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אקדמות מילין

אודה לד מאוך בפ ובתוך רבים אדללנו כ דביאנ עד דלום  1נחנו
כדרך שלום לרוציא ספר זד לאור עולם כןיוסיף ד לטובד כברבד מרובד וגם
ער וקנד ושיבר יסמכינו כרוח נד כד ורנר שורתדרין נותן וכך דוא דמדד וזאת
לפנים בישראל מאורד כדוציא לאור ספר חדש בדלכן או כאגדך לדקךם
לערד לידע מרות דספר ומעש דו מ'
מילים אחר ם לתורך ולתעודך למען
דמחכרו ויוצרידו תהלתו ותפארחידו לא כן בדגלזה נגלות נתב קודש אשר
יסודתם בררר קודש ואין כל חדש תחח רשמש לאמר ראר זד חדש כי כברדי
לעזלנמם ספונם וחתומים ורוכס ככהי ק נרשמים זד כמר שנים וימים
ומפוזרים אחת אנד ואחת דנד ואספנום וקכצנום כעם ר גורנד לד ות סדורר
וערוכד ולחת לפגבם רום כרכר שיד כדפוס חקוקים מעש רי אצבעות
צר קם שבעת ם מווקקים דבר נא רבר אמת למי זאת נרשמת דכתובים
ודחותמת ד ד מאור אור משוש דוך ודור שלשלת דרועים רועי צאן קדשים
דמר דגכורים אשר מעולם אנש רשם ראש צורים אתני נושא נזר ראש  11מון
כעל בני ששכר וש ס) כנו
(ארד ק
דגר ק סו ד צבי אלימלך
שמיראצדוט כע דסינות
וידעי כינר) ננו רבנו ושלמך
רבנו אלעזר שפירא (אכד ק לאנ
שפירא (אכד ק סטריזוכ ומונקאטש בע ס שם שלמד יש ס) בנו רכינו צבי
הירש שפירא (אבר ק מונקאטש כע ס דרכי תשובר וש ס) כנו רבינוגניים
אלעזר שפירא (אבד ק מינקאטש בע ס מנחת אלעזר וש ס) זכותם גן עלנו
דן דמד חמשך ארזס זד כזר אחוים צוארך בארוזים ב ע כ נקרא שם רספר
דנותן אמרי שפ ר (וע כספר אגד פ אות ס ט מעגן רשם
אגרות שפירי 7
שם רנ שפרין כרויחא רישי כלר ורישי גיותא דמסרי נפשירו
שפירא) על
בחד רתא בגין קוב ד ואורייתא אר כ בגיני ספו מדור אריותא
רהן אמת כ שמעתת רכול רבן דג ל מחבדדין בעלמא כול יומא ע
ספררם דקדושם רכ פעלים אשר על שלחן מלבם עולים כתפוצות שראל
נאדצות וכגכוליס אכן לא רארי זד בראני זד כאנות כי לא דדפסע בכאן מדבר
ח דושם ורלכוח וע ז כבר נערכו מערכות דלא דוא בספר ום באריכות רק
דברננו בזר אומר רבא מן דחו-ום כזד ראד וקדש מלא דגודש מכתבי רקודש
חולן שנעשו על סדרת דקודש ועל דו לא כול אלו שיחות חולן של תלם ד
חכמים חליפות מכתבכ וכרוז ם דסכמוח ואגרות שלום ם דצריכ ם ל מור פד
פריו למאכל ועלידו לחרופר והוכם רצוף אדכד מטוהרה כגהל' אש בועדת לד
וחורתו עמו ונתלתו ודבל באמת לאמיתן אל תות איש את אמית ו חותמו של
רקב ד דוא תפארת מדחם ממנןרי מחח ל ובודי חותם יעירוןויגידון צרקתם
כל רואר אוחם ולכל כנ שדאל ר אור כמושבותם וניצוצי אש קדדש לדבת
מחנוצצ ם מפרי עטם בשלדבת דנאמרים בארבת דודים לטובת רבים או יחיד ם
צדד רוחניות וגשם ות אלידע מתייחדים ודם דעומד כ על דסקודים על צאן
ראבודים לשמרו מכל בוקר ומבולקך ולחלצו מכל צרד וצוקד ובמיוחד בתקופת

תי

הקדמה

ו

רבנו בע 4מנחת אלעזר אשר רעולם כגלגל חתר דור תדפוכות ואן עוזר מר
גם בשנ ם דאחרונות אשר נכרו רעונות ונתק ם נב אות חזיונות ואנכ דסתר
אסתיר פק' ונתת' כ ד מעני או אז 'פקרו ראשי צבאית בראש רעם וכמלאך פניו
רושיעם ך צרו אחור  1כנ עם ובפרט משקלקלו דםנים ורכחות דשונ ם רמר
ס אשר עשתר לר כנפ ם נמם לבו ור כמ ם
רעז פג ם כנקורת צון ו
דשםרםושי
וכאשר מתמרמר כס ום רקדמחו למאמר ארון כל
ותעל צעקתו עד לב
וזל ק כד הבד דנאגח ונרדף וכזאביצרח שראל ונפרט מרב מג דמר רכרונ
(בל שום וחניכא דא ת לדו) מחריבי ציןן וירושלים ומצפי לרחמי שמים
עכל ק
גב! כמד דל כות עולם וגופ רלכוח אשר ר ום מאד נצרכות א כא למשמע
מאגרות שפ ד ן קר שן דדן למרקיק ורואד בען פד אמרות אלוק צדופר
מנופר בשלש עשרד נפר ומזקינים נתבונן אשו דם כונן דבר זר מרבנו דניול
למדנו כאשר חד ,נך עיננו במאמר מיל דדספידא ומאמר זכרון צדקים את
דברו רק ם רנד,ד בא לפרקים ודדפ ם כתב -ודש מגדול ארץ מצוקים גם
אנתנו נלך בעקבות הענק ם ואת שם רח על נחלתו קם ורמכתכ מכתב אלקים
נוגד אור מפ ק ם פד שיחתן של אבות רקד1ש ם ר ד חמשד רורות אשר
למעלר ממורשם ותר מתורתן של פשוטי אנשס ומר גם אנפנו רל ם ורשים
אלד עשר לד משולכות שרשרות גכלות מעשר
ואן קורן אנות אלא אם
עבות שלועד עולם כקנר אחד בריאות וטונות שדצטינו בכל אחד מדשלשד
עמודס תורד ענודד וגמ לות חטרס ואן עת ראטף כס פור חס ד ם אף נ
דרברס רועם ומפורסמים ואפס קצירו כבר נדפוס נרשמים יודע ד מ
תמ מס ורכל סוככ דויך על עמודא דאמצע'תא דאמת נר לרגלם בתקוף
רימנותא וכל תנועתם כמדר ובמשקל נרם באמתנותא ואך רשל בו נפשם מנגד
לדם ד כל נוגד ול"',וק דדה וטוכס דבלל לא חסו על כל ולא חתו מפג כל
וקרבו לכות ישראל לאב רם שבשם ם לשאוב לרם מבאר מ ם דים ועל זר כא1
כאש וכמים במסירות נפשםיים ומעם ככפל כפליים ידמלאכד דיתך ד ם כל
ד ום וכל דלילד גם ב מ חושך ואפ לד תמיך לא יחשו דמזניריס אתרזים
לקרוא בשם רמס וכמ רן רמש בלסכן קדשו הדפס ספנם ס רפ ב ברג ר)
אשר דננ נמכר לצ כור כלל שראל בעננם גדול ם ונחוצ ם
אזהר ע כ כ מ מ אלד שנשאל כצאןן כלי תער לעכדל אץ מרער כ
לא נשאר מדור ריעד ורארץ נזיעזעד 'צאנו מרעד אל רעד ודנד סער וריח
סועד ככל עת וככל שער כאשר פסדו לנו כן ד פצע וחכורד ומכד טרי
ורסתר פסם גבר צר ומצוק ככל עכר ודאג חשבד לרשכר ורגומת נעדרת
ופרחד צרעת ממארת וחזטכו דרואות בארובות ואנהר בארץ תלאובות ודגר
מדל שראל מאד בטלר כאשר ימשש
א מד חיבר
טכעע בון
לישראל חלו נא פס א אשמעד מר ידבר דא
רעוד כאולר כעת אמר
מעט מן דאוד רמא ך דוחד ריכר מרחושך יממאיר וכל תעד מדצה קם

י

חיפ

פי

גריד

יעקב

מציד

הקדמה

י

שחלפו עכרו וח בור דם אשר חברו וכל דגר אשר רברו דמד כמ ם קרים על
נפש עיפר וראוי לדרפיסם ולררים תרופד כזרוע חשופר ור לנו לעינים ליאור
כאור דדים עד שקיף ד וירא משמים כעני עמוכי ער נפש באו מים וינחם
צון ורושל ם זד לעת ערב יד אור וחרשו שוממת דור ודור וקוצו וירגע
שוכנ עמר כשמוע קול שופר ונתנו אמרי שפ ר ונשמע תתבשר בשורות סוכות
ונ חום ס כ שלת לנו מעצתו דולך תם ם ו שראל נושע בר תשועת עולמים
בבג צ בב א
וזה דבר המלאכה .אשו עונו בסעונד לקטנו ואסמנו כל כתני
דקדשס אשר עלד בדינו לקבצם זלדכיאם בית ד ודזנ רובם נדפסים ע"ד
דפעם ראשונד מעצם כחי"ק וכגון דן צרך למודע כ לא סיימנו לכולא שכחא
דמרא כמובן מצר דסכרא כ מאורך ריסים ושנים ומרוב דתלאוח דמשונים
במשך דומדם נאפדו גם כמד חכור ם שד ערוכים וסדורים וב ש מכתבס
שנשלחו לס-ומות דנחוצות ונתפורו ע פ חוצות ומר גם בשנות רמלחמר
שדאותוח פורחות וגולין נשרפן וד לבער ולא תמצאנד באופן שלא נשאר
כידנו גם דמחצד ושליש ורב ע וגם לחלק רמעשר לא רג ע ורק זר רמעט אשר
נשאר " 11לפליטד שבחסר ר נמלטד דכאנו מזד מנחת עג מנחר קטנד
ורערכנוס אחת לאתת וסדרנום למערכות מראש בת אב כל צר ק וצד ק כמרור
בפ ע זולת לפרקים כשף כתובם דכאים כאחד כענין מ וחד חברנו דארל
לריות אתר וצרפנו שם דברי דבל כמקוס דאב וכ וצא לפ רענן וכראש כל
ב ר נתן ערך כל שדוא למען מעת כאתר תקופד ד ובא זר דור נמצא ומ
דמד רכותיו ומשפחתו אשר זדו נחוץ לרבנות רמכחב ס אבל ותר לא רארננו
בשבח דמגיע לכתב ם כ לא באנו בזר לתן ערך לקרשים גדולים חקרי לב
וחכת חרש ם וגם בכר נדפס ע ו חיבורים מפורש ם ולמרור מרן רמררצ א ובנו
מדר א א יד דזוטד מיל דזספנז על דם ד-דמותם לספד דס אוטר דס
כוננ דו וכדם נראר צדקתם וש סתם אפס -צדו ובדרך כלל לא רעחקנו שו ת
וחי רלכוח רק מאלו אשר לא נדפטד עודנך בשו ת שלדם ולא תמצאנד ואיירי
דזוטרי תירכס שמנו לוס מקום בקרכנר וגס ברוב דמכתביס יתנוצצו מתוכם
אכני טגולד כדברי פ חכם מתובל בדבר תורר פעמס בא בארוכד ופעם ס
כקצדד עדוכר בכל ושמורר ומגרעות לא נתן בקודש ורדפסנו כל דמכתב ס
כפ שעלך בידנו לקבצם ולסדרם זולת לפעםם כפרט שיצא מדבלל כדבר ם
שנאמרו ליח ד ועגנ ם ואנשים פרטיים לצורך דמקזס ידשעד זבדזמד אשד
בכאלו דדעת ניסד לעשות דבר רשמטר וזולת זר רבאנו דבל לס דאגו ר
כשמו כן דוא אוג ר ואוסף אמר וזפ ר ורבדי דאגרת לחוקקם כעט בעול
ועופרת וד למשמרת ובראשו דושם מפתח גדול ומפורס על כל פרט כדי
לדקל טורח דתיפיש על דענין רמבוקש
גם יבאנו עטור נכורים בדגרות ולערות אשר וסמנו נירכת ם כדי לעטר
שוקי צרן וירוקוליס ביעזם מצוהן ורורחב ורושלם דרכר ם דנאמרים כפגס ע

הקרטה
שדעחקנו מדברי תורתם שכתבו כח בור רם רשיכם לעגן רמיבא כמכתכידם
וכמקומותינחוצ ם נתן שם רזח לדתבונן מס דוא דמדונר ומד דוא דדיבור
כפג ס דחבור וולת לפרק ם סתמנו דרבר ס מפני כבוד דתורד ויד א וב וצא
וכגון רא צריך למודעי כ לא אמרו רבנן ככפילא ואנשים או עגנים סוכר ם
כמד פעמים יחדיוידי תם ם כארנום בפקוס אחד  1של מו ור אח ור חד ור
דארל אחד גם שמנו לנו בדגדוהינו למטרד לחן יד ושם וניטרד לעננים או
אנשים שאן זכר למז כראוי ועלולים לדשתכן וליאבד כתרוס דגשי דרגשנו
בזד כמו חובר לדציב לדם ד ושאריח טונד מ על כן אל יפלא בעיני אקורא
אס לפעמים יניף רמקצר על רמארך ולפעם ם לדיפך ב ברבדים דנודעים
וממורסמם א צ לדאריך ולרערך וגם כמר ס כוח לפ דענן ודמקום ודזמן
וכ וצא ובררך כלל בכל דעננים צמצמנו ככל דאפשר גם באופן וסדר רדדפסד
נקטנו פשר כלי לדגביד בנשר ולדיראות חזותו כרבים כעושר רק דלכנו בדרך
מועט דמחזיק את דמרובד ושיד דבר דשוד לכל נפש
אפרוש כפ ם אל אבנו שבשםם כרודאד על רעבר כ דסק
דב)באתי
על גבר ממים מ מר ועור בשנות דמלחמד בעת צר וצוקד קבלת על אם
אראד בנחמר לעסוק ברדפסח ספרי רבינו וירא ד בעגנו וכחיים רשאר7ו ות ל
נדרת וק מתי ועתר רבאת ודוספתי בתוספת מרובד לסדר ספר וד ובתפלר על
דעתיד על זאת תפלל כל חסיד שנתי בבית ד לאורך מיס ושנים דשנים
ורעץס בטוב ובנע מ ם תכוה רצד ק ם גן עלנו בברכד ודצלחד בכל מעשר
ידנו וככל ענגנו וטף ד עמנו לטובד אל יעוכנו ואל יטשנו גם עד זקנד
וש כד  1לשד עמנו אוח חסד וארבד ונזכר ונחי ונראד סוכר וכרכר בג ם וב כ
עוסקם כחורר ובמצות כרלכד מתוך בר ות גומא ונדורא מעל א ואלד שמוחם
להולדיתס בנ מז ד ירושע שמואל נ (ע  1עלא רכקר 1ו ת שיח ) כח חי
שרד תח (ובעלר מו ר שלמד זלמן נרילל וו ח ש ח ) בתי חגר מלכד תח
(ובעלר מו ד יעקב צבי ווערטדיימער ויו ח שידי) בתי ריקד תחי (ובעלך
מו ד חיים קארנכלי  11ח שיחי) בתי רחל תחי (ובעלד מו ר ידושע שמואל
י תסך ד חופף עלידם ועלנו בכלעניו  17ופד דמקום
צימענטייו ח ש ח ) יד
אח לדצ ב שט  1ד לאס דכנ מ עקרת דב ת ריא זוגה רתשובד מרת יוטל לאד
ע ר (של ח בש ק כ ד מרחשוון תשל ח לפ ק בתו של דר ח מו ד ידושע
שוואוץז ל) מנצב ב נפשר נטוכתלין ותשנע עונג ונחת בעלמא רקשוט מפרי
בטד בעלמא דפין תבדלו לח ס אוכיר לסובר ולברכך אתותי שנשארו בת ם
מרת פרידא תח (ובעלד ג ס מו ד יו"ט ליפא שיינבוך וו ח) ואתותי מרח
רנקד חחי (ושלד ג ס מו ר משד ברוין דו ח שיחי) ודברכד אתת דא
עלידס יעל  17בשביעת נחת מכל וצא חלציה וידי נועם ד עלנו בחסדים
מגול ם לעינינו ערי נזבד לבנין ב ת תפארחי7ו בביאת בן דוד משיח צרק מ

