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The lips of those who are asleep
Sefer Siftey Yeshenim

1680
Translated by Avriel Bar-Levav, The Open University of Israel, Israel

Before the young and the old, the wise and discerning, chieftains and esteemed
scholars, the one who yearned and desired, toiled, labored, and collected, the precious
and sublime, with song, praise and glory, the esteemed rabbi, R. Shabbetai Meshorer
Bass of Prague (may God protect and preserve him), the brother of the pietist, the
Kabbalist, outstanding in his generation, may his light and the glory of his brilliance and
splendor shine as the sun, the esteemed rabbi, R. Jacob Strimmers, may God preserve
him, the sons of the martyr R. Joseph, may the Lord avenge him. Only this is his wish,
and this he requests, from anyone who knocks on the doors of books: that he first read
the entire Introduction, and see the benefits [to be gained] in the book, more precious
than treasured stones.
In Amsterdam, at the praiseworthy press of the worthy, David Tartas, may God
preserve him, in his home, in the year 1680 [written in the Hebrew for "Give Your hand
for my help," the initial letters of which produce the numerical value of the year].

Blessed be the one who comes in the name of the Lord of Hosts to carefully read every
word and letter of the Introduction.
I saw in several books that the authors adjure with the holy names, that the
readers not read the book until they read the Introduction, but I am not like that. I sit at
the entrance of the tent, to see if there any passerby [a reference to Gen. 18 and the
commentary by Rashi ad loc.], to bring him in through the doors of my house with fine
and tempting words. I say, Come, blessed be the Lord, happy are you for having merited
to knock and enter through the gate. Who among you fears the Lord, hear the voice of
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His servant. And to the small as to the great I say: If I have found favor in your eyes, do
not pass by until you read the Introduction from its beginning to its end, for without it,
this book will be like the words of a sealed book for you, which, if given to the
knowledgeable saying, "Please read this," he will reply, "I cannot, because it is sealed."
In the Introduction you will find balm for your soul, to understand all the book's
notations and topics; afterwards, you will go from strength to strength, to see everything
properly set and propitiously. I will concisely tell you here a bit about the book. In it you
will find the names of the books of the Torah, Prophets, and Writings; the names of all
the commentators are given; and the names of all the books are ordered alphabetically,
with their authors, their contents (what they are about). I put them all in a large gate
with two doors [i.e., sections], one of which I called "The Written Torah," and the other,
"The Oral Torah," to mark them. I made twenty indexes [the word mafteah means both
"index", as the indexes in this book, and "key," i.e., the keys for the book's "doors" and
"chambers"] for all the chambers of the Torah [so that] you will have a short path to
each and every subject: all the books of midrashim, commentators, and expositions,
novellae, both old and new; responsa on the Talmud, [Rashi's] commentary, Tosafot,
and on the decisors; books of astronomy, philosophy, and grammar; books on the fear of
God and piety and Kabbalistic books; tales, books of indexes, and prayerbooks. If you
wish to study, search, and examine, you will find in alphabetical order the root and the
source. Accordingly, if you read the Introduction you will act kindly with me, and I will
serve you with all my soul and with all my might.

And may God, the Creator [ha-Bore],
bless the reader [ha-kore; one of the many instances of the author's use of rhymes].
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These words are said for the grandeur of the authors,
Praise and greatness, blessing and glory, strength of action, fine and excellent [the initial
letters of these Hebrew phrases spell the author's first name: Shabbetai]

[The author divides the books listed into eight categories:

1. Commentaries, expositions, and prayers
2. Decisors and laws
3. History, tales, from the fundamental principles (of faith), and the resurrection of the
dead
4. Novellae on Talmud, (Rashi's) commentary, and Tosafot, and responsa by the decisors
5. Fear [of God], piety, and ethical teachings
6. Grammar, astronomy, and philosophy
7. The wisdom of Kabbalah and yihudim (Kabbalistic formulae relating to the ultimate
unity of God)
8. The seven (branches) of knowledge, including music

To each category he appends two or three lines of – untranslatable – text that, in quite
amusing fashion, employ a number of wordplays and other literary techniques,
including the following: (1) the first passage contains an acrostic of the
Tetragrammaton; (2) the introductory phrases of the other passages are taken from the
Yotzer Or blessing of the morning Shaharit service; (3) extensive use of associatively
connected, and run-on, phrases]

[4a] The Author's Introduction

* I sat [shavti; vocalized differently, the author's first name: Shabbetai] and I saw * in
books [the first two letters spelling out his last name: Bass; also employed at the
beginning of the following paragraph] I understood * believe my word * I labored and I
found [the initial letters of these two phases for the acrostic for "may he live long"]
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In the book Shenei Luhot ha-Berit, fol. 13a, this is its wording: I saw and I
accepted, even one who is a complete ignoramus and bemoans the paucity of his
understanding, and understands nothing; if he wholeheartedly reads the names of
Torah, Prophets, Writings, and the Oral Torah – for example, he mentions the names of
the five Books of the Pentateuch: Genesis, Exodus, Torat Kohanim [= Leviticus],
Humash ha-Pekudim [= Numbers], Mishneh Torah [= Deuteronomy], and afterwards
he mentions the names of each and every [weekly] portion from the Pentateuch:
Bereshit, Noah, Lekh Lekha, etc.; and then, the names of the early and late Prophets and
the Writings, such as: Joshua, Judges, Samuel, Kings, and so on, for them all; And
afterwards, the names of the six Orders of the Mishnah: Zera'im, Moed, Nashim,
Nezikin, Kodashim, Tohorot; and the names of all the tractates and their chapters, as
they are printed at the end of Sefer Mitzvot Gadol; and then, the names of the Rabbinic
midrashim, such as Rabbot, Tanhuma, Sifra, Sifrei, Mekhilta, Torat Kohanim [= Lev.
Rabbah], Midrash Tehillim, Mishlei, Abkir, Yalkut, and the like, and many more like
these; and likewise, midrashim that speak of divine esoterica, such as Zohar, Tikkunei
Zohar, Bahir, Pirkei Merkabah, Peliah, Kanah, and so on: if he reads these names, his
soul desires them, and he weeps for his not comprehending them, then he finds favor
with the Lord, may He be blessed, and thereby merits this one the [World] to Come.
This is on condition that he aids, to the best of his abilities, those who do understand
them. Therefore, each person should make a tablet to write in it all the names, which he
will read, that they will be fluent in his mouth. [This is beneficial] even for those who are
not unlettered, nonetheless, I have seen benei aliyah [those privileged to see the Divine
Presence in the afterlife], and only few merit to study them all. Reading the names will
be effective, to be deemed as if one studied and learned them all, on condition that he
does all that is incumbent upon him to the best of his ability, and "the wise man, hearing
them, will gain more wisdom" [Prov. 1:5]. (end of quotation) I also saw that several
important sages act in this manner.
I am perplexed at the thought [literally, sight] that one would receive reward for
reading the names of the books, as if he studied and learned them. If this were so, a
person would not exert himself so greatly to study all the books, but only read the names
of the books, but nevertheless receive his reward for reading the names, and the layman
would be as a priest and as a king, for the rabbis are called kings. Furthermore, if one is
regarded as if he had studied, why did he [the author of Shenei Luhot ha-Berit] not say,
in short, "he is deemed as if he studied"; what is the meaning of this lengthy wording:
"will be effective, to be deemed, etc."?
The matter, therefore, is as follows: it is taught in the Talmud (Yevamot
96[b-97a]): R. [Jo]hanan was angry with R. Eleazar, for he reported this statement at
the academy, but did not attribute it. And it is said, he was even angrier. R. Judah said,
in the name of Rav, What is the meaning of what is written [Ps. 61:5]: "O that I might
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dwell in Your tent forever [olamim, literally, "worlds"]" - is it possible for a person to
live in two worlds? Rather, David said to the Holy One, blessed be He: "Master of the
Universe! May it be Your will that a traditional teaching be reported in my name in this
world"; for R. Johanan said in the name of R. Simeon ben Yohai, The lips of every Torah
scholar in whose name a teaching is delivered in this world move [or: whisper] in the
grave. Rashi interpreted this, His lips move in the grave as if he were alive. And it is
written in Tosafot, That when his soul is in the heavenly academy and his lips move in
the grave, as if speaking, then at the same time he dwells in two worlds. The author of
Ein Yaakov and the author of Yafeh Mareh wrote that this is far from a logical inference,
for how can the lips of a dead person move, etc., and certainly so, after some time, he
"returns to dust" [Eccl. 3;20]; see there. I found in Hiddushei Aggadot by Maharsha [R.
Samuel Eliezer ben Judah ha-Levi Edels], as follows: "I say that this is not far from
being logical, for the matter can be explained: Speech is the power of the soul by means
of the vessel of the body, and every fine speech begets a similarly fine spiritual power. By
attributing [a teaching], this spiritual power that was already born arouses its begetter
in both worlds, which are the soul in the World to Come, and the organ of speech, which
is the lips, in this world, even if they be in the grave. He draws a comparison with fine
wine that lies in a pit, and bubbles and murmurs by the force of the finger that arouses
it. Likewise the lips: though they rest in the nethermost pit, they whisper by the force
that arouses them. Examine this carefully. (end of quotation)
Now, go and see: what a person says and mentions in his books in this world is
the cause that leads him to dwell in two worlds at the same time. Accordingly, it is
proper and correct that the mentioned one [i.e., the dead author] shall do for the
mentioner favor for favor, to be an advocate for him, to aid, protect, and save, for all
who do so. This is why he said that the reading of the names "will be effective, to be
deemed as if one studied and learned." That is, the names that are mentioned from their
books in this world – the souls of those people advocate, aid, and are of benefit for him,
to protect him, to be deemed as if he had studied. This is because, without this, the
Torah protects, both when he was engaged in it and when he was not engaged in it; but
he certainly does not have reward as great as if he studied them all. At any rate, he has
merit, that arouses and intercedes, that he shall have attorneys and advocates on his
behalf. This is why he said "will be effective, to be deemed," and not actually deemed; for
a certainty, everything is according to the advocate and helper. In any event, even if he
has advocates and attorneys for some matter, they advocate on his behalf.
But of what avail can the advocate be on his [day of] judgment if he has not
studied at all? Rather, the matter is that there are twelve gates of the Garden of Eden,
with twelve tribes standing at the entrances of the Heikhalot [the heavenly palaces].
Each one calls to the members of his tribe who leave this [4b] world, if he is righteous:
"Come to me, you are from me and you are from my tribe." We find that when a person
dies, his soul is entrusted to the angel Tahariel, and he leads the soul to the place fitting
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for it, to the angel of the eyes, the angel of the ears, the angel of the neck [i.e., the angels
in charge of the heavenly palaces reserved for those who used these organs properly],
and the like. For up above, in the Garden of Eden, there are the angel of Scripture, the
angel of Mishnah, and so on. But if he is unworthy, he is rejected from all the gates. And
at that hour the advocate can help him, and ask that he be accepted to some gate, or that
he be brought in to his gate, and [from there] upwards. He accordingly said, "and
thereby merits for this one the [World] to Come" – when you come to the official
Tahariel, if you have no advocates, you are rejected from all the gates, since you did not
study and you are not worthy of those gates. If, however, if you will do as I mentioned
above, and mention the names and the books, then advocates will be aroused and
prepared for you, and you will merit to have those who can be beneficial for you. At any
rate, it is difficult: why should these names of people [i.e., the authors] be of benefit for
him, for he said that a person should mention only the names of the books, and not that
he mention the names of the people. He therefore concludes, "on condition that he does
all that is incumbent upon him to the best of his ability, and 'the wise man, hearing
them, will gain more wisdom,'" for one must continue, with all his ability, to mention the
book and the author by his name, his father's name, and the name of his family; and in
any way in which he can know him and mention him by his name, that is fitting for him
in this world and in the World to Come; this is the meaning of "with all his ability."
Now, I have taken my place instead of my forefathers. Forefathers means that
they have offspring, but the offspring is not necessarily on their level. I, nevertheless will
relate what is truly recorded in the text of our holy Torah, the names of the twenty-four
[books of] Scripture, all the portions, the chapters, all the commentators, the
midrashim, and their expositions; and all the names of the six Orders of the Mishnah,
and each tractate and their chapters, in order to fulfill the testament of our great master,
and to make a tablet for each one. Incidentally, I will also list the books of the
commentators and novellae, the books of the Kabbalah, the books of grammar, and the
books of astronomy and philosophy.
Do not wonder at my desire to write things that are known even to small
schoolchildren, such as selihot [penitential prayers], mahzorim [Festival prayerbooks],
prayers, and piyyutim [liturgical hymns]. I will answer this: while they are known and
revealed to the Ashkenazim, since this is their custom, the Sefardim and Italians
[literally, loazim, those speaking a foreign tongue] will want to learn the prayers,
piyyutim, and practices of other lands, and vice versa. The second reason why I included
a list of piyyutim is on account of the commentaries, for there are piyyutim with
different commentaries. The third, is for the reason given by that eminent sage, the
rabbi, R. Isaiah [Horowitz, the author of Shenei Luhot ha-Berit], that each person
should make a tablet of all the books, even the names of the portions, and everyone
certainly knows this. Rather, the reason is to say them every day and arouse the
advocates, as above. Consequently, there is no difference between all the books on this
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account. I therefore listed the other books, "small and great alike are there" [Job 3:19],
when you see the two doors of the book and the twenty indexes, God willing, and they
will be of great benefit.

