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 שספרר אלפונסו ונטלך בנןוע"ח

 החכם תומאשעם
 12( צד אשכנזי תרגום 17 צד יהודה)שבם

 לשלום בואך לתזמאש: המלדאמר
 מבוא ותצילני תנתני בעצתך נדולתנו,לחצרות
 ימים nww זה כי היהודים, לעם להזיק אובדמים
 ודרש אחד 2 הגמוז מושיענו משרת מקומנו אלבא

 בלשון נקרא חג לחוג יוכלו לא היהודים כילרבים
 שראיתי ואעפ"י .נוצרי, בדם אם כי .,5מח"העברי
 מה חכמהן מסימני יותר שמות סימני ההואבאיש
 משפם לבקש ובאו דבריו האמינו העם כיאעשה
 לאיש בעיניהם שנחשבתי וכמעם חטרי,ורמסו
 ביהודים נקמה עשיתי לא באשר יהודי, אונכרי
 ואע"פ ההוא. השבוש המזוהם במוחם נתאמתכאשר
 הייתי חפץ בתכלית, השכל מז הוא רחוק ז"שדבר
 רב עם הם כי האלה לשומים להשיב מהשאדע
 יוהע שאהה וידעתי נקלה. על לדחותם אוכלולא
 אם תדע ואתה ובמנהגם, בקבלתם היהודיםבדת
 הנקרא בחבור נמצא אם או זה מענין בדתם שרשיש

 נכנסת וארנה 1, הבריבייא פירוש והוא תלמודאצלם
 בהם יש ואם ראו, ועיניך ממך המסופר כפיבהדריו

 נפשי אשים שקר, ואם מארצי, אגרשם כזהעון
 הם. עבדי כי להצילםבכפי

 מימי היהודים נפילת סבת הודיענישנית,
 .Bishop~שא81=אזאע8
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 והנה 'אליך. אודיענו הימים ,~סוד,)באסהי בזה לךיש כי ? היהודים בעניני לו, מה תאמר ולאקדם,
 עונש. בדיך ולא המבע בדרף לא נפילתם מצאתילא
 יותר וטמאו שפשעו רבים עמים ושמענו ראינוכי

 הצלחה הצליחו כי בהיפך אבל נענשו, ולאמהם
 למזל עובדים היו 4 לאפינו המלף בזמן הלאגדולה.
 הכל ובנה היבלו הרם לאמינו והמלךשבתאי
 שבתאי כהני ולקח 6, נוגה כוכב הואללוציפיר
 ועמו לאמינו והצליח 5וציפיר, מזבח עלושרפם
 אחר מלך בא לאדינו המעף אחר רבה.הצלחה
 שבתאי מזל היכל והרים לוציפיר מזבח והרםברומי
 ים עד מים משלו שהרומיים ועצינו הפעם.עור

 כבקים שלא מקומות וכבשו ארץ אפסי עדומנהר
 )אשכנז( אלימאניא ~וצאי והם מעולם,אדם

- מעולם. אשר הגבוריםובורגוניא  -  -  ואם 
 העונש היה למה עונם על נענשו היהודיםבאמת
 ינרשנו, לו. חטא שבנו אב מצינו לא בי עגירוש
 והם ובארמונו. בביתו כשהוא ומיטרו מוכיחואבל

 בספר שכתוב כמו לא5 בנים נקראוהיהודים
 היהודים אם ותודיעני, אשאלך עוף -הבריבי~א.

 הקדוש קומקום חטא מהחמאו
 ? בירושלם אשר .

 והיהודים קדושן ההוא המקום ני הכתות בכלומוסכם
 העולם בריאת הא5 התחיל ההוא במקום כיאומרים
 אותו קורין הישמעאלים מי. 5כ5 התפלות קבלתושם
 עליית משם כי אומרים והנוצרים השמיםשער

 - לנביאים. הנבואה מקום ושם עדן לנןהנשמות
iaclfdraaVeriUS.6 ia$httnO. . 
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 למלחמה הנצרכים הדברים כי ידענו הלאטבעית,

 א(ה9קחותוהתבונה,לתחבוטת אשעה:הם
 וזכויות, זוהמצאו

 ומומכ"
 היהודים כי הכתפז לכל

 נפלו 5א א"כ האומווג מכל וערומיםפקחים
 וטיפוס ח, כ ה ו ה ר 1 ב ג ה ב( להעדרם.במלחמות
 כי אמר ומכללם מגבורתם, עליהם סיפראויבם
 ירושלם משערי שער הניחו אחים בחוריםשלשה
 אותם והוכיח עמו כל וקבץ שנתבייש עדלהכעיסו. מתנהי כל נגד ולילה יומם: פתוח ימיםשלשה
 ממחנהו נפלו זה כל ועם והתאזרו, כלםינאספו
 ומגרו השער תוך הבחורים ובאו מספר. איןרבים

 ההסנר. שיענב מי מחנהו בנץ ואיןהדלתות
 נח והיה המחנה. אל מזונחז להבין העוטו:ג(

 היהודים למחנה חמים לחת שהתנדב מיהיהודים
 יטכאיטר עיוורם מגרו5ת רואה אני ואיסר 'סנים.יצתי
 לו נוחנק היו עמו להשלים ורצו טלף אליהםבא
 מעליהם. מלחמתו יטיסלק יטבהיכל וזהב כסףכל

 שהע הכתוב ואמר אחר, מלך בא השמהובשנה
 אמר ולא שבהיכל, וזהב כסף כל _ 15 נותניםשוב
 מלניהם. טטפרי מבואר וזה השאר. נותניםשהיו
 מה בל משלימין היו אחת בשנה כי מזהונראה
 לא בספרד כזה יקרה ואילו הקדומם. בשנהשחטרו
 י ו ב ר ד( שנים. שבע ראש להרים יכול העםהיה
 שולפי ביהודים שהיו * לירה די ניקולי וכתב ם, עה

 מושכי ישראל ומאנשי אלף מאות שש מיהודהחרב
 * ae Nicolas.אס
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 ימצא ולא אלף. מאות שמונה רומח ומחזיקיקשת
 כזה אשר ולעם עוד. הגוים מלכי בכל בזהרבוי
 הנפילה. סבת הטבע בדרך מצאתילא

 אדירוקדוש! מלף : ש א תום ת ב 1 שת
 מאר ונפלאתי היום. שומע אנכי מתמיהיםדברים
 השכל מן רתוק דבר כמוך וחכם נבון בלב נכנסאיד
 אומר ואם הדם(. )כעלילת ממנו יותר זר שאיזעד

 ? עליו השאלה ארוננו הוצרך למה מאמין,שאינו
 ופקחים נבונים מפררים עמהם העיר תושביגם

 זקנות הבלי שיאמינו אומרים אםשבאומות,
 עריצים, ועלילות הלבנה לאור כשמוותמשיחות
 ולא אחרים. בעמל חסרונם למלא עילהיבקשו
 גם בזה שיש אלא אחרת התנצלות להםמצאתי
 השפל העם היהודים להפיל יבקשו לכן הדת,שנאת
 בפיהם. שיאמרו מה יאמינו ולא ימצאו,מאשר
 תבונה בהם אין אמנם שבלבם. סמה יקחוהואבל

 מפני ולא הוא, חזק אלו של גואלם בי וו,בבקשה
 האל שטבע מפני אלא קדם, כבימי אזהםאהבתו
 הנבוח. בדבר ישגיח מאשר שפל ביותרלהשגיח
 קרוב והנמוך השפל הדבר כי מבואר דבר שלוטעמו
 אינו מעשיו, כל על האל ורחמי ההפסד אלמאד
 הנמלה מן אפילו ברואיו ממיני אחד שיאבדרוצה
 שאלת ועל דת. בעלי היהודים וב"ש . הזבובאו

 אומרן הדם( בעלילת אשמים היהודים )אםמלכנו
 יביאוהו כאשר האדם בו הורגל שלא מאכל כלני

 לנוצרי יאמרו שאם ישקצנו. וטבעו יטאסנולפניו
 משם ויברח ירוק ההתול או הכלב מבשרשיאכל
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 והנה החלב. או החזיר מאכילת היהודי שבורחכמו
 ולמה וטבעו האדם למזג הוא נאות ההזירבשר
 במאכלו ומטונף משוקץ שהוא מפני ואם ?יברח
 שבאשפות תולעים האוכלת התרנגולת יאכללמה
 אלא שבחי, המשובח הוא והחלב ? שקץ מיזוכל
 מאמר עליו שחל מפני וגם לאכלו. הורגל שלאמפני
 לב אומץ ליהודי שיהא והוא אחר זרות וב"שהאל.
 בתוך שרצח( )האדם והוא דמו, לקחת אדםשירצה
 )לרוצח( יעשוהו ימצא אם אשר וממשלתועירו

 הוזהרו הרציחה שענין אחר זרות וכישחתיכות.
 שאם לבם, ממורך נאמר ומה בדתם. מאדהיהודים
 נכרי קטן נער ויבא יהודים מאה ברחובימצאו
 יוציאר ואם כלם, יברחו היהודים ע5 קוםויאמר
 משם, כלם יברחו ודין במשפט להריגה אדםשופטיך

 משונאיהם. אפילו הריגה ראות סובל טבעם 'איזכי
 )ויקרא הבריבייא שאמר כמו האל שקללם מפניוזה
 עלה קול אותם ורדף בלבבם מורך והבאתי 15(נו,
 חי משום דם אוכל שאינו ראינו היהודי והנהנדף.

