״ה םל'חה

 רק אני כי :האדם מהו כי ראש בכפיפת לפניך באתי הנה
 לב יצר הוא מנעוריו רע :אדם ולא ותולעה רמה עפר

 לפניך אנו .מוז;ים :האדם לךנוצר אפעל מה הטאתי :האדם
 והרבינופשעים לך כיהטאנו האדונים: האלהיםואדוני אלהי

 ולנו הצדקה ה׳ לך :שנים כמה זה נפרקנו לא כן על :ועונים
̂־״ת&והים כי עד בזדונינו. תעתענו :הפנים בושת  מה :היינ
 משוטטות הלא :בתהום נתכסה האם אל. יפקוד כי נענה
 :האלהים מיד יצילנו מי לנו אוי :אלהים ה׳ עיני האיין בכל

 רוב על :להרים ראש נוכל וא\ך פנינו כסתה וכלימה ובושת
 לפניך נצטדק ומה נדבר מה :ומרורים וראש כלענה תיעובינו

 דלים :תכפרם אתה פשעינו מני עונותגברו דברי :הרים יוצר
 כפעלנו אם:תשפטנו י״ה :החזמנו רהמיך בשולי היום כמונו
 נאבד כי יוצר לך יסכון ומה כולנג נהיה הבלים הבל

 הננו :עמנו כעםך והפר ישענו׳ אלהי שובנו :באשמתינו
 עול שכמינו. על סובלים :גזוזה ברחל הזה המר בגלות
:ומזה שמה עריצים תהת פיו יפתה לא כאלם :העליזה מלכות

לב



טו יוסף סליחות נחרת
 כשרג תלבין עתה :תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב

 תאזין עונינו: דכוד יפקדו ולא יזכרו לא ופשעינו: הטאתינו
 ביום יענינו המלך הושיעה ה׳ :תפלתינו וקבל דמוע תהן

 תמלא :עלינובהסדךובטובך תרהם אלהינו למענך קראינו:
 נין אנהנו עמך כי :בך תלויות עינינו כי לטובה משאלותינו

̂י צבאות ה׳ :אהובך אבות זרע  עמי : בך בוטה אדם אש־
 תפרוס היא רק בי :ומצותה התורה להוקי לבבכם שימו

 כל ועזבו פשעיכם על נהמו, עממיתא. מיד מגלות אתכם
 ולא כי.כשלת: אלהיך ה׳ עד ישראל שובה משובתה:

 לדברי אזן. תטו ולא :מרעים זרע הנכרים בחוקות תלכו
 :ושועים ישישים ונין נכד אתם כי זכרו :המטעים מסיתים

 נאם אלילה נורא :הרעים מדרכיכם ישראל בית שובו שובו
 :בחייכם אם כי המת במות אחפוץ לא כי נביאיכם לחוזים
 :אליכם ואשובה אלי שובו :בוראכם וזכרו מעשיכם חפשיו
 מכל יקבצכם :ישעכם צור אל פני את חלו ותמימים ישרים
 מקדשכם: בית ויבנה אבותיכם לארץ פזוריכם: ארצות

 לאל תצפה קווי אהד וקווי :אלהיכם יאמר עמי נחמו נחמו
 נשבעתי בי :קדושיך צור אמר עמר ימי העץ כימי כי :יוצריך

שבותך את אל^: ה׳ ושב :זרעיך אכלה לא כי ה׳ נאם
:וריהמך

מלך אל
כ״ו סליחה

הכיפירים כיום

 קדשץ ברוכים אהובים .ברכה יום העשור צום האביר ייום
 כתות כתות התקבצו דגולים׳ גאולים כהלכה: אותו

 כפרת יום : מלאכה בכל הוא אסור הזה ביום כי כמערכה
 צופיה לך עיניהם ותיקים הדורים .יה לך נפשנו ענינו העונות
כי יה. לפניך מתחננים מטובך שבעינו פצו הסידים זכאים
יע ועלזו ושמחו : ושתיה באכילה הוא אסור הזה ביום

