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 בין ויאבותיבו העולם לאטת הש"י שצוה והחקים המצות שכליוכיח
 . הקדושה בהורתנו ונכתם עי פה בעל היו תעשה לא בין עשהמצית

 ילהטו נימו פנחס ננה"ר רנ12ון וקם,2כיל 12ן ררר הצעירח23ר

 שיש והתשובות הפענות במפר לכתוב וריעי אוהבי סטני שאיישאול
 ולהפיק . מחז"ל המקובלת פה שבעל תורה המכחישים עללי

 מלך עם השני החכר סויכוהי זה ענין על כחוב שמצאתי מה אספתירצונם
 ו היה כך שהיה ומעשה הש"ע בשנתכוזר

 לממעין ללכת ים בלב אניה דרר %יניו"י*א סולרתו מעיר יצא היההחכם
 וישא בים גדול סער ויהי לצאתו העשויי ביום ויהי קרם בניארצה

 ויקבלו היבשה אל ויצא הכוזר מלכות טמחוזי בטהוז אותה ויוליך האניהאת
 ישראל מחכטי חכם בא כי להמלך ויוגד רבה ובחבה גדול בכבור העםאותו
 ויאמר פעמים נ' ארצה אפיו על למלך וישתחז ויבוא ויקראהו וישלח עירואל
 לו ויאמר רבה בשמחה ויחבקהו מכסאו קם והמלך לעולם המל ארונייחי

 בו אשר עליון אל וברוך עליון לאל אתה ברוך ה' ברוך בוא בואךשלום
 מלפניו ולבקש לו להתחנן ואפר ושק בצום ה' לפני נפשי את ואשפוך"סמה עפשי בדמעתי לי ארם בינת אשר היום מן כי קדשו משמי ויענני לביבמח
 את הטבקשים לקפאים לשלל יהיו פן אסרתי כי יראתי כי עמי בניעל

  הרב  מלאבו  שלח  לפניו  אבותי  התהלכו אשר האלהים שנה  סאות כשםזה כי ואף , פה שבעל וגורה ה' בנחלת מהסתפח ולהריח' להסיתםנפשותם
 העצבים ממכשול נפשותינו את חציל אשר זצוק"ל הלוי יהורה ר'הגדול
 אחור נסוג לא הוה היום ער במלכותי ה' בשם לק-וא הוחל ומש תוהוכולם
 שמו אשר והיקר החשוב בספרו והראגו המעימנו יען לאל תהלותלבנו
 המושלים אמרו כן ועל באמת יקראוהו אשר לכל ה' טיב כי כוזריכשמי
 את תעזוב פן עך והשמד אמרו ועור אטת( כולם הלוי יהודה ר'ודברי
 אלא דיבר לא שבע"פ תורה ועל שבכתב תורה על רק זלה"ה יוסףהמלך הורי מעלת עם ויכוחיו פני מגפת שם לברכה זכרונו הוא הנההלוי(
 המפאנים שהקראים לבי רוה היה זה על העברה ודרך כביר לא מזערמעפ

 למר ומתוק לחושך אור שמים רע לפוב אומדים חז"ל קבלתומכחישים
 בליל71 גם בהבליה' כעמוני רותי את ועצבו מרו באפי עשן עלה לשקרואמת
 כנפית בארבע ואסובבה נא אעופה כיוגה אבר לי יתן מי ואוטר לית ותהי אכלתני חז"ל קנאת כי נפש טפח לי היתה זאת . קבלתנוטעל אשר דברים בשפה יפאירו להם ילעיגו והם מרוך אשר התורה פי עלבכתוב בלתי התשובות ורסן בסתנ ערים לבלום ירם לאל אין כי נאלמהנוזזיה לפני כרחל לפניהם ארצי חבטי בראותי ובי מכא על ינון ונוסף לבי שכבלא

 פענוח ומכח הסטרא מכח שיורני ישראל טהכמי הבם ואבקשההאמא
 חיבר ג'ל אבוהב עטנואל הח"ר כי ואף שבע"פ תורה קבלת אסתתשכליות
 תורה בלתי שבכתב רעדה להבין אפשר אם )א( הוה רגרול ברבר"ט שאלות שתו כי לצרכי מספיק אינט עריק הנה וצדק אמת רבריו וכלהית( מניחי )ר"ל נומוליג"יאה שמו ויקיא הענק זה על מש-רי בל' נחסרספר

 1 ממיני משה שקבל התורה פ" הוא חזק פ" אם )ב( .שבע"פ
 בקצת וחולקים השאלת שתי בטקצת עסת מסכיטים המכחישיםוהנה

 פורש לא כ* אקמול האבר איוהד לידע קבלה התדע* טעיםשדיי
 הבת"י



רשם ראשוןויכוהכושי
 לבנה של ש חמה של הוא בתורה האמור החרש אם ללע וקבתווה
 במקצת יודו וכן . וכיוצא התפילין וצורת ובהוכם הסוכה בשיעור יכופשואבל

