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 אני"ר. לעשותו. אלהים וממהר האלהים מעםהרבר

ויכוח
 דוראן שספון ב"ר שלמהרש

)הרשב"ש(
י4
מבוא

 בערד נויד דוראן )רשב"ש( שמשוו ר' בו שימה ר'הרב
 הרבנות את ירש הוא 1467. בשנת שם ומת באלג'יר 1400שנת
 1742(. )ייקרנו הרשב"ש בשם שו"ת חבר מותו. אחרימאביו
 נגר התלמוד עי יהג, מצוה" מיחמת "אגהת חבר 1481בשנת

 אקורקי( )י'הושע מי מאנטי די נירונימו המומר שיהקונטרס
 את וחיל בקדשים מום והטיל התקמוד בעיי עי דבהשהוציא

 ספר של שני חקק אחר נדפס משוה" "מלחמת ישראי.דיני
 )לייפציג nlYD" "מיחמת בשם ג"כ ונדפם לאביו, ומנן""קישת
 את העמים נגד ולהראות התלמוד עי יהנו תכליתו1858(.
 ישראל. דיני וצדקת אמרותיהם תופי חז"ל אגדותחכמת
 חז"ל דברי את נפרש הוד שכלו את הטחבר הראהבאמת
 מקים המומרים מצאו ואשר ראשונה, בהשקפה כוריםהנראים
 בפ.רט. התימוד ועל ישראל דת עי עיייות כעוררלמטרתם
 "כוקו העם בפי המורגי הפתגם עי פירושו )שבה ראויביחוד
 )ין.(. בטנהדריז מקורו אשר זכאי",חייב
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 דברפתח
 מצוה. מיחמת )ד תקח בנין, ויסוד קניו, כקעק

 אוה. אי דת יהרוס הוא כי אפיקורס, שניכשבור
 התוה. מצחו עק תמות תו נצה, וכרז 'סחיסח,

 בן עולם נר שמעון רבי הרב בן שלמהאמר
 שופך קונדרים ראיתי : זצלה"ה צמח רביהחכם
 להפר גדולות מדברת בלשון בגאוה, נדיבים עלבוו

 ולאשת מדנים לעורר מלוטש כתער לשונוהאחוה,
 הגלות התלמוד חומת להפיל השב נשתוה,מרנים
 כאלוף יהותת עליו ועוה, הנע כזב ודבר בשואערוה,
 עמודי האפיקורמים, אחד חברו עולה, אלוחזמיר
 קמן ואני התוה. מצחו על תמות תו הורפים.הדת

 ירבר, כן לא כי וראיתי בספרים בינותיהתלמודיים
 מצוה, מלחמת צבאות ה' מלחמת ללחום לביושמתי
 אשלוף ממכורתי ברק וכידון, חנית שוכהבחרב
 הנבה, אומר עינים ולשח להשפיל עינים גבהמגוה,
 והיה לראוה, אתננו מאהביו, לעיני נבלותו אתאגלה
 אשברנו, שברון משנה : ועוה בהה אפייתנו לעזנה,רק

 כחלמיש פני ואשים הוה. על והוה שבר עלשבר
 את במחתי בו כי לי, יעזור אלים ואל ענוה.עקב
 העמים להראות אשוה. תמיד ה' ..נגדי בקרבי,רוחי

 יופי את נלוה, אליהם אשר והגר ברית בניוישראל
 אליו דומה מי כי והנוה, המעונגה התלמודחבמת
 לפני כקוף פניהם בחכמתם הנוים חכמי וכלביפיו,
 הארגמז ואת התכלת את תובל, ברקמות והיאחוה.
 בית בגג אטפול התלמוד בשולי טומאתוטוה.
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 עליה הוציא ואשר המכוה, צרעת ולהעבירכתמו
 ספות למען עולם, כלטת ותכמנו בבשתו ישכבדבה
 את וגונב ארמית כבועל בו פונעין והקנאיןהרוה,
 דוה, היום כל אש, תאכלהו בקרבו רוחוהקסוה.
 וברשות תקוה. באפם ויכלה הבא, היום אותוולהם
 וקראתי שהשבתי, מה השבתי הרב אביארוני
 מלחמת כי ה, 1 צ מ ת מ ח ל מ הוההמאמר
 ואגדותיו ומאמריו שוה, פניו ואת נלחם הואהתלמוד
 כי מודיע, בינה רוח תועי חוה, טבעםהסתומות
 מוב פריה בשלוה, יושבת מלאת על התלמודויכמת
 דרכי דרכיה תאוה, לעינים לתרופה ועליהלהשכיל
 במקומה ותקוה, אחרית נותנת עולמות בשנינועם,
 להפתיר וכדי נאוה. לביתה לה' קדש וחדוה,עוז

 עלמות, כשיר וקלים קצרים ויהיו מכלימות,דברים
 למודים, לשון לי יתן וה' הקדמות, להםהקדמתי
 להפילו ררכים ונעקש דבר, יעף את לעותלרעת

 להתברר. נבר ועם יקום, בלבמהמורות

וץקך13ות
 ראשונההקדמה
 תורה שדברי אומתנו בין הוא מוסכםדבר
 הוא בקבלה מאמין שאינו ומי קבלה, לדבריצרינים
 אלא יובנו לא תורה דברי באמת כי צדוקי.אצלנו
 בפירוש הקבלה על לסמוף צריכים שאנו וכמובקבלה.
 בפירוש עליה לסמוך צריכים אנחנו כן התורה,מלות

 שבא נוי לאותו הלל שהשיב המשל וכמוהענינים.
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 שבכתבנ תורה אלא ילמדנו שלא מנת עללהתגייר
 בהב למחר וכול, גימ"ל בי"ב אל"ף לו כתבוהלל
 כך למדו שלא ענהו והגוי אל"ף, בי"ת גימ"ללו

 5 סמכת קא דירי עלאי ולאו הלל לו אמראתמול,
 הבנת קודם כי הוא, הוה הענין ופירוש לא.(.)שבת
 צריך המלות ובהבנת המלות, להביז צריךהעניז
 מלאכה כל תעשה לא אמרה שהתורה זה דמיוןקבלה.

בשבת"
 לא ישבת ומלת מלאבה מלת יבין לא ואם

 צריך ומלאכה, שבת מלות ופירוש ענינם.יביז
 בלעז שקירין היא שהמלאכה נאמר שאםקבלה.

 האומר, לו יאמר ספרדית(, בלשון )עבודה"אופיסיו"
 "צי", בלעז שקורין מה היא מלאבה אלא כןלא
 כי אותו נשיב צי", יש כחה "נו המאמר כונתוהיה

 "אופיסיו". היא מלאבה מלת בפירוש בידינוהקבלה
 אנו צריכים כר לקבלה. המלה בפירוש שחזרנוהרי

 עניני לנו לברר הקבלה, אל הענין בפירושלחזור
 ולהגיהה במקצת הקבלה לתפוס ואיןהמלאכות,
 הארבעק מעתיק הראשון נירונימוש והנהבמקצת.
 שנע לתלמידיו אמר לטין לעז ללשון ספריםזעשרים
 היהודים ישאלו שאול בפירושה שיסתפקומלה
 ואחר הקבלה, אל לשמוע גדול פתח להם ופתהעליה,

 לשמוע הם צריכים המלות בפירוש עלינושסומכים
 והענין היסוד היא המלה כי הענינים, בפירושאלינו
 מפל טיח הוא בנינם יסוד שם rtK ואם הבנין,הוא
 הכביד שמו ימת האחרון המלשין וזה נופל.ופרץ
 ועושי זדים ולחזק לאשר כדי תועה, הקבלה עללדבר
 הכמי כל אחזו הררך ובזו מאד ברור וזהרשעה.
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 ובכל חכמה בכל ונבונים חכמים אנשיםאלמתנו
 פרסומם. לרוב בשם להזכירם צריך איניהשכל,
 צריכים תורה שדברי כלומר כר, הדבר היותאמנם
 דבר מסף יפלא כי באמרה זאת בא.רה והתורהקבלה,
 ועלית וקמת וגו' לדין דין ובין לדם דם ביזלטשפט

 ח(, יז, לדברים ונוי יורוך אשר התורה פי עלוגו'
 התורה עם אין שאם הקבלה, א5 הצורך על ימדוכולו
 יאמרו מה התורה, פשטי אלא לו ואיןקבלה

 ההם בימים יהיה אשר והשופט והכהניםהסנהדרין
 היודעים רבן, בית של התינוקות שיאמרו סמהיותר
 שתפלא הזאת ההפלאה ומה בלבד, הכתוביםפשמי
 ידיעת להם יוסימו מה : יפלא,' "כי באמרומהם

 ? בלבד הפשמ אלא שם אין אם והשופטהכהנים
 לקבלה, אנו צריכיז התורה שעם ספק בליאלא

 מהמצות מצוה איזו בפירוש הספק כשיפולולפיכך
 מוטב להם ידוע אם שבעיר, 05נהדרי1 עליהישאלו
 כמבואר הכל לירושלם, עולים ואלו אלו לאוואם