במדרד דירן אמן

בעריץ ווייכבערנער
בלאאמ  1מו ר שלמד חיים

זלל ר

יזכרעוים

4יי4ו 1ט1נ א א מז ד שצמד חיים כמז ד בגיטין בונם ז'
נפטר כ כ כםיו תרצנ (נזכר בפנים דם סי ר)
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סט מכתביעיר א שיקביו את ההגסו ה גרשון אברהםגב לאבד
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י
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בקו מ נגד דמתפרצים מקדי ארפה בק ק סימם
,דגד
גיברכה יקץ ד מאדשיאישישותו.עיםבכרמים
מכתב
הסכמהעס אותות ,טקד ם ומבתגעי רר ת ונכדובעמנה א
וחבע דיקבו שדב אחד ומבטבע' דר ת בזה
מכהב מעיצהירהג מראוואןרופן שדוכרחינוד ממקומו
מבנוכעי דר ח 4דנ  4הסכמה ע 4ספרו אשל אברהם
ח רמ4צד 4ש ב שעזב מוסרתו כשדקהי נעשו שטאטוסקוואדורש בטעום בריאות ש' דדג מדיארמאט
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דמכמדע ם תו4ד1ת אבררם

דמכמדע ס ט4א ררועים חג
דסכסדעם ק ,הספיקוונ
דסכמר ע 4דדפסתסידור הרס ק
דסכמדע ם אמרי דוד
י רדפסת ספר מאד קשיטדום מעין ביס
רסכמדע
רסכמה 4הדפסת ספר ברית כהונת עופםחג
מ"ש יחקוק ע 4מצבתהורעו הה צ מסאסוב

ושולכיי

ךעקטןנשזש

מה-א) 4דדגבעי ב ת לחקע דבנין בידכנכמנדוי
סח ב) 4ההצ סנאסאדע ד שז ב שפס" אותז הרב מרא דאתרא הם
מט ע ד רמקוה כמאר נבאר הסג אזהרות בזה מבנו בעל מנח א
נ ,דדגמקייינורדיין ע ד שרוציםזהוייך ב מבעניה
נא סוד,ר
רבאאלע ד מחשביקיצן [בשנת תרסס
גב ידדג מוור ע ד קבית ספריד יצחק חג
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גפ 4רסדפיסיס דנ בעמן הנל

י
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טד פרג בדבר הערכתשני אנשים רנוסע יאי
סד רתרת ה ראד להרנ מטשימפא
סו ידנ" טכתב ברכה בעת שנתקב' יאבד ק טשימפא
מז מכתב 'דג
טח כתב קביה לסופר מת ם
סט רסכמדע םדברי דודירטוז
ע ע ד רתייסדות חב רה יהחזקת בחור םענייםבישיבות
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קקבכו -הסכמךע ם שמחתדרגיע

קנז רסכמרע ס אגרת שמואר
קלח דמכמדע ם עטרתאי רו
קטט דסכטהעס מנחת ישרא4
ע ד רטכמר 'ספר דבר משדידהג מהרמיש בידערמאו
א דסכסר ע 4שו ת ק 41הודד
קי

חי

פיסן

מפתח

קיב
ג הסכסךע םידותאפרים ודני אפרים
קי
ע ד רמחבר
ד רסכמדעם ח מהד"ק ע 4סםג הל פסח
קי
וממהרי
להדפסרע
ח ע ד "סוד השגים בס שמטח חדשה והסכ
קי

יי

דסכטדע כ ס 4חיםעד זג

טנחת אלעזר

י כסא הרבטת
ק 7-ברכת מזמיההג מטשימפאיעיועע
ז יקריה א לקבל רבן רראו למלאות מקום אגע יאבד
קי

קיח מכתביהדג סראדיטישיא
ח כ) סכעבונקבית שותמהר"ט חד
קי
ת
ר
ו
ת
הח"מ
קיט מכתביההג מהר" שמדף והסכמהימכע
קט מני ברכת סזמ בעת 'הנתקבל יחם ץבק ק פעסמ
קטא ית ח א ש שתדר שחמותו חקים פס ד מדח נכסי יתומם
קטט בענין דג
קסנ תשובה לנקשת ההגמוהריחזאנענפעידבשייוח תמיכה"אימנהויתומים
קסד ע ד הוספה %א סבניהכויי וע דשהויכים כרופאים טהסיסיאנעריןים ש
קמה ברכת כות טידדנ משאפראן
קטו 'הדג מקעזמארק תשונהעי א שרוצר להשח ת פרנסתישראי
קטו מכתב תעודת ממיכך 4ת ח א
קטת פיענין סטאמיסקווא וע דגילוח חזקן במספרים
דבעניןדנדי 4הדג מדר א דאגציגערקראן
קטטעי
קנ ידרג מדרין דושינסקי רטלצה 4ש ב שנסעייויבתו
קנא ברכת מז םירב שנתמנהיאב ד וע ד שנפקד בדבריו ר
קנס מכתב לדדיזאיאך יעשות חסדעם ההצ סהרה"שדזויק
קנג בקשה לרב א שיהי שייש בהסכסוךבין אנשי הכול%
קנד יוועד דקהית אשכנזיםבירויטייםעיה"קע ד המכתבדיקמן
קנד יינך אחרבי ד יפה בהתמנות הרבטת ב רעיה ק
קנו עודבענין הנ'
ל
ו
ח
קם מכתב 'הר פ מענדלאווישפ ומחזקידי המוחיםסיערבלימודי בב"ס

י

היראים

קנח ימנהיי ת ת תוד בבורקליןע ד נוסח דחפיה וכיסוד ספ לקו א
קנט 4ההגסגאיאנטא ברכת בעט לכלוית בס
קט מבהב לקהלה א ןרקב,זיאבד רבטצזיין
ע'באי כחהציונים בבהירתצירי המכותלה
קטא אזהרהפילאיסיי
קטט כתב טליצה לוכח שהוצרך לינדוד לצורך רפואה

שפתח

טז

סימן
 ,ררשבי ר א בנו
קטג ע דימתיח דדית אצי צו
קטר עידבענין רנ'
קסד יההגמשימ'ויע דאיםר קב ת רבמת בכסך
קמו מכתב חיזוק 4דחקנות שנקשו בבידמ ד א כירוש4יםעיד ק
קסז מן ט 4ת ח /ונתמנדי
דמ (
קסת 'דד צמקיוויאטד בקת שנהמנד 4ח 1ד
קסם ברכתגח טיהג"
כרכת רמו "הנ 4
ש
קע
קעא "דדנ ר ר שפ רא ( ד שילוה מעות ולמופר באי בשכר עבודתו
( ד כתיבת ט ת קטנר וע ד צור תהאותיותירנ
ק
י עניקנות ס ת מכתי ק מהר ם מפשעווארסק
עג
קע
בענין חג ,ברר אם הואכתי ק הנ
קער עידבעניןהנ ועוד פרטים
קעו4 -ריאןטרגי ת בקשתו שרבנו ס('אי
י שק
קעז 'רבא עד"שבתבקה4תוע
קעת ירב אג ד שרצהיעזוב משמרתו כקר,תז
קעט ידהנ סאונסדארףיחתום באזחרר ובשנת תרע ד)נגד האנודה
קפ אזהרה נחוצד (משנתתרע ט)ע דהאנודה
קפא קפד חפיפת מכתבים עם הר צ מגורע ד האנודה
קפד אזדרד נחוצהמנדויי הרבנים ננד דתהברזתיחאגודה
קפדב 'ררג מהרע שטץףעד דאגודה
קפו 'א ממנהיגי האגודה שב דברים דגומים ,מינות רל
קפז 'רהצ טייבאווימש יבוא בכתוב ם ננד דאגודד
קפח 'דדג מקעזסארק נגדנשואידקאנצי'יי כפ ב ודשתתפותם ידאגודה

י

י

י

י

יעי

ק*פ 'דהכמסכרי ובהמשיךיעמוד ברחוקמהגוררים אחרהציוניםודעימי
ן הנ 4
קצ 'הנ 4בעני
קצא טכחבעוז ,אסיפתמיקעס תיקון עופם
חיזוקיהעוסקים בס חנים
קצג ירר"מג"ח דברי
קצג ע ד אסיפת חמימות ההרבניםיוועדחפוי סמיכותאשיי
קצר מכתב ,מיהאלוויץ (שנת תרפ) אם להתחבר יהאנודה אושיומי אס
ישראי
י יצמרפוייטזד דףריומיותחכוייתידם
קצ" יחמורה אוהבי
עייויעתרדיב
תפארת שקראו בשמותםפעו"י אדמיו
קצו שיאיינדרי
בירושלים עיד ק כמה פרטים בענין הכוח
קצו למסוגי הכרי
מלחסת
שאת
ר
ת
י
ב
ם
ר
ו
ע
ה
ת
ק
ת
ע
ב
(תרע ה4
קצה קריאה להחז הכויי
קצחב מכתב קביה ותודה להנדיבים בעת הנ 4
1

מפתח

רשן

קצט דעתד' תיין ג כתב
י עכן דעסעשיאי'דיות בדכאי
יטו

ר
דא
רב
דג
רד

מכתב קר אר יאמפה בע"ת מרבג ם ורד ק תע ם ודבלי
'הדצ מק ,ץאש -שנתקכן באם פדיחגר ועדדכיתי

יממתיהכיי ברוש"יםעיד ק כמד פרטיםבערןדכי"

ע ד הדפסת ספר דגר ת דירוש'טי בעיד קירושיים

ע ד דב ד ה ד מן בפראג קבר א אבעי דקנד
רד מכתב קר אה נחית יחת,נתבתו ומכתב תודה יהמשתתפיס

רז מכתב 4רב אחד
רז ידדג מסאכראנן בקבעת מטרו נגד פירצה א
דח ירג"ע דידודיע פ חוצ ת מרעת המפיגות באה ק
רם ברכת תודה ע" 4
קבעת ספרים
ד דסכמד 'שן תעין
די
ריא כתב ט'4צד 'דב אינשופיי בתו

ע

ריב
ריג

ריר

רטן
רטז

דבד..ח

ידחברה קדישאיחסיר הפרחיםואי'גות שדעמדוכביה ח
קפיר ע4שייוח מע,ת
תש בר קצרהבאיזה היכות
המיצד יבחור א מיוסדי דישיבד ידדנ דמאד
יהציונים בבחירתצירי הטדינד
אזדרדמנדוייהרבנים שיאיחזךיד

רטוב) מכתב פרט בענין דג"
ריז מכתב תעודהיתימ ד א מדישיבה

ריח מכתם 4רב א בקבית ספרו ותוכחתטגוניה
ריס מכתבפיסתר הנשיח לרבגו בשם פתקא מןהשמים
רב מז ט 'א סאנ ש בנשואי כתו
דכא ע ד החזקת דשיבות 'קבועעז קופות באמער קא

רכב שינדבו ההחזקתהישיבה בשק פ פנחס שנקבעעז
ו אונסא דאורחא
רכת שיא יקפח פרנסתשוב שקרהי
רבד יהעידע" היתר הוראהשיצא מהבירצ
ת
י
ו
ה
ב
רכד ע ד ת"מיד אחד אם יהחקשר בנכבדות
או באי 4הר דשמערנחע
רמו ידהגבע"כיכב יצחק ב אור מדרש רבה פרשת דברים
רכו טייצה לתח א עבור הכנסתכיד
רכה מכחש יהמחברעד קבסת ספרו באריהודה
רטט שכחב קבידיסיפ
ר מתש
המכמרעס אשי "טרא4
ו שלא יקבי רב אחר כשהרב הראשון הוצרך יברוח בעת המל
ריש
רלב התראריקהיה א שיאליגרע טפרס השו בעד שיעמדו נזדרעה ק
דלג ע ד לשטת מעסח אשכנז המפרד ומעיתנוסח הספרד

רי

טפתה

יח

סיטן

ריר "דדג מקעזמארק ע ד שידוך
ריד ?:חב תעובד  4,קבלת פחקא
רדו -4דנ מקעזמארק ע ד רפואה שנתן רביע לא
ראו מכתב ם מפתח ן ם דרכי תש בד
"חר דחיב באמער קעיחשש ד4בעכו ם
ר"ח  ,ד יד
דקט 'רב א וכטרד ג נשוב א
י מכתבים הנדפסים
ך
,
מ
ס
.
רט מכתב ,בלדמח ס ריברב טוב שיא ע
רסא מנתב 'קעת מפר מראך כדן
רמס 4רג א שב קש הספר ם שחיבר רבינו
רטג אימור " 4קבסת מעותטאיופי הקהי
רטד 'קריר אחת עבת א יצאך 'רתהיק ישטאמיסקווא
רטד 'הדג רגשש'יסעיע דייתז חמין בשק כטערמא פ4אש
רטן "א טכ קש ן מוש בב ת דמטבחים
ימקו א ושנת תרעח
רטן 'רדג מטשימפא וע ד '
י
ב
אחרתדעת קמיש
ש-הערבובעגגי בחירותיקריה אחת
רמח  ,ר רבנים ממד נד
רטט בעגז הנ שבאויאחר מעשהביד
רנ 4לדנ מהומט באיסור כחוטי חוץ נגד הרב מרא דאתרא
רנת גד מבהביט קצריםירב א ע 4קבעתו 'רב ושארענינים
רגד כתב מ'יצד 'הכנסתכיר בנש ק
רנו יבע-ט ח ספרז כר הברית בדבר ספרו
רנו אזדרה'אפרושי משחיטתדנע'אגעז שנתפרדו מדקד,ד
רנח 'דדג מקאוואטשראז ברכת סו ט וע ד העופותעם חמש אצבעות
צ מקאפאן ברכת מז ט
4ד-
רנ
סי בסדר"מיד ספר חןדסא ע ד המהנדים בהח"סדות דקאנדליי דקאר"אטזרומ
רסס ע ד רבתים סהחפלן שיבשו נצדקים
רסג ידב א יהתעד ן ד התיסחת הקאםל'ח
רפד 'חדג מחוטט ע ד בחירת דרי דמדעה
רסד א טד מד סבע שב דברי כת ומעות ר'
רסן יהד צ מאניףע פ,פל בחיכה
רמז "הדג מדרי שט"ף בקבית מפח
רמח 'דנ 4ברכת השנד
רמם אזררה
מד דנאצשנא'שיע
ער בעת ,הד1 4דססחעף,4ה
רעא מבחב החק ,החבשה שומרי תורה
רגע ח רד ך הנ דפקר מד השךששע לסמדא