 מלאכות ובח"ל הממול נאבר חז"ל הורונו שאטת ויאמרו השניתהשאלה
 המצות כל ובפירוש בפירושן עמנו חולקים אבל כמונו בהם מורים שהםשבת
 וכל חמל קבלת כפי ולא דעתם אומד כפי אותן מפרשים שהם מהמתכמעפ
 חכורות אגירות אגורות נעשו ן ובכ רעתי קבלו ואומי לעצטו במה בונה וא'א'

 בסצותע קדשנו אשר אלהיט ה' את נא נירא בלבבם אמרו ולאחבורות
 שמע אבוך דברתי טלבי לא כי תדע ולמען , לכם יהיה אחת תורהוצונו
 מחברו ששם אחר מספר משלהם לידי שבא בקונמרם ראיתי שמצאתי מהלי

 בזמנים ביניהם היו טחלוקות ששלשה בוש ולא הורה אשר סשה בןאליהו
 יורמיים שהיו לפי בו מלין היו הראשונים שבדורות בשבת טילה לעניןשונים
 רוה ויקם קל"ב( רף פי"ט )שבת בשבת אפילו ימול השמיני וביוםנשם
 ובנים . ראשך ליום אותם וירמו שבת לחילול חששו אשר אחריהםאחג
 וחזרו אבותם לפרום אשר הדרכים מן מהר מרו שלישי דור להם יולרואשר

 כבראשונה שבת ביום ולמול להזור גמרו ובן השמיני יום של לעיצומווחששו
 השבת מגרש קורין שהם השמשות בין דהיינו החטה שקיעת אחראבל
 ולא הילול לענין שבת ואינו היום לענין שבת הוא סברתם לפי שאוטכני

 . ז"ל טרבריו למדתי אשר זה בהקש מענותיהם לסתור בקש הקלי והחכם שבע"פ תורה רוב מכחישים שהקראים נשמע הקול רביטדף : אחד ננושא שיהיו אפשר ואי הפכים שני שהםיבינו
 , שבכתב תורה פירשו חז"ל ; שבע"פ תורה בלתי שבנתב תורה להביןא"א

 8 האטתית שבע"פ תורה הוא פירושם כןאם
 שהוא אעפ"י שהרי מהקדמה נמשכת התולרה שאין הטכחיש ידיעוןלהנה

 אפשר אי ויאם* ויסכים ההקש של הראשון החלק במקצתסודה
 ויסכים הב' חלק בכל ויורה שבע"פ תורה בלתי שבכתב תורה קצתלהבין
 ויכחיש וימאן יחיש ימהר עכ"ז שבכתב תורה פירשו שחז"ל עמנוויאסר

 שהוא פרטים קצת שמלבר יאמר כי ירים בשתי אותה וירחהבתולרה
 מחשבותם פרי הוא היאר כל בהן וכיוצא והחדש מילה כגון בהןסודה
 חובה ולכן שקר( דוברי פי )יסכר רמונו המה וזקנינו ושחכמינו רז"לשל
 אמתית היא שהתולדה ולהורות בכל הא' החלק ולהחזיק להעטירעלינו
 תבל יושבי כל וידעו ויכירו צמחה תוציא כאיץ חז"ל קבלת אמתתובכן
 שידבר האחרונים ישראל מחבטי אהר גם אין עכשיו שעד ולפי .בסיני עברי סשה אל ה' דבר אשר הוא התורה בפירוש ולטרונו שהורונו מהכי

 ולהאריך פה להרחיב למכחישים לבם טלאם כלל וררך טעה אלא הזהטהענין
 אשר % ברוך אמנם מציל אין כי ותפשום רדפו לאמר הראשונים ננדלשון
 למחסה להם שתהיה בחסדו אם ובוטח היום נואל להם השביתלא

 הובשתה רבים מים לשאף לא כי לי אומר ולכי טכחישיהם מזרםולמסתור
 יומר ולטען אבותינו לנו הניחו אשר טקום למלאת שלחך אלהים ה' רקהנה
 החבר אהובי ועתה ישראל בית צבאות % ומכרם התורה מארץ הזההסיר
 שלומי חז"ל אמתת מכחישים לקךאת וסנור חנית והרק חל לבן והיההתחזק
 על לך ערש הראיות והושיעני אשאיך חלציך כגבור נא אזר ההראלאמוני
 קרומית חורפי ואשיבה אלעז הניע ומה ככה על ראית ומה שבע"פתורה

 : רבר הסה אלהים נן בעדןאשר
אכה



שם ראשכןדימחכוזרי8
 מחכמינו א' אין כי רברת אשר כ5 הדבת המלך אחם ההבר אמרב

 רהיינו בו תלוי שהבל הזה העיקר שיוכיחהאחרונים
 להם הירושה חרל אטונת על סומכים ישראל בס עם ש% לפי הואוהפעם ממיני סשה שקבל שבע"פ תורה היא והמצות התורה ע5 הנ"לשפירוש

 לאסר לבם על שתו לא ולכן מאמינים בני מעמימם דור אחד דורמאבותיהם
 המתפרצים שרבו יצא ומזה חז"ל נגד שוא דבר פיהם אשר לקראים נשיבמה