 יקרא שלא התלמודיים שאמרו הדגים, מזואפילו
 בעיניהם מאום והוא לשתות, אמרוהו ובב"זדם,
 כמה ראו אם ואפילו בו, הורגלו שלא מפנימאד
 הארם דם היהודי שימאס וכ"ש הדם, אוכליםעמים
 דבר מלכנו ויראה שיאבלנו. אומה שום ראהש5א
 השינים מן ויצא הכבר מן היהודי יאכל שאםזה
 נמאס שיותר וידוע שיגררו. עד יאכלנו לא עליודם

 מפני ימאסנו דמו ואפילו מדמו, אחרים דםלאדם
 לשחוט שלא היהודים שנווטיו ומה בו. הורגלשלא
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46פ . . מספרד_
 הלב את להציל הולך שהרם הפגימהוגורמתלשחרדת' 2פני רם 1~%1ת פגוםך-אינוך'אשי"ה51בסכיז
 ולנן יוצא. אינו 'ושוב' האברים מכל המלך הואכי

 סמה הנכרי ששחט הבשר יתעפש מהרהיותר
 הוציאה לא הנכרי ששחימת מפני היהודישישחוט

 זה ודבר הדם, מן נמשף והעפוש שבחי, הדםכל
 נסיתי* וכןמבואר
 כי תומאס, עליך חמתי : ך ל מ ה ר מא
 היהודים. על שמעלילים מה מאמין שאני ממניהבנת
 פמף ששאלתי ומה הזה. הדבר לי נחשב לחרפהכי
 את להשיב אמרת אשר הטענות שאדע כדיהוא
 אטור כי שאמרת מה אף דעתם. ולישב הסכלהעם

 יהורי הוא זה בי להשיב יש אדם הריגתליהודים
 להם נחשב לא הנוצרי את ההורג יהודי אבלליהודי,
 שאם התלמודיים שאומרים שמעתי לזה סמוךלאדם.
 פמור. נכרי של שור הרג ישראל שלשור

 ומלכי! אדוני : ש א מ 1 ת ת ב 1 שת
 אברבנאל מבני אחד שר עם בזה לי היהויכוח
 בלשון המכיר כי ואמר מולדתו, ארץ משביליאשהוא

 נכרי לשון בין הבדל יש כי לזה, יקשה לאעברי
 ליוצרו שהתנכר הנכרי ני גוי, או נוצרי לשוןובין
 שמאמין כיון הנוצרי אבל הדת, בעקרי מאמיזאינו

 נכרי. יקרא לא וההשגחה והפלאות העולםבחדוש
 השלוש מאמינים אנו ואם : ך ל מ ה ר מא
 ? היהודים בעיני נכרים נחשבנו לאאיף

 החכם הראני כבר : ש א מ ו ת ב י שה
 משש ביותר הקדמונים טגדולי פירוש ההואהגדול
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 האל בטציאות המאמין : לשונו וזה יטנה,מאות
 דת. בעל הוא הרי ועונש ושכו' והנבואהוהחדוש
 בשלוש יאמינו ואם אלה. בכל מאמיניםוהנוצרים

 כי שאמרו מפני כ"א האחדות כפירת מפניאינו
 רשות לנו ואין דת. בעלי יקראו ולכן האהדות,הוא
 בדין[ דאפילו ממונם להזיק ולא להרגם היתכפי
 כבושים ואינם וממשלה מלכות 5נו שאין זמןכל

 להם אין המצות עושים אינם ואם ירינו.תחת
 אשר העם אלא עליהן נצמוו לא כי בדבר,אשם
 השורש. בזה תלויות המצות רוב כי ממצרים,יצא
 שאין נאמר אם אף כי אברבנאל, אותו לי אמרעוד
 מפורשת, תשובה יש עדיין לנוצרי נכרי ביןהבדל
 והחמירו אסור הגוי גזל אומרים התלמודיים הנהכי
 לח.( וב"ק נאמר איך וא"כ ישראל. מגזל יותרעליו
 ? פטור נכדי של שור שהרג ישראל של שורכי
 דברים, משני אחד לומר אנו צריכין כרחנו עללכן
 השורים שבעניז או לגוי, נכרי בין הבדל שישאו
 שצריכים ממון נזק שהוא מפני שפטור שאמרוהוא
 השמירה בטיב יודע אינו והיהודי בממוןלשלם
 שאפילו ועור תמידי. מקנה בעל שהוא הגויכמו
 התירו לא מותר, ישראל ש5 שורו שנזק נאמראם

 מותר שאינו וכ"ש ממנו, שיגזול או בידיםשיויקנו
 כן, 5ומר 15 היה מותר, היה כזה גם שאםלהרגו.
 גדול. יותר חדוש שהואכיון

 בדבריך מאר שמחתי : ך 5 מ ה מ.רא
 אם תשמחני מאד ומה האברבנאנ בדבריתותר

 ומעתה גדולותינו. לחצרות אצלנו לבואתמשכהו
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 ליהודים שיש שכיון עמנו, נגר לי ישתרעומת
 הנדיבות כמו חשובות ומדות צדיקים ומשפטיםחקים

 ישנאו למה 9קה, עם והיותם והרחמנות,והצדקה
 ועל האמת. שאוהב מי יעשה לא וכן ?אותם

 בי ואמר גדול הגמון לפני דרש שבהםהרחמנות
 יקראנו אלא מזעה שוטה" "כלב ליהודיהקורא
 הכלב, מדת לא החזיר מדת בו שיש לפי"חזירך

 כל אהד בלב אדם יכה שכאשר בנסיון ראינוכי
 כאשר החזיר ואילו לנשכו, אחריו רודפיםהכלבים
 החזירים כל וצועק, מהם אהד על צרוריטילו
 תפלתנו בבית יבוא אם היהודי ובז עמו.צועקים
 מיד הקדוש(, הייז של להנביע י הקאליםויגנוב
 פלוני לשר הולד החיימ : להצילו היהודיםימהרו
 במוהר אלו כלם, וכן הדוכום אל ילך והצורףאוהבו
 היהודי שיוציאו עד ישקמו ולא בתחנוניםואלו

 המעולות. המדות בין זה לחשוב וראוימצרתו.
 מעולם ראיתי לא : ש א מ 1 ת ת ב 1 שת
 מי ואין היהודים, על שנאה לו שיהיה שכלבעל

 טעם בזה להם ויש העם, כללות כ"א אותםשישנא
 תמיד וכבקש נאלח בעל הוא היהודי כיאחר.

 דחופים ועבדים גולים שהם יחשבו ולאלהשתרר.
 עצמם להראות שיבקשו בהיפף אלא גוי, אלמגוי

 החכם ואמר בהם. מקנא העם לכן ושרים,אדונים
 כל תקנה לה אין הקנאה מצד הנמשכתשהשנאה

 באו כאשר כי הזה, הנסיון אדוננו ויראה עולם.ימי
 וגולים כעבדים באים היו אדוננו למלכותהיהודים

Chalice.י 
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 היו ולא רבות שנים ועמדו הסחבות בלוילבושי
 ובימים) התנשאות, שום הראו ולא יקר בגדלובשים
 עליהם מעלילים שהיו אדוננו שמעת האםההם

 נכתב היה ההם בזמנים קרה שאילו ? הדםאכילת
 הישר כדרכם. ספרד למלכי היסים דבריבספר
 בימיהם, שיקרה מה כל זכרון בספר לכתובוהטוב
 שבזמן ודאי אלא יבואו. לימים ראיה לקהתבדי
 ועתה אהובים, היו בהם לקנא מקום נתנושלא
 מיד זהובים מאתים לו יש ואם משתרר,היהודי
 יעשו שלא מה רקמה, לבניו ועושה משי בגרילובש
 לשנה. 8 כפולות אלף הכנסה להם אשרהשרים
 מזה ימשך אולי וחושבים עליהם מעליליםלכז

 בעיר עלו בגאותם והיהודים המלכות. מןלנרשם
 בנוצרים. מכים היו שהם עד כ"כ לשררהמודילו
 לנוצרי שיבה שמי להכריז שבהם הגדוליםוהוכרחו
 רגזה שלש תחת שלמה אמר ועליהם בדיניהם.יוסר
 שני מעם כא(. 5, )משלי ימלוק כי עבד תחתארץ,

 היו אדוננו למלכות כשבאו היהודים כילשנאתם
 לפי ההפך, הוא ועתה עשירים, והנוצריםעניים

 תועלתו. לקרב תחבולות ובעל פקח הואשהיהודי
 אדוננו ויראה מאד. נתעשרו הרבית שע"יועוד

 כלם במפרי אשר והנחלות הקרקעות חלקישלשת
 הכברי הרבית מצד וזה היהורים, בירהיום

 טעם של אלו טעמים : ד 5 מ ה ר מא
 מה, התנצלות ליהודי שיש אע"פ השנאה לקרבהם

 גם ? ברבית מיהודי שילוה לנוצרי הבריחו מיכי
doobloons.8 



 ויכוחיםילקוט
256 מספיד אלפינסי צמיד"ממח

 מלאכול התרחקם והיא אחרת טענה חשבתיאני
 הלבבות מקרב דבר ואין הנוצרי, עםומלמותוה
 מקום שיש עד אלו, עם אלו האבילה כהרגלהרחוקות
 יחדו. שיאכלו הלחם על אלא שבועתם שאיןבאיים
 אחת שפעם המליכני אשר במושיענו אנינשבע
 לנרשם, או היהודים זרע להכרית וחשבתי חרוניעלה

 שיהודי יין של בכום שרץ יפול שאם ששמעתימפני
 ממנו אהד ננע ואילו היין, וישתה השדץישליף
 לעם בעיניהם נחשבנו כי היין ישפוך כוםבאותו
סמא.
 בזה ליהודים אין : ש א מ 1 ת ת ב 1 שת
 ברזל כבלי ששמו התלמודיים על אלאאשטה

