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י ב ת כ ההלה• מ

 ה מצא אשר התלמוד מעוז מאמרי על
 . בו ברכה ומצאו , הדור חבטי בעיני

 הגדול הרב

ן א ז נ י ו ו ע  אב״ד ל

 כתב בשטאקהאלם
 ג י״ ■(שנה במגיד

ו לאמר )jY״

 המפורסם הגדול הרב

ל מו״ה א פ ע ר ט נ  
 ' / נ׳יי ראבינאוויץ

כו׳ להרב השלום

מעה הנשלא ,קמטרכו , 
לידי.כגי ו1ההם.הגי: בימיה נידי התלמוד״כא

 ״המגיד״ הרב ידידי דר׳

 מאמרי צאת הודיע

 (המגיד במ״ע בעתו

 <ה )JVJ 39 י״ג שנה
: ה'ל,ר'ם דבריו

 מנח באמת כי עליו ת״ח נו
 והקונטרס היא ויקרה הנונה

 אומר וכבוד מחמדים כלו
ם ד: ק וכ׳ת .לטוסהו : ו  נ

 כעיקר אכל .והדל רבותינו
 — אדוני ההעיא הדכר

 כי המטרה את — לדעתי
 ,המליץ" מ״ע קוראי יוג
 המ:חת הקונטרס אשר

 המה התלמוד״ די^־חות
 , ופאדאליען מבניוואלין

 אדוד דכרי יבאו לא ואליכם
 ונני בהס^ יקראי ולא הישרי'

 התנמוד בקדושה המאמינים
 צורך ח־[ בנחלתו ומהחממים
.כ שוטים ואוף להתנצלות . 

. א  ויכרתו ימותו . . ה .
 מן אחת* ואות , העולם מן

 טו: ומה .תיטל לא התלמוד
 את אדוני ידסים כי היה

 המליץ במ׳ע הנ״ל קונטרסו
. נמקים . . ימצאין ואולי .

 ועולי׳ כאהד הבאי׳ מכתבי׳
 להחזיק יפה אחד נקנה

 החניר , ולימדיה התלמוד
 עכר כשפת הוא התהד
 התלמיד״ ,מעוז נקרא
 עד התנצנות מאמר כולי.

 ומיציאי סלסתד כוהכי
 והש״ע התלמיד על דנה
ק מאת ח צ  מ־־גליות י

על
ק ח  מ־־ג צ

 ד המחנר .מקאוונא
 של ויתרון התלמוד הכינת

 תלמוד על ככלי התלמיד
 ננד כפרט ולוהס ירושלמי

 נמ״ע,המלי.ץ■' אחד כותי
 איזה עי. סרה דכר אשר

 ימצא הקירא .בס״ע דינים
 דנריס כמה הזה בחבור
 השי׳ כמו וחדשים טובים

' מותר ע״ה המאמר על
 עד מציה מלחמת הלוחם חילו ויישר , ונדומה לכוהרו
 במקימו התלמוד כבוד , חכז״ל לפני יראה קטני בחורי׳

עכ״ל: ינושו׳ חמדו לצין א:ר צעירים וה מונה

 הכמית מעט הזה החשוד
 האיכות,יראוי רש אבל הוא
 כל •שי; כצדק להתחשב הוא
 העיבים החכוריס אלה

 גהנן הזה ממין שנתהירו
 ה׳ נ׳ (יה׳ התלמיד בעד

 המגיד דשרי את העתיק ב׳
 ״המריץ־׳ במ׳׳ע , היקר
 וציין , <7 השיעית כנה

 ני׳ המגיד גליון על בטעות
 ,להין בשק־ והעתיק 3,7

 ופ;א .'’;יד התלמוד שעד
 הימר על העיר שלא

 ,עשיר כמל , כדרכו הלשון
 גליו; ש׳ז ברכמל בענור"

4(  ומגדפיו משנאיו נגד !
 רק ידנרו דעת נלא אשר

 ישראל לעם משנאה
: עכ״ל ותוה״ת'

. שפתי אחרי הנפתים קיראים
 . • . הש שוה אינו ובאמת לאמת בקר בין להבדיל עיניהם ויפקחו למחלתם צרי זרה

 הכיות) דופני (קושר • • כ . ..,צ . מ . .כ של בגו . .ל או . . ה והר.
 • :פ. דממילא לרוויא ושבקא הדור חכמי כל חלומותיו ועל עליו להרעיש . . מק

. הרב כערכו ומכידו באהב: אדוני שלום דורש והנני
■ . ראבינאוריין נטע, רפאל



ר ב המורא אל ד

ח מאמרי ת  נמ׳יג הדפוה אור ראה יקר.ככר קורא היום לפניך נתן אנכי אכר הים נ
 אשי המענות כל כי לראית, נוכחת .וככר•)25 עד 19 מנומער '1 הלבנון(כנה כנעלה
 נני וגם , פיה קפצה עולתה כי ויעלוזו ישרים ראו ,נתהו עלו ככר ריני איש עלי החעיא

’ . דעת מאמרי לשגות המלמד אוילי ממוסר יחדלו סנעורים

 אי* ידעתי גם ידעתי נאשר , מיוחדה כחוכרת היום לפניך ונתתי שכתי זה מאמר•
 נמכתני נכמשכים הנאים מאמרים כקריאת תמיד תקוץ אשר , הנכון קורא נפש ׳הטנת

 העלים ישיג אשר ויש .־ ימים נמה , צהמשך המשך כין ישימו סח ואשר \ העתים י
■ . היפה לנפש הדרוש וניעם סדר כל הקורא ימצא לא זה ונגלל , ולמפרע לסירוגין

 נאצייז ענות קול ̂ קשג רכ הקשינו ואזני הימים כל מכמרתי על עמדתי אנכי
 ’‘ממכתני איזה נירכתי צהנאיכני נאו אשר מדון מגרי אנשים מפי יוצא , וגדופים
 ויחשיא' , רעה עלי נמו גם ̂ וכוז כחרפה עתק עני וידירו נצון חמדו והמה , העתים

 ויתנוני ,כרשע עלילות עלי להתעולצ העוו ועוד ,ננראז וצא היו לא אשר דנריס עני
 מתמו• ידעתים לא אשר שם כלי כני ספרים ונמחיר ,ר»רתי אשסלא מאמרים נמחכר

 ע״נ , שתתקבל הרע ללשון כרותה כרית כי ידעתי, כי אחדי נכ;ד. קורא שלשום.לכן
« תדע ידע מליו מפורש שמי ינא נא אשר , ספר או מאמר כל אשר היום בך העידותי

.הוא פלאי 'לי גס לך גם ,כני צא והוא אביו לא אנכי ,ילדתיו ונא הריתיו נא כי
. הוא לי לא , הוא לי נא

 כמאמרי לפניהם לראות הסכמתי לא מעודי דרכי,אשר ידעו כבר הלא וגםהמו׳׳ל
 > הזה כזמן הסזפי־ם רזג כדרך ונס״ת נר״ת גיממריאות ובחתימות (אנאנים) כדי
כתרוני,* אשר כשן מאנירי היו׳ שמעתי כאלה ,וגדופי׳ חרפות כלע דברי מאמרי כי ואף

, קשת ישראל בניי את למדו אשר הקלוקל, בלח׳ם גששנו קצה יקר קורא כמוך כמני
 ,בהו ותשונוח סהו נשאלות חמושים לעלות רק ויהינו , אולת וגדופים חרפות נשק

 גה יאנו נא הלא הנאמנים והמשכילים , ולאחריהם לפניהם לצ־ן חמדו בחך ואנשי
ומשיניה הענין השואלים נמרצות בתשוכות הדופקים כפני השער את לנעול הסה

 בחסי נמתתי כי , המקללים כנגד דברי את לגמור מנוון הנני אנכי ואף
 ,פני את נשמחה ויחדה לעד כרכות ישיתני והוא , המה יקללו כי , ימוע נל מליון

 קמי תברך ואתה המה ,יקללו כיח) ק״ס (תהלים האלהי המשורר אמר כאשר
 ואינם חרפתם שומעים מולכים ואינם הנעלניס וכאמרם ישמח׳ וענדך וינושו

. עבורחו השמש כצאת ואהביו אומר הכתוב עליהם עשינים

ר ב ח מ ה



הים מעוז
ם לאור הוצאתי העכר בקיץ  נגד ד״ ו ם ל ת ה ז ו ע מאמרי,

 חן מצא הזה הקטן מאמרי .התלמוד״ לארחות ^נוספות תש^סר
,בו ברכה ומצאו ,הדור חכמי בעיני ת״ל

 בר״ת ,לו שמזת• שלשה אשר , הנוספות את כותב והנה
 אש בלהב נגדי יצא כ״א) הערה 16 צר מעה״ת (עיין ב״ ה״ ל״

 ולהלאת 46 נומר מן ט׳ שנה עפה״(המליץ ״מגלה במאמרו אוכלה
ימצא לא הארוך(אשר מאמר מראשית הנה . ״=) רבים כהמשבים

 יכעוס לא > המליץ מדל הארז הנכבד החכם אשר ידעתי לו *)

 קאוונא סח מסעך דרך בהיותך אדוני אתה הן :כהוגן שאלתיו עתה בי

 כי ואמד בראשו והרכין התלמוד״ ״מעוז בקונטרסי וכבדתיך פניך קדמתי
 על והתנאל בספ׳יי וקבלו הדפיסו עתה כי ״המליץ״ בם״ע שלתתיו לו

 דומירט מאםרים יתר ועוד והנוספות״ התלמוד ״אי־חוה המאמר את הדפיסו
 בעל לדעת להסכים לך חלילה כי ואמרת , וכדומה הרת״ ״מלחמת כמו

 ונשאת' מתרדמתם; הרבנים יתעוררו למען הדפסתם רק , הדם המאמרים

 אז הלא ,משנתו להעירו וקשה עזה בתרדמה ישן אדם אם : משלך ע״ז

 הוואליני). הזשרגאן בל׳ (פאנפע ,עשן המרות של לפיד באפיו לו נזפיחים

 באשר ידיעתך בלי ערר הדפיסו כי ב-חור התנצלת הנוספות מאמר רעל

 בביתך היית ואם > למרחוק בדרך הלכת כי , בביתך אז היית לא

 סמנו הפסולת כל את ובערת הזה במאמר החסרת לפחות או הדפסתיו לא

 מפיך שמעתי אשר הדברים הן הן ,בצדו שוברות בהערות אותו הקפת או

 עלהטאסר התנצלותיך טובים לשאול: יכול חכם הבן כאן והנה . הארז ה׳

 יזהרו כי , בתטליץ מקימך ממלאי את הזהרת לא מרוע אבל , הנוספות

 ועינינו / הנוספות בעל מאת התלמוד בטן חררי יורדים דברים עוד סאסוף

 מקבל היה ספק ובלי , לביתו לבא המו״ל הח׳ שהקריב אחרי גם כי ״ ראו

גתני אשר מקומו ממלאי ב־ד מחת לא זאת ובכל ̂ שבוע ככל המליץ

אלף



הים מעוז . 2
 אח לרוב העתיק רק שלם אחד (זאכץ) משפט אף מדבריו הקורא

 וסימני(פין)ולא (?)כזה שאלה סימני אלף בינידס וערב דברי כל
 ונם • וגדופים חרפות דברי ושורה שורה עלי׳בכל הרבה ,זולת)
 האומרים והנוכלים הצבועים ״על )323 צר (שם חמתו שפך

 לגו אחת רושם כל עלינו יעשו לא והזמן המקום , רעיהם בחברת
 ני ראינו אלה מדבריו הנה — השני" ויום ראשון יום השבת יום
 האומרים הם רק שהלא ,הרעפארמער על הוא גם ויתמרמר ישב

 העמיד )322 (צד ושם ,במדינותינו אשר הגרה ומעלי הם ,כן
 האספסוף ״את : במעד,״ת כתבנו אשר על (?)כזה השאלה סימן
 בא הזה הלה״ב כי ראינו ובזה ! דעת פליאה בקאססעל״ אשר
 על הוא ופוסח ,בדעותיו נבוך והנהו טעות לכלל ובא כעס לכלל
. רעת ובלי משים מבלי הסעיפים שתי

גו׳ (שם מופת מלבו בדה , הזה החדש הרעפארפאטאר
 מופתו ע״פ עלי וטען , שוים ולבי פי אין אשר )330 צד 47

 שומרי לבקשת התלמור" ״מעוז מאמרי את שחברתי ,השלך
 מרבק עגלי שמחת בעיניו שראה והעיד ,בקאוונא שוא הבלי

 הקורא נא ישפוט ועתה — בו׳ בווילקאמיר בקיידאן , בקאווגא
 לבי תומת על לשפוט לבו מלאו איך הזה האיש עזות על הנאמן
 הקורא בי אף ; לעיגים אך יראה. לא אדם כל אם ? לשוני ■מסגנק
 ? הלשון מטעון הלב תומת על ישפוט ההוא ,שבכתב דברים

 חברתי בי :ליטוגי מסגנון ראי׳ מצא איפא ,אשאלהו זאת ונם
 אשר ,כדבריו יהי ולו ,שוא הבלי שומרי לבקשת מאמרי את

 הבליו ועל חלופותיו על להשייב גאונים רבנים איזו כבדוני
רבנים על כזה איש היחרו׳ן ועתה בנוספות, תוסיף בל על שעבר

