
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
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 שץ . נעזיר וזה אומר זה . טטטא וזה טטהר זה . פוסל וזה מכשיר זה .הקצה
 נ בכה אוסר וזה בכה אומר זה דבר וסול * פוטר וזהשחיב
 העיסוקם על חז"ל בין טחלוקת נפל לא שמעולם הטלך אייני יע אהשחב

 השנה בראש שופר תקיעות כגון . קצתם פירוש על אלאהמקובלים
 ונזכרה לכם יהיה תרועה יום כוט( )בטדבר שגאטף ברמז בתורהנכתבה
 השופרות כל ל( טשנה ער"ה )בק"ג כדאיתא ישראל לכל ירוע כדכםבמשנה
 טעילם בחצוצרות ותרועה תקיעה דנאמרה ואענג . פרה משל חוץכשרין
 בחצוציות תעשה ר"ה של שתרועה לומר ישראל איש לב על עלהלא
 האתרונ מזכיר ג( )טשנה דטוכה בפוג וכן . שופר יהיה שלא אחר ככליאו

 ישטעאל רבי רתנן הרר עץ פרי אלא בתורה מצינו שלא אעפ"י ידועכרשי
 . אתרוג הוא בתורה האמור הדר עץ שפרי ישראל בבל מקובל עיקלשהוא ספני זה על חולק ואין . 14' ואתרוג אי לולב . ערבות ושתי הדסים גןאוסר

 היא המחלוקת אפנם . בשופר ובן סשה בתורת מכחיש כאילו זהוהטכהיש
 הוא שגם שסיבר פרה של שטכשיר יוסי רבי כנון . העיקר קצת פירושעל

 בענף ובן . פנים בשום בעיקר נוגעת אינה היאת והמחלוקת שופרבצלל
 יחלקו אכל מקובל עיקר שוה ספת הרם שהוא פלית לא ע"ע , עבהיעץ
 שבוש של בטלאכות וכן . כלל המקובל בעיקר טחלוקת אעה וזו .קרוטין שלשתן אפילו אם לן איכפת לא או לפחות שלם א' שיהיה צוייךאם
 בבל כטעט ובן בהרפיות ובן . קבלה שזה מפני פ4ל שהן פליני לאע"ע

 וה נמצא מנעיא ולא . עליהם חולק ואין מקובלים עיקיום שכולםהדינים
 חולק שאין קבלה רברי קצת להם יש האמוראים אפילו אלאבתנאים
 וכטה כמה מ"ג( רף וריש סו מרף טריפות אלו נפן דא*תא הא כיעייהם
 טרפה טקצת' שיבשה ריאה רבא אמר וז"ל  עליו  חולק ואין רבא שלטיארות
 לריאה לה אית אוד ה' רבא ואמר . פהפה כסדרן שלא לתדרי רסניכןאוב תרתי הני רבא ואכר . טרפה להדדי דסם'כי בועי תרתי הם רבאואסר
 ו נפשות ריני בין ממונות דיני בין הדינים בכל וכן . טופחחלוף אי יתיר אי חםיר אי . משמאלא ותרי . מימינא הלתא גברא כלפיא8ה
 : אחר משל עוד והבא ליסף אה"בג
 שנספק השדרה הוט על ע"ב( משה לדף פרפלון אלו בש נשלקו אה'אד

 שחולקים בעיניך רואה הנך . פוחו רוב או עורו רוב היינו רובו אסברובו
 עז ויתר שאת ביתר שטורה וטה . עצמו חעייא על לא העיקר פירושעל

 חולקים אינם עצמם שהתנאים הוא בסיני מסשה קבלה כוץ,טהעיקרימ
 : והדם משופר שהוכחתי כסו ג"כ בפירושם אלאבעיקרים

 לספר ז"ל הרטבים בהקדטת שמצאתי טליא הוינא כד דכירנא אה"כה
 כהו כפי לעצת כותב ואהד אחד כל )וכן וז"ל שסחב שלו המזקההיד
 ורור רור בכל שנתחרשו ומדברים ששסע כ18 וטהלכותי' הרירהמביאור
 עייהם והסכימו סדות שישג פטדה אלא השארעה ספי לטרום שלאבדינים
 כל עם טמיני תורה קבל סשה ואם וכן'( תסנף הרבר היה וכן הגדולב"ר

 שנתחדשו דברים הרמזרם כתב איך . והקרושה ופרטיה וכלליהפירושיה
 : לחידוש היה צירך ומה וכו' ורור לזרבכל

 ה' בית תביא אדמתך בכורי ראשית כנ( )שטות בתורה כתיב אהשחן
 ועתה )נו' ואכרת וענית ט"ו( )דברים הביכורים בהבאת וכתיב .אלהיך

 ספק 4ען והנה . ה' לי נתת אשר הארסה פרי ראשית את הבאתיחנה
 * לביכורים הנונעים העיקריים הרינים בל במעי לסשה הורהוהקנאה

אבל
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 ונכללו , לסנהדרין עזבם בהם שנוגעים אעפש עיקריים שאינם הדיניםאני
 הסוכר ע"ב( ס"1 דף )השולח רניפין פ"ר ראיתא הא בנון , יפלא כיתחת
 כקנק פירות קנין וקורא טביא רי'א ור'ל עתק רבי רפליני לפירותשדהו
 . רמי הנוף כקנין לאו פירות קנין . קורא ואינו מביא אמר ר"ל . רמיהגוף

 הקרקע ותחזיר . שנים עשר ער פירות הלוקח שיאכל לפירות ז"לופירש"י
 נחתו שהיובל בוטן דאי וכו' דהיעו קאכר נוהנ היובל ראין ובזמןלבעליה
 ויכול דמי הנוף כקנין * ביובל לחזור סופו שהר* היא לפירות חכירהמתם
 שנים לעשר לפירות שרתו סכר שראובן עצמך הנע . לי נתת אשרלזמר

 שבכר רמון שבכר אשכול שבכרה תאנה וראה לשרה שמעון וירףלשמעון
 : יקיא לא או יקיא יעשהטה

 1 בקריאה נזק אין יען ויקרא יביא .אה"כן
 הנה שיאמר שצריך נרול טק כאן יש שהרי . כן המלך יאמר אל אה"חה

 עדות סעיד ונמצא ה' לי נתת אשר האדמה פרי ראשית אתהבאתי
 2 עיני לנגד ינון לא שקרים רובר וכתיב קרקע לו אין שהרי עצמו עלשקר

 שרהו אדם שימכיר היא דשכ*חא דמילתא כיון אמנם . טעיתי אה"כ5ש
 : יוחנן ור' לקיש ריש בו לחלק שהוברחו ער הרק שכחו איךלפירותיו

 לא שהביכורים בכורים( ביל רפ"ב )הרמותם הפלך אדוש רע עה"חי
 בשנת דור הצמח השבון לפי נחרב שני ובית , הבית בפני אלא נוהגיןהיו

 סק"ם יותר שעברו הדי . תתק"ץ אלפים בג' היו ור"ל ור'י השכ"ח אלפ"י
 היה שלא כיון זה דין ששכחו תימא רבר שאינו נמצא החרבן.. אחהשנים
 הלוקת משפם יהיה טה נסתפקו ביכורים בה' לעיין ובבואם . בימיהםטהג
 שהיה אצלי ספק ואין . סברא בדרך אותו לפסוק ובקשו לפירותיושדה
 שדה סכירת לנבי בין מצף רבר אז שהיה ספי קיים שע"ה בוטןפשתי

 1 הבישרים לנבי ביןלפירותיו
 תאהב בבל מהו יורש וירא רבי בעי מע"ב( ו' )דף דר"ה בפ"ק אה"חיבק : נכוחים דברים משיב ישק שפתים אה"כיא

 דילמא או * נרר לא והא רחמנא אפר נרר חרור כי אביו( נדר)על
 פרפ טעמך הייא רבי דתני ת"ש , מהייב והא שמה והבאתם שמהובאת
 אחר שנה למאתים קרוב שהיה משום זירא רבי נסתפק בזה נם .ליורש
 . חייא רבי בימי נולר עצמו הספק וזה מעמך רכתיב סשום עובר איםריורש * והשיבו . קיים שב"ה בזמן זה בנידון טהנין היו איך ידע ולא .החרבן
 יודעין היו קיים שב"ה שבוטן ובודאי . במק-א בהבין אותו התירוהוא
 קורם הנורר שימות היא דשכיחא רמילתא סשום מוכרחים שהיו לפיהדין

 . מורישו בעבור תאחר בבל עובר הוא אם היורש ויסתפק . נדרושגמלם
 דינים שחירשו לא אבל הרמב'ם שאסר שנהחדשו הדימם הן ומוצאואלה

 : עליו תוסקו לא רהכתיב *ממש
 : רעתי לפי הרטב"ם פשט זהו אה"כיג
 מפי לסיום שלא דינים שנהחדשו כתם ז"ל שהרסב"ם אעפר אה"חיך

 סדות בי"ג שנלסר טה שכל רעתך מלקא לא סרות טי"ג באחת .השסועה
 שהתנאים אלא הדין לענין עשן ישן הוא דרובא רובא אדרבא . טחודשד"א

 מן במרה תורה מתן סוטן והנהוג הידוע הדין אותו למדהווהאמוראים
 הבשרים יום על קל'ר( סי' שני )ויכוח שהבאתי עצמו הטשל והילך .המדות
 האסור נפש עיתי מהו ישראל לכל יודע לא מרע"ה שמימות אפשרשאי

 פוש תרע שלא תאסר הברייתא דברי אל לבך תשים אם ואעפיכנוערה
עד
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 ושכשם כן אם לותר צריה , אפשר אי תה , ופירעת רברייתא תנא שבאער

 רוב כן . חרש הוא כאילו התנא כתבו קרטון דבר שהנא יה"כשבעיטי
 1 סדות בי"גהנלטדים

 שקורם ס"ה וכי . לשנה משנה באילן שרר דבר  דירה  לשון  הררי אלא הדר הקיא א" הרר אבהו רבי דרש רע"א( ל"ת )רף הנזיל ייטבובפרק
  א"ר במשנה יהא  אתיוג הוא הרר עץ ששיי יודעין היו לא אבהו רביהרשת
 . עליו חולק ואין א' ואתרוג א' לולב לו קורם שנים הרבה שהיהישמעאל
 יש-אל בכל מקובל היה כך אלא הנתוב מלשון נלסר שלא וראיאלא
 לכ5 הצריכים העיקרים כל ששמיו אדוני ורע .  בעלמא  אסטבתאוקפא

 אבל ז"ל הרמכ"ם דברי שתירצת בסה דעתי נתקררה כבר אה*כמ1ך ו החרבן אחר בין קיים שבה"ס בזמן ביןהדינים
 ורקרוקן רקרוקים הם שמחלקותם לומר חדל על מערעריםעדיין
 וכ5 בהם לקורא רוה ורעות עמל שגורמים באופן מספר אין עףרקרוקים

 : לטעייןשכן
 מעשר לך יתן ואיש איש שכל מלפניך מלכות רבר יצא אם אה"בפןז

  האחת . כתות לשתי עמך בני כל יתחלקו , מתם שפדוית מהככל
  תנובות על לא אבל  וסתן משא  בררך  טרויה  שארם  טה על  שבוכחךהחשוב
  אל ילכו מחלקותם מ ולהשק הכל. על שכונתך תאמר והשניה .השדה
 יעייט והם מפר אסרי להבין בהם כח ואשר מדע ופביני דעת יודעיאנשים
 ויתוכחו . ופלפול ועיון רקרוק ברוב בהם וירקרקו * רבות פעמיםבדבריך

 יביא וזה לדבריו ראיה יביא זה בכה יאסר ווה בכה יאסף זה 1 זה עםזה
 כך5 צואה או שפר דברי  להבין  יתנהגו עצמו הדרך  וכוה .  לרבריוראיה
 כך כל וספלפלין סרקדקים ורם בשר רברי על ואם . הדברים כוונתלהבין
 חיינו שהם טסההקב"ה בדברי ומתר יוחס ויעיינו ויפלפלו  ידקדקו  לאלמה

 : לי  ערג  קולך כי  קולך את השמיעני אה"ביתן : ה'  יגזור  אם  בהפך  אוכיח  אני אה"הימן : בשכל ולא בכתוב לא שורש להםשיהיה סבלתי סעצסם חז"ל המציאום הרקרוקים שכל אומריםהמכחישים שהרי נעשה מה אבל לנו נאה וכך חובתנו שכך ספק אין אה"כין : ימינוושרך
 ו'( )רברים שנאסר וערבית שחרית שסע קריאת לקרות אנו חייבין אה"חכ

  ממילא זמנה הבבילה  שהחורה וכיון . ובקומך ובשכבך וגו' בםורברת
 שנרע וצריך , והערב השחר ומסייםין  טתחילין  מאימתי  לחפש  אגוצריבין
 הערב אם וכן . החטה מהנץ או השחר עפוד פשיעלה סתהיל השחראם

  הזאת השאלה כן  ואם , הכוכבים צאת אחר או הטמש ביאת אחרסתהיל
 נרע לא בלעדה אדרבא ק"ש למצות ועקריית צריכה אלא מיותרתאינה

 : נעשהמה
 ולא . בקצרך שרך פאת תכלה לא כ"ג( עיקרא אומר הכתוב בפאההבן

  שכוונת הוא ברור יחיד בלשון שדך שאסר וכיון השרה גבולפירש
 . הרבה שרות אחד לאיש שיהיו אפי ושרה שרה ככל פאה שיתנוהכתוב
 שיהיו אף מזה זה אחר איש של שרות יבחנו בכה לירע אנו צריכיןוא'כ

 הנחל לפאה פפמיקין ואלו התם דתנן רפאה ברפ"ב מפורש וגה .תכופים
  או נהר כגון ספכיק דבר לשרה שרה בין יש שאם ר"ל . וכו'ההשלולית