The first benefit:
1. "The first to Zion" [Isa. 41:27; the author precedes each of the benefits with a verse or
phrase containing the appropriate number, or a numerically-related word, sometimes
unrelated to the actual content of the benefit. Here, this has a double meaning, and also
means: the first (benefit) to be listed] that is recorded and written on the attributes of
the angel. That is, the merit of arousing the advocates and attorneys on account of the
reading of the names, and they bring him from one degree to the next, and from one
level to the next. Accordingly, it is fit and correct to pray for this. "Therefore let every
faithful man pray to You, etc." [Ps. 32:6].

I placed this prayer at the end of the Introduction, to be recited every day after a
prayer, that it be more pleasing and accepted, as if one had prayed at the graves of
forefathers, for the reasons that I wrote there.

The second benefit:
2. "Secondary grades [of forbidden relations] enjoined by the scribes" [M Yevamot 2:4]
of books and the authors of works: they will inquire and study this book, and they will
find whatever they need, for whatever purpose they wish. See the introduction to the
book Meir Netiv, as follows: That every skilled work contains two types of knowledge.
One of them is the knowledge of the matters explicit in that work. And the second is the
knowledge of the arrangements and the special way in which the one who considers it
will examine that work, until he judges with understanding whether what it says is true
or false. Accordingly, every work must have known fences and arrangements, underlying
causes, and defined subjects. In all these matters, knowledge must precede the study of
the work, and this knowledge must be learned before all, see there. This resolves a
puzzling midrash in the portion of Vayikra in Lev. Rabbah, as follows: "'The Lord called
to Moses' [Lev. 1:1] - from here they said that a carcass [nevelah] is better than any
Torah scholar who does not possess knowledge, etc." This is difficult: how can one
initially be given the title of Torah scholar, while it afterwards says that he possesses no
knowledge? And if he has no knowledge, how can he be given the title of Torah scholar,
because this wording is self-contradictory? Moreover, what was said, that a carcass is
83

EMW - Workshops
EWM 2009

better than him, is very puzzling, for him to be compared to a carcass, and certainly, [to
say] that he is inferior to and worse than a carcass. Rather, it seems to me, following the
Talmud, that anyone who is haughty, if he is a wise man, his wisdom leaves him; and
likewise, if he is a prophet, etc. It is taught (in the Talmud [tractate] of Berakhot [63b]),
on the verse [Prov. 30:32]: "'If you have been scandalously [navalta] arrogant' whoever abases [menavel] himself for words of Torah will eventually be arrogant; 'if you
have been a schemer, then clap your hand to your mouth,' etc." As I mentioned above,
one must learn the order, the fence, and the cause before studying, in any matter.
Accordingly, [5a] there is a difference between wisdom and knowledge, for one can be a
wise person, that is, possessing intelligence, even though he has not learned from others.
Knowledge, however, means knowing the order, the fence, and the cause that must be
learned from another. This resolves the midrash of "any Torah scholar": that is, even if
he is a great sage, but he possesses no knowledge, that is, he has no knowledge of the
order and the fence. This, in turn, is difficult: if he is a wise person, why does he not
know the order and the fence? rather, perforce, you must say that, since he has not
learned from others, but was haughty and imagines himself unique in study, his wisdom
thereby leaves him and he becomes the lowest of people; consequently, a carcass is
better than him. That is, the one who abases himself for word of Torah, learned from
others, "but he who gathers little by little increases it" [Prov. 13:11], and eventually will
be raised up; the Torah endures through him, for words of Torah are established only by
one who acts as if he does not know, as it is said (Job 28:12): "But where can [literally,
from nothing] wisdom be found?" Consequently, this one will be lowered and this one
will be raised, and therefore [the question concerning] "a carcass is better than him" is
resolved. (I explained this dictum fully, and its place is not here.) Accordingly, whoever
"uses divination [kosem kesamim] (with the meaning of [Prov. 16:10] "There is magic
[kosem] on the lips of the king"), studies [me'ayen; a change of one letter from the
continuation of the original verse in Deut. 18:10 (that speaks of forbidden forms of
magic and divination!): "me'onen - is a soothsayer"; *** [mihesh; again a change of one
letter from the wording in Deut: "u-menahesh - is an enchanter"]; calculates [mehasehv;
one letter different from "u-mehashef - is a sorcerer"], and composes a work [hover
hibbur, instead of (v. 11): "hover haver - is a charmer"], must first become a yedoni
[Bass uses this Biblical term, meaning one who engages in the forbidden practice of
consulting oracles, to mean a person who acquires systematic knowledge (yeda)], who
inquires of the fathers [avot; instead of (Deut. 18:11): ov - consulting a medium], and
study the acts [ma'asim, instead of metim in this verse, referring to communicating with
the dead] that were done. The desire of the one who does all these, he shall be
wholehearfted [with wordplays based on Deut. 18:12-113, that refer to those various
methods ov divination as abominations (to'avot), and mandate that an Israelite must
rather be wholehearted with the Lord], and come in peace [ba-shalom] to his rest, and
well-being [shalom] within his ramparts [an associative use of a slightly altered phrase
from Ps. 122:7;
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The third benefit:
3. "There are three that are stately of stride [Prov. 30:29] in Scripture, Mishnah, and
Talmud. This is of benefit for "the one who does not know how to ask" [from the
Passover Seder] the order of study, and begins studying the Turim or Sefer Me'irat
Einayim, which is called Sema, while as regards Scripture, Mishnah, and Talmud, he
has no mouth [the author emphasizes that this word sounds the same as the letter peh],
"like a dumb man who cannot open his mouth" [Ps. 38:14]. Nor does he have an eye
[again, with emphasis on this word sounding the same as the letter ayin], and he needs
alef [i.e., to begin at the beginning]. Instead of Sema he becomes suma [= a blind
person], as a blind person be-rubo [a wordplay on the Talmudic phrase "as a blind man
groping his way through a window (be-arubah)], this seeing is not as the other - and
neither has the spirit of life [i.e., both are incorrect]. What they have in common is that
it is the way of each to go forth and cause harm, and all this is not worth the harm it
causes to the King [see Esth. 3:8], the King of the world and the rabbis, whoa re called
kings. When, however, he will arise and come, labor, and see in this book all the books,
that all are equally good, and for each book he will see its benefit, its quality, and its
contents, he will understand and discern what must be studied first. "The sum of the
matter, when all is said" [Eccl. 12:13].

The fourth benefit:
4. "For four I will revoke it" [based on Amos 1:13]. At times a person desires to study
some teaching, of the teachings that are marked by [e.g.,] the letter [discussed under the
letter] mem - [in Bass's entry for] Mishneh Torah) that Maimonides set forth; see the
list of all types of wisdom. Or a person wishes to study the wisdom of Kabbalah,
astronomy, or philosophy, and the like. Or, at times a person requires some verse, for
the sake either of some exposition or some law, and he searches with lamp and torch,
and examines as far as his hand reaches, and he gropes as a blind person in the dark,
and he wearies of finding the entrance and the key [or, index, in the context of this
work]; the door remains firmly closed, and he stands "on a spot so narrow that there was
no room to swerve right or left" [Num. 22:26]. But in the gates of the curtain, Maon,
makhon zevuli [appellations for the Temple], where the guiding lights were hung, to
open Hebrew eyes, and where all the keys [with the double meaning of indexes] from all
the chambers of the Torah were hung. "This is the gateway to the Lord - the righteous
shall enter through it" [Ps. 118:20], "every man with his own camp, and every man with
his own standard" [Num. 1:52], "and all these people too will go to their place in peace"
[Exod. 18:23].
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The fifth benefit:
5. "And add one-fifth to it" [Num. 5:7], with five changes: this means, at times a single
book is printed several times, and each time some commentary, some gloss, or other
things are added to it, such as (the Alfasi, the Turim, Maimonides, and Shulhan Arukh),
and there are many like these. The last is the most highly cherished, [while] the first will
fall and be set aside in their meagerness. See the book Adam ve-Havah, Netiv 2, Part 4,
that a book may not be left without being proofread, lest a mistake be made in the text,
and the permitted be prohibited and the prohibited, permitted; and there is no greater
perverseness than this. See Shulhan Arukh, para. 279, as follows: "A Torah scroll that is
not proofread may not be left for more than thirty days, unless it is corrected or put
away. And the same holds true for other books." This teaches that other books are
equivalent to a Torah scroll [in this respect]. Additionally, when they are [produced] in
different places, the printings are not similar to or the same as each other, and one is
better than the other. Likewise, the pagination is not the same, as actually happened to
me: I copied many things from a book (Shalshelet ha-Kabbalah), and I sold it. Some
time later I purchased the same [book, but] printed in Venice, and then, of all that I had
copied, I could not find a single one with the same pagination as the first; I was
compelled to search from anew, and to proofread everything in accordance with the
second printing. There are many additional such books; it would be too tiring to
mention them. So "that the righteous not set their hand to wrongdoing" [Ps. 125:3], I
therefore recorded for each book, several times, every place where it was printed; and
for each year that it was printed, what was added to it each time. And the size: the large
one, according to its largeness, and the small one, according to its smallness.
This shall be the mark for you: at the end of each book entry, you will find a
numerical letter, that is called (num[b]er), that indicates the size of each book.
When you find the first numerical mark like this (1), this indicates that the book
[5b] is as large as a whole sheet of paper, that is called in German (bogen papier), like
the large Bibles printed in Venice, or printed at Basel; or like the Talmud printed in
Lublin, and the like.
If the mark will be the number 2 like this (2), this means that the size of two of its
pages is as a whole page, such as the Talmud printed in Cracow and the like. This is
called in Latin (in folio).
If the mark will be the number 4 like this (4), this means that the size of four of its
pages is as a whole page. A book such as this, which is one-fourth of a page (4), is called
in Latin (quarto).
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If the mark will be eight like this (8), this means that eight pages are a whole
page, and that is half the size of this book; this is called (octavo).
And similarly, you will understand the others, as well (12, 16, 24).
For example, on page 1, of Abudraham is listed as (4), that is, a quarter-page; Ibn
Shuaib (2), that is, a half-page, which is called in German (halben bogen); on page 2,
Avkat Rohel is listed as (8), that is, an eighth-page.
I wrote this so that "the teaching of the Lord is perfect" [Ps. 19:8] and whole, to
know all the "good signs" [i.e., his marking system]. R. Hisda said about this, The Torah
is acquired only [literally, the Torah is not acquired, except] by markers, as it is said
[Deut. 31:19]: "put it [simah] in their mouths" - do not read semah, but simanah [its
sign]. There is a difficulty: Why did he use the wording "acquired," which is the wording
of [property] acquisition; with this meaning that, from the outset, at the time of the
acquisition, one must make markers? In actuality, from the outset, one must study, and
in order for one's [studies] to be retained, one must make markers. Accordingly, R.
Hisda should have said, The Torah is retained only with markers, as I mentioned above,
the Torah is retained only, etc. But for our purposes, "the Torah is not acquired" is
precise; that is, a person should not acquire any Torah or any book, except with markers
- until he sees in it all the good markers and glosses that are added to it every time, and
the editing and the printing; that it not contain errors, as, God willing, you will see in
this book, and select the choicest.

The sixth benefit:
6. "And the shesh [in the Torah (e.g., Exod. 28:5): "the fine linen"; the wiord also menas
six] is to increase vying among scribes, to increase wisdom. In it [= this benefit], a
person will see once and twice, that are there many, endless books. That they may be
zealous with "the zealousness of the Lord of Hosts" [II Kings 19:31; Isa. 9:6]. The turtle
and the wood-sorrel [hamid], desireable[hemdah], good, and wide, broadening one's
mind and mouth, to eat from its fruit, and be satisfied by its goodness [this paraphrase
of the short grace after meals relates to the advantages to be gained by authors], that it
may be good for all the days, including the nights.