 ם*«ת עמד•'׳ ״םגלה למאמר בהמליץ , רבים ובהמשכים ידים רחב סקום

 חמתו אעלה פן אירא אבל , הארז הח׳ מאת שואל הייתי כזאת ד ל׳׳ב

 פה םתחון אתן זאת כעאלתי אשר יודע הוא כי > זאת בשאלתי עלי

 מדוע ,עמגל שלם לבי כי הוא כן אם :ישאלוהו הם גם אשר לאחרים

 לרוע הסה נוםלים לא אשר אתרים מאמרים ובכבודו בעצמו הדפיס

 אתאפק זאת, על אשר כדרך. בהיותי לרצונו שלא התקבלו אשר מהמאמריס

, — עכיד ל»כ רעכיר מה כל ספק ובלי , ץ דהמל כבשי בהדי סלדרוש



ב הים מעוז •
 ואם ? הבל''שוא שוסרים דמלסוד^שויט במעוז המחזיקי' וגאונים
 חלילה והש״עיהנדוו התלמוד במעוז המחזיק כל אשר כדבריו
 סרה לדבר הלום ישRד העיז ככה ואם ,שוא הבלי סשומרי

 ויתפאר יתאונן עוד מדוע איפוא א״כ ה׳ בתורת מחזיקים
ב, לישרי להראות  התנפלתי שקר ובטענות בזדון אך כי ל

 בקייראן בקאוונא ישרי׳ לאנשי׳ קרא , ארם כזובח ומדוע ? עליו
 דלתות על השוקדים האם ? מרבק עגלי בשם וכו' ובווילקאמיר

 הודאת היא ומה ? המה מרבק עגלי הדת יסודי ושומרי התורה
 קורא כל ישפוט שפט הלא ,ב״ז בגלל והלא ? ׳מרבק עגלי

ש אך כי ,כצדק ,בדעותיו מאד הוא נבוך עזותו ברוב הזה הא  

. ונפתלים עקשיס משפטים אך להוציא ותהלתו דרכו וכל
 אותי וקרא , נשגבים בתארים תארגי ̂ *הזה המערער

 הצדיק ״המחבר )338 צד (שם המחבר״ דתכם ״ידידי ̂(שם)
 )339 צד (שם החנם״ ״ידידי (שם) החכם״ ״המחבר (שם)

 (שם) המבקר״ הגדול ״דתכם )346 צד (שם המבקר" ״דתכם
 ״המבקר )347 צד (שם הגדול״ ״המבקר (שם) החכם״ ״ידידי
 כסה אותי קרא הזה האיש והנה .דומיהם יתר ועוד דגדול׳•
 שאיעי עם קבל להגיד י מוכרח הנני ע״כ ,״ידידי" גנשם פעמים

 ,ראיתיו לא מעודי אשד ,ואדץ שמים עלי אני ומעיד ,מידידיו
 אשד אחד ובשיר ,במה״ע דבריו בראותי שמעתיו אק לשמע רק

 ידעתי לולי ובאמת ^וילקאמיד״ ישיבה ״ראש בתואר תחתיו חתם
 ר״נ ד״גדול הרב הודיעני כאשר ,שיחו ואת הזה האיש את מקרם

 לא' אז כי ,יחיו הגאונים הרבנים ידידי ויחי נ״י ראבינאוויץ
ק ,שמו את אף בקונטרסי הזכרתי  ז ע״ דתנצל כבר אשר ראיתי ו
י ר׳ האמיתי הגאון הרב ידידנו כ ד ר  סרווינאי" ניםפלג״י מ

 הכותב דבלי ישרו אמנם *) וז״ל; ס״ה) גליון ששית שנה (הלבנון
 בין נמנה להיות הזה הנכבד היקר האיש ש וראוי ,מאד בעיני
 ומכתבו ,עמנו פליטי בפי המחה׳לת דתנו מלחמת לוחמי עדת
גם בי חוזד הייתי לולא ,ביחוד עליו לענות הי׳ כדאי הזה וצקר

חרב מאת און״ באנשי תשובות ״על המאמר על בהערה שם *)

׳ .בגירטעגאלי rאב עפשטיין נר״ו נפתלי שמואל מוה׳ החרב מ



, הים מעוז 4
h y ששמעתי מה הלבנונה(ע״פ באו אשר הראשונים מכתבי שני 

 לענות יצ״ו קאוונא גאוני דעת גם ני בתו״י פורםםp נסבד מאיש
.ל להכסיל .  לאמשובי׳ עמנו בני צעירי ליתו דלא כאולתו .

 וני ,ומפהזותו הזה האיש מפחיתו׳ לי נודע אשד אחרי 'אבתרי')
 בושי׳ הטשבילי׳בנישם גם וד״א,וני ומופ׳ וחכמה מתורה ריק הוא

 בלב רושם לעשות ראוים דבריו שאיץ באופן בפרםום אתו לדבר
 השחתי׳ הקדוםים,אשר מבתבי שני על לי חדה היסב מכיריו,ע״ב

הו פחותים מבן באלה בלע דברי איטר אחרי . חנם על מ  ירעו לא כ
 הקרובים של מטיבן ואולי נו׳ ! בעולם ארם לשום ישחיתו ולא

 ולהבין,גם לדעת נוכל — מאז לגו זרה לא הכביר ורוחם אצלנו
 דברי ע״כ לפנינו" אשר את איפא ונראה הרחוקים של טיבן

י ׳ — . ג״י דגאון
*טייחו, ואת הזה האישי את מעודי אנכי ידעתי לא אמנם הן

 שיהוא התלמוד" ״מעוז מאמרי את לחבר בדעתי עלה כאשיר אך
 הנמצאי׳ והמועילים הטובים הענינים מן ריטיטה(אויכצוי.) רק אינו
 להרבנים ראוי באמת ואשיר רמז, בנדר שים התלמוד,הנזנרים בים

 , , שים הנזכרים הסעיפים את להרהיב יחיו הדור וזכמי הגאונים
 ירדו ובאשיר ,עצימו בפני מיוחד ספר ועני! ענין כל על ולחבר
'עליו והעידו ,הקונטרס ונונת דעת לסוף הזמן חכמי באמת  

 חננורים ובאמת ,"האיכות רב אבל הכמות מעט הזה ״ההקור
 השי״ע ואת דתלמוד את להצדיק הזמן, לחפין מאד דרושיים כאלה

 ,בני בלבות דעת קלי איזו הפיהו איכר הרעפארם רוח את ולעקור
 המשפילים כל בפי שיקר רוח הי׳ הזן; הרוח ואשיר ,הנעורים

 מקבלי באבותינו מורד רות והוא גננגענלכע) (זאגענאנטע המדומים
 דעתו כל אשר ̂ יר״ה הקיכר ונינו ד בא מורד רוה והוא ,תושיבע״פ
 איש איש ילך ,בצלו החוסים הנאמנים עבדיו בל אשיר , הטהורה

 ביום הנאמנה פקודתו עבדיו לכל גלוי שיהודיע כפי ,אלהיו בשם
 עולמים״ ״תשיועת בחבורי שיהעתקתיה (כפי 1866 שינת מאיי 23

בעהי״ת*) האלה בימים לאור להוציאו אנכי עתיד אשיר ,י״ט פרק

 אלבערט דר׳ הגתל הבהן להרב רבה תודה אומר אני ובזה *)
 חשורת ועל !s70 מארס מען g מן מכתבו על מפאריז הי״י קאהן

. הזה הספר לאור להוציא הנכבדה
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 על גם לענות ברעתי עלה סעה״ת באמרי את בכתבי אנכי והגה

 ״הנוספות״ במאמרו רבה הוציא אשר ,האיש אותו של טענותיו
 מורי בזה נכשלו כאשר ,תען" ״באל בזה נכשלתי אמנם אבל

 חלילה עעתי לא הג״ל והנה,במאמרי .■ג׳׳כ יחיו הגאונים ורבותי
 לא ״והנה )tu צר שכתבנו(שם וכמו *) ,האיש אותו של בכבורו
 בחרופי׳ נשק לקראת הלילה לצאת בזה ררכנו בסערה ולא בסופה

 ,מערער כל של סערזענליכקי־ט) (דיח עצמות אל הנוגעים וגרופים
 מגמתנו כל אבל ההיא; הררך על תפארתנו תהי׳ לא אשר ירענו כי

 להבלי׳ הנוגעים ונמרצים שקולי׳ בדברי׳ ומסית טוען לכל להשיב
 איכות כפי שנונים רברים איזה רק קולטסנו פלטה ולא ,העגין
 מחשבה על חלילה רנתי ולא , עכ״לשם לבר״ הבקורת חיוב

 באר המפורשים הרברים על רק במנילתו, המערער כטענת שבלב
 שערת תסמר בם קורא כל אשר ,המערערים כדברי שבאו היטב^
 רעפארם״ הוא ״יסהתלמוד ואמרו בתושבע״פ כחשו כי ,בשרו
 ״מדרש במאמרו היטב באר מפורש זאת להגיד בוש לא נאשר

 מעי בגי ״שישו לאמר ועלי , )43 נליון ט׳ שנה סופרים״(המליץ
״ ! וכמה כמה אתת על ודאות כך שלכם ספיקות שישו

,הזה האיש ובין ביני גא שפטו , ישרים קוראים ועתה ־  

̂יף המתברך ת, איש שהוא עפה״ ״מגלה במאמרו פעמים א מ  א
 רק , יבא לא חנף שלפניו ,עליו כתב נכבד אחד הכם ואשר

,מעודי אוחי ראה לא האיש הנה ,המרה על מפריז שלפעמים  

 לשוני מסגנון ישפוט ההוא ,קלה •סיהה אף עמדי דבר ולא
בחברת שאמרתי מה רב בקהל ישמיע ההוא ? אמת איש שאינני

 ״בסעוז הערתי על האיש אותו של כעסו כל כי שמעתי •)

 «ם ששמעתי וכסי , לתומי שכתבת• , כ״א בהערה !6 צד למוד״aר
 אביו באמת אשר נגדו בזת חטאתי ולרעתו באנדעראוו הוא הנבון משפחתו

 משכיל הבזה , לו היה מה ידעתי לא אכל , באנדער הנקרא כע׳ים הוא

 ׳ בזה אתו צדקתו ואולי — י מ בעי הנהו אביו אשר יבוש אשר •קרא

 ששמעתי וכפי — .הם העם דלת מבני במדינתנו בע׳ים רוב באשר

, מבשר ״קיל בם*ע שנודע , שניעפער הנכון משפחהו שם עתה
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 דיני טסר הוא גם כי ,שפטו נא שפטו ישרים קוראים ? רעי

 *0 דעו ,בידו דמוטביס חברתו בני אתם וגם ,אליכם ומשפטי
 להתעולל הוא שסוכן קייראן בעיר כתב אשר מכתבו את וזכרו

.בק׳ שלומנו אנשי :וזת״ר ,בדשע עלילות עלי .  לי הודיעו .
 עלילות עליו יעליל! אזי ״מעוה״ת״ ידפיס שאם בי״ט התרו כי
 אנכי אבל נאמן) ביד ממכתבו נאמן העתק שראיתי (כפי כו'

 אמרתי אחת ,מגדופים לי חלילה מחרפות, לי חלילה באתת, הנני
ה האיש את ראיתי לא אנכי  את ירעתי ולא הכרתיו לא ,מעודי ת
 ונם אברך, אני הוא, יקלל ,נמרצות קללות קללני הוא הן ,שיחו

ת בפעם א  כי ,אשפטהו בצדק רק ,ברותחין אותו אדק לא ת
 באשר ,חרפות בדברי עדי ולהתחמש נשק לקראת לצאת מוכרח

 ,ולהקניטני בחרפות לסערגי ואמר קדים שדופות תשובותיו כל
 יקפיד. לא ויצחק ,בעפר יעפר נם , ונדופים חרפות נא ירבה אבל

 עלבון לך ימחול טי אבל ! אמת איש לך מחול עלבוני ועתה
 אשר ? כו׳ ווילקאמיר ,קיידאן ̂ בקאוונא והשלמים היראים

— !מרבק עגלי ! שוא הבלי שומרים בשם אותם קראת
 חדשה אמת דרך לנו הורית אתה הנה ! אמת איש ועתה

 עמי■ כטובת פץaד ״הסופר ;לשונך חה )322 צד 4t« (המליץ
 אשר הדבר את להם להניד החובה עליו ישרה דרך להם לבור
 כל את גלית משפטךזה ולפי לבבו״ ובתם בינתו ברוח בשכלו מצא

 איש כל ,דבריך ולפי , הנכבדים דקוראים לפני מחשבותיך
 לא חנף ולפניו אמת איש והוא ,תפעמהו הרעפארם רוח אשד
 אם אף , רבים בת בשער דעתו להניד דתובה עליו ,יבא
 הסעט נא ראה ועתה ;בקהל תבא לא א*טר משחתה דעה היא

 אתה P ‘ זא״ז דבריך סותרים עוד הנה ,ד״ת סותרים שדבריך
 iO מצר : לשונך וזה ג׳) צלע 330 צד 47 נו׳ כתבת(שם

 המבכךים אודות על במליצות וירבה מלים יכביר 10 צר ועד
 מלבר. בי נוגעים אינם אלה דבריו ומאשר ,הרעפארמאטארים

 בדברים הלא והגד. , עכ״ל עליהם״ מאומד, אעגד. לא פראזען איזה
 ,ררעפארם של הבל ברוה עוד נתעד. שאינך דעתך גלית אלה