 ואע"פ , שרות שתי אלו הרי וכו' אסות ארבע של ררך או  המים11מת
שהם



ק8שני שיישידיכדרץצודי
 הטרם חציו שדהו אדם יורע אם עור . פאות ב' לזען צריך ש בעל שלוהם
זרע או לשוקע שרה שם מייחם שרך פאת כשאמר אם יורעין אנוומאין לפי ב' או א' פאת נודק אם לידע אנו צריכין טינין ב' שהם שעוריםוחציו
 ושם . בשרה זיע שם רבות פעמים שסהליפין ארם בני כלשין תורהירברה
 אעפש פינין ב' זרע אם המע על כוונתו שאם טינה ונפקא בניע'שרה
 זרע אפי ככשמעו היינו שרה ואם . פאות שת* נותן אהד בשדהושזרעם
 בתחלה הציה קצי וכ א' פאה אלא נותן אינו אחר בשרה זרע מיניסאה
 . שניכף הלוקה או שהתחיל הקוצר על פאה חובת מי על . חציה מכרואב"כ
 : טיותר דקדוק או מיותר רבר בזה הנמצא המלך ארוני לי נאאשר
 דף טצות לקיים וא"א ועקריים ראשיים דברים אלו שכל ספק איו אה"ככא

 ולא העיליים שמיו איך לשאול טקום יש אמנם ידיעתם בלתיכהוגן
 : העקריים פירוששמרו

 היה מה לפניך להציג מוכרתני הזאת לשאלה להשיב כדי אה*חכב
 בהם אין קבלה דברי , וז"ל שכתב ג' דין מסרים סה' פ"א ז"רהרמב"ם דברי אערוך ולזה פה שבעל תורה לענין ומעשהו ישראלטשפפ
 ממשה קבלה שאינו בירוע וקת מח בו שתטצא רבה וכל . לעילםשחלוקת
 . הסכיכם הרי הבדול ב"ף עליהן הסכימו אם הדין פן שלפרין ואברים .רבינו
 . וכו' ובז' הרבים אחה הדין ומיציאין הרוב אחר הולכין בהן נחלקויאם
 שנוכר דין כל אלא בישראל מחלוקת היתה לא קיים הגדול ב"ר כשהיהד
 לש ואם , לו אמרו ידעו אם שבעירו לב"ר שואל מישראל לאי מפקבו
 שבהר לב"ר ושואלין לירושלים עולין שלוחיו עם או ב"ר אותו השואלהרי
 הגדול לב"ר הגזית ללשכת באין הכל לאו ואם . להן אמרו ידעו אםהבית
 בין הנד.ל ב"ר אצל ידוע . לכל המפק בו שטלר הדבר היה אם .ושואלין
 הדבר היה לא אם . סיר אופיים בה שרנו המרה מפי בין הקבלהספי
 שיסכימו ער ברבר ונותנין ונושאין בשעתן בו רנין הנרול ב"ר אצלברור
 הלכה כך השואלם לבל ויאטיו הרוב אחר הלכו לטנין יעמרו אוכולם
 ונווך ספמא זה בישראל טהלוקת רבתה הנרול כער טשבפל . להןוהולכין
 הפז שלא ער או הסנהררין בוסן שלא שנמלקו רישן בתי שתי אוהכמים שני ה : מתיר וזה אומר זה . לרבעיו פעם ונותן מטהר וזה לדבריופעם
 א' מסמא ואחר מפהר אחר זה אחר בזה בין א' בוכן בין להם ברורהרבר
 אחר הלך תורה בשל . נומה הדין להיכן יורע אינו אם מתיר ואחראוסר

 אחר הלך שפרים בשלהמחסיר
 המיקי

 ברייתא הם ר' דין דברי נכל . ע"ב
 העייפים לשמיר היתה והתלמידים ההכפים סנטת שגל לירע לך יש,וש 4 הסנהדרין[ ופיז רחניגה פ"ב ובתוספתא רעשב פיח דף רנחנקין אלובפ'

 הקש המשנה ער שבע"פ סתורה ספר חובר שלא כיון אבל 1ופירושם
 ח"ו שאם העיקרים לזכור כחם סאפצי כל עושים היו ולבן . לשכתם'נקל

 איך כי . ידיהם חיל אנשי כל ימצאו ולא טישראל תורה תשתכח,ישתכחו
 ובשר סוג תחת בתורה נכלל טיפות אלו בפ? חכטים שמט טה שכליאמר מי בפרפיות וכן מלאכה משום טויב בשבת אותיות שתי שהכותביורע
 או לטצוא ההכנה שיכול לפי כן איט העיקרים בפיההט אמנם . מיפ'גשרה
 היו ואע86כ . אריים דרכים בכמה או . מבראבדרך

 כותביי
 בקינפ-יטיס

 שמשם הנרול ב"ר אל יביאון ממופק רבר וכל . שמעו או שלסרו פהכל
 טקומו על ואיש איש וכל מחלוקת בישראל היתה לא ובכן תורהתצא
 לא ורידי בו מעסו עמד אשר הימים כל ה' עם נוהג היה וכן . בשלוםיבא

נמר



שני שלישיויכוהכורי88
 )פ*ב אלא הקדמונים בתנאים ועיתן כלל מחליקת מציני לא ולפיכךנכף.

 ביו"ש ראייה ועולת חנינה שלמי על לכמיך מותר אם י'ו( דףדהנינה
 שאסור וק"ל . קרבני ראש על הרו את וסמך א'( )וישיא אומר רהכתובוהיינו

 . כהו בכל כוסך והסומך . דרבנן שבות משום ביו"פ חיים בבעלילהשתמש
 יפמוך הילכך . שהיפה לסמיכה תיכף אמרי' רלא ס'ל לסמוך שלאומ"ר
 משרבו אבל , רעדיות פ"ק בריש הנם הנה בלבד דברים בנ' נחלקווהלל ושטגני ז"ל הקדמונים התנאים בץ שנמצאת המחלוקת לברה וזהו .טעי"פ
 ונעשית בישראל מחלוקות רבו צרכן כל שמשו שלא והלל שפאיתלמירי
 ובתוספות ע"ב( פ"ה )דף הנחנקין בפ' כרנ*מינן תורוה כשתיתורה

 : לעילשהבאתי
 המשה שהיו המחלוקת משך ימי כל במסיכה נוהנין היו יאיר אה"צכג

 : זה אחר זה דיניןבתי
 רכ"ע אליבא דסמיכה משום בי"פ טוטכין שהיו לי נראה אה"חכד

 אלא אינה סמיכה ראיטור ועוד בהכיפה אלא פליני ולאראורחתא
 שלא אמרו למה א"כ קשה )אבל במקרש שבות ראין וק"ל . שבותמשום
 מעשה מהלכות פ"נ הרמב"ם ע"ב צ"ג רף רמנהות ע"פ )משנה וצ"ע(לסמוך

 2 תכופה אינה אם כ"ש מעכבת אינה עצמה היא ואם , מעכבת ואינהטצוה שירי שסמיכה ספג. בי"פ סוסכין היו לא שפקצהן ואפשר י"ב( דיןהקרבנות
 דורות 91 נחלקו למה . ב"ר ואבות נשיאים היו החולקים כל אם אה"בכה

 : הטחלוקת התבטל ובזה . לא או שחיטהיםמיבה תיכף צריך אם ופסקו למנין עטרו ולא יפלא בכי שהוא רברעל
 טבקש היה 4ף שכל ספני . זה על בממן לעטור רצו שלא אפשר אה"חכן

 1 הזמן במשך בסברתו תבירולהעמיר
 כאריה כנגרם קמת הטכחישימ בשם שבא פענת שפענתי ימן כל "יככז

 שטענת ועכשיו עריף ברי ושטא ברי באמרך פענוחם וכיפלתישאג
 לסתתן חצים היו והם ברי פוען שהייתי ספני מעמתיהם סחותי אה"ח18יץ : כן לעשות נכון לא והלא , בה החוקת ולפיבתך להנאתך היאשטא

 . ברי לסתור . שטא טוען ביר כת שאין ספק ואין שפא בפענחדברי
 לפער שיוכל מי שאין ספני שמא שהכל לפניך אני סורה בסמיכהשבל
 אנפל טספיקות בראיות ברי שפוע! סי ימצא המצא באזלי אם ובכן .שרי

 : דבריו ספנידברי
 המחלוקת התחילה למה הוריעני ועתה . חן חכם פ* רביד אה'ככם

 : צרכן בל שכהיו שלא ומהו . והלל שמאימתלטירי
 'הצרץ* ההמן רבווזם אצל עמרו שלא ר"ל צרכן בל שמשו לאגאה"ח
 בל אצלם עמיו לא ולפהאאה"כ $ ביציהם המחלוקת נוקרה וטוה העקשים פירושסוע

 זכי
 : הטספיק

 והלץ שמאי מיכר ההראל ומושב טעסר לך להניד א1 מוכרחאה"ח
 אדוני רע . נלל שיך הקרוש רבינו ער לתנאים שביעי דורשהיו
 נ' דף )ב"ב הרר אשר הטלך הוררום בחמן היו חאלה שהצריקיםוכטלר
 טיראתו בתא בן טבבא הוץ ישראל חכמי כל את לרומים( בספרושנאפת
 סביב י"0 סרברה1 וכתיב ישראל טומע ההר שלא לפי בטלכותו שאנוק

 כל וינשנש הכברם עמם השלים כך שאחי ואעדן פלך עליך תשים18יך
 והכפו דשמלחמות רבו מצתתו אהד הנה, * בעולם ישיבה לו שוסתה*ק

 אי21. בנצררים . ישראל שינאי חרב תשכל לא תוצץ אם כי *משרות
השתסרס



כ6ף שלישיויכריזכוזרי
 . אם5וך אני לאמר ומתנשא נבר דאלים וכל זה על זה והפרושים"צדוים

 הפבקשים והשועים והחכמים וההכייים הצריקים ע5 הפריצים קמו כךאחר
  והנשא-ים בהחבא  ברצונם  טהם ויהרגו . וסרנוע שלוה השקםלנפשם
 התלמידים וישארו הרעה עליהם כלתה כי ראו כי הנה ואחר הנה אחרברחו
 רף )פ"ר בר'ה ואיתא . לטוים זמן בתוך רועה להם א*ן אשר כצאן רבבלי
 מע"א( ט"ו רף )פ"ק כתבו ובשבת סנהדרין גלתה גליות שעשר מע"א(5"א
 אשר ער . שמם קצת הארץ ותשקוט המקדש בית נחרב אח"כ .רוצחים רנפישי משום רש"י וכתב נפשות. דיני דנו לא שנה ם הבית חיב שלאער

 הרומיים ע5 קטו מצרים במלכות ואשר ציר'יני במדינת אשרהיהירים
 האיצות שנתנו וכמעט ואברן והינ חיב פכת בהם ויכו שם היושביםוהיונים
 אלף סאתים בה הרגו ציפר"י באי אשר והיהודים . יושב סבלי שממהההם
 של ונורא עצום מספר ויהרוג גדול היל רומי קימר פראנ'יאנו עליהםוישלח
 בפשק איכה ובטררש החליל fe רסוכה בירושלמי ברטז נמצא וזהיהודים
 אמפסי"אנוש זה דוב אמרו לי הוא אורב דוב פסוק על וכן . בוכיה אני אלהעל
 ויסת 48כ"ינום בטקום טראנ"יאנו להגיה צריך אבל . טיכי"נות זהארי

  ויצו למלכי שנים טקץ ויהי . קרובו אדריאנומ אחריו ויפלוךפראמיא:ו
 דלתותיה ויציבו מוסותיה ויקימו יי נתנו והזהורים ירושלים אתויבנו
 וטזבחות והמנים אשרים ויקימו בה לגור כן גם הגוים ויבואו . בתוכהויאחזו
 המתועבים שהישעים ה' בעיני הייטב ויאסרו היהורים אף ויחרלבעלים
 אפם חיה ועיד . הקדש עיר את ויממאו הי בחר אשר בעיר פסלםישיפו
 לבן . % עבר משה בתורת ללכת להם נאמר טראני"אנום טלהמת אחריכי
 אח"כ הנקיא . כוכבא בבן בטחו בי רבה מכה בהם ויכו הרשעים עלקמו
 העשירית בשנה טאור כבד בחיל עליהם ויבא ארריאנו"ם וישסע . נוזיבאבן

 המשים עם הבית לחרבן נ"ב בשנת ביתר הגאולה העיר את ויהרוס .למלכו
 )דף נדאיתא * טישראל רב עם ויסת הפרזי ערי ותתק"פה מבצרערי
 בב"יא לדור קרן יצמח עד ישראל קרן נגדעה ואז הניוקץ בפ' סע"א(נ"ז

 הוכחתי כאשר . השם קירוש על הפרק באותו מלבות הרוגי עשרהונהרנו
 תלמידי טה' א' שהיה חנניא בן יהושע ר' שבימי שמצינו והיינו . ור"גריב"ז אדי ברור ירושלם עיר ותכונן שתבנה צוה י"ו(ואדריאנום סיטן שני)וכוח
 המקדש בית  שיבנה  טלכות נוה ת'( )טשנה דאבות בפ"ב כדאיתאריב"ז

 ולוליאנומ פפום עמרו מ"ר( פ' )סיף יצחק תולדות סרר בב"רכיאיתא
 . הגולה לעולי וזהב וכסף ומזון סחיה להספיק בדרכים שולחנותוהושיבו
 עור יתנו לא הזאת העיר תבנה אם לאמר לסלך והלשינו כותייםההלכו
 צוה לו אמרו . להשיב אין המלך גבר הקיסר אמר . בך וימרדו סםלך

 וכן . פאליהן בטלין יהן שהוא כל הראשונה הסרה מן ינסעו אושיוסיפו
 בית בבקעת כבכיה געו הוה הסע הדבר את ישראל בני כשמוע ויהי .עשה
 הנניא בן יהושע ר' ילך ויאמרו . במלבות ימרדו פן הדור זקני ויניאו .רפון
D1'e~lואסר בגרונו עצם ועטר טרף מדף ארי להם ואטר הלה . העם את 
 והוציאר ארוך שה-מומו מצרי קורא בא . גדול שנר לו אתן שמוציאו סי%

 שביו שנים בנ"ב היה ריב"ז תלסיר חנביא בן יהושע ר וגה . בשלוםויצאנו נשלתי זו לאומה שנכנסת רייס כך . בשלום ויצאתבשלחם הארי בפי שנכנסת והתפאר לד הארי לו אמר . שכרי לי תן לאריואמר
 יולדכן הקיסר בינך היה בלה כנין ציוח 941ל1 ביתר להרבן הביתהרונן
 * לאלילים מצבות והקים וחזר המצרים באמתת שטפר לפי פרדוצפרא