 א% צריכים ובבן . הזה ובזמן האלו בימים קבלתם על סרהוהטרברים
 שניתנו המצות שכל אוכיח וראשונה . אטת ודבריהם אטת הם כילהזריע
 הנביאים שביסי אוכיח כך ואחר ש פה בעל היו משה תורת קורם ה'סאת
 בתורה המפורשות במצות ושאפי שבע"פ תורה להם היה הפקראמחברי
 חז"ל שממרונו שבעיפ תורה שפירוש ואצרף אברר ואמ'כ סתומות מצותיש
 ל% שנחן אלהינו סאת תהלה אשאל אך . מטיני משה קבל אשר היאהיא
 וינדיל ינחלו חכמים ונבור שמו בכוך רבר על יעזרני אמתתורת

 $ ויאדירתורה
 פה בעל שרובה ישראל לעסו תורה לתת היתה השי"ת שמנטתלהיורצ

 הסצות פה בעל לקבל היותו מתחלת האנושי למין להרנילרצה
 לקבל ישראל בני עם יולרו בנים אחסון לדור לזרה יהיה לא למעןשצוהו
 ב'( )בראשית לאדה"ר שצוה הראשונה המצוה ולכן פה בעל תורתםרוב
 נכתבה לא שהרי בכתב ולא בע"פ היתה ורע פוב הדעת מעץ יאכלשלא
 שהשי"ת והראיה חרצה לא מצית וכן טסיני תורה קבל שמשה עד פפרעל

 את עליו והצדיק התורה והוא הבל את אחיו את הרגו על קע אתהעניש
 היה מתחלה מותרה היה לא ואם . טנשוא עתי גדול ר( ושם באמרוהדין

 ראית וכן , בנפשו שבחייב שהרוצח יורע היה שלא ולוטריט5להתנצל
 היה שלא וראי לה' טשפפ וטאזני שפלס וכיון דרכו את בשר בלהשהית וכי מפניהם חסם הארץ טלאה כי ו'( )שם אותם שהעניש הטבולסדור

 שלא לנה צוה וט . מתרין כן אם אלא מלקין שאין רעת לארם סלטרהשכל שהרי והזנות החסם איסור על וצום תחלה בהם ,שהתרה לא אםמענישם
 וחנף תאכלו לא דמו בנפשו בשר אך "( )שם שנאטם החי מן אבריאכל
 עפם . ישפך רמו באדם האדם דם שופך )שם( שנאסר הרציחה עלתוהו
 אבימלך לבית רחם כל בעד ועצר כ'( )שם , גדולים ננעים פרעה את פעיגב(
 והיא עסה להיות אצלה לשכב שרצו טפני' אברהם אשת שרי דברעל

 . ובהים ויזבחו מזבחות בנו והאבות ונח והבל ?P~1 מצינו עשהובבןצדין 2 פה בעל ניתנו וכולן תעשה לא מצות הם אלו כל , בעלבעולת
 ועמורה מדום הפיכת קורם ואמר המילה על לאאע"ה צוהדמצהת

 יצהר אשר למען ירעתיו כי עושה אני אשר מאברהם אני המכסה יתז()שם
 אין צהר יעקב . ותורותי חקויה טצותי 5שפהתי וישמור כגו( ושםעליו יהעיי וטשפפ צרקה לעשות וי ררך ושטיו אחריו ביהר ואת במואת
 ולאבות ולנח ולהבל לקין להניד הרר שסים עלת מי ליראפר ומיורני ובעה שלל חאלהיפ לו חק אשר לב פטם איש סנל אשאליערןה ז שטלוו;יכם השהקפווהפתיע, ביקבכם אשר הנכר אלהי אצן הסירו ד"ה( מזפ עכז אשר כל ואוןהיוזו

 בני בובתי וסתפ%ם מהקצהשכשקב"ה
 ארם.

 זה ןוי5 אתו השכל שהדי
 . וסלואה תבל לי כי לך שטף לח ארש חם י( )אהילם כלכתיבאלא

ולפה



השמ ראשוןויכוהטי*
 נמדף מינק ומה עשה מה נפסל למה קין ושל הבל של קרבת נתקבלימה
 והטשפפ הצדקה הן מה אשאל וכן . ניצה לא וזה נרצה שזה לידעלהם

 לשטור בניו את ושצוה אבינו אברהם ששכי והמצות והתורותוהחוקים
 אטה וכן . המילה אלא ידענו ולא הכתוב ספשפ רבו כמו שרבושנראה
 שיבטש ואבן עץ של או מתכות של בצורות נמצאת פוטאה או רעדבר
 אלא . שטלותם ולהחלקן ליצהר יוצרכו ולמה , רשותו תחת ישנס אשראת
 השי"ת שצוה והמשפמים ההקים שכל בהכרח ולהאמין להודות שצריךוראי
 בין . וכו' גזל טילה החי טן אבר כגון לנו הגלוים בין סיני הר מעטרקודם
 היו כולם באברהם הנאמרים ותירותי חקתי מצותי כגון לנו גלויםשאין
 אנשים או איש לאיזה האלה הדברים כל השי"ת וצוה . בכתב ולאבע"פ

