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 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



תשם שניויכףכהרי
 וויכ אינו מאה הן אפ" תולרותיו בכל אחד אב עשה אם אבל .חמות
 : החבר אהובי זה על תשיב וטה ו בחרפה חיינו לאברמספר אע וכרכים ממוננו להפסיד דרכים ע' לנו שהציעו הרי . י חטאתאלא

 ועלית וקמת ונו' דבר סמך יפלא כי י'ז( )דברים ציה הש"י אם אה"ח 2ג*
 הא"ש וסת וגו' בזרון יעשה אשר והאיש יורוך אשר התורה פי עלוגו'
 הפסוקים ובלבלו מתום מהמפורש עשו שחז"ל שאוסרים ספני אה'כג : בזאת ברה ה' מצות נגד ולצפצף פה לפצות לקראים לבם מלאם איך .ההוא

 בתולרות שעשו כסו רצונם כפי לפרש להם מקום שיהיה כריהפרורים
 ; המצות כל בשאר וכמעט ובהרפיותהמלאכות

 או השר או הפלך כגון ודתות נטוסים לעשות נח בירו שיש ם, אה"חו*
 מנמת ישים לא לעמו טוב ודורש וישר צדיק הוא אם העם מוניקבוץ
 הוא ואם . ובטונם גופם לשטור כדי ולטובתו עמו להנאת אלא נימימיופני
 ולא וזהב כסף אוצרותיו למלאות כבר עול עליו ישים הטמון אחרלוצפ
 הוא אבל יחסיר לא והממעיט הסרבה יערקו שלא באופן מם עליוישים כסרות בינוני הוא אם אך . אביונים ולאנקת עניים לשור רחמיויבסרו
 . לעפו ולא לו הב' 1 לו ולא לעמו פוב יעשה שהא' נמצא בריותלעולם
 בעולם עזר או פלך ימצא וכל יראה בל אבל . לעטו והמיעוט לו הרובהג'

 בה-כים גופם ולאבר מבונם להפסיר ולעמו לו רעים ונימוסים רתותשיעשה
 : שוניםטררכים

 ; כראמרת מסתברא נמי הכי אה"כה
 נמצא והמרפות התולדות דיני מדעתם והומיפו מלבם בדו חז"ל אם אה"תן

 מרפות יא-ע אם הנה כי . לעם ורעים להם רעים וחקים רתותשעשו
 יעטור אם וכן . הארץ לעם כמו לו אסירה יהיה החכם של עוף אובבהמה
 אין כי סקילה חייב במויד חמאת יביא בשאג מלאכות מתולדות אינהעל
 עשו שחז"ל יסופר כי כן אם ה.אוסן . איסור ברבר ההריוני טן לחכםיתרון
 בגוש הן ישראל ולכל להם נזיקין אבות אלא שאינם נימוסים והטציאולתות

 : הארץ לעם ולא לחכם לא ותועלת הנאה שום בלי בסטוןהן
 ; איש לב על יעלה לא זה אה"כן
 שפירשום אלה מלבד טצות כמה יש שהרי קמה הוסף טים הוספת אה"חוץ

 : בקולם ולשומעים לספ-שים גדול נזק יבוא וטפירושם ז"להם
 : מהנה קצת לי נא םפ-ה אה"כמ
 ומשסע . וקניך פאת את תשחית לא כ"1( י"פ )ויקרא בתורה כתוב אה"חי

 , הפאה היא איזו בתורה נתפרש ולא א' בפאה אלא איסור שאיןמהכתוב
 הקלו והם בטקצת או כלים מיני בכל היא ההשרועה אם נתפרש לאלכן

 רמב"ם רע"א כ"א ודף ע"א כ' דף דמכות )פ"נ שהרי בפאות והחסירובבלים
 ובמספרים בתער אלא השחתה אין צכרו קוא( סי' סי"ר ע"ז טהלכותפי'ב
 בשום לגמרי הפאה גילוח איסור משסע הכתוב שמן אעפ"י סותר תערכעין
 שהמשחית אומר גוו ובכן . חמש שהן אסרו הפאות ~ענץ . מם או כליסין

 : חמש לוקה בתערזקנו
 אסו בחלב גדי תבשל ~א י"ר( דברים ול"ד כ"ג )שסית אומיהכתוב

 אלא אסיר ואינו , בגדי אלא איסור אי1 כמשסען הדבריםואם
 היא אפי' אמו שאינה אהדת בחלב לא אבל אמו בחלב ודוקא 1בבישול
 סי"ר מ"א מהלכות פ"א רמב"ם , ע"א קי"ר רף רחולין )בפקח והם .סמינו
 . במשסע ורחל פרה אפי' אלא נרי דוקא דלאו אכרו פ"ז( סי' בחיב בשרואף

ולא
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 אמהו' ובן התורה מן אשר אוית בחלב שנא ולא אסו בחלב שנאולא
 אחר . בישול שליסור א' מעסים נ' גדי תבשל לא מנאמר קפ"ו( רף)שם

 טלקות אלא העניש לא שהכתוב הרי . הנאה לאיסור וא' . אכילהלאימר
 שבשר אמרו נ'( סעי' צ'ב סי' בחלב בשר הל' )סי"ר עוד . ג' חייבו והםאחר
 הלב כזית נפל שאם דהיינו נבלה נעשית עצמה מעיכה אסרינןוחלב

 אשית עיסה חתיכה החלב לבפל ס' התיכה באותה ואין בשר שללהתיכה
 סותרות והשאר טשליכה סבירה אם ואז החתיכה כנגף ס' וצריךנבלה

 . להתכבד ראויה אם אסורות החתיכות כל לאו ואם צ"ב( סי' מי"ר שם)רטב"ם
 1 גדול ממון הפטר לך והרי בתורה נרמזו שלא חומרות וכמה במה לךהדי

 הפשע ל8י כן אם . סתם כלאים תזרע לא שדך יש( י"מ מיקפאכתיב
 וא8י' מיל עשרים על מיל עשרים יהיה אפיי שרה לארם לו ישאם

 טלין יותר בו לזרוע אסור הארץ כל סלא ואפי' רבוא ואפי' אלף יאפי'גן
 לכתחלה טינין ב' בו לזרוע יבול ואז טרובעות וחומש אסות עשרההיינו פנוי רובע בית שיעזוב ש( רין נלאים מה' פ'ג )רטבים אמרו חז"ל אבלא'
 ופרנסת פרנסתו וממנו שדה לארם לו יהיה אם שהרי . נדופה חומראויו פפחים ששה בתוך מינין ב' שיורע ער לוקה אינו זה שיעור בתוה זרעואם
 לא מרובעות וחומש אמות עשר לעזוב מוכרה הפף לפי לחם בצמצוםברעו
 פפהים ששה אלא יחיו לא ואפילו פזה גדול בנזיקין גרסא היש . זרעמקום
 ל"ו הס מרובעות פפתים שששה לפי הוה המדולדל לעם גדול נזקהוא

 דנלאים א"ג ברתנן סני משהו בהבדל והלא כך כל החסריו ולמהבשמח
 1 וכון אחת גומא לתור ורלעת קישות ארם נופע ה'(טשנה

 לאות וקשרתם ו'( וקברים שנאמר ובראש ביד תפילין יהמח השייצדנו
 בצורת ולא בחומי לא הקפיר שלא נראה הכתוב ומפשפ וגו' יףךעל
 הנחתן מקום ושינו שלשתן על הקפידו חז"ל אבל . בצבען ולאהתפילק
 , שמאל זרוע היית יפכה שעל א'( דין תפילין טה' פ"ר ורמב'םופירשו
 אמרו התהמר ועל . שם רופם תינוק של שמוחו המקום סוף ער במצההשער עיקרי מהתחלת העימם בין כנגר אלא ממש העימם בין אינו עיניךושבין
 פרג )שם הצורה ועל . הפהורים ועי חיה בהמה מעור הבתים עורשיהקה
 ל של שי"ן צורת ראש בשל שיהיה . טרובעים ותפירתן המ שיהיו א'(דין

 שיער ושיכרוך . בטפלית הפרשיות שיכרוך סשטאל ר' ושל ומסיןראשין
 . שחורות הרצועות שיהיו . מעברתה להם שיהיה בגירין שיתפרם .עליו

 קבלנו זה כל . פסולין מאלו באחד שינה ואם . דלי"ת כצורת קשרשיעשה
 ובסירוסן בכתיבתן וחומרות וחילוקים דקדוקים וכמה כטה בלבדמחז"ל
 רב זמן ובאיבור רבה בהוצאה אלא נעשה אינו זה וכל . סיפורם יארךאשר

 הפרשיות אלו לנתוב רהיינו כפשופן הרברים מניחין היו ואילו . נרולובפורה
 . החרשתי העינים ובין היר על ובמשיחה בחופ ולקושרם קלת או ניירעל
 בהיזמר הללו והחומרות והפרחות הוצאות כל ועלים עצמם על שמו הםאבל

 . לנו ולא להם לא והנאה תועלת ובלינדול
 עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם כג( )ויקרא הכתוב אטר הטיכיתבחג

 או תפוח או חבוש או נאה רמין על היא שהכוונה ואפשר וגו'הדר
 טה כל ופסלו דוקא אתרוג שהוא פירשו ז"ל הם אבל . ענבים שלאשכול
 , הטף מאותו שיהיה אע"פ ממרונו אשר המימנים כפי טמש אתרונשאית
 הקרים ואקלימים ארצות ליושבי גדולה נפש וענטת רבה הוצאה נורםוזה
בהוצאה הטכני חג את בו לחונ מרחקים מארץ אתרוג להם שיביאו שצרע-לפי



טש1 שניויכוהטעי
 י% ,1לפעסש אלא . עני צבור אין כי תלונותי עליה ולא . רבהבהוצאה
 בתוה אלא לידם הניע כשלא כנון הטצוה ש5 השבה לא אבל ההוצאהלהם
 55 בוו ונבונים חכמים שאנשים המלך אדוני התאמץ 1 אחריו או החנימי

 : הצבור על להשתרר אלא אחר ויסור פעם מבלתי טלבםזה
 נ עליזץ להשיב לך יש מה אך , והזקות עצומות הם קשיותיי אה"כי84
 1 תשובה להם אחזיר כך ואחר מהטכחישים שואל אס אחת שאלה אה"חיב
 דצ"ל מחזיקים הם אם סטך אשאל ועתה , בלבבך אשר כל עשה אה"היך : מנעת תשובתיהם שיר מקום עד בעדם אשיב ואני שאל אהיכיג

 : לא אולצדיקים
 נ עליהם מרה רובכים היו לא לצריקים אותם מחזיקים היו אם אה"כמד
 כמו הי קירוש על למות נפשם מסרו איך צריקים היו לא ואם אה"קטז