 א׳) צלע 339 צד 48 שכתבת(שם מד. ואזכירך אתי נא לכד, ועתר,
 (פסאכסן) למחזורים התלמוד זמן את תנתח אשר הזה ובנתוח ז וז״ל
הכמת : ובאמרי זמנו אנשי רוח לפי דתלמוד נוסד כי מודה הנך
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 והרפואוז הטבע חבטת כי מודה דעך התלמודית״ ורפואה הטבע
 זר. ודבר — , דתלטוד שלזטן ממצב אחר טצב על עתה עוטרת

 וא״כ אי״ה) ע״ז אשיב (ולהלן (?)הריאה טריפות לענין הרבה נוגע
 לאתבושלאמר ואיך טבקשים אנחנו אשר הרעפארם אל באמת

 אותם״ עוד מחזיקי׳ הם אשר בעת דברי בטלו יסודותיך פי על כי
 ועתה אתה, רעפארם פבקים כי והורית שבת הרי . עכ״ל

 • הזה האיש את נא שפטו ,אליכם דיני מוסר הנני נכבדים קוראים
 טה נא שפטו הרעפארעם סור לתביריו גלה הזה האטת האיש הנה
 ומבקש בתושבע״פ בפומבי הטבחיש יהודי איש של דינו

 חטא לא ואם ? קראי או הוא רבני האם ? הוא מד. , רעפארם
 להק! במדינתנו רשיק יש האם ? יר״ה הקיסר חקי ננד הזה האיש

 הוא טי לי נא ועידו ? רוחו על העולה ככל אמונתנו איש איש
 ? הוא רעפארם מבקש כי ברבים רעתו השמיע אשר ,הזה האיש
 הספר בבית לפחות או הספר בית באיזה למוריו חק כלה האם

 — בחו״ל או בזיטאמיר או בווילנא פוה:ט) (ראבנינער לרבנים
 ד^כם ונם ,שבנתונים דעאון אף רב כל כי נודע זה גם ואשר

 נתון הוא רק ,האמונד. יסודי על ימשול לא הוא הן , שבחכמים
 — מאומה בה שנות מבלי , האדם ככל האמונה(רעציגיאן) תחת
 ״רב״ בתואר מתואר שאינו ,כמהו המוני איש שיבא היתכן ועתה

 רעפארם ולבקש הדת בעניני להתערב (דיס;אכ) סמיכות לו ואין
 הזה באיש עוד היש נא ראו ̂ יקרים קוראים ואתם , בפומבי

 ולכנות , ישראל מערכות את עוד לחרף העיז אשר ̂ ד״א מסרת
 ושיטתו בדרכיו הולכים ואינם ,בתרשבע״פ המאמינים את

 הכתובה התורה ע״פ ,הטהורה אמונתם שומרים , הhהטשח
 ;יר״ה האדיר הקיסר מלכנו ורצון ̂ ה׳ רצון זהו אשר .והמסורה

 עגלי התורה שומרי האם ? מרבק ועגלי שוא הבלי שומרים בשם
 תושבע״פ קבלת על הגוסרה הקדושה התורה האם ? המה מרבק

 י גכברים קוראים אליכם דיני מוסר ר.עי — ? יסודה שוא בד.ברי
 פך את באמת יודע אנכי ר.נר. כי ,אחריש ואני אתם שפטו
! אדרא לאתפוסי אנא חשיב לא וכי ,ערכי

 הרב ידירנו כתב אשר הדברים את לבי אל שמתי אכן
 י ל ת ם נ ל א ו ם ש טו״ה כקש״ת ולתפארת לנאון עדיו המאוה״ג

ט ע ש ן פ י וז״ל; )355 צר מ״ה שנהו׳נליון (הלבנון ג״י י
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 איש את נר״ו ופינם אדוני הכירו לא כי אפחתי ע״כ היא אחת

 החשו או ,לכבודו ראוים דברים דברו אז ,הכירוהו ולולי ,ריבנו
 אולם .כפנו טובה השתיקה להכונה נרצה הבלתי דבור כל כי

 שיחו ואת האיש את היטב מכירים זאמעט בני שאנחנו מה כפי
 ל הפעם עונים סופרים,למי חכמי' רבני׳ על איפא מתפלאים הננו

 לב בזדון ואך ,מכליותיו גם מפיו גם רחוקה האמת אשר לאיש
 לרוחו מעצור באין ב״י קדשי כל ועל צץעלהקדמוני'1ומתל מלעיג

 הנאורי׳ המשכילי' בעיני גם ריחו נבאש כבר אשר לאיש• הכביר,
ד העתים מכתבי כל מגו ויגורש י ג מ ל ה מ ר כ ה  (הכרמל ו
 מתוכח יקרא הזה ,לקראתו) רסמח < 4 נו׳ זו •טנה ש*נית קבלהו

 ■ ש*ואל איננו הוא ריבנו, איש הוא כן לא כו׳ ? לענותו אליו להזדקק
 חיים עודם ת״ל אש*ר וטובים הגדולים החכמים דרבני׳ מפי כענין
 חלומותיו על לו ויש־יבו ודין בדת ספקותיו לו יתירו היום,כי אתנו
 ותורה רבנים ש־יתאספו מבקש אבל !בדיו כן לא הוא דבריו ועל

 טלפני׳ בימים כנה״ג אנ*טי דהאספו גם שכן ,תצא מאתם חדשה
 תד.י לבל ש*לום ואוהב בפיו אמת דורש ;לתורה סייג לעיסות
 וייליל יקונן ;אמנו תורת נטוש יחד בלגו אבל אחים בין מריבה

. לשמצה הי׳ אשיר הש״ע חרפת על .  וחפץ עוכרינו בפי .
 גם שם (עיין כו׳ תחתיו צעדי לדרחיב שואל ,שיכחידוהו

. ם״ו) בגליון

 תכונת שבתבתי )330 צר (שם אותי תפס הזה המערער
 ?) עגולה(השואבת חצאי בשני והקיף ,זכר בלשיון ,השואב אבן

 למד שלא עצמו על העיד בזה הנה ?) סגולותיו(סגולותיה ויתר
 יהיה״ וגו׳ הזאת ״והאבן י״ה) דכתיב(בראשיית החופש• בספר אף

 ב״ז להריא זכר כאש-ר , המשיותפים משימות א ח הזאת והמלה
 ה:!חברי׳ שיהשתמשיו לשוןהפפרו׳ ממנוג״כ בתל״עפי׳ק''ה.ונעלם

 ראשית בס׳ רב״ל החכם ובראשים ,בל׳׳ז תמיר האבנים על לדבר
 מאבנים וישי אוחד״(שים) לאבן ״והיו )103 סי׳ ח׳ (שיער למורים
 אבן טיפי, אבן (שים) אחרים מאבנים ומצוקים קשיים היותר

 השוחד הן אבן ח׳) י״ז המבאר(משילי כתב וכן קרני, אבן מבריק,
 לו ויחשיו בו ינהשיו נחש אשיר בטבעת הקבוע אבן הוא וגו׳

 על החנם כיון כי אומר הייתי בו׳ אותו נהפוך אשר כפי סגולותיו
ובאמת‘ ,עוד) יתבאר (ילקסן כו' (מאגזעששכיין) המושך האבן



ה דדם מעוז
 הסשותפי׳ מן הוא שאין ,הספרות מן ראיות ע״ז להביא לי ^יר
njT בהלינוזת בקי שאינו הזה האיש ,ישרים קוראים נא שפטו 

!ישראל מבקריך סופרים,אלה דברי, לבקר בהותו עור ק׳יעוז י ׳ י:
 אשר , בארץ סופר אין בי ירעת ד^א ! ישר קורא ואתה ,

 ,הלשון ובשמוש הרקרוק בחקי •טגיאות איזה קולמסו תפלוט .!
 אשר , ברוים ש־ירים ולא ראטאנען כותב שאינו ,הסופר כי

 גם וסופרו החבור מרכז הוא , והמליצה הלשון נזר רק אלה
 לרבר ישתרל הוא הלא , עיוניים דברים הכותב והסופר ,הי

 בעבור ת׳ עבור בד״ם ויכתוב ,(סאפ^ער) וצחה מרגי*ת ׳״שון
)14 נו׳ ש׳ז בכרמל האיש אותו תפס אשר ״המגיד" הרב (פיש־ון

 תת1עתה(בא ת׳ עכשיו ז״ל רש״פ הגרול המלי־ן כתב ובאיבר :
 כתבג ז״ל רבותינו המשינה בעלי שיאף מצינו וכן ,מאגרותיו) |

 (עיין הרוברים בפי מורגלת לשיון שיהי׳ בעבור הרים ת׳ תו־ם
 רניל המובהק אף הסופר והנה — .תרומות) ריש* ותוי׳׳ט יטכ״ם

 — ? יבין מי ושגיאות ,הוא גם ארם הסופר באשיר ,לטעות יייא
 להתלתיץ ירבה הםופרי׳,גם דברי את לבקר בא אשר המבקר אכל

 לנו ואך ? מבקר שהוא בדבר יטעה ההוא , נחת ואין ורגז י^חק י
 תלטוד למד ולא ,חומשי קרא שלא ,שלו הבקורת מסגנון להוכיח

— . ההשיכלה בספרי קרא ולא בן ולא עברי לשיון
 שמתיך כי ,דיני דון ,עור ארפך לא ! יקר קורא ואתה

 )47 צר התלמור״(שים ״מעוז בס׳ שיאלתי אנכי הנה !צדק לשיופט
 רעיון לפרסם פרטי אחר איש יעוז איך :לאמר ,גרולה עאלה

 לא כי ̂ הארץ עם כל בעיני מ״ע ע״י העברים במחנה כזה טשתת .
 הראויים הדברים הן והן ,רעפארמאטאר להיות מוכשר אדם כל

 , ונבונים , חכמים . צדיקים , יראים בסוד רק , גדברים להיות
 בכל והשלמים ,פנים ומשוא מחנף הרחוקים ,מהאות הרחוקים

 הרינים פן יו״ר של קוצו אף יבטלו לא בוראי אלו ואשר , המרות
 לפני במ״ע כאלה זרים דברים להשמיע ולא ; שבשו״ע העקרים י

 חלק עוד לגו אין ,ע״ז הבוערים יענו מה ועתה ,בלבנה עוזרות
 ראה ועתה . שם לשיוגי ע״כ ! !שידי אל בתורת נתלה ולא כשו״ע

 אבן שאין...צ״ל !וישרה ברורה תשובה ע״ז המבקר השיב מה ,
 רק הנוגעים כאלה תשובות יתר ועוד !השיואבת אבן רק השיואב

Tהע ועוד !" פרח ״עורבא ע״ר ,עניות בדקדוקי הלשון בחקי c



הים מעוז !0
 ׳ הקוראים עיני את לעור (סץ) וסימני שאלה סימני אלף בדברי

 ואחיי .במאמרנו ששאלנו העקריות השאלות מכל ולהתפטר
 בבקירח תרשה דרך האיש לפנינו הראה אשר אחרי ! יקר קורא
 אוחו לפני נותן הנני ע״כ , המבקריס גדולי כל שערוה לא אשר

 קי : לאמר r כזה למבקר ורצויה כבושה יותר אחרת דרך האיש
 סימג' אלפים אלפי אלף אנוש בחרט עליו וכתוב ,גדול גליון לך

 ; אהבח נאשר מטעמים בהם ועשה וסימני(סין) (?)כזה שאלה,
 השאלו' יתר ועוד שאלתי(שם), אשר הגדולה שאלתי כי דע אבל

 בלשו! אותן שכתבתי בין ,ער לעולמי וגצבות קיימות , הרבות
 גכתנין היו אם ואף ,המערער) (כדברי עלגים בלשון ובין ,צחה

 וגל , עומדות במקומותיהן השאלות הגה , תשארגאן בלשון
— נשארומעל. תשובותיך

 יאםי אלה בבל ״המכחיש (שם) וטען המערער עמד עוד
 ם! ובתורה המיוחד באל בכל וכופר 3 בצד הפילוסוף המבקר
 ויחי המושך כח השואב לאבן שאין למבחיש דומה ,השמים

 ובמאמרי בי נוגע הזה הדבר אין אמנם אם והנה ,סגולותיו
 עקי' ני ,הוא שכך הזה הקישו כי אזנו את אגלה בכ״ז ,נוספות

 אבן וסגולות דרושים ע״י ולא הקבלה פי על אך לנו נודעו לא הדת
 הקבלה ע״פ לא החושים ע״י לנו ונודעים ניכרים השואבת

 שנתב מה ונ׳ דברי את הבין לא כי ראיתי כזה הנה — .עכ״ל
 שק הנה : הגנבדים הקוראים לפני אלה דברי את לבאר הנני ע"נ
 הו>* ,בחושיו האדם ישיג אשר דבר כל כי ,כתבנו )2 (צד

 בחושץ ה^רם עוד ישיג לא אשר והדבר ,ר)1טבע'(נרע הנקרא
 דברי עוד יש ולפיכך ̂ נאסור) לפר (גפהיימניס הטבע סתרי נקרא
 שהאים מפני ,הטבע מחכמי עוד הנסתרים הטבע בחקות דרבה
 ר.זר הדבר והנה ,יותר ולא לו אשר החושים בחמשת רק מוגבל

 ®C7 (אוים בספריו ן י י ט ש נ ע ר ע ב ה׳ בארוכה ביאר כבר
 ב׳) פרק ד׳ (ספר שם כתב וכן וויססענשאפס) נאסור דפר רייכע