 משה שבשי הטקרא מן בו רוח אשר איש כל לעיני ואערכה אוכיח אה"בו* ! החבר אהובי רנת יפה הכוזרי אטרג 4 נרע לא ואנחנו סמנו ונעלם זמןבאיזה
 משא תשאו ואל בנפשותיכם השמרו ה' אמר כה יו( מימן )סוףירושלים בשערי טכריז ירטיהו שהרי . פה שבעל תורה להם היה הנביאיםושאר
 ביום מבתיכם משא תוציאו ולא ירושלים בשערי והבאתם השבתביום
 שנשמרה לומר צריך א"כ . כולה התורה בכל זו מצוה טצינו ולא .השבת

 : ירמיהו ע"י שנכתבה ער מרע"ה משות פהבעל
 שירמיהו ולומר לחלוק רין לבעל טקום יש עדיין אבל הוא כן כדברך אה'כה

 : המשא שיעור פירשלא
 לישא דרבן שאין ושרים מלכים עם טדבר הוא שהרי ראיה טשם אה"ת1

 דרכן שאין גדולים עם שריבר וכיק מלאכה ובעלי כסבלים כבדסשא
 שמר צריך ואסרן אגרת או קמנה ספתה או סורר כנון קל טשא אלאלישא

 : נאפר קל משאשאף
 המלך עם ריבר ושירסיהו בעלטא השערה שזוהי המכחיש יאמד אה"ק1

 אסור כבד דטשא ולעולם . לעס להלקות ורצועה סקל בירו שישלפי
 : סוהר קלאבל

 אמר דהע"ה שהרי בתורה שמפורש כמעם קל משא איסור אה"חח
 ביום . הבריאה היתה כך ובכן וגו' נעשו שמים ה' ברבר ל"נ()תהלים
 תוצא בששי . המים ישרצו בה' . מאורות יהי בר' . הסים יקוו בגן .רקיע ויהי רקיע יהי בב' . אג' ויהי אור יהי א'( לבראשית השי"ת אמיהראשון
 . חיים נשמת באפיו ויפח הארם את וי.צר . ורמש בהמה חיה נפשהארץ
 . השביעי ביום וישבות וכתיב צבאם וכל והארץ השסים ויבולו ב'()שם
 לנרום יבול שאינו דבר שהיא בעלמא ממאסר אלא שבת לא שכשבתנטצא
 בעל בלתי שהוא יתברך שבו ספני חרא . מעמים משני ויניעה ליאותלו

 לסרים נטצינו . כלבר יום בכל מלות שרף הוצאות על וייגע שייעףאפשר אי לכך ראוי שהיה ח"ו תימא שאפילו נ' . ויניעה ליאות יתכן לאהכלית
 האיש ולכן . המעמים מב' ליגעו יכול היה שלא סמה שבתשהקב"ה
 הקב"ה גרובת כמו ישבות לא בלבד כבר ממשא ישבות אשרהישראלי

 pllnel מחקנו שבת שומי באמת אזי קל מטשא אף נשישבותאבל
 4 יתברךבבריהם

 הן מאת הוא לדשות כישות הוצאה שאיסור חרא * היתי מיניהותשפע
 נאטם וסועפ קל סשא שאפילו ב' . קךמיהו ערות לפי השפיםק

ומזי



שם מהישדןדיכדך[כוזרי10
 בשבת יורר היה שלא בטן רמו ידי על אלא בתורה זו מצוה נכתבה שלאוכיון
 בע"פ שהיתה לומר צריך היתיר לישות הרבים כרשות יביאו שלאבדי

 ; ירמיהו ער סריקהסיסות
 ,: לכך ירמיהו כיון לא ורילמא אה'כט

 מאלה טקום לבעטם מקומות בכסה בשבת הם'5אכה אסיה התורה אה"חי
 לוסר כתוב זר ולא ראו עינינו ,ואעפ"כ מהותה ולא גדרה לא פירשלא

 נמצא מקושש שם כח להבין דעתנו נשים ואם ה' פי על נסקלשהטקושש
 הכתוב כינהו הטעשה פשט ולפי קש אמו בן ואחיו קשש משורש נגזרשהוא
 שכולו במדבר אירע שוה לפי עצ~ם כהיוז או מלקט קיאו ולא מקוששבשם
 אלא סרק אילני ולא פאכל אילני לא תצמיח ולא תזרע לא מלחהארץ
 קראם לכן והקש האילן בין אמצעיים והם גמלים מאכל שהם ודרדריםקוצים
 קלה מלאכה שזו לך היי . עצים מקושש ואמי יחד השמות בשניהכתוב

 : בעבורה אדם נסקלואעפ"כ
 : ונכוחים טובים רבריך ראיתי אה'כ14%
 בשר שימול י"ז( )בראשית ע"ה אבינו לאברהם השי"ת .צוה אה"חיבל

 ישראל לעמו צוה וכן כם12 ומקנת ביתו וילידי ובניו הואערלתו
 האבר בתורה פורש לא אבל . ערלתו בשר ימול השמיני וביום יב()ויקרא
 להקייב צונו וכן . במקרא מקום בשום נזכר ולא לזה ולא לזה לאהנימול
 השבתת על ג"כ וצונו האביב חרש הוא הראשון לחרש בי"ד פסחקרבן
 השביעי לחרש בעשור נפש לענות נ"כ צונו . יט'ם ז' מצה אכילת ועלשאר
 ועכס כרת ענשו ששלשתן חמורות מצות ג' הרי מלאכה בו לעשותושלא
 צריך החודש אם ויה"כ בפסח ולא שימול האבר איזהו בתורה פורשלא