י

טפתח

סיטן

רעג כתב קבי-עוב
רעד --רג מק  -בקוית ספרו הערר שם
י נכדו
דער יכתב אסירת קדיש,
רעו או-רדבעניייפק ,נ"ר ט ומונת תרע ט)
רעו כרכת ע-
דטנד ועד ספרסשנתחברועם*רר שים
ם9ריס
רעה 'דסק מדרם א א"פא -ר וגי קת תש רד
כס-

העט 'דני
רפ

רפא

מ'גד ,בר א מאג ש ידןין

 -קב ,ת

ן יתא ם "נביעת רבתויא

רפב בע ן ד י וכקשת דסכמד לדם ק

י

רפג בררת מדד וברכת"רג
רסד מעב ,דדעזב~ ,כי כתב דם ק
נ 4מד דבנ מהטשדדרמו וררג פרי ד ע ד דם:מד "ספרו
רפ -י-ניודערק,סמיעיאט
רפו
רפה 'דדג מדאי-אע -שו ב לאעו מתן הנאבעיא 'פרנסת דמוץ
א
רפט ,ד דרבמת
רצ ע -כת בת גמות דעיירת בשמרי רמץ
רצא עדקבורת אפר -נ"רפםדכ פרם
רצב יני דתרד בארןאטבמ עדורת השחשה טס
המטשיק
בבחירת הרב
ידתוה ק' ,ך א ונתערבו
רצג
דשג -עד דרב דט ב-גי שנתנו בכל הטמשיה
רצד ימן
יצר ן רוק ס טחתכם בעמנ ס שומם ירהג מהאיאס
רצו ,דדתפ*רתעםדניא לן בבת רמטכק ם
בןנ סמם 'ודם שבק ת
רצו 'דד צ :מסרז ב עדגיזח
אם ע שלם תקא-"4
חצר בעתן רנ
ית ד בע" תפרד
רצט הם-צ-
בהם סבר אם -קר כ דפסה אחר רחובן
ש בעמן ק פ סב
שא מכתבע ד ספר מת שימך

ב"י,

ביר

י

.י

שב הסכם-עם תפארתיעקבעד ת ורערה
שג מכתב ע מ יקש אברדס

ממיצד יאס פת מע,ת קד מר 'דנ4
דש

תודד 'סו כ
שד
מכת-
דסכמה עט כעדנתאי עה וב
11
שז מכתכ,ד המכמר'ש ,ת דמשק א ילר
שח מכתב עס באר ומה

יר

יז

טפתח

כ

טיטן
ופט

שי
שיא
והב

ידנ'עי ספרו חב
מכתבעוזעס הכנהייו ט 'הדגמנייפעסם
מכתבעםשיחן רעזר "ההג מטשאפ
ם מקראי קודשיההנדרי מ נאלד
ע ד תפצץ בחך מ ומכתבי
מכתביקב"ת
שביםועד פצרת דה צ מאחידע

שי"
אךישי
קיש
ש
ד טכחב עט תרח

י שיר השירם
שטו הסכמהעשפי המדחס ידרמבןע
י מפח
יטש מכתב ידהגבע ס וחדותשסואי הערהע
שט מכחםע ם סהר ם שפר עה ת
י ירחץ שערי אורה
שיח מכתבע
שיפ מכרע! יההג הנ 4וחגחומץעל תתש ההנ הדאבד במיהא-רץ
שב הסכמהעס רמזי תורה זתלסודת זאב
שכא מכתבעוזע ם נטע שעוועים בשבח ספרו
ש"כ ברכת מז מ וע ד קריאת שם ליד
שבג-ירכו מכתבים קצרים בברכת רשנה
שמז כתב הוע-ת דוראהיהדג דמרי"א ראבין מאת דדר ת
שסח כתב כפיצהיהנ

י

מרנליורב

שסט היתר הוראך לחהג
ש 9כתב מריצה ,רב בנשק
מהרס-
פסק ביד"צ בדו דבין הרב ומנהלי הקהיה
המכסהע"ס תורת חסרמבעל דר ת
ושינ הסכמך ע"מ נטעי נאמנים מבער דר ת
ושי
ד מייצר על ישיבה אור תורר בסברי עיד ק
אזדרד בענין בזיון כתבי קודש

שיש
שיב

שיד

ובסוף הספר הדפסע צילומים מכמה מכתבים מרבוה"ק חיע

אגרדת שפירי"ן
%
ייעייו
בני יששכר
ארשום כך בקצ דת האומר סק רה אחת מראש לב ת אבות עץ החים
אשר ישא פארותווענפ 1סרובן וממט נמשך שלשלת הזהב ב ת שפ רא(ע
ספה ק אודא דפרקא אות םמן הוא אב ר הרוע ם הנה ק אד ר וטרא מרנא
ורבנא המפורסם בשם דרם ר' אבי אלימלך שפילא ז ע סיד בשטו
תקמז יאכ 1הר פסח ז ל טזמארנ ק ואשתו ה תר בת אחות יהאח ם
הקשש ס הר ר אלס"ך מלז"מק והר ר חטאז ע וע" ם ש בךבשית סנה א
(חד ס כזבסוף התשומ) וול תטבדא דענא הטדעומקתותבד טכ רבה ק
הגאת א א מוהרות אל מלך ז"ע סיץענסק בע" טעם אל מלך צו לבת
ששכרה,קרואאחלוכתני
ת
והתה אמו של זקנ הגהץ ,מדדדא סד טכז"ע בעיזת
דם (שד מרם ח"דח בשם אלמלך" כשמו וכשהובאיפנו זקנ הם כסו בןג
שנם (בה ם ח ות 0והודעמו כ שמו 'צב אל מלך הקפ ד על מה שש ט
יוםפועוד שם א על שמו וטדע מזה דאןעת האסף פהוכן מצד ק ם
זיע שמעט מה שצ 11לקרש כח הם כסוף ם הם ל לד התלד כיזמותם למטלת
סוכת הנפש הטד ש וגדל  1ה לא  1זץכד ה ומהודם טזט על 1ענ-חה כסטית
השם עבד ק בסגיא הה וש קר ל מ ם נשא 'אשד הרגג ת חגה מנדי בת
הר שמשל דל ממשומש] חוא שאב משחר מל לדותו מבאר ס ם ח ם
ם נון הרב ר מנחם מענבול טרומאטב
מהצדק ם
הקר שרםעקהבסא.ךציחקתהנדי
החתה מטבלן ז"ע ובה סר  1מב א הרבה ח ת
ז"ע ומרן הרב
קננם כשסם ומשאר ד-ק ם שה אצלם הה מ םעל דם ושמע מ 8ק ה ה
חזק ר משה משר מפשע-ארסק עממטיסד תסתת שתפת ע" לקטן ס"
ומהסעד חק מקאעיץ והד ק ר"ח מאפכא ומ"כ הךק ר אלבלר
 1הק החבר א קד שא שלהם ובנ הם
התלם ד ם
סלתעשק
ומשארהה קבעי מ
סלארבח"רחרם ךע לקמן ס" ה בהסכמתו ע"ע
הה ק סראפשיץ
הח ק ר צב ח רש מז ד סשה (שאחכ התחתן עס 0זטתם ק על ט אחר
הרבה חסמים ותל דד ם שהשפק ש"הם נודר זט
נהרו
פס רת
בהקרסת ספר  1ובקר הנקת אהח
וטיט
(ע-
אל-
רטת-

יד

ידב]
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מג

ד טתמש ברננ ת בכמר קריזת ןובכי מקום עמר חברותותיגוף י--וק
רדת) ד ד סטרזוכ האי שן רבאט ןש דנוב מונקאטנ ןיקאמ טנ"ט
] א)
בערענ
בפנקס יקריר משנת תקפר כ בזרי ר ם ים א פר"ת ראד 1נת
תקפד "פק דטלכנ עינו ימיך מאן ט'כ רכנן דר דרג רגאו ,דנדי
ך נ"י.,ה ת ינן ירכ
אג"ד דק"ק ריגיטיטש סויה צגיאייטי
ומורר צדק יכי עדת בג "ראי רה מם פד קרית ק-ו טדנקאמויט
וקומיטאפ בערעג ,וטחץבים אנחנ לת,י "כי-ת יענד איף זד ב שין
ינ יאשר יק ם את דברי רת רר
כפ -קנסעס אשר תחת דו-ידנ ע
כ-
אשר -רד לב גדייה ים ראש ד ק ן סקאטיטאמ גערענ עכל דפנקם
,בשנת תקפ טע,כ אתנידינה ו-עיר מונקאטש ונסע ברנרידנוב [רק בם פ
בא בדויד -אנשעי שק עיי יקמן ם יא במכתב ירדת לאנן)ונר נפ"
מבת שנת תר א ים ח הי נ 1שנים חצי [כסני- ,מצ ת נם
טס ם
דרך פקו-דךן

א) כתקגוח תמכן דאורי תא שעשר בשנת חקפ ח כ כאוח ש כזד ל א לזאת גם
אנכ כ כאור עד דלומ נגז רת ד וצר כל דוא אלק מ דמסככ כל רם בזת דג עט ודמענו
לכאן פר קדלא קד שא מווקאטש ר א קר ד רעל זר כמעט אן כמור נכל רמד נר דלזו
לשם ולתדילד בר צפרים קננו ובפוכר ישכם רא ר (גם צפור מצאר נח בו עק נח ז
דם עודם בא בם חפצ ם לדתקרכ
ותבע) מבקשי תורד הראת שם סינם רמגודלם חי
אל דתורר כ קרבת אלק ם יחפצת אכל לד ות בדעדר משג ח ם על דם לנרלם בס שור
זג א אש לדרכו פנו טרורם אבותדם על דמם ועל דכלכלר אק מנדל ואן מחזק
ונפרט על בג רעותם אן דורש ואן מבקש
ב ר רבנים ראלר לררדיכם על דתותי
ומחגדל'ס כעזן ח  1ובדכת מזתא לא גרז ועל כנפ כסותם לא עשו גדל ם ורחבודר
קדושא חבורת תלמו ר תור ד שר נ מם רקודם ם כבר נתכטלר נרעדר משג ח ם ודגר
קמח ונתעוררתי וקנא קנאה לד אלק ישראל ולתורתו ולמצית  1ואספת אס פת חב רם
מקשיבם לחדש מחדש חבורר קדישא לדק ם סודזת ד ולדעה ר חרכוח ר וזד שמד אשר
קראו לר תמםן ראור חא (כ תקגוח רבות קכועוח סדנו כעזר בחבורר דלזו ,מלבד
ע קר ד סוד לרחז ק ולגדל ננ דענ ם לתלמוד חדרד נוסף "זד כל רבא למלאות זדו
לר ות מכנ ב ת רמדרש לדות עוסק בוערד דן מכנ דע ר רן רבא מע ר אחרת לישת
כב ת מדרשנו זד שבוע או זד חדש ובוצא מחךנ ם כנ רחבורד לרשג ח ו כעסק
פרנסתו מד דאפשר כאשר תבאר א ר בתקנות וע ז ד סעד וסמיכד לחורך ע כ
שמד נאד לד המב ן דאורית א עהן כגרר כשלח דשחדלוח שרו של עשו למנגע ח ו
מבשראל תסכין דאורי תא תקעו כף עקב וע ז נחלשד כח דנבואד ונתגכרד ר עשו
ומאשר דיר רחהזקוח לישראל לדייח כינידם תמכ ן ד"ורייח א אד תחלש כחו של
עשו ותש כ ל שראל רגכואר כ ב כמיש רנכיא ונבאו כרכם וכנוחיכם וכל רחקגות

כי

עי

גל בעזיטבןלבךמונבויי"ישיי"ייי

אגרות שפירין
1וה נסח דמצבה נפיה שרת ראשנה תוי סםסנכ

פנ

עזם ורפת.

דם

ע4חיקך ארון איק ישםם ועקת שבר תערד כ דכבה טנור1ר אשר ה1עי
א א אוש

רב ם יהא רר דרך מהורד עת ספוד א עג 1א חס טתימ'ד שי
ק פ אוהבביב ושש ראש ררבנ ם 1מיטד דעת מבע ס קודש רקדש ם הכפ
אי
ס עט1ד רתמה הנורר המהורה הרב רנד1י מענוומנדוי
חרש פ נבז
החרוד הקרט אד1ננומ1רנ1ורבנורבןשיכיבג המיה מ1ה?כי
בהרבנ טרד פסך 1צ בעהטחש בג וששכר ושאר הכור ם נפטר ך טבת
י רביע בעפרא הא שופר ה
1בכ 1בנפש טרהע
ת
וה
ספר 1הרב ם אשר ה בר 1נדפס 1ררבה פעם ס ה
יבג ששכר*) כ)
א)
רא
י כסד סדרות מתרנ ס ומדר ותנחומא ורש
אגרא דביה 11בתוכ 1באור םע
ועודן ק אגרא דפרקא ד)סע'ןננם1פ ס אור רך םיהרר'וסף עבן1י
מנ 41ספרד] ה) זרך פקוד.ך  )1ברכה שאוישת 1ח'ד1ש ם טשנות טכסה
סשנות ותוספתא ברכותן חן 1ה ה ברבר1עי משגות
ממןו
1 ,ה ברבד
סדר ורעם וקצת נטרא טס שבתן מןחדוש מדרצא1עי המכהן )מנד
הר ף 1נ1שא  1הראים והמרדכ
1
תעי1טר 1עפס כרכש
בדפוס רושי ם תשבכ סדרו מה ת ב חד דף דףן א) ר ח דודא םועטס
מגיהן ב) שרה ומערכת א כ קבי
ה 1 -כ ברכערךרנ שר ה -
הס רני
תקמ1תפי1תכנ שרר-מנ;א1פזקצ1 1אנחנ 1בד4תנ1יה1תדכרנ1
כסא מרכבד יהבורא רוה בקרבנו נק שם הס הוך רני שרד 1ש '0בקרבן
שם הקודש 1צכ אי'ס4דן כנ רני 1שפהתו
1 .הר ש) שר ה '1ח .נא
תפ מירצון1ינהת ר ח  1תשן ח ה1ספ1ת מדרצ'א  -שם סור מרע
ששד טוב ;נדפס כספ -אנ חסרו היק
 תדפס בסתקאטש תרסיסי ה1ספ1ת ;ד1י
יקטן סי צ'ט
סהרצ'א דשים
מעצם כח ק
רפחבר בשט
בהסכמת רב מ דרכ תשובהן ד) הרוא ם1פ עגםעונד וכתב שם
י
נ
ב
א שרפא נדפס רק ידונמא ורש-ת עורירוי את
רב שטואיז  4מפרעםסי
החשר תנך הכיעפ פרדס תודק
זכה בעוהר טון דרך
כי
ביס תרעם רנתן טוןיקנט
אם
קצת מס רישע  -וקצת  4קו
עדותך
מהרציף1פ-
ערת ו) הנהנת מררצא 1משכ בני' 11ורק 1תקונסן ח"ן רברס
נחמד ם קוטםעננפ ש1נם) ט) ח דוש בנ וששכר
טמנת טחים -
ק עשר ת ממר שרי עף'ש כהקדסהן כן הכסת רששויאהד קדוש
1ה1אהי

יחיי.