נמצא
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 א"כ . ?נים סר"ן יותר יט יוליאן הקיסר לבנין ריב"ה של בנין שביןנמצא
 האפייוייט של הימיט בדברי אלא במפרנו נוברה לא יוליאן ושליוליאן בימי והר אדריאנ,ם או פראנ"יאע בימי תר . הוו בניני התרי לומרזריך
 פלאפינןא נתב כאשר . ל"ת אפיפיור רמם"ו ביטי לחשבונם שם"ובשנת
 ישראל בני היו ואילך והלל שמאי שמימות היי . אפיפיורים חיי ספרבעל

 רונו ויבא נחנו ולא שקמנו ולא שלונו לא תבוא הוה על והוה . ודליםהולכים
 פנה לדרכו איש וכל . באחרונה ביתר ושל . בראשונה ירושלים של חרבנתב'

 ולפיכך הגזרות ורוע הצרות ומתוקף מלחמה תרועת מקול נפשו אתלמלפ
 בפירוש לעיין באו כי ויחי . ללמד ולא ללסור לא פנאי להם היתלא

 איזה באולי ואם . לי נראה כך אומי וזה . לי נראה כך אומר זההעיקרים
 זכרונותיו וספר בתיבותיו נאבדו שדימע פירוש איעץ כתב וותיק זריותלמיד
 ירך הטלחמות תולדות הן אלה . לשלל נפער לו שתהיה לו די כיבברחו
 קצת פירוש נשכח איך יפלא בעיניך אם וא"כ . ומגרעת תוספת בלימבע

 : עצמם העיקרים שסרו איך יפלא בעיניעיקרים
 . וביבויים -בנות ק כגון קיים שבה"מ בוסן הנוהנים בדינים הניחא אא"כל3

 והברזיה קידוש כנון עת בכל הנוהגין דברנם שכחת על תשיב מהאבל
 היום על מברכין אם פיח( )ברכות בקידוש חולקים וב"ה ב"ששמציע
 והבדלה ומזון ובשמים 3ר לסרר צריך אם בהבדלה וכן היין על אוהחלה
 בורא או , האש מאורי שברא אומרים אם וכן והבדלה ובשמים פוון נראו

 ורבותם אבותם טקרשים היו איך שמעו ולא ראו לא וכי . האשסאורי
ן

 ? תמידיים שהם כאלו רברים ששכחו יסופר כי היאומן וי"א בשבתות

 . מעכבות אין ברכות סרר לן דקיימא משום לקשייתך מקום אין אה*חלר
 תסירין מה' פ"ו והרמב'ם רע"א י"ב )רף דברכות בפ"קכדסוכח

 דהחע . אחת ברכה ברכו המטונה להם ראשו רתסיר פ'ה ומרישומום8ין(
 או מקרים היה ואי א' כל בראשונה ולכן . אור יוצר בלא לבדה עולםאהבת
 סדר על למנין ועמדו וביה ב"ש שבאו עד . רוצה שהיה הברכהמאוד

 המוקדמת איחר או . המאוחרת הקדים אם ואעפ"כ . ההלכה ונפסקההברכות
)

 : המין מזה שתמצא המהלוקות בכל לומר יש וכן . יצא
 איך שקול הדבר ונשאר למנין הסנהדרין עשיו באויי אם אה"כלה

 : נוהגיןהיו
 1 הרוצחאת פולקע נפשות בדיני . מריה בחזיז ססונא 4קי מטונות בדיני אה"ח%
 אפשר אלי . ע"א הם הסנהדרין שהיי שקול ב"ר שאין כיון אה"כון

 : ב"ק רבר שוםשישאר
 $ יורע איני אומר ואחר חייב וליה זכאי אומרים של"ה כגון אה"בעלץ
 ז לקולא היבק . לחומרא ראורייתא תיקו חוא והגלל . אדוני ק ט"ם י שבגבבא ריזיקו הוא נך זה לפי אהעני4כמ

 הסוד חוט רביי להכין ה:לליפ הע,קי,ם 'רו-יבם-ת,%י ארצחמב
 טחלוקת שום שאין ראיות מצאת והנה , מחלוקתם וסבותעיקריהם

 בספקכן הסטזררין הנהנת ואופן ושלישים שניים בענפה אלא בעיקרנוגעת
 משיח יבוא ער וצמקתם עמתתם וללבן לצרף תפתר רי היה שאכרתיובסה
 ויתאטץ ירטשו בה אשר אחרת ראיה להביא אני רוצה עכר אבל בב"יה'

 : האסורבל
0תב



כאשמ שלישידיכדחכויי
 טצ באחת שערשו הנייי ב"י ספרים( סה' לרפים יי"י יטמטםכתב

 אחריהם ועטר דין ופט כך שהדין כעיניהם שנראה מה כפיהמדות
 שנראה מה כפי ודן טוחם זה דכי אותו לסתור אוז* 8עם לו ונראה אחרנשד
 הכסף עליו ,וכתב וכו' ההם בימים יהיה אשר השופט אל שנאמיבעיניו
 לאטורא מקשינן רוכתי בכל דהא אתנאי אמוראי פליני לא אסאי וא"תכרטנה(
 קשיא כן יאסר לא ואם תנא האי כי ראטיי אנא וצ"ל פברייתא אוסטתני'
 ואפשר , התנאים דברי על לחלוק לה6 נתונה הרשות רבינו דברי וכפיליה
 על יחלקו לא האחרונים שדורות וקבלו קיימו המשנרו התימת שסיוםלוסת

 לשום רשות ניתן לא שנחתמה שמיום הגטרא ברצזיכעז עשו וכןהראשונים
 ; עלט לחלוקאדם

 ? הרטב"ם' מרברי חתל לאמתת ראיה שום רואה איני אה'כמג
 שהבאתי עצמה הפענה והיא גרולה טענה ותראה ושמע הסכת אה"המר

 נזר שיסיר בעולם אדם שאין דהיינו פ"נ סי' שני ויכוה בבל חבטיעל
 ביר כח היה הרמב"ם דברי לפי . הורו לאחרים ויתן ראשו מעלדלדולה

 דבריהם ואחרי עליהם חולקין אינן ואעיכ . התנאים על לחלוקהאטוראים
 , כמאן השים שואל התנא gv חולק שהאמורא נראה גאולי ואם , ישנולא
 תנא האי כי ומשני התנא על יחלוק שהאמורא שא"א בעיניו שנראהלפי
 רשמא ותירץ . ח.לקין אינן למה משנה הכסף מקשה ושפיר . רתניא אורתנן
 שאר על שמו מה מפני שואל ואני . המשנה חתימת מיום כך עליהםכבלו
 צ רבם יפני כתלפידים התנאים לדברי נשתעבדו ולטה הזה הכבר העולעצבם
 בק"ק כדתנן . ובמנין בחכמה מהם גדולים שהיו מפני ייימא אה"כמה

 היה אא"כ חצירו בשד דברי לבטל יכול ביד אין ה'( )משנהדעדיות
 : ובמנין בחכמה מכנוגדול

 תקנה או בגזרה ב'( רין מסיים מה' פ"ב )הכמכ"ם דוקא הייני אה"חמן
 אחריו ב"ר ועטך ישראל פנל איסורו ופשט א' ב"ך תקע אושנזרו
 2 לעקרהורצה
 : לדבריהם נשתעבדו למה א"כ אה"כמז
 ן מחלוקת בהם היה שלא הראשונים דורות שקבלו מפני .קבלה רבלי התנאים רבכי שכל חושבים שהיו לפי אלא ליסר א"א אה"חמה
 סיפלוני( כרבריו והלכה בסטנה שכתוב שאעפ"י אמרו סוך א"כ אה"כמבן

 פסקה המשנה שאם לפי עליהם שקבלו סמה יצאו לא הכי שאפי' מפני אה"הנ י בגמרא האמוראים כמותו שיפסקו ער כותיה עברינןלא
 2 תנא והאי תנא האי לן איכפת סה התושע כר' והגמרא כת"א ד'שההלכה

 היתה תורה האחרונים שברורות ספני כן לעשות הופרחו יהוא אה"כנא
 האחרונים הורו וכן השעה את רוחקות שהצרות לפי והולכתמתמעטת

 כפתחו ראשנים של לבן יורנן דאשר רע'א( נ"נ )דף מעברין אלו בר"פעצמם
 . עשר שרחבו היכל של כפתחו אדמונים הפל . אמה עשרים שרהבו אולםשל
 שרגא בגרים סדקי בה שתופרין סחט דהיינו . סדקית סהר נקב כמלאואט
 הראשינים לנבי עצמן הככרז לסעד אשי ורב ורבא אביי והוסיפו . ביותררק
 הילקו שלא לומר נכון יוהר וא"ע . בנבירה בין במביא בין בנקראבק

 . הבחינות בכל מהם גדולים שהיו שהכירו ספני התנאים עלהאמוראים
 2 לחלוק שלא עצמם על שקבלו הכקם שכ' כסוורלא

 . הקבלה טחכטי סופלנים היו שהדורות סה כל רעתך לפי א"כ אה*חנ"נ
 8 ונגינת טתטעטת זרתהגערה

אה"כ6ן



שני שלירשיןיכהקכושרי48
 1 עצמם על העירו שהם סמה מפק אין אה"בנג
 ובס, סע'ב ב' רף וטסתו מי )פ' עצמו שאביי ראינו טצאנו והלא אהיהנד

 שהרי השלישי בחך שהיה יהורה כריב חכמים יותר היו האטוראיםשל החמישי ברור שהיו .רורו ובני שהוא אמר מע"א( נקד דף אלו תעניותסרר
 לוטרין היו אביי וכיסי . בנזיקין אלא היה לא למורם רוב יהורה רבביומי
 אומר היה עוקצין במסכת מעיין כשהיה יהורה רב עור . סדרי השיתאכל

 ק"ל  ועור . פנים י"נ בה קורא היה ואב" עצוטות קושיות בה רואהשהיה
 מהאחרונים נדולש היו שהראשומם ודאי כלל אינו א"כ ככחודיהלכה

 : שוין הרעות כל ולא הדורות כל לאכי
 , לאביי אריריה דיריה שקשיא ממני תכחד לא אבל . נותן הרין כך אה"כנה

 ובעירובין . סטנו קרשן שהיה יהורה רב על עצסו הגריל בברכותשהרי
 : הראשונים לגבי עפר עד עצסוהשפיל

 טה הוא עצמו שהשפיל שמה לומר שיש לפי . קשיא לא אעפ"כ אה"ח%
 רוכב שננם הידוע המשל ררך על הוא עצטו שהגריל ומה , באמתשהיה

 לגבי כנמלה הוא שהננס אעפ"י הענק שרואה ממה יותר רואה ענקעל
 1 כבתראי רהלכה נמי 0עטא והיים .הענק

 בטאוד לי קשה אבל שהצעת העקרים לפי הנונה תשונה זהו אה"בנז
 ג"כ אדם בני של רעתן והולך מתיישו שהעולם עור שכל להאמיןפאור
 עינינו שהרי טכחישו והנסיון סובלתו הרעת שאין רבר וזהו . והולךכאזסעפ

 : ראשונים של מכרסן .אחרונים של צפורנן פובה א"ה שבחכמיהרואות
 אלא השכל מםיעופ אינו ,האחרונים עצטם על שאמרו הלב מיעוט אה"חנה
 עסק לי ואין להיפך יפרשו המקובלים אבל והמירות והגזירות הצרותומרוב

 1 בנסתרותעכשיו
 לך יאמינו לא אם אמנם * הן פעם רברי כי , באזני דבריך נכנסו אה"כנם

 תשיב האם , נפשך תאסף מה פענותיך לקול ישמעו ולאהמנהישים

 ל8 אשו נמונח עליהם ננערו יי ועיר אפי שב לא את בכל אהזהון
 1 סטנה יהסלמיוכלי

 וככן מג'ל כברי בק-ל לשטו, הם ס:~עהעב,ם אה'חסב
 וכן . מצה ס' חמץ ספק בפסח עוגה טצא מהם א' אם סאתם שואלאני

 4 לא או יאכלנה אס חלב ס' שוטן ספקחתיכה
 1 כרת ספק ראיכא משום פהן אחת יאכל שלא טסתביא אה"כסג
 ים' אם משפק וודא במדבר או נכרים בין ברר נמצא אדם ואם אה"חסר

 בו ש אויש ביום מלאכה ויעשה יאכל יעושה סח . הכשדים יוםפלוני

 ם"כח יעשה לא יאכל עא %שו שאת תרה הה משסה?4נטיאגגי
al~bף- 1 כרת 4ק

 1 כך יעשה היל יטכחישלברברי חפ" רטשך 4ם.חשו
 ספיקא דובתי בכמה וטיל שאמתו טה טאטינש הם כרוץ אל f.gאהילו 1 לעשות לו רדף שכך לי וראה-4

 יא4נילאסיני ט""ל05שנך%י"ונ,עי,אא
חלה



כבשמ תגלישיויכרחטרי
 או חו"ל סגני בו מורים אם לי איכפת לא בכלל שמדים טאחר-אה"ב
 : הרעתשיקול
 ; עניננו עם rng ומה-אה"כ
 לבלתי בגרון יעשה אשר והאיש י"ז( )דברים אוכה הכתוב אה"חעב

 השושה אל או אלהיך ה' את שם לשרת העומד הכהן אלשמוע
 כטנלה מיתה היים הכמים דברי על שהעובר נמצא . ההוא האישוכעז
 הש"י והנה . שבת וכטחלל . זרה עבודה כעובר , רמים כשופך .עריות
 . מלאכה היא טה ל% פירש ולא קרש שבת ביום טלאכה נעשה שלאצונו
 ושחייבין והתולדות האבות נכללו סלאנה סונ שתחת ופירשו חז"לובאו
 ביניהם הפרש ואין . לבדו האב על שחילוין כמו לברה התולרה עלסקילה
 אינו שהמכחיש ובוראי א'( מימן ב' )רכות שפירשתי כסו שונג לעניןאלא
 ליה רהוה שמא פוען אלא התולדות מלבם ברו שחז"ל ברי לפעיןיכול
 שחבץ כיון המכתיש מאת אשאל ועתה , דאורייתא הוא הזה והספק *ספק
 חכמים דברי על והעובר במיתה הם ביה"כ וטלאכה ואבילה . וחלב .בפסח
 של ובספק . לחומרא אזיל ויה"כ . וחלב . בחטץ למה . במיתה הואג'נ