 כן, שהדבר ותדע )פו:(. הנחנקין בפרקבסנהדרין

 מסר דניאל כי שמצינו אמתית, היא הקבלהכי
 פעמים שלש מתפלל שהיה התפלה על למיתהעצמו
 התפלה נוסח מהו בפירוש בארה לא והתורהביום
 אלא בתורה התפלה חיוב נתבאר ולא זמנה,ולא

 וביארו יג(, יא, )דברים לבבכם בכל ולעבדומפסוק
 אומר הוי בלב שהיא עבודה איזו עקב( לפ'בטפרי

 עליה עצמו ממר. לא חובה שהיה ולולא תפלה.זו
 למסור אדם שצריך רבותינו קבלת כפילמיתה,
 להעבירו במתכוז קלה במצוה אפילו למיתהעצמו
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 דינים שנתבררו כמו השמד, בשעת או הדתעל
 כלו וזה עד.(. לסנהדרין ומורה סורר בן בפרקאלו
 א5 לשמוע הענין הומר וכ"כ הקבלה. שתאמתסמה
 בפירוש מיתה חייבה שהתורה עד הקבלהדברי
 אשר והאיש כמ"ש הסנהדרין פי את ממראשקן
 )דברים ההוא האיש ומת וגו' לבלתי בזדוןיעשה
 5א אמת שהיא בתורה המאמין שכל ודע יב(.ין,

 כמונו שיהיה אם ענינים, משני הדבר 15ימלט
 שיהיה או רבנים, ונקראים בקבלה מאמיניםשאנחנו
 ורחוקים קראים נקראים אשר הצדוקיםמקהל

 רואה הנך שלישית. חלויה שום ואיןמהאמת,
 בפירוש עליהם ז"ל עזרא אבן הר' החכםתשובת
 בכהב נצחות תשובות פרעה, אל בא פרשתהתורה
 עלילותם מנהגיהם וגם חותמו. בפתוחיאמת

 רחוקים, מאד מהשכל הקראים( לשלודרכיהם
 ודור דור בכל והם חכם, בהם נמצא לאומעולם

 עליהם שעברה מבלי והולכים מעצמםמתמעכים
 הרבנים, אל בערך לכלום נחשבים ואינם שמד,חרב
 בחכמה ספר שום שחבר אחד בהם נמצאולא

 נלא ארץ, ובדרך המדות בתקוז ולאמהחכמות
 הקרושה בדרכי ולא וההמידות היראהבדרכי

 מליחה שום ולא שיר ולא פיוס שום ולאוהפרישה,
 מאמיני הרבנים קהל ואנחנו ומליצה. חרוזולא

 חכמים כמה בנו נמצא למעלה העולההקבלה
 כמה פרושים, כמה ורבנים, גאונים כמהונבונים,
 בכל אצלנו נתחברו ספרים וכמה וקדושים,חפירים
 בחכמת הן המושכלות בחכמת הן מפוארה,חכמה
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 המאירים הלשוז ודקדוק התורה ובפירושיהתורה
 ארץ, ודרך המדות בדרך וכן ואישון, עיזכבבת
 ועמדו גדר גררו והתמידות והקדושה הפרישהובדרכי
 והמותר, האסור והמשפמים, הדינים ובדרכיבפרץ,
 כמה וחדושיי, פרושיו כמה וחברו והטהור,האמא
 ולקטו קצרים, ומהם ארוכים מהם וחבורים,תוספות
 אשכנו ארץ וכל הקוצרים. אחרי העטרים ביןאורות
 וארגון וקטלוניא פרובינצה וגלילותיה,וצרפת

 וטירותיהן, ופורמוגאל ונבארה קשמיליאובנותיהן,
 וחוזרותיהן. וספרר והמערב הצבי וארץ שנערוארץ
 מעל ורורשים, חוקרים ובה בקבלה מחזיקיםכלס
 ראשי ומבקשים, מחפשים בנרות קוראים, ה'ספר
  עינים לו שיש  ונשי  אנשים, כלם  המהן ישראלשבטי
 הקבלה תופסי הרבנים דרף יטעם, אוכל וחיךלראות
 טוב האחד ראינו החלקים שמשני וכיוז ינעם.לנפשו
 לעמות. תפארתו וצניה אחריו לנמות ראוימחברו,

 בקבלה מאמין הוא באונגליון אפילווהנה
 י"ג בפי תמצא שכך והפרושים, מופריםובדברי
 שיאמרו מה כל שיעשו לתלמידיו צוה שישולמתיא

 רז"ל. הם פאראזים, לעז בלשון הנקראיםהפרושים
 הודאתם על מורה גם להלזן לפנינו יהבררכאשר
 בי למתיא י"ב בפ' שנמצא ממה רז"לנכבלת

 לפי השבת את הללו שתלמידיו לו אמרוהפרושים
 דוד כי השיבם והוא בשבת, שבלים קצתשתלשו
 שאול מפני בברחו הפנים לחם אכל הרעבמפני
 רעבים היו נ"כ ותלמידיו לזרים, שאסוראע"פ
 ""שובתו השבלים. יתקי(שת להם הותר הרעבוןומפני
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 אותם ענה יטלא בקבלה, הודה כי נראהזאת

 בתורה. מפורשת אינה כי מלאכה, אינה,ההתלישה
 בס בלשח מלאכה תקרא לא שבלים קצתותל"טת
 מצא לא המלך שדוד ועוד רז"ל. קבלת לוליארם,
 יאכל רעבונו שפפני בפןרוש בתורה זההיתר
 ולא בהם וחי שאמרה הקבלה לולי האמורים,דברים
 היה ע"ה המלף דוד א"כ פה:(. )יוטא בהםשימות
 בזאת ראיה שהביאו ותלמידיו וישו בקבלה,מחזיק
 נראה ועוד בקבלה. מהזיקים נ"כ היו מדודהטענה
 בעיניו, צדיקים היו והפרושים שהסופריםמדבריו
 תהיה לא אם לתלמידיו אמר למתיא ה' בפ'שהרי

 לא והפרוורים המופרים מצדקת גדולהצדקתנם
 בעיניו צדיקים היו לא ואם שמים, במלכותתכנסו
 אדם יאמר שלא לתלמידיו, ככה אומר היהלא

 לא הרשע מזה יותר צדיק תהיה לא אםלתלמידו
 צדיק תהיה לא אם לו יאמר אבל ולכך, לכךתזכה
 ולשון ולכך. לכך תזכה לא פלוני מצדיקיותר

 כוי אלא יכחישנו ולא זה, על נ"ב מורה"יותר"
- שישנו. אינו על לומהשרוצה  התשובות אלו וכל 

 שמו ימה חוק לבלי פיו פער אשר הרשע דברי עלהן
 שאי לפי הכל. על ראיה תקח אלו ומדבריםוזכרו,
 אנו ואין במקצת, ולהכחישה הקבלה לקייםאפשר
 הטאמינים ננד אלא באונגליון, ראיות להביאצריכיז
 דבר רז"ל בדברי ימצא אם זה שנתברר ואחרבו.
 לשכל, לקרבו למרוח לנו ראוי השכל ירחיקנואשר

 שהם שנתברר שאחר הפסוקים בענין שיקרהכמי
 בהם נמצא אם אמת, והיותם השמים מן ה'מאת



 ויכוחיםילקום
;,העפנם2צפ",מ3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,י,,,,,,,""""",,"""""""""""""225

 לשכל. לקרבם נמרה מהשכל רחוקדבר
:1 

 שניההקדמה
 הראשון החלק ענינים, לשני נחלקיםדברי,יז"ל

 נקרא וזה ורינים, במצות תלו~ם שהם הדבריםהוא
 בהם שאין בדברים הוא השני והחלק הלכה,מדרש
 ואמנם אגדה. ~דרש ונקרא עבירה. ולא מצוהלא

 בו. ולהזהר להאטינו חייבים אנו הראשוזהחלק
 אפילו נזהרים והאמוראים התנאים לרבותינווראינו
 הנביאים מדברי כמו סופרים מדקדוקי אחדבדקדוק
 הראשונהנ בההקדמה בא כאשר הקדש, רוחומדברי
 אלו בענינים שבאו ז"ל מדבריהם חלק שוםואיז
 וחייבים בו, ולהזהר להאמינו חייבים אנחנושאיו
 תמיד בו ולהגות ולדבר ולבררו, וללבנו לבארואנחנו
 שיש מקום בכל הישיבות רבו ולכן בו. וליחןולישא
 אהבתם השגת וכפי אנשיו כפי מקום כל יהודים,שם

 ומפורסם נורע כאשר מהעונש, יראתם וכפיבמצות
 שאמרום דברים בולל השני החלק אמנם עתה.ער
 התלמידים וקטני הבריות לב למשוך אנדהדרך
 המשל דרך על בדברים ומתעמקים יגעים, היוכאשר

