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 הלכות הרבה בבירור. הנכונה דר� למצוא שמתי עיני

. ומעשרות תרומות שמיטות בעניני ג�. וחקירות ודיני�

 ג� רבי� כי וידעתי. וטהרות וקדשי� ועדי� וסנהדרי�

 התלמוד י� מצולות ובעמקי. עולי�' ד הר אל מאשר

 נוהגי� לא אשר ודיני� בהלכות לנו מה אומרי�. צוללי�

 עת יגיע כאשר. חכמינו הורונו אשר כפי הלא. בזמננו

 וה� עמו ואליהו ואהר� משה יבואו. צדקנו משיח ביאת

. עלינו מוטל עתה ג� הנוהגי� דיני� בירור ורק. יורונו

 וא�. ימינו ואור� חיינו ה� כי. חלדנו ימי כל נעסוק ובה�

  . דיינו אות� רק נדע לא

  

 דר� זה ואי�. המענה זאת בפיה� טוב לא לדעתי נ�אמ

 העיו� גיוו אחרי להשלי�. ותבונה דעת אורח ולא. הנכונה

 על. וברה יפה פני על מסוה ולהשי�. התורה מצות ברוב

 נצטוינו זה על הלא. תוארה החשי� הגלות בעוננו אשר

 עת בכל. הנבוני� מפי ונזהרנו. הראשוני� חכמינו מפי

 על. תקותנו חזק למע�. תקוני� לעשותו לציו� לדרוש

� ובמה. בימינו במהרה. מקדשנו בית בני� ועל. גלותנו קבו

 המצות נשי� מאשר. לבבנו על ציו� זכרו� נעלה יותר

 ואשר. בהיותו מכונו על נהגו אשר. עינינו לנגד והחקי�

  . שביתו את' ד בשוב להתנהג ישובו

  

 התמימי� בלמודיה�. המורי� הורונו אשר שנית וזאת

. כלה לא' ד מחוקי חק. בגולה בהיותנו ג� כי. והישרי�

. המזבח על הקריבה כאלו. עולה בתורת יעסוק ואשר

 מתנאי�. נתבונ� ומזקני�. ניחוח ריח לפניו להעלות

 אשר. ואחרוני� וראשוני� וגאוני�. ורבנ� ואמוראי�

 על היכל היות מעת. הזמני� בכל חכמת� באור האירו

 הרבה מש�. גאונו לאר� הורד בעוננו שרא ואחר. מכונו

 הורה מה� מי. מדבריה� ניכר ולא. חייה� שנות מאות

. תורתו דברי כל לו והתנהגו. אדמתו על ישראל שבת בעת

 ונבצרו. אבותיו מנחלת ישראל גלות אחר הורה מה� ומי

 נתלה במקדש אשר. ממצותיו רבות מלהתקיי� לו

 כאלה אלה על כי. שמ� אשר מעת ונתבטלו. קיומ�

. וביאורי� ושי�ידח. וסוגיות ברייתות במשניות

 אופני לנו והורו. עיוניה� עי� שמו. מזהירי� מחכמת�

 תל� על להעמיד. בה� חקרו וג� דרשו. קיומיה�

 ולמה. בזמניה� ג� הנוהגי� החוקי� כבכל. משפטיה�

 דר� אנחנו ג� נחקור לא למה. בעקבותיה� נדרו� לא

  . מחקריה�

  

 למודינו הרחיב למע�. שלישיה נחשוב זאת ועוד

 כי. התורה מצות בכל. מאפילה להאיר ולעמול. במרחביה

. חלקיה כל אשר. הטהורה למנורה נמשלה בלמודה

 פרחה. ופרחיה כפתוריה גביעיה. מצדיה היוצאי� הקני�

 ולא יתפרדו לא. ונחקקו נעשו אחת מקשה. ונרותיה ירכה

 משפטי כל כ�. והאיר בקדש הנרות האחד וממעל. יחלקו

. יעלו רוח� על אשר ולכ�. יאירו בהתאחדות� רק התורה

 זה את זה כל� כי. מעלו בקדש ביניה� ולחלק לפרד�

 מהמצות ואי�. יעמיקו יסוד� זה מול זה. יחזיקו

 אחרי ג� לא אשר. נחקקי� הקדושה בתורתנו. והחוקי�

 יו� עוד�. מארצנו וגלינו ונתפזרנו. תפארתנו בית נחרב

  . שבשמי� אבינו עבודת דר� להורינו. לעיני� לנו יו�

  

. חגרתי מתני. נערתי חצני. דעתי על עמדי מיו� כ� ועל

 ולדרוש לחקור. מגעת שידי מקו� עד. ולדעת לבקש לתור

 לשאוב. תהומות ובעמקי במישור בהרי�. המקומות בכל

 למע�. החכמות ממעיני ביניה� הבדל מבלי המצות בכל

 למסכת בחבורי דרכי כ�. בנעלמות ידי אשיג אשר כפי הב�

 וללב� ולברר לחקור. ככה עשיתי הזה בחבור וג�. יבמות

 בכל הנוהגות במצות כמו. טהורות' ד באמרות. הלכה

 בני� אל אב רק זכרונ� עתה אשר באות� ג�. הדורות

  .יופיע תפארתו ציו� המרח� בה עת יגיע עד. יודיע
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