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בשםארוניהארוננים  ]1עהטהנסים לכהוב טפר., .
 '.יוחמק:
בשם שוכן שסי שפר .אתחיל להלזו ולספר .לחקור %ררהש לנחפר ,חקה מדרש ספר.
ספר האינרונש .מאבות הראשונים .להבינן בענינש .לפרש בחניונים .אפר בקש .ההתם
לבקש .בלי להנקש .מבקש .ומראש ומתחילה .אתן תהילה .הטבח ונרגלה .לרב העללה.
שם קדשו אהללה .נצח זכרואנדלה .שבחואסלסלה .במוראובחלה.כמסז' וטקדם .הפארתו
אקרנה %א אהיה רודם ,ברבר*פילקיים .מעונה אלהי קדם .אחל  nwaהשענים .להפגיע
החטנימ .באסת ובאמונים.פני שוכן טעונים ,לשנ! בשינונים .לנק בנשנש .לעלס ברננש.
לאדוני האדונים .במוטבזקינים .בחבורת נבונש .לשבהבעיצומים.לחי הע%סש .לפאר
באיומים ,לרם על כל רטים .להכתירבהילומיםהלייטב סרוסים.בקיבתותמטיים .בווער
חכמים .ושים ולילות ,אנעים ההלות .לעהטה נרולות ,למרעים בשלות .לאלהים צבאות.
המפליא פלאות  '.....nenvlלראותקדומיי לרואות .נסים ונפלאות לטובה שת .אהלל
ברננה .לררמעונה .לנקבנגינה .בשפךתחינה .ביראה ובבינה.באימהובן ]לה 6נטנה.
]' נפלאותיו ,והנקף גדולותי* כקר ההשבחוהיו.
בעמק שהגנה .להמר גבורותיו .לן
שומץ גבורותיו .ונועם תהילותיו .ועוצם נוראותיו .וחוזק טכהטלותע .שהפליש בנוצחתו.
לנדל שבחו ,המכק הרים בכוחו ,ומגיד לארם טה שהוו .עהטה ארץ בחכמתו .מכק הבל
בתכונתו .ומי יערוך לו בשחקים .ומכופלתו בכל קצוי ארקים .והים מניס בחרתו .וררי
יתבהלק מאימתו .ההרים ירקרק כמראיתו .והגבעות תטומנה בהבטחו .ויגדל כחו
חנלבי
ורתו ,בכל מקומות טמשלתו .ויתעלה ויתנשא זט הררתו .ויתברך שמו פטם כבור
ו
.

מלכוהו:

אפארבהילולים.לררבזבולים .אשרבטובמפעלים .ובכושר  .b'5SPDטהנביהשרשבילים,
אבותח המונלים .הבאים עם התלים ,אשר בירושלים נצלים .והציל טבוז%ים .צעירים
וגדולים .שביםועוללים .למען רחמיו העצוסש .וזכות אבות הקרומים .ומאת שוכן טעונים.
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בכל עת מסוננים ,וצינהומגינים .מאז ומלפנים ,היה נכל זמנים ,לאבותיי הקדמונים .ויהיה
בכל ערנים .לבנים ולבני בנים .ולבני בניהם האח[רונים]י ,ובכן אערוכה ,לסרר כהלכה.
בשקם ושככה [ ]י לערכה ,מאבותיי כהובאו .באנייה בנהר פ[שון '],נהר ערז
ראשון .עם הגולה אשר מיסוס הנקלה] ,י העיר ביופי כלולה ,ובאורן עלו ,נטם נקהלו
[ ]! גרלו ,ובמעשים נתעלו .ורבו ופרו ועצמו ונבן ]י עמר מהם .מניניהם ,מבני
בניהם .אנט חכם.בתוריה ]י פייט וסבר .בדת אל נבר ,נבון בעמא וף אמתיי שמו.
ולוהיה'בנים ,נאים והגונים .חכמיםונבונים .רעתניםופיימנים ,מלמרים ומשננים.לתלמירים
המהוננים .נסינים נגידים .מביני סורים .חרוזי חרוים .יודעי רזים ,בחכמה צופים .בבינה
מצפים .ובערמה מצפצפים .בספר הנטר משכילים ,ובסור המרכבה מסתכלים ,הראשון ף
שפטיה ,העוסק בתושיה .והשני חננאל .ההוגה ברת אל .שהוריר יקותיאל ,ואלעזר
השליטי ,הצופה בניחנה בשלישי ,ובימי אלה החסידים ,ירד מן הירירים ,איש חמורים,
מארץ בגרידים .3ראש ואב .מבית יואב .פטמו אהק ,סבר בסברון .עוצר חרון .מגיני
 .למלך ארירירון:
 .והוא כבני מרון
ישיני חברון
,
ו
ל
ל
ו
נ
טרם צאתו שארץ מולדתו .לאביו היה ריחים למחיה .והפרר שהיה
בא הארי
ואכלו .ואהרן היה חוצה ,כשחזר לסחיטה ,הפרר לא מצא ,ותחת פרדו .הביא הארי
וניגרו .וכפתו בריחים לטעון בערו ,ואביו כשהרגיש.אליוהגירז .וזעק לו ,צעקבקולו .ודיבר
למולו .מהעשית .הארי הבאת .ולהכניעו כוחו שיברת .והללך עשאו מלך[ .בקו]מה' זקופה
לילד ,ואתה שטתו בעבורתךי לעשות שיר[ותך] .6ועתהחי ארני ,אם תעמרלפניי .ותצא
בגלות[,יומם]6ולילות,וער שלששנים ,תתנחםעלשנייונים6] [.שובלארצךיוגאלהיךירצד:
בא עריפו[ ] 6מצא מפה ומפה ,7אמרלמלחים רעים ואהובים8] [.ביניכם ,ואבוא
עמכם ,וארשה במירה ,ברשות דר נהורה ,שהספינה שאנו בהעשבים.אינה חוששתמאוייבים.
ולא מרוח סערה ,בעזרת אל נורא .נכנס ביניהם .וישב עטהם .ובשעת הלינה ,והם
בנאיטה המדינה ,מצא שם ביחידי .איש אחד יהודי .והוא היה ספרדי ,הוליכו עמו.
וכיבדו בעצמו .בא עת האוכל .והספרדי לא היה אוכל .ואותו היום היה שבת הקודש
ליה .הרב שאלו ,להבין טילולו .שבת היום .לנורא ואיום .ולמה לא תתעננ בקראוי עונג.
ענה העני .ואטר אי ארוני .אל תענישיני ,בי מר נפשי אני ,ומתאבל על בני .שנכסה
טסני .מרוב עווני ,ואיני יורע באמת ,אם חי הוא אם מת .השיב לו בחיבת .תן כבור
לשבת,הכראיני ארחות ומעגלות ,שהיהרגיללירר ולעלות .אםבחיים עודהו .אצלךאביאהו.
ואם גזור הוא מארץ .אגיר לך בחרץ ,ליום מחר .לא איחר ,והלכו ביחדי .בררך אחד.
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אלביתריעיהם.שבנונהונללנתאליהם .דטם אשה דרה .בשפניתהיתה הארורת.ובכשפהת
בשפה .והנער לחמור חולפה .וברוקים ר5טירו .למחק כל ימי עודו ,החכם כראחונ בן
והכיר מראהו% .אביו הקשב .הנה בנך םיהטב .אשר כמת נחשב.אליךי קרא לאשת*
ואטר לה באהשת .לטה לא תבלטי בבושת .מאשר לכרת ברשת .ומשיבי להורו .בס
ובשרו .והוונה נשבחה .לדברנים לא]צ השניחה ,ודבר לא השיבה.לא באהבה באיבה.
הצרק טח עשה .החסור תפשבתפישה .וחטה הוצשאותו.ההיצף דמותוומראיתו.ושמשיבו
 .השיבחו ליוצרם .אשר
לצורחו .כשהיה בקנדמתו]' ולאביו החזירו .מתן שבחליהירו
בראם:
השחריואת .הבקלחזות.לעשות שטות קשותחמות.בביניבעמובלכהו.קואוף5ק]רארונ
כל הקהל בנשד .כלם כא"ב אחד .וביום השבח עמר .בחנף אחר נחסד .לעשרת חפלת*
בטעם
לפני שוכן טעלה .והתפילה הנעם .בקול נעם .ובהניע בברכו אתג המבורך*
 .מ4ר
ארך .והשם לא הנכיר .והרב חבץוהכיר .שהמתפלק טתהית% .א המתיםההללויח
אק .ונק %גר%צעק .שב אל תתהלל,שאינךראוילהלל.לנפני אללההפכך* ההת%לפאסו.
י ואל הפחד .ומעשיךסני אל תכחד .וחורה האטת ליוצרן הרוה
ולהשבזו בעושו ,הנרל
נהיר .ושים נא כבור .לאל הכבוד .ותו לו תורה .בהוך קהל וקרח* וקנח העקם הבא.
ובזה אליהילך חובה ,ותינצל מחובת .והקנה לעצמך מנח b~Vm ,הארוך ,והמובתערוך.
6רקי עמו.ליראיג %חדטבי שמו .סיר ענת .תשמר אטנח .אנכי חמאתי% .געויתי.
ומררתי ופשעתי .והרע עשיהי .ואם תקבלו הפשע .שעברכם פשע ,והםקיבלוכלנהם .בל
אשר שם עליהם .סט הורה% .אלהט נתן תורה.והגירכהמשה .וכל אשר נו נעשת .שסעני
 DVג אלופיי רבנח .קשישייוזקיניי .חבטיגבוניי.קציניי ה-הנח .נרפא המנ"* אגיר לכם
בפירהג כל המעשה לפרוט:
א"ש קזורי הטהביומו .וף אתנעץ שמו ,בירהטלם עיר הה%ה ,8פעמים ש5ש בנרוים
עלה .נכל פעם עלייתו .סאה והשים ה%ז אחו .שנ! היתח נדבהו .פג* צוף שאט.
להטיב לעוסקי בתורתו .ולאבילי זביל הפארהו ,ובפעם השליטי שעלה .לאמי שלרעי
בשאילה .תניהולי
 .להיות אצלה לעלותעכו .להנאת עצמה %עשותשיטותי,אשני אליכט*
נכריהבקשנו .ואםלאאבשט .וחטאתיליק .אניובניי .שהלכננ]ו בשמחת.בליירט שמה.
נשהייטיהשבים בסעורה .טסובים עם ראשהישיבה .ותלשתי הרחבת .פצחו בפוהקה .ניזק
שבחה .וזמרה חביבה,הטירחעריבה .באהבובחיבה.לדטלטרבנה .נתטעציהםנתלטיוריהם*
היהובים לפניהם .וריפש השיבח שלהם .הביט אליהם .ואמר להם .הבחצי היקטב בינש.
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שבא עם אחימעץ חבירינו ,הוא נתמחינו ,ויימיבליבינוי .בפרןמעייניו .בשיחהמוניו.
התחלתי 9בשירה .בנינק וזטרה .להלל במורא .לעוטה אורה:
גטם יטב ,זקן ושב ,הציריי קשב ,ובליבו חשב ,התחיל לבכות .ועיניו שופכות .במר
בכות .וף אחיסעץ בס אליו .והבין מעלליו ,וקם מן המסיבה ,ולפני רנליו בא .ובאלהים
השבזקו .בבייתו להודיעו ,וענה באמירה ,וירעו בביירה .שיצאה נזירה .מלפני הגבורה.
בוראי ובאסת .שהנער הזה מהרה הוא מת .הוא ההסיד כשמע,ועיניו דטעו דמע .בנאיו
קרע .וראשו פרע .והשיב לבולם .אין לי חיים בעולם .שעשיתי לאמו שבועה .להשיבו
אליה בלי אסון ורעה .ואיך אשוב לביתי ,והנער אינינו אתי ,והשבועה שנשבעתי .יאבד
תקוותי .וסבר תוחלתי ,כשראו בצרתו .ואבל בכייתו ,כתבו שם הנקדש .שהיה כתוב
בטקרש ,ובבשר תתכוני .בזרוע ימנני .ובמקום שרבשר חתכו ,שמה השם ערכו .וכנטם
בשלום באתי .ולביתי ולאמי שבתי .ועד שהיה ף אח"מעץ בחיים .ברחתי מאיים לארם.
ועתה אניחי מאותם הימים .אם אני רוצה לעולמים .כי מקום השםאין ארם יורע ,רק
י כטוב בעיניכם .והבשו השמלה.
אםאני אורק.אבלאני מראהלכס .והנני בירכם .עשול
ועליה עלה .והראה מקום הקרע ,והרב שם קרע ,ומתובן הוציא השם ,והנוף נשאר בלא
נשם .תפל הנולם רקב ,נכהטנים רבות נרקב .והבשר שבה לעפרה:
וכגטם נסע .ואל אוק פסע .ומצא שם אהלים ,גמועים כנחלים ,ונעצים שתולט.עלי
כיםגדילים .ומדרשות קבועים .כארזים נמועים ,כעל מים שוכנים,ביבלימעינים .ולוחמים
ומתגברים .בטלחמת שערים .ודורשים ברבים .באילת אהבים .וביעלתחינים .הם נושאים
וטגונים .הם הם הרשומים ,אחים הנעימים .בני ףאמיתיי .הם אבות אבותח .ף שפטיה
י
ף חננאל ,שניהם עבריאל .סעציכרם הללי לאלהי ישראל .ותת; שופכים .ושבח עורכים.
הדהרה מנסיכים ,ומערשים וממליכים .כערך המלאכים .למלך מלכי הטלכים .וביניהם
נקבע .וישבתו שם קבע .וחכמתו נבעה ,ותורתו שם נסעה ,נטם הראה אונים ,והפסקת
דייניתן כבהיות האורים .ונטיבת סנהדרין ,ותורת המומה .ושם איהל והיטה ,ותחת עפר
קרקע הכהיכן .עפר יסוד הארק היכןי .ואחת תופילו מעל מעילה ,ובא על אשה בעלה.
ודט בוועדבין קיפלה ,בחנק היות לכלה .וא"ת אחדי קפץ לרגלה ,עלאישה אחת והרגה.
ופסק דיט לחונה .וצוה עליו 6הרינה .ואחר בא אל הזכר .עשה כעוברי אל נכר .ודינו
טבע והוכר .ולסקילה נכאב ובנכר ,אהד בא אל תמותו .עבר על דת אל ותורתו .דווה