The seventh benefit:
7. And satisfy [vocalized differently, this could be read as ""shiva," seven] the desires of
his soul, the hungry soul, those hungry for the bread of Torah, "to discover useful
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sayings" [Eccl. 12:10] of the Lord. And since I already received one list of some books,
which was already alphabetically ordered, I said, I too, whoever changes detracts, and I
left it alone. But I expanded and added, from whatever was before me. I made for myself
sha'arim and sha'arot [presumably the masculine and feminine forms of the word for
"gates'; this wordplay is based on Eccle. 2:8, that speaks of male and female singers:
sharim and sharot], houses full of everything good, and doors with indexes to open. In
which a place will be found for each and every subject,in its gate, house, and chamber.
At times you will find a single book listed in several indexes, like the book Knesset
Gedolah, the book Shenei Luhot ha-Berit, and the book Shevilei Emunah, because these
books are connected to several subjects. See the second index in the right-hand door, the
written Torah; in that index you will find all the books of hermeneutics and literal
meanings, [where] I listed the book Knesset ha-Gedolah, and also Shenei Luhot
ha-Berit, that is, in the same book you will find both expositions and literal
interpretations. Not the entire book, however, consists of homilies, for they are
composed of several subjects and are listed in several indexes, according to the subject
of the index. Similarly, there are many books like them that speak of several subjects.
And there are many books with numerous titles, for example, the concordance is called
Meir Netiv, and also Or Zarua and Netivot Olam. The book Alef-Bet-Alef is called Or
ha-Sekhel, and also Ma'adanei Melekh. And there are many like them. Accordingly, I
listed all the titles, each in its place in alphabetical order. I will only give you this
marker, as an example, in the second index of the written Torah you will find the book
by R. Anschel listed with the letter (alef), and afterwards you will find Merkevet
ha-Mishneh, also with the letter (alef), by which you will know that this is only a single
book. Also the book Meir Netiv, Or Zarua, Netivot Olam, and a concordance, you will
find marked with the letter (bet); you will thereby understand that this is a single book.
`And so you will understand that everywhere you find similar letters, that this is only a
single book; and likewise in all the indexes.

The eighth benefit:
8 "On the sheminith [a musical instrument, apparently with eight chords]. A psalm" [Ps.
12:1]. On the eighth you shall hold a solemn assembly [based on Num. 29:35], for your
good and your benefit.
If you wrote some new composition or book, and you wanted to name it and give
it a name fit for it, but those singing and playing, the governor and the deputies [i.e.,
other authors; this wording is based on Ps. 68:26]], already preceded [in this], and it
happens that they have [different] titles [but] the same subject, such as the book Moreh
Tzedek, the book Masoret ha-Mikra, and the book Toledot Aharon, all being like a
single book; and also the book Einei Avraham, and the book Penei Rabbah - also one
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book. Also Mafteah ha-Zohar, the book Mareh Kohen, and the book Petah Einayim, all
being like a single book; and many [6a] like them. This could happen because one
author was unaware of the other book. And likewise, this could also happen for other
hermeneutical or legal-ruling subjects, for several people have the same style. And in
this land, they do not know what was printed in other lands. It frequently occurs that
three or four books have the same name, such as Sefer ha-Emunot, Imrei Noam, and
Imrei Shefer. In my opinion, a person should distance himself, so that his book will not
have a name like other earlier books. I will explain this with "good sense" [Ps. 119:66]
and say: for example, when someone says, I found this topic, this literal interpretation,
or this law in Sefer ha-Emunot, in the book Tzedah la-Derekh, or in the book Imrei
Shefer, and he does not mention the book's author with it, we will not know from which
Imrei Shefer, from which Sefer ha-Emunot, or from which Tzedah la-Derekh, and we do
not know when this ruling was issued, or [we similarly will be unable to identify] this
topic or literal interpretation, and there will be two reasons to be fearful, Heaven forbid.
First, who knows, this could easily lead to error, with the truth being replaced. The
Talmud states explicitly that the names of the sages are necessary, lest the prohibited be
said to be permitted, and the like. For his people has done a twofold wrong [based on
Jer. 2:13, which reads "My people"; the author uses this - slightly altered- verse as a
flowery way of introducing his second reason], which causes damages, and delays the
Redemption, for it is a halakhah given to Moses at Sinai that the Torah applies [Prov.
22:22] "Do not rob the wretched" to whoever does not attribute a Torah teaching. And
whoever attributes something merits the Redemption of Israel. And the third reason,
which we already mentioned above, is that this could arouse the advocate to intercede
for and defend him, if he mentions him [i.e., the author] by name. I therefore wrote and
recorded next to the book the author's name and the name of his city, as well, or the
name of his family, to remember him for good. And may his name be remembered for
good, and for good may his name be remembered.
Remember that every place where you find this form of a star(*) next to the name
of the author, understand that the author is not an Israelite.

The ninth benefit:
9 "And the other nine-tenths to stay in the towns" [Neh. 11:1]
Every city, very land, in its own script, every people, in its own language [based on Esth.
1:22]. Gentle language and speech to women and to all, children as women, who would
not understand the Bible to express it with their lips. Clear language, the language that
speaks great things, the Holy Tongue [i.e, Hebrew], and the language of the Targum.
"Only her lips moved" [I Sam. 1:13], and everything that has crossed her lips is the
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language of the entire land of Germany, with the same language for all. Also, [the author
runs together two Biblical phrases, with the word ish being the last word of one and the
first word of the other: "to comply with each man's wishes" - Easth. 1:8, and "A brutish
man cannot know" - Ps. 92:7. Bass is referring to the writing of Jewish books in
languages other than Hebrew, for two reasons: to please the public; and because some
people do not understand Hebrew, and therefore know] neither knowledge nor reason;
he did not know his might, the might of the war of the Torah, small and big, old man
and youth, youth and the ignorant, who are not accustomed to scholarly language, but
rather, in other lands each person speaks in his language; because of this, special books
were composed for them in Yiddish, and in other languages, so that what they hear in
their studies will be intelligible, to fill their desire, and to be pleasing to women. It is
taught in the Talmud: "'The Lord gives a command; the women who bring the news are
a great host' [Ps. 68:12] - every utterance that issues from on high is divided into
seventy languages." And we find that when a person dies, he is asked if he studied
Torah, but he is not asked if he studied specifically in the Holy Tongue, or in other
languages. Consequently, the [other] languages are equal as regards study. So that this
book would not lack anything good, I will also list in a separate index those printed in
Yiddish and in other languages, to the extent that this is possible. It will thereby be
complete, from the Lord.

The tenth benefit:
10. "But while a tenth part yet remains in it" [Isa. 6:13]; ten steps; "with the ten-stringed
harp I will sing" [Ps. 33:2] and say; the tenth of an ephah [a measure of volume]; an
ephah they see the ten sons of "Heman [associatively drawing on the resemblance
between Haman and Heman], Calcol, and Dara" [I Kings 5:11; I Chron. 2:6] - a
knowledgeable generation, that knows the concealed books, that are hidden from the
sight of all living; and renews the holy writings, that I did not see or did not "foind the
one I love" [Cant. 3:4].
New titles, "they are renewed every morning" [Lam. 3:23] and moment, that I did
not remember, or that were not printed until after this book of mine had been printed.
Accordingly, I left [space] "between the plates" [I Kings 22:34], and between each letter
of the list of books I left free, blank, and empty space, so that each person could write for
himself what is missing in this book. May the Lord fill what we lack, and what all Israel
lacks, and fulfill our wishes, generously, with salvation and mercy.
So that I will put my letters [i.e., theletters of his first name] in 'by my name'
[be-shemi], which, by reduction [a numerological technique], is yud [= 10]; my name,
Shabbetai, also is yud by reduction. This is two times ten, which are twenty, which has
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the numerical value of [the letter] khaf. And khaf, spelled out [khaf-peh = 20 + 80, too,
by reduction, is yud [= 10]. And yud, spelled out [yud-vav-dalet = 10 + 6 + 4] is the
number 20, which is khaf. Behold, you have before you, "in my name" and "Shabbetai"
are connected to one another like the yud with [the next letter] khaf.
Therefore, I have built for myself a house with a great gate through which to enter
it. I erected two doors in it, to be the doors of the gate (which means, that the pages of
the book, that resemble doors [daltot], should open and close, as it is said, "And every
time Jehudi read three or four columns [daltot]" - Jeremiah 36[:23]). I called the
right-hand door: The Written Torah; and the left-hand door: The Oral Torah. And each
door has ten indexes. [6b]

The right-hand door is the Written Torah, with ten indexes, corresponding to the
Ten Commandments, since the entire Torah is embodied in them. And a single
commandment is listed in each letter. See the book (Shenei Luhot ha-Berit) page 316.
And in the ten indexes you will find all the names of the portions from the Bible, with
their accompanying commentaries: everything pertaining to the Written Torah, all the
commentators, homilies, and literal interpretations, in which I also included indexes for
prayerbooks, grammar books, Biblical genealogies, and tales, and the other things that
you will see in detail, God willing.
The left-hand door is the Oral Torah, and it, too, has ten indexes. In the ten
indexes you will find all the names of the six Orders of the Mishnah, all the tractates,
and their chapters, with their commentaries; the entire Babylonian Talmud, and the
Palestinian [Talmud], with their commentaries; and all the interpretations and novellae
on the Talmud: Rashi's commentary, Tosafot, all the laws, and practices, and all the
sugyot [discursive units] of the Talmud; all the responsa; everything that belongs to the
oral Torah; geometry, astronomy, philosophy, and other wisdoms; and books of the
fundamentals of faith.
I named this book Siftei Yeshenim, because the two lips are called two doors, and
see Sefer Shorashim, root dalet, as follows: "[The letter] taf is missing from al dal
sifatai," meaning :al delet sifatai. It is called door, because they open and close like a
door; see there especially. I therefore called it Siftei Yeshenim, for it is like daltei
yeshanim, for the two doors of these gates. I will speak further, and here is the reason:
for the one who peruses and reads in this book will recall the holy ones in this land who
sleep in their graves and rest on their beds, who will awaken, respond, and gently move
their lips; they will come and tell of his righteousness, to commend and to protect him,
as above. Accordingly, this book is their actual lips.
I will speak further, giving the reason. I found in Sefer ha-Rokeah, as follows:
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Everyone must write his name on his book. He therefore called his book Roke'ah [the
letters of which: resh, kuf, het] have the numerical value [of the Hebrew letters forming
the name] Eleazar [the first name of the author, R. Eleazar ben Judah of Worms], and
he brings many proofs from many books. Consequently, I called this book Siftei
Yeshenim, "since My name is in him" [Exod. 23:21]. My name is overlapping with it,
because the letters of siftei and my name, Shabbetai [in which only the letter peh is
exchanged by the letter bet], are like the same word [pronounced in a certain] accent,
since the peh and the bet are from the same source, from the letters bet-vav-mem-peh
[the four labials], and are exchanged one with the other.
I will continue yet again, to gather the rest of my people at the last gate [a
woerdplay based on she'ar (rest of) and sha'ar, which are similarly sounding, but with
different spellings (the former with an alef, and the latter with an ayin) and meanings],
which is the gate of Bath-rabbim [see Cant. 7:5; literally, the gate of many], which is the
index at the end of the book for all the names of the authors who appear in this book,
how many times each is mentioned, on which page, how many works he composed, and
in which year this was, arranged alphabetically. Know, however, that every place where
you will find letters [i.e., representing years] between two half-brick signs like this (),
this teaches of the years of the author's life. For example, in the letter alef, [for the
entry] Ibn Sina [= Avicenna], it is written (dalet-dalet-taf-yud). This comes to teach that
he lived in the year four thousand, eight hundred and ten [= 1050 CE]. And likewise for
all of them. And every place where there is a mark in numerical letters that are called [in
Arabic] sifra, such as (alef [the acronym for R. Abraham Ibn Ezra]), you will find his
name mentioned on page 1, page 3, and on page 6 twice, in numbers 124 and 130; and
similarly, on page 37, numbers 12 and 21. Likewise, every place that you will find a
listing in numerical letters, that is sifra, they indicate that that author is found on the
page once, twice, or three times. And in that same gate you will find the names of the
Tannaim and Amoraim in an alphabetical entry, copied from Sefer Yuhasin. After this,
the order of the leading sages of the generations of the Tannaim and the Amoraim, our
masters the Savoraim, and the Geonim, copied from the book Tzemah David; recite
them each day, as above.
Now, here are reasons hidden with me in praise of the order of the gate, the
sections of the doors, and the indexes, what and wherefore I divided and ordered them
in this order. I did not wish to [write] at length regarding this, so as not to exhaust the
reader in the Introduction. And the eyes of all will behold what is right [based on Ps.
17:2], and let each one's eyes look forward at these things, and may we merit to speedily
gather the dispersed, Amen.
[7a]
This is the gate of the Lord, with two doors for the Temple and the holy.
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the Written Torah - the right-hand door, with ten indexes [that are arranged by the
acrostic] Siftei Yeshenim [i.e., the letters of these two words appear, in order, among the
initial letters of the following ten paragraphs].
The names of all the portions, and the chapters, from Torah, Prophets, and
Writings, some with the commentaries.
Books of interpretation of the words of the Bible, some in the Judeo-German [Yiddish]
language and in Judeo-Spanish [Ladino]; interpretation of the words of the Targumim;
on the Zohar; books of commentaries on the Bible; commentaries that follow the order
of the verses of the Torah; books of Kabbalistic commentaries in the order of the Torah;
commentaries on the Zohar; books of philosophic commentaries on the Torah; books of
grammatical commentaries on the Torah; books of commentaries on Ibn Ezra, on
ha-Mizrahi [= R. Elijah Mizrahi], on the Rabbot midrashim, and on the commentary of
Rashi; books of literal interpretations and homilies that follow the order of the weekly
Torah portions. After that, a commentary on the Megillot [the books of Song of Songs,
Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, and Esther] as a whole, and afterwards on each one;
on the Prophets and Writings; and books of homilies and literal interpretations, ordered
by topic, or by subject, and not following the order of the Torah.
Prayerbooks, books of tikhines [prayerbooks for women in Yiddish] and
bakashot, and zemirot, with accompanying commentaries; books of poems and rhymes;
book of commentaries on the prayers; books that are on the Passover Haggadah; books
that are necessary for scribes of Torah scrolls, tefilin, and mezuzot, and the scribes of
writs, ketubot [marriage contracts], gittin [writs of divorce], and the like; and books of
epistles and books on rhetoric.