 ובהמו חלב אשר אומרת שהבריבייאברגליהם,
 הבינו ולא לח(, לב, ודברים נפיכם יין ישתויאכלו
 לשמש עושים והנסכים.שהיו הזבחים על מדברשזה
 התלמודיים ובאו לעולם, ישו שבא קודםולירח
 ממקום הוה עבודה לאיזה שנתנסך יין כל ביואמרו
 ידעו שלא שאע"8 עוד והחמירו אסור,מקרשם
 הנגיעה ע5 אף וגזרו הספק, ע5 אסור שיהאשנתנסך
 יתרה.להרחקה
 על שהאשם אמרת אתה : ף 5 מ -ה ר מא

 לשומעים אלא שאינו אומר ואניהתלמודיים,
 באו היהודים ני עתה 5י נורע מקום ומכלדבריהם.
 דתם. מצד הזהלענין
 בליספק,ובבר הוא כן : ש א תומ ר מא
 אשר יהודי לרופא וכאמר אביך המלך לפניקרה
 נשמרתם לכן טמאים בעיניכם שאנו שמעתי15,
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 )שבועה(. 1 עמכם האל נו יהי ביירם.מנגיעתנו
 אחר ספק 5י ואין חולה אדוננו ~)יה הרופא,השיב
 אדוני רגלי לרחוץ מים יביאו בריאוהף, לבקשאלא
 השאלה. אל אביא ואח"כ למחלתך, טועיל הואכי

 ההם. המים מן שתה המלך רגלי הרופא שרחץ,אחר
 השרים, אמרו שאלתי. ע5 השבת כבר המלך,אמר
 סמא יותר איזה הרופא, אמר מבינים. אנואי1
 אדם בו שננע יין או אדם רגלי בו שדהצוהמים
 שתיתי איך טומאה מצד הדבר אם ? בפיו אובידו
 ? הרחצהסי

 הימיב א5פ1נם1: המלךאמר
 היה. היהודים מפקחי מפק ובלי לענות,הרופא
 שלא היהודים ע5 לבקש עצתך מה .לתומאש,ויאמר
 ? עמי ביזיאבדו
 שתכריז עצתי : ש א ט 1 ת ת ב ו שת

 הרבית מכח ליהודים שבאו הנחלות שכ5במלכותף
 הארץ. שופטי ראות כפי וזה לבעליהם,שיחורו
 שישאן ועוד משי, ילבש 5א יהודי ששוםועוד
 יהודים. שהם אותם שיבירו בגדיהם ע5 אדוםחותם
 ואין נכונה, היא עצתף : ך 5 מ ה ל מא
 בענין גזל תורתם להם התירה איך אלא תמהאני

 ?הרבית
 התירה שתורתם הלילה : ש א ם 1 ת ב י שה
 להנאתם, פירוש עשו חמדה בעלי היהודים אבללהם,
 כא( כנ, )דברים תשיר לנכרי אומרת הבריבייאכי

 ואומר אסונה, שום מאמין שאינו מי ר"ל:הנכרי
 הם, אחים היהודים עם ואנו )שם( תשיך 5אלאחיף
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 ב(, א, )מלאכי ליעקב עשו אח הלא הנביא אמרשכז
 ישראל אחיך אמר כה ואמהו האחוה הודווהם

 יד(. כ,)במדבר
 מסה זה פירוש רחוק כמה : ך 5 מ ה ר מא

 במצרים אחת כת היהודים בין שישששמעתי,
 אפילו לומר רוצה תשיך לנכרי כי האומרים)קראים(
- ממש אחיו ר"ל תשיך לא ולאהיףיהודי,  

 לפני אנשים באו זה בעניז המלךובהיות
 וכי יהודי איש בבית הרוג שמצאו ואמרוהמעד
 תשיב אתה לתומאש המלך אמר הרגוהו. דטולהוציא
 עליהם. חמתי תעלה פן אנכי ירא כי המפשיםלאלו
 בהם וגער המלך שאמר מה ככל תומאש השיבאז

 המלך ידע כי אמר, דבריו ובסוף הנערה.תכלית
 היהודים כי עמכם ושהדיז אתכם המגיעהחולי

 צוה כבר והוא ונחלתכם, ממונכם לקחוהארורים
 שיחזור עליכם הרבית שהכביד ומי נחלתכם,שיחזרו
 לבושכם. כמו ולא משי היהודים ילבשו ולאלכס,
 שהוא מה תבקשו ולא ע בתועלתכם 5כםודי
 נפלו אז ותהבלו. ההבל אחרי תלכו ולא לכם,קלון
 אוהב הסלף ארוננו יחי ואמרו פניהם על העםכל

 נשבע הנני אדם, בני אתם עמי המלך אמרמשפט.
 תאמרו אם נזק שום תקבלו שלא מושיענובזבה
 ונצטדק, נדבר מה העם כל ויאמרו ההרוג. עניולי

 כי מכאובינו ויודע אלהים כמלאך חכםוארוננו
 אפילו לקחו הרבית ובעד הממונו אכלונוהיהודים

 את לחרוש במה לנו נשאר שלא עד בקרינואת
 אמר ממלכותו. אדוננו יגרשם אולי ובקשנושדותינו,
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 לוזם אבל הנוצרי :שת הרג לא היהודי זה כפיהגמד
 העם, אמרו במשפם. שתוסרו וראוי אותההרגתם
 העיר ברחוב החג מצאנו אבל לארוחו,חלילה
 לבית להוליכו שכוונתנו לרואים ואמרנובלילה

 המלך לפני העדים ובאו לעדים. לנו ישהעיר חשובי ושלשה היהודי, בבית אותו והשלכנוהקברות,
 ראה כי מאד nDW והמלף שבועתו. מפניופטרם
 וצוה שקר. הוא היהודים ע5 שמעלילים מהבחוש
 מאד שמח תומאש נם הימים. דברי בספרשיכתב
 הדברים. באמתת שכלו נפלכי

 באת הנה ים: א מ 1 ת ל ד 5 מ ה ר מא
 בעולם האלהים מאת תטול נדול התכר עינילהאיר
 אקבלט :והלואי ת1מא'ס הטיבהבא.
 הזה. בעולםממק

 השאלות לצאר מטוב ומהר : ף ל מ ה ר מא
 אינו ,ואם עירא, בתוך הוא אם ההואהאברבנאל לפני שתביא ובתנאי ממנע גם 'תכר תמולואולי

 בדברי ישמח אדוננו : ש א מ 1 ת ב י שה - בשמנו. אליו תכתובבמקומנו
 המלוכה. מזרע הוא כי גם ומהעמו,

 שכל יקענו כי שקר, זה : ך ל ם ה ר מא
 עליהם נבוכדנצר בא כאשר נכרת יהודה מלכותורע
 המלוכה. זרע עם העם יתעצם שמא יראכי

 כי לאדוננו יודע : ש א ם 1 ת ב י שה
 לעזרו ירושלם על נבוכדנצר עם באו אדיריםמלכים
 עולם, יצורי כל ע5 בכחו משל כי אותו,מיראתם

 המלך עלה בראשם בדתם, היהודים שנאת מפניאו
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 שמו על נקראת ספרד מלכות אשר *אישפאו
 יון. ממלכי 6' פירום הנקרא עמו וחתנואישפניא,
 היהודים עדת והבניעו השחיתו ופירום זהואיש*אן

 ירושלם. את לכדו אשר והם וגבורתם, תקפם כלעם
 חלק להם נתן עזרתם ראה כאשר נבוכדנצרוהמלף
 כי אדוננו וידע המלכים. כהוקי ובשביהבשלל

 חוטת מן : לדרום טצפון ונחיצות שלש היובירושלם
 היו הראשונה המחיצה עד המערב נלקיהעיר
 סממנים שוחקי ובראשם מלאכה בעלי כליושבים
 הנביא ואמר המקדש, לעבודת לקטרת צריכיםשהיו
 ומן יא(. א, לצפניה המבתש יושבי הילילועליהם
 לומדי בל יושבים היו לשניה הראשונההמחיצה
 יותר לסוחרים צריכים החכמים כי והסוהרים,ספר
 שהסוחר מפני אליהם, צריכים שהסוחריםסמה
 בהטרון מבין ואילו-החכם החכמה בחסרון מביןאינו

 יושבים היו לשלישית השניה המחיצה ומזהמעות.
 משרתי והכהנים דוד משתהת המלונה ודעכל

 האלה המלכים ביז ירושלם נחלקה וכאשרהמזבח.
 העב וכל והשניה הראשונה המחיצות נבוכדנצרלקח

 והוליכב שבסביבותיהן במדינות ואשרמסביב
 לאישפאן נתן השלישית והמחיצה ומדי,לפרם

 השביה כל והוליך ספינות לקה זה ופירוםולפירום.
 מולידו, ולעיר " אנדאלוזיאה היא הישנהלמפרד
 לשאת הארץ יכלה ולא היו רבים כי נתפזרוומשם
 ומהם '1, לשיביליא המלוכה מזרע קצת והיכואותם.