ע . טדאורייתא לתוסרא דאורייתא ספקא להו מבירא אי הניחא ::ה"בעג : לקולא אוילחכמים
 . לקולא בספק שילכו יאכפו בספקות דברה לא שהתורה טפרי אי אבל

 אלא אמרתי שלא הודיתי שכבר לומר תקנימני ואל , כלים הקשית לאואז
 אם שיעשו טוץ בבירור יורע שאס לא . לעשות שראוי מה הדעתבאוסר

 : האלו מהמפקות אחד לירםיבוא
 פצות פכל אחת ועשתה תחפא כי נפש ואם ה'( )ויקרא כתיב אה"חעך

 הצאן טן תמים איל והביא עונו ונשא ואשם ידע ולא תעשינה לא אשרה'
 מי וטה רהשתא הוא ק"ו ובכן . ירע שלא עליו מעיד שהכתוב הרי .ונף

 שהוא מי .  עובו ונשא ואשם ביה כתיב חלב בידו ועלה שומן לאכולשנתכוון
 , שהפא שכן בל לא ואכלו הלב או שומן הוא לפניו שיש מה אםמסופק
 שאם לרוכתיה קושיא והדרא . טיאורייתא לחומרא דאורייתא ספיקאא"כ
 יהי לא למה . לרירהו אפילו יאשמו אוכליו כל יה"כ או חלב או חמץבספק
 פתאום בפתע עליו מת יסות וכ5 במיס כתיב ועוד . הזיל דברי ע5 בעוברכך

 והרשב"א ותוספות כרש"י ואתי . תשובה עליו שאין ק"ו זהו אה"בעדץ 2 הנפש על הפא מאשר' עליו ונפףוגו'
 : מדאורייתא שהוא דסברי והר"ןוהרא"ה

 *אמרו שאם לפי הזה המקךא על להשיב להם שאין אני טופפה אה"חש
 יכולכן שאינם נאסר אנחת גם אסורות מלאנות שתולרות יודעיםשאינם
 הם8ק וככח ראירייתא בספיקא נכשלה נמצאו שכן וכיון שסותרותלהוכחי

 : כמונו בהן ליזהר להם ויש . ~חוסראהוא
 נוקפם לבם שאין כיון אצל נוקפו שלבו בטי עמך שהדין ישיבו-אה"כ
 : דירהו לנבי מפק הוילא

ח ב א  צר בו יש אם עצמו ברבר אלא נוקפם שלבם במה תלוי אינו-
 ; לא אוספק
 שור. אמףם אנו m~na שהאי ס8ק צח בו יש אם נרע איבה אה"כ-מצ

 . עקיבא בראיות תוכהה המבראבהשח 1 טיארות שורטי אוסרים והם .אסורות
שטיפש 4 להאררך. ראוה תמצא כה"ראהב
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 : אסור נמי ולרירתו תולרה ולא מלאכה 5א שאינו רבה נמצא אם אה"חי8.ב
 : עמך הדין כזה נטצא אם אח"כפג
 נוהנין הם ואעפ"כ זה ולא זה לא שאינן והטכיר' הקנין הרי אה"חפך

 : כמונו איסורבהן
 : לתולרות מאלו תוכיח ואיך אה'בפה

 מלאכה ולא תולרה לא שאינן ומכירה קנין וטה ההשתא פק"ו אה"חפי
 שכל תולרה י'ד( ט" א' ויכוח )עיין בנחמיה ככתוב ה' עפ"ינאסרו

 רבבות בכל א' שאין זה על ונוסף 1 כ"ש לא מלאכתה מעין היא וא'א'
 כמלאכות אסורות שהתולדות וערעור פקפוק בלי יאמין שלא ישראלאלפי
 שהם אלא . האריה בלב ספק לשים ראויה כזאת כללית והמכסהעצמן
 האמת לירע הדברים להעסיק רוצים ואינם לבם שרירות אחריהולכים

 : בוריועל
 והארת צוארי מעל המבלות טומרי פתחת אשר לה' אתה ברוך אה'כ8ז

 ישביע הרוחות אלהי אל . שבע"פ תורה אמת באור עמי בני ועיניעיני
 : הבא ובעולם הזה בעולם הגדול סבובו ויעניקך נפשךבצחצחות

 לצרף זיכני אשר העולם וער העולם מן ישראל אלהי ה' ברוך אה"חפח
 היקרה נפשך עצבון ולהניח והטהורה הקדושה תורתו אמתתוללבן

  הקמים  אויביך את  יתן  ברחמי הוא . והתטיטים הישרים עטך בניונפש
 : כלכוהך ותנשא החתיך עמים וידבר לפניך נגפיםעליך

 אין וסברא שכל בעל כל לב על המתיישבים האלה והאמתהרברים אחרי ובכן חוייל אמתת ודעת מעם במוב נאמנה הוכחת הנה אה*כפט
 יפצאו עריין אך . חז"ל פעלת כלפי דברים להסיח הטכחישים בפיסענה
 כבא' לי נא ספרה ולכן דרבנן טצות קורין שאנו המצות על לערערמקים
 אץ,"גי.ונגן עור t,?WD "מצ

% 1"ש. ע"  , 
 שבעת . המשתה ימי שבעת . גליות של שני יו"מ , ירים נפילת .עירובין

 2 תעניות ור' מאבילות חוץ ברכה טעונות וכולן . תעניות ור' . אבילותימי
 ברכה קובע ש"ץ תעניות ובר' האמת דיין איבא באבלות יהא אה"כצא

 ז לרופא גואל ביןלעצמו
 : תפלה היא ועננו . ההודאה ברכת היא האמת דיין "ה"הצב
 . פגיית מקרא על וצונו מברכין כשאנו תאמר טה אבל , באלו ניחא אה"כצג

 תשיבנו ואל , צוה לא וה' * חנונה של נר להדליק . ההלל אתלנטור
 שייך דוה , תסור טלא , צונו והיכן י"מ( דף שמתו סי )פ' שתירצומה
 . אחר רבר ולא אתרונ היא הדר עץ שפרי לזמר כגון המצות בפירושרוקא
 לאו משום וצונו לומר ויכריחונו מצוה ויקראוהו דין יחרשו שחז"ל לאאבל

 : תסורדלא
 נמצות וצונו לומר חז"ל תקנו מלבם לא כי הטלך אדוני רע איהצד

 וגשו שתקנו מה בכל אלא עוד ולא .  ובמצותו ה' בדבר אלא .דרבנן
 סה כל רובתי בכמה דקאכהי והיינו . וכמצוה כתורה להתנהג לבםשתו

 : תקון דאורייתא כעין רבנןרתקון
 : והפתר לרבייך ראיה הבא אה"כצה
 . עש שעשה הטובות על לשמת הארם וישבח יורה פנים בשני אהיהשבך

 הפהורה הבהמה מכל ויקש לה' סוחח עז ויבן ה'( גבראשית שנע קצבןע9, התיבה גן כשיצא להקב"ה וצרמה מק נח . רברים ע"י או קרבן עייאו
ומכל
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 י"בז )שם הששי כשא"ע אברתם . במזבח עולות ונעל הטפסרומשיתחפף
 ביעקב . אליו הנראה לה' מזבח שם מבן כתיב היאת הארץ את אתי*
 לו אמר ובפיוש . מזבח שם ויצב וא' . שלם יעקב ויבא לוג( )שם'ומהנב
dgnnבברחך אליה הנראה לאל טובח שם ועשה שם ושב אל בית עלה קום 
 ואעשה אל בית ונעלה בקופה ל"ה( )שם לכמו אמי והוא . אחיף עשוומפת
 . הלכתו אשר בררה עמרי ויהי צרתי ביום אותי העונה לאל מיכהושם
 נ*כ מצינו . לש"י והוראה שבח להנע היו שהקרבנות בפירוש כאןדיי

 כחש אשר עליון אל וברוך י'ד( )שם אטר צפק שטלכי כדבריםהודאה
 ויאמר כ"ז( )שם רחובות שמה קיא הנ' הבאר יצחק כשכרה . ביריךצריך
 )שטתן אסרה יהודה את כשילדה לאה . באוץ ופרינו לנו ה' היחיב עתהכי

 וסיר מצרים סעף אחכם הציל אשר הי ברוך י"ה( )שם אסר יתרו .ישראל ובני סשה ישיר אז ט"ו( )שם מצרים ביציאת . הן את אודה הפעםכ'פ(
 והוא . תהלים במפר כנראה ותשבחות בשירות ב"ה לוד ריוהו רוד .פרעה
 . הים יוררי . להורות צריכין שארבעה ניר( רף )הרואה ל"ז בסזסורהורנו
 ומה . האסורים וחבוש.בב*ת . ונתרפא יהלה שהיה וסי . סרברותותלכי
 את המבקשים מאויביו שניצל מי לי ומה . בים מפרש לי ומה . חבושלי

 לו שינתן וטצוה רוצה הקב"ה הכל ועל . רבים לי ומה יתיר לי ומה .נפשו
 ביום לבנה והנדת חג( ושמית שנאמר שעושה הטובות על והודאהשבח
 ואכלת ש( )דברים ' וכתיב טסציים בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאכהההוא
 )ויקיא וכתיב לך נתן אשר הפוכה האיץ על אלהיך ה' את וברכתושבעת
 הושבתי במוכות כי רורתיכם ירעו למען וגו; יסים שבעת תשבו בסוכות (ע"נ
 בבירור נראה הללו והמצות והמעשים הפסוקים סכל . וגף ישראל בניאת

 והטובות והנפלאית הנסים כל על הגדול לשמו שנשבח ומצוה רוצהשהש"י
 והיה , ובסוערים בחגים להללו אנו חייבים ובכן . עפנו שעשהוההסרים

 שירות לנו שיש כיון אמנם . לאלהינו תהלה חדש שיי בפינו לתתלנו
 להקב"ה ולשבח להלל לנן אוב הלא דקורש ברוח שאסרן דהע"הותשבחות
 . המשורר מצד בין עצמן השיים מצר בין * ית' לפניו שערבובשירים
 שלא שאע"פ לפי וצונו וסברכין הן במועדי ההלל את גוכרין אניובכן
 לשסע ונשבח שנודה בלל דרך צונו . בדוקא הדברים אלה שנאם-צונו
 מהטעם דוד שירי להם בחרו ישראל וגדולי זהכטי . והקדושהגדול

 בהלל למיסר שייך שפיר לשמו ויודו שישבחו הש"י שכצות וכיון .שאסרתי
 . דרבנן מצוה ההלל קורין שאנו פי על אף ונו' חסדו לה' יידו משוםוצינו
 היינו רקריאתה דכיון טשום פקפוק בלי מגילה מקרא על וצונו ל,כר ישוכן

 צונו שלא אעפ"י . המן סיר להצילנו עמנו שעשה הנם זכרון דהיינוהלילא
 לה' יודו משום שהוכרזתי כמו כ55 דרך צונו . אסתר מגלת שנקראבפיט
 של נס לזכרון שהיא ביון חנוכה של בנר וצונו לומר אנו יכולין וכן .חסדו
 ו המהיר השמןפך

 . יסים ול בו והדליקו א' ליום אלא שטן בו היה שלא
 עונג לשבת וקראת כ"א( )ישעי' כתיב דבשבת וי"ט שבת של בנרוכן
 "0 )דברים נאמר ובי"פ . אור ראו 5א כעוללים בהשך לישב עונגואין

 בהדיא נצטוינו שלא שאע"פ נמצא . אור בלא שסחה ואין בחגךושמחת
 י"ס שכהת ועל שבת עונג על שנצטוינו כיון וי"פ שבת של נרלהדליק
 . כאר- שמחה ואין עונג ואין והמשמח המעננ דבר כל על נצטוינוטסילא
 בארבע [ חמישי( )בויטח מתורץ הוא הלא גליונם של שני לי"ט ששייך]טה

 . ותפלה בקשה אלא ואינה וצונו בה ליכא שעננו ראשונה קושיא ליכאתעניות
ועור
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 צום צבאות ה' אמר כה %( )זכר" שנאמר יחם ע4 הסכיה שהשי"תועור

 לששון יהודה לבית יהיה העשירי וצום השביעי וצום החמישי וצוםהרביעי
 ליבא בחופה וכן וצוט ליכא אבלות ימי בז' . טובים ולמועדיםולשמחה
 ונטילת עירובין תיקן ששלמה מע"ב( כ"א )רף רעירובין בפ"ב איתא אה"כובן : והזבח ברכות הן ברכות ושאר * כתובה וכן , העריות על וצונואלא
 פנות אחר בין לאכילה בין לתפלה בין ידים נפילת על ובשלמא , .ידים

 שצריך וגו' והתקרשתם שאמרו במה לחז"ל יורה שכל בעל וכל , ניחאוצי
 ושפיר . והקדוש הנד4ל יתברך שמו להזכיר נקי יהיה ישראל בן כלשגוף
 ירחיבו תבשילין של בין שבת של בין העירוב על אבל . וצונו בהשייך
 מהוזן יהיה שלא גדול באילן עצמן תלו שמזיל ויאמרו לשון יאריכו8ה

 נתקן שלמה אחר הרבה ערמן המכחישים כדברי יהיה לו והן אהיהלמק : צוה לא וה' וצונו נברך איך ישאלו ואעפ"כ לסב"ישיםפה
 וצונו לומר אנו יכולין ומשפט שבדין לפניהם ואערכה אוכיחהעירוב

 לאסור שבועה השבע או לדן נדר ירור בי איש ל'( )במדבר כתובשהרי
 שאיש עצמך הנע , יעשה טפין היוצא ככל דברו יחל לא נפלג" עלאיטי
 . בזה כיוצא או , פלוני ביום להתענות או לערקה קצוב סך לתת נדר*שראל
 ואת מה לאמר מחר בנך ישאלך ואם . נרדו שקיים אוד וצונו לומר יכולהיה