 לנו יש אם לירע אפשר אי ולבן . הלבנה או החטה מהלך כפילמנותו
 ואין . רתקופה או רהרשים תשרי אם ונימן תשרי ומועדי הפסח חגלשמור
 והנביאים והשופטים ויהושע משה בימי ה' מועדי כל שמרו שישראלספק

 ודקדוקיהן פרטיהן בכל הללו המצות פירוש שירעו בהכרח וצריךומלנים
 תורה להם היה האלו הצדיקים בימי כן אם הנ"ך בכל אינו הפירושוזה

 : פהשבעל
 : בזה יורה רז, ברברי המכחיש אפי' אה"סיג
 נכנס ולא בתורה נכתב לא וי"ט בשבתות ומכירה קנין איפור אה"חיד

 נתפשט כן ואע"פ טלאכות בט"ל מזיל טנהו לא שווי מלאכה מוגתחת
 תקנת הוא אם או מסיני למשה נאסר אם נורע ואי ישיאל בכלאיסורו
 באלה י"ו( )בנחמיה הנולה עולי עליהם שקבלו בנחמיה מצינו אבלחז"ל

 האלהים עבד משה ביד נתנה אשר האלהים בתורת ללכתובשבועה
 נתן לא ואשר . וחקיו ומשפטיו ארוננו ה' מצות כל את ולעשותולשמור
 המביאים הארץ CP1' . לבנינו נקח לא בנותיהם ואת הארץ לעמיבנותינו
 קדש וביום בשנת מהם נקח לא למכור השבת ביום שני וכל הם9קותאת

 כהם ששתים מצות ג' כאן הרי יר כל ומשא השביעיות השנה אתונתוש
 הקנין איסור אבל . השסיטה ושנת תתחתן לא דהיינו בתורהכתובות
 הצדיקים ואעפ"כ ברמז ולא בהדיא לא בתירה נמצא לא קרש ביוםוהמכירה
 מביאים בה ישבו והצורים י"ב( )שם כתב ונחמיה . ה' פצות קיאוהוהאלו
 חוף את ואריבה ובירושלים יהודה לבני בשבת ושכרים סכר וכלדשו
 עם את מחללים עושים אינם אשר הזה הרע הרבר מה להם ושמרה*וידה

השבת



ןשני ראשןןיכנרןקכוזרי
 מצות שתי שהן והשממה החיתון בין והסכירה הקנין ששמו הרי .השנת
 ועור , ארוננו ה' פצות וקראום שתיהן עם אותה וכללו בתורהכיבבות
  טצינו ולא הש"י מאת היא המצוה שזאת נטצא שבת מהללי העובריםקרא

 : בע"פ היתה א"כ נחמיה ערשנכתכה
 ע5 מיה שצועק מעמום ומכירה קנין איסור הוכחת לא ולמה אה'כטר

 ונשבירה החרש יעבור מתי ( ח )עמום אומרים שהיו שעריםמפקיעי
 : בר ונפתחה והשבתשבר

 אברבנאל יצחק רון והרב וייי"ק ורשיי עוזיאל בן שיונתן מפני אהיהטז
 דכתיב דשמפה אלא בראשית שבת אימ' עפום דקאמר בשבתכפרשים

 שאין מפסוקים אלא ראיה להביא רוצה ואיני לה' שבת האוץ ושבתהבה
 : בפירושםמחלוקת

 : שפענת במה כיוונת יפה אה"כין
 לטיעונו אלא קבלה צריכין אנו שאין הוא חז"ל מכחישי סברת אה'היה

 כבעיא שלא אוכיח ואני הצריה כל בתורה נהבארו הרוב שהריטצות
 בתורה המפורשות אפ" אלא קבלה צריכות הזכרתי אער הסתומותהמצית
 דבריהם כנפי ריהוט יעלימו לגרוע או להוסיף כדי בהן שאין שנראהבאופן
 לנו יצא ומזה . במקרא שהוזכרו לולי דעתנו על עולים היו לא אשרענפים

 לתורה צריכין אנו שאין אמרו שהם המכחישים ובין בינינו גדולהמהלוקת
 הדר עץ ופרי והדש מילה כגון , בלבד הסתומות לכצית אלא.טבע"פ
 לתורה צריכה שבכתב התורה כל שכמעט אומרים ואנו , באלויניוצא
 קצת לפניה מצינ והנני . ההתום הספר כדברי לנו תהיה ובלההשבע"פ
 להנגינן אפשר היה שלא אחרות נצורו בכללן אשר וברורות כפורשותכצית

 : בטקסט שנכו2בו לא אם פניםבשום
 . בפיך ה' ישים אשר את אשסעה אה"כיט
 אשר הארץ אל אלהיך ה' יביאך כי ז'( )דברים הוא הדר כתוב אי"הכ

 והאמרי והגרגשי הורתי ספניך רבים גוים ונשל לרשתה שסה באאתה
 בתך בם תתחתן ולא וגו' רבים נוים שבעה והיבופי והחוי והמריזיוהכנעני