אייטיך

עי

1עי
ע
י בבי רישיס

עי

ית

יי

עי

כי

יפי

שי

בעי

עי
עי

וי

כי

י

יע

יא

עי

יי'
1י

*ן שמעוי מ 5ק של ונ; 1שוס נם גששנו '1קק וס7ד ועת ק מתנדו 5 1
שלפרע דון ןעתקד שלית ענן ץ ונמו ש11נ 1ננו גס-פ נח נדן ,דמון ד 1ד
קמן ואמדת נדמ' 1וגו 1 -ול מ
1 15,ד נתבו על דמצנד שמד ס נמ ששמ-
דאו נ ; ס ילו ןש,ע נ" מון של תויר 1ד נ

חדו

יאשי

פד

אגרות ששירין

הדסון עם הנהות נת 4אמוגמ] כא)ס"מ המצות ןעפ סוד ש כות המצוד
לסם8ר המצוההיו] כב) הגהות מהרצ א על פ הר א מגרס ואז כעי הרוקח
עם יצ רה  -כס תקטת תמכן דאור תא כד) אזהרות מהרצ א כה) הנהגות
י שהעאו ח טור והר ף ודרמב םועוד וע ן
אדם (וטדע כ ה עוד כתב םע
לקמן ס" צא בכתי אות ע"ב ואות כ) נם נדפס סדר הקרכטת ג סדות
זהי,יעסת והקשותע מ,
ט בדרכ ח ם זן4זם גד,שמסוח לם תשצ ח וכן
נדפס [סאנ ק תרע ק גר סצנה והוא סדר הדיקת נ ח וע,ד

י

הטעם אשר קרא סרן את מפרו בג ששכר הוא עפ מעוטה ינדפם
בחחית ם ב ת שימה אשר פ א בנסעו לג ת רבו רבד ק דחוזה מעוכלןז ע

חישב על הדרך בנו לבן עצמו ונפשו חשקהידעת מקור מחצבתו מאזה שבט
הוא ולה ות בהגע תור וט דחטכה תםד דוא מרג ש בנפשו חוטפות רגש
נע מות קודשעד להפל א ומא1ין זאת כ א א שהוא מטע החשמונא ם באויר
אנט כדן סבתאטת1ירע שרעפובקתו דמד במשו כ בה 1ת 1בהבין
שא' את פ רבו שז
ושר דבר אטת ברח קדשו דטפד מסוף עתם
ניהחתה הקדש ועל טרם שאיוהו פתח הרס הקשש
להח
עד מון "גהבב"ויכ
יהנד כ משר מחצבתו-הא משכסו שי "ששכר שה שהת מרגש שם
ק-שה תרה בחסכה ד א לאשר חח בעצטו ה חי ד ע שי השמתא
עכתד ק -עע קרא אח"כ את ח
רמתך ם חסנ קרש בשם מ יששכר
רעי בך בהקדמת ס ודע ב נה יבא חק (ודפםיקטן ס "ר) עזה נב 1טעט
אח מאמר דחמ ש להמכה בשם שר ששכר
על אשר קרא מרן בבג -טשכרבו-
ע "ש בראש המאסר וע עוד בהקדמת דרכ אמתה לחוכר מ ש ברמז כעגן
זה ובאד כזח ותר בהקדטת וער ייפשכד *דרבז בקודש שב כ על כן קראת
י שם דכתוב ( חזקאל מ ח) שער ששב ר אח ד כ
שם דספר שער תישכר ע
נננסתי גב בעה" בשער הזה זהי אחדע ש ובשו ת מגחת אתעזר ת"ק
דליקוטיס (ס" ה ז"ה וכ,טאנ) הנם ח בסוף חיק רבע]

י

ר כות
,דגר תוידות מרן רק נדפם בכמר ספר ם אכן מיפנ א ור שנ נדפם כא ב כ_א
א לםי קט מכי הגאי דו וגם שאג סב רות נשבר ם ומשבי ם אשר מרז יחם כנפרם ב"י
רד בזבד ספ סעו גנםכגידם רם אשר שסרו ורדפו את דצדקס תימד הבעשט דק "ד
ת ור כ)
חימר כמדע ידגם יכבוש את רמיבר עם

ב_

י

ומתחיה הננ יהעת ק את דקרמות סרןיספר  1בנ ששכר אגרא דכלא
דוספות מהרצ א (ע"ס מסו ט) מעץ ננ ם (פ ע ם אור הח ם להר וסף עברן

ז ל) וממט חד ופנה לש טחו ודרכו בקודש

אגרות שפינוין
בעוד" ןהקדמה למפרו בג ששכר]
בג שומכר ודע בגהיעת ס בדעת מה עשה שראל רקדש נהו 4זמנ םוהן
רמך כ "4שרת 'קבל קדושתם על כן נפשם ודעת מאוד בהתחלפות דעת ם
רטובה ונפשם מרגשת ב ד דות ער כותנע מותנו לות שפע ךקדושה כפ סדר
ם הנאהבםיהנע מ ם והן הם הנבזבזן סגאן ד ה ב קוב ה ינשטתהון
זמי
דשרא 4וננוגס בהם מזבתעז 4הטביאחרנ ומפז גטם ב שמחה
שטחת הנפ ש הסתעגגות בקדושת אור נער ב החופף ע 4ראש בג שרא
כ א כפ הבנחוזה א מתקדשת מטומאתם מעב רות ום דחול וה א כען דוגמת
 .כמשארו ל כל צד ק נכוה סחופתו של חג דו כמו
עוים הבאכי אהדכפהבנת
כן החכמה תעוז יחכם בקדושת הזםן 4פ מקומו ושעתו הנשפע לו מן קדש
דם
ל
ג
א
העלזן בשנם כל הערד כקם קדוש ם ובתוכם " אף פ כן ן וןוערך
כ 4הנשמות שןן גקב4ד ע כ אמרז ( 4ולמדו 'המן המקרא) ח ב אדם לרקב ל
פג רבו ברג  4כ הקדושרהעיוגה הנשפעת מן דקדש בקדושת הזמן אןערך
הרב דומה יתימיד ובהקבלתו פנ רבו והו 'אחד ם פנהם איש אל אחו
משפיע ומקבל והו לבשר אח ד כמדל ק נר מנר כן והנר הקדש רעלון דנשפע
ורנשעי ר אוהות התור ה רהנה גט דנה ש ה א
בחשש כפ עתות
אדתיות רוחנות דוסי
עלכן בר אבותנו תור ה הוא בהתאסף ח ד סמל הבע תות קד ש לקבל
פנ רבם הסה"נ הנהוג שיאמר יחם הר ב אזה דבר תורה בכד שע 4ד
אותו ת התורה ושפע שפע קדשדעיוןהנשפע בתוספת אל דר ב ממגו "טקו
העדר ם עדר צאן קדש ם והית ות המה ד  1לצ טחת אשר ע 4דם תר ר
המשכת שפע הקר ש מס לא הדבר תור ה שמסן הו מג 1ק הסה כפ
קדש ת קמן וכפ הכנת הנפש הםיחדת אןזםן זה דזמהיזהואןנפש דשות
לערתך ך מ המש המתעטת מ ב ם דחף
אשר
ות
בקחשתא"
תד לםועיקר
ימנ ם עה ם ב מ
טאע  14מסתם ם
י
ח
ד
בהגדש"
הרע-הקרש
בתרד וראת שמםיענן שאמרו כעדר
בס שר
להועי
בעמק הרבעםדחיס ד ההוא מאן דממתכל בההוא מיה דקאסר רבו 1מ
טה תתטק כמוהתימ ד המסתכל בכל פעם בכל דבר מדברי תור ה שק בל
מרנו ולסד ממס חכמת 1ודחכםה קרא קד.ש כמרא שלח
מקד'מ
נח לד בכל פעם חכמך ת רה להתכתן דבר מתל דבר כמו כן אותו דא"ט
בעצמו כאשו טמתכל בכ 4פעם באותן דבר וערה הטטפע ט מן הק "ש כעת

י

י

י

יהתרי י
,

א) ומק

גימש דט"א א" קן

ירך

עף-ש

אגרות שפירין

נו

וגם ב מ החול חכמה ת רר ררוסזת בקדש עכ רשמת
קדוש תדוסן תוסףי
למזכרת ף ומבג נ כי הדבר ם אשרעפובזכרוגנו את אשר הזםןהש"י'נו
בעת ת קדש
דא רעוא ש ד  1אמרנוירצון'פג אדון כל ונזכה לגאו4ה של מה במהרה
ג סנו  1שסח כמעשו

י

[הקדמר למפרו אגרא דכאה]
בד

קעל ד4ת התזרה
ספר אגרא דכ'ר רוחקא אהבה דוחקת הבשר חחידפי
הגם דדע א גש בנפשו כ עדן 4א נמהר מנגע השש אשר דוא בעצסז ה
בעוכרו בהת'עסקו ביענה וטרור ס בחסודות תג 4והנאותו דמדוםית וא ך
גרב ינפשו אכו' ושתות ממעם החירר אשר מרוס ם משכנה צא ולסד
חזק שה צר כן לח ות בק א ם נמומאה ומהרה נכד 4דאיר
מדירותשי
בנפשם אור דתורה (ע גסנדדרן בחיק) עבז זאת התורה בראש הוט ות
תקרא מ פת (שעד ן ד א פת) סור דגה חמר'ב(עדן חסריג) ואמרחין
דבת ק ד וצאת מרר חורב מת"בשת באותות רתורד ומ שרוצך לראות
כלנא פק תא בענו דארויבבו ב ןככ גגסק התורהעצות מרחוקיכ' שש
םשראי אשר הם מבג ננ 1של תורה והנחיאנעים מאמר הנב אנרז לכס
נר וא 4תזרעו אל הקיצ ם והתורה והמצות שהאדם עוסק בעודנו בחראות
י הקוצ ם זחו וטף כח כקוץ ודרדר דמה
דמזטאת התבל ~הקט כזורעא
כוחות הסט א עכז כך ד א דרכה של תש,בד מדאור תא בב טו 4בעיסא סג
עד אשר אראי 1הש נרחם םע עסק התורה זה א תלמדהו דעת,תבונ ה
ס הואעזים רתשובה
'תקן מדותו באהב ד רב ד גרמו בפסוק מ" פת ,
כנודע זה ט כשפת רוצה 'שוב כתשובה .סור הנד (ות'סרהו התורה
דעת) והנד בראותנו ארבת דתזרר ינפשותאז
"שראל אז כס ם ה"נ ם 4פנ ם
י
רנפו הסשכ,ת תכסוף ותשתוקקי נקמזו מאסר וכפ שוריו נשמתוכןתגיד
ן מסתר תרופות ומזור לנפשו פעםם יצדכ נפשו ולפעם ם יצרב הנלו ם
י
א"1יטובה כי כז עזר מ"מ מרוט םשענפ נשטר כמה וכמה קבעו טחמורם
ג ענפ ם אחרם ש בספרת הס פ מט" וחבח
ות ה מ ם דמקךש ם לה הסד שבתת ה רצה המו בחסדו לה ות
ב ת ב ת ועד יחכסמ 1ח 4אספו חברם מקשיבס חרדם לדבר ח ונפשם
חשקה בתורה והבורא ת שיא ק פח שכרם והע ר את פש להמצ א תרופה
ננפש כפ אשר השפיע אל בחסדו ,הצץ מן החרב ם שקופ ם אטומים

י

.זה

יה

.

אגרות שפירין

ט,
שבדור

ובפרט
יכתורד ראת מדשכחד המצו ובפרם מתגבורת
.
"הותחקיימזפכורתת ' ו"בנגי
באור ארו יעמם כתבת דדברם האיר
דחבר ם אשוי מצאו בכ 4פעם רפתותתעיה 'נפשם עם אנכ כאחד מדם
נ דע :יתבע כצי פעם גהערת דתורד אשר הע רה את נפש
א' יר
דמך

נאמרו תשע באם פת
ירצ 4ד מרדת זכו -ד ות דצך איד רובםככיס
חכרם מקשג ם מד סכת כובתו גק שם דספר אדא דכ4ד ומלשק אתר
בק ז1ה מ אס פת "בתכיה (ועד טעמם אחרם אשר כממם למד א,מ,

דציך ישרוק

י

ע זאת :4י בג נ השר דבר א"ר  :וב ם 'משמרת תעדם בם
ר ד די
במרלד שמן מטעת ל ,חכר םדמקשב מד-פצם בקרבת אמת סשאכ את,
דדפצם בק נטר ןככ כ4ך ם4דןיסום דובקדט שסם 4א כאפה

עקב

רנ

אימר יאדבת -אמתמ ,רדןר.א דאדם ורשתבדו 'אמר אתשיו

ה-
ידבר ,לב חרד 4-ידיעםאשי-לתקדברס-ברגובית דעת
שית דעת הכרםהמקן כס לד א.ך
את הא טואתשדו אשר בתום
כזד דער -סחבך ם
יך ונכד ד דרכ
-

דן.

רומות מ-רצ א ,ם סמקתן
לדק-מר
4ספ-
ערבם עף -בר -דם אשר רפיא עצר רגך4תוש צבך הרב ההסד
קוק דמ 2רמם:וצנאינד דא ט-רצ"ד טזידיטיטוב,ומעט ר ת סת'וענצי ק דת מצאת דא ת אשר "ב דרכ מבן ת בשמד קקדווד ד א חכמת
דקביד ימלט 'א רד ת -א .מלת בדן מ ד מתו מ אשר -עם ק בהכמר
דנפ4אד כסוד טוט עמד ע 4דעת י ת משתוקק מא,ד יתכמה דיר אך
מחכם רדר אשרעיה 4שס ם
ת "יא מצאת  4סעד וסמך
'-
שאם הם רטתנורקדוטסנח רנפש אשר הדא דו נררן4ד שבגן
רסכמ -כא"רגאעמשסעמ תקח אעם
דרקע ודסתר הדכמרדזאת בסתקישוש
שמן מדם א ,דורש א ,מבקק מד"ת רעם ידתבען בפגמות דכר דם
ומטדי מ וה דנהטד אשר דומבעד ב 4א ה פתחץ פה מערם 4העזנפנ
נ רשטז החכסד רנרנתה ע כ מעתם ה ת
את פ הס
רחת
עוסק בה רק בדרך רלה ושוב עם מאת ר ת יפעמם ימש 4וש הה בפ
דברות כהום שנם רבתנ רקחשם דיכו נמשחות אןיע משבת נפש
ישא-
הזוקקה -צמאה  4כארץ ע פה ועיד בדעת שזאת הוא עצה ההתנת
יהששות דנאנחותיעסוק בחכמה דנפיאההזו והש ת ה בעזרם כ יאיעעב
את חס דו תבר ישמעו -כר ט לפג אגש גלט החפצ ם כקרבת ט דורש
האמת אךיד ות שנפש ודעת מאר טפ" ערג ומצב תסות ההומר דטנע אן