 ישראל בני כל והנה , הנרו יחל מלא לו אסריו תשיב אתה אף ,צונו
 סנהדרין איזה מימי או ע"ה המלך שלמה מיפי זרעם ועל נפשםעל
 יצפרך ואם רוח לכל אמה אלפים אלא לעיר חוץ בשבת לצאת שלאאחריו
 מע"ש שילה דהיינו 1 יערב אמה אלפים איבעת ער סבה לאיזו לילךאדם
 . בו לזלך שרוצה לרוח משדות ב' מזון שם ויניח אטה אלפים לסוףקרוב
 עירובי שמתי אני להמר וזהו א'( סעיף ת"ח סי' תחומין עירובי ה')א"ת
 שהיו אמה האלפים מערב שהוא לפי עירוב ונקרא . אמה אלפים לילךרשות לי יש ואילך ומשם שביתתי -מקום הוא שם כאלו והוי אסה אלפיםלסוף
 עלסו שקבלנו וכיון טערב לצר לו שהע האלפים עם רשם טורח לרוחלו

 נפצא . שבת לכבור עירוב ע"י אלא אמה מאלפים יותר בשבת לילךשלא
 לומר שפיר שייך הילכך רביו יהל לא קיימנו וכשעירבנו עלינו פצוהשזו
 שאץ לפי י"ל , נדרו כשטקיים פכיך איט וא' אחד כל ולטה וא"ת .וצונו
 : לעולם ידור שלא אפשר שהרי . *ארע שלא שאפשף לרבר ברכהשתקנין
 פעסא רהיינו רואה ואני . הסברא אל יבעזקבלים כצוים יבייר אה"כשבבל

 ושתוש הצרות עירובי על בין תחומין עירובי על בין וצונושאוכרים
 נפשות ולהציל שבת כבור להגדיל אלא היתה לא רז"ל מגסת דבל .מבואות

 לא אשר תבשילין עירובי ע5 נאמר מה אך . תסותנה לא אשר ישראלעם
 ז בתורה פהם רמזנמצא

 את והכשו יו( )שטות מרנ' מדאורייתא שהוא "א כי ארוני לא אה"חק
 והפעם * וצונו ביה שייך מדרבנן שהוא תימא אפי' אבל . יביאואשר

 * לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך י"ב( ושמות או' שהלהוא

 רפלינ מאן ליכא יזפ לצורך שלא אבל י*ט לצורך דוקא שזהוובחואי
 אבל לשבת. מכין נסי וי"פ לי"ש סכין וחול לשבת סכין רחולראסור.
 הוא והעיכוב , כ"ש לא לחול מי"א . מבשלין אין לשבת סי"ט ומה .יבשיו בעצמם ק"ו ישאו ועכשיו . לחול מי"א יבשלו שמא עירוב בלא אסרוחז"ל
 אעפ" ואז . העירוב בזה לשבת חול ביום לבשל התחלתי כברלומר

 התבשיל לבשל שטמר כמי הוי לשבת ע"ש שהוא בי"ח לנתחלה.שמבשל
שהתחיל
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 וקל . בו יילילי שלא גרי המשיש ז"פ לכבור נתקן וא . מחר"פשמהמל
 עובר זה ע5 הניבר נמצא . עירוב בלי לבשל שלא עליהם קבלוישראל

 1 תסח לא לדרשת צויכק שן ~ין א"כ אה"בקא י יצות לוסר דייך יבכו * יכוו נהל לאעל

 הרך פירשתי אי אבל . בלל ררר היא חסור יא דישת אה'חקני
 מצות על מאף מערשרין שהמכחישים יורע ומאני כפני .פרפ

 הבאים לרורות להכריח הראשונים ביר ורשות כח היה האםיאה"כ : ותנו בהןכשיש דרבי
 1 בהנה הם שנתרצו החומרות עליהםלקבל

 ,; ידם לא5 שיש ביה ספק איז חה"חקך
 ? הסליא  סו זה תוכיח  מהיכן אה"ב שרןן

 לבדכם אתכם ולא ב"פ( )דברים אמר רבינו משה אה"חקר
 עמת פה ישנו אשר את כי הזאת האלה ואת הזאת הברקן את כורת'אנכי
 כח שיש הרי * היום עמנו פה איננו אשי ואת אלהיט ה' לפני היוםעומר

 1 עשה הגבורה ט8י סשה שעשה שטה לפי . ראיה משם אין אה"ב%ן 1 לאחרונים לשעבר הראשונים דורותביר
 השבועה נהיתה הגבורה ספי שלא הגבעונים במעשה והלאאה"ח
 האחרונים נענשו ואעפ"כ . שאלו לא ה' פי ואת פ'( להושעכשאמר

 בימי רעב ויחי נקא( ב' )שמואל שנאסר הראשונים שבועת על שעברועל
 שאול אל ה' ויאמר ה' פני את רוד ויבקש שנה אחרי שנה שנים שלשרוד
 הנצרבו וי חטת ולשכך . הגבעונים את המית אשר על הרמים ביתואל

 מאת הנבעונים נקמת נקם שהקביה הדי . שאול יך יוצאי שבעהלהלית
 : לפניו שנים ת, שקבלו מה על מותו אחרי גם וטהקאול

 עליהם שקבלו שבועה על עבר שכן לשאוי טה לטיפרך איכא אה'כ~מפ
 . יהושע שביטי ישראל ה"ה בבלל ישראל כל תקח יאם * ישראלכל
 חילול ואיכא שביסינו. ישראל והיינו , שאול שבימי ישואלהיינו
 שלא אעפ"י יהושע שבועת על לעבור הנבעונים לעיני נרולה'
 חילול רליכא במקום תאסר בלבד בדורו אלא בה חייביןיהיו
 מחייבין הראשונים אין דודאי . בעלטא קבלה אלא שבועה ולאח'

 : האחרוניםאת
 . בעלמא קבלה אלא שבועה שם היתה שלא הפורים ימי והרי "rfnהי (

 וקבלו קימו ש( )אסתר שנאמר האחרונים את חייבו הראשוניםואעפ*כ
 עושים להיות יעבוף ולא עליהם הנלוים כל ועל זרעם ועל עליהםהיתורים

 נזכרים האלה והימים ושנה שנה בכל וכזמנם ככהבם האלה הימים שניאת
 בזמניהם האלה הפורים ימי את לקיים וכתיב וגו' ודור רור בכלונעשים
 ארבע והנה , וזעקתם הצומות דברי זרעם ועל נפשם ער קימו ונאשרוגו'

 , בהם רצה והקב"ה עליהם קבלום ישראל אלא כהשי"ת נצטוו לאצופות
 יהיה וגוי החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה ט'( )זכריהבדכתיב
 והצומות מהפורים הרי . טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודהלבית
 : הסכמתם או נזרתם שיקבלו לאחרונים להבריה הראשונים רורות ביר כחשיש
 , וצום לומר שתקנו טה על להרהר אין האלה הטענות אריי אה"כקיא

 : דרבנן טצותעל
 4 חז"ל תר למכחישים וקשיות הערות עוד יש אם לי הנידה אה"חקרב

 שמצות שלפה באמונה סאסע aw~ , ושמע אזניר המה אה"בקיג
שוש-
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 ש כש( )במדבר רכתיב במה בהורה ונרמזה כמיני לסשה חפיהשש
 לחז"ל התנצלות ' רואה איני עצמו הפעם סנה אמנם ' לכם יהיהתריעה
 הנ של אי ביש לולב ליגיל וכן . בשבת כשחל יתקיע שאסרובמה

 ושאר פדאורייתא הוא כלבר במרינה א' יום דבריכם שלפי כיון .הסיכות
 משנה דסוכה וק"ג גן משנה ח"ה )פ"ר כרתק . נקז ר"י פתקנת הימיםגל
 אלהיכם דף לפת )רררשינן 1' במקרש נשל הלולב היה כראשונהישב(

 דין לה ?ש וירושלים . ימים ז' בבבילין )ולא א' יום ובמרינה . ( ימיםשבעת
 וכר ז' במדינה ניפל לולב שיהא ריב"ו התקין ב"ה משחרב זה( לעניןנבולין

 : לאסל שצריך לחולה הכיפורים יום צום שכיפלו עצש פהמעם אחהקיך י בשכת ימוכות ר"ה כשחל בנבולין דאוריתא מצוה א"כ במלו איךלמקרש.
 2 יוה"כ עם וסוכות לר"ה טה לשבועתך, יאמין מי אה"כקכןך
 אותו סאכילין לאכול שצריך החולה פליגי לא עלמא כויי אה"ח 'קטז

 לו שמתו מי ובן . נפש פיקוח בפני שעומר דבר יד שאין מפניביה"כ
 מחטת  אחיו שסתו למי ולא יה"כ מעינוי לחולה שיפאיר בת,רה מצעושלא ttyH1'~ י בכרת ומילה דיה"כ ואע"נ איתו מלין אין טילה טחטת אחיםשני
 עכ"ז ימצא ולא יראה לא . בהם סופי חז"ל שד-שוהו אלא . מלמולמילה
 ובסה כמה ספר יורע לכל וירוע גלוי והנה זה שיבאיש בו רוח אשראיש

 שנים סאות כבה ההבנו ואחר . שני בית בזטן היו ישראל אלפירבבות
 ~רת נשחפ י~מיף בש אמרו שהרי . יסופר כי יאוטן לא אשר וברילבארץ
 א"5 . ישראל באוכלוסי עיניו ליתן המלך אגריפס בקש א' פעם ע"ב(מ"ר
 כוליות רבוא ם ונמצאו וא' א' מכל כוליא נפל . בפסחים עיניך תןלכ"ג
 פסת כל לך ואין רחוקה בררך ושהיה טטמא חוץ . טצרים כיוצאיכפלים
 י"ב הם זה השבון ולפי . ע"כ אדם בני סעשר' יותר עליו נטנו שלאופסח
 אבל . ואפשר יכול וזדו מיליאויש י"ב כלע"ז דהייה אלף מאה עשרפעםי1
 ואן א' וכל המלך לינאי לו היו עיירות יבוא ס' ע"ז( )דף הניוקין בפ'מ"ש
 הא כי . גווטא ן מצרים כיוצאי כפלים בהן שהיו מס חוץ מצרים. כיוצאי בההיו

 אחר כל עירות רבוא ס' ראלת"ה הבאי ל' חכמים דברו דתמיד ברפ"בדאבנו
 קרקע של פרסה תשאר ולא א"י אותן תחזית בקושי אדם בני רבוא ס'מחזקת
 ריב שאודיאנום ע"ב( ,שם שם יאמרו הא וכן גוזמא. וראי אלא ולזרוע.לחרוש

 מ8ק אין אבל . גוזטא סצרים קיוצא' רבוא מן על רבוא ס'באלכסנדריא
mins~רברי לפניך נא אציגה והנה . הים שאת שעל כהול רבים וישראל 
 שישתחוו בדעתו עלה הזה שהרשע והיינו 4 קרעיו הקימר אל הטלךאנריפם

 תבניתו רמות צלם שישימו צוה ולכן כאלוה. יעברוהו נוים וכל מלכים בללו
 ישראל כל של כנסיות בתי ובכל * העולם אומות שר תפלות בתיבבל

 ואלה . היהורים על חשב אשר הרעה מהשבתו את להשיב תחנוני'אגרת לי כתב המלך ואנריפם . המקדש ובבית הארץ כנפות בארבעהנפוצים
 : לענינינו דבריהקצת

 שהיא מעלתך אל יהגיר יכיל הנני סולדתי היא אשר הקדושה ה?5ר רצלזכ
 רבוכו למדינות אלא יהודים של א' מדינה אל לבד לאמטרפולין

 כמרינות לה קרובות אם . בתוכן להאחז ממנה יצאו אשר התושביםלסבת
 , תחומיה ושא- ציילי הנקרא ממנה החלק וסורי"א ארום מצריםהשכנות

 עד האסיא"ה טתלקי ורבים ציליציא"ה פאנפיליא"ה הרחוקות המדינותאו
 המוקדומ"א הבואיציא"ה המיסליא"ה באיגרופ"א וכן פונמ"י הבולותביפיניא"ה
 היבשה מרינות ולא , הפול"וופניסו ערי ומבחר תור"ינמו אטיק"אאשו"ליאה

לברן
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 , וקאנ"ריאה צופ"ר נינרופ"ונסי היאשיימ האיים נם כי . יהודים טלאולבדן
 שהם טעמים כחלקים הם אשר פרת לנהר טעבר הנטצאים טהזכיריאניח
 ישכנו יהודים טובה הלקה וכל טכחר עיר כל הנה , מהווים ויתרבכל

 בהמן ישראל בארץ שהיו שכתב . המרה על הפריז הנוצרים טהכטיד,,דץך : עכ'ר .בה
 מיליאוני"ש ק"ו דהיינו אלף סאה עשי פעמים ושש ששים שניבית

 היו בגליל א' שבכפר לרומיים בייסיפון שמצא ספני כך וכתב * אלףור'ם
 עיר ולכל . וכפר כפר בכל .היה עצמו הסר שזה וטדטה , נפשות אלףט"ו

 שהם חומה מוקפית עיירות ס' ושבס שבפ ולכל . אלף נ' נותן הוטההוקפת
 לטך יעל י"ב במספר  ארחם תרבה ואם נפשית אלף ותק"ך מילא'ונישחמשה

 : אלף ור"מ מיליא"וניש מ"ו שלהנ"ל
 וכהנים והצי שבטים ב' אלא היו לא שני בבית כי שחר לו שאין דברךזוץ

 ועוד . בטיעוטן בטלים היו שבטים טשאר קצת שם היו ואם .ולוים
 מוכרח אינו אלף ט"ו היו א' שבכפר חיטא שאפילו . שוין המקופות כלשלא
 . הכפר אותו לערך יישוב יהיה המרינה של ועיירות כפרים שבשאר כןנם

 פדינת תהיה זה מפני לא הרבה טיושבת ההיה נליל שטדינת תימאואפילו
 עם שמספר פליגי לא עלמא כולי מה ויהי , כמוה מיושבת כך כלההודה
 . בח"ל בין בארץ בין יסופר ולא ישוער שלא דבר ועצום רב היו ישראלבני