הטרפו אותו:
הרב בצואתו .נשדו
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אמליץ ואזכיר המעשה.
וברחמי בכחנו ארץ עושה ,עוברעל פשעעזן
אירע
בבינוסי .א"ת בא מארץ ישראל l'aD .ויודע בתורת אל ,ומשכיל באמון שעשועים. .ושהה
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הננסת בעםג לדרשהolnm .
שם ימים השבועים .וההן עהשה בבל שבת דרשה.
י
ת
נ
היה דורש 41 ,מילנו היה מפרש .ועם אחד באו האנשם בעגלות) סו הכפרים אל רגועת
לעלות ,ועשו מרנה האנשים ביניהם .והצאנה האנשש מבתותם.ובשתים השיוכים .נאמר
התנורמתככים .ומן האשמחורכים .בהםהיו האנשים והנשים מכים וף סלנו שגגוטעח.
בליבו השב חרשה רעה ,הביא הטדרש נק הפרשה ,שבאותה שבת החכם עהיר לפושט.
ומחק שתי שורות נק האותיות .אשר שם הע חרותות .ובאותו הטקום בחב .שאמחז "1ff
למעלה נכתב ,תה כתב הנחרה .סלנו חרת .באו האנשים בקרץ .וקמשו חאמפים
טפורנון ,והכו האנשים בפורקון .ובעם  nawnבהניע החכם בשתם המלש .החמש לששו
ם עבר .לפי הומו קהל,
ומעתו האלים .והביס האותעת והבק וסבר .ועליהם פעםופעמיי
והרברים שמצא כתובים הורה .וף סילנו בלצוןיצחק .לכל היושבים השיב בשחק .שמעו
שהרב דורש לכם ,המריבה שאחמל נעשתה בינינם .כשהכו הנשים את האגשש .וסכום
בעצי התגורש .והבריהוס סכל עברים .החכם כראה והבק .נתכרכמו PIDוהלביןnSsn .
אליו הטע ופירע.
אל החבירים :אשר ביציבה סבורים .וסיפר להם הפגע וז.
~ffN
 .ובירכו ף סלנו הנבק?
ונתעצבו כולם בעצבת ,וראגובישיבדאבת
!
ד
ר
י
ת
ה
ו
לחם
ועמרבנירוע שש הזנים מאוחרים ,ע עלות ש 6אחשעץעם טנדרים.
הנרויבחבטתו .שמעו מה שעשה בתבונתו .כשעלה הע עשרתימי השטה.טייסחתוהחבירים
וראש הנטיבה .לעטורלפני התיבה niwy~ .התפלחבחיבה.לפני אל נערץ בסוד קר4שש
 .הטהרו בליבו יראתעיטים ואימהו .התחל בסלטיהןורמץנ"%מ.
רבה .חק  nwyבעינוותנותו
עדי ברינונים ,באחד שהיה*סילנו א"שאמונים .שהתחלתו אלה הבחש .ורצח וכחש .וכע
בזכר קרמונים .החלינו רבנים .חרמו המנים .חלף החינים .כשהשלים תתפלה .שאלדע
בשאילה .מי היה פה המחבב ,שהחנככם כל כךחיבב .ומי הפז פה חקדהשה* שכך עשת
תפלהבקדישה .שאהבועילה הרבני .וריחק ותאב המינים .השת  DnSבתשובה ההן ף
סילם הפה החביבה .אשרביניכם הואלתחיבה .שיר עמדו כלם עלרנליהם .והתירו החרם
והגירוי אשר שמו לו בפיהם .השטו לו ברכה גדולה וארוכה .סדורת איומ .חט נ"ר
נשם .טבורךיהיה סלנו לעלם:
ובאותו הזמן ובאותם הימים .מלך מלך על אדומים .איש עולה ומרטה ברמש .חשב
בלבו חמם להדמים ,ייחור הצבי פעו 6המים ,טפי זרע קרושים ותם"מים .בשנתישמנה
מאוהשנים.לעיר הקודש למלאות חרבנים 7לגלגם יחורים ו"שראלש ,לחורבן המקרש בית
זבולים .קם עובר המן .להשחית עם לא אלמן .מלך חטמוכסילי .עמד שקם שבלי.
 nlnDSשם סטארית,פליטתישראללהכרית.להטותכם]מתורה .להטעותם ברתיאושה7הוות
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נטרפות ,בכל ארצות ,ורוכבי סופים nSw .נכל אפסים .נטמשלתידו .הירקנים נקדו.
להשיב היהודים מאמונתם 'ואחר ההבל להטעותםו ,והשלוחים שסטו ,ער המעבר באוררנטו
קטם נכנס באנקה .ועברו בארץ פולייה ,ובהגיע השמועה ,והארץ התרועעה ,וסבבו הארץ
טפינה לפינה ,ובאו ער אוירי המרינה .והביאו נתב עם חותם ,בחותמת המלך מחותם.
* שפטיה:
ובהוחם כרוסבולו טזהב היה ערטלה המלךל
ואלה דברי האנרת ,אשר שם היו חרותים בחרת ,אני במילי המלך .שלחתי אליך ף
שפטיה להביאך בחלך ,ואתה אלי תבוא .ולא תמא מבוא .כי שסעתי חכמתך .ורוב
בינתך .והרב תורתך ,ותאוותי לראותך .ונשבעתי בנפשי .ובכתר ראשי .כי שלם יהזה
ביאתך ,וכטובן אחזירך לביתך ,וכבוד לך אעשה .כמו לקרוביהייתי עושה ,ובקשה אחת
 .אמלא חפצך באהבה גדולה:
שתשאל סטני בשאילה
אזנכנסאלהספינה.ועלהלקוסמנטינא ,אשרקוסטנטינו הטלך גנה,האלהיםישברנאונה.
ועמה וגל המונה .וג אלהים נתנולפני המלך ובהינו ,ומצא חן בעינוובעין כל המונו:
אז נכנס עמו ברברי תורה .מגאלומבניין בית הבחירה .וטבניין הטומאה ,אשרסופיאה
קרואה ,באי זה ארמון .נכנס יותר  tI1DDהמלך היה מקשה .ובבנין סופיאה היה מתקשה.
כי זה הבניין ,נכנס שם בלאקניין .והוא השיבו בדיברה ,מילה נכונה וסרורה ,אם מלפני
אדוני נזירה .יבשולפניו המקרא .גטם תמצא העיקר .אי זהבניין היהיקר .סיר לטהכן.
ושלמה חינן .יותר על המדה .אשר בסופיאה נמדדה .מזהב
ומצא כל התוכן .אשר
ו
ר
יהכסף .ככרים חמש מאוה בתוסף ,אז אסר המלך באטרתו.
ככרים .מאה המטרים ,ומן
נצחני  4שפמיה בחבטתו .והוא ענה ואמר ארוני ,נצחך המקרא ולא אני:
ואחרי כן זמנו ,לאכל על שלחנו לפניו להנרות ,טנדים ופירות .ונזהב קערות ,לפניו
היו סדורות ,לאכול בטהרה ,כציווי התורה ,ובשלשלאות שלכסף חמודות ,היו הקערות
יורדות .ומטקום שהקערות יורדותלפניו .לא היה אטט רואה בעימו:
ולבסיליהינתקהבת .שהיה מחבבהכבבת .והשדהיה טצער אותה,ולאהיהיכוללרפאותה.
וקראו בסתר .וחינן לו בעתר .עזרני שפמיה ,ורפא בהי מחולייה .והשיב לו כן אעשה
בודאי .בעזרת אלשדי .שאלו "ט לך מקום סנול .שלאיהיה שם מקוםפגול .ענה המלך
בקלשןי מהוגן ,וחט לי הגן .ראה הוא והוא ,וישר בקליאן 2בעיניהו .שפתרונו פי ארי
בעעיינהו .והביא שם העלמה .והשביע השר בשם שוכן רומה ,ובשם פועל רוס והדומה.
ובשם שר אוץ בחכמה .ובשם יוצר הרים וימה .ובשם תולה ארע על בלימה ,והשר היה
צלח .על מה אתה מרוח .לבת הרשע .שגבר ברשע ,והרבה להרשע .על עם נושע ,וסג
,1.י the original. See 11חן  the margin by 8 later hand ; erasedמ()
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לי היא מסורה~ ,להכניעה ולשברה .ועתה לךטעטי.כי לא אצא טמקומי .והמש אל השר
השיב ,לרבריךאינני מקשיב .צא בשם אל .וירעכייש אלהש באוראל .סיר קנא .וברח
במרוצה ,והוא תפשו .ובכלי שלאבר הכניסו .והכלי מפו וטפו כיסו .הנתמו בשם עוטו.
ואל הים טיבעו .ובתקימים ארירים שקעו ,והנערה הלכה בשקט ושככה ,בשלום אל המלך
ואל המלכה:
ואז בא אל המלך להבל רוקותו .והמל שא לקראתו .ונתן זרחובצואריו .והקשו אל
חדרת .והתחיל לפתותו מן האמונה לנסותו .בחב מחנהו' .אחר ההבל להטעוהו? חקרנה
יצא עמו .ופיו קרא להולמו .ובאעליו במכמן .ורעש עליו %מון כתאה שהכעסי כשדה*
צוח בקול גרול להכביר .ארוניאביר .ביה אתעלי מעביר .בבן עטר הסלד טכטאו .ומוצך
העם נשאו .ונתןלו רשותלילכה,הגילחו אל המלנה.ליחן  6מתנה וברכה .והמלכתשאלו
בעיניינים ,ישלךבנותובנים .והא השיבו' תשובותמוכנות,יש לעברךבן אחר~neaבטת.
ונתנהלו הנזמים שבאזניה .והאזל -אשר במתניה ,והשביעו למש תהימדק תן אותם לשרו
בנותיר.כי בשווה רמיהם .וערךאין להם ,ולימרא זהב היהכהיקלחנוכים ,והאזורכן ההר
שווה בדמים:
וטאחר שנטללילך .בפת קראו המלך ,ואמרלו שפכניה שאל ממנ* .תצוק לך טהחי.
ואםאינרחפץבממונות.אנחילךקריותומרינות.שכןכתבתילעומתך*למלאותחפצךהשאילתה
והוא השיבלובענייה .ובמריובביכייה .אם חפץ ארני בשפטיה .הנח לעוסקי תהמה .ואל
תוציאם מתורת יה ,להדיחם בצייה .בתאניה ואניה .ואם אינךריצה באלה .כל כך רצתי
למלא .עשהבעבורי% .איהיה שמר בלרי .והטלך בנרק .קרא בחתן.למי אלחתי חותנו.
ונשבעתיבעצכוי.הייתי עושה עטך רעה ,ב %העת ובזו השעה .אבל טה אעשהלך .שפני
כתבתי אצלך .ואיני יכול לחזור בי .סמה שחרטתי בכתבי .ועשה  6חותם זהב נחמר.
שלא נפלוט בעיראויירי השמד ,ושילחו בכבור אל מקומו ,לשלוםשיתוולאימ
ו:
אז הרשע נתן מרוצות .בכל ארצות ,ושלח טעשים .לעשות אנסים .בכח לעסם .טן
האמונה אנסם .להשיבם להבלותו .ואחרי הבלי טעותו .וחשכה הירח והשכהש .קטניפ עשרים
וחטש ,עריום מותו .לקללה יהא אחריתו ,יזכר עוונו ורשעתו .ואל תיסח חמאתו.למלכות
ארום יושלם גמולו .ורעתו וקילקולו .להפיל שרה ממרומים .ולאבר מלטתו מהרחום.
 .מהרה קץ היפים:
 .להראותינו ברחמים
לשמרו ענומים ,לשלם לאכילים ניחומים
ואחר קם אחרי דורו .לאון המלך בנו ובשרו .ג אלהים בחרו .לברכה יהאוכרו .בשל
הגזירה .אשר בשי אביו היתה גערה .והשיבהיהודים לאמונתם .ובחוקיהם ובתורתם .לטמור
; 6תב the margin by 8 later %ת50 0
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שבתותם .וכלריני מצוותם .ומשפמיהמ ובריתם .כשהיו בקדמותם .יתברך שם כמטנביהמ.
שלא עזבם ביד איביהם ,והצילם משוסתם .ומלמם ממעניהם ,ברוך שם אל ממרומש.
לעלם ולעולסי עלמים:
ואחריכן החלו הישמעאלים .לצאת בחיילים .לשוט בנבולים ,במלכות ערלים ,בארץ
עובדי אלילים ,העובדיםלבעלים .המשתחויםלפסילים .וקלבריאה שיממו .מדינותם הממו.
וארצותם השמו ,מירותם החרימו .ובפולייא עברו .שמה נברו .ועליהם הברו ,ונאונס שברו.
ומדינות הרבה לכדו .ובוו הודדו:
באותם השים בבארי היה סודן ,מלך ישמעאלים היה באותו עידן ,וכל הארץ הוארז.
אז שלח טלאכים באבירי הרשומה .לעשות להם דבר קיומה .ועימהם שלום להשלימה.
לבלתי תת ארצם לשמה ,רק המסיתן להם ,ולא יחריב גבוליהם .והוא לטה בערמה.לילד
עליה פתאום להתרימה .וליתנה לשמה ומשמה:
ושלח שראויירי ףשפמייה אצלו .לשמוע דברו ושיחמילולו .לקבלקיומו .ובחב חותמו.
להיות שלימים בכתב רישומו .והמלך סוד ,בכבוד קיבלו .ודברים טובים דיבר למולו.
ונגמאו ונידלו .בפני כל השרים היצובים לקבלו ,ועד שבת איחרו .והוא עשה בעבורו,בלי
דלארונו לבשרו .כשראה והבק
היות בה יכולת לטובלעירו.עלכן לא רצה למגרו ,שלאיל
ערמתו ,1תןלי רנטות ואלך בהנטותך.כי רמיתני בערמתך .והוא השיבו אנה תלךבזו השעה.
ויום השבת קרוב להנקדה .אמר לו תןלי בטות ארני ,ואליהי מחשבה ממני ,ונתן לו
סטות והלך .ובהרחיקו ממנו בעזרת שדי נמלך .ובטח בשם יוצרו ,ועשה כמו שהאלהים
עזרו ,וכתבבטליפי' הסוס אותיות ,בעבורהליכתו בנחץלהיות.והזכיר השם בנחוצה .והארץ
לפניו קפצה:
ובהניעו בתחומי ארצו ,צעק בכל שבילים .והכריז קולו במילולים .צאו בביהולים .ברחו
מגבעים .כי הנה סודן סלך ישמעלים ,עם כל החיילים .לקחת הרכתי ולהפיל חללים.
ולבוז בז עשל 1שללים .ובקרבו שר העיר לקראתו טא .וסיפר לו שאותו קרא וכדש.
ונכנסו בעיצה על הדבר להתיעצה .ובא אל העיר טרם חשיכה .והלך להרחקו ברחיצה
וסיכה .וקיבל השבת כראוי וכהלכה .בעונג במאכל ובמשתהובשינין הלכה .ובנדים נאים
להתחופף ולהסתוככה .בכל עידוניםלהער ,להתרככה:
וסודן וכלחילו הינתיץ בזריעת ,ובא עמהם בגאוה ועוות .והאנין מצא מפנה ,כל הארין
עד שערי הטרינה .וביום השבת בהניע עת המנחה .וכלא מצא כלום רווחה ,נשאר בעצב
י אותו שכפר בתורתו.וחילל שבתו.
ואנחה .ואז ניגש אלהקירייה .ושאל מף שפמיה .תנול
ודתם נותנת להמיתו ,וענה ף שפטיה בדברי נואמו ,בנבורת אלהיו שהיתה עטו .למה
hIS.
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תדבר שד רבריךי ואק תקומה לטאטרניך] .הנה בשמיםעירי .וכל בני עירי מסתרי.כי
מבעור יום באתי~ .עוד השמש חזרתי .ולבי בני הלכתי .והתצתי וסכתי .לביתי שבתי.
והשבת בקרומהקיבלתי כהוק וכראוילי .כצעוי מלכיוסאלי .קרהש גבראלאלי:
ואבו אהרן עורנו שם .הוא אהרן אשר למעלה נרשם .ואז הלךלבארי המרעה' .אשר
על וטפת הים נתונה .היא הקירחה .אשר נבח היםבנוייה .וסודן המלך עא לקבלו ,וכבוד
גדול שטה לו ,הגהה עמו כששה חדשים ,ונפלאתהלו אהבתו טאהבתנשים .וכלים* שם
היותו ,לא נטה מעצתו ,וכל מה שבקש ממנו הוריעובבירורים .כאלו היה שהפל ב~צרש.