dseyilla.a]indalusia. 1"0זץ,לע. *Nfspana 
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 ברומי קיסר היה השני הבית ובהורש לגראנדה.הלכו
 בעלי אלף ארבעים ולקח העולם, בכל מושלשהיה
 סביבותיה הערים ומן מירושלם יהודה משבסבתים
 ושלחם הכהנים ומן בנימין משבט אלפיםועשרת
 שבט ורוב ההם. בימים ממשלתו תחת אשרלספרד
 הלכו.לצרפת, יהודה מבני ומעמים והכהניםבנימין
 מזרע "ם במלכותך אשר היהודים שכלבאופן.
 יפלא ואיך יהודה, משבט רובם ולפחותהמלוכה,
 ? המלך לדוד מיוחסת משפחה תמצא אםאדוננו
 שמעתי 5א אשר דברים : ד 5 מ ה ר םא
 הייתי משפהתף את אני מכיר כי ולוליהורעתני,
 שאתה ראיתי באשר אתה היהודים מזרע כיאומר
 בעדם.מליץ

 וש! וק גדול סלף ת1מאים:הסיב
 ועתר חרפה עליה ינאק חרפה חרפתני מאדמה

גדולה(.
 לך אמרתי כבר הלא : ך ל מ ה ב י שה
 אתה וכעת מהם שאתה אמרתי ואילו מהם,שאינך
 איז כי בעולם נודע הלא ? חרפתיד במהנוצרי,
 ושרשו וגזעו התחלתו להגיד שיוכל מי העמיםבכל

 אבותינו הנה כי האלה. העניים היהודים כמוהמזוור
 18, גודוש מגזע הם כי התפארו .האדיריםהמלכים

 בן גד מזרע הם הגודוש כי אמרו מהמופריםוקצת
 דת וקבל לרומי בא זרעו מן ואהד יעקבהפטריארף

 היועצים כל ראש להיות ועלה מאד והצליחישו
 וממנו למלוכה, הצליח זה ואחר קונסולישהנקראים

18Gothes.
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 לא העמים בשאר תחקור וכאשר הגודוש.משפחת
 משלה אשר רומי הנה נמשכו. שורש מאיזהתמצא
 עוד, לעבור יכלו לא כי חשך, הרי עד העולםבכל
 '1 שלושטייו הסופר הם. עם או זרע מאיזה ספקנפל

 וירגיליו והסופר 16,, מרויאניש ממשפחת שהםכתב
 -מבני שהם כתבו ואחוים יון, מבני שהםכתב

 בני התבוללו לעולם הקמרים שבאו ומיום *1.רומולו
 ומשם ברומי הקטרות היתה ראשונה כימשפחותם,

 שם לישב ובאו רומי בני והם לקושטנטינאנעתקה
 נקראים יון אנשי היום וער קושטנטין, הקיסרשיי

 ואמרו הצרפתים באו זה אתרי רומי. שם עלרומיים
 הם הצרפתים וכי שרשם להרומיים נודע לאכי

 לצרפת הקיסרות והביאו זי אליפמ המלך.מזרע
 באו זה אחר '1. מאגנו קארל הנדגל המלךע"י

 כ"א אמת שורש נמצא לא כי ואמרוהאשכנזיב
 הקיםרוה והביאו הצרפתים עם מלחמה ועשובהם

 יודעים איז ואלו ואלו אנטונייו, הקיסר ע"ילאשכנו
 נודע לא באמונתנו גם כי ג"כ נפלא שרשם.אמתת
 של לבעלה אותו מייחם מתיא כי מושיענו,משפחת
 היה, דוד מורע יוסף כי ואומר יוסף הנקראמרים
 ואנו המלזכה, מזרע היה לא יוסף כי יאמרולוקום

 לידת קודם לא מרים את יוסף ידע שלאמאמינים
 נייחסו איך א"כ אלהים, רוה לבד כן אחר ולאישו

 את הוליד וישי ישי את הוליד עובד ואמרנולדוד,
 1 ישו נולד דוד( למבית ומדודדוד

Sallust.1* 

18Chaylemag3e."1 .88שע11ןeilo~ulus. wTroiarb 
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 מרים המעך! אדוננו : ש א תומ שיבה
 אם באמונתנו פגם שאין וכ"ש לדוד, נתיחסההיא
 האל עם אלא ודם בשר עם יחם לישו שאיןנאסר
 ורוחו.הנדול
 אני ואליו מאמין אני כן : ד 5 מ ה ר מא
 שורש שאין לומר אלא כוונתי ואין רוחי,אפקיד
 העניים היהודים אלו ורק העמים במשפמותמפורסם
 בלעם הנדול -הנביא שאמר ומה בם. עמד שרשםעור

 לבזיון, וחשבנוהו ט( כג, )במדבר יתחשב 5אובנוים
 הגוים עם נתערבו שלא לפי כי לכבוד, הואהלא
 יעקב עפר מנה מי שאמר כמו וגזעם שרשםנודע

 )שם(. ישראל רובע אתומספר
 ויאמר: לשרים פניו ש א מ 1 ת ב י שה
 המליץ המלך אדוננו הנה המלכים. ככתרי נתראיו
 ואין עליהם אני שהמלצתי ממה כפלים היהודיםעל
 עלי. הוא שאמר מה 15 שיאמרמי

 לך אמרתי אשר הדברים : ד ל מ ה ר מא
 וראוי ? מות לסמי אותם תהפוך 5מה אמתבדרך
 עצמיים. היותר לדברים ונבוא האלה הדבריםשנעזוב
 כי המצות נתנו שלא בדבריך אמרת כיואשאלך

 מצות לאותן נאות וזה ממצרים, יצא אשר לעםאם
 a~pn והם מצות שאר אבל מצרים, ביציאתהתלויות
 ? לנוצרים נתנו לא למה אמתותורות
 אומרים היהודים כי : ש א מ 1 ת ב י שה
 ה' עשה לא למה שאלה שאינה כמו שאלה ,1שאין
 ללבנה נתו ש5א או נביא והפרד פילוסוףהחמור
 לשמש. שנתןהאור
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 מה ממך שאלתי לא אני : ף ל מ ה ר מא
 דעתך מה ממך שאלתי אבל הטפשים,שאומרים

 כמוהם. מיפש אינךאם
 עם ויכוח לי היה בזה : ש א ם ו ת ר מא

 היות עם רבים ימים שנאתיו זה ועלהאברבנאל
כי

 הוא. גדול חכם'
 אין כי אמרת, יפה לא : ף ל מ ה ר מא
 להגיד לך נתונה והרשות הויכוח, בענין ראויהשנאה
 . לך. שאמר מהלי

 האלמוגם כי אמר הוא תומאש: ב י שה

 הוא והספוג הצומח, ובין הדומם ביז אמצעיהוא
 חוש לו יש שהרי החי, ובין הצומה ביןאמצעי
 והאדם והאדם, החי בין האמצעי הוא והקוףההרנש,
 אמצעי הוא והיהודי ליהודי, החי. ביז האמצעיהוא
 בין אמצעים הם והשמים והארץ, השמיםביז

 בי נבדל, היהודים מזון ולכן והיהודים.המלאכים
 וכל הצומח מן ניזון והחי העפר מז ניזוןהצומח
 גבוהה במדרגה שהוא והאדם החי, אל יערבצמח
 הצמחים מן כ"א העשבים מן ניזון אינו החי מןיותר

 בי חי, מכל ולא החי מן ניזון לכן למזגוהנאותים
 למעלה שהוא והיהודי הפרד, ומן המום מן ניזוןלא

 תוים מבעלי כ"א החי מן .ניזון אינו האדםממדרגת
 רבים, תיקונים אחר רק מאלה ואפילומיוחדים,
 עד ודמו חלבו והסרת ובהדחה במליחהבשחומה
 אלא בשר אינו כאילו ויהיה ההוא הבשרשישתנה

,-
. 1ecoral.
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 בהמטת בשכ שאכל יאמר 'שלא כדי אההמאכל
 לכן המתנות, שום ב5י חי כל אוכל הנוצריאבל

 כה כ, )תקרא המאכלים ענק ע5 הבריבייאאמר"
 לא המצות בעניו ובז העמים. מן אתכםואבדיל
 ואמרה האדם, ממדרגת למעלה שהוא למי אלאנתנו
 העמים, מכ5 סגולה לי והייתם ה( ים, )שמותעליהם
 לנוצרים. אותנמצות נתנו 5אלבן

 אליו? תשובתף מה : ד ל מ ה ר מא
 האמת, לו השיבותי : ש א מ 1 ת ר מא
 חשיבותנו מפני לנו נתנו לא ההם המצות כלכי

 התאוה מחזיקים והדם החלב הנה כיושלמותנו,
 היהודים אבל החיים, בעלי ושא'ר החזיר בשרוכן

 עליהם היוצר שהעיד כמו הזנות אחריהרודפים
 הוכרח ה', דבר שמעי זונה לכן לה( מז,)יחזקאל
 התאוה. אל העוזרים הרברים מן ולמנעםלהזהירם
 כל מהפכים ושלמותם מזגם למוב הנוצריםאולם
 קליפת מרירות שיהפוך הדבש כמו למזנםהדבר

 למתיקות. 0:האורגה
 ראשך ע5 להכות היה יכול : ך 5 מ ה ר מא
 המאכל. ממיז שאינם המצות שארמכל

 חשיבותנו מפני זה נם : ש א מ ו ת ר מא
 אל לבוא לנו יספיק טועט דבר כי מזננו,ומזב

 כי הבריאות חזקי אנשים שראינו כמוהשלמות,
 הבריאותן אל יחזרו תרופה במעם. להקי יבואוכאשר
 אנשים ויש 5הם, מבעית היא שהבריאותמפני
 להחזירם תרופות כמה צריכים ההרכבהחלושי

orange.ע 
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 תרי"ג כל הועילו לא '"':הודדם"אשר ץהםלבריאותם,
 לגלגל הנוצרים מדמה והנני מובים. לעשותםמצות
 שבהב ובמו הירה, לגלגל והיהודי )השמש(היומי