 ומזמה, דעת לנער ערמה, לפתאים לתתוהחיתה,
 משל להבין בחכמתו שלמה אמר בו וכיוצא' זהועל

 ודבריהם ו( א, )משלי וחירותם חכמים דבריומליצה
 חכם איש אבל להאמינם, חייבים אנחנו איןבזה
 כל כי ולהבינם, המושכל אל להשיבם ישתדללב

 הנסתר, ע"ד אלא נגלה ע"ד אינם בזהדבריהם
 ראה שלא ומי וקליפתו, הרימון של התשלבמו.
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 בשמו לנקוד ימהר בכפו ובעודו טיסיורימון
 זמירו כלענה נמרה היא והנה הקליפה מעםחטעום
 ברוחו יבהל אחרת בפעם רימון ובראותוישליכנו,
 לאכלו. שלא לזולתו ויזהיר מר הרימון כילהעיר
 הרימון כשיראה רימונים באכילת שהורגל מיאבל
 הוא מתוק והתור מרה היא הקליפה כי יביזמיד
 מדרשי הרואה כי הזה הדבר כן לעצם. ומרפאלנפש
 ומי הם, מרים בי יעיד בהבנתם הורגל ולאחז"ל

 אבל הנפש תרחיסנו הנגלה כי ידע בהםשהורגל
 רקתך הרמון כפלח נאמר וע"כ ונעים. מתוקהתוך

 חושב שהאדם הרברים כי כלומר ג(, ד,)שה"ש
 הרימון כמו תמצאם אותם תחקור אם ריקיםשהם

 לעינים. ותאוה למאכל טוב אותו תמצאכשתפלתנו
 חכמי גם אבל הדרך, בזו דרכו לבד חז"לולא

 והעיד מדבריהם שראינו כמו הראשונים,הפילוסופים
 להאמינם ירצה שלא מי וע"כ ז"ל. הרמב"םעליהם
 ולבוא בו להתבונן והרוצה חטא, אשד עוז עליואין
 לפניו. ופעולתו אתו שכרו הנה תכונתו,עד

 שלישיתהקדמה
 הכוונה אין פטור, בתלמוד שנזכר מקוםכל
 במקומות זולתי ההוא, הדבר לעשות מותרשיהא
 ג.( )שבת שאמרו כמו ומותר. פטור ואמרושביארו
 לומר וכוונתם וזולתן, ועריות וע"ז שבתבאיסורי
 בדיני וחייב ארם מדיני פמור שהוא כלומרפטור
 בחכמת מעם שעיין למי אפילו ברור וזהשמים.

התלמוד.



 ויכוחיםילקוט
"ממפ,פר"צ?"0?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1גן,,

 רביעיתהקדמה
 מקום בכל בעד כל ביד נתוצה היתה.'הרשיע

 מי אפילו ולהרונ ולהכות לענוש הב4, . חורבןקודם
 לגדור הכתובה, התורה ע"5 מיתה מחויבשאינו
 האשה בפי )צ:( יבטות במסי נזכר זה ודברהעניו.
 וגם הדין, נגמר בפ' )סו.( סנהדרין ובמס'רבה

 השולח בפ' )לנ.( גמיז במם' כנזכר ממון,להפקיר
 בקרקע ולרמום הלחי למרוט בפ"ה )מו.(וביבמות
 )טז.( מועף במם' כנזכר האמורים בביתולחבוש
 לחם ולהאכילו בכיפה לכבוש ונם מגלחיו ואלובפ'
 שגזבר במו נבקעת, כרמו שתהא עד לחץ ומיםצר
 רשות לו יש המלך וגם פא:(. )סנהרין הנשרפיזבפ'

 לגדור כדי התורה, מן מיתה חייב שאינו מילהרוג
 ז"ל הרמב"ם אלו ענינים לבאר האריץ וכברהענין.
 סנהדרין מהלכות כ"ד ובפי רוצח מהלכותבפ"ב
 עיקרן על לעמוד והרוצה מלכים. מהלנות ז'ובפ'
 ובכאן הנזכרים. המקומות בכל יעמוד אלו דבריםשל

 המאמר. מכוונת לצאת שלא בדי לקצרראיתי
 רבותינו דברי להציל אתחיל. אלו הקדטותואחר

 ובזכותם הסולת. מתוך סוביו ולברר היכולת כפיז"ל
 לכסילים ומלענות משגיאות, להצילני בה'בטחתי
 תועלת. לה להיות נפשי בזה תזלה אוליאולת,

 מצוהמלחמת
 לסתור מכלות המלשיז( )של פיהו דברתחלת
 גדול בלל בפ' שבת במם' שאמרו במה ז"לדבריהם
 )מא:( מיתות ארבע בפ' סנהדרין ובמם')עב:(
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 אהבה בסום ע"ז שהעובד )כ( דכריתותובפ"א
 לעשות מאהבה ז"5 ופירש"י פטור. יראהומשום
 צוהו גדול שאדם מיראה לו, שיתחנן נדול אדםרצוז
 מהלכות בפ"ג ו"ל והרמב"ם ימות. או אותהלעבוד
 בצורה שחשק כגון מאהבה : כתב הנוים וחקותע"ז
 לה מיראתו מיראה ביותר, נאה שמלאכתה מפניזו

 מיטיבה שהיא עובדיה שמדמין כמו לו תרעשמא
 )של דעתו לפי דבריהם )הרמב"ם( ומתםומריעה,
 הכתובים למאמרי מותרים שהם 5פיהמלשדן(
 )סתירתו( תשובתו אמנם ע"ז. באיסורופעמיהם

 כי עליהם, השיג מחכמה ולא נופלת רז"ל דבריעל
 הרמב"ם דברי שאף קצתו, והניח דבריהם מקצתזכר
 מבואר הענין שיהיה וכדי קצתו. והניח קצתוכתב
 בגמרא הנזכר רבותינו לשון בכאז אכתוב בולמעיין

 מיראה או מאהבה ע"ז העובד אתמר :בסנהדרין
 חייב אמר אביי פמור, אמר רבא חייב אמראביי
 באלוה עליו קבלה אי פמור אמר רבא פלחה,דהא
 הלכה ופסק דפטר רבא שאפילו הרי לא. 5א ואיאין

 לא בגמרא, הנזכרים הכללים כפי אביי בנגדכמותו
 עליו קבלה שאם באלוה עליו קבלה בשלא אלאפטר
 היא אלהות לקבלות הכל, לדברי מיתה חייבבאלוה
 ס:(. )שם בגמרא שאמרו כמו אתה, א5ישיאמר
 עבדה אם רבא דפטר היא באלוה קבלה 5אואם

 לומד הוא רבא שאמר ופמור מיראה. אומאהבה
 כאשר כן, לעשות אמור אבל אדם, בדיניפטור

 תשובה אין ומעתה השניה. בהקדמההקדמתי
 שחייבה. היא באלהות הקבלה בי עליהם,)סתירה(
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 בפי הרמב"ם דברי הם וכף רבא. לדבריהתורה
 זו בצורה שחשק כנוו מאהבה ע"ז העובדהנזכר:
 שעבדה או ביותר, נאה שהיתה מלאכתהמפני

 עובדיה שמרמיז כמו 15 תרע שמא 5הטיראתו
 חייב באלוה עליו קבלה אם ומריעה, מיטיבהשהיא
 מארבע באחת או עבודתה דרך עברה ואםסקילה
 ו5ההזיר עכ"ל. פטור, מיראה או מאהבהעבודות
 קבלת א5א הע"ז בוונת שאיו הוא 5מושכ5הדבר
 זיבח אחרים, אלהים התורה קוראה וכזא5הות
 יט(, כב, )שמות לבדו 5ה' בלתי יחרם5א5הים
 אבהות, בשם אותה מזכירים כולם אחריםוכתובים
 מיתה. חייב בה והאטין בא5הות עליווכשקבלה

 האמין ו5א מאהבה או מיראה עבדה אםאב5
 עבודה שמאמר עבודה, אינה עבודה אותהבא5הות,

 אלוה, עם אלא עבודה שאין המצטרף ממאמרהוא
 ההגיוניים. ידעו כאשר עבודה, איו אלוה איוואם
 עבודתו איו בא5הות עליו קבלה ש5א זהוא"כ

 האימות ע"ד עבודה רבא אותה קרא ו5אעבודה,
 וזה בש5י5ה(. א5א באיוב )5א העברה ע"דא5א
 דברי ויעמדו משביל, שום יכחישנו ו5אברור

 סתירתו. ונפלה ז"5רבותינו
 סד:( )סנהדרין שאמרו מה ע5 השיבעוד
 ואם פטור, 5מו5ד זרעו כ5 מטר שאם המוער.בעניז
 פטור, הבורה בהם עשה ו5א אמו- או אביוהכה
 בסתירתו והאריר מזה, הנמשכים הדינים כ5ושאר
 אמנם רציחה. בזה יש כי קצת:דבריו והוסיףזאת,
 שאינו השעישית בהקדמה בארתיו כבר פטור'עניו