 בטמרקות בשרו את שמרקו ר'ע ע"ב( ס"א דף רברבות )פ"פשעשה
 . באחד והפהורה( )הקדושה נשמתו שיצאה ער באחר טאריך יהיה ברזלשל
 שסמך ע5 ככברה גופו את שעשו בבא בן וריי מע"ב( חי רף רע"ז)פ"ק
 תרדיון בן חנינא ור' סע"ב( י"ח רף )שם . הטללות נזרת נגד זקניםהמשה
 שאר ונ5 ישמעאל ור' ורשב"נ רפ"ח( שמחות )מס' . עמו וס"תשנשרף
 ישראל שבני כרי שטם להגדיל אלא נפשם מסרו שלא אפשר אה"כין נ טאם4ן שאינו דת על טשונה לטיתה נפשו מוסר אדם וכי . מלבותהרוגי

 : לברכה זכרונם ויהיה לקדושיםיחזיקום
 1 ה' קדוש על ולא % לפיתה עצטם שממרו ברי לפעון שיכול מי ויש אה"תיןק
 : זה למעון שיוכל מי יש שלא בוראי אה"כישן
 המברא ואל הפבע אל קרוב יותר טהו המלך אדוני עוד לי אמור אה"מננ

 רבת על או ישראל אלהי ה' שם קידוש על למיתה עצטו ימסורשאדם
 יש כ* ובפרם . הנאה ולא תועלת לו שאין סיתתו אחר עצ1 שםכבור
 . ב5בף בברים בשני האש מלהבת או החרב מלהפ נפשו את להצילבירו
 נצולים היו הרשעים רצת עושים ח"ו היו טלנות הרוגי העשרה אםשהרי

 ו להם היה וכבור 3רולה וכרי ספקבלי
 בנקלה להנצל בידם ויש לטירוף נפשם המומרים שכל ספק איז אח"ככא

 1 הן קירוש עלשמתים
 היו ותנאים גדולים הכמים שהיו מלכות היתי העשרה ח"כ אה"תכב

 : ותמימים ישרים קדושים וחסידיםצריקים
 הרבה דברים מלבם בדו בהיים אבל מיתתן בשעת כך היהיו אפשר אה"ככג

 : הצבור עללההגאות
 5מה מיתתן בשעת נפשם ובכל 5בם בכל ה' אל ששבו יכיון אה"הכד

 העם להמון ובפרס אצלם ליושבים לפחות או ישראל לכל הודיעולא
 : במיני משה אל רבר אשר % דבר ולא לבבם מורשי היו להם שהורו מהשכל
 ישראל בני אצלן נמצאו שלא או פנאי להם היה שלא אפשר אה"כנכה

 הרבה העלימו התלמידים . להם שהוויעו שאעפ"י או מיתתןבשעת
 : הצבור . על ולהשתרר להתגאות כדי העטטהטון

 לנכות שטענת מה כל אל ולבך עיניך שים החבם המלה אדוני נא אה"צכ
 .: תסור לא, מצותגיאל כא4 רעועות מענות בשביל וכי . שמא פעמת אלא שאינןשמכרישים

 . לפשופן ישוב 1 פשותן כפי הפסוקים מפרשים ח% 4יי אם "יבבז
 e~on באולי ואם , ננרם ומצפצף פה פוצה נמצא היה ע1אבור14

ימצא



שמ שניויכוחטד*18
 שסים' טענות עול מעליו להעביר מנקש הוא שתואנה אטיים היינוימצא
 מקושת בהרבה פירשו הם אבל . ולאפיקורוס לסין אותו טחדקיןורפינו
 ובשר הפאות קושיות שתירצת ואע"פ . הפשט עד ממש שהםדברים
 להולמם קשים רביים אני אביא י" בם" )לעיל ותפלין וכלאיםבחלב
 עוקבת הלכה מקומות בשלשה י"ו( דף אמופה )פשב אמרו , עליהםולהשיב

 אחר( דבר הכשיר ולא הרם כיסוי כלענין בעפר אסרה התורה . המקיאאת
 ולבנה וחרסית והסיר והורנקי הנור כטן צמחים הסנרל . דבר בכלוהלכה

 )על רבר בכל והלכה כריתות( גפ )לענין מט* אמרה התורה .שכתשה(
 ו( )במדבר בנזיר בתער אמרה התורה 1 הלוח( ועל הנייר על זית שלעלה
 נזיר רתנן ג' משנה פ"ו )נזיר דבר בכל והלכה , ראשו על יעבור יאתש
 הורו עצטם שחז"ל הרי חייב( שהוא כל מספקם או בתער בין בזוג ביןשמלח
 . כפשוטו הכתוב את עוקרת שקבלו מסיני למשה הלכה דהיינוששלכה

 שניעו לומר נגרם יתרימ ולא לר1הו טעצר שיהיה הוא ואיזה זה הוא501
 : וצונם כפי בתורהוהוסיפו

 8 הללו המקראות בפירוש לוסר נפשך מה אה"חנקח
 ואין . רוקא בעפר אלא ככמין שאין רהיינו . כפשוטן להניחן אה"כננט

 כשיבלת אלא עובר אינו והנזיר . רוקא באפר אלא הגס אתכותבין
 : דוקאבתער

 נ פטור האשה את שהרג איש כן אם אה'חל
 : רמיזא והיכא הא לך כנא אה"סלא
 אשה מכה הא . יומת מות ומת איש מכה כ"ש )שפות שנאמר אה*חל:נ

 ואיש כ"ר( )ויקרא אמור פ' בסוף כתיב צוהרי . כן לופר אפשר אי אה"כלג י תפרט אשה או איש שסכה שאשה נאמר )או . פטורומתה
 בין  האנויטי מין כל כולל ארם ושם . יומת כות ארם נפש כל יכהבי
 אחר שההורג דמשסע . סתם נפש תחת נפש )שם( וכתיב נקבה ביןזכר

 : חייבמשניהם
 גן הצאן נברות חו"ל מדברי בורחין הם והלא . כך יאמרו יאיר אהיהלר

 מתום ילפר מקום בכל ובכן ארו בסקוס ומפורשים א' בסקופ סתומיםתורה רבצי שאכפו . מקומות בהרבה חז"ל כלל ונהו . והרוב והזאבהארי
 : המפורשטן

 נגד שאומרים במה אלא * מו"ל מרברי בורחים אינם הטכחישים אה'כלוך
 : הטם4א ננד אוהפטם

 על חז"ל בפירוש שיודו בטובתם שלא כרחם על צריך כן אם אה"חלד
 : זה נגר ולא זה ננד לא שאינו י הללו מקיאותשלשה

 הכתוב: טן זה תוכיח ואיך אה"כלז
 . שמצמיח מה כל נכלל עפר סוג שתחת כשמש ברור הוא הוי אהיהלה

 כגון . להצסיה ראוי שאינו אעפ"י  עפר קיאו שהתורה מה כל לוונוסף
 שריפת מעפר לטמא ולקחו י'ם( )בסרבר שנא' עפר קראו שהתורהאפר

 בשם הכתוב ששיאו בזהב מצינו וכן . ארוסה פרה באפר ואייריהחטאת
 ולא הפשפ ננר אינה שהלכה הכי . לו זהב ועפרות כ"ח( )איוב שנא'עפר
 להבין ואפשר . כריתות ספר לה וכתב אסרה 1:ת:יה בגט וכן . הסברהנגד

 ללסרע ההלכה ובאה . דוקא מעור -;גם שיהיה הספר הוכר עלשהקפידה
 גדול בכהן דבתיב רומיא , הספר על ולא הכתב על אלא הקפידהשלא
 אביו מטת טהר יצא שלא לומה שרוצה . יצא לא הס-ויש וכן כא(~יקיא

ואמו



*שני ראשדןויכריךכוזרי
 : י"ח( )רף נרול כהן פרק בריש כדאיהא .  ללוותםואפו

 : לעולם הכקד' מן יצא שלא כפשוטו הכתוב כונת ודילטא אה"כלט
 בבדגפץ8 שינהגו שריל תביאו ומקדשי י"ס( )ויקרא אמר הכתוב אה"חמ

 מס לכבור והמקודש המיוחד בבית לנהוג בנ"א ביר כח שיש הכבודכל
 גויל לכהן דירה שם יש ואם בשמו ולברך ולשרתו לעברו ישראלאלהי
 של מוראו שוהו בעיניך הנראה , אשתו עם יורווג והיכן גופו יפנההיכן

 : מעלה כלפי כבוד דרך וזהוכה"ם
 בקדש בנויות לשכית בע"ה שהיו ה'( שני דמעשר )פ"נ זכורני כ אהכפא

 . לקדש הסמוכות חול של בלשכות דירתו שתהיה ואפשר .ובחול
 : יצא לא המקדש וטן מקיים אני היאך כן ואס אה"המב
 דבריהם שכל ובמשנתם ישראל בחכמי שבהר ברוך . עמך הרין אה'כמג

 ! שהתחלת מה גמור ועתה . וצדקאמת
 בנע רקאכי ספר כך . דוקא לאו יצא לא המקדש שמן כשם אה"תמך

 4 לנתיבה הראוי דבר כל אלא רוקאלאו
 : מוכרחים ההלכה דברי כל אה"חמך י הנזיר על תשיב ופה אה"כמה
 : זה הוכיח שיא מאיזה אה"כמז
 השרת טין כל וא'כ 6 ראשו שער פרע נדל 4( )במדבר דכתיב אה"תמה

 בסם: בין בכלי בין ביר בין אסורשיער
 אם אבל . דבריך להכחיש אדם שום ביר כה שאין לי כסרוסה אה"כממן

 שההלכ' חז"ל אנמ"ו למה ההלכה שאומרת פה מוכיח הכתובפשט
 והלכה מקרא והלא לחלוק דין לבעל מקום ונתנו המקרא אתעוקבת

 ל יחדיוצדקו
 טה ריבתה וההלכה . רוקא אומרת שהתורך, נראה שלכאורה מפת אה"חנ

 נכלל שהוכחתי מה שכפי אע"פ . מפורש האלהים בתורת ננתבשלא
 י ; נרמזאו

 אסנט . דבריך לקול פיה תקפוץ שעולתה ישעי לאלהי איחילה אה'כנא
 מטשלת6 רגל שנטעו הו"ל ננד יוכל לא והשקט נגרש כים לבבםעריין

 ילכו הממופק שברבר אוכר שהכתוב אף שהנה . להם ראוי שאינובמה
 אבל . ריבות דברי שפירש וכמו . ונגע ודין בדם דוקא היינו הגדוללב"ר
 כסו ספק שם שאין היכא אפילו התורה כל יפרשו שהם השי"ת כונתאק

 שלא נקורה ולא אות ולא תיבה ואין פסוק ואין טצוה אין שהרי ,שעשו
 ינירו אשר הדבר תמור.מן לא י"ר( )דברים דכתיב מה על וסמכו עליהדברו
 ואיך . ח"ו ה' בקול ולא דבריהם בקול שתשסע הש"י שצוה סה ננריר אוכפים שמכי' שר"ל . תפור לא ימין שהוא שמאל ועל שפאל שהוא שןש לך אומרים אפי' שפירשו בראותם מזורם על כזור ונוסף , ושמאל ימיןלה