 אשר את רק משיג ואינו , וחלושה מאד צעירה דאדם ,השגת
 הבלחי הטבע כחות ואולם , החושים חמשת ע״י להשיג ביכלתו
 ומסוגרים סגורים , חקר ואין סוף אין עד מאתנו נעלמו מושגים

 באיזר בפעולותיהם יתגלו אשר עד , הטבע דרת בחק ויהיו היו
״בי ; כתב (בפ״ג) ושם .החושים״ בחמשת אותם להרגיש סבה



ו הים מעוז
 בב״ז ,לעין ומשיבתו פעולותיו נראו בי ד.אןש השואב אבן טעיבת

 בל בי ,מזה היוצא המשיבה*. בח איבות את החושים ישיגו לא
 ע״י וניכרים גורעים ורק החושים, בכח מושגים אינם הקזבע סתרי

 הקישי ולפי״ז ,החושים בבח מושגות שהפעולות סעולותיהם^,
ר  את בחושינו משיגים אנו אין חמר קרוצי שאנחנו ,כשמש ^ו

 הנר״א בשם במק״א כתבנו (כאשר השטים מן ותורה המיוחד א.
 אגו אין הקדושה תתורה שאף— לאמירה) ביןדבור החילוק הנוק׳ץ

 כאמור הפעולות ע״י לנו וגורעי׳ ניכרי ורק — < בחושינו יגי1/
 מהר״ע הרב ופי׳ ,יראו לא ום:י אחורי את וראית ל״ר) [שמות
 כתב וכן ,ממני שלמטה מה כל פעולתי תהי׳ איך תראה ,ספורנו

 צר תרט״ו) שגת א״ם פ״פ זקנים טעם (בם׳ חכמים אמונת נעל
 הי׳ ולא נפלא יותר שהוא אחר ענין עוד מוסיף והנני : וז״ל t ל'

 ההוא האבן כי והוא , העקרים בעל אלב״ו הרב בזמן עדיין ייוע
 חום ,אחר מצד נושב שהרוח אע׳׳פ צפון לצד לעולם פניו הופך
 ;לכ״ז טעם יודעים אנו ואין כו׳ צפק לצר פונה כשהוא אותו רזקח
 אנו אבל ̂ אותם שומעים היינו לא לנו ספרוה אבותינו יאלו

 אפילו הדבר א״כ ,השגתנו תחת שנופל לפי בדבר סאמינים
 הטעם להשיג נוכל שלא עגיגים כמה יש הטבע מעניני כדברים

 ולומר מציאותם להכחיש נוכל שלא פי על אף שלהם
 אלא ,לדבר טעם שאין לא ,האמת ולפי , אמ*תים שאינם עליהם

 שהעגיו ה׳ מציאות הוא ובן ,להשיגו החכמים יבלו לא שעדיין
 ובלא כו׳ העקרים בעל כוונת היא זו ̂ מופת לו שאין אמ^.אע״פ

 ,ומהותו מציאותו על להביא האדם יכול הי׳ ראיות שכמה ספק
 בהיות האלה במופתים ולהתבונן להשיגם יבול דעתנו שאין אלא
 מה להשיג חמר בתי לשוכני כח ואין חמרי, וכחותיו האדם טבע

 4 יראו לא ופני אחורי את וראית שכתוב כמו ממעלתו שלמעלה
, — . הנעימים דבריו יתר גם עיי״ש

כשמש, ברור הקישי כי ! יקר קורא ראית הלא ועתה
 אברהס- ר׳ והרב אלב״ו רהב כמו העולם, גדולי בו השתמשו וכבר
 חכמיס^וב״ה אמונת בעל הוא ויניציאה מרבני אחד וטירב״ו חיים

 כםפירי׳, מבוארי׳ דברי הלא ומעתה הקדושים. לדבריהם שכונתי
 רק , להתושים וניכר נראה ,אבן־השואב של כרההמושך שאין

א׳ען״ הזה האיש והנה — , זולת ולא וניכרות נראות פעולותיו



. הים מעוז
 ; ‘״ופגוליי וכתב הטבע להבמי פגים נשא ולא יבא לא חנף לפניו

 הוע^* אם ועתה החושים״, ע״י לנו ונודעים ניברים השואב, אבן
 ' איבוי* תעלומות לו נגלו כי , לאמר , לשמים בשיאו האיש אותו

 - שלומים הנלת הגלה מדוע איפא א״ב ;הושיו ע״י השואב אבן בח
 ,! ר.*ט״ע את לחדש , לגור מרחוק רגליו את לכתת נדוד ודךחיק
 לפי'י ולהציע לולבאפאריזה, היי טוב הלא ,ולצרפהו יתקנהו

 ̂ חוש־יסיי̂ל ע״י השואב אבן בחות לו נגלו בי האקאדעמיא, חבמי
 : הפרופיסורי'׳ מרומי בסא על וירכיבוהו לראשם, עטרה יעגדוהו אז
 i עועגי יעשירוהו נס , בתפוהים ירפדוהו באשישות יסמבוהו גם

 י: בם;£יי' אף , ק^ה ידיעה אף לו אין כי מזה היוצא אבל — רב.
 ־ לרעפא\ם נתנו לא הטבע חקית גם כי הבין ולא ידע ולא ,המבע

■ .רוהו על העולה כבל איש ידבר עליהם לא ונם
 רים את ״רב ;וז״ל המערער כתב )33« צד 48 (בגליון שם

 עקשים , אלה משפטיו שני הנה ,והכבוד" הבצע בעד ההבלים
 ר? ,ההבלים ריב את רבתי ־לא כי ,ראשונה , יחד גם ונזולים

 ‘זאייי עשיתי לא ̂ שנית ;הקדוש והש״ע דתלמוד ריב את י־בתי
 , ביוי עברי ספר למחבר כבוד ומה בצע מה כי ,וכבוד בצע בעד
 והשדופרי׳ העפה במגילתו רבו׳ פעמי' הזכיר הוא כי ואף — ? הזה

 נזי קטן בכפר היש ועתה — עמודים 45 רק יחזיק לא ספרי אשר
 רי̂ז האיש מטרת את ידעתי לא אמנם ואנכי ? מחברו את להעשי

 ראי׳ל שהוא א״ע !התפאר _הראשוז בבורו את ’ פתאום עזב אשר
 ועל התלמור על תועה שגעוןלרבר ולבסוףאחזו בווילקאמיר, ישיבה

 שוחי כי לוט׳ משפטו עליו לחרוקי יודעים אנחנו אין אמנם הש״ע
 רם"י ה׳ מ״ש ידענו זאת רק אבל ,עיניו את עורו וכבוד בצע

 האליי המתוקי׳ ״המלים וז״ל ד׳) גליון ז׳ שנה (הלבנון וואלפכאהן
.לי הנעלה הפייום־ף ישונו על רני , ,  המשכילי' פרחי אשר ,

 השיני ן א ם ל י ד נ ע מ ביסם ויקראוהו לראשים עטרה יתנוהו
 הקאמיטע מראשי לאיזה נמטיה ואפריון , הגדול הרעפארמאטאר

. ק' יבעיר .  • ע״ז הרבים להמצדיק נתנו פזר אישיר על .
 הרעפארם רעיון שים להוציא אדעכסאה יסע למען רו״כ ‘iOO סך

 נל האיש אותו עשיר. הנ״ל המודיע דברי לפי כי מזה היוצא ,בו'״
' — . רו״כ 200 סך בצע בעד מעשיהו

̂י. הנפלא ההגיון בדרך הוכיח )339 (צר שם ברבר' שימצ



■ בהערה הריאה)(ושם
:ע
אשר

..הסערער ------------ , , ^
אשר ,הודאה על ולהבריהני מדברי להוכיח הקוראים את ■׳־״זה

 שלזמן ממצב אהר מצב על עתה עומדת והרפואה הטבע זימת
 בתום' מפורש זה דבר כי יודע הי׳ ושגה קרא לו אך ! "תלמור

 למסרחי׳ סמוך כוורא : 9וז׳ כוורא) ד״ה י״א דף !ט״ק
 משתי וגם לסרחון סמוך למיכל ספגה תופסים ובזמן,הזה ,פעלי
 הרפואות כמו גשתגו ושמא דמעלי בסמוך דאמר אבוד, <לה

 ראיתם הלא והגה . עפ״ל נו׳ הזה בזמן טובות שאיגן זג־בש׳ס
 בי ,כפורש אמרו נבר ד,תופ' בעלי רבותיגו אשר יקרים קוראים

 מציגו לא זאת ובנ״ז ,הזה בזמן טובות איגן יסבש״ם 'רפואות
אותו כמשפט הריאה, בטריפות התום׳ בעלי שד,קילו לזלילה
ע״פ הוא ,אלו התום׳ בדברי הנאמן הביאור והנה __,"׳איש
 ז־זן ,ישנים) שפתי (שו״ת החיים צרור בם׳ טוהר״א הגאון פ׳ש

 ר״ל ,נשתנו המחלות אך ,ג*םתנו הרפואות סמי טבעיות "א
 הטבע, לד,הזיק הראיבונים בימי׳ מסגולתו שה,י' ד,םם נשיתגד, יא

 והמשלשל מקרר, עתה שייהי׳ והמהמם אותר,; פהל־ש עתה *ציהי׳
 האיקלים השתנות התמדת שינפי אהרי אבל ,ונדומה, , ויעצור

 ג״כ נשתנה ,המזגים נש־תנו כן , השמים מערכות תנועת •יפי
 עתה להתהלש הראשיונים בימים צורך שיד,י׳ שישי ,הרפואה

 ע״י מחלתו מעבירים הראשונים שה.יה ומי , להתחזקות ״למירך
 תהשיאמרתי ונדומד., יעבירוהעתה,במחממים, המקררים, עמים

 נשיתגו לא אשר ור״ל , ענ״ל נשתנו המחלות אך הרפואות לא
 הראשוני׳ דרך הי׳ אם נשתנו,ובד״ם המחלות רפואו׳ רק ,מחלו׳1

 ,בו וכיוצא בקרירות עתה מרפאים , בחמום המחלה את "רפא
 הזה, היום ער מחלה הנה קדם, בימי מד,לה שהיתר, המחלה ̂זבל

 קרחת , החוכהה i בפרש בסה״ת הכתובה המחלה כל ונמו
 ,מחלות ןJשאי ר,!ר, בזמ! ר,טבעי חכם ר,יכהי*ם , והומיה,ם יעד,ין
V! אתמדח ? הריאה לטריפו׳ הרפואה, השתנו' עגין מד, וני ייעתר,



̂ הים מעוז ^
 הוא ופוסח סאד הוא נבוך האיש אותו כי אסרנו אחת אבל

 • וז״ל )338 צד 48 התנצל(נו׳ כי ראינו הנה , הסעפים שתי על
 רבי] (תודה לרעה״ בהתלסוד עעתי לא אש־ ,בעוד

 ״בי : וז״ל כתב בהערה שם ותיכף , !) הזה להרעפארסאטאר
י ? טריפה איזוהי כי , הטבע בחכמת יסודם הטריפות עניני  נ

 שיתבאר כסו התלמוד, נגד הוא זה דבר חיה!״עכ״ל״והלא שאינה
 ׳ למעלה שאסדנו במשפטנו צדקנו , הזאת הוכחה ולפי ̂ איי׳ה

 ולא , אלה את אלה סותרים עוד ד״ת סותרים שדבריו שהמעט
 סותרים רעפארמאטאר דברי יהיו שלא—להצדיקו דבר לנו נשאר
 שאינז ניכי ביתו ומכותלי נבוך^ שהנהו לומר רק—אלה את אלה

 שסעני כבר כאשר — השמועה מפי רק דבריו כתב ולא תלמודי,
 והוא , אהד נוסע ח׳ מפי ויוצאים מפורשים אלה דבריו אנחנו
— * זדון העולה תלמוד שגגת והוא ,כדרכו גדה העלה

הזאי׳ הטענה איטר הקורא, לפני ולהוכיח לבאר העי ועתה
 כזאי* והטוען , התלמוד לדברי הוא מתנגדת האיש אותו שערך

^ ; מפורש ומשיפטו בד״ק כחישuור , לרעה בתלמוד נוגע הוא
 י״ה ונזכרו בו' בבהמה טרפות אלו ט״ב) ד׳ (חולין תנן

 מיג' שמונה עולא אמר מ״ג) (דף בנמ׳ ושם ,במתני׳ טריפות
 מה״בי (פ״ה ז״ל הו־טב״ם וכ״כ ,מסיגי למיטה לו נאמרו טריפות

 והן טריפה תחשב לה יארעו אם אחרים חלאים שם ויש ב׳) ה׳
 בסיג'/ לטשה לו נאמךו טריפות מיני ושמנה ,מסיני למשה הלכה

 ושיורי נפילה קרועה פסוקה נטולה חסרה נקובה דרוסה הן אלו
 מסיני לטשה שיהלכה חולאים מיני וישי כ״ט) סי׳ יו״ד( הטור וכ״כ

 נל שימונה והן מהן לחיות יכולה שאינה לפי בהן נטרפה שהיא
 ר״ב שבמשנה ודע י הרב״ שם וב׳ הח׳ באלו נכללין הטריפות וכל
 ׳ לופ' ורבינו הרמב״ם חששו לא ואפ״ה טריפו׳ מיני י״ח שנויי׳ א׳ט
 כוללי' יותר סוגים שהם ליה עדיף מ״ממניןדח׳ כו׳ טריפו׳הן י״ח
 משום המנין מן דרוסה שאין אלא הם, סוגים ט׳ ובאמת עכ״ל, כו׳