 ויכוחיםילקוט
"2צ,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,י,,,,,,,",,,יגזש,2וא2:פ,,

 אדם יתחייב שלא הוא הדבר וביאור לגמרי.פטור
 שעברה האחד הצד צדדים, משני באחד אלאבע"ז

 מעבודות אינה אפילו בכד לעבדה שדרכהבעבודה
 באחת שיעברוה השני והצד למקום,המיוחדות
 וקטור זבוח והן למקום, המיוחדות עבודותמארבע
 כמו בכך, עבודתה שאין אעפ"י והשתחואהונסוך

 )ם:(. ב"ר מיתות ארבע פ' סנהדריז במם'שנתברר
 אלא לו בניהם בשרפת היתה לא המולףועבודת
 וא"ב אש מדורות שתי בין בלבד ברגלשיעבירם

 לא יעביר ו5א לו, המיוחדות העבודות מןאינו
 זרעו אלא אחותו ולא אחיו ולא אמו ולאאביו

 בעבודה עבדו ולא שינה והוא המולך, עבודתשהיתה
 עבדו לא שהרי פטור הוא לפיכף לוהמיותרת
 שכתוב זה, על ג"כ מורה הפסוק ולשוןכדרכו.
 יוצאי על יורה הזרע והנה להעביר, תתן לאומזרעך
 ההעברה איסור מן והוציא זרעו, נקראים שהםירכו
 על מורה טזרעו ומ"מ ואחותו, ואחיו ואמואביו

 לפי זרעו, כ5 ולא מזרעו מיעטו ולפיכךהמיעוט,
 באש בניהם והשורפים עבודתו. דרך היתהשבד
 הרמב"ם )ועיין המולך עבודת ולא היא אחרתעבודה
 נסתלק השרפה ובהסתלק זרה(. עבודה מהלכותפ"ו

 רז"ל. ע5 שטעוהרציחה
 בפי שאמרו רז"ל דברי ע5 המלשין השיבעוד
 ולא אמו או אביו המכה פה:( )סנהדריןהנחנקין
 מחבריו קצת והוסיפו פטור. חבורה בהםעשה

 מדין להענישו שחייבו עד ולהקשות סרהלהעמיק
 התירו החכמים כי המלשין ואמר ומורה.סורר
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 דברי להבאיש כדי ממנו כלו ~זה ונם. אבלהכות
 בישראל כזאת תהיה שלא וח"ו הגוים. בעינירז"ל

 רז"ל הצריבו כמה וראה צא זה. דברשיתירו
 שיארך מה ואם, אב כבוד בענין זל:( פ"אבקדושין
 שהם ואחר פאה. במם' בירושלמי וכן בכאז.ספורו

 ואם, אב של ובמוראם בכבודם כך כלמזהירים
 הפכים שני הם הלא ? אותם ולהכות לקלל יתירואיך

 לדבריו. תשובה בזה ודי ! אחת ובעת אחדבנושא
 הנמשכים אוהביו ובעיני בעיניו חכם יהיה פןאבל

 הכאה שמלת ואומר ז"ל כוונתם אבאראחריו,
 חבורה וכשיעשה הגדר, מהוראת החבורה עלמורה

 בני משאר ובאמו באביו חומר ובזה מיתה,נתחייב
 המבוארים דברים גחלתה אלא חייב שאינואדם
 חייב ואמו באביו והחובל החובל.. פ' קמא בבאבמם'
 אבל הוא. נדול ובזיון דם מהם שהוציא ביוזמיתה
 אביו מכה בכלל אינו דם הוצאת בה שאיןהכאה
 על זעוקה ואמו אביו מקלה בכלל הוא אבלואמו,
 זה התירו ולא המלקות. על נוסף בארור וקאיזה,

 פטור כל בשאר ממיתה פטרוהו אלא ח"ולכתחילה
 יושר ותראה מתהלה. הקרמתי כאשר בתלמודהנובר
 והמקללו פטור מיתה אחר אביו שהמכה בזהדיניהם
 המיתה ואחר לגוף היא שההנאה לפי מיתה,חייב
 והוא אסור אבל פטור הוא ולפיכך הרגש לואין
 ותבוז לאב תלעג עין ובכלל ג"כ, מקלה ארורבכלל
 נשר בני ויאכלנה נחל עורבי יקרוה אםליקהת
 שהקללה המקלל אבל כזה. עונש לו ודי יז(. ל,למשלי
 המות, אחר השארות לה יש והנפש בנפשדבקה
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 לא מאד השכל אל קרוב וזה מיתה. הייבוהולפיכך
 היתה הרשות זה כל ועם משכלת. נפש בעלירחיקנו
 כאשר להם, הננאה כפי לענוש ב"ר בל בידנתונה

 דיני דנין שהיו ובזמן הרביעית. בהקדמההקדמתי
 בכבוד מזה פחות על מונקין היו בקשטיליאנפשות

 וענשין מכין היו שב"ר לנו המסור הבלל כפי ואםאב
 שטענו המענות אמנם מלתא. למגדר כדיןשלא
 אינו ומורה סורר בדיז לחייבו המלשין שלחבריו
 סרחונו הכתוב תלה ומורה מורר שדיז לזה,ענין
 בתשובה ודי ומכה. במקלל 5א בקולנו שומעבאינו

 איז עליה עומדת, במקומה ז"ל רבותינו וקבלתזו,
 לנרוע. אין וממנהלהוסיף

 הנחנקין בפי שאמרו דבריהם על השיבעור
 בני עשרה הנוהו ובן פטור, הטרפה אתומההורג
 אמנם עת.(. נפנהדרין *מורים מקלות בעשרהאדם
 שדינו השלישית בהקדמה בארתיו כבר הפמורעניו

 חברו את הרג שאחד ז"ל העידו וכבדלשמים.
 רשע לו אמר שמח בן שמעון וראהו אחתבחורבה

 לך אעשה מה אבל ? אתה או אני לזה הרגומי
 מסור דינך הרי נאמז( ואינו אחד עד רקושהוא
 ומת, והכישו נחש שבא עד משם זז ולאלשמים,

 ואף סנהדרין. ובמם' שבועות במם' שנזכרכמו
 על לה ואמר המים פני על שצפה גלנולת ראההלל

 שנזכר כמו יטופון, מטיפיך ומור אמפוךדאטפת
 אמר דוד וכן החליל. בפי פוכה ובמם' אבותבמם'
 יצא מרשעים הקדמוני משל יאמר באשרלשאול
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 פשמ שמורה יד(, כד, )ש"ב בך תהוה לא וידירשע
 ריבו יריב שהמקום בחנם מחברו הנרדף כיהענין
 טדרש כפי וב"ש אחרים, ע"י ממנו נקמתוויקח

 בפרק מכות במם' שדרשוהוחכמים
 הנוליי
 ועוד :

 יומו או יגפנו ה' אם בי ה' הי שאול על דודאמר
 וכן י(. בו, )ש"א ונספה ירד במלחמה או )מתיבא

 איבא זומא ודינא רבא דינא פ"ב בקדושיןארז"ל
 לוקח והקב"ה רשמים מסוריו דינים יש כיבינייהו,
 ב"ר ביד רשות היתה הרי זה כ5 ועם מהם.נקמתו
 לכיפה להכניס וגם הדבר, לגדור ולהרוגלהכות
 בפ' כנזכר וכו' לחץ ומים שעורים להםולהאכיל
 שהוא שאע"פ בדבר וגדר תקנה זה בלהנחנקין.
 שאינו ולמעלה הארכובה מן שנחתך כלומרמרפה
 הגזיר כאשר לא וננלה, ברור שהדבר לחיות,יכול

 אם בריאה שיבדקהו זכרו ימת המלשיןהארור
 אבל הזה, במקום כזה נאמר שלא ח"וסרוחה,
 מוכית וכן הזכרתי. כאשר הוא פה הנזכרתטרפה
 מהתלמוד. אחרים ובמקומות יבמות במסיהענין
 פ"ב: רוצח בהלכות ז"ל הרמב"ם דברי הםוכך

 בשוק ומהלך ושותה שאוכל אע"פ הטרפה אתההורג

 שלם בחזקת אדם וכל אדם מדיני פטור זההרי
 טרפה שזה בודאי שיודע עד נהרג וההורגוהוא

 ובה באדם תעלה לו איו זו שמכה הרופאיםויאמרו
 שכבר וכיון עכ"ל. אחר, דבר ימיתנו לא אםימות
 יומת למה לחיות יוכל שלא באופן וננוע מוכההיה
 שהתורה ממות, פטרוהו ע"כ ? להכותו הבא השניזה
 האדם בגדר אינו וזה ומת אדם וסכה אלא אמרהלא
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 אחרי קמיה שלא כיון המת, בגדר הוא שבברעתה
 אותו, מענישים להענישו לב"ר יראה אם אבלנפלו.
 גואל ואם הדם, גואל מיד אותו מציליז איןונם
 בני עשרה הכוהו אם הדבר וכן נהרג. אינו הרגוהדם
 מחמת והמיתו הכהו מי נודע ולא ומת במקלותאום