 ורוחניים שכליים שהם לפי המלאכים כיהפילוסוף
 בעצמם, פעולה להם לעשות לשלמותם יצטרכולא
 לעצמם, תנועה צריכים לכת( לכוכבי הגלגליםאבל
 מבעלי האחרון הקצה שהוא לפי היומי הגלגלאמנם
 והגלגל אחת, תנועה לו יספיק מהם ולמעלהחומר

 שלמותו עושה מהשלמות רחוק-יותר שהואשאחריו
 מהשלמות רחוק היותר הירח גלגל עד תנועות,בשתי

 רבות. תנועות צריךוהמעלות
 בתשובתך מאד היטבת : ף ל מ ה ר מא
 עמו, אהבתך הפר לא זאת בכ5 ההוא, החכםלדברי

 הדמיון. עם רק מתקיימות הרתות כי לכל מוסכםכי
 דת אין כי לו אשר המדמה בנח יחשובהיהודי
 בדבר והמאמין אמונתו, זולת אמונה ולאאחרת
 כי מדמה הנוצרי וכן בהטה. כדמות בעיניו הואאחר

 במדור ונפשו אדם בצורת בהמה אלא אינוהיהודי
 ע5 יאמר לישמעאלי תשאל ואם גיהנם. שלהתחתון
 הרחוקים הים ובאיי ממנו. מלא הגיהנם כישנינו
 צורת דגליהם על ונושאים פרד לצורת משתחויםיש

 שאמונתם וחושבים נזשקז אליו המגיע וגדולהפרד,
 הנוצרים שם וכשהולכים האומות, מכל יותרשלמה

 אדם לצורת משתחוים שאנו ומה עליהם.מלעיגים
 כסא דמות שעל עד שבצורות נכבדת שהיאמפני
 ובחיות כן(, א, )יחזקאל אדם כמראה דמות היההאל
 י(. א, לשם אדם פני פניהם רמות אמרהקדש
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 נצטוו הצורות כקמהם האל מהרחיקוהיהודים
 אדם. בצורת והם ס במקד כרוביםלעשות

 היום דבורם לנו יספיק : הסלד אמר זהאחר
 לחכי נמלצו כי יצוב ומחר שוקעת, הימי?כי

דבריך.
 : המלך לו ויאמר תומאס, בא המהרתביום
 היהודים נפילת בסיבת אך בינינו הדבריםנמשכו

 תשובה. מצאתילא
 ראשונה ממך אשאל : ש א מ 1 ת ב י שה
 הסלף. עליך ששמעתי אמתאם

 יבוא רעה. עשיתי מה : ף ל מ ה ר מא
המניד.
 אחד שר שלחת כי : ש א מ 1 ת ר מא
 שלא עליו גזרת שעשה במה מעה וכאשרלמלחמה
 אהר שר לשם הלך זה אחר פניך. ראות עודיוסיף
 המשפט מלך ואיה עונש. שום לו נתת ולאימעה
 ? נענש לא וזה נענש וזה בחטא שניהםשהתיו
 זה דבר לך שאמר מי : ך ל מ ה ב י שה
 עוצם בכל הזהרתיו הראשון כי האמת, מבקשאינו

 ואילו ההיפך, עשה זאת ובכל פרטיה וכלהמלהמה
 צויתיו לא למלחמה בשליחות אפילו השניהשר
 שכלו כפי ועשה לשם והלך רצוני שעשה חשביהוא
 ? עשה מה יענש,ילמה

 אדוננו אזניך ישמעו : ש א מ 1 ת ב י שה
 אשר היהודים הם הראשון השר כי מפיך, שיצאמה

 להם ועמדו השמים צורות עבודות מניעת עלגצמוו
 עשו והם ע"ז, להזהירם משה אחר נביאיםארבעים
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 וכמו .עוד, פניו שיראו האל רצה 5א 5כזההיפך,
 ואנכי יח( 5א, )דברים הבריבייא בספרומנאמר
 פני אסתירהסתר

 כז(: בס, )שם ונאמר מהם, .
 העמים כ5 אבל הזה. ביום אחרת אפץ אל;וישליכם
 נצמוו ולא האל קראם לא ומזלות כוכביםמעובדים

 שמכבדים כמו השמים צבא לכבד עשו משכלםנהם
 היהודים ע5 אמר ולכן המלך, כבוד מפני'לשרים
 האדמה משפחות מכ5 ידעתי אתכם רק ב( ג,;)עמום
 שבל מפני נענשו ועור וגו'. עליכם אפקוד כןעל

 א5הות, שתי שיעבוד אחד גם אין העמיםאותם
 הרבוי עבדו והיהודים באהד, כופר בשניםיוהמודה

 בתים המלוכה עיר בשומרון שהיו עליהם שנאמר.עד
 אחד בל עובדים והם ההמה ימות כמניז ע"ז.ש5
 והוא יחד. כלם עבדו השנה ובטוך .אחר, יום'מהם
 אבל לאחדות, הפכו הרבוי כי לאל השנאויהדבר
 למבין. ששוט אחדות אם כי רבוי אינו.השלוש
 ולמדתי ראיתי אשכנז מחכמי גדולים יהודיםנשלשה
 מתבאר שם כי וראיתי הקבלה בספרי להביוומהם

 מהם שאלתי הדברים ובסוף האחדות. שהואהשלוש
 ודאי והשיבו אבותיהם. או הם יותר, טובים הם3וי
 יוכיח והמקדש ממתנינו, עבה קטנם אבותינוגי

 ואם להם אמרגני שנה. שבעים לסוף אליהםשחזר
 תאמינו לא למה אתם הרבוי, ועבדו מכם מוביםהם

 שהוא נראה קבלתכם מספרי כי כ"שהשלוש,
 מאבותינו אדרבה, לי, השיבו ? הנמורההאחדות
 הנביאי[ מכל כי רבוי לעבוד שלא תוכההקבלנו
 עצומה. נפילה יפלו ע"ז יעבדו שאםהוזהרו
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 מאשר לד השיבו טזב יותר : ד 5 מ ה ר מא
 -שאלת.
 הוא השלוש ואם : ש א מ 1 ת ר מא
 אבותיהם. מעונש מענה איןהאחדות
 כי תומאש, לף אומר : ך ל מ ה ר ,מא
 בקעא אישר הקדמונים המלבים טדעת אנירחוק

 עלתה ,א ולבסוף ישו באמונת היהודיםלהכרית
 תנא.יהם, בכל יהודים הם משכיתם בהדרי כיבידם,
 מי הם, אבודים מימות שלשה כי אמרווכבר

 על קדושים( במים זריקה או )מבילה "הבפטישמו
 היין. שעל והמים בים, הנופלים והמים יהודי,איש
 המעמדות אותם ראו אשי היהודים כי הוא,ומעמי

 השמים מן ואש הפלאות ואותם והקדושותהנוראות
 ונעשה בלבם צורה אותה נתחזקה דתםבנתנת
 הקדומה צורה אותה יפשטו אמ ולכן טבעית,אצלם
 הפף להם שהיא כמעם הדשה צורה וילבשושבלבם
 ישו אמונת צורת כשלבשו הנוצרים אבלהמבע.
 כ"א השמים מן אחרת צורה מקורם להם היהלא

 ומי הצורות. עבודת והיא משכלם שהוציאודברים
 צורה. כל לקבל מוכן קיימת צורה 15שאין

 שאי אומר אני לכו : ש א מ 1 ת ר מא
 באש 5א אם דתם את היהודים מלב להוציאאפשר
 באש. שנתנהכמו

 יאסרו אבל דברת, יפה : ך ל ט ה ר מא
 אתה. ולא באש שיוציאנה ראוי באש שנתנהשהאל

 דון שלוחים שני מפי אבי שלהן על שמעסיורן
btptism.פ 
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 יעיש, בן שולימאן ודון בנבנשתי )יוסף(ג'ושפי
 ישראל( זקני )כנסת :2 האלנ'אמאש מז שלוחיםוהם
 אבי לפני הנוצרים אמרו ונאשר מקשטיליא.אשר
 השיבו ישו, לדת להביאם שרצו האנשיםלאותם
 ונפלאות רבוא בששים היתה תורתם נתינתכי

 ראויה ונטילתה השמים, מן ואש השכינהוהתגלות
 האל יבוא "כאשר : לאמר והוסיפו כנתינתה.שתהיה
 לנו ויאמר גדלו ויראנו אחד הר אל ויקרבנוהגדול
 הסלף תראה אז ישו, דת ונקח משה דתשנעזוב

 להאשימם אין כי אמרתי 5כ1 בדבר". נפצראם
 שאינם אעפ"י מושיענו עניני כי וכ"ש זה,בהפצר
 יושיעני והוא השכל, א5 קרובים אינם לשכלחוץ

 ולא לפני. היו אשר המלנים עם עדן בגזמושיבני
 כח לנו שאין לומר כ"א בעדם להמליץאמרתי
 דתם. עללהעבירם
 יוצאים דברים וכמה : ש א מ 1 ת ר מא

 מאמינים. שהם רואה אני השכלמז
 קצתם. אמור : ך 5 מ ה ר טא
 על כשעמדו יאפרו הם : ש א מ 1 ת ר מא

 והנה ממעל, השמים כל האל להם קרע סיניהר
 ויאמרו : קריעה ולא הפסד שום יקבלו לאהשמים
 הוא הא5 זה ולפי משה, באהל יושב היהשהאל
 לו שהיה מפני משיחנו מאמונת בורחים והםגוף,
 השמים מן אש ירדה 5א שני בבית כי ויאמרו :נוף
 ממנו ולקחו שמן מלאה חפירה בהר מצאואבל
 השמן ונהפף המזבח שעל המערכה עצי ע5ונתנו