כי



יומת סליחות נחלת
 ודיצה בצהלה עבדוהו ידידים טהורים ורצה. בחרה׳ בבם כי

 אסור הזה ביום כי .ושצמה דופי שום תעשו לא למודים כלולים
 מנוקים ונסיכה נבירה בני תטהרו הר1ט מי : ברחיצה הוא

 תצנופו בקרוב עזורים סמוכים יעצרכה. ואל לאל דרשו ננידים
 הקהל כל הנה :בסיכה הוא אסור הזה ביום כי .המלוכה הוד

 דרכיכם אשרו צדיקים פדוים הנבדל. כשכל יחפים עומדים
 ועון חטא מכל מעתה רהומים קדושים .ומנדל בעוז ותהיו

 זה כוננתה :הסנדל בנעילת הוא אסור הזה ביום כי תחדל.
 דעתכם כוננו תמוכים שלימים .ולהתחטא הפשע לכלות היום

 חיקכם משובבת תמימים תקיפים .המבטא ביושר להתפלל
 :המטה בתשמיש הוא אסור הזה ביום כי .תחטא ולא תפרושו

 נשבעת אשר .תשבית אל מלח וברית ברחמיף אלינו פנה
 לפניך עורכים תפלות המש ונצבות. היימות לעולם לאבותינו

 ערבית: בתפלת רהמנותיך למען נא שוכןערבות.עננו צור היום
 וידויים היקרית. ישראל כנסת וצמים שובתים ערב עד ומערב
 ומתחננים זועקים הברית. זוכר לפניך מתודים רקיעים בוקעים

 קדושתיך למען ענינונא .השארית פליטת יתר על חוסה אנא
 לך עמך לצדקתןו וצמאים לטובף רעבים :שהרית בתפלת

 ונואמים ולא^צסף. נכשל לבל ואמצינו חזקינו תכסוף.רוהשים
 צדקתיך למען נא עננו יוסף ובית יעקב בית לכל הושיעה אנא

 וכמנחה שי כקרבן שפתינו שיה לפניך יעלו :מוסף בתפילת
 לנפש והרניעה ובשמחה טוב בלב לעבדך כה לנו תן צור

 שכינתיף למען נא עננו ובבטחה בהשקט לעמוד יניעה
 ופשע ועון חטא טבל ונקינו מלכינו לנו מהול :מנחה בתפלת
 סליחה ליום מיועד הזה ביום כי הבטחתנו כאשר .ומעילה
 הנאולה רךן וקרב לארצינו והעלינו נדוהינו קבץ .ומחילה

נעילה בתפלת תורתך למען נא ענינו
 מלך אל

תושלב״ע
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הסליחות מערכת
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ייח ̂!של,!מפמקי1 שלימה בפשיבה האדם נ^ששב ר-ל ר̂ג הנבירית מאהבה.אב

.׳יד איה כ»ד הם אלי ^ליפיפ יעשר יהבן. מהגביריפ פמבים ״^ הפם אז עדי
ה. בםידיאשיפפכמהיראפ עילאה פכסה לאב׳א רימז שהוא ביה שלשםהוי׳ה

ם ד עם היי״ה שם כמספר בפיס שלשים בהם יש שאפריהם ^לי^יפ ״״
שם שבצריפ׳ אופיופ יפ•׳ אהי-ה שם צריפי ••ב כנגד שהם w א,פ?פיי

ד לאימא mר שהיא ב״ה היי׳ה שלשם ראשצה ה־א איפ כ», רימדם i א פ
ם בה י ל בהם יש מהם סליפיפ ושש פקרא. לביצה אם כ׳ בסוד ביצר ״׳צ^י