בי

י

אגרות ששירין

סח

י

ל רעד יזויבת יהססיך את החבר ם
התכמר
מנה כעת זב ת לקבל פג אפ רברב הרב רחם ד דבקתי הנ ל ודא ת1
מיא ומש בקדושת דחבטר הספוארד ריע וכבר ה
פתחץ פד יפנו
בענינ החכמה והש עוצם רשתדטתו עלות החכמה רנ  4ו'הפ צה פג
תב 4אן לשער וכה ום נשיח ד בכת בת ד הרב המקטי ע ל דבר דר ם
רב מב ם 'הרפסם
אשר פע 4ועשה כען רקדמד ומפר עח אשר
ה
יסו הכרז דבר איקס
וע
א4ק1
י פג תבל ידנדנו דשיד ד
להפצםע
ח ם כעקן תורן הערן דאשא 4הלדב דיבטה יחכמח דאמח וכמד
היכתא נבורחא א כא 4מ שמע מדברו דמדר ם ובקרא שנם ושיש ריתות
דא ת כסה דכר ם אשר כבר ד הש ת עמת עשת דדבר ם בב ת מדרש ט
חספא ואקכחנא חות
נמה דברם ראט אשר דיר ק הרב החסד הני
מרע תא שענןיענן באותועגן טערחבו רדכר ם עב דם מעתק 'מקמרת
דבר הרב החםד דני 4ד ות 'סערת 'אנש גלנו עם תוספותמ.ן אשר
תעו רש ת והת גךג בהם טבת ען יחקקם בלב חברם המקשבם
ודל והע משתעשע וסט  4בדבר הרב פעם כמשף פעם כמפרש
שבאר ואתם ד ד כש הו הדבר ם האיד יעדענ בם ח'כז יבטח דרס כם
אלק ע עסט אל עובט ואל משט
ח

המקשב ס י-עצם

י

י

בהנהגת מור

עי

יא

חית

דח ם 4הר עבחן
כלקדמה יספך סען ע ם זרם
ד אירם זתןי לשתי ורםידעתיעות את עף דבר בבקר בבקר7רי
א-קנאת ר
אחן ישמע יסוד ם כ קנא קנאת בהיים
הפא המה רקון
צבא"אחץינ שזעים
סמא ר רבת עקב כתת הערב רב רסעךבם כשראי
שועים קפנם (קמנם המה בים עדם בבג אדם) מחבל ם כרמם כרם ד
הטעםד ם סמל הקנאה המקמו בד ה הן הסד קצוצ פאה ומנדף
כי
בסרא"
צב
ת וחטבו ם סיטש הצוג ם 1הפאו דבר ס אשר יא ק על ד איה ט
י ב ת עקביספחת -בדרת זר דרכםכי ה םיצודד נפשות יהרה קם
כמפחו
ע
התרה ויחבקח ק נכר ם ה4א הסה הכטות התצונות כ נהפק רא נחא
להם לפרקסעי הםשי השא התרה ומצותו אמרו לאל סור ממט ודלח דרכך
4א חפצט ש4ו נתערבו נט ם ולא הו סכת ם בשם שראי רחרשת כ ביא
ק הנד ד ום המקו שראל יחסר בדי דם זלניתםיימדרם מצרפם
כצ וף את הכסף מחסנ ם ורקוצ ם זהברקטם רמי ם עמרם סדחמשד כתזת
הערב רביטר בננ הונפית ה זע רא מיוחא אך הצקתנ ררה בטנ בראות
והסה שעא הדח וממד ם עף ט ח4
ממקר ם 4הכעס קרא ם בשם "טראי
רערתט נפוזתיט ואת אז נ ט קנז פטלים לסרח ק אח הכרס חסד מעל

סעי

י

זעי

י

אגרות שפינוין

פפ

נהית ה ומושב ם בפתו רזונה "נער ולזקן חלק מהסלע חכם ונוחר תם מרח
כלענה ומאד עסקה טחשבותם דחצוגות לבטי חנוקותשי ב ת רבן מחורת
אלהנו וילסדם ספר ושון כשד ם כ רוח ערצם כזרם ק ר בחשבם אם א1
שקף  1רא ד
לקקת
מ ם א ן ת ש ם שמו שם ם ל ז
יאטת אל
י%טררם ככסףמיקק שבעתם אמן
מן דשםם לבער סמו תהםר בד
חתה
כן אמר השם
רצת יכתיב ספר
יגה זה כסה עתם ומם כאשר עבר
ר
י נחית ד והשם ס אתיבם
שרון לבג שראל אשר לא קרב א ש זר בחב"
לדרכ ר יתורשם "צות 1דרחק רה ק את האנש ם (החמא ם
"
יאכלשות
ומשתה ח 1ח" לד בנפ
מרק
מידסתפח בנחית ד
תערבו עמהם במאפי
פ סלם החם מגאל שלהםועל בטח הם שא אומר אררשוכבעםכי בהמהום
י דבר ה
הסדת 1ה ה זהר באזהרה מעלה
א" כל החרדע
ומכחלת לדרה ק את בג הם ממלביש נכר ם ומחכמות חח צונות ומשוטת
הגו ם ויגדלם מנעור הם באהבת דתורה כ דנךקריב וט דיבא"בער הקוצ ם
מן הכרם ושם ה צבאות קרא עלנו כאשר אברר א ה רכל עפ מאטר
התימוד והזוהר הקר ש והמדרש ם אשר חכם ם חגדו ברוה קדשם טראש ת
אחר ת את אשר ה ה באחר ת ה מ ם אשר חוצפא מנא למאד קודם ב את
משחנו (מדמוןער צ ם כתזתד וק מן כ 4חמס ע4
ואנהג נפ ש
עברסו ום ם אפ ש הוותדאי
ברתחלת התגלות
מגן בעזה ר ועת דן 4ה ות לבער
מלך הם,ם ח כמובא בזוהר)
וה כאשרעיתה הסכמת יכתוב זאת בספר הזכרונות
אמרת אלבהנאאי
דבר הגרוי ם אשר הו בארץ כ מ אבות ע כהסטך דכר [א 4דכר ] ס הכרית
רנשאר "נו לכרכה מקדמת ם אשר אחזו שער תורד  1צאו ליחום מיחמת ר
נגד האנש ם המורדם באור התורה אשרב לד נכריס ספקו ומצאת רא ת ד
הרב החם ד הקדוש מוהר עבץ חגר חרבו כ שמעאל בספרו אוה"ח וקצוות
כגרוב א דקה ל על הם קח לה גדולה סהגאונ ם קרמא להוב ח במישור אך
דאנשים דאלה אן לרם חלק ונהלה בגבוי רקודש וק לל את גן דם פתאום
%ר ות בעוד ר בעת ם דילו מקרבו הרשעם ראיה ופרקוינטר עול רתורה
הם ובכל וםוום צודדםנפתית.שראייוטזע בקולם וא נק גפישמיג,
בעוהיר (כ כעת ה א גמר הבדורשי התתקע"ד דורות אשר קמטוביא עת
וברור דור אטשיסבול והפלגה ואנש מדום כאשר תבאר א "ה)ע"כ דבר הרב
החסד הקדוש הנ"ל לא ספ קו לרעה מרגוע לנפשות ישראל אמת ם כ דברו
המה קטנ הכמוח (הגם שהם רב האכות) לפ דורסעכ קטת ונתעוררת
יקביע,ר ,הב סבב דבר הרב ההם דהנ"ל להות לטשמרת" יבניגיל ולכי
אשר קרבת אלה ם חפצון וקבלו האטת טס שאמרו וחלש אמר נבור אנ
ללחום מלחמת ה קראה ם תוספות הנהות על דבר חרב בושם מעז ט ם

סים

עי יאה

.ד

.יא

יתיתו

יד

סעי

נוי

עי

אגרות שפירין
(טדטעס ם הכמום ם אשר עטר )זה איד ם עזורל ש קבעו דדבר םב'ב אחנו
ו שסו כ 4מנמתם כחבטת דתזרה שבכתב ושבע"פ והרחק דחקו
בג שראי
מע 4הס דחכמות דחצונות וישונת הנכר ם ובנד הם ומנהגם ום אשר תן
כתף סוררת בדל מקרל דקהוכי ב ת .שראל רו נק ם לפג ה עד עו'ם
כסו טדקרמ ,מרר וראת ה) הזהרקןבספר
"צאת
הה ם אלישח 3ר דחסי הנץ (אבא דכר 7א ה במקס המצמרך) ירכת
ברל החתן 'אדםיעת אשר מצאת דעת קרש םיהססך דבר איה "מהברת
השדש הטח חכות הקדח עמז ' ולצאצא צאצא ער י4ס
שא כן גת בדבר איה "התשח עם ררשע ם
חאת 'דעת ד ד
דסופקרם דאפק7רסם המו עד שודו על האמת שכואי ד כ כבר אמר
והטס
ר
ו
כ
י
וחט
המיך החכםיא חפון בם" בתכתה מ אם בהתמות

יר

היה

דירא י

בדבר הם דנעמ ם רב אומרהו שקודיימרחיה זע מה שתשכיאפ קורס
ע אבי אפ קורס שראלכי שכן דפקר מפ
רי 4א שנא איא אפ
מי
י ודנד ש יהתבתן מה דנרצד בדבר ר אוסח כי שכן דוי סתם
אב
ע
פקר טפ אכר
הנרצה בדברו ראפ זרם שראל
י
ח
אפ קדם 'מראי
"
ה
ירשכו כ ץ שדוא א ט חצה כ אס בהחג-ת לבז באפקרותא תהםר ממט
משא התורד והעביה הנד אפ אם תש בהו חביפת חב -ת תשבות רנד
שחדי תאחז ישעת גאזיתו להט ב עוד ע 4רבךך ובכי פעם תח,ק ותר
ח י ך בהתרחבות הדבור עטו כוח ם שונ ם ודוא מנרצד בדבר רשי
יו
ישם כ כד ה כ ש דפקר מפ שהר הבריכפר (ר 4עכ עשה זאת לרם רמע
דקדק מאד יהש ב
י
ע
עזי טשאתירה ומצות) ומתוך כך מדקדק (אם תשבח
יזיאתוכי יהשבז דבר
דברך תשובות כוזבותבמי צות שונות ולצנותובוצאז
ןעכ ל ע 4כן חםי יזרע דאבאיעבור אתפ דבר חז ואןרצונ
המקובלי
כדגר איה לחת וכח עם הרשע ם בכד להעם דם על באסת דעת גם דעת
הנאמרם באסת כש דפקרו טפ ובאו להשב
אם ראו הדברם
במל צות הם אשרימדו מכליוגונות הרים וכלצנות כ זה דרכם כל הום ל פות
הישוןונופת תמופגד שפת זרה כש רתחזונה אך כל מנמת בדבר א4היהציל
את הנפשות העצמות סאהגו בג ישראלויהצ ל את ד לד ם אשר איןיחם כל
מום לכל תחתט בסו'הרח ק נדוד סאה* האנש ס הרשע ם האלה אשרפרקו
עול משא רגר חו"ז מעי ייוארהפ ורברו סרה גם על מצות ת אלח ע
המפורשן כתורה שבכתב כללוווי דברגרוע ם הם סכת הקראים אשר כבר
דרה קו אותם בנ ישרא' מחבל נחלת ה עד ששבו לאומה בפג עצמה כ תר
חגו ם אשר הסה רחוק ם מגבה הקודש והנה האנש ם הללז כ"ש דגרע ט.8
המה סתערזבות הע"ר מחעסלקים רפאים גבורים ענק ם
אחטא בנ ישראל סורו גא מעל אהל האנש ם %א היה 'כם עמהם שום
התחברות בתתון בטאמל ובמשתה וכ וצא עד ש בא בעל הכרם  1כלה את

ירט

י .ה

ב.

האל.

י

אגרות שפירין

י"

קוציו הנה ה 1בג ישראל מהור ם ונק ם ככסף מזוקק שבעת ם רגך 8ה

רעיתיהנך פדיה
יאמר השם

מספרבג שראי כחוך ה ם אשר לא מפר ולא.טדאם,כן
(עכ רעתקנו סדקדסיתץ יספר 1בנ"י]
כלהא

מד נכבד ה ום אשר נתבשרת בשירר פובד כה וצ א לאור תעלומה כתב
קודקס של כבוד הרב החם ד דמפורסם בשראי בתורד ובקדושות
דות
אשר שבעל כסא ההוראה פה קח רתע
כק ש מהתיעקבצבי אי ס
ובכמה קופלות והרבצן הרבהתירה בשראינהיה שוקד התורהועלדעבודה
י-
ם מג רסא ברגע והנה הקב"ה בעא לארחא
בוט וב 4לר ממש לא פסקכ
כתפ מה דאוהעיהוינןעדן בק צור ס םאבי מרחועמי בתורד ב ומןזערן
מח שיא פרח ת'מ ד ות ק במאה שנןוהנ ח ברכה אחר 1כמה וכמד ח בור ם
בננהה ובנסתר זה תה חמדה שחה עד היום
והן הום אשר נתבשרת בבשורה טובה אשר החח'ו לדדפם בעוד ספרו
ר שלא כאשרחכם.הדיר עדוןונדו ,והנד
הנחמד מלא הרוע ם והוא חבי
דמתעסקן בדבר מצדה ש הרו פג לתן דסכמת ספרו רטהור דג' ורנה
מעוים ה ת מושך את ד מזה ובפרם מנשסעת אשר כבוד הרב הנאון
י ספר
המפירסם רשכב"ה האבד ק 4בוכמיבנו הרבהנאוןנ כבר נתם מהודםע

.בחם

י")

עי

עי

א) דד ץ דנ"ל נולד כשנת תקל ח כמרעמהילא לאב רר ר נתל זב תתגדל אצל
וקנו זנכראד) רר ודא נדנאק מ 1ר צפי ז ל שדי אכר ק מעזבת (כ כ כספרו חינוך
כ ת רודד שח בר בר ותו כ ב שנים) קבל תורד מרבות דקרחמיס דמגד מקאותץ
ורדם מ מרימנוכ ודחזזד מלוכלץ וכן רביא כח בורו משאר חלם ד רכעש ט דק
מוררא "ר מאפטא דקדושת לר ובעל רחנ א ובם קר כ בזר ל ובוורר של רחמיר
רקדנה מן ד צבי מךדטקווב רא ח שב ובו וכספרו ח זוך בית דודר (פרק ג) כ
אלוןי נעורי דגאק ד משר נ" רחכר ץ שגארוא(ריא רגד ק בצל שמח משר) ח בר
ררבר ספרים בבלרמייוצרת וכראשם ספר מלא דרות ם על רוב סוגות דש"ם וספר
קדלח 'עקכ שדוא מפחח נרול משכוח א כ עפ קבלר שכל רצדיקים שכהורו עד
מאוד מ ו ר קצרים וח רק מ"ז שמם נתבקעו ליש כר ש מ ט נמן תקד-ד ומ כ
כער רישא ברקרמת ספרו מלא דרוע ס כ שחיבר ספרים כממן שמן ז ח ז ך אך
כזראד ח כד והד וע= נס קרלת יעקב רומ ח ברורמת רמו"ל שחושב כל שמות
רמפרים רזדפמהן ומבת יבן מר שבתכו דגר ק כדסכמותידם בשכחו של דמחכד זצ ל
כ) רוא דנאל מת-ר"ר רב יעקב ארגשטיןז ל דמפורסם בהריסותו בע"מ ס ישועות
יעקב מטר ב"ר מנחם אב תקצ ט וכנו יהירו דר מרדכ זאב נפטר ע  5אחיו ז