AJ3anaakח 
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 לתת השדה אל הולך היה חבקוק כי ויאמרו :לאש
 פרסאות במה והוליכו מלאך ובא לקוצריםמאכל
 שניהם, ושתו ואכלו דניאל שם אשר האריותלנוב
 לא אכילה שעת ועדיין הקוצרים אל חבקוקוחזר
 עזים לו היה שלהם אחד צדיק כי ויאמרו :הניעה
 אמר ואהד : אותם ואכלו הזאבים על קמיםשהיו
 שמן. במקום והדליק בנר חומץששם

 משטות שמעתי אני גם : ך ל מ ה ר מא
 אחת ביצה הטיל אחד עיף כי שאמרוהיהודים
 ארזים מאות שלש ושברה כרבים ששיםוטבעה
 ירד הים מז אחד שבמקום ואמרו : גז:()בכורות
 לב"ב הים לקרקע הגיע ולא שנים שבע ועברוברזל
 הדברים שאמרו אותם כי מאד, אני ותמהעד.(.
 שרומזים לא אם וחכמים, נבונים היוהאלה

 אותם והכנים ורשע מכל שבא או סודות,בדבריהם
 דבריהם. בכל דופי להטיל כדי בתלמודהדברים
 להם להוכיח ראיה או כח בזה אין שיהיהאיר

 רק מראים דברים שאותם לפי בשלוש, נ"כלהאמיז
 עד הצדיקים על משניח הוא ואיך האליכולת
 בלב מחזקים כאלה ודברים בעבורם, המבעשמשנה
 שאמרם. מי כוונת לזה ואולי בה'. אמונתםההמוז
 בהמוז ואיז באחדות, אמונתם מפסיד השלושאבל
 ולכן אהד, והם שלשה הם איד לאמת ועיוז כההעם
 אמונתם המחזקים בדברים יאמינו כי לףיאמרו
 שיבטלנה. במהולא

 ליכתב ראוים אלו דברים : ש א מ 1 ת ר טא
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 ואומר לענין, ונשוב לב. חכם לפני אותםולדרוש
 יראה לא אם מבע, בדרך היהודים נפילת סיבתכי

 להבין יותר קשה העונש, דרף שהוא לומרלאדוננו
 המלך שלמה כי רבה, עשירות להם שהיהלפי

 ושבעת זהב ככרי מאות ושמונה אלף במקדשהוציא
 כי ויותר, יותר היה ומספרם 5, כסף ככריאלפים
 ומאה, אלפים אלף ישראל שהיו כתוב הימיםבדברי
 מאות ארבע )יהודה( המלוכה ומבני חרב שולפיאלף

 ה(. בא, ודהי"א אלף ושבעיםואלף[
 נפלאתי, דברים שני על : ף ל מ ה ב י שה
 הרבוי כ) היותם תחת היהודים אלה נתמעטואיד שנית י ההוא העושר כל לשלמה לו מניןראשית
 ? אמרתאשר

 היו אופיר באניות : ש א מ 1 ת ב י שה
 הניח אביו ודוד רב. זהב שנה בכל לשלמהמביאים

 שלמה רצה לא ולכן העמים מן גזל אשר עצום הוןלו
 נ. המקדש ממנולבנות
 )בית הכינות' בעניי והנה ; בנו )וימה אטר הסקך דודק

 תוסיף ועייהם וגו' אלפים אלף וכפף איף מאה ככרים זהבה'
 ככרים זהב האיהים בית יעבודת ויתנו יג(. כנ,)דהי"א
 אקפיא ענידת ככרים וכסף רבוא ואדרכפונים אלפיםחכורת
 אופיר מזהב זהת ככרי אלפים שישת ז(. כס, )שם-1נ1'

 הזהב משקי ויה? ד(. כס, )שם מזוקק כסף ככר אלפיםושבעת
 זהב ככר ושש וששים מאות שיט אחת בשנה ישימה באאשר

 י)(. ם,)דהי"ב
 חפץ וכנראה זה. מטעם הביה )בנות נמנע )אנשימה

 נדניות ומיחמות ומפכת )רוב דם )דוד אטר ה' כי)ומר
 יהיה הוא יד נויד בז הו ונו' יומי בית תבנה )אעננית
 זק,(. כב, )דהי"א )שמי בית יבנה הוא ונו' מנוחהאיש
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 גדול לעונש אטעה ראוי : ף ל מ ה ר מא
 המלך שלוקח מה וכי המלבים. ולכל לנו חרפתאשר
 עונף. היום תגפר הכמתך אבל ? יקרא נזלבחרבו
 ? שנתמעטו המיעוט ענין על תשיבומה

 במלחמות נתמעטו : ש א מ 1 ת ב י שה
 באו אשר והנשארים שאספר, וכמוהעצומות,
 כי בבד, דבר עליהם עלה שנה באותהלמלכותך

 הבריבייא אמרה שכן לעולם, הדבר הביאו אשרהם
 "בך" נא(, כח, )דברים וגו' הדבר את בך ה'ירבק
 בארצם, עומדים כשהיו וזה אחרת, באומהולא
 ואוי לרשע אוי משום בנו נדבק משם שיצאוואהד
לשכנו.
 זאת האומר היה אם : ך 5 מ ה ב י שה
 הנה אכל. חתול מח כי חושב הייתי אחראיש
 קודם שנה חכוכים בי אמר ממך הגדול "טולייו
 עצום כך נ5 גדול דבר היה לספרד היהודיםשבאו
 קזרדובא ובפרס הגדולות המדינות שערי שננעלועד

 והיו נדולה מגפה ראיתי בזמני גם ושביליא.מולידו
 לא היהודים ומז יום בכל מאה הנוצרים מזנופלים
 בלילות בניהם מוליכיי הנוצרים שהיו. עד אארמת
 וכל רומא הגדולה ובעיר ינצלו. אולי היהודיםלבתי

 עד רצופות שנים שלש מגפה היתהנלילותיה
 עבדו שלא מה על עליהם כעסו האלהות כ*שחשבו
 היהודים על המלצת לא כי אומר אני וכמעמאותם.
 ונשוב באחרונה. זה מות סם להמיל כדי אלאמתחלה

TuJlius.8  
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 היהודים נפלו איך תשובה אין עדייז כי הענין,אל

 מבעית.בסבה
 כי לאדוננו, אומר : ש א מ ו ה ב י שה

 משל נפילתם. סיבת היתה היא ונשיאותםגדולתם
 לפי נפילתו וחיבת היא קומתו גבה כאשר כילאילן
 רוח עליהם עבר היהודים ובן יותר בו שולטשהרוח
 הנביא אמר ועליהם השפילם. הגאות ושונאגאוה
 ב(, א, לאינה ישראל תפארת ארץ משמיםהשליך
 היתה לשמים עד עלייתם כי שאמרנו למהוכיון
 עד אלו על אלו נתגאו כי לארץ, נפילתםסיבת

 שבעולם הדבר~ם שכל וידוע מאר. הלבבותשנפרדו
 ומז חבר. לה שאין הגאוה מן חוץ חבר להםיש

 הפירוד, השנאה ומן ביניהם השנאה נמשכתהגאוה
 השררה יאתה לו אומר היה מהם אוקד כלכי

 מושלים שכרו אלו על אלו להשתרר וכדיוהמלכות.
 ראו וכאשר אחיהם. נגד ולעזרם להושיעםנברים
 אימתם מהם הוסר לבבם ופירוד ממתריהםהנכרים
 וקודם והצילום. עליהם ובאו חזק לעם חשבוםולא
 צר יבא כי ארץ מלכי האמינו לא עליהם נאמרלזה
 לעמוד יבלו ולא יב(, דן לאיכה ירושלם בשעריואויב
 למיעום נחשב הכירוד עם הרבוי כי אויביהםכנגד
 חברו, את להכעיס כדי לדרכו פונה היה אחדונך
 היתושים כרבוי רבוים והיה כחם. נחלש הדרףובזה
 בלנו הנביא אמר ועליהם להועיל. ולא לעזרלא

 ואמרו ו(. ננ, לישעיה פנינו לדרכו איש תעינוכצאן
 הצאז, ממיז מכל יותר החי במיז אין כיהמבעיים

 הצאן טיב להם היה לא וגם תעינו. כצאןוזהו
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 פנה אחד שכל להיפך אלא הקבוץ, אוהבותש"ז
 ונמשכו פנינו. לדרכו איש אמר ולכןלדרכו,

 יפה ומה מזגם. רוע כפי היהודים ביןהמחלוקות
 אש תבערו לא הפסוק על לירא די ניקוליפירוש
 לא בי ה, לה, )שמות השבת ביום מושבותיכםבכל
 שנאמר סטה נודע כבר שצורו .נאמר, ממשאש
 תעשה לא אלהיך לה' שבת השביעי ויום י( כ,)שם
 אש יבערו שלא המחלוקת על אמר אלא מלאכה,כל

 כשיושבים היהודים כמנהג בשבתותהמחלוקת
 ענינם. יודע וניקולאי ממלאנה.בטלים
 )המומר( והוא פירש יפה : ף ל מ ה ר מא
 השבת בענין אמנם הבית. מבני הוא אשר הגנבכמו
 והיא השבת, צונו לא למה ישו על תרעומת לייש

 באותה מסכימים אנו אשר בראשית למעשההוראה
 ואםאמונה.