 אלהים ועבויו מאהרי בנך את יסיר כי לבנך הקת לא ובתו לבנו תתןלא
 אומה כשום ולא בלבד עמסים בשבעה החיתון לנו שאסר הרי וגו'אחרים
 סתום דבר לא בה אין אשר ומפורשת ברורה טצוה היא וזו אחיתילשון
 נשים אהב שלמה והמלך י"א( 4מ )מלבים שלמה ע4 כ,תוב אטנם טסופקולא

 פן חתיות צרניות אדומיות עמוניות ג מואביו, פרעה בת ואת רבותנכריות
 יבואו ל4: והם בהם תבואו לא ישראל בני אל ה' אם,- אשרהגוים
 ביניהן אין אבל אומות שש הרי . אלהיהם אווי לבבכם את יטו אנןבכם
 מן כולן על אמר כן ואעפ"י והתיות צרניות שהן עטמין מז' שתיםאלא
 שהכתוב שאעפ'י א"כ ליסר צריה . וגו' בהם תבואו לא ה' אסר אשרהנוים
 שבעה אלא אמרלא

 עבשיי
 דאי ישראל שאינן האומות כל על כן גם כוונתו

 עממין משבעה שהן נלבני ורגעיות צדניות להזכיר לו היה הכי תיסאלא
 ס8ורשת מצוה בידנו שיש ומצא 1 כראשנן וראי אלא . מהשארולשתוק
 פעמים ושלש ששים שכוללת רואות ועינתי . להוסיף אין שעליהשנראה

 : אושת ע' שאר דהיינו שאוטמת סמהיוחם
 דשלטה לך אימא רלעולם בירך חים העלית סכבורך במחילה אה"בכ84

 וטצריות רותחתן בלא הן ורעליות צרניות דהרי יבא בלא כולן עלעכר
וארוטיות



שני ראשוןריכרחט9י18
 עולם ער ומצרי אדומי אמר דהכתוב יבא בלא ועמונית ומואביתוארומיות

 . כדיניה והאי כדיניה האי יבוא בלא עבר דשלמה קרא אדד שפירא"כ
 טואבהן ולא טואבי עטונית ולא עטוני שאמרו חרפ בדרש תשיבניואל
 מדבריהם ראיה להביא רוצה אתה שאי אמית שאתה חרא , מעמיםטשני
 דרשו שחז"ל וכשם ספונך לך שישיבו ב' . קבלתם אמתת שתוכיחער

 בתריה וכתיב ה' בקהל טטזי יביא לא כתיב ויאדרו הם גם יררשוססוכיס
 ער ומצרי ארוטי יבוא ולא עולם ער ה' בקהל אבי ום עשני יביאלא
 אחד סטור מה שלישידור

 זכרים.
 הגוים פן נולן על קרא מקאטר והיינו . אמורים נקבות יא' וכרים א'וכו' ומואבי עמוני אף אמורים נקנות ואהד

 ואטטו ומואב עמון נקבות התירו למה ועוד , בהם תבואו לא ה' אסיאשר
 ; מאלו אלו נשתנו טה וארום כצריםשל

 העם באזני , משה בספר נקרא ההוא ביום י"ג( )נתטיה כתיב אה"הכב
 עולם עד האלהים בקהל ומואבי  עמוני  יבוא לא אשר בו כתובונטצא

 איתא ואם מישראל עם כל ויבדילו התורה את כשמעם ויהי וגף קדטו לאכי
 שהבדילו לומר צריך בטשמע נקבות א' ו זכרים א' יבוא בלא שהואדבל

 2 והנקבותהזכרים
 היה: כך שהיה מעשה יייימא אה"בכנג
 ההם בימים נם )שם( הסמר בסוף כתוב רהרי כן עומר אפשר א* אה'אנקר

 מואביות עמוניות אשרווייו,ז נשים הושיבו היהודים אתראיתי
 למעול הזאת הגדולה הרעה כל את לעשות הנשמע ולכם ונו'ובניהם
 ומואבי עטוני יבא פלא דבלאו איתא ואם נכריות נשים להושיבבאלהינו

 הנקבות כן נם הבדילו הזכריב שכשהבדילו לומר צריך במשמע נקבותאף
 שהאמת וראי אלא . נכריות נשים בכלל והזכירן חזר הלכתא למאי כןואם
 ישראל כל ביר קבלה היתה ושכך עמונית ולא עמוני שדרשו חז"לעם

 והנשים אקיא ואסטכוה רבנן אתו נחמיה ער נכתב ולא כיעיהפימות
 יבא דלא לאו משום ולא נכריות נשים משום נתגרשו ומואביותעמוניות
 המפורש שאפילו הרי , תתחתן רלא בלאו נבללו נכריות נשים וכל ונו'עמוני

 לוטן הנקבות ועזבי הזכרים הבדילו אחד שבזמן לומר אפשר חה'ככוץ : קבלה צריךשבתורה
 ו יבוא לא בכלל הם וסיאב עמון של ונקבות שזכרים לעולם אבל .אחר

 כתיב והלא שנתגיירה אעפ"י רות את בועז נשא איך כן אם אה"חכן
 העטונית נעסה בן שהיה רחבעם סלך ואיך . עולם ער וסואבבעטון