 אומר אחד כל כי מיתה, שיתחייב ההיאההכאה
 להמית בכדי היה ולא במקל הראשון הייתיאני
 מחמת מת שלא חברו מנה עונש אלא עליוואין
 נמית לא ואנחנו ואחד. אחד כל וכן מכה,אותה
 וגררם ב"ר לתקנת הדבר ונשאר ברורה, בראיהאלא
 נהרג. אינו ויהרגם לבבו יחם הדם גואל ואםבזה.
 מיתה האדם שיתחייב הנוים מנימוס מוב יותרוזה

 שיצטרד בהם טוב דבר נמצא אבל יפטרנו,והמעד
 עם שלנו דין שיעריך ומי הדם, מנואל עצמולשמור
 נימוסם ע5 הקדושה תורתנו יתרוו יראהשלהם
 משפט בעין עליה יביס אם החושך, מן האורניתהוז
 בשכלו. וישקלמ הדבריםוימעים

 סנהדרין במם' שאמרו דבריהם על שהשיבומה
 כולם והפתחו סנהדריז בשלשה ממונות, דיניבפי

 שאם אמרו שרבותינו rs~5Dn ונתב פטור,למובה
 שנדון כולם והסכימו ב"ר לפני רוצח לדוןבא

 שקורין מערערים מהם שיהיו וצריך פמור,למיתה
 לומר הבריו קצת והוסיפו אישקרפאנטיש,בלע"ז

 חז"ל יבר. על מלעינים הנוים כי שמעושמעולם
 העריב שאם הקימר מתקנת שאמנם ואמרו זה,בדינם
 בעדותם. ולבדוק לקטור צריך מכוונתעדותם
 עתק וטובים צדיקים ע5 דבר איך שפתיותאלמנה
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צצשו5"'שש%'ייןיא""ל%'ייאבקי"4ןו:אצ'"שי"%ייי1"ייעעי'"ש
 להם חלילה פטור, לחובה כולם שהסכימו ב"ראמרו

 כ"ש הורגים אנו הרוב ע"פ אם כי כנה,שיאמרו
 להמות, רבים אחרי אמרה והתורה כולם, פיעל
 שיהיה הוא ומשובח מוב ויותר כולם, אחריב"ש

 חולק, שום שיהיה ולא מהכל, מומכםהפסק-דין

 בית של תינוקות אפילו אלה, בבל ידע לאומי
 שסנהדרין אמרו דיניהם מיושר אבל זה. ידעורבן
 צריכין שסנהדרין *, פטור לחובה כלם 1 ח ת פש

 בזה האריכו נאשר בדין, תחלה וליתןלישא
 כיצד ובפי ממונות דיני ובפ' הנזכר בפיבסנהדרין
 היה ולא בדבר ונתנו נשאו ואם העדים, אתבורקיז

 זכות שילמד ג"כ הניהוהו ולא זכות מלמד שוסלו
 למשפם העדה לפני כשעמד סיר אלא עצמו עלהוא
- אתה חייב ואמרו כלםפתחו  ותראה סמור. הוא 
 להובה כלם 1 נ ר ש סנהדרין אמרו שלא לשונםדחוק
 )ע"ד הדבור תחלת ע5 שמורה . 1 ה ת פ שאלא
 וכיוו דבריך(, וקהלת כלומר יאיר, דבריךפתה

 גלו לחובה כלם ופתחו בכך סעו אלושסנהדרין
 בלעז שקורין להמיתו, חפצים שכולםדעתם

 כך. להיות ראוי איו נפשות ובדיניוולונמאריש.
 לא אחר בב"ר ואפילו טענותיו. נסתמו כברובזה
 וכל. מכל נסמר לפיכף עצמו. על זבות ללמדיוכל

 פוטריו )חובה כויו שראו מנהדרי כהנא א"ר בגמרא*
 והני זכותא י*ה יסיעבד דיו הינה דנמירי כיוו ? מ"טאותו.
 ערך ישהאי אקצר עין יזל(. )סנהרויו זכותא ק'ה חזי יאתו

 50. צרדינים



*  .י41י
י41

 הישב"ש ייא~יייייייייייייייייייייי"ייייייייייייייייייייייייי"יייייייייייייייייייגיכיח-
 ואמרו לזכות 5ו ופתחו בזכותו ונתנו נשאו אם,אב5
 תשוב אז תהרג, לא חובה עליך איז אם תירא -אל15

 הדבר וזה עצמו. על זכות וללמד לדבר ויוכלדעתו
 מורגש, ג"כ הוא אבל בלבד מושכל שהוא נאמר 5א'

 ב"ר שפתחו אחר ואם זה. רואים אנו ויום יום.ובכל,
 זבות לו מצאו ולא בדבר ונתנו ונשאו)בזכותו

 דעת כ"ש בגמרא, הנזכה ההוב רובם, דעת.והטפימה.
 ז"ל הרמב.:ם דברי הם וכף נהרג. להוינו,נולם,,

 יכחישנו לא ,זה ודבר ופו"ב. פ"מ.'הלכות,,.םנהךרין
 אור ,אינו השמיט אור כי להכחיש שרגצה' מי,אלא
 ובזה.נמתלקה ממנו. בהיר יותר הכוכבים אור'וכי

תלונתו-

 העדים חקיהת ובענין רז"ל. דברי .מעל
 קדמוהו כבה הקישר, שתקן' זה דבה מכוונת,',סלעיותם
 -העדים ,את לחקור' .מרבה הון אמרו וכןיהבותונו,)
 מהרי חזי הוה כד רב לבירושלמי' יואמרו;)אבות(

 בידם שנמצא מזב דבר וכלי מפי. חקר דמכווני,הוה'
 היו אנחנו כי ממנו, גנבוהו המשפטים אדות-,על

 אחהינו. ,באו והםהראשונים

 שאמרו ממח רן-5 .'על המלשיו יטהשיב ומה' ,";
 לא נהרגיןי אין הרגו : זוממיז עדים על )ה:(לבמנות'
 כאשר כלומר זה דין כי שתדע וראוי נהרנין.ה3;ו
 בלבד, נפשות בעדות אלא אינו עשה' באשה ו5אזמם

 וכן - שס; קנזכרות השמועות משפטכאשהלנראה.
 בעדות ,אבל פ"בי עדות הלכות ז"ל ,הרמב"םכתב
 עדותם S"Y 5זה ונהנו מזה שהוציאו אעפ"יממוז,,

 הוא היבר וטעם לשלם. הערים חייביםואח"נהוומו
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 הרגו לא ואם נהרגין איו הרגו אם נפשותשערוה
 יתברך מחאל מושנחים היו שהסנהדריז לפינהרנין,
 ישפוט אלהים בקרב אל בעדת נצב אלהיםכמ"ש
 הזה לאיש ופטורם שחיובם כלומר א(, פב,)תהלים
 והשנהתו עמהם שכינתו צדק רודפי עדהכשהם
 אלא יהרג ולא ידם, על תקלה תארע ולא בהםדבקה

 אלהים בקרב וזהו הסטור, ויפטרו מיתההמחויב
 אלהים, הנקראים הדיינים בעדת כלומרישבוט,
 לדון אמת אמרי בפיהם הנותן יתברך הואישפוט
 שהרנ פלוני איש על שהעידו העדים ואלובצדק,
 חייב שהיה לולי והוזמו, בעדותם ונהרג הנפשאת

 וצדיק ונקי בו ונתקיים ב"ר, ע"5 נהרנ לאמיתה
 וזה ז(, כג, )שמות רשע אצדיק לא כי תהרוגאל

 ובאו נהרנ לא ועדיין בעדותם למיתה דינושנגמר
 לו זימן לא וצדיק נקי שהוא לולי למזימם,עדים
 וזה תחתיו. דום יהרגו ונקי צדיק להרוג יזמואלו זוממיי שעדים ולפי ונידם, להצילו אלו עדיםהקב"ה
 בסנהדרין. הדבקה ומהשגהתו הקב"ה ממשפטיכלו
 והוא ז"ל דבריהם על זכרו יסח המלשין ישיבואיר
 עליו נתקשה שהרי מהם, אלא הזוממים דין ידעלא

 שהעידו שנים הרי : הכתוב פשטות לפי אותוונשאל
 ואמרו אחרים שנים ובאו יוסף את שהרג ראובןעל
 דברי על נסמוך למה יהודה, אלא הרנו ראובןלא

 שני עם ביחד יהוד.ה את ונהרוג האחרוניםהעדים
 1 ראובן את ונפטור שלשה הרי הראשוניםהעדים
 בעדות לבדו ראובן את שנהרוג ראוי יותרהלא

 בזה המלשין יתרץ מה וידעתי יתן מי ?הראשונים
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 ידעו ולא ויאברו בתהו יעלו באמת וחבריו.הוא
 הקבלה אל שיחזרו לא אם מעצמם, זו קושיאלתריו