 : החכמים נגד כאריות ישאגולא
 האלו הפסוקים פשט בראשונה נבין . לחז"ל המלך ארוני לי ראפ אה'מגב

 טרה אני הנה לדא דא ובין . עליהם חז"ל שפירשו פה נשמעואה'כ
 שיהיה מה יהיה וננע ודין בדם שדוקא אח"כ( לא )אכל הזאת ובעונהבעת
 תהיה הממופק בדבר יורונו אשר התורה אם פירש לא שהכתוב ליירו שהם כן גם צריך אבל . דינו פסק בקול ולשמוע החרול לב"ר לילךנצטית

 5 סברתם מאת או הקב"המאת
 : בזה להומות שמוכרתים לי נראה אה*כננ

אשח



יני שניוגבוהכותי80
 אעפש . המסופק ברבר הסנהדרין לנו נתאמרו מה שכל נטצא אה"חנד

 . בסיני למשה נאמר ולא מסברתם שהוא ואעפ"י מברתנו נגרשהוא
 : מיתה חייב הפסק אותו על והעובר ה' רצון שהוא להאמין אנוחייבים
 : מנה לנו יצא מה אבל הוא כן כדבריך אה"כנדן
 שקבל שבע.ן לתתה שהר, טה % ~IDYPוגאנ(גשעץח:יהין : חז'"ל וענות וצדקת אכיפת אה"חנד

 חייב פירושם המכחיש וכל . כך טפרשים שהם תומר . מסיניפשה
 הכהן אל שסוע לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש "1( )דברים שנאמיטיתה

 : ההוא האיש ומת השופט אל או אלהיך % את שם לשרתהעומף
 שדבריהם יחשבו שהעם כרי שבע"פ לתורה הכל שיחסו אפשר אה"כנפ2

 : ויראו השי"ת רבריהן
 שטר ובירו ראובן דינך לבית יבא אם ונאגר ישר צריק שופטהמלך ארוני אתה . דברים להרבות עור לי יש ומה האפשי אל חזרנו הנהאה"חכ(

 . זהובים אלף לו שחייב שטעין מומה בו אשר עריפ בשני וחתוםנתוב
 יצא מי י אחית  טענה  ובלי ראיה בלי מזוייף השפי דשמא שמעוןויטעון

 : חייב טלפניךמשפטו
 הוא שבירו המקויים השטר ירו על ברי שטוען שראיבן ספק אי1 אה"כמא

 . הוא מזוייף שטר שמא דהיינו רעועה טענה שטוען ושמעוןהזכאי
 : החייבחוא
 ישראל אלהי ה' לעד עליו והתום חז"ל של הוא המקויים השטר אהיהסב

 ואיך . ברי הטוענים הם הם והחכמים . היבשה ואת הים את עשהאשר
 : פיך אמיי כל בצדק אה"כנ"נ : שמא בטענת חזקתייהו שאיתרע כן אםאפשר

 גדול כבור שהיי . וענותנותם וצדקתם לאמתתם ראיה מכאן אה"בסר
 מטה ישראל קהל כל וישמעו פמברת' התורה פירשו אם להםיהיה

 והצרק האמת הקדימו כן פי על ואף * ממשה הפירוש ולקבלו יאמרושאם
 : לכבורהוהענוה

 : טענתך מכח לי נראה כך אה"כסדן
 מחיצה שטו ז"ל שהם והראיה . הוא כך אלא כן הטלך יאמר אי אהדהסו

 קכלה שהוא פה שכל . הקבלה דברי ובין דבריהם בין מפסקת ברזלשל
 . נטיעות עשר נ'( דף דם'ק 1וק דאמרו ד:א כי . טסיני למשה הלכהאסרו
 . שחורות ורצועות . תפילין של וקשר ש"ן : הל"ם . הפים וניסוך .ערבה
 תמצא .וכן . שלהם שהם אמרו תקנותיהם ועל . הלים מרובעותותפילין
 עזרא . ובך כך תקן שלמה . וכך כך תקן יהושע , טקומות בכמהשאמרו
 כל על מלא והתלפור . וכו' הקדוש רבינו . רימוז ר"נ. וכן . וכך נךתקן

 וקרא פררבנן אפרו הרבה ופעמים . מדרבנן הא מדאורייתא הא לומרגדותיו
 טוו הלא לעצמם גדולה לבקש בדעתם עולה היה ואם . בעלמאאסמכתא

 : מאתם שהכל לומהלהם
 שהות ימין על לך אום-ים אפי' . שאמנו סה על תשיב ומה אה"כסז

 : תסור לא וגו'שמאל
 רבת פירש התורה על לרש"י בפירושו ויל מזרחי אליהו רבי מרב אה"חכהת

 ואוכר בדין טועה שהוא בלבך תחשוב אפילו בך פטרי של שהןכש"י
 חאפר ואל . כםצוו1 עשה . ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא יטין%

אסי



יאש% שניליכדהכווץ
 הא"ש אהרונ איך או י שובזן שהוא אומי והוא נסור  הלב  שהוא  וה  חובלאי
 ההורה נותן צונו כך תאפף א5א , חייב שהוא אומר שהוא הזההזכאי
 אומר שאינו כ"ש . התורה בפירוש  ההוא השופפ יורנו אעיר ככלשנעשה

 אם כי פפיהם יצא ולא המנשול וטן הפעות טן וישמרם . תמירמקרשו משרתי על ויתעלה הש"י רוח כי , שמאל שטאל ועל ימין ימין עלרק
 : ה' מלאך כרברי ודבריו לענייננו עכ"זהאמת

 דיבורה בירוש תו"5 שאמרן טה שכל רז"ל משטע מדבריו אה"נספ2
 : מסיני מסשה קבלה ולא שלהם הואוהמצוה

 אלא . כך ולומר להאטץ ישראל מחכמי ורשום גדול לחכם חלילה אה"חע
 כאן שאין בדעתך שיעלה אעפ"י כלומר . דעתין מלקא בדרך כהשכתב
 להשתעבד אתה חייב , גדעתם שעלה כפי הוא שהורונו מה ושכףקבלה
 ; שם שהוכהה כמו הוא בךיה"כ וךר( ךנ ךב )מימן שהונחתי פה כפי הכתוב בפשפ כן גם נכלל וגה . דינםלפסק

 נא . במשל רבריו את ומלאתי יל הנ"ך הרב אחר אבוא אניאה"ח
 ומרינות גדול מלך הוא אתה . דברי ושטע אזנך הס המלךארוני

 אחת מדינה א5 טשריך אהד שלחת היום ויהי . פמש5תך תחתרבות
 אשר וכל בקולו לשמוע להם וצוית ולשופם ולראש למנהיג ליושביהלהיות
 בכל קול העביר והשה לאוצרותיך כסף שקל בסאה יענש פיו אתיסרה
 וע השר לו ויאמר אחר סכון ראובן בבית וימצא הרבה ויביקש .להמית כוי בו שיש ברגל כלי ארם שום ברשות ימצא ובל יראה שבל מרינתוערי
 קו5 העביר המלך אמר כי ראובן וימאן . צוה כאשר המלך לאוצר כקץסאה
 האמת הוא וכך . ומצפצף פה פוצה בלי סכין שם אין אשר ביתהם5וכה ערי בכל שאין לזה וראיה הסכינים אסר לא אבל המלכות שאר בכ5כזה
 על הקנם שפרע עד הסוהר בית אל ויתנהו למענותיו לבו שת לא השראך

 לך ויתחנן הבך רגלתי לפני ויפול לפניר ראובן ויבוא פיו אתשהמרה
 ממנו לקח אשף הכסף את לו שישיב לו ולצוות השר רעת אתלהעביר
 .בחזקה

 אמר-

 הצרק רינך מבית חייב יצא משניהם סי סטך בבקשה לי
 לחפש לו אין כי מענה אינה ראובן ופענח השר עם שהרס וראי אה"ס,ג ? ראובן אוהשר

 נמות מבלתי השר בקול לשסוע אלא המרינות בשאר שצובעי טהאחר
 שצות מה מטש זהו . מפיך מוציא שאתה טה לאומך השמעדאה"ח 2 צובעי כן כי ושמאלימין
 לנמשל ועצום גדול יתרון יש אבל וט' ערוך אשר התורה פי עלהש"י

 הסכינים נאסרו שלא בודאי יודע שראובן הצעתי בטשל שהרי הסשהע5
 שמה יוניה מי דירן בנדון אבל האמת הוא וקף לבף בטחינתואלא

 עץ שפרי לנו פירשו הם כגט * מטיני מרע"ה שקבל סה אינו חו"לשהוונו
 ש לפעון שיוכל בעולם ארם היש . דוקא אתרוג הוא בתורה האמורהדר

 2 וינידה אליו ה' פי דבר הוא..אשר נו?אה"כ 2 אחי פרי או אפרסק תפוח רסון אלא אתרונ שאינו באמתלהוכיח
 ער שהוא בסה אפי' בקולו שישמעו לעם יאמר השר ואם אה"חן

 .שהוא או במלכותו פרר שהוא או . יטנע לא סנ' שאחר אומר.אה"כ 4 תאכם טה"צותיך
 הכמעטש אזעף של לבם יהיה שלא כרי . כך שאכה שעון ואם אהנהעדן . בחיוטואם

טק8ם
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 אמר ולכן . טלבו אותם ברה אם או רצודך כפי הם טצותיו אם לירענוקפם
 המלך מצות נגר שהן לכם שנראה שאף . פקפוק בלי מצותי עשו בנילהם
 תעשו בגזולי ואם . חמא אשר עון בכם ימצא ולא . אתכם המלך יאשיםלא
 את אחייב יאני , משוגתי תלין ואתי קללתכם עלי 1 מצותו ננר דב=איזה
 המסופק דבר שבכל אתכם צוה שהרי , נקיים תהיו ואתם למלךראשי

 נאמן ושהוא , עשה שבחכטה אומר אזי . הזה כדבר יהיה אם אה'כעמן : אליתבואו
 בלי רצוני ולעשות למצותי לשמוע העם לב הכין בזה יען ,לעבורתי
 : ופקפוקגמגום

 ימין ע4 לך אומרים אפילו כשאומרים הזיל שאפיו טה עצמו זהו אה"חב8
 מורים שאנו מה מקים מכל עשו שר"ל 1 תסור לא וכו' שמאלשהוא
 . ח"ו ה' צוה לא אשר את פורים שאנו תימא שאפילו תיראו ואלאתכם
 צוה שהרי , מצותו עשיתם כאלו ה' פאת שכר ותקבלו נקיים תהיואתם
 טוב ורב בראשנו רטנו ואשמים חייבים אנחנו ואם תשר לאועזבם