 ע' כוללי' האלה הסוני׳ והנה ,שם) (ד״ם בקרא מפורש דדרוסה
 ח׳ באלו והנה .מה״ש) (פ״ו שם הרמב״ם שמנאן כמו פרטי׳

 (עיין שבעולם הטריפות כל נכללים דפרטים ושבעים הסונים
.החולין) לפ״ג בהקדמה ישראל תפארת

הוידטריפוגן והלכך ,דאורייתא'ממש הוי הלמ״ט והנה



ח הים מעוז
 נו ר1שת נראה וטזה Vn תפ״י(עם) בעל הנאון ו־־נ יאורייתא,

ת דינקיתיה סמילי יזרסב״ם ל לאת בספר ,די  ספ־א) הסצ״ז(
ר יםריפד, י רטב״ן ועיין ;דרבנן ^ ״  ב׳) שם(דנ^א ״

א יש ולענ׳ד י ג  ספה •ל 1םרפסלינ דאייייתא היי דהלט-ם ראי׳ ^
ת ועיאי׳ בשחיטה(אולם א  דהיני די׳ל ב״ב חיקה אינה ס

י איסורא ^ טאור הגאון יד׳נ העירני הזה ולדבר ,^ ו ס ^ נ  ה
ק ח צ ן י נ ח ל כי) ,אב׳דרפה) א חולהד׳ ש׳י( ר עיין  אלז^:ו

 פ”ע לטשה שנטםרה פתורה ,התורה סן לעוף שחיטה יש לט״ד
 קרא ודא) טה״ש א”בעצטו(פ י״ל הרפב׳ם וכ"נ ,הלט״ם דהיינו

 לאכול שירצה מי שישחוט עשה ״פצו׳ שכתב: מ״ע עוף לשחיטת
 הכתובי׳ שם הביא שהרמב״ם הוא ופשוט ועוף״ וחיה בהמה כשר
 שכל , זרעים לם׳ בהר!׳ הרפב״ם (כט״ש ,ולסיסן בעלמא לרמז

 למקראות בעלמא לרמז נסמבו רק ,בקרא רמז להם אין הלמ״מ
 שאיןזה מאחר לא, או בגם׳ גזברו אם דקדק ולא בתודה) הבתובי׳

לסי׳ נסמכו דק בקרא, רמז באמת לזה שאין ר״ל גמורה, אסמכתא
 לאסמכתא) אסמכתא בין הבדל שיש באדוכה, זה יתבאר ובמק״א,1

 ד״ה ברש״י ועיי״ש יעו״ש* והלח״ם הכ״ם קושי׳ שם מיושב ולפי״ז
 רשד׳׳ם ועי׳ , התורה מן בעוף שחיטה יש במ״ר הא תריץ להוא
 כדעת הרטב״ם דעת שאף ראיות להביא שהרבה קל״א סי׳ יו״ר

— . להחמיר בספיקו דהוליץ דרמב״ן
 הרעים ■בין זרעים) לס׳ ז״ל(בהק׳ הרמב״ם חלק בבר והנה

 שאמרו מה־ וזהענין וז״ל; ,הלמ״ט ובין בתושבע״פ המקובלים
 בכלל להוציאם שנובל הענינים לומר רצו ,ופרטותיה כללותיה

 בהם נאמר משהילא ממי מקובלים והם , מדות •״נ ובש-אר ופרט
 נתבאר ,שכבר , הלמ״ם ממון משלם בהבירו חובל או , הלמ״ם

 או במקהא להם'רמזים ויש משה מפי בלם הפירושים שאלו לנו
 רבר כל כן ועל ,שאמרנו כמו הסברא מררכי בדרך אותם יוציאו

 בדרך להוציאהו אפשר ואי ,בו נקשר ואינו במקרא רמז לו שאין
 מה אמיתת לך ויתבאר בו׳ הלמ״ם נאמר לבדו עליו הסברא מדרכי

 עכ׳יל. בו׳״ בדרךסברא שהוציאוהו אפי׳אחת מרס שאין שאסרתי
 ע״פ ומיעוט בנתב רוב תורה ר״א אמר ם׳) אמרו(גיטין וכן

 ונ״ש ופרט בכלל למדה שכתוב במרר׳ תלויה התורה רוב ופירש״י
ללמוד רמז שאין ע״ם ומיעוטה בהן נדרשת שהתורה מדות ושאר



הים מעוז »!
 שא!״ מזה היוצא .עכ״ל נאמר למשה אלא בתודה לה

 רדרש ר״ש כמו בתורה המפורשות למצו׳ וסברה ט<ם שיש למ״ד
 סברי* ואין טעם אין להל״ם בכ״ז וש״נ) קט״ו דכךא(ב״מ טעמא

 זה יתבאר הי״ם שרשי (ובספרי שם ז״ל הרמב״ם אותן שטנה כטו
 בש״ם הרבה בטקומו׳ היטב מפורש הזה הדבר והנה— בארונה).

 א״י ל״ח) (פסחים וכאמרם ,וסברא טעם להלט״ט שאין ופוסקים
 ל בעי טעמא ולאו מסיני למשה לו שנאמרו הדברים הן הן ברית

 בהלט״ם טעמא בעי דלא הדברי׳כו׳ הן הן וני ׳ל א בתמיד. ופירש״י
 וסברא טעם שאין הרמב״ם ומן התלמוד מן מפורש .הרי עכ״ל.

 המונת האיש על נכבדים קוראים נא ש*פטו ועתר. .להלט״מ
 סתרי כי ואומר הטבע לחכמי פנים ישיא לא אשר האיש ,הזה

 פנים ג״כ ישא לא הזה האיש הנד. , בחושים מושגים הטבע
 ויצא ,ז״ל הרמב״ם ומכללם הפוסקים ולגדולי התלמוד לחכמי

 יסודם הטריפות עניני ״כל ואמר להלמ״ט וסברא טעם לתת
 בי בר ואפילו ! אוילי רועד. רעפארמאטאר הוי הטבע״ בחכמת

— ! לד-י־מי׳ט וסברא טעם שאין יודע יומא דהד דב
 ג במשינה שס אמדו הא ,תשאלני הלא ! יקר קורא ועתר.

 אמרו (מ״ב) בו.מ' ושם ,טי־יפה״ חיה כמוה שאין כל הכלל ״זה
 1שא' כל הכלל זה סיפא מניןדקתני היה שאינה לטריפ׳ רמז אלא

 ישמ״ר שם היה(והנה אינה דטריפה מכלל ,,טריפד היד. כמור.
 ונן יתבאד) ולד.לן ,טריפה היה שד.יא ע״פ אף ל ד ח־ה שטריפה

אה׳ מד.׳ (פ״ב פסקהרמב״ם  כי אמרוחכמים, מכאן ט') מ׳
 אמרי נא שמע ! יקר קורא אבל - V טריפה היה כמוה. שאין
t הלמ״ס שהם הפרטים וע׳ הפונים בך,הנד,ח׳ הוא והענין ,יושר  

 למשי ה' צונו כך ד.אלה;אלא לטרפות סברא ואין טעם א\ן באמת
 טעם כהם לתת אין כי הזמני/ כן זמן בשום ישתנו לא ואלו מסיני
 כמו מ ’לר.למ טעם אין חיה,כי איגד. שטריפה מפני שנא.םרו ולומר

 ובו׳ הבלל ב;ה לגו להורות המשנה, באה אלא .למעלה, שמתבאר
 במשגה יסמנו ח הי בגדר גכנסות שיאינן טריפות שאר לרבות

 דקרבי עכשיו וד.גד, כו/ מאי לאתויי הכלל זה נ״ר) (שם וכאמרם
 שבעולם הטרפיות כל לרבות יבא הלא א״כ וכו׳ הכלל זה בטתגי׳
 טריפד. חיה במור. שאין כל הכלל זה ואמרה המשגר, גדרה ולפיכך
חיה כטור, שאין האלר, הטריפות מיני רק לרבות לך שאין גלומר



הים מעוז
 •טהב הטריפוה סוגי כל ני טזה היוצא — . אהרות טריפות ולא

 ^^2 נכנסים אינם הפוגיס בגדר הנכנסים פרטיהם וכל הלט״ט
̂ס דיני כל כי , חיה אינה טריפה בחקירת ̂̂ט ך.*2 נת^ים אינם ה - 

 בכ*כג* הבהרות ונטרפו הטבע; פתרי את ד יחדיר אם הזםן;ואף
 וי־ט־ט ;אופז ביסוס הכיסיירם‘' בכ״זאין ;ירותו ולא נפים חנק דן

הםוגיס,וטתרב•־, בגדר נכנסות יסאי:! הטריפו ׳ול.! הז-נ -!-!
וראיה • היה כרוה •סיאין כל התנאי נאכר ׳ 1׳ י ׳ ׳ ׳־־ ^
ם1 אפיו P̂־' ׳׳ ניג־יא בגידא כהי ריוגיבא יוסף דבי ד) נ׳ ד

 ־*V רהוסיןז וכי להו אסר בתירא בן יהודה דר׳ •לקריה אתי וקטלי
אבא בד פפא רב , הככיים יביטנו מה אלא ייך אין יש הטריפות

,.-i, דר׳ ^קטיה אתו וקטרי בכוליא מחו דייסיבא
 לא והא ; חכמים שנינו רה אייא ״ך אין , יש עלהטדיפית להוסיף

 יסירעה הרי , הייא ברא יה ב־־רא דאי גניירי כתה דקא הזינן
ה בגיעם תאייס אינם ,בכשנה השניים שיהטידיפית תת־וכוד ^ ־  כ

 , הככים שנינו הטדיפות עיי נוסיף יא כרוע ה דאי , היה אינה
 וכי אכרו יספיר ולפיכך ? חיה אינה דטריפד, בטעמא תלויים יהא

 סי:יס כטריפות הוסיף‘' ישי וכי ה׳ר ? ייט הטריפות ער כד׳ופיף
 •א' — • יותר ולא בהירי׳ט חנרים יטירג־ רה ארא י־ך אין ? הדשייט

 ־־קא דני רול,א אייא ריבינן יא ,‘'־‘הכי בזד, בטיריפות לרבות אינא
■ת פ1 ם הרטב והנה — הייא• ייא סרא רה בררא דכתה,•יאי הזינן

טריפה ששיטל העליון ■־הידביר־פוי :רהוסיף כ״ג') ה׳ מה׳׳ש
א בדבר  בוה יסאיו לוניל ו,רנני,י ,בגט' ייא ברש־גה לא גזבר ש̂י

 שט־יר-ה להם והשיב יש? הניריפות עי רד,וסיף ובי רבינו פי את
 אתיי , טריפה היה בטוה יסאין בל הברל זה שש־ניגו פד, בכלל זי

 —בכ-׳פ)• היה[ע״שי בסה שאין הטיבע הבכת דרבי ע״פ שיהרציא
 ת־ש/ י׳ב לטריפה כירן הוגא רב נ״ז:)ארר בגמ׳ןחויין אררו ובן

 ש־היד, אעיפ טריפ׳ דודאי־ רזה רובה טריפ/דרי לספק סי' ופיריסי׳י
 ה! י סע;ה נ״ו סי׳ (יו״ר להדיא פסקהרט״א ובן טריפה, הוי יב״ח

• וד.וא יב׳ית שששיהדיא אע׳׳פ טיריפח ודאי ש־הוא רקום ובל ; ׳ל וז

:היית
. אם פ ט■ היה בכיה שאין ייטוס

י < ש□ וכתב טריפה" שיהיא שיאכרו חז׳יל יי-רי
בשוב לר,כר,יש דאין אפו׳ י|"ה תי י.ם

עג



הים מעוז !8
 גס ע״ב יב״ח חיה דהיא דהא דצ״ל שש הרשב׳׳א פרברי ופשפע

 בתשובי■* מיהו כר שש מהרש״ל אבל היא, טריפה ענ״פ הוא,אבל
 שהיתרת אמרו שלא אחר מטעם ^ריפה ריתרת כתב שם הרשב״א

 ע״ש כו׳ דמי כנטול שהיתרה שהלמ׳׳ט אמרו כך אלא חיה אינה
 שאמרנו,שבי כמו הוא הטעם לק״ר ה׳)אולם ם״ק פ״א ובש"ך(סי'

 כפור׳ יטאין עדיהם לומר שייך לא , וסעיפיהם הטריפות סוגי ה׳
 וסברא טעם בהם לומר שייך ולא הם, דהלמ״ם הואיל טריפה, היה
 ריר כמוה שאין כל ,המשגה הזכירה ולא , למעלה •סכתבגו כמו

 ואולי בזהך.כלל, רמתרבי הגי כל ועל הספיקות על אלא , טריפה
 פסק •מפיר ולפי״ז ♦ עיי״ש) מ׳׳ב אות [ש*ם זצוק״ל הגר״א ע״ז רמז

 אי הפוסק־ם בין פלוגתא דאיכא רבמק־ם בש״ך) [שם המהרש״ל
׳ — , כשירה יב״ח דחיה הזיגן

 הטריפור רכל ,ברור פסק לגו יצא הזאת ההגחה ולפי
 יו״ר ט״ז בגם׳(עיין האמוראים וגם במשגה חכמים שמגו הוראים