 כשמלקו אלא הראשונים העדים חייבה שלאהאמתית
 ולא וכל מכל הראשונים של עדותם כלהאחרונים

 אלא הרג, שיהודה רק הרג לא שראובן להעידבאו
 להם ואמרו הראשונים, העדים גוף על להעידשבאו
 בשבת זה ביום יוסף א.ת הרנ שראובן תעידואיך

 במקום ההוא ביום הייתם עמנו והלא פלוני,במקום
 שלא באופן רב מהלך פלוני ממקום שרחוקאחר
 תםת5ק ובזה פלוני. במקום להיות לכם אפשרהיה

 דבה בעלי הראשונים העדים שנעשו לפיהקושיא
 ידענו לא הקבלה ולולי מעיקרא, עדותםוהומרה
 בענין דינים ז"ל לרבותינו יש והנה הענין.פירוש
 בפי מכות במם' שנתבארו ומזוממת מוכחשתעדות
 הבתים חזקת בפי ובב"ב מרובה בפי ובב"קהנזכר
 לחזור צריכין שהם ואחר ופ"ג. פ" כתובותובמסי
 לתפוס להם ראוי ואין ? עליה ילעיגו למה הקבלהאל

 הקדמתי כאשר במקצת ולהניחה במקצתהקבלה
 למי דעתי כפי וברור נכון וזה הראשונה.בהקדמה
 האמת. על להודותשרוצה

 שאמרו במה דבריהם על המלשין השיבעוד
 פחות הזנך על שהבא לנד.( ב"ד מיתות ארבעבפי
 כבר הפטור ענין אמנם פטור. שנים תשעמבז

 וחייב אדם מדיני לפמור השלישית בהקרמהביארתי
 והיו אותו מנקים היו לא זה כ5 ועם שמים,בדיני
 או במלקות מרדות מנת הבועל את מכיםב"ר

 שתצא עד ופעמים הכאה היא מרדות ומכתברצועה.
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 הכתובה מנוולה ממיתה אלא פטהוהג ולאנפשו,
 : פ"א ביאה איסורי בהלכות הרמב"ם וז"לבתורה.
 ששכב לפי מרדות מכות הגדול להכות לב"רוראוי
 רז"ל על להתלונן איו ועתה קטו. שהוא אף הזכרעם
 עליון קדושי הם כי ח"ו לעז עליהם להוציאולא

 להם במותר אף עצמם ומקדשים מאיסוריןהנזהרים
 שהיו עד בצניעות נזהרים היו איך וראה התורה.מן

 לא ורבי קיח:(, )שבת מפתיים ומבסים טפחמגלים
 לת"ת טבילה ותקנו )שם(, אבנטו תחת ירוהניח
 נשותיהם אצי מצויים יהיו שלא כדי קרייןבעלי

 אדם יהרהר שלא ואמרו יג:(, )ברכותכתרנגולים
 כב.(, )שם בלילה טומאה לירי ויבוא ביוםבאשה
 מא.(. )שם אשה אמורי ולא ארי אחורי אמרוגם

 חיה בבהמה להסתכל אמרו שקלים מס'ובירושלמי
 להרחיק כאלה אזהרות ועוד לזו. זה בשנזקקיןועוף
 פרושים נקראו ולכן לו. וכדומה הכיעור מן האדםאת
 אומה האומות בכל נמצא היה ולא פארזיאש.בלעז
 בעיר אחר מהם ימצא ואם בישראל. מזנותנקיה
 יכירום רואיהם ובל באצבע. יראום במשפחהושנים
 מותר הזנות הגוים בנימוס ה'. ברך זרע הםכי
 תהיה לא אמרה והתורה לזונות, קובות ועושיםלהם
 ישראל מבני קדש יהיה ולא ישראל מבנותקדשה
 צא ? בזה נגדנו לדבר עדיין היש יח(. כג,)רברים
 ושיסיליא ויניציא גינובה, גלילי בכלובדוק

 לעין בזה וממונפים מנאפים כלם אחריםובמקומות
 להתפאר ה' מטע הקדש לזרע חלילה וחלילהכל,

 שכל לו שיש מי כל בי בטות ואני בהם.להתערב
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 בצדק דבריהם כל כי ויאמין וידע ויבין יכיר!ד

 זכרו ימת המלשין מחשבות משכלו ויסירוביושר
 מום להטיל ז"5 רבותינו על שחשב הרעהומחשבתו
בקדשים.
 לסתור עליהן עמדתי אשר תשובות הןאלו

 התלוים בדברים והם רז"ל, נגד המלשין דבריאת
 כפי נכוחות בראיות אותם והצלתי ובמצותבדינים
 ע5 ננדם דבריו ע5 אשיב ועתה שכלי. ידקוצר
 דברים להאמינם עלינו חובה אין אשר אנדהמדרשי
 פן אבל השניה. בהקדמה הקדמתי כאשרכהזיתן.
 דבריו על אענה אחריו והנמשכים בעיניו חכםיהיה

 שחשדם למה כוונו שלא ומבין משכיל לכללהראות
 ובה' להם. שנראה כמו דבריהם להיות להםוחלילה
 אמן. צדק, במענלי להדריכני שיעזרניבמחתי

 בסנהדרין חז"ל שאמרו מה על השיבהמלשיו
 מתנות נתן לאברהם אשר הפילגשים ולבני)צא:(
 טומאה שם ו(, כה, )בראשית בנו יצחק מע5ויש5חם
 יתכן 5א כי ואמר שדים(. ומעשה )כשוף 5הםמסר

 ובמעשה בכשוף השתמש כי אברהם אתלהאשים
 לדרוש רבותינו את הזקיק הכתוב הכרח אמנםשדים.
 לו אשר כל את אברהם וית! תהלה שנאמר 5פיכן,

 מתנות, נתן הפילגשים ולבני נאסר ואח"כליצחק,
 לו, אשר כל מסר נבר אם המתנות לקח מאיןא"כ

 כוללת "כל" שמלת ? ליצחק וממלטלין,קרקעות
 בהם נמצא שלא והשכל, חכמה להם מסר ולאהכל,
 כשוף מסירת אלא להם הלק נשאר לא א"כחכם,

 מלאי כי הכתוב עליהם מעיד וכן שדים.ומעשה
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 מלאו כלומר ו(, ב, )ישעיה כפלשתים ועועיםמקדם
 יטור הפילגשים מבני והם קדם מאנעף תתרכשפים
 תתמה ואם ערביים. הם קדם בני וכל וקדמה,נפיש
 שאיז הפנהדרין, שהרי ? זו חכמה אברהם למדםאיר

 לידע צריכים חמא, וביראת בחכמה כמותםבישראל
 אלא אסרה לא הכשפים שאסרה והתורה זו,חכמה
 ת 1 ש ע ל תלמד לא תורה אמרה וכן מעשה,העושה

 ומכשף ומנתש מעונו וגו' ההם הגויםכתועבות
 ולא במעשה האיסור שתלתה הרי מ-י(, יח,)דברים
 וקמור זבוח בלי בשדים המשתמש ואף לבד.בלמוד
 אלא האיסור ואיז איסור בזה איו הדם עלואכילה
 אמורים שהכשפים אדום אפילו והרי בלבד.בכשפים
 בארץ קשטיליא במלכות ועד בית להם ישאצלם

 בלשונם הנקראת ההיא החכמה ללמודשלמאנקא
 לבני זו חכמה אברהם מסר אם כן ועל ..נקרומנטיה
 שישקול ומי לאברהם. גנאי זה איזהפילגשים
 האויב דברי מפניהם ויגרש שכלו במאזניהדברים
 נכונים. חז"ל דברי ימצא זכרו ימתוהמלשין
 אומר שהקב"ה )ג.( בברכות חז"ל שאמרוומה

 המדרש זה כונת וכו'." ביתי את שהחרבתי ליאוי
 פושעי לולי המקדש בית להחריב חפץ לאשהקב"ה
 את נטשתי ביתי את עזבתי אומר הוא ובזישראל.
 )ירמיה אויביה בכף נפשי ידידות את נתתינחלתי
 נאם רשע מות אחפוץ החפץ דרף ע5 וזה ז(,יב,
 שהחרבתי אוי היא והנוסהא כג(, יח, )יהוקאל וגו'ה'

 את החרבתי שבעונותיהם )בנים אוי שיפנינו בגירסא*
 * .Necromaney~ ' יחי.ב
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 רתהא לאפושי "לי" הוסיף )המלשיו( והוא ביתי,את
 שתשלום זה על וראיה תועה. דבריהם עלולדבר
 מה אביו, שלחן מעל שנלה לבן 5ו אוי : היאההגדה

 נזהרו והם ? שלחנו מעל בנו את שהגלה 5אבלו
 "אוי אמרו לישראל רמז שהוא שבבן המאמר,בזה
 ואפילו 15". קמה אמרו להקב"ה שרמזו ובאב15"
 המשל מרהיטת הוא 5י" "אוי הנוטחא תהיהאם