 : ישראללבית
 בתירוציך שסתתני כי . הלום הביאך אשר ישראל אלהי ה' ברוך אה"כפ14

 עיזה עד אשר , המכחישים נגד ידינו רפיון וחזקת והאמיתייםהמיסים
 יש עדיין אטנם , פה על יד ישומו בע"ה ואילר ופכאן נגביר ללשוננואמרו
 ורין ברם המסופק שברבר לישראל צוה ה' כי ולוסר לחלוק להםמקום
 פי על י"ו( )דברים כדכתיב ן הוראתם כפי ויעשו המנהדרין אל ילכוונגע

 שאיש בפה פיהם לפצות הסגהררין ביר כח אין אבל . יורוך אשרהתורה
 : אלה משלשא'

 ודין דם נדר מהו לי יבארו שתחלה להם להשיב יכול החתי אה'חפ3נ
 לבלבל רוצה שאני יאמרו שלא כדי אבל משיבם הייתי ואח"כ *ונגע
 רוצה איני . פספיק תירוץ 5י ואין הזה ברבר מבולבל שאני ספניהדברים
 מחלוקת נפל אם טהם אשאל אבל . ונגע ודין רם בפירוש עמהםלחלוק
 של הוא בתורה הכתוב ההורש אם כנון אלה משלש אחר שאיהברנר
 1 הבנאי או הטפו החייט . 5נו יבאר וסי נשל;ז מי אל . לבנה של אוחמה
 לפי , בזה כיוצא כל וכן , לחכטים הנוגע יבר שיהו כפק אין אה'כ83ג

 ן חכטה בדבר ובפרט בכלל בלום , יודעים אינם הארץשעמי
 מררך מוכרה הרי . הז"ל ע5 נזעקו כי למבהישימ טה 14 אם אה"קפר

 א6 כל שברו יאסרו עריין ואעפ"כ , להזיל זכית. יפה דנת יפה אה"כפה י יבארוהו החכטים בתורה שנולד ספק שכלהשכל
 שנורסהש ואע'פ . מרפיות והשבעים שבת ש5 התולרות כגוןהרקרוקים

 יבבתכם ובכן . הציבור על יהירה אימה וממילין ממשלתם כרחיביןשמה מפני , לחכמים נדול וכבור ה4ע5ת בהם יש נפשות והפסד סכוןהפסד
 : עולם ימי בלוינשאום

 א5 חורנו שהרי ט'( )ם" השבתי שכבר כסו להשיב יכול הייתי אה*ח%
 לפענה ידךפרפ אשיב מענותיה כח המננדים שיכארו כרי .אבלהשמא
 . בתולרות הקנם להקל יכולין היו הוא בן פרבריהם ראם ואומר . הארעאשתעה
 . הממדפת סירכא תמצא המצא אם ובפיפיות . לעובר ?לקו טקי5השתברגכם
 האבר ישכיבו התרפיות שאר בכ5 ובן הבהמה שאי האכרו חךיאה"458בו
 סו' טף'ר רע-א סיח דף רם*ר 4י*ן בעמן שדורונו במו . ויכשההשהשאר881-ף
 אעור. לרוץ מהאבר שיצא מה שמל שאתרו והנדירה ארו ק8י84יא 1בי4שש

4ק
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 שהם שאמרו * המדולרלין בשר או באבר סיב( ש' פי"ד ע"ג דף מוםוכן

 מרשהן הפסד בלי ממשלקים גבול ייהיבו ובכן . מותר והשאראסתיים
 2 מועט סטוןובהפסד

 : לעם וטוב להם פוב השק בך אה"כפז
 , הצביר על יתירה אימה להמיל היתה חז"ל כוונת שאם ועוד אה"תפה

 2 ממשלתם ומיעטו כבוים פיחתו ענינים וכמה בכסהלמה
 ; איה מקיסם הודיענו אה"כפט
 יטק6 השור כ"א( )שמות ביה דכתיב . האדם את שהטית בשור אה"חצ

 2 שמים בירי שמיתתו פירשו והם ב"ר שימיתוהו ומשמע . יומת בעליווגם
 2 בחר ולא חוקה הוי בתלתא אה"כצא
 חטא )ליו ישאו ולא משמיתי את ושמרו כיב( )ויקרא כתיב אה"חצב

 והב . רחלה פ"ק . דפ"נ פ"פ )סנהדרין ואחז"ל יחללוהו כי בוומתו
 * במיתה שהוא ממאה בין טהורה תרומה בין שאכל בזר דאיותי .מבכורים(

 ורמב'ם ופ"ר פ'ג רף שם סנהדרין ו' דין חרוטות מה' פיו )הכמבזם .שמים בירי הללו המיתות ושתי * מיתה מייב פהורה תרומה שאכל טמא כהןוכן
 דין פ*פ מנהדרי ה בהרמב"ם )ועיין ובבכורים בחלה וה"ה . דמ"ז(שם
 גאפ . כ"א הכל בין שהם אחרים וג' שמים בירי עמיתתן י"ח שמנה (ב'

 1 אדם בידישמיתתן אלי על אמרו לא למה . ישראל עם במתי על להווך וזז"ל של ברעהןעלה
 טהמתנגרים שיש שמעתי אבל . חי"ל לזכית נדולה טענה זהו אה"כצג

 היו שלא לפי . נפשות סכנת טשום המרפיות אסרו שחו"לאומרים
 סהסרפיווצ שהאוכל חושבים והיו נסה ביריעה אלא הרפואה במלאכתבקיאין
 . חי בבעל שהיה עצמו החולי עליו ץ יקם כי סכנה לירי יבואשאסרו

 : מטיני לפשה הלכה אינםוא"כ
 שטענתי כמו שמא מענת שזוהו יאשונה טעמים סכמה אפשר אי אפחצד

 שניה . זה טפין יהיו המכחישים שקושיות היכא כל עודואפעון
 על נאמר מה אבל האוכל ניף על שיקפצו שאפשר הריאה בחולידהניחא
 יהפכו מהם שהאוכל תשכו הו"ל תאם , ונהפכו לאוץ מעיו שיצאו חיבעל
 שהיתה או ן כרפים שני או מרות שתי נמצאו אם וכן , אסרום ולזהטעיו
 שמה כיה בגופו יולידו האלו טהיחרות שהאוכל חו"ל מששו וכי . רגליוצרת
 ס"ה הרוביים הרשעים אלה הנה ודאי אלא . שלישי רגל או שני כרםאו
 שנא אשר ה' תיעבת כל לעצמם להתיר איא תענה בלי חז"ל קבלתעל

 . פאיסורא סכנתא חמירא אמרו דמכנתא מילי בכל שחז"ל ועור .בפרהסיא
 . גילוי משום טשקין קצת אמרו רוצח( מהי פי"א רטבים ךתרוסה )פ"הולכן

 אפיו וכן פי"ב( שם ורמב"ם שם )תרומות ארם בהן הפיל הנחשהשמא
 סכנה משום הפרסיות אסרו ואם מנוקר. פרי וכן . נחש שנשבו חי בעל.בל
 עצפם יבדילו ורשעים הצדיקים שאו . האיסור מעם לפרטם להם טובהלא

 2 נפשם מסות להצילמהם
 אין כי . עתק *שראל חככו על הנוברות שק- שפתי תאלמנה ש['כצלה

 כ5 לפניו אני ומודה * האלה והאמת הרברט להכחיש בלשונםמלה
 בלבה באסונה אלא עתה ער מאמין הייתי שלא מה שכליות בראיותחיל ברברי להאמין הרהיבוני שהם . רב שלל כמוצא אמרותיך על אנכישהו

 : יבין שלא מה שיאטון קטןכנער
 הוא הסלך אדוני בלב כזאת  נתן  *48 אבח,יט אלהי ה' בדו עה"חצו

ישמנה
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 8 בארץ ואושר ויחתהוישמכרו

 הכהר אל בקשה בלשון נא . הזיל אמתת על ראיות אתך עור היש אהשכצז
 1 טאומהסמני
 תקעם שהם לכאורה שנראה חבל ברברי טציפ רינים הכבה אה"חצה

 הוכחתי שכבר לרשות מרשות ההוצאה כגון סראורייתא אלאואינם
 חן( )שם עצמו מהקב"ה קל משא איסור 41( ס" ראשון )ויכוח הנביאמירמיה

 . טנחמיה טובים וימים בשבתות וסכירה קנין איסור י'( ס" )שםומהמקושש
 עמות היינו , ה' בקהל ומואבי עמוני יבוא לא הכתוב שכשאטר י"ר( סי)שם
 מן הבא שננך . כ"0 עד כ' מם" נשם מנחמיה שאחז"ל כמו עטוניתולא

 ער פיח מסי ~שם . מעזרא בנה אלא בנך קלף איט הנכרית ומןהשפחה
 שטוטאה ע"א( רף פיד וחולין שאתז"ל לטה ראיה אביא ועבשיו .צנח(
 שנאכר . מטמאה שאינה בלועה לפומאה טנין ונ"ל מפמאה אינהבלועה
 לשקיעת סמוך וכאכל עםקינן לא מי בגריו יכבס מנבלתם והאוכל יום)1,ק-א
 בתחלת יותר אן הנבילה מן כוית אכל ראובן f9D , פהור רחטנא ואטרהחטה
 ראשון יים בפ*ף יותר או עצמו השיעור זה אכל ושמעון . ראשון יוםליל
 נמצא פה?ו*ים ולערב . יהר פובלים שניהם החמה שקיעת קורם סועתזמן
 בסוף שאכל ואותו בפוסאתו שעות %ג שוהה הלילה בתחלת שאכלאוהו
 היה אם רגע אלא ישהה שלא ואפשר שעה חצי אלא שוהה אישהיום
 נמצא . פהור ואעפ'כ הנבילה נתעבל' לא שעדיין ספק ואין לצמצםאפשר

 : טדאורייתא טפמאה אינה בלועשחוטאה
 בטקרא והבין שכל בשום הוא ברור כי זה יין על לערער אין אח"כצמ

 : הכתוב ננד אותם שפירשו פסוקים שיש מסני תבחר לאאמנם
 : אותם וארעה אלי הוציאם אה"תמ
 שן תחת שן עין תחת עין כ"א( )שמות בפיוש אוטר הכתוב אה"כ קא'

 ושם . בו ינתן כן בארם מום יתן כאשר ביד( )וישיא אמר יעור .ונו'
 רשו פ ע"א( פ"ר ורף רס"ב פ"נ רף )ב"ק וחז'ל , עין תחת עין יככתב
 אתרוג שהוא שפירשו הרר עץ בפרי ובשלטא . עיט דמי 15 שנותןשריל
 : נצטדק ומה גרבר מה הזה בנדון אבל ע"ר( )ם" שאטרת" כטו אתרונ שאינו ראיה ארם שום ב"ר אע כי ולומר למתנצל יובלודוקא
 תרפית לשון בפיהם יטצא ולא כזב ירברו לא ז"ל הם כי הכתוב כוונתי ננד לפרשן והנאמכם הצריקים ישראל לחככו חלילה חלילה אה"חקב
 שהצעת כטו הפסוקים לשון הוא וכן , שאלתר מתשובת ותשכיל תרעבאשר
 רבר אשר ה' ודבר * וצדק אמת שאחויל סה כל ום"ם * מקומו עלאוש