כן כל עצתומקויימה .כלימי היותו שסה:
חויה עם אחד בהקרן סרדסו .ורוח אלהים החל לפעמו .להשיבו אל ארצו ואל שקומו.
וירד הים ופנה בכלעברים .ומצא אמהי ערוכה .ללכת למצרימה.כיר עלה ו"8ב בחוכה.
והאניה בנחץ התחילהללינה .וסורןירדבביהולה .הטלת ספיחת אלהאנייהלחבלה .והזכיר
הרב השם בכחהידהגריה
 .ולאיכלו המפיטת להתקרב אצלה .ואם המלחים לשוב לשקן
כבתמילה,והאנייה לההקרבנאיץ לא היתהיכולה ,נראותהטלךככה .חסהו כמעם שככה.
כיהביןבניסי .9שהרב היהעישה ,והכיר במסות ,שעלידי הרב נעשות:
אז צעק המלך רבי רבי ,אבי אבי .פרשי ורכבי .למה עזב
תנדי ..ולמה ונחתני .קבל
בד
להנהוני .חשש השיבו
טעני .ושובה ארני ,וקח סמוני .ואוצרותיי והוני .ואלהזניקני.
,
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נשורה .דרני לפניי טיהורה .מאת אסק בגבורה.וחין בי
סטני
שאילתך .ואגיר לך בקשתך .מרם אלך מאתך ,הדאל שמט דברים כמהבמעין .וועא הניר
לו הבללפיהעיניין .ואחר שאלו בביניבינטו אכנם .והוא השיבו תיכנס .לא ברצץכי אם
בשמחה אל המנתזה שלהנדלח .אושר
באונס ,וכמושהשטיפווהורעו .כן הגיעו .והוא
בארצו הניחה .והניע לביתו ונחה .בהשפע וברתתה* ברווח ובהצלה .תתן שבה ליהירו,
לעושו ונוחוויצרו .שהשיבו לשלוםלרירו .ולביתו בטקטק החזריו:
ומשא רעי לחוות פליאות .שעלירי  4חננאל היועשויות .אח קטן היהלו .ופפוליאק
שמו .ובקוצרימים נפרדמעטו .וכאיוטו ונאסף ונסתם,אחיו העבבניבינטולעשותפלאכהם.
וף חננאל איחרו.להוליכו בקבורת אבותיולקברו.ויוחל לאחע ער בואםלהעגן ולהאנס על
 .נ.הב
אחיהם שמת לבטת לספודולקונן .ובעבור לא יסריחיבליט .ובשר נופו לאיבעיט
בקלף שם א4הוקונו .הצם הקלף תחתלשוט .ורהטםהחייה אוהו* והעמידו ורטבעלנססתו.
וסיפר שםלפמו .והוה צופה בו וסביםבעיניו .ואותו הלילה שאחיו לסהר באו .תטה גדל
בחלום ראו ,והנה טלאךג בטראה אליהם בחוון כנראה .והשמיצם דברים תמורים .למה
תטרימו אורגהאלהים .וחלטו רברים שאעם ראויים ,האל טסית ואתם טחים .ואתם לא