 ׳ אופן בשיום להכשירם אין דהיה ד־זינן אע״פ ט׳) ם״ק מ״ג סי׳
 בידי שיגאמרו הלמ״ט שירם הס־גים סע־פי המה הן אלה רכל משום
 ♦ שבעולם ספק בב^ ספיקות ברם שיגעשו הטריפות כל רק , טעם
 ־—הרפואה; ובחכמת יב״ה, חיים בהם.תלוי׳באי וכיוצא אלה הרי
 גליון ששית שגה הלוי(המגי!־ הזקיאל החכם שכתב ראיתי וכן

 הטבע, ד^ורר.עם שיעורי להסכים מקום בכל השיתדלו )שהז׳יל א
 לפי להשתנות יבולים ,הטבע בחכמת באמת שתלוים והדברים

 •שחובר השי״ס חכמי מפי לנו שימקובל וכמו ,זמן בבל הטבע מצב
 זי' ודין , בעיר דבר הי׳ אם בתענית ישיראדלישיב אישי על הוא

 שים כתב המ׳׳א אבל תקע״ו) םי' א״ח (שי״ע הלכה לפסק מובא
 אסור , למתעגה פאר מזיק האויר כזאת שיבעת שנתברר מאחר

 משיום לכהן וראי שינים ג׳ בת וחמור להתענות,ובע״א(כ״ד:)פרה
 פרר יום בבל מעשים בזמננו התום׳ וכתבו ,נ׳ קודם ילדה דלא

 היוי כל מ״ז חולי! (ע׳ הטבע, שנשתנה מפגי שנים, ב׳ בת יו^דת
 פרר בכורות(י״ט:)ר״ה ובתום׳ •שם וברא״ש• להו אית הכי ברייתא

 שיהורו אע״פ טריפה,כי במיני ד״ט המקובל בדין כן הדבר ואי• בי׳
 בעה״ה המקומות,ופרטי בפרטי משתנים והטבע הזמן כי

 לה דבדרא אפשיר אחר במקים אמרו עצמם ורם , האויר •שייגיי
 לברר ומשתדלים הולקים יש ונם א״ט, ר״פ ר״נ ועיין והייא, סמא
אי׳א בב״ו , באמת הגה וחיות , לחיות שייובלו טריפות מיני שיש



י הים מעוז
 לתבלית שהוא זה בנידון יען נימא, כבלא אפי' המקובל מן לנטות
 בקל אפשר , לו וכדומה הביעור מן והרחק האדם גוף קדושת
 המציאות ולהטות מלןודם המקובל עם המאוחרת המדע להיטוות

 למ״ד אפילו אסורה הטריפה כי תאמר אמריה איטר התוה׳׳ק אחר
 וכל ,באבריו שלם דבר רק לאכול ניתן שלא מפני ,היה טריפה

 ' בתשלום גדול הסרון חז״לשיהוא קבלו איטיר ואת , ירצה לא מום
 תדק ,וכדומה בריאה והחסרון ,בושיט הנקב ד״מ הבל-מה אברי

 אבריו להשילים מחויב הוא גם אשר המוסי־י האדם למרת האכילה
 צריך כי , יחר והנפש הגוף לבריאת המועיל ע״ד האכילה מכח

 הושט כמו ודבור למאכל הקבועים האברים. לשמור הישראלי
 גברא להאי נמטיה ואפריון — . עכת״ד וטהרה בקדושה והריאה

 בעיקר הטריפות;אמנם בדיני רז״ל בד״ק ליטיבח טעם שחידש רבא
 טעם להם אין שיהלמ״מ למעלה כ״יטי ,כשימיט הוא ברור הדבר

 איכפת לא המקובלים, הטריפות דיני כי מזה היוצא — ♦ וסברא
 טריפות פיני יש כי מצינו באמת ורק חיים, אינם או חיים אם לן

 הכלל כפי ,חיה אינה טריפה מטעם הדורות חכמי המציאו אשר
 שלא אף נבלה הלב דניטל הרפב״ם ובמ״ש הכלל, בזה דמתרבים

 וחקירתו חכמתו לרוב רק ,חז״ל מד׳ וזכר ברורה ראיה לזה נמצא
 וכן ,גבלה הוא בחסרונו הגוף מצב היותו למיטפט חייטבהו בטבע

 היתה ויראתו :וז״ל שם והוסיף מ׳) סי׳ כו״פ(סוף בעל הגאון כתב
 גבלה בכלל לחשבו רצה לא הפרקים בכל לכך לחכמתו קודמת
 רצה לא שגלו ועל , רז״ל מדברי ודבר עזר לו מצא ולא הואיל

 ולא וספרי׳ סופרים מפי הכל ספרו יטרוב ע״ע העיר וכבר לפסוק,
 שם שסזעי׳ וזעיר ‘בפי׳נ״ו אמר מלבו *טעינה ובמקי׳ מלבו, עינה

 הרשב״א כי ובפרט : וז׳׳ל הנ״ל(שם) הגאון עודבתב ,בספרו״
 יב״ח חיה אינה שטריפה הלמ״ם ומסורת בידנו שמקובל מה אומר

 מוסרות ולנתק להכחישו יכולים אינם וארץ *ט*מים הקות ואפילו
 ובי זה רבר אבל , ד״ת עוקר אתה הרי כן ואם , ש*בע״פ התורה

 השכלת ע״פ לרעתו בנוי ירק ,חז״ל בדברי רמז או קבלה עליו יש
 ובי , הלב בהעדר חי להיות לב״ח יצוייר שלא ומציאות הטבע

 ואות ערים אלף שיבטל שנימא עד והתורה הקבלה הכחשת זהו
 אדרבא ,לקבלה לתורה הכחשה בזה וכי ,תבטל לא מה״ת אחת
 לנו אשר התורה כפי רק ,הטבע מציאות אחר לילך מבלי חיזוק

חורבה תצא עי״ב וכי הטבע/ חקות שמכחיש בכך ומד. ,למורשיה



הים מעוז 0̂
 חיה אינה בטריפה התורה כללות נבהיש לחרטאם שיש נמו

 היתדז היום ן נסי! ע״פ בנוי הטבע יםודתהנמי ובפרט ,ובדומה
 אחור מורו הם אף ההיפוך שרא• אנימים באו ובאשר בך, הסכמה

 נסיון ע״י עבשיו כי עד תמיד ובן , אחד בלל ועשו מהפבמתם
 יבת' ובדומה אריסט״ו, גלינוס הנחת מבל ממש אחור נסוגו בזה

 מציאוה טבע יפודת בשביל איך א״ב , חדשים ויסודות הנחות
 הדבר אילו וי״ז , שילה וספק טריפה איסור ונתיר הערים נכחיש•
 דאבות לעיל הוכחתי דתורה,אבל מבעלי חולק וברוריבלי מוסכם
 והרמב״ם טריפה רק דהוא וסוברים בך, על מסכימים אינם העולם
 כתבו אשיר וזהו בו׳ מקום ביסום נבילות בכלל מצאהו לא בעצמו
 לב בלא לחיות א״א בי ידעו וראי טריפה הלב ניטל הנ״ל פוסקים

 בירור ולמען • במשנתם שבחר וברוך אמת ודבריהם בו׳ בלל
 קמתי שימים במלאכת גרעון יהיה ולא היא תורה כי הדברים
 לעשות האלו הענך מוהר״ר המופלא ד^ורני הישישי ע״י וכתבתי

 העתק יזה בהאלי, רופאי׳ כל שיקורין״רעזפאנזי״אצל שאלה בשימי
 מתו להיות צריך כמה אחר בל ין יד וא״ב ,באות אות תשיובתם
_ — • י) מהאל הרופאים תשיובת שי י״ ועי בהוראה

 את להכחיש ין א הטבע שבחכמת אלה, מכל מוכה הרי
 , בטריפות להוסיף יש הטבע חכמת שיע״י רק , והקבלה התורה

 פנים עזי כטענת ולא , בהוראה מתון להיות צריך בזה גס אבל
 הטבע, בחכמת יסודם טריפות עניגי שיכל האומרים ,הזה שיבדור

 שיהטוען , יקרים קוראים הראיתם ,הזה בזמן וצריכים'להשיתנות
 שיהוא , וקבלה בתורה בפומבי מכהישי הוא הרי , כזאת טענה
 עוד האמינו לא ע"כ , התלמוד בימיטת ידיעה וטהסרון לב מזדון
 ואיסר , ישיראל בקרב כאלה משיחתות טענות המפיצים לאלה

 גם ועתה ״ לרעה בהתלמוד נוגעים ש־אינם ואומרים עוד יתאמרו
 משיענתם.םשיענת כי יראו הלא ,באלה און אנשיי בידי התומכים

 האלה האניסים כי בראותם , מקחטעותבמקחם והיד, דצרן, קנה
 דהלמור בלמוד ידיעה, כל להם שיאין , גדולים בורים המה ,הלא

 ה! המיריפות דיני כל כי ,הורתנו הקרושיה והגמ' — .הקדושי
 החקירות ורק , הזמנים מן זמן בשיום ישיתנו ולא ה^מ״ם הנה

 הכלל,ויתר מזה המתרבים בטריפות התלוים האמיתים ופלפולים
 תלויות לבדן הנה רק , הטריפות בעניני הטתחרשיות החקירות
הארס קורט אם ושט גבי בד״מ כמו , ודדפואה הטבע בד-כמת



יא הים מעוז
 ע״י עובר שאינו ל״ג) סי׳ הרב״י(טויו״ר דלרעת הדחה, ע״י עובר

 מחמת עובר אינו הארס קורט דגם וצ״ע כתב הדחה,והד״ם(שם)
 בשאלת תלוי הזה שדבר ובודאי < נקבל היא קב^ז ואם ,הדחה

 יו״ד ח״ס שו״ת (עיין םמכינן בודאי אומן רופא ועל , הרופאים
 שם) נ״ב הנ״ל(תשוב׳ הגאון זולתיוכמ״ש ולא בו כ״א)וביוצא סי׳

 חכמת על תמיה יש יב״ח, חיה טריפה דודאי כתב ומעלתו :יז״ל
 ומצוה נ״ח סי׳ הרשב״א בתשובת עיין לא כן, לומר חלילה מעלתו

 ואמר האלו המפטפטים ראש על והבה שכתב בפנים בה לעיין
 נאמר יב״ח יחי׳ אם טריפה ודאי אבל לםפק אלא סימן ניתן שלא
 לעגין הנעימים דבריו יתר גם ועיי״ש כו׳ סיבה שום בו אירע

^ . ובהמה דאדם טריפות
 פסקיו וכל וזמנו התלמוד סדר נתוח את זכרתי כי ואני

 עוררתי הזה בדבר הנה ,(פ״ב) התלמוד" ״מעוז בספרי כמבואר
 ומועילים, טובים ספרים הזה מענין הגאוני׳,לחבר הלבנים כל את
 עניני הכוללים מיוחדים ספרים התלמוד מן להוציא ראוי באמת כי

 התפילות השירים ומערכים והצמחים, בע״ח טבע והרפואה, הטבע
 במאמרי שזכרתי דומיהם הדברים ויתר , והמליצות ההספדים

 שהוציאו הפוסקים בעלי רבותינו עשו כאשר דתלמור" ״מעוז
 ן׳ מהר״י רביגו עשה וכאשר ההלכות, פסקי את מיוחדים כספרים

 ותועלת ,מיוחד בספר שבתלמוד האגדות כל את והוציא חביב
 הרפואות בענין חקריובד״מ ולכל ענין לכל מאד עצומה הזה הדבי

 * להפליא עד הרפואה בחכמת רז״ל שהשתלמו מצינו שבתלמוד
 כמו • ובמעשה בעי^ הנתוח(אנאטאמיא) בחכמת כן גם ועסקו

 בתלמידיו מעשה שמואל אמר יהודה א״ר מ״ה) שמצינו(בכורות
 בדקו למלך שריפה שנתחייבה אחת זונה ששלקו ר׳^ישמעאל של

 יש הזה מספור והנה ע״ש• כו׳ ושנים וחמשים מאתים בה ומצאו
 בחכמת עסקו ישימעאל ר׳ תלמידי כי א׳) , דברים ב׳ ללמוד לנו

 לא אשר בעת בנתוח עסקו רז״ל כי ב׳) * הנתוח ובחכמת הרפואה
 הרב ירידי לי סיפר כאשר ,העולם אומות חכמי כלל מזה ידעו

 ■ האדץ ע׳׳ז התפלא שכבר ,ז״ל מעקלענבורג מוהרי״צ המנוח הגאון
 הטובים הענינים בל על יודה לא ומי .בק״ב בוראוו ,געהיימראטה

 לחבר יש ובאמת ״מעה״ת״ במאמרי נזכרו אשר והנחוצים האלה
 האיש אותו (כטענת עמורים 45 בכמותו רק הכולל הנ״ל מאמרי

קורא 'לכל כנודע הכמות וגדולי רבי רבים ספרים במגלע׳׳פ)



׳ הים מעה 22
 ובספרים בתלמוד יריעתו מךוםרון הזה האיש והגה ~ • מבין

 תבוש״ לא איך וז״ל:״כן )339 צר 48 במליץ(נו׳ עלי טען חיצונים
 בעלי אשר בעוד דברי בל בטוח האלה יסודות פי על בי לאמר

 לשמוע יאבו לא זה במאמרך השמהים רעיך וכל הרבנים השו״ע
 למשה התלמוד נתן לדעתם בי (?) בתלמוד יסוד מכל ולדעת

 ובגמרא במשנה המפורשים הו־.ורה ביאורי כי בסיני(אמת
 זרעים) לס׳ בהק׳ הרמב״ם שכתב כמו ,כסיני למשה נתנו כולם

 ותקנותיו ויסדום התלמוד חכמי חזרו נשכחו אשר רבים ודברים
 תקנות לבטל אין כי (אמת ,ובזמן במקום תלויות אינן וגזירותיו

 דברי יכול'לבטל איןב״ד , באסרם , בתלמוד שבאו רז״ל וגזירות
 לעולם קיימות והן ובמנין) בחכמה ממנו גדול אא״כ ,חבירו ב״ד

 הזה הנתוח את וחבירידס הס״א או י הב״ שמע ולו ויציב) (אמת
 גזר הלא החצוניות החכמות כאחת דתלמוד את מנתח אתה אשר
 לא מאמרי.מעה״ת״ לקראת שמחו אשר הרבנים והנה נדוי, עליך

 שמחו אשר המה רבים כי לי, תחשב יתר לשפת ולא להגיד אבוש
 פ״ר. ע״ה האמיתי הגאון הגולה מאור רבינו הי׳ ובראשם ,לדברי
 תהלתו הודעתי (באשר קאוונא דפה אב״ד נ״י אלהנן יצחק מו״ד.