 זהו במקומו, נכנס ראשון שיום. תאמר.
 המלאכות, בבמול אותו שומרים היו הנוצריםאם
 ואילו ומיול, באכילה אלם שמירתם איןאבל

 בדת והקריאה מלאנה בבמול אותו שומריםהיהודים
 אלקוראן קורין הששי ביום הישמעאלים וכןהאלהים.
 עלינו. להם יחרוז יש ובזהשלהם,
 חייבים הנוצרים איז : ש א מ 1 ת ב י שה
 שתי בו יש השבת ששמירת לפי מלאכה.בבמול
 עבדים שהיו זנר ושנית ההידוש זכר אחתכוונות,
 עבד כי וזכרת סו( ה, )דברים שנאמר כמובמצרים,
 למצרים באו שלא והנוצרים העיקה וזה ונויהיית
 המלאכה. בבמול זכר להם ואיו משם יצאולא

 הדברים שנמשכו כיון : ד ל ט ה ר מא
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 ונביא השבת ביום. משה בחר מדועאשאלך
 ? הראשון ביום וישו הששי בייםהישמעאלים

 שראוי אמר משה : ש א מ 1 ת ב י שה
 ושלימות האל שבת שבו המנוהה ליום כבודלתת
 כי אמר הישמעאלים ונביא במנוחתו. יראה"יום
 צוה לכן בראשית מלאכת גמר ביום ישמחהאדם
 לתת ראוי כי הראשון ביום בחר וישו בו.לנוח
 היה שהבורא יביך ובזה המעשה ימי לתחלתכבוד
 הטבעית הסיבה כי ואפיים בראשית. למעשהראשון
 בידם הרעה עליהם הביאו בי היא היהודיםלנפילת
 כאשר נבם בז ירבעם בזמן הראשונה : זמניםבכמה
 והוא עולם, שיקל שלמה בן מרחבעם לבקשבאו
 ראוי היה ,לא וכן שהיה, סמה עולם שיכבידהשיב

 ועבדיו לעמו לתת מלך למשוח ראוי כילהשיבם
 בעצם והמלך יום יולד מה ידעו לא בי וכבודהן
 מזגם ברוע נ"ב- והם בשם. מלך והוא העםהוא

 באשר' בי דוד בית במלבות מיד מאסוופחזותם

 והיו חדשים, מלכים בחרו כן חדשים אלהיםבחרו
 לשאלתם, יתרצה עד ולהמתין עצות לשיתלהם

 והולכים, מתמעמים והיו חזקות מלחמותונמשכו
 כקהותם מועיל היה ומה עצמו, את מפסיד הרעכי

 את להרע הוא חכמתם בל. אם אדוננו, אמראשר
 האויב. נגד מלחמותם לחזק ולא לאלו, אלועצמם,

 עליהם שישק את והביא למצדים נבט בן הלךאז
 נוחה העיר דבר ובאיזה היהודים מצפוני לווגלה

 היו נבט בן מכת העיר בתוך והעומדיםלהכבשי
 נודע וכאשר יעשה. איך לשישק כתביםשולחים
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 אלו והרגו העיר בתוך מלחמה ערכו שלמה בןלכת
 לעשות. יבול לא שהאויב מה עשו שהם באופןלאלו
 היהודים ע5 כעם אחת פעם המרומם אביךוהנה
 כי אדוננו הזהר אחד, יועל לו אמר לאבדם,ורצה
 תרצה ואם נפל. שלא זו במחשבה מלך קםלא

 זר ואין אחת בעיר כלם שיכנסו צוה מהםלהנקם
 לעולם כי ותראה עליהם, ראשים וישימובתוכה,

 את אלו יהרגו זה ועל אחת, בהסכמה יסנימולא
 המלץ בזמן השניה הנפילה בהם. תהיה לא וידךאלו

 לו והשיבו מובות אליהם דבר הוא אביה,הנקרא
 ונפלו מלחמות ונמשכו דוד בבית חלק להם איןבי

 תפארת נבורים יז( ינ, דהי"ב לעייז אלף מאותחמש
 שלה אשר יהודה ממלכי מלך בזמן השלישיתישראל.
 שיעזרהו. האלמים בית כל3 כל תשורה מצריםלמלך
 המקדש כלי מחללים היו כי לנפילתם, סיבה זווגם

 עליהם מצרים מלך ובא. זרים, בידי אותםונתנו
 לקחת יום הגיע כי ואמר רבה מכה בהםוהנה
 הים. על לאבותינו היהודים עושים שהיו סמהנקמה

 מיהודה אחר המלכים שני מלהמות בזמןהרביעית
 הכהנים יד כי ישראל מלך והעליל מישראלואחד
 כהנים. אלף עשרים אהד ביום והרגובמעל,

 השחית אשר מנחם נקרא אחד מלע בזמזהחמישית
 אשור מלך פזל שמע וכי גדולה, השהתהבישראל
 מנחם לו ונתן עצום בחיל עליהם בא לבבםפירוד
 לעבד. לו ויחי בידו המלוכה שיחזיק כסף ככראלף

 על וימילו מאוצרותיו הכסף לתת רצה לאומנחם
 ההוא הסך להביא בניהם את למכור והוצרכוהעם
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 נבוזראדן שעקה בזמן הששית יט-כ(נ סו,)מ"ב
 מלחמות באותן שנהרגו התלמודיים וכתבועליהם,
 ומתו הקדוש המקום נשרף ואז מצרים, כיוצאיכפלים
 הישן. הימים בדברי כתוב כן אלף. מאות שתיברעב

 על במלחמות כי באלכסנדריא, נפילתםהשביעית
 הים שפת על כחול רבים יהודים שם הלכוירושלם
 והתחילו מקדש, להם ועשו מאר הצליחוושם

 למוריינום שלתה אתת ובת אלו, ע5 אלולהשתרר
 המלחמה והיתה טוריינום ובא עליהם, שיבאקיסר

 מאות חמש חרב ידי ע5 ועברו ומבחוץמבפנים
 נקראו האחים שני ביד היתה השמיניתאלף.

 להודות הקטו רצה לא בי ואריסטובלום,הורקנוס
 4: לפונפיאו דורון אריממובלום ושלח לנדולהמלוכה

 משקלה זהב גפן היה והדורון שיעזרהו, בדי רומישר
 ומרגליות. מובות אבנים עם זהב כנר מאותחמש
 מבפנים האחים ונלחמו גדול בחיל פונפיאו באיאז

 רב, עם אחיו בחרב איש ונפלו מבחוץ,יפונפיאו
 הובא ואריממובלום להורקנומי המלכותונשארה
 ונם הורדוס מלחמת בזמן התשיעית לרומא.בזיקים
 השני הבית חורבן העשירית לבבם. מפירודהיא
 )ולולא בירושלם שהיה הרעב מסבת מיטוס,ע"י
 גוריון(, בן יוסיפון שהעיד כמו נופלים היו לאזאת
 מעזותם ומסופר אלף. מאות ארבע מתו הרעבומ(

 הרומיים דגל שישימו רק מהם שואל סימוםדוהיה
 שיש להראות בשנה פעמים שלש ירושלםבשער

 היה ואם רצו. ולא עליהם ממשלה איזהלרומיים
,J'ompei~us." 
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 זרים. עם שכן בל אחיהם עם והעזות ההפצרלהם

 שמו נקרא היה לכהן( יהודי איש כי לאדוניואמפר
 שגזר עזרא הסכמת ננד מואבית אשה 151אונשה
 ומנשה שלהם, הדת כפי המואביות הנשים כללגרש
 -מעבודה וינרשוהו הכהנים כל ונאספו רצה,לא

 כל ויקבץ סנבלמ חתנו בעזר מנשה קם אזהמקדש.
 הרי לעבודה ירשוהו שאם להם ויאמר הכהניםהאשי
 יוכלו ולא יתחרטו שבלם דבר יעשה לאו ואםשוב,
 וקבץ הלך אז מדבריו. לעגו והכהנים עולם. עדלתקן
 הי-ה, גדול עשיר כי רבות מתנות ידי על רביםאליו
 וסנבלט הוא והלף גריזים, בהר מקרש לבנותיבקש
 כדי לשחדו גרול בעושר המלך לאלכסנדרוםהמלך
 וכל המקדש. ובנה רשות לו ונתן רשות, 5הםנטיתן

 עלייתם מורה מפני מאד שמתו הקרובותהעיירות
 יחונ, שם 'העולים מן ההנאה מפני וגםלירושלם

 מי שכל הסביבות לכל ברוז ושלת הערים מנשהבי
 כ"א ומעשרות תרומות יתן לא מקדשו אלשיבוא
 שהם בדברים האל חפץ אין כי רצונו כפי ידוטתנת
 העניים לב משף ובזה בנדבה. כ"א ההכרח צדעל
 בירושלם אשר המקדש עזבו הסביבות וכלאליו
 נמשכו ומזה החדש. למקדש ובאו האל בחראשר

 היהירים ובין לירושלם העולים היהודים ביןמלחמות
 משתי נופלים והיו החדש, המקדש אלהעולים
 יוצאים היו האמתיח הכהנים וכן רב. עםהכתזת
 עליית ובזמן מנשה, שהקים החדשים הכהניםנגד
 המקדש ונמשך לאלפים. מהם נופלים היוהרגל
 נקרא אחד מלך שקם עד שנה, למא.תים קרובההוא
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 ונתץ ויצא הדת, ואוהב היה הסיד ומלרהורקנוס
 גדולים ושפמים רב הרג ועשה והחריבו ההואהמקדש
 לירושלם. היהודים ושבו החדש המקדשבדורשים

 מן השליש הצדדים משני ההן במלחמות נפלואבל
-היהודים.  אלו, של מעזותם לאדוננו אודיע עור 