 לו יקשה ו5א זה 15 יקשה ולמה העצבון. עלשמורה
 והנה ו(. ו. )בראשית לבו אל ויתעצב התורהמאמר
 וה.,אוי". הבכי כמו מגונה נפשית תנועההעצבון
 תפרש וכן משל בדרך שנאמר פירוש 5ו ישאבל

 בזה. תלונה עליהם ואין ז"למאמרם
 שהזכירו כמו מתפלל שהקב"ה שאמרוומה
 אבל 5זולתו, להתפלל שיצמרף ח"ו )ז.(,בברכות
 הוא מעלליהם רוע ספני כנגדם מתוהה הדיןשמדת
 דרשו וכז רחמים. מדת .עליהם ומפלנל מדה"דנובש
 מלמד בא( נו, )ישעיה ממקומו יוצא ה' הנהעל

 למדת הריז ממדת כלומר למדה, ממדהשיוצא
 המשיכו למה"ר ממה"ד הדבר והסרתהרחמים,
 מבקש הוא. המתפלל כי רצון, כלומר תפלה,לומר
 זה יתברר בו שהזכירו התפלה ומלשוןרצון,

 את רממי שיכבשו רצון יהי : רצון שהואהפירוש
 ואם ברור. וזה מדותי. על רחמי וינולובעמי
 איש יחטא כי מלא, מקרא הנה בזה, אישיתעקש
 יתפלל מי איש יחטא לה' ואם אלהים ופללולאיש
 הם אחד ופלילה שתפלה הרי כה(. ב, לש"א ?5ו

 היא הקב"ה של שתפלתו אמרם כוונת יהיהוא"כ
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 ובאמה בריותיו. שדן כלומר דיז, ולשוןפלילות
 נוזרייחז"ל

 ויעמוד ודרשו פלילות מלשוז תפלה
 תפלה אלא פלילה ואין ל( קו, )תהלים ויפלטפנחס
 שנשבעתי לי אוי )עד.( בב"ב שנזכר ומהוכו'.

 החכם הנה נכוי, לי מפר מי שנשבעתיועכשיו
 ז"ל קרובנו גרשם 1' לוי האלהי הפילוסוףהכולל
 ההוא שבפרק אנדות אותז כל לבאר אגרתחבר
 מהוקי וקראה ארוכהבלעזן

,t1DD לעמוד הרוצה 
 להעתיק ראיתי ולא שם. יעיין דברים של עקרןעל

 ומאמרים אגדות עם נקשר הוא כי ההואהפירוש
 צורך. ללא הזה המאמר ויאריך שקדמוהואחרים
 כננלה. שאינו שם הכוונהאבל

 שהרב מיום פ"א בברכות נ"נ שאמרווטה
 אמות ארבע אלא בעולמו להקב"ה לו איזניהמ"ק

 ונכנס מקום יגדרנו שהקב"ה הכוונה אי1 הלכה,של
 יכיל לא המקדש בבית ואפילו .אמות ארבעבתוף
 על אלהים ישב האמנם שלמה שאמר כמומקומו,
 אף יכלכלוך לא השמים ושמי השמים הנה טהארץ

 הכוונה אבל בז(, ח, לס"א. בניתי אשר הזה הביתכי
 דבקה ית' השנחתו כי הוא המדרש בזה ז"ללהם

 המקום בכל ואומר באמת, בשמו וכקוראיםבעובדיו
 לשמות וברכתיד אליך אבוא שמי את אזכיראשר
 המקדש, בית הוא לזה המוכו והמקום כ"ד(כ'

 עבודה לנו נשארה 5א המקדש בית שחרבומיום
 לכן ותפלה. תורה בתלמוד אלא ה' את לעבודבמה
 בו, דבקה שכינה ותפלה בתורה העוסק כל כיאמרו
 אלא יהיה לא. ואפילו הפרמית, ההשגההנזומר
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 ההשגחה ה', בבית אמות ארבע שתופם לבדואדם
 וצדיק ע"ד באדם, הבריאה תכלית והיא בודבקה
 לאבות( שאמרו דרכם ועל כה(, י, )משלי עולםיסוד
 עמו שנינה בתורה ועוסק יושב אחד שאפילומגיז

 י(. ג, )איבה עליו נטל כי וידוא בדד ישבשנאמר
 אפשר איך כי אנדותיהם, יתפרשו הדרךוע"ז

 ? ע"ז מוזהרים והם בגשמיותשיאמינו
 שהקב"ה )נט:( מציעא בבבא שאמרוומה

 התימה המלשין והרבה בני, נצחוני ואומרשוחק
 יתמה ולמה ? מנוצח שהקב"ה יאמרו איךעליהם
 תישן למה עורה שאמר דוד על יתמה ולאעליהם
 כישן ויקץ ואומר כד(, מד, )תהלים וגו' הקיצהה'

 השינה הפך היא והיקיצה ? סח( עח, )שםאדני
 ובמו חלושות, גופניות תנועות והשינהוהנצוח
 והכוונה חזם. דברי נפרש כף דוד דברישנפרש
 על יהושע לרבי שעמד שכיון המאמר, בזהלרז"ל
 בתורה כתבת וכבר היא בשמים לא ואמררגליו
 הודית נצחת, תשובה והשיב להטות, רביםאחרי

 למלך ? דומה הדבר למה מש5 לדבריו.השכינה
 לפני השיב והעבד מעבדיו אחד עם מריבשהיה
 ? העם יאמרו מה המלך, בהן שהודה טענותהמלך
 שהיתה לפי אלא בזרוע, נצחון לא המלך, נצחפלוני
 העבד יאמרו בה הורה והמלך אמתית העבדטענת
 ואין גוף אינו הוא כי האוזן, את לשבף וכ"זנצה.
 אבל שכליים, במופתים נתבאר כאשר נפש,לו

 וכמו האוזן. את לשכך אדם בני כלשון תורהדברה
 על יקשה לא כן הכתובים, מאמרי על יקשהשלא
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 חז"ל.מגמרי
 ובפי )מה:( יבמתו על הבא בפ' שאמרוומה
 וגו' בו שינה שהקב"ה השלום גדול )פז.(הפועלים
 דבר שהקב"ה ואמר דבריהם את )המלשין(והחליף
 שינה, אלא הלשון שאיו דובר הוא ושקרכזבים,
 והנזב שהשקר לשנוי, ובזב שקר בין הפרשויש
 שני על משכפורה על יאמר והשנוי שאינו מההוא
 בכלל וזה בטוב דע או ברע טוב שימיר מהםפנים,
 בדבור שיאמר והוא יש אחר ושנוי נ"ב, וכזבשקר
 ושתק הטוב החזיר הדבר והמחזיר ורע טובאחד
 מהרע שישתוק הוא טוב אבל הוא. שנוי זהמהרע,
 שניהם. היו שרה ובדברי הטוב. אלא יחזירולא

 מזיק אינו וזה עדנה לי היתה בלותי אחרישאמרה
 חלישות יהיה זקן" ו,ואדוני אבל אברהם.בחוק
 לבנים עור ראוי שאינו שתאמר לאברהםהדעת
 שאמרה יחרה דברי לו ההזיר והקב"ה זקנתו,מפני
 אברהם, על שאמרה הדבור לו החזיר ולא עצמהעל

 אינו וזה הדברים, כל אמר שלא שנוי זהונקרא
 השלום בדרך להדריכנו רז"ל ורצו ית'. בחקומגונה

 כדי קצת בו ישנה אם ואפילו בו האדםשישתדל
 שקרים הדובר מדת מגנים שהם אע"פ שלוםלשים
 מקומות בשני ובסנהדרי! פ"א במוטה האריכובאשר
 זה וכל אחרים. ובמקומות יבמתו על הבאובפי

 האוזן. את ולשבך השכל מוסרללמדנו
 סב.( )חוליו טרפות ואלו בפי שאמרוומה
 הוא והבין הירח, את שמעמתי עלי נפרההביאו

 בציר"ה עלי היא המדויקת הקריאה אבל"בשבילי",
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 כלומר בשביל, כמו )בממיכות( שהוא הלמ"רתחת
 חידוש פרסום ביום חמאת שעיר קרבזשיקרבו
 הקב"ה על הכפרה ואין כבודה, שנתמעמ לפיהלבנה
 החטא, סליחת היא והכפרה יחטא, לא שהואח"ו
 עשו ע"כ כבודה נתמעמ שהלבנה לומר הכוונהאבל
 להוסיף. אורה עתה שהתחיל לכבודה ברעהקרבן
 לירח. משולה דוד בית מלכות כי הוא העניןובאור
 ובחולין W"D. ברעה זכרו וכן רז"ל, אצל מפורסםוזה