ה*
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כן תעשו ,אתג אלהיכם לא תנסו ,והם לא ירעו את אשר נעשה .נק המעשה שף חננאל
עשהי ובהגיעם לביתם .יצא לקראתם .והלכו אל אחיהם לראותו .ומצאו אותו יוטב על
מטתו .ומן המעשה לא היו יודעים .ומהשם שתחת לשונו אינס יורעים ,ושמעו כל המעשה
בברר .ובכו בקול יללה ומרר .ועל אחיהם ,עקו לעומתו ,הנה גברת להחיותו .ואתה תוכל
להמיתו .ואז הלך חננאל בביבייה ובמרירות ובזעקה .ונאנק ואמר אל אחיו תןלי פיך
ואנשקה .והמת פתח פיו ונשקהו בנשיקה .והוא ירו תחח לשונו שם ,והשם הכתוב בקלף
הוציא כרסמי מיד שהשם נלקח מעמו .אל המטה נפל גולמו ,הנטלם שב לעפרה ולרקבונה.
והנפש הלכה אל האלהים איטר נתנה:
ואורהג ואספר מעשה יה ,טן המע'2ה אשר להגיד ראוייה ,שאירעה באויירי הקירייה
בבניין הן ]י הנקרא הגמונייא .לר חננאל אחי שפטייה ,שהניע עצמו לכלייה .והקניאו
לרווחה דרעלייה .ולאור הזיהו.מאפלייה,וחייבין בניו מצוקינשייה,ליבן לשמו שבחוהורייה.
ולומר לפניו בכל עת הללויה:
יום אחד שאלו ההגמון בעסקי דברים .הכתובים באמון .ומשם באו אל החשבונות ,אשר
במולרות תכונות .ובאותו היום למחר היה חורש .שישראל ראויים לקדש .שאלו טן הלבנה.
בכמה שעות היא ראשונה ,והוא השיב לו לפי השעה ,רטננ וטעהי וההגמון הקשה אליו
בטענה .ואמר אם ככה אתה מונה הלבנה .אין אתה בקי בחשבונה .וף חננאל לא חיטב
המולר .בשעהאיטר הוא נולד .וההגמון היה מבין ,המולד כבר חישב והבין .ופונט רשתו.
ולכרו במצודתו,לולי היה בעזרתו ,אלהי ת'טועתו ,וענהלו האנמוניב ,חננאל הכמוני .אם
המולד כחשבוני .תעשה רצוני ,ושוב לדיני .בספר נליוני .וצא מאמונתך ,ומחוקי תורתה
הטסהלריני .והאמן באמונתי .ובהבלי טעותי .ואם הוא כחשבונך .אמלא רצונך ,ואתן  3לך
סוסי מתוקן .אשר ביום הכסאלי מתוק ,,דמי שלש מאות זהובים 4עריכתו .ואם אינך
חפ'ן בסוס תקח הדסים תמורתו ,וקיבלו התנאים ביניהם .לקיים בל אשר יצא מפיהם.
בפני השופטים ודייניהם ,ולפני השר המושל עליהם ,וצוה
באותו הלילה לעלות.
י
מ
ג
ה
ה
אנשים על החומה ועל המנדלות ,לבוין שעהה ,רגע מולדתה ,וחלק ראייתה וזריחתה.
חננאל בשוכו לביתו ,שיער המולר בספירתו .ומצא טעותו ,שסכם בקצבתו ,ויפג לבו.
וימס בקרבו .ונשמה לא נותרהבו.והכין לבבו ,לרררט אלג ואל טובו ,אל עזרה' הישנה.
בור להעלותו,והלךלאחיו ולכל משפחתו,
שמתחילהומראשניה .נפלאותיולהראוחוי
י
ת
כ
ר
י
מ
ו
ג
.
ו
ת
ו
א
.
ם
ת
נ
י
ח
ת
לפני לשפוך
אולי ישמע בקול
וסיפר להם צרתו .מן הטעשה שאירע
צעקתםי וששה ככל נפלאותיו .במסותיו ובאותותיו .כבמצרים הראה מופתיו .אשר הפליא
ועשה לאבותיו .נשחשך ובא הלילה .והוא בראש כגו עלה ,והיה צופה למעלה .למי 6
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השבחוהגדולה .ובהסע שעת דפטיחה ,והלבנה באהוהזריחה .והוא צעקבאקה .פמ שהצע
צעקה ,במרר ובצמחה .בביכייה ואנחה .וחילה לדר כרובים ,השוסע צעקת חבוש .חע
אמרבתפילתו.פני אלהי תוחלתו:
אל ארתעל כל העולם .כל דבר ממך לא נעלם .לפניךגלוייה מהשבתי,גי לאבורזו
עשיתי .ונסתכלתי ומשתי ,ובשננתי עשיתי ,תתה אלהי תהילתי ,תפל נאלפניך הפילוס,
וקומהלעזרתי .אלהי תשועתי .והנחם עלשננתי .חטא נאעון חטאתי ,ואל אראהבצרתי.
כימחיי מובמותי .ואל תאבד מעשייריך .וחסרך אל תרףמעבדיך .ועבורעלפושע כמירת
רחמיך וחסדיך .וסלח נא לעווני כנורל חסריך .והאזינה תפילתיותחנוניי .וקבלטרחי והחן
מעניי .וצעקת ריגשתי ושפך חינוניי .הטמע שועתי למענךג .ואנשאך בסעדתדהים.
ואערשך בסוד קדומים:
ויוגנב תהילות,האזין בתפילות ,והלבנהנעלמהבמראיתה.ערהלילה האחרת לאנראהה.
ובבקר הלךלקבלתנאיו .וההגמון קראולעין כל המוניו ,ואמרלו אתתיורעבשוהי .שהטלר
היהבקיצבתי .וכחשבוןספירתי.ואני לאכיזבתי .ויפהחישבתי.וכןהיבנתי .ואמתמצאתי.
אבלמייוכל להעגתך .1ואתה מתחטא בקונך ,כבן מתחטא בנענועים.לפניאביובשיפועים.
ונתן לו שלש מאות זהובים .והוא נתנם לעניים ולע~בש ,ולביתו לא הביא אחד מהם.
וקיבצו אתם ואוהביו ונוערו יחר ,ונתנו שבח והוריה לאל המיוחד .המצע עבדו מצרה.
והשיאם מאפילה לאורה .ובכל עת הוא להם  2לעזרה ,וסלה לעמו מק וסתרה:
אבאר המעשה שהינחתי .אשר מקצת למעלה כחבתי .מתופילו שכשל בעחט .ובחנק
נגמר דינו ,וכיצא לחנקה .כל העם הואו לקול הצעקה ,פטר העיר עליהם קפץ .אחמק
מעליו נפץ .ואמר לו אם תצא מן האמונה ,וחשוב באמונהינו להאמינה .אצילד ממיתה
להכשופ ,ואחר חקרו
משונה .והוא כפף לו ראשו.כי חס על נפשו .וסיר נשאו
י
נ
ו
מ
ר
א
ל
ו
,
ך
י
ת
ר
ז
ע
את הדברים ,ומצאוהו נכון באמונת העברים
וסיר הממתים לקחתיך*
 .והשיבלואני
ומן המות הצלתיך ,ואתהאלי ניזבתה .וממני לנעתה .3אני אייסרךבייסורים .רעשואכזרים.
משונים ועכורים .התחיל להלקוהו .ובחיבוט ואכזריות להכותו .ויקצץידיו אשרעליו .וכן
עשהלרגליו .ובבית האסורים שמו ושמה4עינמו ,ואחריהוריעמו.אל אל נשאעינו,כשיתהו
ומאכלו ,בכליום מבשש אצלו .ואם לא היה לו ,הוא מביא משלו ,ועבדו בעצמה ,עד מלאת
לו שנה תמימה,ובערביום הכיפורים ,שעוגות עםג בו מתגפרים,הביאלו כמטתהומאכל,
והוא היהודי עמו אכל ,והיה לו בת אחת קטנה .ואטרלולך והבאעדים כי לך אתנגה.
ענהלו אתה אדוני מן החשובים ,ואני אחר טן העלובים ,אם כהטפחתך נטמעו .אותי כדג
יקרעו .והוא ענהאין איש מושל בביתי ,ואין לאדם רשותבביתי .ולאלבני כמטפחתי.כי
.ועימה ' bIS.
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ל

אם לבד בהטותי .תלד והביא עדים שלשה .ובתו לפניהם קירינה .ואמר לו לד לשלום
מאתי,שמהיוםלא תמצא אותי ,ואחר הצום הלך לדרשו,ובבית האסוריםביקשו .לאחיולא
י עוונותיו ,ויכפרלועל כל חטאותיו .ותנוח
טת אחזו.כי האלהים גנזו ,והאלהים ימחולל

נפשו באוצרותיו:

פעם אחת היה עובר ף שפטיה .ברהוב הקיריה .ואותה השעה לילה היה .הוטע קול

יללה ,בבית אחר עמיתו ,שהיה בעל בריתו .הטמע אשה מדברת ,לחברתה מספרת .האחת
שלמעלה אומרת .לרעותה של סמה האחרת .אחותי קח הילר וקבליהו ,ואני ואת ביחד
נאכליהו .והוא האזין לדבריה .והקשיב מילוליה .ופתאום הלך אליה .ולקח הילר מידיה.
ואותם הנשים ,לא היו בנות האנשים ,בי אם היו שעירים ,אשר בלילה עוברים ,והילד
הוליך לביתו ,והראהו לאשתו ,והכירו אותו ,וגנזו בחרר מיטתו ,ואביו ואמו כל הלילה,
צרחו בבכיה .ויללה אנחו ,ובזעקה מרה צווחו .ובבקר הוליכוהו ,בבית הקברות וקברוהו.
והיה בשובם מהקברות ועלו לביתם ,וף שפטיה הלך אליהם לראותם ,כמנהג המנחמים.
אשר אבילים נוחמים .ומתוך דבריהם .שאלם מביניהם .מה חלי היה לו
 .ואי זה פ%
ביהלו ,וענולו אדונינו .ער הערב ישבבינינו .ואל השלהן אכל עמנו ,והלכנו רוכבנו על
מיטתינו,ובהקרננו משנתיט ,כרצאנוהו מת בתוכינו ,וכלהלילהצעקנו.ובהיונהייללנו .ובטפר
קינה קוננו ,ובבקר הלכנו וקברנו אותו בקברותיו ,אצל אבותיו ,אז ענה אליהם .לשמח
נפשותיהם .כן אני אומר לכם ,אינני שומע לרבריכם ,הוליכוני אחם .בקברו אשר אתו
קברתם ,כי בניכם בקבר איננו ,ובחיים הוא עודינו ,ואל ביתכם אביאנו,וחי הטלם בעזרת
אלי לכם אתננו ,והלכו אל הקבר וחיפשו שמה .ולא מצאוכי אם מטאטא שמה .אשר
הבית מטאטים עמה ,שפטיה אל ביתו שב עמהם ,וכל המעשה אשר אירע סיפרלהם.
והילר להם השיב .ונתנו שבח לתפילות מקשיב .לאל היהודים טקשיב .והרוח טשיב:
בת היתה לף שפטיה .מאר היתה יפיפיה ,נאה היא ונעימה .וכפיאה נקרא שמה ,והיה
מחבבה .באהבה ובחיבה .והיה אביה רוצה לזווגה .ואמה לא היתה רוצה בזיווגה .שכלמי
שהיה שולח ללוקחה .אמה משללתו בשיחה .ואומרת בדבריה ובשיח אמריה .בתי אשה
חשובהי ואביה גברא רבה ,אם כמותו לא ימצא .לא אוציאנה החוצה .ואם יהיה כאביה
בהורה ,במשנה ובמקרא .בהלכה ובסברה ,ובסיפרי וסיפרא ,בררשה ובגמרא .בקלה וחמורהי
בבינה ובחכמה .בדעת ובערמה .בעשיר ובגדולה .באומץ וממשלה ,בחוקים ובמצוה .ביראה
וענוה .ושיהיה בו כל מידה טובה:
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תושבחות
והיה באחד ליל ,ף שפטיה עמד להלל .כמנהנו
הטירותלכלל .קרושות ושירות לפלל .תחינותלהני ,לפני אל להתחנן .בזמרה לרנן .באל
שדי להתלונן ,בשירוה עריכות ,לרוכב ערבות .להחזיק ולכף לקראת כסאו נטך ונבורתו
בסכח .ולבטחולשעון .לאל דר במעון .להררבהילולים .לתפארתובזבולים .במצות וחוקים.
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ליוסד ארקים ,לשוכ! שהקים ,ברתישעשועים .לכונ! רקיעים ,בתורתיומים .לאדר קלועל
הטים ,וכבודועל השמים:
ובתו טן הסטה ירדה .ולנגדו בחלוק אחד עטדה .לעשות לו מלאבה .ומים לנמילח
ידיו לשפכה .והבים וראה שהיניעו רמונים .והגיעו לה העת והזטנים .להתעלס בדודימי

עמר והשלים תפילתו ,ואחר שבלאשתו .בקללות לחרפה .ופניה לכספה .וריבראלהיקושותי
ועדות אמרט להקשות ,ישלייונה תמה ,והיא כולה תמימה .ועת דורים התעולה .להיות
עטרת לבעלה ,ואחי שאלה לחסדיה בנו להיות אצלה .ואני לקולךוטמעתי .ומנוחהלה לא
מצאתי ,והכתוב במקרא חסרתי .1כדברי חכמים עברתי ,בבקר מביתו בצאתו .אל הכנסת
להתפלל בררתו .לף חננאל אחיו קרא,והואאליו רץ במהרה ,הזביםרצוניוחפציואחכתי.
לחסריה בנך לתת אח בתי,כי טוב אותהלו לתתי 41 .חננאל מרובענותי .ער ברביולו
השתחווה ,כשהשלימו התפילה,זימןכל הקהילה,ולביתו עטהםעלה.וקידש בתולףחסריה.
בן חננאלאחי ףשפטיה41 .אמתייאחיהכלההמוכללה .ההשפייםהיוצר ארקמנירטראשית
אחריתבשבילה,בנואידופיועיטור וכתרלהכלולה.כשזיווטשניהםביחדההחןעםהנלה:
 41שפטיה זקן בא בשים .וגבירכו בכל מידות נעיטים .חורה הנחילושום! טרומים.
בעוטר גדלו בנכסים עצומים ,בן חשנו הגת ותמים .האב והבן נמצאושליטים .וף חננאל
עמם בגורל ובתמים  2ביראתג לעולםקיימים .אחים וחביבים בחיבם סחעטש .בתורה
ובמצותעוסקיםלעולמים,חוקיאלבאהבהמקישים,עוז ותפארהלטפכםמרונמ~מים ,הזרוהרר
לקונם טעצמים ,ומר ונתר ועטרה לבוראם טנהימים,ליוצרם טהנים עתותעצומים .בוער
התפילהטעריביםומשכימים .הנלוח והחרבן בסבעיטמים ,ותשמרקוננו בתטרור שימחתם.
כלשיהיותםעלי ארמים,וזעקויהיננולהטיבחכמים ,אשרבדעהונבקעותהומים.וכתן ופסד
נהרותוימים,לסכל דעת האויב ומלכותו להשטים .תבונה ביקשולמלא רחמימ .מירת השסד
להאביל להעמים ,בצעקתם  1pywלרםעלגל רטים,המירה לא עברה שעברהימם.
nwtf
עבדיובתורותני~ותמיטים.טטינוףומסרטתיומטיםהזוהטים.טהנרעתחרשיםואלמים.טהם4יח
עיורים וסומים ,טהשתחוות פסילים ופלטים .והרעים על אויביהם בקל רעשים .שונאיחם
.לוטותבתורה
ורודפיהםלהזעים'בזעמים,ומ.לטידיריוסידהקמים ,וחשך נטשםטוטלירתמים
אשר
.
n
t
עוסקיםוהומים.להריחם כהה סמים ובשמים,הבנחים וחתומים באפרות DOm
בעדן
ישיניםוקדמונים .ונסתם בסיתומים ,והשליםיחירהובשילומים.לריק אלטנותואביהזומים.
רבי שפטיה הרב בחכמים .טעם כוס הראשונים .שגרם אבי פתנש .לראשונש ואחתנים:
וביום ראש השנה הוא רבישפטיה הגון בהגובה  6לתקוע השופר הוא בעצמו ,בעבור כבור
ג בעמו .ואותוהיוםמטוי .מן החולינטוי .ולחשולו כל הקהלבביטוי .ארוניט אורעטוי.

י

50 515.

6

.להנעים . '318.ומייסריות 5.א' .ובחוכרם. '318.חסכתי

2ס

8.א נ

י ספריוחסיןי

124

זיו הורינו טאורעינינו .השופר תקע אלינו כלהימים שישמרך אלינו,אין אחר תוקע שופר
בתוכינו .והטריחוהו עליו לתקע .ועמר והשופר תקע .והוא היה בלא כח וגבורה ,ותקיעת
השופר לא בא כשורה ,וענה להם הצריקי ורינן עליו הצריק .לבם בניי יהיה טוב סימן.
כיעלי בעוני נתחלף הזמן ,ושא מכנסת עדתו .והלך אל ביתו ,ושכב על טיסתו .וכל
הקהלאחריו .נכנס במימתחדריו ,והואפניו החזיראליהם .וכן אמר להם .אניהולדלמנוחתי
לקץ הימים .לנורלי לאבות הקדומים .ואוריעכם בנים חביבים ,בני שלשת אהובים .שמת
בסלי הצורר והחובר ,והנהולפנייעובר .בשלשלאות של אש אסור.בירמלאכי חבלה מסור.
ושלחאליג צבאות שמו,לילך לקראת בפילי ולעמודברין עמו .מכל הרעה שעשהלעמו.
להכרית שמו נטם זרעו .הטורינו הנאצאי 1ונטעו .וכתבו היום והשעה ,ובימים ההם באה
השמחיה ,בי מת בסילי שעשה הרעה .לפי דברי הצריק כ! הכתב הגטה .שכן מלכי
קוסטנטינאעיטים כמנהגם ,כשימות המלך כמולחים בבארי בכתב פתנם .וכותבים היום
והעת .אשר הטלך מת מבעת .ברוך עושה נפלאות לבדו ,אשר מגה איבדו ,ומהבא כיתרו,
ברוך שסו וברוך שם כבודו :ואני נאסף אל עמי ,ואלך אלמקומי .ואתםבנייבניבחוניי.
.וממית ומחיה ,הוא אהיה אשר אהיה ,בהחיותוצריקיבנימן
כלקהל *המוניי.יהי עמכםזג
וגור אריה:
ף
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ת
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ו
,
ה
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ר
~סק
,
ה
י
ט
פ
ש
אשר
עבד אלהים בלא
כל
ברזי מרום
י אתרי מות
והי
ימיחייולעובדו.וכלימיעורו ,אהב אתגועברו,בכל נפשוובכלמארו.ובכללבבוייחרו:
אחריו קם אמיתיי בנוהנעים .בדרכיאביו דבק והנעים% .א נטה טחוקי יוצרו ,ואלהי
אביו היה בעזרו .וחיזק ישיבתו ,עם חכמי חבורתו ,להגות בדת אל ותורתו ,שכן צוה אביו
בצוואתו.יום אחדלפני מיתתו ,להקים החבורה ,ולנהגה כשורה ,שלאיהו נפררים,החבירים
והתלטידימ ,והסיעה קבע ,והטררם ריבץ .עם הרבנים ,והחכטים והמבינים .ואץ 9התורה
לערוכה ,ורחבה זארובה,והיו טירותיו נמירית אבותיו ,ובמצותג ואימתו ,ועל החרבן נפשו
ענומה .והשמר בכה בנהימה ,כליטי היותו על האדמה ,אשר בו היתה הנשמה:
והיה יום אחד יצא .לכרמו ולנחלתו החוצה .ואותו היום מת אחר אכסניי .חכם ומבק
ביראתג .וישלחו אליו זקני הערה .אל מת המצווה עימם להיווערה .ללכת לקוברו לבכות
ולספרה ,ולעשותלו כבוד כצווי התעורה ,והוא שלח אליהם אתם מהעיר צאו ,ואניאייחל
אתכם ער אשר תבואו .ואבוא עמכם ער הקברות ,ואקונן עליו קינות סרורות ,ובל העדה
הנאו לקובריהו ,וף אמיתיי הכין ספר לקוננהו ,וכל הקהל בכו אותו ויקוננהו .אמיתיי
ספרו בקינה שעשה בעבוריהו 111 ,היא ראשית הקינה ,שהתחיל לקוננה ,אי אכסניא אי
גלות .מי לא יכירך ילאה ממך הוללות ,ומי יכירך יקונן ביללות ,ושם היה עוטר אחיו ף
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שמה עומרים .מיינירך אדעך המלש ב"טתזם .ה4