י
י

ין

יב

אגרות שפירין

דנחמדדיזד ודארבו כשבחושי קדושת דרב החם ד הקדוש הסחנר וצל הומ
א כזלת יהשב פג הם
בא לה ות סגףידבר הם כהדן נןסיזא וכד אבלי
ר קם
ובפרט שדננ כמחו בביבריעשות נחת רוח "רצד קכגןעדן וזכרת מ ס
מקדם בה ותם עשק ם בחברת חבר ם מקשבם יאסר שמעתא איבא
דהלכתא מ ה הצדק הנ' 'כ' דבר 1משב וה עטו הלכה כמדתו ומ עכ
נריהחיץ ה ה איקח עמדם לנמור הדבר
נענת ראש ומעיק
צי
םאבמ
ד שראל לחשנ גב ועצר תאנה אכר פר ה
בהשקט ובמח ביא ל
חש
והשומע לרבד חכם ם ה בז ת רעל בב ת אלק ם
דבר הד רש מגב,עמו מצפהיהר ם קרן *הראל בקרןבן שמן נתבוחותם
ום ב שנכפל בו כ מוב ד למנחם רושל ם לפק דגאב

י

י

ן

פיר**
נאוט המי אייכ%לך' ש
שאנתק ד-נאנ

בעזה
בה ות כ ום רוועד דגכבד בק ק ו דוטשוב בהתוועדות חב ר ם טקש ב ם
לכבוד הרב הקדוש אור שראת וקדושו כק ש טחוצניחירשי והנה באיפנ
"ה דוא משתדר
חרבכ המופלג רוות ק מתהיך כתומו כ ש סדה וסף הכהן והנ
מרחשוון תקצ ז (וקצת מה נדפס בישועות עקב) (בנו ד ד רבי צב ר רש א ש שרי
אכר ק בר סק דל טא ואח כ בק"ק רישא ולנוב  -ובשנת תרכ ב רדם ס מחדש ספרי
ישועות יעקב עם רוספות ונפטר ס גמן תרם ח ונדפם מאתו ספר שו ח ברכת רצ ר)
א) רוא ררר ק מזדיטשוכ בן לדר איויק מפרין ז ל ד תלם ד וקבל תודד
מדרורדיי
ק ם וקדוש ם ד ד רררמ ל מסאסוך דרר מ מפשצווארסק ררר ב ממעזיב ש
י ע ד גאון
ררא ד מאפכא רמג ד מקאזניץ דרש מ מרוסטוב ודחחד מלובלן ו
ר
ר
ב
כ
צד"ל
חכמת]
ת
ו
ר
ל
י
כ
ו
ר
פ
ס
ב
ו
ר
[
ר
ר
מ
ו
ס
ר
ר
ו
ת
ד
ט
כ
מובדק גם בנגלות
שמשתי
ק אות וחילוקים בש ס ופוסקים ובו
גרול ישראל ת ל בשאלות ותשובות וחריפותיב
ע "ש אך נתפרסם כותר לשרבית רזדר ולית ר כדורו בחכמם דקבלד [וע לע ל ס
ג ברקדנית ס רוספוח מד"צ א עי שן שח נר בזר כמד מפדים וע בס עטרתצבי על
ריוד"ק שב דגר ק כעל ישמח משד זצ ל כרסכמד שאול דוא מדשלמת רחגלות
ח בורו דדזוד ק רעל ידו ת פורקנא רישראל ושאר רסכמות עידון יגלון גודל
רששו (ועף מקצת שבחו בדקדמח דמעת ק ודמסרר ספרצגי לצדיק על תזוד ק לדד צ
מורר" אשר זעלינ מדגלות ז ל ע ש בחריכות) ובענץ קדושת נשמתו ע כדר ת
ח-ט אות "1ד וח"ח אוח ל ר וע ק עוד מעגן קרישת צוגו רק כד"ת ח ח אות כ ח
ש פ "!ן
מ-ת"י"יתיחג"ת

בננ:יבג:ן::

תניי

אגרות שפירין

יג

גב' מנדחו יהוצ א לאור תעלומה חסדה נבחר אמרות טרורוח מכת נות
די
ת
.ו
הקדחם וכבר זכה כה את הרב ם בקצתאמרית אשר הוציא "אור במע
ו'
אשר כבוד קדושת מחותנ הרב הקדוש המל
רבות אבלידוע לכל שער בת
יו לחברפ רשן ללחזוה ק1רועיכל אשרעם
גש
מפ
השתדל בנעה רבה ובמס דתענ
ו שער חכמר ובנח וה ח ד
נודל קדושתו ופר שתו וחסידתו זבד שנפתחוי
בדורו בחכמת האמת ואת מקודה הערה לפרשה לתכל תה על סדר העבודה
וכמהפעטם כשה ה הדבור של ח כהמצו מגנו בהות מסתופףבצליצי

הקודש פלפלת עסו בחכמה גרא ת אשר מן השם ם זכה לזה לאד הקלמוס
מלספר עוסק השנתו בחכסח ראמת היוו והנה הוא דקדוש עשר 4ה אזנ ם
והנה הות קהנל משתדל כעת להוצ א לאור חבורוע" הזוהרו 1דעת בטוב כ
תאיר הארץ מכבודו כאשר נזכה לראותחיבורו לען כל עכ כה ברכת ברכת
הדזפל.דיד הרכנ דות ק דגה הי ה אלק סעסוומן השמ ם מ עוהולהוציא
ו לדבר מצוה גדופה כזד תברך בזה
מחשבתו מן הכחאידפועי ולכל חמס עי
ובבא והשי יה ח בעזרו וכיהמיסף מום פן לו אשר אעם עשד ואח וזכות
כ ק סחו הרב חקחש מדה צם ה רש המחבר ולהק עמך טיכנ 1תועועד
עולם ונוכה לפאולה של מה בב אמן
דבר האוהב הנאמן'כ דורש טוביעמו מצפה להרמחק קרן בקרןבן שמן
ד דק.ק דיקאן
שפירא
צבי

אייטיך

אי

בעזהש ת ום ב פ ו צא ב כסלו שנה תקעם ת לפ ק ר באס סו
בא לכאן ההכח החורג סו ה ילפף ממד נח סאסקווע וב רן מניה עפה
כתובה פגם ואחור מעסק שר ותא דאזתתא עשנה ה א כתו שהע ם הס הו לפ
תומם שבעל האשד נהרג ותוכן המעשה הוא מבואר כדבר הרב הגדול מארעם
והנח להות הא ש דגל נוסע ממקום למקום אל החור ם וסור ם להמציא עזר
ותרופה לבתו הערנה ולהטת שכעת הדרכים הם בחזקת סכנה בעותר אז
תוכרח להשמם טן הדרך והוגה מן המס לר יהחבאות כטעםרגעעד יעבורזעם
ן גלענת כוע והפצ ר ב עד בושעד שלא היה
ובא לב תמלונ ושיחר פנלע..
ל פנ ם להשמט ממס ואר השפלכערב .אזן דרכ בכך מעולם לילךבגרויות
ובנפלאות ססנ באתרא דתלוז
.נ דשלמ הגבור ם ומה אנ וסה ח ובפרם
שאן הזמן והמקום ערס לען כעת בעומק ההלכה כ ם התלמור והפוסקם כ
בעוה ר כל ראש ובו וכל לבב ופו מהדל התלאים הנאנחם והגאגק ם רחמם

ם)

עח

כזיע ק ""א דף צי

עא

אגרדת ששירין

,ד

דש בסהרד  1אמר ד אך לה ות שלא כרת ירש כפג הא שרענ הסתטרר
בארץ אחרתיקה בב תו עמדת ועברת בדרך העברה בעלמא לע*ן כמעם
פרד א וה מ לןיא כבר מה
רק בעסק תקטעא דאתתא עטנה הני ורשמתי
שני לסמן יהתר דעטגה ובז עש ת בכד שיא להם א את הא ש כפח

טמצ וט שעבו שים בדבר זבכתויחם ושסלה הוא תר העטנד ותל ת לא
אפסן "שראי הנה הנס שזל עטם זשנ ס כסאות יסשפם לאורם נסע

תיך

הנה מה שבא חט הפלפאן תאס*קע לב ת האשה ושאל אםהיה לה א גרת
מחתנה "ודב אמר שנשפך דמו ע 4שח מה עם הענק וה מקר שפ ר מסל ת
אעפ" שלא אמר רכר ם אחר כמבשר בש"ע ס "ו סעף ד בהנה והש בום
הרכש רכם ד ש מהסרן ב בשם הרן כבר פסק הב רבכו בת רנה
להגם 'התר ומ"ג דעת מרן הרם א מדכתב דעת הרן רק בשם ש מהמזן
(עז ן בכ" אוד בפקקםזע ןבפרמגץוץ והבחגל כתב דבמקנ עטן ש
י רעת רר ב ש הגם דמטאר בכסה שדת שהר ב ש כתב זה שדם
לסמיע
ו דעת רט ררן הם אסריהם אסרו דאק לא סל כדעת הר ןדצר בם
שטדעי
אט יחק מאר 'דבר 1בפשמ שנא
מאן א כא ב ח עןכיח ם
"
ו
י
ש
ד
פ ג מהיכם גרושן מסיא אנן אדבר רר ב ש קם תא ססכנח וכנ דעת
י
הה מ וב ש הע ן כבש שהב א כן בשם כסה שסק ק ק ן בכ מ שהב אכ
חרא ות דהר ב ש דהם חקות כדא ממק לדעת אלו הפוסק םכי שלא בא
ט קר מם ח לפ תסו אפ 4א אמר דבר ם אחר ם [הנם
הט להב ד 'העי
שהחס בקוטרם עטטת הבא גב הנך דעות דםל כהרןוךש סעף קפאכ'
ט הסודע בסתם מ תת פלס מקר סחטוןלהעד מ מ נראה דחוא 'א ס כן
ע ש ק ןכסעף ח ו השכתב שנתפשמ המנהג כרבקה והא דשאייו
אחכ ,פנ דגראדנקע לפרש דברו יא ומע טה כח מסל ת כץשהדתחלה
ה תהבססי ת וכס ש הרטב ם והשקע "ש והא דפ רש דברו לפג חואד מע
אך ששותת בקעשטב אמר ל וגהתהעין עם החו זה ודא סהנ לטע
יועלהעיןטזידע ה
דך ס קר שפר מסל ת מ 5מסף ת דפ רש דברו בחקר
ורן
ש לפקפק ד ל דהא דאסרעדהשאלה אחכ אמטרעת
ע'
דדית זה באפשר דהא באם ריר ד להת ר בדבל הראשון דססל תקים
כח מסל
דאסר סתחלד סתם ששסע ואפור הברה נע'סאוגה
דקאיה משאכ
לא סהנ יכאורה זכנדש הרב הנאט מהר ם חאנט בשם כסה עסק ם ג10
שהבא הרב דחטבקתטרס עטטת סלף קלס ט) ואב אץ לט
רק על
למכסתי
חד ה"ע שאלה אף אט ואסר כבר
ררה כתר תא לט
ב הרב
הרבדדו
תם
ו"
בתשעה (הבאו
יבדע סעף קם ח) ד ש לסמךגם על שמעת מתם
יפרס בכאן שאשרבב דל;ף שח טה דקא ש לטנדי מסרן הב1 9ה" אז
.
ר
ק
י
מ
שיה עבפ בנידון דירן ש ימסוךעז במפרש דברץ אח כ דלא
הנדה
אחרת רק כמס ק דבר  1הראשונ ם
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והנד אגפ כ 4ש עד ןיפקפקע"ז כזן שבאמצע הדנר סדה נו כשקראודו
יפז רשופם חזרב ,ואמר שיא חג ד מעולם א"כ נתבמלו דברו הראשון ם כ
י שיא העדו בב ת דן ואם כן נתבם4ה
נאמנם דגר ם 'ומר מבזדן ר נוכ
הגדתו הראשונה ומד ששוב אמר ששסע משותפויא מד טןכון דה חד דגדד
אמר
אדרבא
מחדש (" ואיד זנם יש יפקפק דדר השותף בקגשטב
מהאס 4קע הגד נם כזד נ' ע' הקוש א הראשונה דהא דנאמנ ם חגר ס
יומר מבזד ,ה דוקא כו'א חזר ,הודה אבי כ,ן וכהודה אח כ מ קר חוזר
'דברו חראשונ ם זג כרן הדבר ם שסד שהכח ש כאמצע ה ה מחמת מורא
וע ד מבואר בתש בת ררב (רבאו הה מ כקע סעף קנ'ח קנ מ ק ס) דדא
דנאמנ ם רעדב יומר מבוד ,ד נ דכא בעד ועראי דבנ חק רהננהווקודם
שנחקרד עדותן לא ט קר עדות אג' ט דאנו נאטן רקמסי תואנו בר חק רה
אנו נאמן יחזור בז
עוד כתב שם דדא דגד כו4לחוזר בו קודם דחק רר זד דוקא בשארעדות
שאן ב ד דגן עד ש טמע מפו אב 4כעדות אוד כון שחג ד אפיז שיא בפג
ב ד "ועד טפ עד אפ  14אם דעדקרא,צון חור בז 4א מהמן דער הראשון
בחזראת"
ו ומשד נם כאןיא מד מן וואט לקא בחזרתו כון שהאשה עד בדבר
ט'?מעד טפו ונםג ד ט ם יחבר שקטעו טפ ובזד ונח לנ גס בקוש א
רב שרשותף שגקעינטב אמר שקא דבד מעורס האם'קע ואדרבא וכר
ואם 4קע אנחנו סומכז
זעזד כתב שם דדא תאמנם העד ם -מר מבודן ה ט הקא כשאוסררעד
אמת שדברת ק אב" שקר דברת השא כ כשסכה ש את דווסע באויו
ידם ורר בכאן טכחשאת ראשה ששמעה מפו לא דוה חרתו חרד וא כ
מד ונמר דבר  1לפג הש"מ דוד כסם ק דברו רראשת ם הנם שדשיתף
בקעשטנ אמר יהד ם ואדרבא וט 4א מה טן השותף יהנם ש"א נים ד,ט
טח,זקתדפוסקםבזה עיןנא בקעבמגףרצהבשם דרן כאשר עיןדמע ן
דיא דוה חזרתו הזרד כון שהכח ש מכ' וכ 4ובפרם
ראר שגם ררן
בגדון דדן ד ש נמד וכטד אומדן דעת שדסעשד הוא אמת ש וכממזך ס"ק
ין (הבאו בקע מעף שח"ז) ד
עוד הוכחות ת4גן
בתשר מהר םמיב
כאגודיח
םיוהט4גמומסיבושו
יהתר אפ במסי ת קצתוכאןהוכחותרכות מעדותר
וכליו ובסעיף שצ ד בשם חשוכת הרב סהר ם כל ה כא דחזנן קושסא דמיתא
אף בלא עדות הס המע ד אז סמכ ק ע 4עדות הע ו4א ח"ט ק 'שקרא אע"ג
דיכא מסל ת וכן רא רבענן ש אמר וקברתו לדעת הרמב ם היא דזע דרוב
הפוסק םחיק ם ע'ו זאפלז ידעתן כבר פ הרה סדבריו רזה דוקא כשחט
אנו מבר את הגהרנואנו מזב ר שמו ופסק כדבר 1סרן מדרס א בהגרתשהע
 1 40משף "ו וע ן בתשובותן ס ק א דתפס זה במוחלט וכן בלח מ 1ט'4
שכזים כאחד הסבסו דבט טם,4ת 4א בענןיקברתיז רכןידעת הנ" במקום
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שרג מכנם עצמו וסכר-ז פית מת לא בעען וקברתץנםידעת הרמב םורב א
כןנ כ סרן מהרם א כתשו הנל]וכן אפייןידעת הסובר ם רבעגן וקברתו
דוקא וקברת 1א"א כי שאומר דבר
כבר פסק מרן מהרס א בשע
אמרדיאי
כדדם מדג וכאן אמר 'שון שח מה ודסק
שמשמעותו שמת ודא יא
א
א
הס
ל
ן
ע
מ
העד
דאט
ד
ז
ב
שאמר
4רא דכתב מהר מ מיובאן בדבר
1
שטקעו געראקט כנפסק שם שזהיא ס קר בדדם א כ ראה דישון זה גכ