 : פענתר כח ישכון הררך איזה ההינו,אהשכ : עבדו סשהאל
 לנפש כופר תקוי ולא ליה( )במרבר ממעי ש טוף כתיב אה"בקך

 רעית שאע ראיה טכאן . יומת מות כי למות רשע הוא אשררוצח
 אבל . מיתה אלא תקנה לו אין אלא בדמים הרוצח את לפרות twaביר
 סימא שראובן עצמך הנע * בסמון עצמו לפדות יכול רוצח שאינו מזיקגל
 אק * הסנה סחטת טת שטעון אם . וכו' ידו את קפע או ?סעע שלעינו
 . בז' רוצח לנפש כיפר תקחו ולא שנאטר מיתה אלא לרעבן rupnלו

8 עיט מיסא אם אבל . יומת מות כי שנאמר הנרצח יבשי נתרצוואפילו  
 לך ה8 הנאה טה הניזק לשמעון הבנר יאמר אזי הסיתו ולא ובו' ידוקפע

 לקש שב * קרנך להשיב שאי'אפשר טען . בנפך עיע את יאבדשרעבן
כשגן
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 . הבשר אותו יכריחו הצה לא ואס . נפש למשיב לך והיה תהלתו8ק
 אבל . וגו' רוצח לנפש כופר חיזו ולא כך היא wwt לפי ובחגבטמרת

 1 כופר קהו רוצח שאינולמזיק
 היא . עליו למקשות שנזל אחר פעם יש אבל . הכתוב נזרית שהיאי לפי לערער למפתיעים מקום ואין . ואמיתי ומספיק צון פעם יתו "העקה

 . עק תחת נפש ולא נפש תחת נפש עמא אמר ע'א( פיך ועש )בוקשאכרו
 עין ולא עק תחת נפש והיל , עינו את נטמא אם *מות אםפנש המכהאם
 אמר תבירו ש9 עינו נקי כשהטכה וכי . זאת על שטים שומו . עיןתחת
 . זה בענין תחזינה עיניך כאשר . פירומן טוב ד1א הראיות משיאה*ה : סובלתה הרעת שאק טיענה שזהו בוראי לא או ימות אם בשחלהאותו

 הפענות לפנני כשאצינ אבל . גדולה שקושיתך ממך אכתף לאוהנה
 תחת נפש ולא . עין תחת עין פעם היטב יתיישב ההמזיק אותוי יקוד אבל . רוצח לנפש כופר יקחו שלא אומי שהכתוב כיח שוחכ1ק ז תלויות לדבריך עימ ובכן . בזה ספק לי אין-אה"כ י והצדק האמת ארני על מיוסדים חז"ל דברי שכל תאמדכסדין

 כרי רנל או יד או שן שו עין על כופר שיקהו צוה שהקב"ה . כך ונדרשעע
 5ם( )ב*ק תאמד ואם , וימות איספנים הוא אם מכנה לעי המכה יבואשלא
 בפחות מת שאם כשב( רף פ"נ ומכות ואמרינן , איתו אוסרק הנלקהוהא
 ויש , ימות ימות ואם שאמדוהו אחר עינו אור שבקאו הבירו עקבמיםא נסי הכי גימא . ברשות שפכה ספני פמיר ב"ר ששליח שאמרוהומסה
 , מבמלקות ורגל יר בהיתוך או עק בנקירת שימות שכיחא שיותרוגומר
 וכי לעיל וכתיב , חבורה תחת חבורה כ"ש )שמות אימר ומהכתוב.ועור

יריבי
 שבתו רק וגו' ימות ולא באנרוף או באבן רעהו את אק1 אנשימיהכה

 סכת שאין הי( דין ומזיק חובל מהל' פ"א ומב"מ ובוראי . ירפא ורפאיתן
 חבורה טה א"כ . יתן שבתו רק שנאסר פטון כנישלם ואמר חבורה בלאאבן

 נ טפע להלן הנאמרים ורנל ויד ושן וין חבויה אף , פמון כיקהנעשית
p~p]סטפן כעס ומסטיק נכון ט" עור מספו כסוף slf1)s לגן ויוגעם שטון 
 וברווקת אמיתעת כך כל ראיות. ביוימ שיהיו חשבתי לא שעוקם אהאכקמ1

 1 וכהנה בהנה 1*הז להוסיף עביין לי "8,ןאה*ח 8 חציל דברי ולקףים לאשרוחוקות
 ב1ב המכחישים בשם שהקשישי מה לכל השבת כבר "ה*כקיא

 5 חז"ל לזכות ראיות עוד הבא הואל וערחז ורעת 8עם5
 . דסה,לנו ואשר כלנו אשר wpn שאררקצס הש ארוני יע-אה"ת
 מרשלת נבול פרתיהיה שנהר מלמות בתחלת טי צוה הקימר וזהריי. נוקר שמציג היש ובציתו עייבא גי' בערג חשרק  ובשתו ע"ב( סנר)שישק שני בית לחיט מב בשנת ביהר ש9 טיל כרר בה הימור ערהר.ם
 הקיסרים עליהם וקבלו קייאו הע חולאה. כהנם יעבור ולח כזרח לצרהעי

 ש' הקרוש רבית פעירת אהף שנים כמה ער אחריו מלכואשר
 כף אין אשר מיה בם18ר ובינק אק ש ישראל לב"ע טוב רב אהקתקיך ו מינה לן נפקא וטאי-אדרכ

 שהא הושבעת ההזקת* , ולאסאושה משדאל לא אותושיכחיש
 מאמינים קימל בני מלב וער עולם. תטהצ בל , הראעת 84wD~Sשנה

 a~ve כי ששיאך - ושצם מנטעך דצזק אוחיתי אוכל איכסה ynwז 8 האמישםב1
anm



שני שניויכרחנהו*26
 : רבעיךוהתוכים

 ובכל פרת למערב היא ישראל ארץ , קשבת אזנך נא תהי אה'חקטז
 . חמערב סוף שהיא ספרר ער פרת מנהר דהיינו ומשם . בא"י נשיאהיה ודבי . סתם מערבא ישראל לארץ קורין בבלי בתלמוד ולכןלמורהו.

 היושבים שכאהודים נמצא . רומי ממשלת תחת והסדירות המלכיות כלהיו
 לרבית ולא רומי לאיסר לא משועבדים היו לא מורח לצד והלאה פרתמנהר
 תחת היה שלא נלו.תא ריש להם היה וכו' ופ-:ם פרי בכל ובכן .הקרוש

 4 הרבה בטקומות בגמרא כראיתא . ישראל ארץנשיא
 : פה שבעל תורה לאמתת בזה נמצא דבר שמץ ומה אה"כמרז

 ידוע מקודם היה לא במשנה הקדוש רבית שכתב מה אט אה"ח קההז
 זרים דברים בה שיהיו בודאי . ישראל לכל ומקובלוטפורמם

 שיכוין שאפשר הדר עץ בפרי כגון מעולם .אוזן שמעהם לא אשרוחרשים
 י( )ם" שהוכחתי כמו וכו' תפוח או ענבים של אשכול או לרשןהכתוב
 ירע עא-שוסע צריך ענין באינה חברו עם מדבר שכשארם הוא שברורועור
 יפרש שהפרבר צריך לאו ואם . מקודם אותם ויבן וגדרם הדבריםשמות

 סביבותינו היושבים מפני , רומה הרבר לטה בטשל פיך הרחב אה"כ מי : ואיכותםמהותם
 : שוין הדעות כל לאכי
 קרוב אינגלא"פירה מלכות ראש ולינד"ייש . מעלות ס"ו באוררי היא שירושלים הגעאוגר'אפיה חכמת יורע שאינו לסי תאמר אם אה"חקכ

 ישאל . לונדרי"ש קודם שעות שלש בירושלים ויעריב יזרח ושלכן .לעשיים
 קודם בירושלים רבא יצא השמש ולמה , אורר ומהו מעלות הן טהלר

 שתוריע צעיר ולכן , ארבע ולא שתים ולא שעות שלש ולכה ,לונררי"ש
 ויבוז הרברים תוכו יבין לא לאו ואם לאחר אחר ופרטיהם השמות נדרלו

 מנו היא שירושלים זו חכם' ליודע מתם תאסר אם אבל . מלירלשבל
 דבר מתיך דבר יבין ולבבו ישפע באיניו . סלונדרי'ש סזרהית יותרסעלות
 רבינו כך . לפירוש שיצובךבלי

 הקרוש.
 ג'( )משנה הגזול לולב בפרק כתב

 לא ואילו . א' ואתרוג א' לולב ערבות ושתי הדמים שלשה אוטר ישמעאלר'
 לרבי השל בתורה האמור הרר עץ פרי הוא שאתרוג ישראל לכל ידועהיה
 nee נשך איזהו )ב"מ שאומר כסו ארוש זה הדר עץ 8רי איזהולומר
 שהוכרח . בס חפין סאתים . ריבוין בה' סלע המלוה נשך איזהו א'(משנה
 פירוש בלי מתם אתרונ שהזכיר כיון ודאי אלא בתורה פורש לא כילפרש

 4 מהו יורעים היו והרחוקים הק-בים ישראל בני שכל בבירורנראה
 שיהיה טחוש הסכימו טטשלתו תחת אשר החכטים כל עם רבי שאם~ערך
 בבל תכנר נגרם קמו לא איך . ממט הנעלם פעם מאיזה אונ"וג-

 ישראל אלפי רבבות בע יטצא ובל יראה שבל אפשר שואניםכאריות
 הזה הרע המעשה מה ויאמר האקיא ה' רבר את הירא אחר נם בבבלשהיו
 ,"'אשר אלהיט צבאות ה' האם אלהים דברי את והפכתם עשותםאשר
 להם היה וכן וכו' תפוח או רמון הוא הרר עץ שפרי בסיני למשהאמר
 8"נ )חולק כמן . בתורה כתוב נסצא שלא בטשנה שכתוב מה כל עללוסת
 קרום ניקב הצרצרת ופשקת וושפ שזבת בבהמה הרפות ואלו 4ף(פשנה
 רכריפ הפיחו שלא מבעיא לא אבל . מצות וכסה בכמה וכן . וכו' מוחשל
 . וצפק אמת רבעיו כל כי ועירות בכל צדיק שסו יוכר שוב ועל . לבם*ה על היקר תפיו את ויכתבו לשמו והורו שבחו אהיבא אלא . מעלתוכלפי