 יא(, טז, (w"r הקמז והוא דוד זה הקטן המאוראמרו
 בשחק ועד עולם יכון כירח עליו אומרוהמקרא
 הירח בי הוא והדמיוז לח(. פמ, )תהלים ס5הנאמן,
 ויסתר שיחשף עד אורו מתמעמ ואח"כ ומוסיהזורח
 ע"כ לזרוח. שתחזור דוד בית מלבות בן כל,מעין
 ביהמ"ק חרב בי שמרדתם בשבילכם הקב"האמה

 כפרה הביאו ע"כ רוד, בית מלכות כבודונתמעמ
 מפני כבודה שמעמתי על והתשובה התפלהשהיא

 ר"ח בתפלת ולפיכך לזרוח. שתחזור בדיעוגותיכם
 ומזכירים וכו' עבדך דוך ובשירי אומרים אנוגמופף
 בשאר אותו מזכירים אנו שאין מה ע"ה המלךדוד

 ,, מועדות. שלהתפלות

 וקבר כהן שהקב"ה לט.( )סנהדרין שאמרוומה
 וחידה, טשל זה כל דינות. בנהר וטבל משהאת

 חלק נוטל שהכהן כמו כוונתם כהן שהואואמרם
 וגומל שבקדושה דבר לכל ראשון והואבראש

 הוא הקב"ה בד התבואה, ראשית שהיאהתרומה
 והוא הנמצאים, כל נמצאים וממנו העילות כלעילת
 אלא משגיח שאינו תאמר וא5 הראשונה.העילה
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 בתחתונים, משגיח ואינו העליונים הנבדליםבשכלים
 והשפמים הנבזים בדברים השגחתו תניעשאיד
 במיני המשובה שהוא האנושי ישבמין במעויהואפיקו

 שחשבו כמו בחוקו חמרוו שזההנבראים,
 משה גוץ 5זה דמיון חז"5 זכרו 5כזהפי5ופופים.

 להורות בו, ממפל. היה שהקב"ה המיתהאחר
 ואפילו בכ5 מקפת ויריעתו בכ5, דבקהשהשגחתו
 וחשיבות. מעלה אב5 נ55 חסרון זה ושאיובאישים,
 טהרה, והעילוי והחשיבות טומאה החסרוןוכינו

 טומאה, מקבל שאינו אש בשם הטהרהוהזביוו
 כט(. כג, )ירמיה כאש דברי כה ה5א דרשתםכררך
 כ5 עילת הוא שהקב"ה בכ55 הזה המאמרוכוונת

 האישים אפילו בכלם, מקפת ושידיעתוהנמצאות
 מעלה א5א השי"ת אצ5 חמרוז יה ושאיןהנבזים,
 הזה. הירש פירוש נהווחשיבות.
 נבראו חמשה )י.( פ"א בסומה שאמרוומה
 בכחו, שמעון בהן, 5קו וכף מעלה, של דוגמאמעיז
 אסא בעיניו, צדקיהו בשערו, אבשלום בצוארו,שאול
 אותם שדמו היא שכוונתם המלשין ואמרברגליו.
 להבאיש כדי כ5ו וזה בהם. נתקנא והקב"השהקב"ה,
 נזכר ש5א לפומיה, ועפרא הנוצרים. בעיניהתלמוד
 יקשה 5א כן היה אם ואפילו בהם. שנתקנאבנמרא
 קנא א5 א5היר ה' אנכי הכתוב ט5שוו יותרעליהם
 ב( א, )נחום ה' ונוקם קנא א5 ואומר ה( כ,)שמות
 לתאר כוונתם מעלה ש5 דונמא כעיז אב5וזולתם.
 שהיה הראשוז אדם יפי עם אלו באבריםיפים

 מעלה ש5 דוגמא כעין וטו והגבורה, היופיבתכלית
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 המתגאה וכל בהם, מתגאים והיו ושבח, עלוימלשון
 הביאור 1כ1 שנתגאו. במה ולקו משפילו,הקב"ה
 לקה לפיכף בשערו נתגאה אבשלום : שםבמשנה
 זהו העונש. הוא שהזכיר הקנאה וענין וכו'.בשערו
 ברייתא מצאתי אח"כ זה. בדרש כוונתםפירוש
 אותן ומונה ולקו, הראשון לאדם נדמו ששה :אחת

 וזכיתי עוזיהו, שהוא אמרו והששי בגמרא,הנזכרים
 פנ"ג(. דר"א פרקי לעיין לדעתםלהסכים

 תניא בזנותא לא ומזוני בני חיי שאמרוומה
 אמר כח.( )מ"ק מלתא תליא במזלא אלאמלתא
 תעניות בסדר שהביאו מה הפך שהואהמלשין
 עינים לו שיש מי אד פדח. בן אלעזר דר'במעשה
 שהכל מודים שניהם אלא לזה, זה הפף שאינורואה
 איבריה לא שכינה לו אמרה שהרי במזל,תלוי

 ותכלית הבנתו מיעוט על מורה וזה דמזוני,בשעתא
 הכל, על מומכם הזה המאמר אם אמנםשנאתו.
 דברים בזה יש לא, או במזל תלוי שהכלכלומר
 ואין מאומתנו, הדורות מנמי כתבונו וכבררבים
 פה. המאמר כוונת כפי בהם להאריך שקוםכאן
 רודף שהוא להבין תוכל אלו במקומות דבריוומכל
 קנאה. ומחמת שנאה מחמת חז"ל דברילשקר

 ותלהמ כקש תהיה ורוחו .עצמיו וישחקו אשתאכלהו
 יה. שלהבתאותה

 עמים יקחת ולו הפהוק כי שאמרומה
 ונספחו אליהם הגר ונלוה ופהוקים י( מט,)בראשית

 אל רבים גוים ונלוו א(, יד, )ישעיה- יעקב ביתעל
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 כי המורים מהפסוקים וזולתם סו( ב, )זכריהה'
 חז"ל לדברי סתירה והם ה', אל ישובוהאומות
 כד: )יבמות המשיה לימות גריס מקבליםשאיו
 )ישעיה יפול ע5יד אתך גר ' מי מפסוק ודרשומז:(
 זה כל וכו'. בעשרותך יפול עליך בעניותך סו(,נד,

 על אצלנו הוא שהגר לפי הבנתו, מיעוט עלמורה
 שקבל שעה גר הנקרא והוא תושב גר פנים,שני
 עבודו( איסור מכללם אשר נח בני מצות שבעעליו
 שמל הוא צדק 731 בתורה, מחזיק אינו וזהזרה
 עול עליו לקבל השכינה כנפי תחת ונכנסוטבל

 הבסיח המשיח ולימות יהודי, כמו כוץהמצות
 ויניחו לאמת להודות האומות כל שיחזירוהקב"ה
 בני של מצות לשבע ויהורו ונימוסיהן זרותעבודות

 הכתובים עניני וזה אחד. שכם ה' את ויעבדונח
 די ולא ותושבים, גרים כלם יהיו ואזהנזכרים.

 בן. להיות אותם נכריח אלא מזה אותם נמנעשלא
 לא, בתורתנו ולהחזיק צדק גרי להיות לקבלםואולם
 והם ושפלים נבזים בהיותנו .בה התזיקו שלאניון

 שרוצה .מי א5א יבחישנו ולא ברור וזה בנו.מלעיגים
 מלכים ,לישראל שהיו בזמן ואף האמת.להכחיש
 מלכים שלחן לשם גרים מקבלים שאיז רז"לאמרו
 כד:(. )יבמותוגו'

 תינוקות מלמד שהקב"ה )כ.( בע"ז שאמרוומה
 במלמד כוונתם הכרוב, על ורוכב לויתו, עםומשחק
 המלמר כדרך להבין בינה להם נותן שהואתינוקות
 תשחק ה' ואתה ע"ד לויתן עם ומשחק דעת.ארם
 מלא ומקרא ט(, נט, )תהלים גוים לכל תלעגעמו
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 " כו( קד, )שם בו לשהק יצרת זה לויתזהוא
 אמר שהרי אדם, בני בו לשחק לפרשואין
 על ורובב נט(. מ, )איוב כצפור בו התשחהלאיוב
 )ש"ב ויעף כרוב* על וירכב הוא מלא טקראברוב
 הוא לבד הקדושים רבותינו דברי על ולאחז"ל, מאמרי יתפרשו הפסוקים שיתפרשו וכמו יא(,נב,
 עתיקים. והדברים הפפוקים, על .גם אלאלועג

 טלחמת אגרת הנקרא הזה המאמרנתחבר
 ישמעאלים, מארצות יע"א אלגזאייר בעיר ה 1 צם

 ושמונה . מאה אלפים חמשת שנת כם15בהדס
 ויתקנהו, טעות בו המוצא וכל ליצירה.ונפשעים
 קדשו משמי יקראהו, ומרם ויחנהו, יברבהואלהים
 ויעזרהו.יענהו

 מצוה מלחמת ונשלםתם
 עולם בורא לאלשבח

 כדרך בים, ר"ל בו ישחק יצרת זה קויתן הכתוב פשט*
 נדוידג

 ורקידה. בריצה בים המשחק