----------

Books of genealogies and tales; tales from the history of the world, [beginning]
from Adam, from the Torah, Prophets, and Writings; matters pertaining to geography,
and roads; and books of parables and flowery language.
Books on the unity of God; [on] the intents of the prayers and of laws; and
Kabbalistic books that do not follow the order of the Torah, but are ordered only by
subject or by section.
Books of roots of the Holy Tongue [i.e.,] grammar, and the cantillation signs, that
are ordered unlike the order of the Torah; books of the Masorah; and books on logic.
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Books on salvations and consolations, good tidings, and the resurrection of the
dead and redemption; books concerning the World to Come, and matters pertaining to
the soul.
Books of versions, and glosses on all the books in the Written Torah, and the Oral
Torah.
Books of the fear [of God] and piety; and books of ethical teachings, and matters
pertaining to repentance.
Books of indexes and references to the verses of the Bible; and books of references
from midrashim, homilies, and aggadot.

The Oral Torah: the left-hand door
in which are ten indexes, and their [that are arranged by the acrostic] SShabbetai
Meshorer Bass [i.e., the letters of the three words of his name appear, in order, among
the initial letters of the following eleven paragraphs].

The names of the six Orders of the Mishnah and all the tractates, their chapters,
and all the discursive units of the Babylonian Talmud, and of the Palestinian [Talmud].
Books of explanations of the mishnayot; explanations, novellae, and pilpulim
[casuistic explanations] of the Talmud, Rashi's commentary, and Tosafot; books of
commentaries on the book Ein Yaakov, and other aggadot; and all the books of
commentaries on Avot.
Books of algebra, which is the wisdom of numbers; measurements; the
accounting of solstices and the appearances of the new moon; and the incalation of leap
years; all the books of astronomy, which is the wisdom of heavenly [bodies], and the
course of the stars, astrological signs, and celestial spheres; books of philosophy, that
are not ordered following the order of the Torah, but only by topics or sections; books of
palmistry; and of physiognomy; and books of fortunes, and telling the future; and
matters concerning demons, spirits, and sorcery; dreams and their interpretations;
books of the wisdom of melody, that is called music, and musical instruments.
Books of the fundamentals of faith and the Thirteen Tenets [of faith], and other
casuistry or disputes regarding faith.
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---------

Books of customs and laws, and books of indexes and references, to find laws and
customs.
Books of responsa on laws and decisors; and riddles and their solutions.
Books of human medicine, and the nature of man and beast, animals, and fowl,
and the qualities of precious stones.
Books of acronyms, numerology, and acrostics.

----------

Books of explanations and legal novellae, that follow the order of the Talmud, or
the order of Alfasi's book; books of legal decisions that follow the order of the Turim,
[books that are] on the Shulhan Arukh, and on the Levushim; explanations that follow
the order of Maimonides; books of legal decisions following the order of the
commandments; and books of legal decisions and laws that are arranged by separate
topics, some of which are connected only to some laws from the Turim.
Books of sugyot [discursive units] and rules of the Talmud; books of the building
and vessels of the Temple, and the Tabernacle; [of] musical instruments; books
published in Yiddish and other languages; books teaching of the order of study of the
Bible, Talmud, and the like; and for books which do not belong to these indexes, I
arranged an index at its end.
[7b]
"Wisdom cries aloud in the streets" [Prov. 1:20], and "wisdom is for the man of
understanding" [Prov. 10:23]. I found in the introduction to the book Duties of the
Heart, as follows:
Wisdom is divided into three parts: (1) the wisdom of created things. This is concerned
with the essential and incidental properties of material bodies. (2) the wisdom of applied
knowledge; this comprises the wisdoms of arithmetic, geometry, astronomy, and music.
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(3) the wisdom of theology, which is the knowledge of God, blessed be His name, the
knowledge of His Torah, and the other subjects that can be apprehended by the intellect,
such as the soul, the intellect, and spiritual beings.
And in the book Mussarei Filosophim [by Hanin ben Ishak], as follows:
Aristotle stated concisely what the wise man should teach his students: in the first year,
writing; in the second, to translate and compose with proper grammar and write poetry;
in the third, the wisdom of religion; in the fourth, the wisdom of arithmetic; in the fifth,
the wisdom of astronomy and ethics; in the sixth, the knowledge of the stars; in the
seventh, the wisdom of medicine; in the eighth, the wisdom of music; in the ninth, the
wisdom of logic; in the tenth, the wisdom of philosophy, which is the wisdom of the
supernal letters, and it includes all the other wisdoms.
In the book Berit Menuhah, chapter 11, on the verse [Isa. 33:6]: "And He will be
the stability of your times [emunat itekha], [abundance (hosen) of salvation (yeshu'ot),
wisdom (hohmay), and knowledge (va-da'at); the fear of the Lord is His treasure]":
Emunah alludes to number; itekha alludes to astronomy; hosen alludes to geometry;
yeshu'ot alludes to music, as it is said [II Kings 3:15]: "Now then, get me a musician,"
and may the spirit of God be upon him; hokhmah alludes to ethics; va-da'at alludes to
nature; "the fear of the Lord is His treasure" alludes to the divine wisdom.
As their dictum, The heads of the sections [of knowledge pertaining to heavenly
visions] may be taught only to the head of the court, etc. My eyes behold every precious
thing [based on Job 28:10], to copy and set before you the division of the wisdoms,
according to what I found here and there in books.
For the fear of the Lord is wisdom, and even in the manner that "your brother
came with guile" [Gen. 27:35; i.e., he hints that the Gentiles stole wisdom from the
Jews]:
1. The wisdom of grammar, which is called in the Latin language grammatica, which is
the wisdom of grammar, to speak and write in pure language. it is divided into three
parts: noun, verb, word.
2. The wisdom of rhetoric, which is the wisdom of composition in flowery and diverse
language.
3. The wisdom of higayon, which is called dialectics or logic. The word higayon comes
from the wording hagah be-ruho [derived by his own intellect]. This is the labor that a
person performs with his speaking and thought, following the intellect, to separate the
true from the false.
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4. The wisdom of arithmetic: the wisdom of the number and calculation, which contains
two parts, integers and fractions.
5. The wisdom of tishboret, which is called geometry or algebra. This is the wisdom of
the measure and geometry, or the wisdom of measuring a state [i.e., areas], a city, and
water, lands, one from another, and from heaven to earth; and the units of measure.
6. The wisdom of tekhunah, or the wisdom of the stars, that is called astrology or
astronomy: the wisdom of the course of the orbs, the heavens, the stars, and the signs of
the Zodiac.
7. The wisdom of song and melody, which is music, and the movements of the notes,
ascending, descending, and alternating.
8. The wisdom of philosophy, which is a Greek word meaning love of wisdom, from
which the noun philosopher is derived. See the Introduction to the book [= the Guide of
the Perplexed]. It comprises all of the wisdoms together within a single circumference. it
also includes the details of ethics:
part (a): ethics, which are the character traits that should govern a person's behavior;
(b) economic, which are the traits with which to behave with the members of one's
household.
(c) this is the wisdom of state, which is politics: knowing the affairs and customs of
lands, and wielding power.
9. The wisdom which is called mathematics. and it includes geometry, to know the
measure by sight, how big is every thing and object in the world.
10. The wisdom of nature, which is called physics, of all the physical and natural
matters.
11. The wisdom of medicine, to know illnesses and cures, and to know to operate on the
limbs and sinews.
12. The divine wisdom, which is called theology or metaphysics: the spiritual matters
pertaining to the angels and divinity, and other spiritual matters.
13. We have yet another marvelous wisdom, which is called the wisdom of Kabbalah. It
comprises the five partzufim [divine countenances], the ten Sefirot, and some wisdoms
that are divided into two parts. The first part is called theoretical wisdom. And the
second part is the practical one, which is called the practical Kabbalah.
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EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 6: Reading across Cultures: The Jewish Book and Its Readers in the Early
Modern Period, 2009, The Radcliffe Institute for Advanced Studies at Harvard
University, Cambridge, MA

ספר שפתי ישינים
Sefer Siftey Yeshenim

1680
Prepared by Avriel Bar-Levav, The Open University of Israel, Israel

[]שער

ספר שפתי ישינים
לפני נערים וזקנים
חכמים ונבונים
אלופים וגאונים
אשר אוה וכסף
טרח יגע ואסף
היקר והנעלה
בשיר שבח ותהלה
[ה"ה כהר"ר שבתי משורר בס מפראג יצ"ו ]ישמרו צורו ויחוננו

אחיו של החסיד המקובל ומופלג בדורו
כשמש יזרח אורו
וכבוד זיוו והדרו
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ה"ה כמהו"רר יעקב שטרימרש נר"ו ]נטרי רחמנא ופרקי[
בני הקדוש מהור"ר יוסף הי"ד
ואחת היא שאלתו וזאת הוא מבקש
מאת כל איש אשר על דלתות הספר ינקש
יקרא בראשונה ההקדמה כלה
ויראה תועליות הספר
יקרים מכל אבני סגולה

באמשטירדאם
בדפוס המשובח של הגביר
דוד תארתאס יצ"ו ובביתו
בשנת תתי ידך לעזרני לפ"ק ][1680

]מעבר לשער[

ברוך הבא בשם ה' צבאות
לקרוא ההקדמה בעיון כל תיבה ואות

ראיתי בכמה ספרים שהמחברים משביעים בשמות הקדושים
שלא יקרא הקורא בספר עד שיקרא ההקדמה
אבל לא כן אנוכי.
והנני יושב פתח האהל לראות אם יש עובר ושב להכניסו בדלתות ביתי בדברים נאים המפתים
ואומר בא ברוך ה' אשריך שזכית לדפוק ולכנוס בשער
ומי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו
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ולקטן כגדול אני אומר
אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור עד שתקרא ההקדמה מתחילתה ועד סופה
כי בזולתה יהיה לך ספר זה כדברי ספר החתום
אשר יתנו אותו אל יודע ספר לאמר קרא נא זה
ואמר לא אוכל כי חתום הוא
אמנם בהקדמה תמצא מרגוע לנפשך להבין כל הסימנים וכל ענייני הספר
ואחר תעבור ותלך מחיל אל חיל לראות הכל בציו"ן ובסימן טוב
ובדרך קצר אודיעך פה קצת מענין הספר