 ונמצא בנה אלח בנך קיוי אינו הכותית ופן השפחה טן הבא בנך 5wpוהא
 : שלמה בן היה לא שרחבעם זה כלללפי

 ראיה והבאת שכחת איך יודע איבי אבל  סתות שהוכחת במה ימת איככז
 : לעשות בדעתך שעלה מה כפי קבלתם אמתת שהוכחת קורםמחז"ל
 עש ונלותו מבבל עזרא שעלה אחר . זה להוכיח הולך הנני אהנהמז

 סתר בעיניו וירע הארצות בעטי הקודש זרע שהתערבו לו הוגדהוגר
 באלהיה מעלנו אנחנו לעזרא ויאמר יחיאל בן שכניה ויען . ויצוםויבך
 ועתה זאת על לישראל כגוה יש ועתה הארץ מעמי נכריות נשיםוהשיב
 והח*דש ארני ובעצת מהם והטלר נשים כל להוציא לאלהינו בריתהכרתח
 האמהות כל להוציא ברית שכרתו דמי יעשה וכתורה אלהיםבמצות
 פנ* המכסות אש חז*5 תקנת 9 שאין לומר יעשת וכתורה ואמרווהבנים

קרפ



ןשמ ראתכןויכחדטדי
 אנא . הבנים לנבי הכחט בכל כזה נמצא לא הקפיה נדת *לאארם
 בן ממנה והוליף נכרקץ שהנושא בתוה רסיזא היכא 5י אמור המלךאדוני

 : רפשה בנים עלאם
 באוזך ואם הנה ער ראיתיו לא אבל מקום באיזה שנרמז אפשר אה"קכם

 עתה: לעת ברעתי אינוראיתי
 לו ויקרה אשה % יתן אדיניו אם כא( ושמות עברי בעבר כחיב אהאל

 שהבנים הרי .ן בגפו יצא והוא לאדוניה תהיה מלריה האשה ובנותבנים
 : ישראל האב אל מתיחמים אינם ומנכרית כהטפחההנולדים

 פהלכות פם'ו )רמבשם בנך סדבתב ודרשו מאחדי בנך אתימיר טדכתיבכי דילפי כ"ג( דף רשבועות בפ"ב )עיין הזיל דרש זהו אה"כ1
 אלא בנך קרוי איני הנבריח ומן השפח' מן הבא בנך ו"( דין ביאהאחזורי
 ראיה כי לך ודע טמערב מזרת כרתוק סהפשפ רחוק הדרוש אבלבנה
rwl~לשום אהדת ררך לך תכין ובכן המכחישים פני את יקעה לא 

 : לפיהםמחמום
 בדרשות לפכחישים להשיב נכון לא כי ירעתי אדוני ידעתי אה"ח1

 וילריה האשה שנאמר קפא משתעי הבשפחה מורו ב'ע אמנםרעל
 ימכר כי פ"ו( פרברים והכתיב עבריה איליטא , שפחה ובאיזו , לאדוניהוטויה
 2 מרבר הנתוב נכרית בשפחה ודאי אלא . מעמךחפשי תשלחי השביעית ובשנה שנים שש ועבדך העבריה או העברי אחיךלך
 2 לעבד שנישאת יפי בשש יוצאה אינה דוקא וזאת בעבריה ויילמא אה'כלנ
 יכול שאית שארו"ל למכרה ימשול לא נכרי לעם כ"א( )שמות לאו ואם* לבנו או לו אותה שייעד שצרעו אומר הכתוב שהרי כן לומי א"א אה"כלר

 הרעת על יעלה ואיך ישרים ה' פקורי דודאי ועוד . אחר לאיש'למכרה
 תפאה אשר עון 5ה אין אשר והאמה בשש לחפשי יצא בגנבתו שנסכרשמי
 כנום )ויקפא אומר שהכתוב ועוף . ימיה כל חיוה ואלםטת שפחהתשאר
 ו הן עברי בכ1 ואינן ממצרים יצאו לאהנשים וכי עבד מסכרת ימכרו לא מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר הם עבריכי
 1 כן לדבר לבו מלאו אשר הוא ואיזה זה הוא מי ושלום חם אה"כלה
 וילרטץ האשח וכתיב שיא משתעי נכרית בשפחה שבהכרה נמצא אה"בלו

 : DnD והנוקר נשים נ5 להוציא עזרא 5מר וסכתן בנו ולאבנה קשוי הנכרית ומן השפחה מן הבא ישראל בן א"כ . לאכוניהתהיה
 אחר הולך לגריעותא חרתי ביה ראית שפחה בן דוקא ויילמא אה"בלז

 8 ישראל ולרה , חרא אלא בה רליכא חורין בת ננייח בן אבלהכנום
 אם , לא או בשפחה נכלל ושרין בת נכרית בן או נפשך מה אה"חלול

 שלא וא"ת . מתום יש בתורה בטפורש אפילו הרי שנכללתאמר
 ביים שהיתה מקבלה הנכריות בס הוציאו וסיעתו שעזרא יומר צריךנכלל
 ברמו אפי' בתיה נכתבו שלא פה . בעל מצות הרי . בן לעשותשנטן