סהנ
~עוד כתבו רפוסק ס דגםידעת הסובר כרמב ם רוקא במלחמהגרייח בלנן
ן
ד
ו
ע
בסעך
וקכרתז משאכ יסמ ם טנמידעי ש ראןע ן בקע סעף מ וע
ז דאן יהום 'סברת ררמב ם רק במלחמה גדודה וע ן מ ש בסעף םז והנר
דגם ש ש יפקפק מסה דכתב כקע בסעף רצג דבעד מפ עדבענן ש אמר
בשמו וקברתן וכאןהערי אומר בשם'טותפו הנה מם ק הרב שם ד שיסמוך
י בסעף מזה דבתרת לס בותא מהנ דה נו באמדר
בלא וקברת וכתב כן'עי
העד שגם דע דראשון ה ה מסי ת]ודנה דבר וואטיקע סור ס שהם דראשץ
ה מסל ת וע ועוד שםסעף קל וומעף רנרנ א והנר גם הב שדחי טבשם
י העד הנאכן מהר מ חאגז הב א
כמה מדפיק םדיאבענן וקברתו [שאסןע
כ מ יראותם דאן לשש לסברת הרמב ם תם
בשם כמה תשתות אשר יא,
ידעת הרמבס דמצרך וקכרת 1ה ט באטר רידו מת או דרכאבי דאשר
ששסע שמת או גהת א %ששמע שקבחהק ודו "ט מרא לצרף לה תר
הארדעתהמיכ חמ בכאן טמצאו כלכי 1כ4י מ4אכתי ונד 1אפין בנדשי
צ ת דיא מושי אנש כי הני בפעם אחד ועב פ הא עד פא ספקדץ
שדפק ח כזז שכחבו השסק ם דם קר םמן וא משש רפא מצא עף ההרת
משאכבהפקדון דם ר כ היסקם עכשכבר צאנו מחןשאסורדיר תא
כזד וכסו שכתב הרב הגדול מארעם בתשובתוזוע ן בקע בשם המב ט סעף
ז מן
רב איבמעף שם א דלא ח שנןשיראי יאהד ם בנדשי ציצתוגםיפ
דדרךיהיטאלכי ננדו)וגם שיצרף האומדן דעת שהרוצח שבקדואשאן דע
נ
יקע דסעשה ומהכן דע זר ע"כ שח תר העצה מאז ב הם
שכבר ם פר
שודיעיואטיקע ע' כוצא באומדנתכאיך בודא ה תך כוטו תשובת מהר מ
ו בלא סמית.
מיובלן וחשיבת הרב מהר מ יסמוך אפי
כז כתבת לא להלכה ולא 4מעשד וסיבמחנ בגדול ישראל ושלא צרפו
רק תימ ד הרןיפנ רבות 1מחמת
אות אפלו לצרוף בעימא בבדוןכ
קםזהו1הני
הא ש הרח עפרםשיא ד באפשר
אן בר רר שלא כלת יהד ב ר
לע"ן וידפק על דית העסק ם הראשהם ואחרת םיברר הדבר ם בחברת
חב ר ם סקשעיסכ כעתבעייר כל אחד פתה אל אשר היה שמה הר ח
הש" קבץ נדח "טרא' הרוז רק לפ "חח מעשנת כרצץ הא ש הסל שלא
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יצא מאת בפח שש וביס זה מה אג לחוות דעת בן גדז 4שראי ישמרם
הש" ושיאם ימעלה"סעיד נדל בהרמת קדו ישרא' בקרןב
 ,טסן
פק
דבר איה הטועפ ם כותב וחותם וםב ב כסיג שנת כינר ודעתי

יב

ריבאפייש

בעזהי וט ב פ פקוד פה ק ר כאס מש

ד ד נפש המאור הגדיי המפורסם ות ק וחס ד מתהיך בחיטו ירנ4
המיאכד מיאכת הקודש הרירהזעי העבודה ע"ה פ ה כק ש מד אשרים
ו ותורתו ולזרעו עד עולם
צב* נע האבד דקק מאהד שדום שליסי

עי

קחת מכתבו בנדקהתד הבתהד השט ב1דטם זה ססנבדםאשר
ה ה הטעשד וכעת נשתדכר -רעושי אבדק ק ינה דן אמת 'חשאית בעמק
חדידם ההתקשרות והסכמת ידבר אכלבזמן ה,טא'ד לאעיתה ע4
הש חך
דעת שך הא ש הוא שרש שף אהרן רק ה ת סובר אשר ופשו בשאלתו
עצו כדרך עצה אס הענה אשה שאת 4ד ותן בה ק רא שם ם והשבת לפ ד
אן כאן ב ת ט חוש כאשר דעת את ם פר המעשה מפ האשה בעצמה
שפ ה אט ה ן בדבר הזה אבי כאשר באת יב ת רעוע אשר האיש הזה
סיתר בכתר כהו ה צו ת ת כף יכאב ' 1לה ות בשבואי תעשה ען דן
סק סר ק ב שהתרת הדבר זעה כעת
לדן כבר נעשה
שכבר עמר דבר ההתקשר" וכסה טעם ם בדבר שקשר למקחבי דמ"רות
ההתקשר"ביו
מדדתקשרמ תם גע מזד
ות-גדז4 4בת שראי דע במכרח יהננס אג
ויחקק אע לדבר דדלכד נדון בדבר דאשד הזאת לדמצא יה ד תר עפ
ה אבאר ואדון כרכר מעב ת
משפם דיוורה וסתהי
מ ש מעכ ת ה תר ראשה הזאת דאן נאסרה מחמת שנתץחדד מדעת
א ם קר טע חרה מדעת ששתהע ד השסק ם 4התר הזד דוקא
ידעת זהי
כשנת חדה סתם ב4א שום מעם ובאם נח-חדר לשוס זטת טמר דעת הרס א
בם ז סעף א יהחםר(וע שם בח ם ובביש) וסב ש ננדון דדן דנתאחדה
כד להםר רזה כרע ותר וטה שהתיר מהר ק באשה שנדרר ידם ר ולא
הם רה וחזרה בה זה דוקא בנת חדה זמןמיעט וטה שכתב מעכ ת דזה ם קר
ומן מועט שלא ה תר דאשה הזאת אצי הגו ם רק קצת מן ה' לה וכל דום
לדעת זד לא ם קר זמן מועם וחוץיזהנ שכל ד תר ם דללו הם דוקא באשת
חז"ל שלא
כהן שכברנ שאת והוהקיא דבתר נישנאן ומאוד חקלו בזהוחשי
לאסיר אשהעל בעלד אבל בבדון דדן להבר 'כתה להיד נשא לכהן אן כאן
ה תר לדעת אבל אעפכ שבת :רא ת עם ב ד הצדק לבקשעזר והדופהעל פ
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ס41פמ התורה יהאשה הזאת לח נשא יכהן א9ין יכתח לה דחנה בעת
שהלכה האוד הזאת לבן הס ם בל לה אן כאן שוסעדות ברנר רק אב ה משד
י הדבר הנה ק ל דהאב אנו נאמן לאוסרה כמבואר בש"ע סע ף ח והב ש
ע
ם ראפ .להצטרף עם אחר אנו נאמן זאפ לדעת הה מ'א הוה רקכעד אחד
בעלמא ונאמנת האשד לזמר נשב ת וטדורד אנ אפ לו ב שעד אחד כמבואר
בשתן סעף ד סם 4א אם תאמר ראשה דואת נשב ת ומהורה אנ מותרת
לה נשא 'כהן רק שעד הום לא אמרה האשה הזאת עד ן מהורה אנ
כ הן אטת שה תה האשה הזאת אצל ום פרה ף אך שפתו אותה להםר
ונסעה עם הערי ם וחזרה בה בדרך ובכתר לפג שרצונה"ה ות טבנ עם ט
י דעת לשאיה אם טהורה ח א כ לא
וב קשרתשיבד אבל זאת 'אעיה אזע
א תשל הרבר בביהמד ר אזיעגינ .א סורזה תר רק לעגנ דת יהוד ת ולעגן
.
ד
בקשת רפואה תעיה מדסקבל שבס וכעת שהניע הדבר ל כך שנשתדכה
יכהן צר כה שתאסר במו פ נשב ת וטהורה אני אך לדעת מהראףלעשית
הדבר בחכמהישאול אותה בדרך חכמה ויא דעו אב ואמה בכד שיא למדו
אותה לטעון כך ע"כ ידעת צוה סעכ תיחביא את האשה לפנ 1וידבר עמד
בדרך חכמה וכאשר שמע מפ" נשב ת ומהורה אנ תה סותרת לכתה לה

י

חיהינ

זאת חקרער לטשפט אנ וב ד הצדק ואחכר
וכהינשא לכהן ביא
ש סבסו עמס גדול הסור ם ב שראל כ תורה אחת לכולת
דבר דסדבר,כבוד התורד דו ש באהבה ושש חפ צח ומצפה יהרמת קרן

ך שמירא
צייאיימי

שראי

שאגהק דינחש

בעזה

לה ה הרבנ המופלא ד קר מרה ובבי חירות ,בק ג רפש
מכתבו הנעג בגדון השאלהגיניאה והנד המראות א נם עם ם לנעל וגם
ה ח תחתיהן סונלא ובזדון החסרון באונא וגה שיצא משם ס רבא ושומן
הנב הנה ההסרק א גה רעותא רק מטעם שהרמב ם אוסד כל תמרון והנה
ידעת הרמבס חסרון א גה מטעם נ קב רק שהוא מר 8ת בפגע וסירכא היא
סלעם נ קב 4כ דריעותות אן עדותןמכוונת עיכ יש להכשר הבהמהילוו
והנה נעשר סמן בר אה באומא ה מג ת ב אות ות ח' ר' ונם קשר בחטוטה על

עי

השק ויאכלו עט מ וישבעו דבר הדורש לשלום

צביאשימיך שפירא

דשדא יש

אגרות שפירין

ים

פ ק דינוב
כעזר ום ב וא  1יסנחם יהא שלמא רבא ,חק-צ]י
הגג מסד כנהר שלום לכבוד יד ד הרב דנדוי המפורסם בשראי

לתורה לתעודה כ 4חמדה קר רוח איש תבונה בשפעת.קרת אור
הלוי ניט רבא דעמ
תורתו בחבטה זבגה בבזר ק"ש
" ישורון ארטשוב יע א
ףת
סד
טדברנא דאומת .בקהל ע
אזםמימו רב שלוס םיו ולתורתו ולב תו ולזרעו עע
אם אמנם סאת ה תה זאת אשרזדעידןועדגם ארו בחרה ב להתראות
הודעעתות11רגע' .זלכןיתםגסןזעת
פבסעסו אבל הודע תעלוטות הוא
יכית עב פ לראותג הנק אקוה 4הוצד
דז
לבש
לכל חפץ תחת השם ם והגההןהיום
כ' דיא אזקנו במסדה נגבה להתראת דודים כחסד שע"ע ארבה

שיום

א) דוא דרדרך מרר ש מקאמיגקא נולד כראווא ועודכמירוחן נתפרסם כשם דעיל1י
מראווא רבו רמוכרק ר דנד ק טראפשיץ זצ ל ואחר פטירתו גמע לדק דשר שלום
מכעלוא זצ"ל ועוד צדיק ם [ועי בם כ ח שלמר אות כ נ ברג ר מעשר שדי עמםישם
דגו ק כעל ודע ניגד ושם שלטד נעת שבאו מב ת רכן של שראל מרהין זצ"לן את כ
אמגר לדות אכר ק קאמינקא ושם מ כ כ תשיק תרי"כ
ורגנ לדעורק חר ת מאשר דב א רב(ו בס [לאשר לא נדפס שוס ספר בחד"ת
מאתך א] בשער יששנר (מאמר פסחא וע רא אוח ח)י ל עוד עפ מ ששמעתי בשם
רבד ק מרר ש מקאם נקא ע שדגור כפסח שם ,כטושכ בר ט צדיק ס) ער כ שגא
א ב )
בפסח שנ בפ ברעלתך ( כ) לא ישאר.ו ממנו עד בקרונסס" ואעק וא ,כ
%א תהדרו ממגו עד כקר ורגיד (כדמי עמוק) ורגשא"ר(ויד
וא פסח שג שסו לשון
ראשת שנא בו לשק לא מותירו) כירושלים קדוש
ישאיר"ו) כצ "1ן ודגות"ר (שדוא מסח
יאמר לו עבד"ד ורב ם מרטסובים או גדולי ח"ח אמרו מידישוב אר על רכריוכיד זל
גראר רמז רבריד ז"ל כ ציד"ן רוא נקודד פססו ח וידדשלים באתנליא ותר ע"כ המוו
כטס ח שנ ובנשא ר בצון כח ציון שרוא פמט ות והר ער שלא נתגלד טעמר
ונוגחם כגז משא כ פסח ראשון רמח כודרת ר כ רושל ם שגתנלר כוונתו ככדארט"ל
וגם רמת מר שנאמר מצוד ת למיכאל ואלצסון (שדמר ד עששי נדג ואבידיונידע)
כמ ש כשו"ת מן רשמתו על ששאלו דבר שלא רצו לגלות פן רשמים דישו ע"ז כא
דחעעכר מישאל ואלצפון וגו דים מישא"ל (שתלתך) ואלצטו"ן (רוא צפוג ר בל
שתרדו לך 1עת"ש תר רמח בפסח שנ שדיא צפק בוצע רבן אלו דרמטות (ועי"ש עוד
כאות ט )
ק כשע-י מאמד ים אורד (אות צ"ל) שאנוו כשם רגד"ק מדר"ש טקאמינקא זצ"ל
נכתוכ סלט סו לעץ רעם דזד כ טזל ת סדך רכאשר גשאתד ר-ח חנוכית עכ-ד ונ"ל
דסשך דדנויס עפימש כ בספרים כ גמר רחותם רוא בחגוכד ונעוץ סופו כתחלתו תחלת
רקוחם ביוד כ יח"תסק שאז חסר פהק זר ע כ גם כסוף רטוחם נאסר ור כרמז

י

הנוכר

אגרות שפירין

פ

 ,השאיהמושאיבע פע הצר נאמן ה נהו דד נפש גסורמעכ ת
ובגדו
מאוד טאוד צרך 'הת שב בדבר כאשר מסרת הדבר ם ספה לאוק דיר
כבודגסורנ"י והנה הוא מבן דבר מתוך דבר וא ט דומה שטעה 'רא והנה