בו תמצא שמות ספרי תורה נביאים וכתובים
וכל המפרשים בשמותיהם נקובים
ושמות כל הספרים בערך א"ב סדורים
ומחבריהם ותוכן ענייניהם במה דברים אמורים
והעמדתי כלם בשער גדול עם שתי דלתות
לאחת קראתי תורה שבכתב ולאחת תורה שבע"פ לאותות
ועשיתי עשרים מפתחות לכל חדרי תורה
ולכל ענין וענין לבד תלך בדרך קצרה
כל ספרי מדרשים ומפרשים ודרושים
חידושים ישינים וחדשים
שאלות ותשובות על גמרא פירוש ותוספות ועל הפוסקים
וספרי תכונה ופילוסופיא וספרי דקדוקים
ספרי יראה וחסידות וכל ספרי קבלת
ספורי מעשיות וספרי מראה מקום וספרי תפלה
ואם תרצה ללמוד ולחפש ולחקור
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תמצא בסדר האל"ף בי"ת השורש והמקור
על כן אם תקרא ההקדמה תעשה חסד עמדי
ועלי לשרתך בכל נפשי ובכל מאודי

והאל הבורא
יברך לקורא

][3
אלו דברים נאמרים

ש

בח וגדולה

לתפארת המחברים

ב

רכה ותהלה

ת

וקף הפעולה

י

פה ומעולה

מפרשים ודרשות ותפלות
ישמחו המלמדים וירננו התלמידים בראותם צנא מלא ספרא וסי"פא דקרי ותנא ספרים כלולים בלולים עלולים לקבל
תו"מת ושלמות שמלות הפרושים פרושים ומפרשים ודורשים דרישות וחקירות לב לבן של צדי"קים וישרים שרים

ונוגנים תפלות תהלות ברנה ושמחה
פוסקים ודינים

כולם

אהובים אוהבים ושונ"ים זנים ומפרנסים בלחם רב לחמה של תורה ומדות גם יורה יו"רה ידין ידין יתיר

יתי"ר ונפיש ומשקין בית השולח"ים יד לפה מלדבר דבר חולי"ן בשבת אחים ורעים אהובים

ימות עולם ומעשיות ומעקרים ותחיית המתים
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כולם ברורים צבורים ומלאים כל טוב שם משמן המור מו"רים הלכה הליכות עולם עולי"ם ויורדים בעמק היסוד
סוד העקרים נכרים דברי אמת וחסד שעושים עם המתים והחיים ידעו שיעמו"סו ויתלבשו בבשר ועורם ואור יקרות

צלולים וברורים
חידושי גפ"ת ושו"ת הפוסקים
כולם גיבורים כבירים אבירים אדירים מאירים כשמש וי"רח ריח ניחוח בקרבתם לפני ה' ולא ימו"שו ספר תורה
מפיהם עד אשר יתבררו ויתלבנו הדברים כהוייתן הוייות דאביי ורבא ושואלים שאלות מעי"ר ומשיבים מפני הכבוד

ומפני היראה יראת ראיות ברורות ומחדשים חדושים חדשים עם ישנים שונים שנונים כחיצים ביד גבורים
יראה וחסידות ומוסר

כלם עושים באימה

וביראה וחסידות סודות עמוקות דביקות ופרי"שות ארשת שפתי דעת ברור מילין לצד

עילאה ידברו ויחברו חבורים סגורים נעלמים ועולים עליות גבוהות ורמות מחוץ תשכי"ל חרב חריף ומחדרים אימה
ויראה
דקדוק ותכונה ופילוסופיא

כלם פותחים את פיהם

ולשונם תהלך בערי"ץ וחריץ לשון ערומים ושפת אמת וצדק ד"קד"ק הטיב טוחנים

תכונה נכונה ופעו"לת סו"ף קץ קצים מחשבים ומישבים על הלב ולב שלום ידברו וכצוף דבש אמרי פיהם

חכמת הקבלה ויחודים
וכלם מקבלים מקובלים איש מפי איש אמונים זה משה הלכה מסי"ני ועוקרים הרים גבוהות ובצורות צורת
השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה שלהבת י"ה עולה מעלייה לעלייה עד מקום בי"ת א"ל הוא אלה"ות ואחרות

מיחדים שמו ערב ובבוקר אור שכרם מקבלים
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שבע חכמות ובתוכם המוזי"קא

כלם עונים

ואומרים אמרות טהורות מזוקקות שבעתים בשבע חכמות מחוכמות קומות וגודל ערכם מתוקי"ם

מתוק לחיך וגרון ירון בקול נעים נא"ה וא"ך תו"דה וזמרה עונים ואומרים

][4a

הקדמת המחבר
*שבתי

וראיתי .

*בספרים בינותי .

*תאמין מלתי * .יגעתי ומצאתי:

*בספר שני לוחות הברית דף י"ג עמוד א' וז"ל ]וזה לשונו[ ראיתי וקבלתי
אף מי שהוא עם הארץ גמור
ומצטער מאוד על מיעוט הבנתו ואינו מבין שום דבר
וקורא בכל לבו שמות של תורה נביאים וכתובים ותורה שבעל פה
כגון שמזכיר שמות ה חומשי תורה .בראשית .שמות .תורת כהנים .חומש הפקודים .משנה תורה.
ואחר כך מזכיר שמות של כל פרשה ופרשה מהחומש .בראשית .נח .לך לך .וכו'.
ואח"כ שמות נביאים ראשונים ואחרונים וכתובים .כגון יהושע .שופטים .שמואל .מלכים .וכן כולם.
ואח"כ שמות של שיתא סדרי משנה .זרעים .מועד .נשים .נזיקין .קדשים .טהרות.
ושמות של כל המסכתות ופרקיהן כאשר הם נדפסים בסוף הסמ"ג ]ספר מצוות גדול[.
ואח"כ שמות מדרשי רז"ל כגון רבות .תנחומא .ספרא .ספרי .מכילתא ] [.תורת כהנים .מדרש תהלים .משלי .אבכיר.
ילקוט וכו' .ועוד הרבה כיוצא בהן.
וכן מדרשים המדברים מסודות האלהות כגון זוהר .ותיקוני זוהר .ובהיר .ופרקי מרכבה .ופליאה .וקנה .וכיוצא בהן
והוא קורא אלו השמות ונפשו חשקה בהן ובוכה על שאינו מבינם.
אז הוא מרוצה להש"י ]להשם יתברך[ ויזכה לזה לעתיד לבא.
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ובתנאי שיסייע בכל כחו לעזור לאותם המבינים בהם.
על כן יעשה כל אחד לוח שירשום כל השמות ויקרא אותם ויהיו שגורים בפיו.
כי אף מי שאינו עם הארץ מכל מקום ראיתי בני עליה והנה מועטים הזוכים ללמוד כלם
וקריאת השמות תועיל להיות נחשב כאלו עיין ולמד כולם.
ובתנאי כשעושה כל המוטל עליו ובכל יכלתו
וישמע חכם ויוסיף לקח עכ"ל ]עד כאן לשונו[:
וכן ראיתי מכמה אנשים חשובים נוהגים בזה:
ואשתומם על המראה שבשביל קריאת השמות של הספרים יקבל שכרו כאלו עיין ולמד כלם.
אם כן לא ישתדל כל כך ללמוד כל הספרים רק ללמוד שמות הספרים
ואעפ"י כן יקבל שכרו על קריאת השמות
והיה כעם ככהן וכמלך מאן מלכי רבנן.
ועוד אם הוא נחשב כאלו למד
למה לא אמר בקיצור ונחשב לו כאלו למד
מה הוא אריכת הלשון תועיל להיות נחשב וכו'.
הלא הענין כך הוא
דאיתא בגמרא )יבמות דף צ"ו(
רבי חנן איקפד על רבי אליעזר דקאמר לשמעתא בי מדרשא ולא אמרה משמיה וכו'.
וקאמר מאי קפיד מר כולי האי
אמר רבי יהודה אמר רב מאי דכתיב אגורה באהליך עולמים
וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמות
אלא אמר דוד לפני הקב"ה
רבש"ע ]רבונו של עולם[ יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי
כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר
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ופירש רש"י שפתותיו נעות בקבר כאלו הוא חי.
ובתוספות כתוב שכשנשמתו בישיבה של מעלה ושפתותיו נעות בקבר כאלו מדברות
נמצא שבשעה אחת דר בשני עולמות
וכתבו בעל )עין יעקב ובעל יפה מראה( שהוא רחוק מההקיש כי שפתי המת איך יתנועעו וכו'.
וכ"ש אחר עבור זמן וישוב אל העפר וכו' עיין שם.
ומצאתי בחדושי אגדות מהרש"א וז"ל ]וזה לשונו[.
ואני אומר כי אין רחוק מן השכל
כי הענין מבואר
כי הדבור הוא כח הנשמה על ידי כלי הגוף
וכל דבור משובח מוליד כח רוחני בדומה משובח
ובאמרו בשם אמרו
אותו כח רוחני שנולד כבר הוא מעורר מולידיו בשני עולמות
שהם הנשמה בעולם הבא וכלי הדבור שהם השפתים בעולם הזה גם כי הם בקבר.
ומביא הדמיון מיין הטוב המונח בבור והוא רוחש ודובב על ידי כח האצבע המעוררו
כן השפתים גם כי מונחים בבור שחת רוחשים על ידי כח המעוררו ודוק .עכ"ל:
ועתה לך נא וראה כי זה הוא אשר יאמר ומזכיר אותו בספריו בעולם הזה
הוא הגורם ומביא אותו שדר בשני עולמות בשעה אחת.
ואם כן הוא ראוי ונכון שהנזכר יעשה למזכיר חטיבה מול חטיבה להליץ בעדו
ויעזור ויגן ויושיע לכל ה"ך עושי"ם.
לכך אמר וקריאת השמות תועיל להיות נחשב כאלו עיין ולמד
ר"ל ]רוצה לומר[ אותן שמות הנזכרים בספריהם בעה"ז ]בעולם הזה[
נשמות אותן האנשים מליצים ומסייעים ומועילים אותו להגן בעדו להיות נחשב כאלו למד
לפי שבלא זאת התורה מגינה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסק בה
אבל בוודאי אין לו שכר גדול כ"כ כאלו למד כלם.
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מכל מקום יש לו זכות שמעורר ומשתדל שיהיו לו פרקליטי ומליצי יושר
וזהו שאמר תועיל להיות נחשב ולא נחשב ממש בוודאי רק הכל לפי המליץ והמסייע:

ומכל מקום אף אם יש לו מליצים ופרקליטי יושר על איזה ענין הם מליצים בעדו.
ומה יכול המליץ לסייעו בדין אם הוא לא למד כלום.
אלא הענין כך הוא
יש למעלה י"ב שערי גן עדן י"ב שבטים עומדים על הפתחים של היכלות
וכל אחד קורא לבני שבטו ההולכים מהעולם ] [4bהזה אם הוא צדיק.
באו אלי ממני אתה ומשבטי אתה.
ומצינו כשאדם מת נמסרה הנשמה להמלאך טהרי"אל
והוא מוליך הנשמה לאיזה מקום הראוי לה למארי דעיינין או למארי דאודנין או למארי דצוואר וכו'.
כי יש למעלה בגן עדן מארי מקרא .מארי משנה וכו'.
ואם אינו ראוי נדחה מכל השערים.
ובאותה שעה יכול המליץ לסייעו ולבקש עבורו לקבלו באיזה שער.
או להכניסו בשער שלו וממעלה למעלה.
ולכן אמר ויזכה לזה לעתיד לבא
כשאתה בא ליד הממונה טהרי"אל
אם אין לך מליצי יושר אתה נדחה מכל השערים
מאחר שלא למדת ואינך ראוי לשערים ההם
אבל אם תעשה כמו שזכרתי לעיל ותזכור השמות והספרים
ואז תעורר ותכין לך מליצי יושר ותזכה לזה שיכולים להטיב עמך.
מכל מקום קשיא למה יועילו לו שמות האנשים
שהרי אמר שיזכור רק שמות הספרים ולא אמר שיזכיר השמות האנשים.
ולכך מסיים ובתנאי כשעושה כל המוטל עליו ובכל יכולתו וישמע חכם ויוסיף לקח
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שצריך להוסיף בכל יכלתו להזכיר הספר והמחבר בשמו ושם אביו ושם משפחתו.
ובכל אופן שיוכל להכירו ולהזכירו בשמו הנאה לו בעולם הזה ובעולם הבא .וזהו בכל יכלתו:

והנה קמתי תחת אבותי.
אבות מכלל דאיכה תולדות אלא תולדה לאו כיוצא בהן
אבל אגיד את הרשום בכתב אמת תורתינו הקדושה
שמות של העשרים וארבע כתבי קודש .וכל הפרשיות .וקפיטולי.
וכל המפרשים .ומדרשים .ודרשות שאצלם.
וכל שמות של שיתא סדרי משנה .וכל מסכתא ופרקיהן.
כדי לקיים צוואת רבינו הגדול .ולעשות לוח לכל אחד ואחד.
ואגב גררא אכתוב ג"כ ספרי מפרשים וחדושים .וספרי קבלה .וספרי דקדוק .וספרי תכונה ופילוסופיא.