ורב



יךשני שנידיכנדוץכוזרי
 ומצפצף פה פוצה באין המשנה ופירשו לבבל הלכו ת5מוריו ושמואליב
 אחר שנה למאה קרוב בא"י ירושלמי התלסור היבר יוחנן ורבי .ננרם
 וכמה כטה בבלי תלמוד חיברו בנבל אשי ורב ורבינא . המשנהחיבור
 5ך הרי בא"י נביאותו ולא רבי זרע לא ניפר היה שלא בזמן אחריהשנים
 ומה חייו בימי ויציב לאמת ישראל בכל נתקבל במשנה שנתוב מהשכל

 : רבות שנים מותו אחרי כינם
 שהדברים 4 נראה אבל ונצוחים מוכים רבריר ראיתי אב"כקכא

 : 5ה קרוב או עצמה הזאת הפענה אדית פעם שמעתי שכבר . עהוקים1
 הוא כי הענין כ5 לפניך אערוך ילכן המלר אדיני דברת כן אה"חקכב

 )בם8ר כתב המצרים מחכמי נדול חכם אגום"פינו כי דע ומועילערב
 אופן בשום וייפו שהיהודים להאמין א"א וז"ל המקיא על פי"ג(מלמעיריו
 אחר ברצון כולם שהסכימו אפשר בלתי שנראה ספמ הקרושיםהספרים
 מהם קצת ביניהם שימצא בלתי העולט רוחות בכל מפוזרים שהם כיוןלרע

 הפענה וזאת . עכ"ד הקדש דברי זיוף שהוא הזה הגחל בעוןשימאנו
 חרבן אחר היה שרבי לפי המשנה אסתת ולקיים לאשר הבאתיעצמה
 יקבלו איך כן ואם . מאר ישראל וירל ישראל קרן נגרעה וכברביתר
 המרפיות כגון וזמן ממון איבור הגורסין ורקדוקין חומרות כך כלעליהם
 אן זה השמים מן ה' מאת שהם וירעו שיאמינו לא אם רבות ובהנהוכרנה
 בתכלית והם ישראל על עולו רבי הנביר האיך כ4 . פנים בשוםאפשר
 5ב על שטו ו5א יפות פנים בסבר דבריו קבלו כולם ועכ14 , והעוניהדלות
 המענה אם והנה . דבריו בקול לשמוע ויגיעה עטל ולא טמון איבורלא

 למה . הסבוא זיוף ע5 עלינו למתגוללים תשובה להשיב חזקה היאהזאת
 : המשנה בדברי לממאנים כן נם תועיללא

 : ועקש נפתל בהן ואין והשכל האמת ארני על מיוסרים דבריר גל אה"צקכג
 סתם )שנקיא מחלוקת בלי בטשנה שמנתב טה כל אה*חקננך

 נם ומה היא שיחידאה לא אם . קבלה הויא הרוב ע5 .משנה(
 הוא יהיר שתו שאמר שטה משום . כסותן והלבה יחילים בשם טשמותיש

 כפר איש יששכר גבי בהדיא שנהגו( מקום פן )סוף מוכת והיי .קבלה
 . מתניתין תנא 5א ברקאי כפר איש יששכר התם אשי רב רקאמרברקאי
 ששניהם לוסר לכבש שעירה הקרים וכאן כבש מקרים פעמים שרובז"ל רשיי וכתב . ע"כ שקולים ששניהם מלמד כבש אם ת"ל מהן מובחייןשהם ספני  יכול . כדים בכ5 לענים קודמין כבשים רש"א כ"ח( )כריתותרתק
 בן אנמיננום בימי היה הזה גרוי שכהן עצמך הנע . השסונאיבית טמלכי היו ביניהם המחלוקת שנפל והמלכה שהמלך פרש"י עוד .שקולין

 בשנת רוד הצמח חשבון לפי שהיה . לחשמונאי' האדפון מ5ךא~סתובלום
 מפת 1 בה ראשי להכניס דוצה איני הללו השנים על נרולה מחלוקתעפש ואעפ"י . התקש שנת ער מלר לא הקרוש רבינו הנה ; תשכיר אלפיםמ

 ש5 הרחיק סלך בין שנה 5ס8תים קרוב שעברו ס8ק אק הסכרנהשלבל
 אכזב שיששכר אפשר היה א"א כן אם . הקרוש רבית ובין חשמונאיבית
 תנא 5א אשי רב טקשח ומאי , פתו אהר שם פאתים נתכתבה המשנהארע

 ש 5וםר צרי וראי אלא .טהציתין
~rd 

 . שילק ועג שגבש שכשחוש
 ישראל תכסי בפי שנחי הוה וכך קבל שקך אלא עצמו ממברת אבילא

 פשטות לרוב פיבעיא לא ראוה ופשם , אתאב יששכר ביטיהקףפומם
 שטעם ע*וע וסלק Iwa הגאים בהן שמטע ל14וק ישילו אלאטומאות.

טבלא



 שם שניr,w1נתת18
 ששסע מה ופוסק ומסדר מלקת אלא היה לא הקדוש שרבינו לפ* ,קבלה
 : מהם אהד הוא אשר האחרונים עד לפניו היו אשר התנאים מימיואסף
 אפשר אבל * לב לישרי דצ"ל אפתח להוכיח עצומה פע.ה ייני אה*כקכה

 סים5 בישראל מקובלת היתה כאילו ר"ש בסב-ת אכ*ב יששכי נגדהקשה אשי שרב ויאמרו המכחישים של הערל לבבם יכנע לאשעריין
 2 חקיה ונם הכינה שר"ש יאטיו לעילם. אבל . קדמתהקרם

 עמהם וראיה סופת כדרר להוכיח גישר שאי ברינים הניחא אה"חקכו
 נוהגים היו ספק נלי אשר בדינים יאמנו מה אמנם . משהמימות
 : באו מקטוב חרשים היו כאילו בתבום שחז"ל . קדמוניותטשנים

 בינה: אמרי להבין טשל משול אה"כ'קכז
 כל לכם הטל "ז( )בראשית לאברהם הקב"ה אמר אה"חקכח
 ארבע ואריע ט"ו( פ' )ב"ר * לימול הצריך מקום פיו-ש ולא וכרי
 ערלה נאמיה . אזנם ערלה הנה י( ירמיה ו כאזן ערלה נאמרה . הןערלות
 כל פ'( )ירטיה בלב ערלה .-נאמרה שפתים ערל אני הן ו'( )שפותבפה
 ונאמר . זכר וערל ל"י( )בראשית בכיף ערלה ונאמרה . לב ערלי ישראלבית
 הפה מן . תמים אינו האון ימול'סן אם . תמים והיה לפני הההלך שם(לו
 ה אומי הו* , תמים ויהיה יפול ומהיכן . תם04 אינו הלב טן . תמיםאינו
 רשבת  )פי"ר ובר ועקל פקרא  הדא  מסתברא  וכו' אמר מקרא . הגוףערלת
 נקבה  אם זכר אם מכר שהוא  טמקום  אלא * נקבה ערל יש וכי ק"ת(דף

  הוא חו"ל ברביי  חרש  שנראה מה רכל איתא  ואם . אוהו  פוה*ןמשם
  שבא עד לעולם מישראל אדם ניסיל שלא לוכם אנו מוכרחים . ממשחדש
pff~הצורך כל פירש לא ועדין . הכוף ערלת היינו קרא רקאמר רערלה ולמר : 

  נקבה  או ובר  אפ שניכר ממקום הנתוב מן ולסר תנחחמא רבי שבאער
 וישטעגל אברהם שנימול מצינו חיא . נסי הכי תימא וכי . אותו סוהלץטשם
 משה את להריג השי"ת ובקש . ימים שמנת בן ויצחק ביתו בס וכלבנו
 בטדבר  הילורים  העם בל  את ה' במצות מל ויהישע . בני מילת שאיחרספני
 1 לימול להם היה מהיכן יורעין היו ולא שסלו רעתך מלקא וכי .בהרך

 גם לו אמר שימול אבינו לאברהם השי"ת שכשאמר לומר צריך ודאיאלא
 שחיל אלא . הפסק בלי בנים אל מאבות בישראל ונורע . הנימול מקוםכן

 2 ח49אאסמבוהו
 2 מעא( א' )ויכוח כבר שההץעתיך כפו בו מודיםהקראת ואפ" . יה להכחיש שיכול מי ואין מעש' ההד שכך ספק  אין  btnRקכט
 למר אני אבל . בזה טורים שהקראים לירע כסעף לבב לי נם אה"חמל
 2 הוא מה נא  הוריעני אה"ביפלא 2 חז"ל לזבות נדול דבר מכאןי
 * דקדוקיה בכל המילה לאאע*ה "ה שהשיית מורים הבל אהיה וכייף י8

 שאפן באופן הפסק בלי הזה היום ער ישראל בבסוהחמירה
 . הנימול האטף היא ואיזה nh~D היא מה  יורע שאינו פי  האראל בניבץ

 כעולם טרע לא כאילו זה Ipna על דבת תאופא ט" עקיבא ר'אחשפ"ב
 נשם ולפוכר . פלבלם וברשת קטנם בכח משסטוק הם לטרווע1כ44ה1
 הרופית הליסורים  שאר ין . כלקן ישא כאילו ץו5 דבר הודישט זה-בענין
 8 חהרשום שההכמיפ ושנראה אעפ"י . ישראל בכל מקובלים היולאלו

 8 ושישאהב nbra~ * וקחטא טיסה "הא רק wee חצן ע5 לערער אין-4אה*כ
wfnR



מןשני שניד5כ%ץכהה
 . הררך אח על הן התלכצד ומימרות ובמרתף המשניות רוב עה"חוך

 ובשתיה באכילה אסור הכפורים עם ע"ב( ע"ג רף רפ"ו )חטאחגינן
 ע"ר( דף למם ועיר , הטפה ובתשמיש הטנדי ובנעילת ובסיכהוברחיצה

 וכל ת"ל . שיצפער ברי בצנה או בחטה ישב יכול נפשותיכם את תענות-ר
 זה אומר הוי , נפש אבירת בו בויש עינוי איזהו , וכף תעשו לאפלאכה
 שמרו לא טעולם והביייתא המשנה הלשון שנראה סח כפי . ושהוהאכילה
 . שמירה% אופן להם ופירשו חייא סבי רבי שבאו ער במצותו יה"כוהראל

 דים לנו לפרש רבי וכשבא נביחה היא כאז פורש ולא בשרי ואכלת תזבח נפשך אות בכל רק י*ב( לאברהם כתיב אה"חפלך י אתר טשל אצלך עריין נשאי ועתה . בוראי לא אהזהיןץ ש האלה והפענוח הרכרים הברוד שכלך בעית הטלך אדו% ליאמור
 ושחיפתן שוהפין הכל דחולין( )רפ"ק אלא . הראוי בסרר התחיל לאשחיפה
 ואיזהו , בו לשחום הראוי הכלי ואיזהו . שהשה מהו פירש לא ועדייןבשרה
 בבהמה ושנים בעוף אחד השומפ כתב ושם רפ"ב ער . לשה"ש הראויהמקים
 השחיפה מקום ולומר להחתיל לו ההר כ* יעשה לא וכן . כשרהשחיפתו