משה שהתינוקות מלמר ולחש באזני
ה
ר
ב
ע
ה
אמיתיי שמע והדבר אצלו היתה שמורה .ולאותו המלמר
נצח  6שמרה .רה*לשוים
רבים חמן הרבה .ואשת א"ש נחשדה טאחרריבה .ונוערו הערה לעשות דרישה.מן האשח
בחקירה לררשה .ולא נמצאו לאשהערים.כי אם ף משה המלטד תלטירש* חמש ושרלבדו.
ואק איש אחר ננרו .וף אמיתיי ענה לו בסברה" ,ש לך עד שני כששיהה חחורח% ,א
נמצא עד אחרעמו .והואצוהלחזן והחרימו ,כתורה עשהלעומו .חזשיבלו מוחשכת8שש.
ומאויריגהריחו .ובגלותשילחו .ובא ער מדינת חטאה ,וכהשם נסעהולדלפרישה:
ו ברוך* %א הנק
וףאטיתיי נאסף אלעמו .והניחב! תבדיאל שטו.ולעבדיאל ב!ישמ
בתורה כאבותיו ערוך .ובימי ברוך בביהו ספר המרכבה היה .שבו  twPכל יכהחיו 4
שפטיה .והיהיום אחר בערב שבח ,שבו אל מגל מלאכהו שבח ,הקיום חשכה mwm
חשכה,ולאהיה שהנרמרליק.לפני ספר המרבבהלהדליק.וגושה אחתעמדה wm .הארה-ה
היתה נירה .מטפר החיש תהא אבורה .ומהעולם הבא ההא כחורה ,הדלקת חטר לפני
התורה ,ואף ג במישפחה חרה .וימותו בטנפה רבים .תשארו טעם מחרבים .דפם האת
ההורי אחר טבק .המעשה הנהיוהבין .ולקח הספרובכלי אברעימו ,שלחמציח לשקעו.
והש נס לאחורה ,כערעורמיל אחר היתה חסורה .והיהומי התשליךהנלי לנמה* מתים שבה
אל טקומה,נמירבטלההמירה .והמטה נעצרה .ונכר ברוךנשבה VU1 .נדעך רכבת .שלא
הניח עוסק במשיבת .ולא ההת  6ק מ אם אחת בת:
%ף חסדיה ביק חננאלהיש בן "פמו פלטיאל* 4ג פלםיאל הוליר בן  5 1oeaחמ"ל*
בת אחת היטה בסיאח .את ג היא מאר יריאה,
בן נשמו  4פלמשל בהיכבש
,

ותלי

יורעלהביו:
ויחי בזמש ההם .והישמעאלים שאובחייליהם .ושלמעוזי קתםעליהם .תברואיםלש.8
יהרסו כל הארץ קלבריאה .ובא ער אוירי אשר בשה פליה ,המת עליות ,יתאפשרו גל
חייליה .וחבואדבירבמצור .ולא היה כח באנשי המרינה לעצור* והעיר והבקעה .שהרב ער

הנפש נשה ,והרס רובם והנשארים הוליכו בקרביים .ושק"מ שאל טכהשפחת ףושפמים.
הצלח אליהם והביאםלפני.זג נחנמ לרחמשבעינם .והאלהים חטה חסרועל ף פלמשל

וניהלו ,לעמורלפניו לשרת (14
עברו .ונתנו כחקימעין נמרו.והוליכובאהלו.יעיט

ובלילה אחתוקיים פלטיאלשאו .להביסבכוכבים והניסווראו .והנה כוכב הקיט*
ושלשה כוכביםבלעה .ולא ביחד בלעה אותם .מ אם !ה אחר זה שלשחם .חושלו אלמעח
מחהיבנחחבבינה .והוא השיב אתה תאמר ראשונה ,ענההקיים חכוכבים"ם שלשמדימת
מרנטו ואוררנמו ובארי שאני עהיר לקטת .ענה פלמשל לא נ! אדמי .כי רבם
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גדול ראיהי אני ,הכוכב אחד תמלוך באיסקלאה ,והשנית תמלוך באפריקאה ,והשלישית
תטלוך בבולוניאה .סיר חיבקו ,ועל ראשו נשקו ,והסיר טבעתו ולו נתנו .ושבועה נשבע
למענו ,ואמר אם בן כדבריך .וייאמנו מאמריך ,אתה תהיה עלביתי .ומנטל בכל מלכותי.

ובכל טכהשלתי:
ועד לא טלאתיטיסשבעה .ואלטעוז המעה השמועה.ושלחולו השרים ,אשרבאיסקילאה
ררים .דע שמת האמירה .ואתה תבוא בנתץ ובמהרה ,וקבל הממשלת והשררהנ .בכן
קיבץ חיילותיו .ונכנס בספינותיו .עם כל ראשי גייסותיו .ועבר אליהם ,ומלך עליהם ,אז
האמין .וברברי  4פלטיאל היה מאמין .ולא נטה מעצתו לא לשמאל ולא לימין ,והשליטו
בביתו .ועל מלכותו .ובכל טמשלתו ,והוא היה טשרתו ,ועושה שירותו:
ואחרי בן עלה באפריקיאה .ואחיו הניח מושל סקיליאה ,פלטיאל עמו עלה .ושם
גבר ונתעלה .רטטו עולה למעלה ,והוא היה משנה למלך .ונשמעו בכל המדינות הולך:
בימיו שלח מלך ארום .פני מלך אפריקיאה במנחה לקדום ,והשליח באבטכסיסיי.
נטו שהיונים עושים .ושאל מי פקיד בית המלטת ,ומי טנהנ הנסיכות ,ענה לו אהד
ערבי ,יהודי הוא המוציא והמבש .והוא מהטל בכל אושו .ואץ המלך יוצא מחפצו .והמלך
אק אנט יכול לראותו .ולא ליכנם לביתו .וללכת לקראתו .כי אם ברצון היהודי וברשותו.
והיווני בנאוותו ,בעוותווביהרותו .בשמותו ובחוסרדעתו.השיב רגנה ,טרם אלךמזוהמדינה.
ואעלה לקוסטנט.נא .אל אדוני אשר שלחני הנה .ועם היהודי לא אתחבר .עמו אל המלך
לדבר .ולפני פלטיאל הדברים הגיעו .וכל המעשה לו הודיעו ,ונזר וצוה בחצר המלך.
ארוחת וכהשאתאליובלילילך .ובמקום נטע אהלו ,אדם פניובלי להקבילו ,ושהה כעשר
ימים  ,9בקצף בחרון ובזעמים ,ואתר שבבניאומים .לבקש מחילה לרחמים .לבליזכור שמותו
והבלו .והפשע והעוף למחוללו .מאשר העווה לו בסכלו .ואשר שנג במיללת ,ואז שלח
אליו לבוא .וטנעו באותו היום לפניו מבוא,ויהי ביום השלישילפניו הביאו ,וכיבדו והררו.
ונדלו ונשאו .במתנות עצומים .במוסקו ואהלות ורוב בשמים .באבני יקרה הנהם לסמים'.
ובתנשימי מלנות החמורים והנעימים ,וכבור גדול עשהלו
 .מפתח שער היכלו ,וער מקום
סעורת מאכלו ,כבנדישיריין וטלתק .תיקן כל הפלטים .ובתולעתשניובבגרינתשיותכשימין.
יסור קרקע החצר וקירות הביה טקהשטים ,ועל השיראק כף רגלו דרכה ,ועליהם צער
נתיבהו בהליכה ,ומצא היווני ף פלטיאל במסיבה ינשב ,ולעצמו מצא קתררא זהבלישב.
וישב ונכנס עסו בדברש ,ישאלו מתורה העברים .ומייחוסו וממשפחתו ומארץ סולדתו.
והשיבו והשובות תכונות ,צרופות ובחונות .וצוה להביא מים לנטילת ידים ופה .בקיתק
וספל שלשהם ונטפה .ובסתר צוה לשברו .לאחר נטילת ירו .והעבר עשה כציווי ארונו,
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הביא הספל וקיתונו ,חתן הסיס עלידי רבעו .השחר הגוים על יז-ו בטתצ .נפל לפני
רגלה .הטיבר הכלים לפניו .והיווני קם בבהלה ,ואחזתו חלחלת ,ומראהפניו נשתנה .ועת
פניו שונה ,וף פלטיאל פניו לסולו שהק*ולפני כל העומריםישם צחק* ואמרליווני למה
נבהלת .ובבהל מטקומך עמדת ,ענהלו השליחהיחני.גי הפסד נדל ראיתיאני .שק ערך
ותמורה .אל הקיתון ובספל שנשברה .אז שאלו מסלך ארוסים .בכלי זהב כשתאשים או
ביהולמים'
 .וענה השליח המקרוני.בכלי זהב כמשתכנעים בביתארוני.דרייב  6ארשך א"צ
,
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י
מכלי ברמש .שהכלש של אבן עמא .אע DnS
חסתנש .שכלי
תקנה בשבה-ה.וכלי זהב אם להם שברון .מתקנים אותםבלי הסרק .וכטות הכלש שראיתה
שנשברובביתי עתה .בבית אדוני המלך נשברים .ואחרי כל זאת בכבור שאלוץ ,אל אלד