 8 יעשה ובתורה אמרו רובו ובני ועמא , רעתךלפי
 הכתוב עברי שעבד אומרים שהטכחישים שמעתי אבל . יישר אה"כלמ8

 ובש ישמעאל בני כמן אברהם ממשפחת רק ישראל אינובתורה
 : יגעת לריק כן הרבה ואם . עשו ובניקפורה

 וסהר משפמים פ' בריש משטם הזאת הסברא הביא הסאב-ע אהרהם
 ההם לא הנביא אמתי בן יונה הכי ראי ואמר ורעת פעם בפובדבריהם

מישראל



שני ראשיןויבמיהכונף24
 אהל הפלשתים אמרו עלי ובימי אנכי עברי למלחים שאסר לפימישראל
 לעברים תעבדו פן פלשתיפ לאנשים והיו התחזקו ר( א )שמואלאלרעהו
 . *שראל בני על כן אומרים שהיו לקראים אפ" ספק ואין , לכם עבדונאשר

 והעבריה העברי שפחתו את ואיש עברו את איש לשלח כתיב )ל"ר(ובירמיה
 אחיהו ביהודי שפירש הרי , איש אחיהו ביהודי בם עבר לבלתיחפשים
 עמך אחיך ימוך וכי כ"ה( )ויקרא כתיב ועור . יהודי והיינו עברי שהיינולומר
 שנים שש כתיב עברי ובעבד , עמך יעבוד היובי שנת עד וגו' 5ךונמכר
 שיפה גסצא ,  וארום  וקטורה ישמעאל מבני היא עברי  עבר  ואם ,יעבוד
 אשר הם עבדי כי כה( נוי89א הקב"ה שאמר ועור . ס'פ שיעבוראפשר והישראלי שנים שש אלא עובר אינו העברי שהדי , הישראלי מהעבדכהו

 אלא אינה זו פענה וראי אלא ממצרים ויצאו בטצרים נשתעבדו ואדוםקטורה ובני ישמעאל בני וכי . עבד מסכרת ימגרו לא מצרים מארץ אותםהוצאתי
 : וסכלותפתיות

 מן יצאת היום כי יותר להטריחך רוצה איני אמנם , דברת כן אהובבטא
 אשר במלון ותנות לך ובכן ויגע עיף ואהה לעיר באת והיוםהים

 על לחם תאכל ואתה משם ולקחתיך מרך ושלחתי במחיצתי עמי לךהוכן
 : עמנו היוהך ימי כלשולחני

 להכירם בעיניך הן טצאעי מדוע לעולם דור המלך אדוני יחי אהיהמב
 ושנים ימיך על ימים ויוקף פעלך ה' ישלם ישראל בחכטי הצעירואנכי

 : שנותביעל
 : עטך יהיה וה' לשלום לך אה"כבמג

 שניויכוח
 4 והמצות התורה פירוש מלבם בדו שחז"ל אפשר שאייוכיח
 אל להבר לקיוא ונכבדים רבים שרים המלך שלח הצהרים מ4*ם השניבשבם

 החבר וילך . ועבריו שריו לכל ההוא ביום יעשה אשרהמשתה
 ולנדולים לבדם ולחבר לו וישימו ויצו לשלום המלך לו וישאל למלהוישתתו

 2 הסעורה אחרי ויהי ה' את ויהללו וישתו ויאכלו לברםושרים
 חקים פלבמ שברו באמרם חז"ל על טתרעסים שהסכתישים שמעתי אה"כא

 הדבר על תוסיפו לא ד( )דברים על והעבירונו ה' צוה לא אשיומצות
 בתורה כתוב כך ופוענין וט' מטנו תגרעו ולא אתכם מצוה אנכיאשר
 שלא הוא הכתוב ומשמעות . תאכלו לא טרפה בשרה ובשר נ"ב()שסות
 והעלו לרבר דבר השוו הם אבל , דורם הי מבעל שנט-ף חי בעללאכול
 תלאים מיני לה שיש כל אפי' אלא אסורה כמשסעה רמריפה מבעיארלא
 בוקא או צלעותיה ונשתברו שנפלה כטן n~po דרך לה שבאו בין סכותש

 ש מכה מחסת בין ועלי מחמת בין ניביה ונתעכלו טדוכתיה רשףראטסא
 חמק ר": שסיפנם מינים ה' בו וכללו נונ מדפה מטלת עשו ובכןנפילה

 : פרפיות ע' אותם שקראו אישים ע' מינים הע' ותחתנפ"ש
 ביום מלאכה העושה כל ל"א( )שם בשבת טלאכה נעשה שלא השיתצוה

 שתחת המינים ולא הטלאכה נדר לנו פירש ולא . יומת מותהשבת
 תחתיהם ושמו מלאבות אבות שתיאום מינים לב"ל הלקוה חז"ל אבל .מוגה
 אלא לתולדה אב בק הפרש ואין , תולרות שתיאום אישים וכסהכסה

 חפאת חיב בשוגנ הרבה מלאכות אבית שהעושה שבת( מה' פיז)רמב"ם
 עשה או ח' מביא אבות עשרה או ח' עשת אם כנון . ואב אב לכלגהת

חטאות