ואל תתמה על החפץ שכתבתי דברים שאפי' תינוקות של בית רבן יודעי']ם[
כגון סליחו']ת[ ומחזורים ותפלות ופיוטים.
אשיב על זה אם לפני האשכנזים הם גלוים וידועים לפי שמנהגם הוא
אבל הספרדים והלועזים גם הם ירצו לדעת תפלות ופיוטים ומנהגי מדינות אחרים.
וכן להיפך.
והטעם השני שהבאתי רשימת הפייוטים]![ הוא בשביל הפירושים
כי יש פייוטים]![ שיש להם פירושים שונים.
והשלישי לו מטעם שכתב הגאון מהור"ר ישעיה הנ"ל שצריך כל אחד לעשות לוח מכל הספרים
אפילו שמות של הפרשיות
וזה בודאי כל אחד יודע
אלא הטעם הוא לאומרן בכל יום ולעורר מליצי יושר כדלעיל.
ואם כן אין הפרש בכל הספרים לענין זה.
107

EMW -Workshops
EWM 2009

ולכן כתבתי גם שאר הספרים
קטן וגדול שם הוא
כאשר תראה בשתי דלתות הספר ובעשרים מפתחות אי"ה והם לתועליות רבות:

התועלת הראשון:
א' ראשון לציו"ן הנה .הוא הנרשם ונכתב בטבע"יות המלא"ך
דהיינו שזוכה לעורר למליצי ופרקליטי יושר בשביל קריאות השמות.
ומביאים אותו ממעלה למעלה וממדרגה למדרגה.
וכן ראוי ונכון להתפלל על זה .ועל זאת יתפלל כל חסיד וכו':

וסידרתי התפלה הזאת שבסוף ההקדמה לאומרה אותה בכל יום ויום אחר התפלה והיא מרוצה ומקובלת יותר כאלו היה
מתפלל על קברי אבות מטעמים שכתבתי שם:

התועלת השני:
ב' ושניות מדברי
סופרי ספרים ומחברי חיבורים
יבקשו ויעיינו בספר זה וימצאו כל צרכם לאיזה ענין שירצו.
ועיין בהקדמה לספר מאיר נתיב וז"ל ]וזה לשונו[
שכל מלאכת מחשבת ימצאו בה שני מיני הידיעה.
א' מהם ידיעת עניינים המפורשים במלאכה ההיא.
והשני ידיעת הסדורים והדרך המיוחד אשר בו יעיין המעיין במלאכה ההיא
עד שישפוט על מה שיאמר בה בביאור אמתתו או טעותו
ולזה הוא מחוייב בכל מלאכה שיהיו לה גדרים וסדורים ידועים וסבות מונחות ונושאים מוקפים
ושתקדם הידיעה בכל אלו הדברים אצל העיון במלאכת
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וצריך ללמוד הידיעה מקדם לכל
ועיין שם יותר.
ובזה יתורץ מדרש תמוה בפרשת ויקרא רבה וז"ל.
ויקרא אל משה
מכאן אמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו וכו'.
קשה מתחלה יכנה אותו בשם תואר תלמיד חכם
ואמר אח"כ שאין בו דעת
ואם אין בו דעת איך יוכל לכנותו בשם תואר תלמיד חכם כי הלשון סותר זה את זה.
ועוד מה שאמר נבילה טובה הימנו
הלא זה היה תמוה מאוד אם היה מדמה אותו בשוה לנבילה
וכל שכן שיהיה פחות וגרוע מנבילה.
אלא נראה לי על דרך הגמרא כל המתיהר אם חכם חכמתו מסתלקת ממנו.
וכן אם נביא וכו'.
ואיתא )בגמרא דברכות( על פסוק אם נבלת בהתנשא
כל המנבל עצמו על דברי תורה סופו להתנשא
ואם זמות יד לפה וגו'.
ולפי שזכרתי לעיל שצריך ללמוד הסדר והגדר והסבה קודם הלמוד בכל הדברים.
ואם כן ] [5aיש הפרש בין חכמה לדעת
כי יוכל האדם להיות חכם ר"ל ]רוצה לומר[ בעל שכל אף שלא למד מאחרים.
אבל דעת הוא ידיעת הסדר והגדר והסבה שצריך ללמוד מאחר.
ובזה יתורץ המדרש כל תלמיד חכם
ר"ל ]רוצה לומר[ אף שהוא חכם גדול אבל אין בו דעת ר"ל שאין בו ידיעת הסדר והגדר
וקשה אם כן אם הוא חכם למה אינו יודע הסדר והגדר
אלא ע"כ צ"ל ]על כורכך צריך לומר[ לפי שלא למד אותו מאחרים והיה מתגא']ה[ ומתיחד עצמו ללמוד
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ועל ידי זה חכמתו מסתלקת ממנו ונעשה שפל אנשים ונמצא נבילה טובה הימנו.
ר"ל אותו המנבל עצמו על דברי תורה ולמד מאחרים וקובץ על יד ירבה וסופו להתנשא
והתורה מתקיימת בידו שאין דברי תורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו יודע
שנאמר והחכמה מאין תמצא.
ואם כן זה ישפל וזה יתרומם
ומתקיים ואם כן נבילה טובה הימנו.
)וביארתי מאמר זה עד גמירא ואין כאן מקומו(.
ונמצא שכל קו"סם קסמי"ם )מלשון קסם על שפתי מלך(.
ומעיי"ן ומי"חש ומחש"ב וחו"בר חי"בור
צריך לו להקדים ידע"וני ושואל אל האבו"ת ודורש אל המעש"ים אשר נעשו
ובגלל התאו"ת כל עושה אלה תמים יהיה ויבוא בשלם אל מנוחתו ושלום בחילו:

תועלת השלישי:
ג' ושלשה המה מטיבי צער .במקרא .משנה .ותלמוד.
הוא תועלת למי שאינו יודע לשאול סדר הלימוד
ומתחיל ללמוד הטורים או ספר מאירת עינים הנקר']א[ )סמ"ע(
ובמקרא משנה ותלמוד אין לו פ"ה כאלם לא יפתח פיו.
וגם ע"ין אין לו וצריך לאל"ף.
ותחת סמ"ע נעשה סומ"א כסומא ברו"בו לא ראי זה כראי זה
ולא זה וזה יש בו רוח חיים.
הצד השוה שבהן דרכן לילך ולהזיק וכל זה איננו שוה בנזק המלך מלכו של עולם ומלכי רבנן.
אבל כשיעלה ויבא ויגיע ויראה בספר זה כל הספרים וכולם שוים לטובה.
ובכל ספר יראה תועלתו ומעלתו ותוכן דבריו
יבין ויבחין מה שצריך ללמוד תחלה
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וסוף דבר הכל נשמע:

תועלת הרביעי:
ד' ועל ארבע אשיבנה.
והוא לפעמים ירצה ללמוד איזה דבר חכמה מהחכמות
כאשר הם נרשמים באות )מ"ם משנה תורה( שהכיר בהם הרמב"ם.
ועיין ברשימת כל החכמות.
או ירצה ללמוד חכמת הקבלה או התכונ' או הפילוסופייא וכו'.
או לפעמים יצטרך לאיזה פסוק או לאיזה ענין לדרוש או לאיזה דין
ומחפש חיפוש בנר ואבוקה ובודק עד מקום שידו מגעת וממשש כעור באפילה
וילאה למצוא הפתח ומפתח והדלת סגור ומסוגר
ועומד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל
אבל בשערי וי"לון מעו"ן מכ"ון זב"ולי
בו נתלו המאורות המורו"ת לפקוח עינים עברי"ות ובו נתלו כל המפתחות מכל חדרי התורה.
וזה השער לה' צדיקים יבואו בו איש על מחנהו ואיש על דגלו.
גם כל העם הזה על מקומו יבא בשלום:

התועלת החמישי:
ה' וחמישתו אוס"יף עליו .בחמש חליפות
והוא כי לפעמים ספר אחד נדפס כמה פעמים
ובכל פעם ניתוסף עליו איזה פירוש או איזה הג"הה או שאר דברים
כגון )האלפסי והטורים ומיימוני ושלחן ערוך( .וכן רבים כיוצא בהן.
ואחרון אחרון חביב הראשונים יפלו ובטלו במיעוטן.
ועיין בספר אדם וחוה נתיב ב' חלק ד'
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שאסור להשהות ספר בלא הג"הה שמא יטעה בגירסא ויאסור המותר ויתיר האסור
ואין לך עולה גדולה מזו.
ועיין בשלחן ערוך סימן רע"ט וז"ל ]וזה לשונו[.
ספר תורה שאינה]![ מוגה אסור להשהותה יותר משלושים יום אלא יתקן או יגנוז.
והוא הדין לשאר ספרים.
ונמצא שהשוה שאר ספרים לספר תורה.
ואף גם זאת בהיותם בארץ אהובי"הם ומקומות הדפוסים אינן דומין ושוים זו לזו.
ואחת יפה מחברתה.
וגם סימני הדפים ג"כ אינם שוים
כאשר קרה לי באמת שהעתקתי הרבה דברים מספר )שלשלת הקבלה( ומכרתי אותו
ולאחר זמן קניתי לי אותו הנדפס בויניציאה
ואז מכל הדברים שהעתקתי לא מצאתי דף אחד שהיה מכוון עם זה הראשון
והייתי מוכרח לחפש מחדש ולהגיהה הכל לפי דפוס השני.
ויש עוד הרבה ספרים כדומה לו נלאתי להזכירם.
ולמען שלא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם
לכן רשמתי ג"כ אצל כל ספר וספר כמה פעמי']ם[ שנדפס ובכל מקום שנדפס בו
ובכל שנה שנדפס וההוספה הנוספת עליו בכל פעם.
והמדה
הגדול לפי גדלו .והקטן לפי קטנו.
וסימן זה יהיה מסור בידך שבסוף כל רשימת ספר וספר תמצא אות מספריית הנקרא )נימר( והוא מורה על המדה של
אותו הספר.
וכשתמצא אות הראשון של המספר כזה ) (1הוא להורות שהספר ] [5bההוא גדול כמו דף נייר שלם שקורין בלשון
אשכנז )בוגן פפיר( כמו תנ"ך הגדולים בדפוס ויניציאה .או בדפוס באזיליאה .וכמו הש"ס בדפוס לובלין .וכדומה לאלו.
ואם יהיה סימן מספר שנים כזה ) (2ר"ל היא המדה ששני דפים הם בדף שלם .כמו הש"ס בדפוס קראקא וכדומה לזה.
ונקרא בלשון לטינא )אין פֿוליאה(.
112

EMW -Workshops
EWM 2009

ואם יהיה הסימן מספר ארבעה כזה ) (4ר"ל היא המדה שארבעה דפין הם בדף שלם .כמו ספר זה שהוא רביעית דף
) (4ונקרא בלטינ"א )קווארטו(.
וכשיהיה הסימן שמנה כזה ) (8ר"ל ששמנה דפין הם בדף שלם והיא החצי מדה מספר זה ונקרא )אוקטאווה(.
וכן תשכיל ג"כ האחרים ).(24 .16 .12
דרך משל בדף א' אבודרהם נרשם ) (4ר"ל רביעית דף .אבן שועיב ) (2ר"ל חצי דף ונקרא בלשון אשכנז )האלבן
בוגן( .בדף ב' אבקת רוכל נרשם ) .(8ר"ל שמינית של דף.
וכתבתי זה למען תהיה תורת ה' תמימה ושלימה לידע כל הסימנים טובים
ועל זה אמר רב חסדא אין התורה נקנית אלא בסימנים
שנאמר שימה בפיהם אל תקרי שימה אלא סימנה.
וקשה למה אמר לשון נקנית הוא לשון קנין ומשמע מתחלה בשעת הקנין צריך לעשות לו סימנים
ובאמת הוא שלכתחלה צריך ללמוד וכדי להתקיים בידו צריך לעשות סימנים.
ואם כן היה לו לרבי חסדא לומר אין התורה מתקיימת אלא בסימנים
כמו שזכרתי לעיל אין התורה מתקיימת וכו'.
אבל לעניינינו הוא מדוייק אין התורה נקנית ר"ל שלא יקנה שום תורה ושום ספר אלא בסימנים
עד שיראה בו כל הסימנים טובים והגהות הנוספות עליו בכל פעם וההדור והדפוס.
ושלא יהיו בו טעיות כמו שתראה בספר זה אי"ה ובחרת במובחר :