 רבנים מכמה תהלות יתר עוד השגתי ובן )48 נו׳ י״ג שנה במגיד
 אברהם מו״ה כו׳ המאוה״ג הרב מבבוד מבתב השגתי היום וגם

 כבוד חפנים ״במלא ;וז״ל בוואלקעניק אב״ד טרייויש הכהן אבא
 ספק בלי כי חיל,ואם מעוזו יהיה ד׳ ״מעה״ת״ מאמרו קבלתי ויקר

 ומחרשתו׳ מאמרי׳ מעדרי אלפי גם אשר נעלם לא מכבודו גם כי
 תוך השתול ולעגה ראש פרה לשרש יועילו לא . דבריס״כאלה

 ,מבטן התועים כזב ודוברי , מרחם זורו אשר רשעים לבב תלמי
 יפלחו היקר מאמרו דברו וחצי , עמו בתוך עשה ויפה טוב עכ״ז

 י , ממועצותיהם יפלו אלו ונתחזק, ידידי חזק רבים, אוילים כליות

.ומחוקקיה,נדגול ותורתו אלקינו ד׳ וב׳צגט ונתעודד נקום ואנחנו . 
 מרגלית חרוזי עדי יערו לא וטיט חומר בתי שוכני כי לדע׳ לו הלא

 שערים במאה , יצחק זרע כי תרומות בשדה ושמח ! כצוארם
 איך עור יפלא לא בעיני והגה — , עכ״ל עוז״ ידירו ,ד׳ יברכהו

 לשמוע יאבו ״לא :לאמר הרבנים בכל סרה לדבר הזה האיש יעוז
 אותו על בדברינו הוכחנו ככר כי בךצלמוד״אחרי• יסוד מכל ולדעת
 למר שלא )6 , וטובות מעלות בכמה הוא נחשב במה , האיש
, החיצונים בספרים קרא שלא ג) ,תל״ע למד שלא נ) , חימש
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̂*קר ה) , הטבע בספודי קלה יריעה אף לו עאי! י) , םע

 סך קבלת בעד היסו״ע ואת התלמוד את לבזות עיסה דבריו שבל י)
2U0* ד״ת סותריס שדבריו ח) . רעפארם שמבקש ז) • רו״ב ,

 האישי והנה .הרבנים את שמבזה •) .זא״ז סותויים שידבריו ס)
 ,בערבו אנשים היו כאלו , וחבירידם המ׳׳א ומן הב״י מן מדבר
 מרן אשר -שידענו בעוד ,ונדוי שימתא בדברי בהם מתלוצץ ועוד

 התלמו׳ יסודי את היטב ויודע הש״ם כללי בל על ספר חבר הרב״י
 ואולי בהערה), ל״ט פרק תשי״ע בספרי ביאור ביתר שדבאתי (במו
 ולדעת לשמוע יאבג לא והרבנים השו״ע האיש,שיבעלי אותו בונת

 •שיתתלמוד הרתבה דעתו ע״פ האיש אותו שיחדיש החדיש יסוד את
 משחק שיהנדוי נדוי(אף עלי גזר הזה האיש והנה . רעפארם הוא
 אבל ,הקיר׳׳ה לחוקי ג״ב והמתנגד ,בהלכה ושלא כדין שלא לו)

 נאמר לא חוטאים חטיאים יתמו ובאמרם ,מישפטו אחרוץ לא אנכי
 בל את קראתם כבר נכבדים!הלא קוראי׳ וא,תם - . חטאים אלא

 הרבני׳, בגנותןובזבותןשל לדרוש שבאו המאמרי׳הטובי׳בהמליץ
משיבים^ ואינם חרפתם שומעים עולבים ואינם נעלבים והרבנים

 מאמינים שאינם לעאי הדורשים משפט את לחרוץ אין ועלינו •
 פבואר כבר משיפטם שהלא , חכמים דברי על ומלעינים לדרז״ל
)כ״ז (גיטין בתלמוד  אנחנו כי , בדבריהם בקי לבל ומפורפם .

 החפצים מקרבנו קמו אשר האנשים את לראות רגילים כבר
 ישראל שם ועל ,בדויה שהיא האומרים משה מתורתי ולהדיחנו

 ״מסה ס׳ וכמו הנודע, טעמקין האיש כמו חק, לבלי פיהם יפערו
 לנו מה ע״ב )35 נומ׳ ז׳ שנה המניד (עי׳ כנודע מהקראי ומריבה"

 לכלותנו עלינו כבר עמדו וכאלה אלה , הטעמקינים עם ללחום
. מידם מצילנו והקב׳׳ה

 דברים הרבה'עלי(פראזען)ופטפוטי )346 צד 50 שם(נו׳
 ״ואין : שכתב )25 צד יונתן(טעה״ת מהר״ר שהבאתי עדותי על
 לנו שסדרו סבוראי רבנן ראותן דירושלמי לגמרא חוששין אנו

 הנאמרות כהלכה שהן סברות אותן בו הביאו בבלי התלמוד
 יוחנן ר׳ דברי כגון מהן בבלי הר,למור ורוב ,ירושלמי בתלמוד
 אותו הניחו כהלכה שלא שראו ומה ,רבי בשם הנקרא ור״לוכל
 בעל לתמיהת עוד מקום שאין הוכחתי זה ירושלסי״ובגלל בתלמוד

 תלמוד לתוך נעתקו הירושלמי מן הדברים שכל שאחרי הנוספות^
 אחרי להעתיקם, הירושלמי מעתיקי אה׳׳ב התרשלו בוראי בבלי,
 גרעו האחרונים בימים שגם לדברי וראי׳ בבבלי נמצא שיבר

 כמה שהרי , הירושלמי מן דברים כמה והמרפיסיס הסופרים
 אשר ,הירושלמי מן רבים מאמרים שהביאו בהם נמצא אחרונים

בטוב זה שהוכיח כסו שלנו. הירושלמי בספרי להם זכרון אין
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 זייףS הי־ש ועתה , הירןרים בספריו זלה״ה חיות הנאון ורעת טעם
 בביה״ם הנמצאים ירושלמי מכפרי שלנו בבלי תלמוד את

— . שם לשוני ע״ב ! אתמהה ? בווילקאמיר
 באמת סרה אלה בדברי בצדק,בי ישפו׳ ישר קורא בל הנה

I וז״ל )ן הערה 8 (נומר במליץ שהתפלא הנוספות בעל תמ*הת  

 עדות לפי כי ,נפלאתי אשר הפלא את כן כמו להכחיד אוכל ״לא ,
 דברים ירושל׳ בתלמו׳ באו לא התלמוד מבוא בםפרו היות דגאון

 ,בבלי בתלמוד כמו וכאלה וקמיעות לחשים מעניני רבים מוזרים
 בדברים למאמין הנודע יוחנן ר׳ הוא ירושלמי תלמוד מסדר והנה

ירושלמי. בתלמוד דבריו שם לא ומדוע ?) מאמין לא האלה(והוא
 ? מותו אחרי שנה ממאתים יתר בבלי כתלמוד אך באו ־בריו ו

 (שם) במליץ עלי לטעון התחכם והוא . הזה המערער של עכ״ל
 אני ? כזאת תואנה נכבדים קוראים מימיכם השמעתם :וז״ל

 שהיה.חפצי ושופט לבי, דןעלמח*םבות והוא שאלתישאלה,
 הראיתם • לשונו ע״כ כו׳ בבלי התלמוד את לזייף זאת בשאלה
 על עודנו הוא ופוסח מאד הוא נבוך האיש אותו כי יקרים זקוראים

 לדתפרסם ירא עודנו הרבות, חטאתיו כל ואחרי , הסעיפי׳ם שתי
 היטב באר מפורשים דבריו והלא ; באמת חוטא שהוא בחטאיו

 , חכם שאלת היא אם ,הזאת השאלה על יבין והוא ,קורא לכל
 ראינו כבר אנחנו והלא . הכלל מן א״ע שהוציא מי שאלת או

 גדולה שאלה שאל לא דבריו, את האיש אותו שהבי׳ חיות שהגאון
 האלה כדברים כתב נ״י רייפמאן מוהר״י הגדול המבקר גם כזאת,
 : וז״ל 181 צד תר״ב ציון האיש) אותו משם גנבם בודאי (אשר

 הספורים המון מול חרדל כגרגיר אך נמצא לא הירושלמי בתלמוד
 ועוד ולחשים וסגולות ומזיקים משדים בבלי בתלמוד הנמצאים

 האכילה והנהגות ורפואות , השכל נגד המה רבים.אשר דברים
 בעל למעלת להגיע בחכמתו עלה לא ומ"מ והפלגות וגוזמות

— .בבלי תלמוד באמתת חלילה ולהסתפק מוספות
 ובסימני וליצנות בפראזען עלי הרעיש האיש שאותו ומפני

 ותשכח :וז״ל מלא(שם) בפה והודה כעס לכלל ובא כדרכו שאלה
 לא כי לי (יאמין חכמים אמונת. להם שיש עליה מבג* אני אין בי

 (הודאת ממך וטובים בגדולים לא וגם , כמוך בחכמים שכחתי)
 קהאחרוני׳ איזה על באצבע הראית גם דםי)ולוא עדים כסא׳ פיו

 מדרש איזה לו נתחלף כי לך היטיבותי אז כי דבריך על למופת
 והעיר ,עב״ל בירושלמי" זוהר או ?) פליאה דוקא (למאי פליאה

 ממאמריו באחד הראה ז״ל רצ״ח מוה׳ הרה״ג וז״ל: שם המו״ל ע״ז
 במדרשים רק שמקורם מאמרים הרבה על החרשים) (בבבה״ע

ויחסום הביאום שהאחרונים ,' מאוחרים) במדרשים גם (ומד־מ
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תענית ינופכת בהפי׳ רש״י(וייחוד על גם הראה כן ,להירועלבזי

מפאת והנה .עכ״ל הזה״ החילוף ג״כ שקרה.לו לרש״י) הטיוחס
אנכי מוכרח ג״כ,ע״כ ונשתבש המערער אחרי נמשך הטו״ל שגם

מדברי שלם משפט החסיר האיש אותו והנה ת״ל צדקי להראות
חיות הגאון ודעת טעם בטוב זה שהוכיח ״ימו ; וז״ל שכתבתי

. אחריו שגה המו״ל שנם נרם זה ובגלל הירךים" בספריו זלה״ה
הוא אבל , בבכורים מ״ש היות הגאון רברי ת״ל געלם לא וממני

בשו״ת אלה דבריו את והזכיר חיות הגאון שב כי ירעו לא והמו״ל
קיאו שהראשענים הנ״ל הגאון שההליט ואחר ,ב׳ סי בינה אמרי

והנה :וז״ל ה׳) (אות שם כתב ירושלמי בשם ולמ״ס להמדרשים
והמרדכי הרא״שוהר״ג כי באמת מצאתי יותר הזה בענין בחפשי
הלבה, בעניני ובלשונם ככתבם הירושלמי דברי לפעמים העתיקו

נחפש באשר אבל אמורים, הירושל׳ דברי אנה המקום ציינו והם
שום מוצאין אגו אין היום בדפוס אתנו אשר בירושל׳ פקןחה בעין
, מהם העתיקו הפוכקים גדולי אשר הקבועות הלכות לאלו רמז

בשלימות אינו לפנינו אשר הירו׳ כי להחליט מוכרחים אגו ובע״כ
אשר הראשונים והמדפיסים הקדמונים לפגי בכתב שהי׳ במו

הרבה והחסירו ה׳ במלאכת מעל מעלו ירושלמי ש״ם את הדפיסו
הרמב״ם מדברי ידענו וכבר , להם נזדמן הסר כת״י או הכ״י מן

סדרים חמשה הירושלמי מן לנו שיש אמר שם המשנה לפי׳ בהק׳
קרשים, סרר נחסרג״ב אצלנו ואולם 'ש,1ע טהרות סדר לנו ונחסר

ירוש׳ בספרו מביא דהראב״ד ג״כ שהתעורר הגדולים שם ס׳ ועיין
ירוש׳(תמורה את פעמים הרבה מביא תמורה רש״י קדשים,ועיין

קדשים ירושלמי לבר לא כי מצאתי ואנכי כו׳ בשני) ד״ה ע״ב ו׳
בבמות׳ גדול הי׳ סדרים ארבע משאר ירושלמי גם כי אצלנו גאבר
לא כה ועד , עינינו נכת עתה הוא אשר מכפי הראשונים לפני