אדום אשר שלחו:
וף חננאל בן פלטיאל שאל רוצות ממלך אפריקיאה .לעבור הש לרדת באימלשה.
שבשעת שהיהבאוירי הגלוח והשיביטה ,הנשארים נמלטו .בבארי ובאודרנטו .הוליכו עמהם
טטטלטלי בתיהם .ומסון אחירים שאינו שלהם .דצילו עם רטוניהם .חגלה חננאל
לקוסטנמינא .ובנפש אטנה .ומרה ועצנה .מאת המלד ביקש תחעח .למצהש פנתחנינה.
לעשותלו הותםמלכותו ,ללכת בכל מרינות ממשלחו .ובכל מקום שהוצאממטלטלי .wa
להיות ברשותו ובחזקתו ,וקיבל החותם וירד לבארי הסדינה* ומצא שם טדבר שלו אחת
מקרא ישנה .ותכשיטיבנרי נשים ,ומעילים חפורים שהם מלבהטים .והע רבי חכמ* בארי
מוענש לו במענה ,המציל כה הטים גה הנהר ומדליקה שלו הם בנתינת .שק החקן ף
בהוראת הטשנה ,והוא השיב להם כן הוא באסונה ,אבל הורו רבותיטדינא דמלכותא דעא,
י חתם .ובהרעו עטו .ונתנו לו הסעילש והמקרא.
והנה הכתב עם החותם .אשר המלךל
,
ר
ר
י
וכל הקהל לקראתו חרד .השב שם שנה
והניה להם הושאר בפרשה .וער ביניכינטו
תטיטה .ואחרינ; קבעישיבתו עמה ,ולקה טשם אשה אסתר שמה בת ףשבחי .טטשפהת
ף אמעזי .ומסה כלפי חסר כמידת מובתו ,נכמרו החמיו חומלתו* זכר חסדו641טונח .1לבית
ףשפמיה וף חננאל אנשי סגולתו ,אשר בעבורתו כלימיחייהם לאכישו חורתו .שכןהיא
אטונהו .להטיב לטצפיישחיתו,ולמייבלי עזרתו .והנחילו בנים חנפים בזקנותו .ף שטחול
בכורו נוחו וראהציתו ,וף שבתי ופפוליאת והמדיה ,חסריה עלה עם חננאל באפריקשה.
צלל פלטיאל בן אחותו כמיאה .וף שמואל בא בקפוטה העירה .השם נשא אשה חצמה
אלבאבירה .אתרי כן %ו ף ~nawופפוליאון עם המנחה ,ששר ל 4פלטשל מאת שראסלפי
שלוויה .והם נסנהנ הנערים ,נננטו עם קבירמט הספינה בדברים .ויאטמו נעשה שםונלד
בבהלה .ונהיה אל מחח אפריקיאה בזו הלילה ,וכתבו והזכירו שם שונן טרומה ,חיצליכו
הנתב בתוךמיהימה .ואמרו למלחים הזהרו בנו בעצטה.לבלהיותלנותנוסה .וגרםהחטנא]
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העק ואשמה .ונפלה עליהם שנת תררמה .והרוח סקרםעלפני המיטת .ונהפכה הספינה
וירדו האנשים בעיסקי תהומה ,וכוח השם הוליך הספינה באיספמיא ובנרבתא .ונם בים
קוטמנמינא .והחזירה לאחור עדים אנקונא .ואחר שיברה באטלפי המרינה:
ולטת מלר מצרים ושלחווקני מצרים ספרים ,טרשות הסננים והחורש .והעם היצובים
במרעות ובכפרים .ביד צירים נאמנים .שליחים חכמים ונבונים .אלסעח סלד התשמם.
שמעטהבורותיהוחזקמלחסותיך,איטר נלחמת בחכמתך,וגברתבערמתך.עלהמלכיםקדמונים,
 .עתה עלה אלינו .ותהיה מלךעלינו .בעצת שרעו .וכל
שהיו ראשונים ,במלכות סוינים'
נדולי ארצינו ,ואנחנו עבריך ואתה טלנינו:
4א נכנס במחשבה .וף פלטיאל לפניו הובא .ובעצה נננסו .לדעה טהיעשו.בי הדרך
היתה רחוקה .ומדבר וארע צרה וצוקה ,ואין בכל הררך מים ומזונות% .א אהלים ובית
ב בהם תגרים,
%ונות .תברףפלטיאל לפמו הקטה מחנות ,ותיקן שווקים וביתלינות.והיטי
והרטיב בהם לחם ומים ורגים ובשרוירקי ננוח ,וכל דבר הנצרךלחיילים הבאים מהמדינות.
ועלה הסלד ורוטרים והנדלים ,וקבעו המהנות והאהלים .רחק ממצרים שלשהמלים .וכל
שועי מצרים קנאו ברננה .והפרתסים והפחות בעליצה .והשלימים והנדיבים וכל דלת העם
בדרנה ,ויבואולפניו וישתחוו לו אפיים ארצה .ובחוקי דהם השביעם .ולקח בני התערובת
משיניהעם .תכנס ף פלמיאל במצרים עם מקצתהחיילות ,וערך החוסותוהטגדלות.ישמרו
המדינה ~ית המלכות והיכלות ,והפקיר שומרים לשמור יסים %ילוח .רום פאתי וגל
נבלות ,ואתרי כן נכנס הטלד עם כל חילו .ונקבצו השרים וכל העם באו אצלו ,ונתם
שנית נשבעולו .ועלה אל החצר ויטב בהיכלו ,על כסא מלנוחו ותפארתו וערלו .ושמו
בידו השרבים וכתר מלכות בראשו ,ומלך במלכות הנגב ככל אות נפשו:
והיהביום הכיפורימ 1נקרא .פלטיאל לקרוא בתורה.ויקומו ויעמדומלפניוכלהחבורה.
והחכמים והמבינים היושבים בשורה ,הבחורים והזקנים .והנערים והקמנים והספיםוהילרים.

י

בל הקהל היו עומרים ,או צעף אליהם .ואטר לכולהם .ישבו הסבים .ויעמדו הרובים .3ואם
איק אשוב ואשב .כי אין בעיני מתחשב .לאחר שהשלים קרייתו .נדב לאלהי תהלתו.
חורטת אלפים דינרים ,טוב שלימים ונסורים .אלף לראש הישיבה ולחכמים ,ואלף לאבילי

בית העולסים .ואלף לבבל לישיבת הנאונים .ואלף אל הקהילות לעניים ולאביונים .ואלף
לכבוד התורה לקנות שסנים ,ובבקר השכים והקדים.בי לעולם במצוה הזרץ מקרים ,לבל
יתקפו שרו .מררך סובה להחזירו .והביא רוכבי סוסים ופרדימי ונתן להם גדורים ,ושילחם
עם השיירות .ההולכים המדברות ,והוליכו הזהובים ביביהם ,כצווי ף פלטיאל אדוניהם.
וחילקום ככרויות ר פלטיאל ,לרטיבות ולכנסיותולאביליציוןולעניי קהילות ישראל:
פ" כמו רביאכלו' הקמנים hlarg.
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וי ספר יתקס*ן
ופרשת נדולותיו ,אשרגדלו הסלדבאשרותיו .והשליטו במלכות מצתם.ופמלכתארמים
עד ארם נהריים,ובכל ארץ ישראל עדירושלם .וממשלתה ותוקפוועישרו .אשר נשאו הטלך
י אנסים:
והידרו .הלא הם רשומים על ספר דברי הימים למלכות
ק
שלמעוזנ חלה את חליו אשר מת בו .אמליך את בנו השם אוחו ביד פלטיאל
חביבו .להיות לו לעשה לעזרה לשמירה .ולנהג המלכות באומץ ובנכורה .ממת רגשלד
ותזנב עם אבותיו.ותילד בנו תחתיו.ויהיו כלימיו בשקם ובבטחה .בשלום בזנחה:
ויהי בשבתועל כסא מלנוחווהיוהשלמונים .אשרעל טלאכת מצוים ממונים .לסלד
היו מאזינים ,על ף פלטיאל דברו רינונים .ובחרב לשונם שוננש .ובכל עם עליו בסתר
כל'רבריהם ההן
טלשינים ,והמלך חמתו בם בתי* ותמיר בם נתר ,ולק פלמיאל
י
ר
י
ג
נ
ה
טניד.ונתייעצו ביניהם טהלישות להם .שא ף פלמיאלהיש ושמשתו .עם כל אנשי ביתו,
ואוהביו ועבדיו וכל כמשפחתו ,לשרהו ולנחלתו ,לפרדסו ולגינתו .ומשר נהו לו הסלד
12 9

4

י

במחנהו!

והטלך שאל בחמודות .אנחחלדא"שחמורות .ףפלמיאלסבין סודות .ועטלוהעבדים.
בחצרעומדים.יצא נפשו לשמחה ,עם אוהביוובני ביהן לטקטקה .אל מנת הביהק,
~WH
אשר המלדלונתן .וישלח המלד לקרואלשלטוניו .ויקרא לשריו~סגניו.ויאמר להם הסלד*
אני ואתם נלד,ינקביל פני פילוסופום הזקן הטשרתלפניי .הוא פלטיאל הנחמר והיקר
הנכברבעיניי .וירכב במרכבתו ,וכל קציניוורוזניו הוליךאיתו .והמלך עשח בחכמה ,וכל
המעשה היתה בערמה.בי שיאת ף פלטיאל היתה במרטה .טפי הטלך היתה שומה .לגלנל

י

הדבר להראות לו תיבה עצומה .בפני כל המוניי השרי אומה .9להלבן שומניו .ופניהם
להעטותם' בושת וקלק וחרפה .והמלד הולךוקרב .באהל ףפלמיאל מתקרב .ונזר שלאילך
הטלך באהלו .וירד הטלד מן המרבבה % .פלמיאל לפנס בא.
אדם להגידלו .עד
י
ק
נ
ה
ש
וחיבקו מרוב חישקויוהיה מגפפו ומנשקו .ואחזוביריו.והלכו שניהםיחרע.וישבו הםשים.
ונולם עמדו בטעמדם .בבואו הטשחקים והמתופפים .ויקחו נידם הניסרים והתופים .וישהקו
לפניהם בעוגבומינים השירים ,בתוף ומצלתים בנבל עשור טזמרים .מהבוקר ועד פנותהיום
לאחר צהריים ,עד עת הערב כנטות הצל לאחוריים .וירכב המלך וישב וילד למצרים.
ונתכרכטו פני השוטנים .ונכלטו האויבים והמשמינים ,ובאותו היום פיהם נאלמן ולא
לרברעליו רעה לעולם ,ברוך שומר חסדיו ,הפורה ומציל נפש עברע ,ברוך הוא וברוך
שמו .ברוך בבורג טמקומו:
והיהבליל אחר יצא ף פלטיאל [עם המלך] החוצה.ויתזו והנה שלשה כוכבים אדירים
נאספו .ובשעה אחת ננהם  6אספו .ויאמרףפלטיאל הכוכבים החשיכים ,הםשלשהמלנים.
.נהגם %15.

6

.נלאם '%15.

.להטעותם %15.
1

8

.עוסה %15.