 לפי . האיץ כל כדרך וטלאכה מהורה בעלי במכרח היו דרובאורובא
 ספרים חייטים בנאי' ועצים ברזל חרשי וכורמים אכרים ביניהם היושבהכרח
 שבשדות עם פושר נסליאל דרבן ר"ה בשלהי איתא והני וגו'וכובסים
 שאמרו אעפ"י וכן . חובתן ידי מוציאן שבעיר שש"א מפני וי*ה ר"המתפלות

 . הברכה בכלל הוא שבשיות עם . הברכה בכלל אינן הכהנים שאחוריעם
 . חכמים היו רמיעוטא ומיעומא . הארץ עמי היו ישראל בני עם שרובנמצא
 כשחל 41כן . טצות בדקדוקי בקיאין  היו לא ממילא ע"ה היו שרובאוניון
 שיתקע כרי הלולב עם או השופר עם בקי אצל ילך בשבת וסוכותר"ה
 ויבא בר"ה אמות ד' ויוליכנו ברכתו או נטילתו ללמוד כדי או לו יברךאו
 שאינו יאסר כי מוריו לקול ישסע לא בו יתרו אם ואף * סקילה איסורלירי

 : הכצוה לבפלרוצה
 : עסקען  ברשיעי אתו . למלמדיו אזנו יפה לא ילמה אא"כמרז

 בורר זה )פ' . שהיה מעשה והילר . שומה בחסיר אלא ח"ו אה"ח'קרה
 של ראשון ביו"ט נפשא רקבור קבוראי הנהו כ"ו(רף

 דרב בריה הונא רב ואכשרינהו . לערות ופסלינהו פפא רב שמרנינהו .עצרת
 קא והא . קעברי טצוה סברי , נינהו רשעים והא פפא רב א"ל .יהושע

  ופסלינהו ז"ל רשני וכתב . רבנן לן קעבדי כפרה מברי . להופשמתינן
 והא י דהמם כרשע וה"ל דת על עוברים מסון שכר דמשום .לעדות

 דשמתינן הא סברי . בעבירה ושונין וחוזרין הראשונה על . להוסשמתינן
 יו"פ לתלל מותר אלא בן שנהדר משום ולא שעברנו על היא כפרהטשום
 סי' ערות ה' באח"ם פסק )והכי * כפרה משום בנידוי ונשב המצוהטשום
 הטעשיות על נאטן שאינו סטי פירות הלוקה גרסינן דרסאי וברס"בל"ר(
 לשקף שטתירא עליו שבת ראימת פיו על יאכל בשבת ושואלו לעשרןושכח
 מומעיות סברות כסה הרי . שם הירושלמי לשון והוא . מבחול יותרבשבת

 טכסה יום בכל פעשים ובימינו בחיינו והנה . העם המון בלב היוומזוייפות
 . בקל ומחסיתי! . עיקר המפל ומן * טפל העיקץ מן שעושיןובטה

 בחטר 1ן ומקיליי
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 . לקושעתיהם תירוץ שאין הארץ עפי זמן ובכל מקום בכל שיש לפיברבור
 עוברע והיו בר"ה ושופר לולב 'יהיו א% וכגון . מלחשים לקול ישמעוילא

 : פזה גדול נפש פקוח היש סקילה איפורעל
 1 מישראל ולולב שופר מצות גבפל והטפשים הסכלים ספני וכי אה'כקיט

 2 אחר באופן אפשי היה לא אה"חככ
 2 לרבריך מעם שתתן צריר אה"כמכא

 הסוכות חג אומתי שיודע פי ואין . ווזחחמה ירושלים אלא , השנהי ראש אימתי שיזרע בו העולם נכל שאין ספני הוא הטעם אה"חקבב
 ב"ר אם הלכך . לירושלים ~מים n~ww מהלך קרובים שהם המקומותאלא
 . לאלול .שלשים להם שהוא בשב, לרחוקים ולולב שופר ליעול פתיריןהיו
 בירושלים ב"ר קדשוהו שלא אפשר . י"ר לירושלים שהוא שלהם בטףאו

 שתוקע רעות שתים עושה בע"ה אסות דן ומוליכו שופר בו הטפלותמצא
 ריח בלי לרה"ר מר'הי וממלמל תועלת בלי ר"ה שאינו ביום בשבתשופר
 . בלולב וכןמצוה

~ffN 
 )ע"פ . לרחוקים ולולב שופר להתיר יכולין היו לא

 בפירוש כ"ט( פרשה )סוף רבה  ובויקרא דר"ה( רמ"ד ובירושלמי וערבהלולב
 שאין בגבולין ידחה ואל חודש של זמנו יורעין שהן במקדש ירחהארשב"י
 ועשיתם לכם יהיה תרועה יום כ"מ( לדברים דארשכ"י . חדש של זסנויזדעק

 : קרבין שהקרבנות מקום 1אשה
 פי ימכר ובכן בזה חז"ל חכמת עופק רואה וא"י . עמך הרע אה"כקבג

 ולולב שופר לנו אפרו למה ואומרים עליהם שמערערים שק4צוברי
 ירי יצאת לא עדיין שהרי עליך עצומה קושיא לי יש עדיין אבל .בשבת
 . וסוכות בר"ה הארץ עם עם בי"ה חולה פנים בשום להשוות אין כי .רצבתך
 . שימות או יותר שיסועכן ושיהחש . סכנה בו שיהיה צריך שהחולהספני
 הוא לודאי וקרוב . בפועל חולה הוא שהרי . ריעותא בה איתהוקובהאי
 שישאל אפשר שהרי . יבוא שלא ואפשר . סקילה איסור ליפי שיבאשאפשר לפי כך אינו הארץ בעם אבל . הצום מחמת עצופה סכנה לירישיבא
 שימצא אפשר או בשבת. לולב לימול ולא לתקוע שאין לו ויוריעלחכם
 אין כן ואם . מכשול לירי יבוא ולא וילטדנו בקי ביתו אל הקרובשכנו
 במילה נפש פקיה משום כרת עונש על שעוברין שכשם שאמרת למהמקום
 פיקות טשום ולולב שופר של עשה מצות מבטלין כך . הכפוריםוביום

 ריעותא ביה איהחזק רלא כילה מחמת אחיו שטתו ערל והרי אה"חק_ד1 : הארץ רעםנפש
 שהיא המילה 0ן פמור ואעפ"כ . מחולקין גופין שהן אחיו מחמתאלא

 . מעשיי ולא שוללי דבי שהוא עשה ממצות נפטרינהו נמי הכא .בכרת
 כחולה מקצתו ננד עושה אינו ~בל - ה' שצוה מה עושה שאינודהיינו

 2 אי"ההאוכל
ftwh~h  דדע?ב( לחולה לדמויינהו דליכא לך אימא לעולם אבל . מילהמחמת אחאי שמתו לערל הארץ עם לדמויי דגיכא קאמרת שפני אה"כ
 ש לרעואל מרשות בהוצאה ריעותא איתחזק סי הנא . בחולי ריעותאאיתהזק
 נסיסת הבאה סננה לי וטה בשכל ריעותא איתחזק לי מה . בגוףו ר"ששעא איהחזק לי דמה לחולה לדמויינהו איבא הכי אפילו אה"קקכו
 תקנו למה הז"ל על ולהקשות' ולהתנפל להתגולל לנו מה ועור בנתהלעץ שריאין וזו שזו כיון , הדעת חביון פחמת הבאה לי ומה . הבריאותדמיון

כך



כדשני שליעףוקכדדץכושי
 הוללות ויעץ וסכל עפש אלא כך יקשה לא והלא . כך תקנו ולאצך

 לבש בהויות שתקנו מה ע5 לראשונים יוכיחו שהאהרונים הואוסכלות
 : לנו מרעין ושען להם הנודעיםרורם

 טמע תתהד לא אבל . יורם בני להנהנם לתקן ראף שמצאו במהי אואשונקם על לערער לאחרונים היא שחרפה לבב ביושר אודר אח"כקכז
 וריף מה הכנידון . ההנהנה שתשתנה צייר העם מצבשבהשתנות

 8 לאחדונהם יאותו לא הראשוניםשתקפת
 : פיך אמרי כל בצרק אה"ח'קכה

 שבם וישר נכון דירחא בקביעא בקיאין היינו כשלא כן אם אה"כ קכם'
 בקביעא רבקיאינן השתא אבל . מספק ימים שני יעשוש"ל

 : למיכר איבא טאיר~רחא
 לחלק שלא העיבור ענק על כשנדבר באירר סלק אשיבר אני אחלאקל

 שמתרץ מה הדא . בדבר פעמים שג' בקיצור לך אוסר וכאן .העניינים
 בטנהנ הזהרו מע"א( ר' )רף רביצה בפ"ק . בעינה הזאת השאלה עלהגמיא

 וישתכח בתורה יתעסקו )שלא גזירה מלכות רנזרה ומנין שבידיכםאבותיכם
 טלא חסר )לעשות . לקלקול ואתי יומא( חד נמי ותעבדו מכם העיבורסור
 ביאת קודם בא"י המושל סלך שאם י ב . בפסח( ממץ ותאכלו חמר.ומלא

 עליהם ולמנות אדמתם על לשבת לישראל רשות יתן בגלות ועודנומצויחנו
 קדמתה קדם כיסי הראיה פי על מקדשין ויהיו לעשנו העיבור יחזוסנהדרין

 דבר שכל משום נ' * לפעמים אלא א' ביום יחר לעולם חונגין היינו לאואז
 קבלו טא"י הרחוקים ישראל שכל וכיון * להתירו אחר מנין צריךשבמנין
 לבדל ג"כ כולם שיסכימו צרעו . המפק מן להסתלק ימים שני לעשותעליהם
 כל בין וספורדים פפוזרים שאנו מפני פבע דרך אפשר אי וזה . זותקנה
 בפדינות ישראל סבני וכטה כטה ויש הנה ואחת הנה אחת העולםאומות
 ובינינו כיריהם הכרה דרך יש ולא טזה זה יודעים אנו אין אשררהוטות
 ופארפא"ריאה גהנה ובטלבות . ובוש והורו פרם במלכיות כנון פניםבשום

 : והמהלנים המלאים בספרי ראיתי שטצאתי טהכפי
 חלך יושבי לכל להודיע למודים לשון לי יתן אלהים ה' אה"כקלא
 וברוכים ליראיו הדעת חונן ברוך , חז"ל והכסת ואטונת תמיסותי
 בני לעם והורו לתורה ססובות עשו לבבם ובתשר בצרקתם אשר לכ'הם

 מורים היו שבכתב תורה בפשפ מתבוננים היו המכתישים א:לנ אה"חיב בה: יכשלו לא ישר דרךישראל
 להתרחק כחם מאמצי כל עשו הם אמנם . שאמרת סה לכלפמילא

 ופבעו הסבוכה במי שנצלו לראות עיניהם שיפתחו טבלי חז"למקבלת
 4 מושיע ואין והטהלוקת הקושיותבמצולות

 . בשאלות מאור בפשע העבדתיך שכבר אף אך . דברת כן אה"כקל3
 ודא תורה כי ולשאול םלהוסקא אחרל לא בהערותוהונעתיך

 8 צרק4 אניוללידר
 4 עבדר שומע כי אדוני שאל אה"חקלך
 רף נשך איזהו ש"פ )משנה ואמרו רבית בעזן החמירו הזיל אה"כקלה

 והלחה המלוה עליהן ושעוביין . בו נאמרו לאוין שהי רס"ב(ע"ה
 הטלוה ושכל רע"א( ע"א דף )שם . בו שעסק מה לפי כ"א והעדיםוהערב
 התיו ואעפ'כ ישראל. באלהי כפר וכאלו מתסופמין נססיובריבית
 טשכנתא בטן רבית שהם בנקלה יכיר ופתי שוגה איש כל אשר רבריםקצת

 אדסור



ae~ שלישיוכשדוץכווני6%
 משכו שראובן דהיינו ( א' קושב י"מ . ולוה מלוה מה' פ"1 )הרטנכם .רמורא
 שמעץ וכתב . שנה עשרים שמעון בה שירור ע'ם סלעים בק' לשמעיןבית

 ששכירתו אעפ"י כסף בלא דא ארעא תיפוק אילין שנין במשלםלראובן
 . הסשננתא מדרכי 11' זהו . נסור היתר אותו עושין לשנה סלעים " שוההבית
 כן לסוף שהרי * ומפירסמת נלויה רבית זהו והלא . זאת על שמיםשוטו

 ח% התירו ואיך , רמח וק' קרן ק' סלעים מאתים שטעון ליר באושנה
 חכטים הערמת אם כי זה אין לאמר בסרה צועק העם בל והנה , זהרבר
 בידם אין אבל * עליו שמו ישיא שאל ונעלם נסתר באופן רביתליקח

 הק' על העודפים והש . מאתים ונפל ק' הלוה שסעף סוף דמוףלהסתירו
 שאמרו מה וכן . רנבייתא במשכנתא וה"ה נפר ואני רבית כולןשהלוהו
 לי-יוה בהן שיתעסק תנאי על מאה לחבירו אדם מלוה קס"ו( סי'ע"ר

 וכשיהיו ומן. אותו עו' המלוה באחריות ויהיו סאת-ם. שיהיו ערהמלוה
 לו שיתן ובלבד . ללוה הריוה כל יהיה ואילך ומשם . למלוה יחזרוטפשים
 בשכר שהוא כל אם" מתחלה עטו התנה ואם מאתים שיהיו עד עמלושכר
 שכל יבין ולבבו יראה בעיניו . לראות עינים לו שיש סי והלא * סניעמלו
 שנותן מה וכן . השם בשינוי כי אף רבית הוא לטלוה הלוה שנותןהריוח
 שכר לו נותן היה שאלו . עינים כסות אלא אינו טרחו שכר ללוההמלוה
 שוה לו לתת יטל מתחלה עמו התנה אם אבל . החרשתי לפרחוהראוי

 : יעשה לא ובן . זהובים ק' ששוה פורח עלפרומה
 1 כלבר לחכמים מותרים היו הערטית 1 שקיי ם (המעשו אלו א~לו אה"ח(סלך