 והגדול צדוק בני כהנים אחים שני בהם נמצאוכי
 וצוה הקטן, כמו המקדש בעבודת יודע היהלא

 עבודה לעבוד גדול לכהן הקמן שיתמנהאביהם
 הגדול אחיו שיהא ואמר רצה לא והקמובמקדש,

 ובקש הקטן נתחרט לימים היה. וכן גדול,כהן
 הגדולה, מכהונתו ולהוציאו לגדול להכשילתחבולה
 בגד והלבישו עבודה, מדר ואלמדך בא לוואמר
 )אזור( המיין אותו וחגר בו רגילים הכהניםשאין
 שלובשות והמיין בגד צורת והוא עבודה לבוששאינו
 הכהנים אל הקטז וירד המזבח, אל והגישוהנשים,

 השוקה לו יש אחי כי ראו להם, ואמרשבמקדש
 נשבע כי שלה, היא ההמיין וזה עמה מזנהשהוא
 לסימן בגדה שילבש גדול כהן שיתמנה שביוםלה

 מהם בקש והוא להרגו, הכהנים קמו אזאהבתה.
 תחבולוה להם ו750 ראשונה, דבריו שישמעוכהמים
 אחיו אחרי הכהנים ורצו אמת, רבריו ונמצאואחיו,
 והלך בקשוהו ומשם המלף, בבית ונמלטלהרגו

 ונתמנה שם מקדש ובנה מצרים שללאלכסנדריא
 למאתים קרוב הבית ועמד מקדש באותו גדוללכהן
 קט:(. מנחות )עייןשנה

 פרטי כל איף נפלאתי : ך ל מ ה ר מא
 בזכרונך. נמצאיםהיחורים
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 יאמר מזה גם שמא : ש א מ 1 ת ר מא
 לנוצרים דורש שאני הוא והעניו ? מהם שאניאדוננו
 וסבת היהודים מרעות ראיה ומביא מוכהותרברי

-נפילתם.  : אחרות סבות שתי לאדוננו אודיע עוד 
 האל בעיני חן נשאו כאשר בתחלה היהודים כיא(
 ספר בכל שמפורסם כמו מלחמותיהם לוחםהיה

 לא כי המלחמה תחבולות למדו לא ולכןהבריבייא,
 ורומח יראה אם מגן עליהם נאמר וכז 5הן,הוצרכו
 האל הסתיר חמאו וכאשר ח(. ה, )שופטיםוגו'
 המלחמה כלי ומכאן, מכאן קרחים ונשארו מהםפניו

 עמם היה לא האל ורצון יודעים, היו 5אוהמצאתה
 כצאן איברים והיו תכונה מכל מופשטיםונשארו

 להפיל המוללות להם היו לא כי ב( רועה.בלי
 אילי ובן והיונים, הרומיים המציאו אשרורחומות
 אשר עליהם מגדלים עם והפילים הנוראיםהברזל
 ידעו ולא מעולם ראום ולא בהם היהודים נסולא

 היות ראו לאלו אלו אומרים והיו מנזקם,להשמר
 חשבו כי מהם, שמענו ולא ראינו לא אשרנוראות
 השדה. חיותשהם

 שהדבר הוא ידוע ואמר: ף ל מ ה ב י שה
 צורתו. אמתת לצייר יוכל לא מעולם ראהו לאשאדם
 אהד הר מן יורדים שהיו קדמונים בימיםומצינו

 וחוטפים המומים על רוכבים אנשים הבקעהאל
 מעולם ראו לא אשר והם הבמעה, מאנשיונוסים
 חיה צורת שהוא להם נדמה סוס, על רוכבאיים
 והבהמה האדם וכי אדם, צורת ולמעלה מהציהאש,.
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 וראה הגבור 16 הירקוליש שם שעבר.הרף ערקשת(

 אחריהם ורדף הבקעה אנשי ע5 ושהקהסייטאריש
 מומים. -על רוכבים שהם להם והראהוהשיגם

 גדולה, סוללה עם ענקה לנו היה אחתובמלחמה
 וחשבו עמה, ורצנו העיר פתח נגד אותהושמנו
 העיר א5 ונכנסנו וברחו חיה שהיא שבעירהעניים
 ידעו לא שהיהודים שאמרת מה אבל אותה.וכבשנו

 ג'ושיפוש כתב שהרי שקר, הוא הסוללה היאמה
 א5 שיקרבו פיטום צוה שכאשר הגדול)יוסיפום(
 אופני תחת וחפר אחד בחור יצא הברזל כליהחומה
 ונשרפו אש והדליק וזפת גפרית שם וישםהעגלות
 הקריבו זה אחר השומרים. האנשים וכל הברזלאילי
 טיטום ואמר שנשארו ברזל אילי שלשה החומהאל
 מפמיום ונקראו מירושלם בחורים ארבעה יצאוכי

 וארים השמרוני ויורמינום החברוני ומננוחהגלילי
 בממנה והבו השומרים כל ויהרנו ויצאוהירושלמי
 כאדם אליהם באים והיו עצומה, מכההרומיים

 אש הציתו ואז ההיל שנתרחקו עד שפחתו, א5בא
 היא מה יודעים היו שלא תאמר ואיףבאילים.
 נער יצא אנטיוכום ובמלחמת ? כחיה להםושנדמה
 שאם שאמר לפי הגדול הפיל בבטן הרב ותקעאהד
 הגבורים עם שעליו המגדל יפול מתחתיו הפיליהרוג

 שידעו הרי עמהם. שימות נפשו את וחרףשבתוכו
 למה לדעת לזו הקודמת הטענה אבל היה. מנדלכי

 תשובה. עליה שאין טענה היא ? מביתו האלגרשם
 ח "Saetera ".8טוטמץ8א
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 שהם הוא הטעם : ש א מ 1 ת ב י שה
 באותה ענשם היה לכז אלהים, בבית נכר אלהביאו
 מדברי וזה שם. ויעבדוהו נכר לאומת שילכומדה

 ועבדהם התורה אמרה וכן נדע. יג( )טן,ירמיהו
 לבבל הלכו ואז יד(. כח, )דברים אחרים אלהיםשם

 דקה, מחשבה בזה וחשבתי שנה. שבעים שםוישבו
 השפעת הוא זה סך ולרעתי ? שנה שבעים היולסו;

 י"א שבתאי שנות : חלילה חוזרים ואח"כהמזלות
 חמה שנות ז', מאדים שנות י"ב, צדק שנותשנים,
 מ', הלבנה שנות יב, כוכב שנות ט', נוגה שנותי',
 אחד כל שנות בגולה ישבו ולכז שבעים, הכלסר
 לכולם. עובדים שהיו לפי שבעים, העוליםמהם

 עבודה להם שאין ועתה : ף ל מ ה ר מא
 ? ארוך זמן כד כל נענשו למהזרה

 כי לאדוננו יודע : ש א מ 1 ת ר מא
 ממה חמורות יותר הם להברו אדם שביןהעברות
 ושלום המדינות תיקון שהם לפי למקום, אדםשביז

 ורבית ואונאה מגזל מאד נזהר הנוצרי והנההעולם.
 גוי ויש נזהרו, לא למקום שבינם ובמהוכיוצא.
 הוא ויהודי בשנה. אחת פעם אלא מתפללשאינו
 ואילו ? אחת תפלה יאבד היהודים מן מי כילהפך,
 האל הענישם ולכן נזהרים. אינם וגזל ואונאהבגנבה
 והבוערים משיח, להם ואין קיצם ונתארך גזלשונא

 התשבי(. לאליהו שבת מוצאי בכל איתוקוראים
 על אותו קורין ולמה : ך ל ם ה 1 ל ר מא
 ? להבדלה(הייו

 אלא מעם בזה לי איו : ש א מ 1 ת ר מא
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 אומר ? המקדש נחרב למה וטעם מיינם. יתפתהפן
 בא ישו כי למושיענו. שקרה מה לו קרה כילאדוני
 הכנקרש וכן הנזות, עליו וקבל הראשון ארם עוזלכפר
 עליהם. 'ונשרף ישראל עוז על לכפרבא

 עם זר דבר להשיב באת : ך ל מ ה ר מא
 15 שחטאו המלך ראה מי כי כמוהו, אחר זרדבר
 ישרוף בי או חטאתם לכפר כדי בנו את והרגעבדיו
 ? ביתואת

 דומה המשיח עניז אין ש: א תומ ב י שה
 והוא בבשר, אלא קבלה לא המות קבל שאםלזה.
 לפניו וקיים חי ונשאר שבשמים אביו אל מידהלך

 ראות לפי אלא נהרג ולא מת לא מת וכאשרלעולם,
האנשים.
 שאמרנו מה בזה די : ף ל מ ה ד מא
 גם נכון דבר הוא שאמרת ומה היהודים.בעניני
 .שאפילו אחר, דבר עור חושב ואני המקדש.בענין
 היתה שכוונתו וכיון אהבתם, זכר ותוכחה זעםביום

 לא שאמרת, כמו עונם, טבע שמחייב כפילגרשם
 אותם אם כ"ש נכרים בידי המקדש שישאררצה

 ממצרים. יצא אשר להעם אלא נכונות היו לאעבודות
 מדברים ואנחנו האמת, כל היודע אמת אלוישתבח
 אמתת דרך על לא ההשכלה דרך על אלהבענינים
 ליהודים שאין בהנלות אני שמח מקום ומכלהעצם.
 לו שאין למי הרעה והמבקש עליהם, שמעליליםמה
 ג(. ב, ירמיה לעיין האל נאם עליו תבוא רעהחטא