 רפ"ב( )שם התם רבעי בגמאא קשה הותר וכון ובושפ בקנה בצוארהוא
 איתא ואם . חפהו ששה ממקים ושחפ. שנאסר , הצואר טן לשחימהמנין

 נמי הכי תימא וכי . ופירשים והתלמור הטשנה מחברי שבאו ערשהיפה דיני בישראל נודעו שלא נמצא . במחשבתם שעלה מה חירשושחז"ל
 אם . עתה וער סחורי אכלתי לא ופרפה ונבלה ר'( פ' )סוף יחזקאלוהאמר
 היו שישראל לומד צריך חלא נבלה. שאכל בוראי שתיפה הלכות ירעלא

 הקרוש רבינו דקרן לא ולכן . דירה פרפי וכל שחיפה היא מהעדעין
 הבל לוסר שריצה סה מבינק שיהיו לו שמיבשת לפי הסדורבשמירת

 שהשחיפה פירש שם אשר שני פרק תחלת שיקיאו קורם ראשון פרקבתחלת שורשיי
 1 המימנים שתהיהצריך

 יפ על סעונרפ נכפונס פ65 י651ופ 1561 ע"נ( נף tffg )כשטס נמפיסאיתא
 )פס וטקסיגן , פרוע ודלאס יו65ס יסודים ים וכינוסי . וכו' ויסודיפדפס

 יסמע6ל ר' דכי וסט ס6סס ל6פ 06 ופרע סנפן סו6 ד16רייס6 פרוע י6פסלע"פ
 טופ מזגו nw~s סיסנ זלינו . יסודים י0 ע5 עוגרפ 6כ5 מסס וס ע5 אוכלסייגס נמספספ כיסתסו 061 . נ15י ל6פס ולעד שוק 5נ6ם יסל56 5גס לסורקמז6ויייס6 סו* מסם וסעו5ס . ע*פ וכו' ומסרן , ר6פ גימועי ח65נס bSa יטר56 5כגוטשסרס
 מס' כ"י גר' סלפ3*ס פוג'י . כרוע וטסן מפוקס ומכוי eb55 P1a5 16 ס65*פלוג
 מעיט סיקיס די פפי%6יי60 טין ויפוגו ID'D (1tpp כפוסס ל' 6*ס ונפקע . טסוגק . קערו ס" וויסות ס' וט6"ס . לע"נ קכ"פ יף ג?וסין נס' וסטוץ . וי"ג י*6 דין6יפוס
 טסס6 5ס יי 65 יסויים ופיפ . 5ל"ס 16 פט5ע אטי 16 לצק 655ם כויפטסס
 ולא בושתה שפני מכוסין ופנקץ לילך הסהרה ררך ורילמא אה"כין : יער כשף ע"נ 6מר גיבוי %קך לסוס 6ג5 גגיסס 3ס סני פוס . מטמר*פערס

 ש ויהורית סשהברת
 וכמת' סכמה ano שהחוק" א% . קים המקדש שבית בזמן שהיוי ישראל בנות אנחני ריש יתר יורע מי ועמי . השמא אל uwm חה'הקרה

 ש קףובים שהיו שהתנאים ט8ק איז אהשכיבק * לאן שלישי או שם חור שהיו האחרונים התנאים * . שניםסאות
 ההאשורה עם יחלוקו ייהאחרומם א'ב לסבול אוכל פינכה "ה""כלבש

 : כהופיעה נרולה ראיה תהא לאוכי
אחר



שני שנינדיכנדדץכוזרי80
 : רבריר עי להשיב אי1 אה'כקמא

 תרועה יום כ"פ( )במדבר ר"ה של ביו"ש בתורה כתוב אה"חקמב
 היא תורה שאסרה הרועה אם יודעים אנו ואין . לכםיהיה

 דבי,יב . בחצוצרות ותקיעה תרועה שפצינו משום , בחצוצרות אובשופר
 ותקעתם וגו' ובסועריכם שטהתכס וביום בחצוצרות והרעותם י()שם

 שהיה שנראה באיפן הוא באשנה ושופר שנזכר הראשונה והפעםבחצוצרות
 השופרות כל וז"ל השנה דראש ב'( )משנה בפ"ג כדאיתא * ישראל לכלירוע
 בתורה הנאסרה תרועה , זה בל' רבי כתב לא ולמה פרה משל חוץכשרין
 שהיה ספק בלי כך כתב שלא כיון וראי אלא , דוקא בשופר היינובר"ה
 : מההבטים מחורש דין היה ולא והרחוקים הקצובים ישראל לבלירוע
 )חולין וחגבים דגים מבשר חוץ בחלב לבשל אסור הבשר כל רבי-ב

 אמו בחלב גרי טבעיא לא בחלב לבשל שאסור ותל ק"ג( דף6"ה
 פבעיא ולא . אמור אחרת בחלב או עצמו בהלב אפ" אלא בתורהככתוב
 טבעיא ולא קם"ז( דף )שם בפשמע ורחל פרה אפי' אלא קי"ג( דף )שםגדי

 כל התנאים שחידשו היתכן . אמיר ובהנאה באכילה אפ" אלאבבישול
 הסכות וחג תשרי ביי כפור וצום . ניסן בפ"ו אלא יחול לא פסחנאסר כאלפי ה*רוע כדבר ישראל לכל במשנה רבי וכתבם ממברתם הדיניםאלו
 היה רבי שכתב שמה ישיאל בכל ומפורסם נלוי שהיה לא אם . בובפיו
 : הנ"ל החרשים בימי חלין הנ"ל שהחגים וירזע שגלוי כפו ויציבאמת
 למכחישים ולא להשיב לקפאים פה שאין יבאסת ניתן הייו כר אה"צקמג

 שאם ויאמרו יערערו עדיין אמנם . הסאמינ.ם ננד ראש להריםפצה
 ולמה אקך . מקובלים והאטוראים התנאים דברי שכל הזה הרבר היהאכרז

 : ובתלמוד במשנה ביניהם הפחלוקתרב
 על יאחר לא יבא בוא כי רברי בא עף חכה הטלר אדוני נא אה"תקשר

 על החכמים מיתרון וכשאדבר . נ'( ויכוח )בריש מחר זהענין
 : ד'( )בויכוחהפילוסופים

 חבילות הבא כך ובין כך בין אבל . רברת באשר אעשה כן אה*כקבלה
 : האמת ותתברר תתהוק הראיות ברבות כי ראיות שלחבילות

 . חז"ל אמתת להונית היתה רברי טנמת כל עתה עד הנה אה"חקשו
 היא רצון עת ועכשיו . וענותמתם טצדקתם דבר שמץודברתי

 לשמוע אלקך תערוג נפשי כן אוכל והנה הרעב יחיום כאשר אה"כקבין : הטשפינים פי לחשם בהם אלה שהיםלהוכיח
 : מזהב הנחסריםדבריך
nupמרינה בכל ושומרים שופפים ממנים כולם הנוים מלני כל אה"צ 

 בין ושפפו מניע גרתו הטלר רבר אשר מקום ועיר יר ובכלוסדינה
 רוים בת* בין ויש . נפשות לריני ואלו מטונות לדיני אלו . רעהו וביןאיש
 ושל . ממונות לריני שלשה של דין בית בינינו שהיו כסו סעלות מעלותהאלו
 הוא מסע לפעלה אק אשר הגרול דין ובית האפנים שהם ולד"צ לדגםכ"ג

 ימרה אשר וכל . יורעל אשר התורה פי sv נאמי שעליו . ע"א שלטבהררין
 דיינין באיה עור יש אבל . יוסת פיואת

 ודייניי
 שלא טה בממשלתם שוים

 פאז להם ויצא , מגעת שידו טקום עף יזרע היה וב"ר ב"ר שכל בינינוהיה
 הוא לי יאמר שזה אניוזן האיש על קטפות וב"ר ב"ר בין יששפעמים
 .בוא אלי האיש שזה נבולי טמינ אתה לו אסריו ישיב וזה בגבולי באתואהה

 וסי
 ס8א וראיתי . האפשר כ5 ממשלתם לחרחיב מגמתם כל רבר

ron
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 : הרבהדינין בתי בם אשר גדולות ועבדות בכרכים יום בכל מעשים קטטות שלהשן
 : דיכם שזה אומרים שטעתי אה'כקט3:

 כל עושין א"ה מדייני שרבים שמעת שהנדתי טה לפי אה"בקנ
 אררבא ישראל חכמי אך . מטשלתם נבול להרחיב כחםטאמצי

 שעונים באופן . גבולם את לעצמם המיגו הם חפצה ובנפש שלםבלבב
 פפני . ישראל ארץ חכמי שלוחי והם הריונות שהם ועומרים גועלבקול

 דרשו ועור . בא"י הסטוכים דיינים אלא אינן קרא ראמר שאליתם .שדרשו
 )פרק ואמרו הדיותות לפני ולא לפניהם לפניהם תשים אשר המשפטיםואלה
 לחכמי בבל*משועבדים בנ5 אנן ר"ל להן כייפינן אנן מא( רף שנהגומקום
 )פ"ט אם"ו ובהמנרש . סמיכי לא בבל ובני ממיכ* דאעהו ופירש"י 1א"י

 קא שליחותייך אנן פ"ח( דףדגשין
 עבריי
 והלואו' אהוראו' דהוה מירי .