נתנאל קרבן בעל להרב רק בזה שיתעורר מחבר לשום ראיתי
הראשונים הביאו אשר המקומות כל ללקוט פה באתי לא ואנכי

באתי ולא מהביל היריעה תקצר כי מאיטר לפנינו ואינם ילוש׳ מן
■ י זצלה״ה רצה״ח הגאון עכ״ל המעיין על לעורר רק

במאמרי אנכי הן ,וראו נא שפטו ! יקרים קוראים ועתה
כמו :בלשוני ורמזתי רצה״ח הגאון רברי בקצרה זכרתי ״מעה״ת״
והוא היקרים בספריו זלה״ה חיות הגאון ודעת טעם בטוב שהוכיח

את שולל בזה הוליך ועוד , אלה דברי בשגגה או בזדון החסיר
פה הכריהני עוד הזה הדבר ובג^ל . שדגיוז מה להגיה המו״ל

הדבר (הוא תהלמוד״ ״מעוז במאמרי שקצרתי במר. באן להאריך
מעט אבל האיכות רב באמת הוא מעד,״ת ספרי כי ,אמרתי אשר

מראשית חשבתי לא ואני יבינוהו), הנבונים הקוראי׳ הכמות.ורק
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ש^רד , מבין לקורא היה אשר האיש את חלילה בזאת

אותו לענות מעה׳׳ת בחבורי מטרתי היתה לא בי כראוי, תשובותי
לקוראים לענית היתה מטרתי כל אבל , כתורה) שלא (שהוא

המו״ל שגם שראןתי עכשיו אבל .אחריו יתמשיכו שלא הנבונים
יתר פה להעתיק אנכי מוכרח ע״כ , בזה אותי תפס ״המליץ" את

J וז׳יל הנ״ל דגאון כתב ,הזה לעני! הנוגעים הנ״ל רצה״ח הג׳ דברי
̂יאול השואל ירצה ״ואם מרור המנוים לאלה עשיתי מדוע אותי לינ
נאבדו מררשיות הרבה בי , למעלה נאמר כבר הרי ,עצמו בפני

אלו וגם ירושלמי בשם א״י מדרשי לכנות נהגו והראשונים מאתנו
לראימונים שהי׳ ופסירןזא או ילמי־נו באיזה נמצאי׳ היו המקומות

אצלינו בשלימות נמצא והוא מעל מעלו לא ירושל׳ בתלמוד אבל
חרן הנה , והרא״ש והמרדכי והראבי״ה התום' לפני שהיה כמו
מהלכות המה למעלה הבאתי אשר הירושלמי דברי רוב כי מזה

את העתיקו אשר כי והמרדכי הרא״ש לשון הילוך ולפי ,קבועות
המשנה סדר על מסודר ירושלמי מלשון העתיקו משמע הירדטלמי

תחזה בעיניך מבוארים מקומות איזה עוד אהוב! קורא בא הנה,
ירושלמי תלמוד *על אלוד,גדולימ,רק שהיה.כוונת אפשרות אין כי

סוכה המררכי לשון ,משנתנו פדר על והלכותיו בפרקיו מסודר
הייב לנענע היודע קטן דפרקין בירדשלמי תנא הגזול לולב ס׳׳פ

לו לול!ח בציצי׳אביו רדתעטף כו׳,יודע לנענע דבר סוף בלולב,לא
אמרו מכאן בם לדבר עקב פ' בספרי , כל דבר סוף לא ציצית

הער׳המחב' בלה׳׳ק(ע״ש עמו מדבר אביו מתחי׳לרבר כשדתינוק
ואנחנו ,בלה״ק לדבר למצוד, שחישב לדדמב״ם פזר, ראי' שהביא
תש״ע בספרי כמבואר התוספתא מן ת״ל להרמב״ם סיוע הבאנו

תמאס אל אביך מוסר פסוק דמלמדו מסיים ובירו׳ ,ג') אות פ״מ
ס״ם ירוש׳ היינו דפרקין בירושלמי עיינתי אולם ,המרדכי עכ״ל
ב, חייב בלולב לנענע היודע קטן רק מצאתי ולא הגזול לולב בלו̂ל
לע “תורה לשון מלמדו אביו לדבר יודע בציצית, חייב לדתעטף ̂י

נתחלף הגדולד.,אשר ידך את נא וד-ראה קומך, 1 לה״ב עכ׳׳ל(ועתה
הראיתיך הלא ,בירושלמי זוהר או פליאה מדרש איזה לד.מרדכי

אורך שלח ! המליץ) (מו״ל אתה וגם ? עתה תאמר ומה בעיניך
נמצא ולא !) חפצת ואמת באור רק כי ,רגלך את וזכור , ואמתך

בשופר ותוקע דר״ה ירדט׳ בשם הביא דר׳׳ה פ״ג ור״ן ברא״ש יותר.
וכבר אצלנו נמצא ולא , יה קראתי המצר מן שנאמר הקצר מצד

הזוהר או פליאה המררש איה עדה(לה״ב! קרבן בעל בזה התעורר
! ואמתך אורך שלח המו״ל ואתה ? בירר׳טלמי לד,ם נתחלף אשר

בע ,דמכלתין בתרא פרק בירושלמי גרפינן דר״ה פ״ד רא״ש וע׳
ר בשס אבא בר יעקב א״ר בר׳יה ר״ח של להזכי׳ דרבנןמד.ו קוכי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



יר ה*ס מעוז
 ואתיא ר״ח של א״צלהזכיר ר״ה של ביו״ט התיבה לפני העובר יובי

 ר״ח,בתפילה יבטל טעתה ולכאן, י'כאן עולה א׳ זכרון שאטר כר״ח
 יצא, הדשיכם ובראשי שטחתכם וביום שופרות בסוף ישאטר כיון

 ,שלנו בירוש׳ אלו לדברים זכר אין כי ק״נ בעל הרב הקשה ובכר
 רשבועו/ בפ״ק אלו הירו׳ דברי קצת כי הראה השואל החכם והנה

 כותב דהרא״ש טזה הרן אולם ,דעירובין ספ״ג טצאתיג״כ ואנכי
 י עולה א׳ דזכרק ע״ז נוסף הנה דמכלתין, בתרא פ׳ בירוש׳ בפירוש.

 ' טעתה וטן ♦) ט׳ בבבלי(עירובין רק בירוש׳ נטצא לא ולכאן לכאן
 שבועות לאבירו׳ אצלנו ג״כ נטצא ליא סופו עד בתפילה ר״ה יבטל

 בטלי*ן אתה כתבה אשר את גא זכר ! (לה״ב עירובין ביררט׳ ולא
 ■ נא הגור , ספרים טן לקוחים דבריך כל כי )1 עשירית(נוט׳ שנה

 כי , עליהם העירות אשר לרעיך גא והראה ,הפעם כחך שארית
 הירוש׳ דברי להרא״ש נתחלף אשר , להם טשחק סעה״ת טאטרי
 רפותaד כל כי גא זכר י לה״ב ; פליאה טדרש או זוהר באיזה

 לעור עוד יועילוך לא ,טגלע״פ בטאטרך חרפתגי אשר והנרופים
 הזוהר?ואנכי איה פליאה הטררש* איה !לה״ב ; הקוראים עיני את
 יש הן אשפטך, ולא עיני עליך עוד^תהוס ,בהרטי היום נפלת אף
 לא אך ,סניגור לך קח ,ישדך• להגיד אלף מני אחר טליין עור רך

 זאת בדרכך תעית כבר אשר ראית הלא בי , וגרופים בחרפות
 רא״ש ועיין !) ואטתך אורך שילח הטו״ל אתה וגם • מעטר באין
 , הנזכר נענוע של הירושילטי טן הביא וראבי׳ כ׳ הגזול פ׳ סיכה

 אחא ר׳ ,קטיגור שיל כחו לנענע כדי מנענע לטה דגרם בטשינתנו
 רשיטנא, בעינא גירא ואומר מברך, כר ומנענע לי׳ טטטי יעקכ בר

 ן דשיטגא בעינא גירא ! שילפנינו(לחב בירוש׳ רמז שיום טוה ואין
 הקרטונים בי רואה הנך עכ״פ !) ואמתך אורך שילה הטו״ל ואתה

 אסורים הירושילטי דברי אנה הטקוס בציק הירושלמי את הביאו
 אותן אחר לחפש הבחינה על לעמוד נרצה ובאשר בפרקיו ומסומן 

 אנו ובקצתם רמז, שום אנוטוציאין אין הם, ציינו אשיר המקומית
 כי המשיפט לחרוץ מוכרחים אנו ועי״ז קצת רמז רק טוצאין

!) באפרכסת אזנך עשה ! (לה״ב רברים הרבה קצרו המדפימים
 היום ספק בלי נמצא כאשר בכ״י הירוש׳ גוף לידנו ויבא יתן וטי

 במשפטי צדקתו כי תודה תן ! (לה״ב והסגנים המלכים באוצרות
 מס׳ שלנו בבלי תלמו', את לזייף היש ״ועתה לאמר, מעה״ת בספרי

 להשלים לקוות נוכל אזי ״) ? רווילקאמיר בביה״ט הנמצאים ירו׳
 — .ז״ל הגרצה״ח הזא׳״עב״ל בהערה לע״ע ודי זו בפינה המחמור

 היש ״ועתה :שיאלהי כי בצדק הוביחני )347 (ציד שים
 אשר!מנורתו מראש הורעתי לא באשיר , מובנת אינה ׳׳■ כו לזייף
עשיר. יפה לא זאת בכל אך בזה, העיר יפה ביוילקאמיר,הנה היתה

 

 

  



הים מעוז
 ולאיזה , כגורתו עיר את פתאום עזב מדוע הודיע שלא הוא גם

 דתגה (בהערה) שם — ? אדעסאה סודו מתי שלחוהו פטרה
 ̂ צר מעה״ת בס׳ שכתבתי הערתי את לו אבאר ״שאם ;עמדי
 הביו לא (והוא כוונתי לעומק ירד ולא ירד שהמו״ל כתבתי אשר
 מפאת במקומו שלא ברברי שבא המוקף השאלה סי׳ מפני דברי
 שעברה בשנה עליו שהוצאתי־ הדבר על לי יסלח הדפוס)אז טעות

 ובאמת . עכת״ד התלמוד״ ארחות במאמרו גדה איסור התיר כי
 נדה איפור דתיר זדנ״ל במאמרו ,לאTש ,אלה לדבריו גשתוממתי

 הושיטה ולהתיר , הקרוש וש־״ע ל ז רשי״י דברי לבטל שהעיז בזה
 ■ כשיב במגי״פ המשירתים דבריו ושינה נדותד,, בימי אשיה ליד חפץ

 ירע ובכ״ז , המקולקלים מדבריו חזר לא כי ראינו והנה ,קאו על
- הדבר. על לו  ותשוב תלך היא ,אתה הלבב ורך ירא אס הלא ?

 ״אי* לאכיר: ים שיחק בגבהי עוד לעלות תעפיל ולא אביך, למלאכת
 ידעתי לא אנכי אמנם למעלה), (כנזכר מבקשיי׳״ אנחנו הרעפארם

 כך ובין כך בין אבל ר,זה, הרעפארמאטיאר עלן שיהתעולל הדבה מן
 אלד. כל בגלל ואולי לה״ר, בקבלת ד,לד,״בג;׳כ נכשל כי אנכי הולד,
 לו שירויים הכל אכל • נמרצות בקללות להרפני בקרבו לבי החם
— תרעומות'♦ כל דין ולית ,נשי בר דין לית ,לו מחולים וקכל

 (ע״ד האחרונה תשובתי אשיר עוררני )34« (צר ש־ם
 הנני • מרוזינאי ג״י מדהדכ״ג הגאון בזה קדמני כבר החבושיים)

. שיליט״א הגדול רבינו לרעיה לכוון זכיתי כי , ד את מברך
 הלשייו עליו כתבתי פעם כי עלי תפס )13 צד 2 (נומ׳ שים

 בס:ורי׳(הוראהה הוכה עליו כתבתי מזיד)ופעם ״ברמיד.״(ד,וראת' ■-
 כתבתי ופעם מזיר) עקשי(הוראתו עליו כתבתי פעם וכן ? שיוגג)
 אותו משיפט כי ידע בטרם אבל ? שיוגג) (הוראתו ״שטיא״ עליו

 תלמוד שיגגת וכאמרם , כזדונות לו נעשיל שגגות אשר , האיש*
 עלילות למדי לך הראיתי כבר ! יקר קורא ואתר, — ♦ זדו̂י עולה
 בכיר ודבריו דברי כל את תעביר טובך ברוב ואתה ,האיש* אותו

 , לכור כל להם אין דבריו כל כי ,וראית ושיבת ,והבחינה האמת
 כבר כי ,, הבקורת ובחוקי תור,״ק, בלמודי מה עד יודע אתו ואין
 והי׳ , מסתתר בשים אלקים ויראי רבני׳ לחרף , המוסר על עבר

 פטפוטי יהת על עוד לד,שייב חשיתי לא ע"כ , היפה למין למעוז
 לא אשר ולחבריו, לו מודעה מוסר הנני ובזה ,הפראזען ועל דבריו

 מערה׳ אשייב בילא בחרפות, מ״ע באיזה עדי לצאת עודי יעוז
. דבריו ועל חלומותיו על עוד