צירופי ••ב כצנד רומזים שהם ועוד ודיו׳. שהם הוי־ה משם היוצא רמילף ר־יפפר
. ?”יו־“״ ׳ ^ י ־ ו י שהוא ב׳ם הוי׳ה שם של וי״ו אופ כצצד רומזים ואלו ׳

m m״ זרוע משה לימין מוליך בסוד צה׳׳׳ פצ*פ ר,צופיו עם יייייפ ,
i״ - f o «ע״ה אדצ•׳ שם כמספר בפיס ס״ו עולים אלו סלימיפ •״א כ'ל צס

ם ד מ ^ ם , ^ , יוהיכ בעבודפ הכ׳ג על המומליס שוצוה בפיצוח פיו כצצד .

״’ י״״י® ״נילי״ הס1 י י וחמש”ם?מלס^־י ’יי’”’ '’'
׳ נ'יס °“ל׳י’ ״ פליחופ ̂ ״” יי''״’ *”י"' '



יוסהנחלת
 בשל יש בחינות שתי כי א״ל שט כלוספלי בתיה ס״ב בהס יש האתרונות סליחות

 ואס ניזו הגבורה יילד אל ויש היום. כל אל חסד כמו החסד מצר א״ל יש כי א״ל
 אות כניד רומזיס ואלו בחסדים. הגבורות למתק נדי והוא יוס. בכל זומם
 ש״נת קדישא למלכותא רומז שהוא ב״ה הוי״ה שס של אחרונה ה״א

 ומלכותו בסוד עוזינו
מוצא כמנין בתים

_ ̂-U ׳־׳
- י י ר* ̂ י י י י ך ידי על דכי והוארא 'י־ י י* י

 רל״ב הסליחות אלו כל
תפלותחמש

ושתיה אכילים בחינות ה' י למלכותיממשיכי חט̂ ■ ו עמתפלליס שאנו
 כדמיק הכ׳״ בסוד מהפה היונחות קילית '0 בסוד אימא מפנייייות ייינימיס

 הפנימיים קולית ה׳ סוד הס הנזכרים בחינית ה׳ אלו גס כי תפלותינו קולות
 וכי ושתיה חכילה בחינות ̂ה עתה ת המלכ גוקבלת ומשם אימא מפי היוצאים

 וצוס צום נקרא שהתענית לפי אלו קולות ה׳ כניד עצמם עינויים ה׳ גס"בחינת
 מאכילה אלו צומות ה׳ ע״י העליונים הפנימוס קולות ה׳ ממשיך הוא כי קול גימ׳

 ר״ל האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי הכתוב שאמג־ מה וז״ס הגופנים ושתיה
 סוד שהוה הגיפני הלחם ע״י וניזונים חיים אדם נק׳ זו״נ השנה ימות בשאר כי
 מוצא בשיתוף רק לבדו הגופני הלחם על אינו חבל לחם בגי העולים הויו״ת ג׳
 מה וזהו עמו המשתתף ה׳ מפי היוצא הבל בסוד ורוחניות פנימיות שהוא ה׳ פי

 בשיתוף רק לבדו שאינו לשלול לבדו מלת והוס־ף לבדו הלתס על לא כי שכתוב
 הרוחניים קולות ה׳ פי מונא רק לחס אכילת־ בו אין ביוה״ע אבל ה׳ פי מוצא

 עולה ב״ן מ״ה ס״ג ע״ב במילואין ב״ה הוי״ה שמות ד׳ ועוד והבן הנ״ז הפנמיים
 האר״י מגויית אלא מליי הוצאתי מלבי כי תחשוב ולא בתיס רל״ב כנגד רל״ב בגי׳

 היא המעשה עיקר הוף סוף לתפוחים אפיו וריח מתוק שמן דבש רדיתי ללה״ה
לעשות יזכנו ב״ה והשם רל״ב ר״ת ב׳עי ל׳יבא ר׳חמנא ״ וסימניך הלב כוונת '

אכיה״ר כרצונו רטנו

׳

̂®'מויז״זיייווזיזויףיהףז®" '