 רשיי וכתב . שכיחא דלא מילתא רהויא משום וחבלות בנזלות לאאבל
 ט"ו ךף ובפ"ק . רשות לנו נתנו הם . עבדינו א"י בני של שליהותייהוז"ל
 ומזה . בבבל קנסות דיני טגבץ ראין איתא רב"ק פ"י( דף החובל בפ'ועיין
 הונא רב דסורא דייני . יפז( דף )פ"א בסנהדרין הנזכרין הריינין היוהמץ
 בר אחא רב דנהררעא דייני . שמואל בר פפא רב דפומבדיתא . יצחקורב

 ואמונת כח ואם . קנסות סיני ולא כלל נפשות דיני רנין היו ולא ,מניומי
 המטשלה נזר להמיר להם למה א"י לחכמי להשתעבד טכריחם היה לאהקבלה

 : הורם לאחרים ולתת ראשםמעל
 אבל . וענוים אסתיים ישראל שחכמי בוראי מובהק מימן יהי אה"כקנא

 שהיו לפי ישראל ארץ לחכסי נשתעבדו בבל שהכסי לומר אפשרעדיין
 כדאשכחן . טפשאי בבלאי אותם קורין היו ולכך בתכפה מהםנדולים
 . המזבח בפגימת נפסלים קלים קדשים אביי ראמי אהא מ'( דף )פ"ובזבחים
 חשוכא בארעא דיתבי אמחול פפשאי בבלאי )שם( ירדנה ר' עלהואסר
 מסעות סילוק בשעת דתניא הא להו שסיע לא , דמהשכא שטעתאאסתי
 תרומה שתילי רתנן הא גבי ל"ר( דף )ע"ב ובפסחים . וכו' נפמליםקישים
 מאי עלה ששת ואצר וכו' לאכול ואסורין מלטמא טהורים ושתלןשנטמאו
 פפשאי בבלאי ואר" . הדעת בהיסח ואפסלו הואיל לכהנים אסורין .אם,רין
 לכו שכנע לא . רמהשכא שמעתא אמריתון דהשוכא בארעא דיתביטשום
 )לפתיה לתרומה זריעה אין ה"נ להקדש זריעה אין וכו' רארשב"להא

 דחי , טפשאי בבלאי הכי להו קרי רוכתי ובכסה . בה( רבנן עשודסעלה
 הס ולכך . עליהם א"י חכמי יתרו. מכירין היו .בבל שחכמישאפשר

 ואת אותם וגירף חירף ירמיה שר' שכיון ועודראיה . להם עצמםמשעבדים
 : שחר לו שאין רבר שאמרו להאמין צריך . מנוריהם ארץ ואתשכלם
 ר' וחירוף , שחר לו שאין רבי לומר נדולים לחכמים חפייה אה"חקנב
 ירמיה שרי לומר צריך ראלת"ה , וחיבה שחוק דרך אלא אינו ,רטיהו
 ההוא שעל מקושיותיו והבן וראה . לאמורא הצריכים התנאים יודע היהלא

 טסנה להוכיח קושיא אינה וזו . וכו' דתניא הא להו שמ"ע לא אמרדזבתים
 בגמרא הוא נרול כלל שהרי . פפש הוא הזאת הברייתא יודע שאינושמי
 מבבורו מרמר לא ואעפ'כ . לפלוני 4ה שמיע לא ברייתא אפוראיםלנבי
 האטורא וחובת הוא רבה גברא לאו ברייתא האי שסע דלא סאן ראטוכלום
 ירמיה שי' צ"ל או . ימנע לא משתים אחר א"כ נ המשנה לידע אלאאינה
 האמוראים מגדולי אחר שהוא לפי א"א וזה האמורא משפט מה יורע היהלא

שה-י
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 4על * כם'ש חבה דרך כך אוסע שהיה או בתיקו סלק* קשיותיו חבשהוי
 לישע טייב אינו האמורא ראם וחומר קל רפמחים תרומה השתיליההיא

 צ אטורא שהוא דרשבעל כ"ש תנא דברי הן שרבריהם אע"פהברייתא
 )הריכות הכל בפי שגורה היתה מסעות רסילוק ברייתא ודילמא אח"כ~נג

 סקריה ולבך שאחזיו( ודבור שתרע וראוי ד"ה רפ"ב ב' שערעולם
 5 כסותו רהלכה משום סררשב"ל נסי ומקשהמינה

 פ4 הפפשות. תאר לבבלים יאות לא כדבריך ידן לו והן אה"חקני
 ? כקיבות הוסר לא שכל שסר הואהפפשות

 5 אמת ודבריהם אמת שהם לומר אנו מוכרמין אה"כקנה
 ליותר עצמם את מחזיקין היו בבל שבם להוסף לי יש עור אהיהקנו
 מהטת להם היתה א"י בני שחכמת רהינו מיניהו כתרי עדיף להתםסליק כי טמנן והר עקה( וי פ'ו )כתובות כדאמרינן א"י סבני חכמיםן
 . וטזגם ממבעם לא אכל פחכים רא"י אוירא כדאפיי' האוי ודיתצחות
 כשהע ולכן שכלם ורקות תכונתם טפוב להם היתה בבל בני חכמתאטנם
 תכונתם פוב שתים בירם שהיו לפי מהם יותר חכם5ם היו לאשעולין
 * ארצם טזג פוב דהיינו אחת אלא הנעה לא א"י בני וביר א"י אוירופוב

 שאטר קי"ז( רף פ"י )ב"ק מא"י שהיה יוחנן ר' מהודאת בהביא מוכחוהכי
 בני של תורה איפר הייתי שלכם רילכון ופרשיי היא רילהון אמדירילכון
 עצסם קורין היו הזה הכבור כל ועם היא בבל בני של רילהון השא"י

 , מזו'בעולם נדולה ענוה היש . להם משועבדים והיו רירהו לנביהרעפות
 לבוש פושפים הט לא סשה את % צוה שבך מאמינים היו לאואם

 ? מעליהםמלכות
 ומדת שבע"פ תורה אמתת למדונו בזה אשר קהי הם ברוכים אה"כקנז

 . דעתם לסוף ירדתי ולא בחכטתם דבר ראיתי אמנם המשובחתהענוה
 אמרו י"ל והם * כידוע בלבד בבישול בתורה נאסר בחלב שבשרוהיינו
 כאלו ספק בלי זה כל מאמין ואני ובהנאה באכילה סראורייתא ג"כשאסור
 מביאע טהיכן לראות לוה לי היה אבל . הנבורה מפי במינישמעתיו
 מנין אשי א"ר וקפ"0 קי"ר )רף הבשר כל בפרק איתא שהרי .הראיות
 . תועבה כל תאבל ולא י"ר( )דברים שנאסר באכילה שאטור בחלבלבשר
 קרבן נבי מדכהוב ליה נפקא ולר"ל תאכל בבל הוא הרי לך שתעבישכל

 לוכדו מבושל ת"ל טה . מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל י'ב(פמחמממות
 טדכתיב נ"ל ור' , בחלב בשר זה ואיזה כזה שהוא אחר בישול לך ישלך
 ישמעאל ר' דבי ולתנא . לך ייסב למען תאכלנו לא הב( נדברים רםנבי

אכילה לאיטי וא' בישול לאיסור אחר b~A נרי תבשל לא כונ( )שמותמבכתיב
 וא'ג

 שסך מי תניא ברלא תמא תלי ראברהם סריה . הנאה לאיסור
 תאנל לא לך שתעבתי כל שאסי אשי %ב בשלמא , כאלה ראה סיכזאת
 נ50 ולר' , בחלב בשר עם פסח לקרבן מה פובא קשיא לר"ל אבל .ניחא
 ועימם לדעת לב לו ה' נתן אשר הוא ואיזה ?ה הוא המי , עמהם לרםטה

 היא הרם העל הטמח עי המהברים הפטורים שכוונת יאפק אשרלרשת
 ש מבושל בשל לשון נפל טשום ובהנאה באכילה מהלב בשרלאסור
 ללסוננו יאספו אשר למכחישים נצפדק וטה ברבר ומה תאכלנו לא יהירטשום

 סדאוריף ובהנאה באכילה שאסור בחלב לבשר מנין ששואל סייאהדו י המכסים נגדננביר
 אדרבא ראיה מבקש שעליו העישן על לא אבל הראיה על מסיפקהוא

הוא



י4שמ שניליכדהכויי
 4 נמור לודאי אצלוהוא

 בחלב בשר כנסור ראיית על חולקין חכמים ג' רואה אתה אה"חקם * מימיו החכטה מאורות ראה שלא מי אלא בזה יסתפק יא אה"סקנט
 שהוא העיקן על שיחלוק מאחרים ולא מהם לא אחד גם ואיןי
 מיבל היה הזה העיקן א"כ . ובהנאה באכילה בחלב המבושל בשראיסור

 2 חולק פבלי ישראל לניוידוע
 : מפק שום אין בזה נם אה"כקמא

 אינה הראיה אם לן איכפת מה אמתי היא שהעלזך מין אהיהקסב
 חללו הפמוטים נכתבו לא שאם רעתך מלקא וכי ,ברורה

 2 בחלב בשר לאכול מוהר יהא רואיה מהן שפוציאין התיבותבאותן
 עצפי* דברי סותר הייתי כן אוכה הייתי שאם לפי בודאי יא אה"כקסג

 2 כתוב ולא מקובל עיקר שהיא הודיתישהרי
 . תניא בדלא תניא בראיה החולקים החכמים תלו לא כן אם אה"ח~ך

 וזה בעלמא אסטכתא אלא ראיה אינה והראיה טקובל העיקראלא
 שהביש הפסוקים פשט הבינו לא ור"ל שרבי לומר צרק4 ראלת'ה .סוכרה

 2 לאסטכתא אולראיה
 1 שכלך מסעדני השבעתני שככה ראשך על ברכות יחולו אה"כקסה

 סטוק איזה על המקובל העיקי לסמוך חז"ל משפם גה אה"חקסך
 לעודר אלא אינו זה כי שפשופו קשת כמטחוי רחוק שהואאעפ"י

 בסורר קשר שקושרת ארם בני שעושין כמו סגי בעלפא ברמז ובכן .הזכירה
 והו"ל . בחלב בשר לבישול פסח רברבן מבושל כנון . דבר איזהלזכור
 אתת אי כן . טבושל הפסח לאכול יטל אתה שאי כשם קרא אמרכאילו
 שנראח בפסוק בוחר ואחר אהד כל וכיוצא הזה ובדבר . בחלב לבשר 111'לדם 4י תאכלנו לא ב"פ שאמר דם גבי ובן . בחלב מבושל בשר לאכוליכול
 המלך ארות וראה עיניך נא שא . מובהק לסימן אותו ושם נכון יותרלו
 זה י"ר( )רבבים השסועה אבא בר חנן א"ר מ'( )דף מרפות אלו בפ'מיש
 רבן ברע של ואפילו.חגוקות . שאסורה שדראות וב' גבין ב' לה שישבריה
 גמל ארנבת יאכלו שלא ור"ל הפרסה של התאר שם הוא שהשסועהיורעין
 הנן רב פיש ואעפ'כ . שסועה פיסה מפריסים שקצתן אעפ"י שפןאו

 לא חנן  שיב א"כ  נאמר מה .  וכו' גבין ב' לה שיש בריה היינוששסועה
 הבין חנן שרב פומי צריך וראי אלא רוח ורעיון הבל זה , הפסוק פשטהבין

 . השסועה תיבת על וטסכו ההוא הדין בידו קבלה והיה . כפשוטוהפסוק
 4 עליון בקדושי תהלה נשים לא ובכן . בזה כיוצא בכל ליטר לנו ישוכן

 לביולך ולך החבר אהובי קומה . לערוב היום פנה נא הנה אה"כג"מז 2 יורוך אשר התורה פי ע9 ה' צוה אשר אתונקיים

 ; קרשו משמי הטלך ארוני וי יברכך אהיהיצן 2 אלי תבוא ומהר שאננות בסנוהות לבך וסעדי
 מקלישיויהודק

 : קצתן פירוש על אלא . המקובלים העקרם על אינן רז"ל שמהלאמתיוכיח

 הוא ואסתתם חז"ל לזכות שאמרת מה שכל לבי אל ונתון ראיתי אה"בא
 ראם יאמרו שהרי . לרדות לפכחישים מקום יש ערוין אמנם ויציבאמת
 א5 הקצה מן חולקין אותם ראינו איך קבלה הן חז"ל רברי שכלאיתא

 הקצה 5ה