 ושאר עשירים היו לבדם הרחמים אם או . בכלל ישראל לכלולא
 יכווים נהיינו . המלינים לרברי אזני סטה הייתי אני גם עניים אדס'כל

 כי כן אינו אבל . ולפובתם להנאתם % בררכן הדינים המציאו לשמאלחוש
 ואפי' עושר לנבונים לא ונם להם למכסים לא עולם של טנהגו נפיאדרבא
 הדין במדרם לעצבם כלומ הועילו לא עשירים רובם או כולם שיהיותיסא
 יורע שאינו העם המון אבל . ולהי'יום לחכם אי ומשפט אחת תורה בי .נך

 משכנתא דרך שאסרתי כאופן שמרוהר ת"ח רואין אם הכינים חילוקיבטיב
 אלא ואינן רבית בעל שהוא עליו ויאמרו נגרו ככפירים ישאגו ., עיסקאאו

 גמור היתר ויוא עושה שהוא שטה יורהו לחכם ישאל שאם מפשותרברי
 לאנשי רבות פעמים הוריתי כאשר ירצה אם כטותו לעשות יכולושהוא
 שלא לאדט הבאין עסקים באיזה לעשות סה כדת שאלוני אשרמעשה

 4 רבית בעוןליכשל

 או כנת, להשכ.ר או לטבור אדם גל 3יר ושות ה"מ אה"חקק.יח

 אעפ"י . לשנה מקים בעשר לשטעון ביתו והשכיר רצה יאובן אה.חוקם י תעשה מה לך יאמר ומי אה'כקלט
 בשלג לעשות אוים כל שרשאי רברוני אשר שזהו מפני . לא אה"כיא ; איסור צד שום בזה הנמצא . עשרים שוהששכירותה

 : שירצהסה
 באחריות הן השדה או הכית המשכנתא ימן שכל צייר,ליעת אהיהקשב

 אלא מנכה אינו אפ" בנכייתא משכנתא ג"כ הותרה ולכן .המלוה
 ישטוף או הבית ישרף שאם דהיינו . הפעטים טשני לשנה טועתדבר
 ולהפסר לשכר קרוב שהוא נמצא טעותיו איבד הטלוה השרה אתהנהר

והיל



כנןשני שלישידיכנר,קכהרי
 שבקדש לא דאלת'ה כמ"ש רפותר בזול שדהו או ביתו טשכיר לוהומ58

 : סכך ומתן טשא דרך שהרי בריה לכלחיי
 2 סאתים שיהיו ער טנה לחבירו הנותן על לוטר לך יש טה אה"בנשב,נ

 יהיו שלא שעד חרא . קושיא צד שום אין הזה בנידון אה"ח'קמך
 : בפחות לחברו לעבורשנתרצה כמי רה"ל . סני שהי בכל מתחלה עמו התנה אם אבל , בעלמאכפועל מהחי שכר לו משלם שהרי ב' המלוה. באחריות הן המעותסאתים

 יושר שאינו העם המון לב להשקיפ מהטקיא משל משול אה"כקמה
 1 רברים שללעמקן

 ישראל ואיש כ"א( )שופפים בגבעה פילגש במעשה כתוב אה"חקמך
 וכתיב לאשה לבכימין בתו יתן לא ממני איש לאפר במצפהנשבע

 וארבתם לכו לאמר בנימין בני את ויצוו וכתיב כן להם מצאו ולא גלעדיבש פנשי חיו אשר נשים להם ויתנו ההוא בעת בממין וישב השלוםאחרי
 הכרמים מן ויצאתם במחולו' לחול שילו בנות יצאו אם והנה וראיתםבכרמים
 במלחמה אשתו איש לקחנו לא כי אותם הנונו אליהם ואסינו אלינויריב אחיהם או אבותם יבואו כי והיה ונו' שילו מבנות אשתו איש לכםוחמפת'

 והבנת . וגו' בנימין בני כן ויעשו תאשמו נעת להם נתתם אתם לאכי
 יבוש ואם הנשים וחטפתם לכו נ"ל רר"ק שפירש מה לפי הוא כךהפסוק
 בחמיפתן שהסכמנו מפני העדה( זקני )אמרו אלינו לריב  אחיהם  אואבותם
 עיניכם שהרי בידם בנותיכם את בעבורנו עזבו אותם חנינו להםנאמר

 לישא במלחמה אשה ויחם.ף יקח שהאיש עולם של מנהגו זה שאיןהרואות
 אתם לא כי השבועי על עברתם שמא לחוש לכם ואין מישראל שבטשיטחה הראוי מן שאינו לפי יגונה ולא שישובח עלינו הבא הכרה שזהו אלאאותה
 שעשו הרי איתן. חטפו הם אלא תאשמו. שכעת לוסר בנותיכם להםנתתם
 נשבענו לא אבל . נשים להם לתת שלא נשבענו אנחנו ואמרו בחרםחילוק
 טצינו לא ואעפ"כ הערמה נראית זו ולכאורה . טלחפוף אותםששכב
 שכשם למכחיש אמור אתה אף . זה על הוכיחם ולא נתרעםשהשיית
 לחטיפה נתינה בין בגבעה בפילנש שעשו החילוק על המכיםשהקיבה

 2 התיר וו ובדרך . אמר זו בדרך הרבית בענין כך . סותרת וזו אסורהשזו
 1 רבית אינו זו ובררך רבית % שבארר טונת שאן אה"בקנז

 תשיב איך אבל . ברבוייהם טאמינים שאנו לן הניחא אה"ב,כפט 1 לברכה זכרונם חכמינו אה"חקהוה
 ולא קבלה הוא רבית בענין חז"ל שמ"ש להם להכריםלמכחישים

 לטען אך קליו( טיטן )לעיל במ"ש והותי די שהיה לי נראה,אה"ת : רעתם אוסרכפי
 . אחר משל לי אמשול לי הושיעה ירי לאסר עלי הכמהיש יתפארלא
 והבטיח . מה לגסן סלעים אלף לו שילוה ומטעון לפני תחנתו הפילראובן
 יא כי אותך מכיר איני שמעון ק"ל ובחטים. באמת זמנו בסוף לפרעולו

 חב ראובן לו השיב . הגה ער ראיתיו ולא ירעתיו לא אשר לאישינתתי ולבנותי לבני אפי בזיעת אספתי אשר טמוני את ולירגזי סימייאיתיך
 . באסונה ונודע ונושא כשר ארם שאני ויודעין אותי מכירין העיגדולי
 אעשה ואני דבריך שכינים העיר טובי לפני ויעירו יביאו שמעוןא'ל

 . כפעים אלף מיד לו הלוה והוא כדבריו שמעון לפני והערץ באו .בקשתך
ובהניע
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 . שלש פעמים עשה וכן רבר כאשר לשמעון פרע הפרעון הררובהגיע
 בשר הוחזק א' לפעם כשר לאדם שהוחזק שכיון מפס * יא אה"כ,א צ נאמן שהוא שמלוהו בפעם בפעם העיר לטובי לשאול שפעוןהיצמרך

 ן חזקתיה איתרע עליו אשר רבר איזה שיעשה עד .לעולם
 אלא אינן שני ויכוח דברי וכל ולעם להם רעים ורתות חקים עשוי שחיי אפשר שאי י( סי' שני )בויכוח הוכחתי כבר והלא אה"חקנב
 רואים שאנו במה די שהרי . אטת שפיושם ודין יין כל על ראיהלהביא להכריחני למכחיש אין לכך שהוחזקו וכיון ותמימים נאמנים שהםלהורות
 ובכן . בטריפות ספון להפסד ולא שבת בתולרות נפשם למיקוח חשושלא
 ויקר נחמד לאיש אין כי . בל מכל בכל שיאטמו פה להאמין אנוצריכין
 וארז"ל . נפשו בער יתן לאיש אשר וכל ב'( )איוב דכתיב . וממונוסנופו

 : סגופו עליו חביב שסמונו אדם יש ע"ב( מא דף הרואה)בפ'
 : תשובה עליה שאין טענה שזוהי באמת אה"כקנב

 לו תתן לא כמפר את כ"ה( )ויק' סתם נאם' אלא בתורה. פורש לא כייפלא גי סב החת הוא שהרבית כרחן בעל שיורו שצריך והיינו . מסנהי להסלת המכחישים יוכלו לא אשר יש אהדת ועור יאת אה"בקנך
 והוא כסנו דיבר ג"כ ויחזקאל י"ה( )ם" כקומות בכמה וכן . ונו'בנשק
 אחריו( והבאים נ"ב סי' שני )בויכוה שהוכחתי מה לפי א"כ פירשו לאג"כ

 פה אדם לשום ואין . חז"ל פירוש להאמין הכתוב מגזרת אנוסיכרתם
 : נגרם ראש להרים מצח ולאלהשיב

 עלית פלעיגים הקראים והנה . נרחשת התורה מדות בי"נ אומרי ישמעאל דרבי ברייהא שלו לא די ויום יום אוברים אנחנו הנה אה"כקבה
 ואץ רצינם כפי התורה לפרש כרי חז"ל הטציאום הללו שהטחותבאסרם
 ותוכיח פירושן שתודיעני לפניך יכונו אחלי לכן . להשיב טה טלכותילחכמי

 : והסברא המקובלת האמת אדני על מיוסףות שהןלמכחישים
 מנלחץ ואלו בפ' כדאיתא אויבים כשיש לערעור לחוש איו אה"ח5מ

 רושים אל הטלך ארוני ולכן . לקלא רא2קיה הוא אויבים ע"ב( "חטלף
 לך רע ואתה שמענה ובכן . אל עמנו כי ספניהם תירא אל אה"ח'קנח 4 להשיב לי שאין 4י צר אבל . בהם ססש אין כי אני יודע אהשכקנז י בע"ה אתאר כאשר המה הבל כי לרבריהםלב
 המציאו הללו מרות שבי"ג ומשמע נדרשת התורה אמרו והלא אה'כזמש : .מסיני מקובל סרות מי"נ חז"ל שלפרו סהשכוב
 היו הדינים אלא פכם בשום כן אינו אכל לכאירה נראה נך אהשחי : כל אסרת ולא רוב אמרת למה ועור * ובבלי ירושלמי וש"סומכילתא וטפרי בספרא ראיתי כאשר , ראשונים שערום לא דיניםכמה
 הירועים הדינים אותם למדו וחז"ל ההראל בכל ומהניןשקובלים

 : פרות פינ בא' שנשכח עיקר איזה פירוש שלמרושאפשר לפי כל אמרתי שלא והמעם וכו' אב מבנין או טג'ש. . מק"וומשהנין

-

 איך אבל 1 שמיר בצמרן ברזל בעט לבי לוח על חרוש זה כלאה'כ
 4 המכהישים ים נלי סערת להשגך8אעשה

-

 2 בעודך יוטה וה' והצלח עישהשאהשכ 4 ספניך אמנםאנרכי גרעי וכלה נליהם שמק אשפיל חזקה ביד כי חוסה עתהאה'ח
ffnaבכהוירפצ ותשכיל הצרע . מדות דעשנ פירוש לפננם נא אצירה 

 עףש



כחש שלישיויכדנוכהוי
 : טן ואתחיל . הסברא כפי הן אםשכלך

 ומחמור לחמור סקל נלמור הגאת במרה , וחומר קל * הראשונההמדה
 בפניה ירק ירוק ואביה י"ב( )במדבר רכתיב טמריס לה וילדילקל

 . תאסף ואחר לפתנה מחוץ ימים שבעת תסגר ימים שבעת תכלםהלא
 בשביל כ"ש השכינה נגר באין שהוא ימים שבעת תכלם אביה בשבילואם

 והי"ל . חמור דבר שהוא לשכינה קל שהוא מאביה שלמדנו הרי .השכינה
 . הק"ו כח הטמעט כלל לנו שיש אלא . יום עשר  ארבעה  לשכינה ק"ולומר

 : כנדון להיות הדין טן לבא ריו ראטרינןוהיינו
 בעל שכל לדבר דבר בין וערך ודמיון שכלי ויכוח הוא הק"י אה"צקכמה

 מחליש הרין אבל . ההגיון מלאכת בעלי עושין וכן כך יקיששכל
 ויותר הייה ימי כל למחנה מחוץ שתשב בודאי מרים של בק"ו שהריכחו
 . במהותם לשכינה האב בןן ודמיון ערך שאין כשם כי * אפשר היהאם

 : העונש לענין ביניהם ודמיון ערך שיהיה רק אינוכך
 יום ער לטחנה מחוץ תשב שמרים צריך היה דעתך לפי אה"חקסר

 2 תכלית בעל בלתי שהוא להקב"ה שמסאה מפנימותה
 ל! ,נ"2 'יד אח-יכדאנית'קסז

 ל 5ל

 ק"ו בכל ריו לוטר למדים אנו ומכאן . ימים ו אלא נסנר' לא מריםשחיי
 5 לידינושיבוא

 : אהובי טענתך בחוזק נצחתני אה"כקסט
 תיבות שחו בתורה כשיש פי' שוה מרה היא השנית הפדה אה*חמע

 כנון טהמפורשת למתומה לפרין אנו סתומה ואחת מפורשתאחת
 . הנה ערותך כי ערותן הגלה לא בתך בת ו א בנך בת ערות י"א()ויקרא
 לא בתה בת ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות גשם(וכתיב
 עשה להלן מה דכ"ם( )סנהר' היא זמה הנה שארה קרותה לגלותחקת
 . וט' בתו ובת בנו כבת בתו עשה כאן אף בתה ובת בנה כבתבתה

 : הנה והתם הכא מדכתיב זהולמדו
 טשם וכי . למודו אופן מבין איני אבל הדין מכחיש איני אה"כקעא

 : הזה בנידון לוסר נפשך מה אה"ח-עב י כיק האסורות חומרות שם ננתן . הנה להלן ונאחר . הנה כאןרנאמר
 טטע5וך ולא כוותיר . בנמצא רבות פעמים שאמרו כסו אה"כקעג