9
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אשרבשנהזומתים,ובקרוב הםנצמתים,המלך האחדחטי1העני,והסינימלךבנדרהצפוני,
וימהר המעד להשיבובאוני .השלישי אתה מלךתימני,וקון למלךאלארוני.כיאניקדודי.
ופטלךהשליטי הספררי .והשיב לו המלד באומר .אתה השליטי באמת כמו שאני אומר:
ובאותה השנה מת ר פלמיאל המננסלקהילות עם אל ,הררים במצרים ובארץ גבראל.
 .ובמלכותארמים
בפלירמו ובאפריקא ובכל מבהטלתישמעאל,כי הוא רודה במלכות העברים
והנמצרים ,ומלכותישמעאלים וארע אוראלים ,בצרורהחיים נפשו בהאצרורה.בעד! שמורה.
בנן אלהים אצורה ,אצל האבות סרורה:
ויקם שמואל בנוהחתיו .אנטגדול ונכברבדורותיו ,ממלאהיה מקוםאבותני .והעלה
אבע ואסו בירושלם בארונות .ועצמות ר חננאל רוב אביו שבארון נתונות ,ועצטות אשר
בבלסמק מתהנות .והקדישעליונים .להיותלו צדקה מאת רוכבעננים .מזהב עשרים אלף
דרכטתים .לדלים ורטנים ,לחכמים והררשנים .אשר התורח משננים .ולמלמדי תינוקות
וחזנים tam ,לטקרש בכותל מערבי למזבח שבפנים .ולבתי כנסיות לקהלות הרחוקים
והשכינים,ולאביליההיכל הכנרכנים .3הם הענומיםעלציוןואבילים .ואל הישיבהלתלטירים
~תנאם ,ולחכמי בבל לרטיבת הנשיאים .וברו יהא לברכה וני]חירתו תהא תמוכה .בסער
חיםעירכה .באוצרות אלהים סמוכה:
אתן צדק לאלי ,שבח וגרולה למהללי .ארומם בשירמילולי ,אלהים ג חלי .בתוך
וועד קהילות לשמו .אביע תהילות .באימה ומורא לחלות.פני עהטה גדולות .גדולת כבורו
לרוממה .נבורת הוקפו לקומטה ,בחיך וגרון אנעימה ,דרוש טעשיו המפוארים .נצח מלכותו
ארים ,דרוךנתיכותיו במיוצרים.לערי ערלרורידורים ,הללועוז ורננה .אפציחבגילורינה.
הדרת אלי מעונה .אזכיר בכל עת ועונה .ואומך מופתים וניסים .הראה בכל אפסים.
ונאר כשרתמעשים.יישרלבניועמוסים .זכר רחמיווחסדיו~ .רעשניידיריו
.זכות וצרקות
חסיריו .הטסציא לבית עבריו ,חשכם' מועם ועברה .והצילם טצרה רווקה ,חיבבם חיבה
יתירה .מילטם' מרוע מירה .טיכסם יקרה מפנינים .המתוקה מדבש בגרונים ,טהורעיניו
בנאמנים .סיפקם וכילכלם במזונים .יהטבי באויירי באיולים .בשבעה עשר יובלים .ירר
סלך "טמעאלש ,והרחיקם מעל גבולית ,כעס ובחרון נתעבר ,וקלבריאה הרס הטיבר ,כיבש
כק המעבר ,ובארץ לוננוברריאה גבר .לחץ הארץ בחזקה .והביאה ברוחק ובצוקה .לארצו
הנלם .בבוקה נפשם לקייתם לשבקה' .מרום שוכן שהקים ,המביט ומרעיד עמקים .טצווה
 .נזכר להמ
.בני עבדיו התמימים
 .נתןבעינינו] לרחמים
 .בל ארני ארץ ארקים
ואר ומקים
מטרומים .זכות אבות הקרמונים ,סקר מלד בבינה .וראה ביניהם בתבונה ,סבר בכונבים
להבינה .צדע בחכמות להתבוננה.עילועל חכמיו ,ומסרבירואסמיו .עצמוהיהודיםבימיו.
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נטלאתהירץבטיסיו פקיד ונניד ממונה כביתהטלך משנה
 .פוגלים מנכסיו טחנה ,המימם
,
ו
והכופרים מענהי צלח והאריר בנרולתו ורחבה וארכה מתנת
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ג ותורתו .קידש וחילק ממונות.לעניי ירושלם והמרינות ,קדם לרטיבותהתכוטת .ולחכמים
וליודעי בינות ,רר מחלציו נקי .ממולא בתורה ובקי* רומם בוגר ונדקי .עתר וסמלם
אינקי .1שוקרעל הטובהלעבורג באהבה ,שטר מצוותיו בחיבה ,בנפש חפנה כגריבה ,תם
ונודב נדבות .לגאוותו ועוזו בערבות ,תמויי תלמידי הקטנות ,ולחזק נרכסי לבבות .אהבח
שלימה וגמורהי חיבה יתירה ועצומה ,יירעה אל נורא טרע והשבל וסברה .עצה ודעת
וגבורה .צמדם עוטה אורה .בינה וחכמה ותורה .ריבוץ עוטר ותפארה .בירכם רר נהורח,
יראה וענתה טהורה .פיקודים וררך ישרה .ליבבם עולם ברא .מ %סנסף סחרת ,יותר
טפניניםיקרה .איפרם עונהביצרה.לפליטת קרושים הנשארה .חזק ומטשלת הטרדה .אימץ
י
ברוחו שמים שפרה ,לצאצאימווגיהנם כשורה.חגליהם היה מק וסתרה .חומה נשגבהא
בצורה .מגרל עוז לבניהם ומחסה ועזרה .טרף נתן להם ,הירבה והרחיבגבוליהם .בירך
טעשה יריהם ,בירכתו שלח באוצרותיהם ,הצלום %טח בבתיהם .ושקט הטלות באהליהם*
וריווח והצלהבקינייניהם:
כשהגיעו בקפואהנינני~הם.נתנםגאלהיהםלרחמיםלפנישלמוניהמיוהעלושלמוניהטדינח
 .והפקירו אותם 1על בית נינזיהם .להיות טושל בטרינה שלהם* על
ף שמואל בארמוניהם
מחוז הנהר ומכס שפקיהם .על המטבע בנימוסי העיר ודימומיהם .ואלהי אבותיט שרו.
לו חפצם טפש .ובכל פעם ופעם
והוא היה בעזרו ,ועלה אצל פלמיאל פעמים.
נה
ו,
ימים 41 .טסביבהניחו .ובהורת שעשועים שימחו
יובנכסים הצליתו ,שטות ספרים הרבה
עסק בכל כוחו,וביניינים בנה לרירת שבחו ,ובן הגון נתן לו האל .ה"מעימו פלטיאל,
הולר בדרכי אל .ודובק נחורת ישראל ,טררכי אביו לא סר .והחזק ביראתג בחכמח
ובמוסר ,וכל טוב  4טביתו לא חסר .וטינהו בביתו המושל והשרק וכל שירות הסתרח
בירו מסר .ועל פקיר ישועי וסבר .ושפטים קטטרים וננשים בל דבר .ועל כלם הוא היה
מבר ,ומוציא ומביא ומנהיג ורבר ,ורבק בחוקי ג ובתורתו .ואהב שצוותיו ומשפטי רהו.
בכללבו לעברו .ובכל נפשולייחדו .ותיקן כנסת וקינו לבית תפילה .לכבור שוכן מעלת.
והיה לו חסרון בנים ,כי הבנים שהיו לו נולדים .בשתים ושלש שנט היו מתים כשהן
קטנים ,והיה דווה בדאבונים ומתעגן בעיטנים .וחינן בהיטנים פני שוכ! טעונים .ויהפלל
אלג ויעתר לה וישמע תפילתו ושוועתקולו .והאזין החינתו .משטי זבולו ,וברחטע וחסריו
בן יתיר הנחילו .וף אחימע' 1קרא שמו ,בבית הספר שמו* .רוא בתורה .ולה%ת.במקרא
ביראתו המהורה .במצוותו ברה .בעירות נאמנה .פיקוריו לכוננה:
ואני אהימעע ביק פלטיאל ביק שטואל ביק חננאל ביק אמיתיי עבר אל ,בחרש אחר
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ברבים שנים למפיחת שמים ,ביקשתי תחינה מאת מדד בשעלו מיםי לחכותני בסוד רזי
שירועיומיים .לאמצני בתורתו התמימה ,אלפיים שנה היתה קרומה.להרריכני בדרך עטרה.
.לחזקני ולהיותלי לעזרה .להאזין תביעת בקשותיי .לסעדני למצואייחוסאבותיי.קינייאליו
י את שאלתי .אשר
נשאתי .ובשם קרשו בטחתי .וברחמיו ביקשתיו ,וחסדיו שאלתיויתןל
מאתו חסדת' ,וחיטבתי ובינותי ,ואת שאהבה נפשיאחזתי,וייחוסימצאתי .ובאלי התחזקתי*
וסדרערכתי ,והרזתיקנתי ,ומראש התחלתי,מגלות ירושלםוחיבן בית תפארתי,ונלוחאוירי
קרייתחנייתי.ועדביאתאבותיי בקפואההיגעתי,ובדוריחגתי,ובדורבנינחתי .בספרכתבתי.
וקבצתיושנרתיע ,לרורות הבאיםאתרייאיספתי .מפורשגיליתיוהינחתי,ולאלישיבחתי,וגאווה
ועזוהיררתי.ולפני כבורו פאר ושבח רוטמתי,שעזרנילנמור ספרקיצבתי .ובחרשסיון אותו
סיימתי.במזל תאומים שבו ניתנה תורתי .בעת תםקיןבכפל בבקשתי .מראשו ועד סופוכולו
גמרתי .יתברך יקר כבוד שכינתו .והדרת כס תפארתו ,ויתעלה שמו ושם נבור מלבותו:
אחשבה לדעת מספר ימיהם ,מרור לדור מידת שנותיהם.מימי  4שפמיה וף חננאל.
וערימי רבי אחימעץ בי 4פלטיאל .השמר שעשהבמילי המגונהי היה בשנת ארבעת אלפים
ושש מאות ועשרים הממונה .וף שפטיה חננאל באותו הזמן חיו .ואחרי מות ף חננאל
בנורביחסרייה .וף חסריההוליד ף פלטיאל ,וף פלטיאלהוליררביחננאל .ובשנת ארבעת
אלחים הטבע מאות עלה  4שמואל בנו בעזרת אדון הפלאות ,ובששים כטמונה השלים
יחידתו לאלהי צבאות ,ובשבע מאות וארבעים כטמונה נולד פלטיאל בנו .הטמנה מאות
דטלש מסר נפשו לקונו ,ובשבע מאות ושבעים ושבע נולד ף אחימעע חמורו ,ירטב הכרובים
יהיה בעזרתו ובסעדו .ויאריך שנותיו למען כסא כבורו .ובשבע מאות ועשרים' הטמונה
נולד בנו ף פלטיאל ,ובשמונה מאות וארבע נתן לוג בןשיני ושמו ף שמואל.יחיים האל
אלהי ישראל .ובימיהם יבנה ההראל ,ובית המקדש הקראוי אריאל .ויצמח גואל הוא מנחם
ב
 ,עמיאל ,ונחמיה בן חסדיאל ,נפשי בית יעקב להיקבץ ולהיגאל ,בקרובבימינוובימי כל
בית ישראל .אמן:
בשנת ארבעת אלפים הטמונה מאות וארבע עשרה לבריאת עולם אשר ברא הבורא.
אספתי זה ספר יחוסי .בעזרת ג מנוסי ,ולא מחכמה שבי .והסכל שסביבי ,ומתבונה
שבחובי,כי אם סמה שחינני אל אלהים ארוני:
ן אונים פקחקוח!
ברוך נותןליעף כח.ולאי
דעת
נשלם ביר מנחם ביקבנימן.
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