התועלת הששי:
ו' ואת הש"ש הוא להרבות קנאת סופרים תרבה חכמה.
ובו יראה ראייה אחת ושתים שהן הר"בה ספרים אין קץ .ויקנאו קנאת ה' צבאות.
וצבי וחמיד חמדה טובה ורחבה הרחבת לב והרחבת פה
לאכול מפריה ולשבוע מטובה וטוב לו כל הימים לרבות הלילות:

התועלת השביעי:
ז' ושבע תאו"ות נפשו .נפש רעבה הרעבים ללחמה של תורה למצוא דברי חפץ ה'.
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ובהיות שכבר באה לידי רשימה אחת ממקצת ספרים והיתה גם כן סדורה ע"פ )אל"ף בי"ת(
ואמרתי גם אני כל המשנה ידו על התחתונה .והנחתי במקומה.
אבל גדלתי והוספתי מכל אשר היו לפני ועשיתי לי שערי"ם ושערו"ת ובתים מלאים כל טוב.
ודלתות ומפתחות לפתוח.
ובהם ימצא מקו']ם[ לנוס לכל ענין וענין בשער ובית וחדר שלו.
ולפעמים תמצא ספר אחד נרשם בכמה מפתחות
כמו ספר כנסת הגדולה .או ספר שני לוחות הברית .וספר שבילי אמונה.
לפי שהספרים אלו מחוברים מכמה וכמה עניינים.
ועיין במפתח שני בדלת ימינית תורה שבכתב שבאותו מפתח תמצא כל ספרי דרשות ופשטים
רשמתי בספר כנסת הגדולה .גם בשני לוחות הברית ר"ל באותו ספר תמצא גם כן דרשות ופשטים
אבל לא כל הספר הוא של דרשות.
כי הם מחוברים מכמה וכמה ענייינם ונרשמים בכמה מפתחות לפי ענין המפתח.
וכן הרבה ספרים כיוצא בהן המדברים מכמה עניינים.
וכן יש ספרים הרבה שיש להם שמות כפולים ומכופלים
כגון הקונקורדאנצייא נקרא מאיר נתיב.
וגם אור זרוע .וגם נתיבות עולם.
וספר אב"א נקרא אור השכל .וגם מעדני מלך.
וכן רבים כיוצא בהם.
בכן רשמתי כל השמות כל אחד על מקומו בסדר )א"ב(.
רק סימן זה נתתי לך דרך משל במפתח שני מתורה שבכתב תמצא ספר של רבי אנשיל רשום עם אות )אל"ף( .ואח"כ
תמצא מרכבת המשנה גם כן עם אות )אל"ף( .ובזאת תדע שהוא רק ספר אחד.
גם ספר מאיר נתיב .ואור זרוע .ונתיבות עולם .וגם קונקורדאנצייאה .תמצא רשום עם אות )בי"ת( .תבין גם כן שהוא
ספר אחד.
ובכן תבחין כל מקום שתמצא אותיות דומות הוא רק ספר אחד .וכן בכל המפתחות.
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התועלת השמיני:
ח' על השמינית מזמור .והשמיני עצרת תהיה ל"ך לטובתך ולהנאתך.
אם חברת איזה חיבור או ספר חדש ותרצה לכנות ולקרא אותו בשמו הנאה לו.
וכבר קדמו שרים ונוגנים .הפחות והסגנים.
ויש ששמותיהם ומעשיהם שוים.
כמו ספר מורה צדק .וספר מסורת המקרא .וספר תולדות אהרן ,הכל הוא כמו ספר אחד.
וגם ספר עיני אברהם .וספר פני רבה .ג"כ ]גם כן[ ספר אחד.
גם מפתח הזוהר .וספר מראה כהן .וספר פתח עינים .הכל הוא כמו ספר אחד.
וכן ] [6aהרבה כיוצא בהם.
וזה יוכל להיות שמחבר האחד לא ידע ספר האחר.
וגם בשאר ענייני דרשות או פוסקים גם כן קרה ונעשה כזה .כי סגנון אחד עולה לכמה אנשים.
ובמדינה זו אינם יודעים מה שנדפס במדינות אחרים:
וגם זה נמצא לרוב שיש לשלושה או לארבעה ספרים שם אחד.
כמו ספר האמונות .ואמרי נועם .ואמרי שפר.
ולדעתי ראוי להרחיק את עצמו שלא יהיה שם ספרו דומה לשאר ספרים המוקדמים
ואשיב בטוב טעם ואומר
דרך משל כשיאמר אומר ענין זה או פשט זה או דין זה מצאתי בספר האמונות.
או בספר צדה לדרך .או בספר אמרי שפר.
ולא מזכיר עמו מחבר הספר.
לא נודע מאיזה אמרי שפר .או מאיזה ספר האמונות .או מאיזה צדה לדרך.
ולא יודע ממי יצאה הורא"ה הזאת .או הענין או פשט הזה.
ויש בו תרתי לריעותא ח"ו.
אחד מי יודע שבנקל יבא לידי טעות ולהחליף האמת.
ובגמרא אמר בפירוש הוצרכו לשמות החכמים שמא יאמרו על האסור מותר וכו'.
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ושתים רעות עשה עמ"ו שהוא גרם בניזקין ומעכב הגאולה
שהוא הלכה למשה מסיני כל מי שאינו אומר דבר בשם אמרו בשל תורה
עליו הכתוב אומר אל תגזול דל.
וכל האומר שם אומרו זוכה שיגאלו ישראל:
והטעם השלישי כי כבר אמרנו לעיל שעל ידי זה יוכל לעורר המליץ היושר להליץ ולהגן בעדו אם הוא מזכיר אותו
בשמו.
לכן כתבתי ורשמתי ג"כ אצל הספר שם המחבר ושם עירו .או שם משפחתו כדי לזכור אותו לטובה.
ועל טוב יזכר שמו.
אך זה תשמור בידך כל מקום שתמצא אצל שם המחבר צורת כוכב כזה )*( תבין שהמחבר ההוא לא מבני ישראל הוא.

התועלת התשיעי:
ט' ותשע הידות בערים ]נחמיה יא ,א[.
עיר ועיר מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו.
לשון רכה ואמירה לנשים וכל הטף כנשים אשר לא ידעו ולא יבינו במקרא לבטא בשפתים
שפה ברורה לשון מדברת גדולות לשון הקודש ולשון התרגום
רק שפתיה נעות וכל מוצא שפתיה שפת כל ארץ אשכנ"ז ושפה אחת לכולן.
גם לעשות כרצון איש ואיש בער לא ידע לא דעת ולא תבונה
ולא ידע איש את גבור"תו גבורת מלחמה של תורה
קטון וגדול זקן ונער נער ובער אשר לא רג"ל על לשונו לשון למודים
ובלשון אחרת ידבר בארצותם איש ללשונו
ובגלל הדבר הזה נתחברו להם ספרים מיוחדים בלשון אשכנ"ז .ובשאר לשונות
כדי לשבר את האוזן לשמוע בלימודים ולמלאות ספק תאות לבם.
ולעשות נחת רוח לנשים.
ואיתא בגמרא ה' יתן אומר המבשרות צבא רב
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כל דבור ודבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשון.
ומצינו כשמת האדם שואלים אותו אם למד תורה
ואין שואלים אותו אם למד דוקא בלשון הקודש או בשאר לשונות
ונמצא שהלשונות הם שוים לענין הלמוד
ולמען אשר לא יחסר בספר הזה כל טוב
ארשם ג"כ כל הספרים במפתח לבד
הנדפסים בלשון אשכנ"ז ובשאר לשונות כפי שאפשר בידי
ובזה יהיה מסגרת"ו שלימה מעם ה':

התועלת העשירי:
י' ועוד בה עשיריה עשר מעלות בנבל עשור אזמר ואו"מר עשירית האיפה איפה הם רו"אים
עשרת בני הי"מן וכלכל ודרד"ע דור דעה היודעים ספרים צפונים ונעלמים מעיני כל חי
ומחדשים כתבי הקו"דש על פי הראייה אשר לא ראיתי ולא מצאתי את שאהבה נפשי.
ושער שם החדש חדשים לבקרים ולרגעים אשר לא עלו לפני לזכרון ולא נדפסו עד אחר הדפסת ספרי זה.
לכן נתתי ריוח בין הדבקים ובין כל אות מרשימת הספרים הנחתי מקום פטור וחלק ופנוי
כדי שכל אחד יוכל לכתוב לעצמו מה שיחסר לו בספרי זה.
והשם ימלא כל חסרונינו וחסרון כל ישראל וימלא משאלותינו במדה טובה ישועה ורחמים:
ולמען שיתי שומי שאשית בשמי אותותי אלה בקרבו כזה בשמי הוא במספר קטן י'.
ושמי שבתי הוא גם כן במספר קטן י' .והוא ב' פעמים עשרה .והם עשרים .והוא כ"ף.
וכ"ף במילואה הוא במספר קטן עשרה .והוא יו"ד .ויו"ד במילואה הוא במספר עשרים והוא כ"ף.
הרי לפניך בשמי שבתי מחוברים לזה לזה כמו )היו"ד עם כ"ף(.
לכן בניתי לי בית ושער גדול לכנוס בו.
ושתי דלתות העמדתי בו לדלתות השער.
)שפירושו דפי הספר שדומין לדלתות שיפתחו ויסגרו שנאמר והיה כקרא יהודי שלש דלתות .ירמיה ל"ו(.
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ולדלת ימינית קראתי תורה שבכתב.
ולדלת שמאלית תורה שבעל פה.
ולכל דלת עשרה מפתחות:

][6b
דלת ימינית תורה שבכתב
ובה עשרה מפתחות נגד עשרת הדברות
מטעם שכל התורה כלול בהן.
ובכל אות נרשם מצוה אחת.
ועיין בספר )שני לוחות הברית( דף שט"ז.
ובעשרה מפתחות תמצא כל השמות של הפרשיות מתנ"ך ועם פירושיהם שאצלם
וכל הדברים הנוגעים בתורה שבכתב
וכל המפרשים ודרשות ופשטים
וכללתי בתוכם ג"כ מפתחות מספרי תפלות וספרי דקדוק ויחוסי']ם[ מתנ"ך וסיפורי מעשיות
ושאר דברים כאשר תראה בסימנים אי"ה:

דלת שמאלית תורה שבעל פה
ובה גם כן עשרה מפתחות.
ובהעשרה מפתחות תמצא כל שמות של שיתא סדרי משנה.
וכל המסכתות .ופרקיהן.
ועם פירושיהן .וכל התלמוד בבלי .וירושלמי .עם פירושיהם.
וכל ביאורים וחדושים על גמרא .פיר"שי .ותוספות .וכל הדינים .ומנהגים .וכל סוגיות הגמרא.
וכל שאלות ותשובות .וכל הדברים אשר הם מתורה שבעל פה.
וספרי תשבורת .ותכונה .ופילוסופיא .ושאר חכמות .וספרי יסוד האמונה.
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וקראתי שם הספר הזה שפתי ישינים כי שתי השפתיים נקראות שתי דלתות:
ועיין ספר שרשים בשורש דלת וז"ל .ונפקדה תי"ו על דל שפתי משפטו על דלת שפתי.
ונקרא דלת לפי שנפתחים ונסגרים כדלת עיין שם יותר.
ועל כן קראתי שמו שפתי ישינים שהוא כמו דלתי ישינים
בשביל שתי דלתות השער הנ"ל:

ועוד אני מדבר וזה בא הטעם.
כי המעיין וקורא בספר זה ומזכיר הקדושים אשר בארץ המה
הישינים בקבריהם וינוחו על משכבותם.
יתעוררו יגובבו וידובבו שפתותיהם יבואו ויגידו צדקתו להליץ ולהגן בעדו כנ"ל.
ואם כן ספר זה הוא שפתותם ממש:

ועוד אני מדבר בעדי.
כי מצאתי בספר הרו"קח וז"ל ]וזה לשונו[.
צריך כל אחד לרשום שמו על ספרו.
ולכך קרא ספרו רק"ח בגימטרי']ה[ אל"עזר.
ומביא הרבה ראיות מהרבה ספרים.
על כן קראתי שם הספר הזה שפתי ישינים
כי שמי בקרבו.
שמי משותף בו כי תיבת שפת"י ושמי שבת"י הם כמו תיבה אחת במבטא
כי הפ"א והבי"ת הם ממוצא אחת מאותיות בומ"ף ומתחלפים זה עם זה:

ואוסיף שנית ידי לכנו"ס את שאר עמי בשער האחרון והוא שער בת רבים
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והוא מפתח בסוף הספר לכל שמות המחברים הנמצאים בספר הזה
וכמה פעמים שנזכר כל א' .ובאיזה דף .וכמה חבורים שעשה ובאיזה שנה שהיה.
ומסודר בסדר )אל"ף בי"ת(.
אך תדע כל מקום שתמצא אותיות בין סימן שני חצי לבנה כזה( ) .
הוא מורה על זמן חיי המחבר.
דרך משל באות )אל'ף( * אבן סיני נכתב )דתת"י( .והוא בא להורות שחיה בשנת ד' אלפים שמונה מאות ועשר שנים.
וכן כולם על דרך זה .ובכל מקום שיש סימן באותיות מספריות הנקראים )צי"פורו( כגון באות )אל"ף .הראב"ע( תמצא
את שמו מוזכר בדף א' .בדף ג' .ובדף ו' תמצא אותו ב' פעמים בסימן  124ובסימן  .130וכן בדף ל"ז בסימן  12ובסימן
 .21וכן כל מקום שתמצא רשום באותיות מספריות ר"ל )צי"פורו( הם להורות שאותו המחבר נמצא בדף אחד שנים או
שלש פעמים .ובאותו שער תמצא שמות התנאים והאמוראים בערך )אל"ף בי"ת( נעתק )מספר יוחסין( .ואחר כך סדר
ראשי הדורות התנאים והאמוראים .ורבנן סבוראי .והגאונים .נעתק מספר )צמח דוד( .לומר אותן בכל יום ויום כנ"ל:
והנה המה כמוסים עמדי טעמים לשבח לסדר השער .ולחלקי הדלתות והמפתחות.
למה ועל מה שחלקתי וסדרתי אותם כסדר הזה.
אמנם לא רציתי להאריך בזה כדי שלא ילאה הקורא בהקדמה.
ועין כל יחזה מישרים.
וכל אחד לנוכח עיניו יביט הדברים.
ונזכה במהרה לקבוץ הנפזרים.
אמן

][7a
זה השער לה'
ושתי דלתות להיכל ולקודש

תורה שבכתב  .דלת ימינית
ובה עשרה מפתחות וסימנם

שפתי ישינים
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ש

מות של כל הסדרים .ופרשיות .וקפיטולי .מתורה נביאים וכתובים .וקצתם עם הפירושים:

ספרי פ ירוש המלות על )תנ"ך( .וקצת בלשון אשכנז ובלע"ז .ופירוש המלות על התרגומים .ועל הזוהר .וספרי
פירושים על )תנ"ך( .ופירושים שהם כסדר על פסוקי התורה :וספרי פירושים שהם כסדר התורה ע"פ הקבלה.
ופירושים על הזוהר .וספרי פירושים על התורה ע"פ פילוסופיא .וספרי פירושים על התורה ע"פ הדקדוק .וספרי
פירושים על אבן עזרא .ועל המזרחי .ועל המדרש רבות .ועל פירוש רש"י .וספרי פשטים ודרשות שהם כסדר פרשיות
התורה .ואח"כ פירו']ש[ על המגילות בכללן .ואח"כ בפרטן .ועל נביאים וכתובים .וספרי דרשו']ת[ ופשטי']ם[ שהם
מסודרים לעניינים או לשערים ולא כסדר התורה:
ספרי ת פלות ותחנות .בקשות וזמירות .עם פירושים אצלם .וספרי שירים וחרוזות .וספרי פירושים שהם על התפלות
וספרים שהם על הגדת פסח .וספרים שהם נצרכים לסופרי ספר תורה .תפילין .ומזוזות .וסופרי שטרות וכתובות וגיטין
וכו' .וספרי אגרות וכתבים בצח לשון:
ספרי י חוסים ומעשיות .וסיפורים מימות עולם מאדם הראשון .מן התורה נביאים וכתובים .וענייני חלקי הארץ.
ומהדרכים .וספרי משלים ומליצות:
--------

ספרי י חדות אלהות .וכוונות על התפלות ועל הדינים .וספרי קבלה שהם שלא כסדר התורה .רק מסודרים לעניינים או
לשערים.
ספרי ש ורש לשון הקודש והדקדוק והטעמים .שהם מסודרים שלא כסדר התורה .וספרי מסורת .וספרי הגיון:
ספרי י שועות ונחמות .ובשורות טובות .ותחיית המתים וגאולה .וספרים מענייני עולם הבא .וענייני הנשמה:
ספרי נ וסחאות .וגירסות .והגהות של כל הספרים בתורה שבכתב .ותורה שבעל פה:
ספרי י ראה וחסידות .וספרי מוסר .וענייני תשובה:
ספרי מ פתחות ומראה מקום מהפסוקי תנ"ך .וספרי מראה מקום ממדרשים .ודרשות .ואגדות:

תורה שבעל פה .דלת שמאלית
ובה עשרה מפתחות וסימנם:
שבתי משורר בס
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ש מות של שיתא סדרי משנה וכל המסכתות .ופרקיהן וכל שיטות התלמוד בבלי .וירושלמי:
ספרי ב יאורים על המשניות .וביאורים וחדושים ופלפולים על הגמרא פירש"י ותוספות .וספרי פירושים על ספר עין
יעקב .ושאר אגדות .וכל ספרי פירושים על פרקי אבות:
ספרי ת שבורת והיא חכמת המספר .וחשבון המדות .וחשבון תקופות ומולדות .ועברונות .וכל ספרי תכונה והיא חכמת
השמימיית .ומהלך הכוכבים ומזלות .וגלגלים .וספרי פילוספיא שהם מסודרים שלא כסדר התורה רק לעניינים או
לשערים .וספרי ענייני חכמת היד .וחכמת הפרצוף .וספרי גורלות .והודעות עתידות .וענייני שדים ורוחות וכשופים.
חלומות ופתרונם .וספרי חכמת הנגון הנקראת מוזי"קא .וכלי שיר:
ספרי י סודות האמונה ושלש עשרה עקרים .ושאר פלפולים או ויכוחים מהאמונה:
----ספרי מ נהגים ודינים .וספרי מפתחות ומראה מקום למצוא דינים ומנהגים:
ספרי ש אלות ו תשובות בדינים ופוסקים .ושאלות חדות ופתרונם:
ספרי ר פואות האדם .וטבעיות האדם והבהמה .וחיות .ועופות .וסגולות אבנים טובות:
ספרי ר אשי תיבות וגימטריאות ונוטריקון:
----

ספרי ב יאורים וחדושי דינים שהם כסדר על הגמרא או כסדר ספר האלפסי .וספרי פוסקים שהם כסדר על הטורים .ועל
השלחן ערוך .ועל הלבושים .וביאורים שהם כסדר על המיימוני .וספרי פוסקים שהם כסדר על המצות .וספרי פוסקים
ודינים שהם מסודרים על עניינים נפרדים .וקצתם מחוברים רק על איזה הלכות מהטורים:
ספרי ס וגיות וכללי הגמרא .וספרי בנין בית המקדש וכליו .ומשכן .וכלי שיר .וספרים הנדפסים בלשון אשכנז ובשאר
לשונות .וספרים המזהירים על סדר לימוד )תנ"ך( וגמרא וכו' .וספרים שאין להם שייכות לאלו המפתחות סדרתי גם כן
מפתח בסופו:

][7b
חכמות בחוץ תרונה .וחכמה לאיש תבונה:
מצאתי בהקדמה לספר חובת הלבבות וז"ל ]וזה לשונו[.
והחכמה מתחלקת לשלושה חלקים.
א' חכמת היצירות .והיא חכמת טבעי הגופות ומקריהן.
122

EMW -Workshops
EWM 2009

ב' חכמת השימוש .והיא חכמת המנין ושיעור .וחכמת הכוכבים .וחכמת הניגון הנקראת מוזי"קא.
ג' חכמת האלהות .והיא דעת האל יתברך שמו .ודעת תורתו .ושאר המושכלות בנפש ובשכל .והאנשים הרוחניים:
ובספר מוסרי הפילוסופים וז"ל ]וזה לשונו[.
אמר אריסטוטלוס בקיצור מה שילמד החכם לתלמידיו
בשנה ראשונה עם הכתיבה.
ובשנייה להעתיק מן הלשון אל הדקדוק והשיר.
בשלישית לחכמת הדת.
ברביעית לחכמת החשבון.
בחמישית לחכמת התכונה והמדות.
בששית לחכמת הכוכבים.
בשביעית לחכמת הרפואה.
בשמינית לחכמת המוזי"קא והיא חכמת הניגון.
בתשיעית לחכמת הגיון.
בעשירית לחכמת הפילוסופיא .והיא חכמת האותות העליונות .ונכללו בה כל שאר חכמות:

ובספר ברית מנוחה פרק י"א על הפסוק והיה אמונת עתך וגו'.
אמונ"ה רמז למספר
עת"ך רמז לתכונה.
חוס"ן רמז לתשבורת.
ישועו"ת רמז לניגון כמ"ש ]כמו שנאמר[ ועתה קחו לי מנגן וגו' ותהיה עליו רוח ה'.
חכמ"ה רמז למדות
ודע"ת רמז לטבע.
יראת ה' היא אוצרו רמז לחכמת האלהית.
כאמרם אין מוסרים ראשי פרקים אלא לאב"ד וכו'.
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ואת כל יקר ראתה עיני להעתיק ולהעמיד לפניך חלוקות החכמות כפי מה שמצאתי בספרים אנה ואנה:

הן יראת ה' היא חכמה .ואף בדרך בא אחיך במרמה:
א' חכמת הדקדוק .הנקראת בלשון לטי"נא גראמאטיקא והיא חכמת הדקדוק לדבר ולכתוב בצח לשון .ונחלקת לשלשה
חלקים .שם .פעל .מלה:
ב' חכמת הלצה .נקראת ריטור"יקא .והיא חכמת החיבור בלשון צח ובפנים שונים:
ג' חכמת הגיון .הנקראת דיאלעקטיקא או לוייאיקא ]לוגיקה[ .ומלת הגיון מלשון הגה ברוחו וכו' .והיא מלאכה שהאדם
פועל עם הדבור ומחשבה להפריד האמת מן השקר על פי השכל:
ד' חכמת החשבון הנקראת אריטמעטי"קא .חכמת המספר והחשבון .ובה ב' חלקים שלמים ושברים:
ה' חכמת תשבורת .הנקראת יעומעטרי"אה או אלגעב"רא .והיא חכמת השיעור והנדסה .או חכמת מדידת מדינה .או
עיר .ומים .וארצות זה מזה .ומשמים לארץ .ושיעור המדות:
ו' חכמת התכונה .או חכמת הכוכבים הנקראת אסטרולוגי"אה או אסטרונומי"אה .חכמת מהלך הגלגלים והשמים
וכוכבים ומזלות:
ז' חכמת השיר והניגון .והיא המוזי"קא חכמת הניגון .ותנועות הקולות בעלייה וירידה .ובסירוגין:
ח' חכמת פילוסופיא .והיא מלה יוני"ת .ועניינה אהבת חכמה .וממנה נגזר השם פילוסוף .עיין בהקדמה לספר )המורה(.
והיא כוללת כל החכמות במרכז בעיגול א' .ובתוכה נכללות ג"כ חלקי המדות
חלק א' עטיקא .והם מדות להתנהג בהן האדם.
ב .עקונומיקו .והם מדות להתנהג עם בני ביתו.
ג .והיא חכמת המדינית .והיא פוליטי"קא .לידע ענייני ונימוסי ארצות .ולהנהיג השררה:
ט' חכמת הלימודיית .והיא נקראת מאטומאטי"קא .ובה נכללת יעומעטרי"אה .לידע בטביעת עין השיעור כמה גדול כל
דבר וענין שבעולם:
י' חכמת הטבע .והיא נקראת פיזי"קא .מכל הענייני גופניות וטבעיות:
י"א חכמת הרפואה .והיא נקראת מעדיצינא להכיר החוליות ולרפאות ולדעת נתוח האברים והגידים:
י"ב חכמת האלהיית .והיא נקראת טעאולוגיאה .או מעטאפיזי"קא .מדברי רוחניות המלאכים ואלהיות .ושאר דברי
רוחניות.
י"ג ויש לנו עוד חכמה נפלאה הנקראת חכמת הקבלה .והיא נכללת בחמשה פרצופים .ובעשר ספירות :וקצת חכמות
נחלקות לשני חלקים .חלק א' נקראת חכמה עייונית .והיא טאוריקא .והחלק השני .הוא החלק האימון והמעשה והיא
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