 לה שאין ספני ראייתם סכת לא אבל . אמת שהדיןדהיינו
 : בפסוקרמו

 2 הכתוב פשט טבינים היו לא שרז"ל דעתך מלקא ומ אמנחקער

 : זה סובר ש שאוסף ימי . ח"י אה'כקעה
 שרצי, . והן לליטר ספחות, הבת"ב .היורא הוע..ו מה א.כ אה.חקשו

 רן ארם אין כפ'ש טסיני למשה שנמסרה בהכרח לוסר צריך ורשאלא
 : ממיני למשה הלכה  כיבו ורבו מרבו קבלה אא"כ טעצטונקש
 כנק לו הרומה לכל דהר אותו סייהסע אנו אחר רבם א' במקים 'קו פ" שהכתוש יה"ר א' וכתוב אב במן השם המרה אה'ח11,

בתיש



שני שלישיוכבהקכוך*58
 יעשה לברו הוא נפש לכל יאכל אשר אך י'ב( )שמות הפסח בחנכתיב
 השנה ראש שבועות דהיינו לפסח הרוכין הר"מ לכל אב בנין זהו 1לכם

 כקום רכל אמרינן וכן . בהם לבשל שמותר הדין שהוא לומר .וסכות
 אשה או ואיש כ'( )ויקרא שלו אב ובנין . סקילה הייט בם דמיהםשנאסר
 : בם דמיהם אותם ירגטו באבן יומתו כות ידעוני או אוב בהם יהיהכי

 : הסברא אל וטתיישב מאר נאה ליסוף זהו אה"כ~עפל
 )וישיא כתיב כהנים במומי כנת . כתובים ושני אב טבנין אה"חטפ
 . קרבנות בטומי והובירה יבלת הזכיר ולא רק או גבן או כ"א(ו
 2 בהמה וסומי אדם מומי עליו נותן אתה מתם מום שכזכיר מקום בכלואחז"ל

 ובבהמה באדם מום שנאמר שכיון לפי מתקבל לימוד זה גם אה"כ-א
 : בו מפורש שאינו אע"פ בשניהם פומל מום סיןכל
 כעין אצא דן אתה אי ופרט בלל . היא הרביעית המדה אהיהקפב
 את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן 48( )ויקרא כגון . הפרפ*

 זאת י"ר( )דברים שנאסר בהמה בכלל שהחיה לפי כלל בהפה ,קךבנכם
 הבקר סן כו' ויחמור וצבי איל ונו' כשבים שה שור תאכלו אשרהבהטה

 דוקא בהמה א"כ . שבפרת טה אלא בכלל ואין חיה שממעט פרם הצאןונץ
 5 חיהלאפוקי

 אחיך שור את הראה לא כנב( פרברים ננון ובלל טיפ החמישיתהנקדה
 לחמרו תעשה וכן . לאחיך תשיבם השב ונו' נדחים שיו אתאו

 חמור ושה שור . וגף אחיה אבדת לכל תעשה וכן לשמלתו תעשהובן
 ; מילי כל דרבי כלל אבדה . פרפושלמה

 כגון * הפרפ כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרת גלל הששיתהמדה
 וטנב לשמור כלים או כסף רעהו אל איש יתן כי כ"ב()שמות

 האלהים אל הבית בעל ונקרב הגנב ימצא לא אם . ונר האישמבית
 על שור על פשע דבר בל על . רעהו במלאכת ימו שלח לא אם)וישבע(
 על שר על . כ% פשע רבר כל על , אברה כל על שלמה על שה עלחמור
 דבר מפורש הפרפ מה . כלל אבדה 5ל על . פרפ שלמה על שה עלחמור

 : סמון וגופו השימלמל דבר כל אף . ממון תופוהמי8למל
 . לכלל צריך שהוא ומפרפ לפרפ צריך שהוא מכלל השביעיתהמדח

 חרש מבן ישראל לבני זכר בכור כל פקוד י( )בטרברכנון
 הייתי זכר נאמר ולא בכור נאמר אלו . פרפ וכר . כלל בכור וגו'ומעלה
 נאתר ואם . נקבות וטיעם זכר הפרפ בא . במשמע בכורה נקבה אפ"שמר
 נאמר לכך בכור שאינו אפילו זכר כל אוכר ושיתי בכור נאמר ולאוכר

 : פרם שהוא ~כר הצריך כלל הוא בבור זכר.בכור
 על ללטד לא ללמד הכלל מ( ויצא בכלל שהיה רבר וכל השמימתהמדה

 איש ט( )יקיא כגט , יצא כולו הגלל על ללטר אלא יצאעצמו
 ירנטוהו הארא עם יומת מות למולך מזרעו יתן אשר ישראל טביתדוש
 כח ולוסר אלוה להקיש . יצא ולמה . היה עו'ג בכלל מולך *באבן

 : בסקילה ע"נ כל קש בסקילהמולך
 ויצא בכלל שדדה דבר נל ""99תהמרה

 לפעוי
 שהוא אהה שוק

 וכגז אהד מכה כ"א( לשסות כגון לההדיר ולא לתקל יצאכענינו
 rw1 4"פ( )רברים לומר הלמור מניר Aaw ra בין אני שומע . יומתמות
 רבר . דעת בבלי רעהו את יכה אשר ורר שמה ינום אשר הרוצהדבר
 אחר מוצן תשעין תצא 9ש. מכה בכלל שהיה רוצה uhn בכללויהוה

שחיא



כטשמ שלישויכויץכויר*
 כעניט שלא טהר פוען לפעוי ויצא בכלל שהיה דבר כל העשיריתושכזרדן י מקים בערי שוגג הרוצה על להקל יצא . רציתה דהייט נעמנושהא

 אחיך לך יסכר כי 6"וש )דברים כתיב כגון ולהחמיר להקליצא
 חפשי השלחנו השביעית ובשנה שנים שש ועבדך העבריה אוהעברי
 אבל כן עבריה אף בשש יוצא עברי טה לעבריה עברי הקיש .מעמך
 שש עברי עבד תקנה כי כ"א( )שמות , אהר במקום הכתוב דאסרמצינו
 את איש יסכור וכי )שם( כתיב ובנקבה . קרא משתעי ובזנר יעבורשנים
 . בשש יצא רעבד סובא בינייהו ואיכא העבדים כצאת תצא לא לאמהבתו
 שהאמה נמצא ובמימנין הארין במיתת שש קודם לצאת יכולה אמהאבל
 בטינת שש קודם לצאת שיכולה לפי להקל שנים שש ועברך מכלליצאה
 ייערנה נט או האדון שאם לפי ולהחמיר . בעבר שא"כ  טה  ובמימביןהאדון

 : שתנשא וצריך לסאן יכולהאינה
 אי חרש ברבר לירון ויצא בכלל שהיה דבר בל עשרה האחתהמרה

 בפירוש לכללו הכתוב שיחוירנו ער לכללו להחזירו ינולאתה
 . קדש יאכל לא ושכיר כהן תושב קרש יאכל לא זר וכל כב( ויקרא )כגון
 . בלחמו יאכלו הם ביתו ויליד בו יאכל  הוא כספו קנין נפש יקנה כיונהי
 חדש בדבר לירון ויצא 1 בטשמע נשואות ובין בתולות ובין כלל ביתויליד

 הקדשים בתרומת היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת כב( )ויקרארכתיב
 אעפ"י הראשין להיתר' דהיינו לכלל להחזירה יכול אתה אי . תאכללא

 ובת )שם( רכתיכ החזיר' והרי בפירוש הכתוב שיחזיינה עד בעלהשטת
 : תאכל אביה מלחם ונוי וגרושה אלמנה תהיה כיכהן
 . מסופו הלמד ודבר . שענינו הלסר דבר . עשרה השחםהמדה

 לומר שהכונה . השביעי ביים ממקומו איש יצא אל י"ג()שמות  כגי
 בשבת לטייל ילבו שלא יא עליו בא הציווי שזה לפי המן ללקוט יצאושאל
 לא הפקדש ומן כ"א( )ויקרא בכ"ג שנא' מה וכן . סמקוטס יגוזו שלאאו
 אל איש איש ינה( )שם כגון . מסופו הלמר ורבר . 9סת ליממא היינויצא
 . במשמע קרובות כל אני שוסע . ערוה לנלות תקרבו לא בשרו שארכל
 : מוהרות והשאר אסורות אלו וגו' בנך בת ערות וגו' אהותך ערות )שם(ת"ל

 שיבא עד . זה את זה המכחישים כתובים שני . n~ww השלשהבלדה
 אלהים ברא ביאשית נאסר כגון . ביניהם ויכריע השלישיהנתוב

 ביום ב'( ובראשית ונאסר . תקלה שמים רמשסע הארץ ואת השמיםאת
 : יחדיו יעמרועליהם אני קורא שמים פכחה וימיני ארץ יסדה ידי א5 מ"א( )ישעיה שנ'והכריע השלישי הכתוב בא . החלה ארץ רטשמע . ושמים ארץ אלהים ה'עשות
 סה כל שלא שאסרת במה דברת שנכונה ג"כ וירעתי הללו סרותי "ג בלי בשלמות התורה להבין אפשר אי כי ידעתי עתה "ה"כקפנ
 רינים וכמה כסה שיש לפי . ממש חדש הוא חכמים שהידשוהו לטשנראה
 אחר סיר בישראל נוהגין שיהיו בהכרח שצריך מדות בי"גהנלמדים

 : תירהטחן
 טאריך היתזי פנאי לי היה ואילו . המלך ארוני באמת הוא כך אהיהקפד

 שכלך בוכות בטחתי אבל . ראיות של חבילות חבילות עורומביא
 עלירס תוסיף אתה מעפים דברי ואם הוא רב בי עיונךובדקות

 : וכהטהכהמה
 והפצות 8 וןז רמזורה מלהבין תקותט אברה סרות התג שאילולא ראיתי ראה אה"קקפל;



יני שלישידיכויוכהרי58
 שנן שכיון . חכטי' פרשיה כתובים ושני אב בנין כלל שע"י לא אםבהפה ומוטי ארם דמוטי הא כי . רופפות הלכות אלא בידים יהיו ולאוהמצות

 שתי על פוסחים היינו בזה זה של אוץ ליחן צריך ובזה בזה סתםמום
 : לא או בארם ג"כ ישנה בבהמה הנאמרה יבלת אם שנדע בלתיהסעיפים
 שמץ בו ואין הלב על מתיישב הוא שהפירוש אלא עוד ולא אה"כין : עוד וימכם להכם תן ט'( ~משלי נאמר עליר אה"חקפו

 : כפשוטן הדברים פירוש אלאדרש
 2 המרות שאר כל ועל . וכלל פרט * ופרם כלל על תאטם וטה אה"חקפח
 Sv חמסי ולכן רעת למוצאי וישרים למבין נכוחים נולם אה"כוקפטן

 שוקלים היו שאילו . הז'ל דברי על הטלעינים בם רוה אשראנשים
 רוצים אינם אבל , יחדיו וצדקו אמת שהם ימצאו השכל במאזנידבריהם
 שלומי על יכבירו מלין דעת בבלי ולכן . טעמיהם לחקור ולא בםלהעסיק
 ואילו בסטי למשה שניתנה שבע"פ תורה שומרי רבותינו ישראלאסוני
 להם מפעים היה מפקותיהם לפניו ויערכו לחש ונבון חרשי' חכם אלילכו

 : תלטור צריכהשיחתן שאפ" ; נפש משיבת תמימה ה' תורת אלא שאינן תדעו ויכלודבריהם
 : אמת בדרך הנחנו אשר ישראל אלהי הן בייר אה"חקצ

 אסן אה"כקצא
 ואטי
 אטרתיך אשר האקים טן היום פתחתיך והנה .

 ישמור וה' ערב צללי נטו כי לביתך לשלום לך ועתה רבוייבאורך
 : ובואךצאתך

 2 כה ליעף הנותן ה' יעשה כן אה"חקצב

 רביעיויכוח
 כממ3וקס t'bb ספי13סומיס ט5 3סס סיג סנזו5 וסיסרון סמכמו' גכ5 נקי5יס ומו"ציוכימ
 לא השקץ כי מעיני שנתי נדרו לבבי ופורשי נתקו זמותי אטש אה"כא

 לה ותבן אזני שמעה יען , הפחלוקות מסער סועה טרוחיכולתי
 . העוגיות שקורין ההכמות רבם על לזו זו מנגדות כתות שתי בינינושיש
 . חילוקיהן ובכל ובפרפיהן בבעליהן בהן בקי היה שאאע"ה אומרתואת

 וזאת העולם בכל נתפשמו ומשם ובמצרים כשדים בארץ ליסרןושהוא
 . ותהבולוהיו ארם מחשבות המה הבל כי יעקב חלק באלה שלאשמרת
 הח"ר הכוריי בס' מ"ש רואה הנני כי הנבחרת המברא היא זאת דעתיולפי
 אמר . הפילוסופים על 11"ל . ע"ז( סי' א' )בויכוח וצולצל הלוייוודה
 הבורא עם משתפים ושמונו האלה בשמות שהתעונו רואה אני .הכוזרי
 בם8ר4 הקורא אף *טי"ע רעאאס גף צדף חלק ובפרק . הוא כן ואסרלדבריו ועועי והתכר . רבריהם פעם על בורא ואפשר פועל הנם הפבעבאחרם
 יוקף רב מינץ בכמרי בנטמא שם ואמץ' , לעה"ב חלק לו איןהחנונים
 . ירוקים . מינין )ספרי ז"ל ופירש"י למקרי אמור מירא בן במפר אפ"אבי
 ביש" לירי עליה ובא הבאי רבעי בו שיש מיראבן

 פברפנורה ר"ע וחטב
 בם' וקורא זה ובכלל ואביהו היוני ארמ*פו ספרי כנון חצונים )ספריםפילש
 חכמת בהם שאין pen ודברי ענבים של ובשירים עו"נ של היסיםיבש
 , עכזך בלבך( זמן איבזר אלא היעלתהם*

 ובסי
 אטם ארמי אמרו טוחה מס'

 סמר* וכן עמת. חכמת בם אתשקלמר
 לסי

 ענב( מנר )רף מרובה פףק
 8 ישטעאל ר ראפובמנוסת

 משיטר על בברצאלינא חים נרץ חכמת לזה עם 1*ל שכשב"א הגיתןיש*בנ
ושלטר