י

ג] בס חים ושלום (פ ואתחנן) בצר לך ומצאוך בל דדבריס דאלד באחריתדים ם
ושבח ער ר אלקך וגו דגר כאתרית ד מם דאלו ע קכתא דמשיחא וחורבן עולם בוקר
ומנולקר גם בין דצר ק ם ומצאו דזרוגות וכפרט אצל כנ דם וכפרט כ לא וב תו את
בו דורם ובדאמרון כשנח עד כ גם אלד שגו פקו פליל וגו ובנודע ובפרס אצל
דב נומם ורשע ם  71ש בצ ר (ר ת ב זונים צדיקם ר שע ס) לך ומצאוך כל ידברם
דאלד (שתמצא עמדם לרתוובח על בל מעשירם גם עם רצד-ק מ) באחרית ר מ ם (בג ל)
לימו ח ש בי אק ישראל נגאלם
רק
ושבת עד ר אלקך (שאן
עצרב ס כלדשלוב בחשוב
תשובר)יוצריכק לשונ כחשוכר גס רצד ק ם
אלא ע דחשונד ונם שדריי
[וכמו ששמעתי כשם דגר ק 5רר ש מקאמ וקא וצ ל שאמר ראו אח ר קדוש ו שגם
רמוחזק ם לצדיק ס קרוש ם צרכ ם ג כ ל רא מפוי דש ח ודו ק]
דן בד ח ח ד (אוח ל ח) שמעתי ומקובל כירינו ב בדוח דגר ק מרד ש
מקאמ נקא  1ע משובת שבח אצל מרן וקנ' דגד ק בעל בו יששכר ד ע בדינוכ וב וט
א עשר דק געל בו ששכר בעדו מעודר נכברר ובאמצע דסעודד כ ברו בכוס ין
אשר יעמיד ל"ג  1ואמר לו אגכרו חמרא אדדדק כ ד כ דל מדו מיל וזר מאתו ל
בסנדדרין (ל ח ע א) מר שאמר רב לבס ר חי א ור ע ש אמר תורד וע ז דשיב רד ק
מקאמ נקא אני אומר ש ל אגכרו מיל אדרדק כ ד בא רלמרו חמרא בדדכן בקודש
של דגאון מקאמ נקא שד משתע מילק דחנמתא בדרך בדיחותא (וע ש עוד כדכד
חודד מר שפ בזר)
רן שר ארשום בזר כ נשגח חרצ ד אדר ח אלול ס-סו ביש בד דבת דרכ
תשוכר מס מבזח ומס ב נ [ע'ן בר ת ח ט אוח צ נ מ ש אז כשעת דטוס] יקודם
שעשר רב מ רםום פחח ואמר בזר ל רמי רר ר שלום מקאמ נקא ז ל ר משתעי
מלן דחכמתא אמר גזד"ל דנד יש לדסתפק כ מ שדוא גורג לאכול בש ק נ מנ
דג ס ועין דרכ חחם ושלום ס שצ ד ברג ד אות א ] אס צריך לשחוח ב פ ה ש אחר
דרגס וב פ ל טל ר דים ואמר כ מט למשיט זד רדאר נסוף דק ז כאשר אומרים
מרק אכוח נ פרקס אם צריכ ם לאסור ב פ משנת כל ישראל ונ פ ר"ח כן עקבתא
אומר כ מ שדוא נודג ואומר ב פ כל ישראל ור ח אוצריכים לשתות נ פ ח"ש וב פ
לטל דים עכר ק ורוסיף רבע עד"ז לעמנפ אם צריך לאמור ב ס דדרן עלך בסום
דמם ג"כ ש לפשוט ב ם שרוא טדג לשחות ב פ ובו וב פ כל ישראל וכו אזצריך
ג ב לזמר כשעת דסום ב פ דדרן עלך וכו
ודע לדעת ק עוד כזד מד שפ רב מ כד ח ות-ב אות ס  )1כביאור דברי חז"ל
ל כדם תלת מיל עכירי רסק רמשם
כש ס ע"מ(יף נ" 7נ ר) וא ר ירודד אסושמיגי
במילי במסכת ובפורש וכאושפחא י"ל כמתק כונת רבדידם ע-ד צחות דקאי עלדטילי
רבד חותא שברגן רכם ם רכות  11ז ל ויש מרכותנו
בעש"ט ד-ע שד לדם
מחלסמ-מלא ם יחוד ם ועשו בזר
וכל ונר רס שד  1בדרך צחרת ובדיחותא ר 1
בזד דרך
פעולות גדרלוח בשם סעלרוקית נדדע מזד לכל מבן סורס (ועף כרכריני בדברי תורד

שי

אגרות שפירין

מא

הנם שאן אנ סרח ק את הדכו 1וכל להיות שהמסבב ם בוץ ב ה וב"ש עשה
יטען כבוד שמז לטובה לשאר עסו אבי כעת סעכ ת ה מתון מאוד בדבר
חוששנ לכבוד תורתו כאשר !דעועד כבודגסו הנ והנה בקרב ה מ ם אקוה
להתראות מג ם עם אנש ברתנו ואראה נעשותדכי עצהום ואו חפץ ד בדו
יצ 4ה ובעה כבוד ד ד לא בלבל מהשבוע בדברםחליו ובפרט כ הן קרבו
היםם הסקודשרם יתש" הנה כלבאיעולםיעברוןיפנו כבג מרון ונכתב כל
דמיכא ולכף אשר חפוץ שע מסרת הדבר ם בהרחבהלכבוד
אחד
ן דבר שלום זאטת אחכה לחש בקרב ה מ ם פאפ
באחסתאב'יאסרי
גסו הנ"ל הוא

י

אדבר בו ומחסת דטם עדן צלות" דאברהם קצרת

זה ה בזה שלום שלוםין ולתורתוויביתו ולכל הנלו םאליו כנפש הדורש
מזב לעמו מצפה יהרמת קרן שראל
דק"ק דג
צבי

יח

אוייביך

דואביי

י

"בעזה ום ד ערב חג הסוכות תקציב יפנק ד באב
שאו רר ם שלום וברכה זח ם מטנה סובה ומעומרת מן השם ם
י דם לשנן ומחסה
לקדושת אתנו בנתוית אד אל פדז'ט כנהזע
וריע ד חב בתוונא דיכא הנאהב ם
דשזמר שראי היא הם
אח-
רק המם חעםבסע צחת
מדק שתצ ומץ מק אקם חק מחדקם י%
מ רבא ם א"רדס אשר כסים לא
ק שמא
תרחיא כ אם
י
ס
לסחדחל
דע תמ
לשמת דו חש א ת"ל בתלת מל ענר
י יישששו נעק
תעש
כ %רשם רשש מם
(ד%מ מל דצ'ות דמר דסשנ כסלת שא נם דאמת ק רק
חק דמשע כסלי
לדו ללמוד
כדרך צחוק) במסב ח ןכדאמף בפסחים [ק ז ע"א] רדבר
מקמא רפת
דפוף"ם"כסו שנקראו
לרכק אמר מילתא דסיחותא ובדחו רכה) בפריא (רירים
מניח וחנם מי %ראאען ודשמ"ד עחמן אז כדן ש ח כ מ ת כ %דעתם
תממאר בש"ע או ח הי ויצ ד סוף סע א] שי ברבר אאסו ר נחפארח ברם שרפ
ומתתם וליחס נדדמיתן ע"א וב כדמ מ פיי ומןעי ש) תאה"תא
ישואכד כקבלת דאושפחץ כסתות שט זמן
רחת כא' חג
דסקות כשסחת דכ"
עד"תא טבץ
שמחיתו מזי) ע"ר טטפתי
דב עזרא ו דסכתנ נדפס נקובץ כרם שלמר (תגוב) נדע-ל ע דר"ח
ט) טלשת

בי

ינ

~61ר'

ורטראנצמום י"ק

~יי

ן לאנ"ש כמונקאטש כעת סר נשטח תקצ א דמגפד ר"ל
א) מכתט רלז כתבני
ככמר מדקות חעןם "ללים ר(רלד (עת כדרשות חוש (עפר רף ס-ב ודף ט" 0וכתב
לדם קדת יטע דחתם ודשלש נם יפס במטים נ כ מכתב מאת דד"ק כעל עטרת
צב זי"ל אשר כתב לאנ ש כמתקאנחע בעת רלז

אגרורש ומשירין

סי

והנע מ ם דא ס ד5ל ס ם קזהץח קדישא סונקאפשיע"א ירי ד
איקנו עמהםיעמנו 1ט עלנו חמד 1מאוצרו הסרב ה"ן עם יברך
שכון וברבות דטו בים דב  4סוב כ ,עולם חסד 1בהמשכת הרצץ

'כנסת שראי טעתה ועד עולם אמן
דד דנך ככףעדןוע דג מ בבוא דבר בםאי אף תחשבו בדבבכם 4ה ות
נבה מורא בנ מ תמושזכרונ בםסיב אך תדעו כודא אשר שש סתגענעת
בארבתכם ונפש סעורה ומרעדת בשמע חו אזד שמועה אשר ובו הגם
ששש מבוה4ח עד ,מאד ועדן 4א רפתה רוח בקרב מן דצרות והקיאות
אשרעברועל ראשנו במד גתנו עבז בכל עת אנ מחשל ומתחנןבפרטותנפ
בעד בם ואל תפחדו וא 4תדהו אח ד די כ 'פ שכל ואשרניזאטזן
ויאנשיסודי טתוקף דנזירד אשר דיתד בעוה"ר ידהיררחבייטיטובתיט
יקרב קץ גאויתיגו במדרי
הנד נעזה ת הע רות אשר זכו 4ד ות חיקם כח ם לשנה הלזו אשר
נתחדשה ע4נו 'טיבה היא הם כאוד מוצי מאש והגס שחיה ב4ת אפשר
בעזה ר יכמל הגז רה מכ 4וכ 4עכז בשנה הלזו בעזה כבר נמתקו הדנ ם
בשרתו ת ש ובעזה תדעו אשר אצ 4כם הוא בחסד גדול רצו חסדו קדוש
ינוועל כם וכאשר בעוה ר שתנו כום התרעלה ן חמר סלא
יעקב ל ו ומסע
מסך כן נ שא ברבר מאת ד יישא כום שועות ובשם ד נקרא
לב דד גם אנ 'א ברכת ברכת חטמל עדשזכגי הש ת  4ום תקע כ
לא יצאת מד מפק עד שזב ת ברהטו ת ש לזמן הזה כן אתם ד די בטחו
בד איק כם בחג עכס בעזרתו ת ש לזמן הזה בודא ה ה לכם שועה
ובכד ש תאטת דדבר אצ 4כם אומר יבם את אשר עלה ברשונ עפ
התורה בהנע קןקויסם אל כם מובחר שבאבות אמר בהשתדלותובעת ה צר
 114אמר אם באעשו א 4המחנה האחתוכר וה ה המחנה הנשאר לפל טה הנה
דרשה מבואר בר"טא אמר דסחנה האחי הנד כ גה למתנה כישע נקבה
ואחכ אמר רמחנר הנשאר לשון זכר דגם שבעל הפשט אמרו שנמצאו
דבר ס כאלה לבטתם בלשץ זכר תקבח כל בן דעת לא אסן על תוהיק
וכסקרה פר דבר כזה ובפרם במקום אחד חב אומרו 'והכחד זכר האחת
נקבה אבי אומר יכם ד ד הע לכ 4אשר כח" החסד" כתה בלשח זכר
בחי לזבז וכח דן כתה בלשץ נקבה אודם והנד "ג צדופ הסם דנכבד דם
בכ 4חדש צרוף אחר וצרוף וד"ה רוא 'חדש תשר כרוע וק"ןיעקב ויאסר
אם בוא עשו אל המחנה האחת וכו כשנגזר הדבר גאתה שנה ח"ו ות
בבה דין דרגא דנרק אזי ה דמחנה דנעואר לפליטה אזי כ12זוכ ם אחכ
,חדש שדציר1ף רוא וה ד"יה ד בבח" דכורא חמד ובורא נד לפל מדגדולה
בעזר צור ישועת ט בסחו בזי ובישועתו

יי

י

יה

יה

אגרות שפירין

מנ

ודנך הן ה ום ט רדת החג דקדוש עמוד ע4נו וא א להארך אבל צר

אמוג ם מרפא ד ד ד ד הרבג המופינ דות ק מהושששך
ירפיצקקי
איישעטוףר
ש4
קדש זו
ו אח גאמג ם בבר ת מ

אשריוא ה נאטןירוויח מל נו
קדי
שמרם הש דנד רוא עודעד ן בכאן לחוג את חג דסזכות אתנו הגד כאשר
גם ר השי 'נו את החת מה לסובה שוב לב ח* 1שיום
הנד עוד אבעה יבם רוח בעזר הצור בלשון חכם ם מרפא וכעת דיר
זרח מ בבואיכם דבר א4ה תעת קו דבר איהישיוח מאח מ ב כזור צק
בבורגם האז 4מע ,שתעשעו בדבר ע א4דו תחזקו בחזקות האמונה ובמחון
ובודא נזכה א ה יהתבשד בשורות טובות וסחו נצמחת החג הקדוש כ ד ד
הטובה ע' בם דבר העבד הע'וכ דבוטח בד ומצפה יחסרו

צבי אייט-ך יאבדפק ק דניי
דד א ,הזמן גורם יפרום בפרפות יקנאהבם ורנעמם אשר נפו
מתגעגעתעי'הם ובתוך עמם דם ושב ם אל פרשומן הצבור הן אל כבריא
מאס ובפרטות הננ מוכרחימלאות מבוקס דדרגע ם ה ה הרבנ טו"מיוסף
ז"ג ב קרו כמכתביכתוב אל 1פ ש בפע ה ד א4קועמוווכהו השמוח עם
שראי וגםי ר ר דרבנ הות ק מן ה יוסףזיעזע) יהותוריאד במכתבו

שדוא מתחזק במחונו נארקו דש זכהו ע 4ם משחות שאנעת 4שמוח עמנו
באהב ם נמהרה ורבן קר ל הותק ה קר מ יפוקק
הכהן בג אי
תדאג צור עו'מ ס ח בעזרנו ותראר זתתפיא

יחיאי

מז ר ר דגמו ד וסף זלמן עסטר נער ז ל (כד ר אל עזר ז ל ברגמו ד משך אר
ז  %אבד ק קראל)חלסיד של רח ס ז ל (נזכר נח ס או ח ס א וט בוכא ע ח ב
ס ק כ ואמרי אש חו ד ס פ ד) ד דום ץ נמונקאטש וחתנו ד סו ד ו וסף
זרח ש סד כידם ד במונקאטש ובסו ס תקגוח תמכן ראורייתא כאשר מרן ב רך אח אנש
רחכורד כ כזר ל אורח חים לננעלר למשכיל דואנ דו ררבנ ומופלג בפורד קר אף
נע ם רמפורסם כ ש מר  1וסף שלמד זלמן אשר נשאו לכו ועבד רוחו לר ות נמנד
לדבר מצוד כאחד מן בנ דחבורד ובנן ד ר מלפני דצור חס לעטרו בברכת ד דוא
תעש ר ונ חו ר נכון לפג ר ב ח ועד לחבם ם וצטרת בנים וב"ב עוסקם בהודר
ובמצוח גרבות רטובך ילכד לשכ"ח בארב ם בעת אשר בנסת על רודד תתרפק במדרה
ב מנו אמן
אחו-ו דהזיק ד"ר ראכדך ררננ' דמופלא דוחיק מו ר וסף צרח דלוי חתן מדריש ז
דן"ל לדיות ומנד לדבר מצור כאחד מכנ דחבורר ובכן יד"ר לפנ רבורא בל דוא
אלקנו לעטרו ולענדו כצורד ויראם שםם וחלץ ד בידו יצל ח ותנד לבגם וב ב
עוסק פ נפורד ונמצות ולדרמת קת שואל ב"ג אמן (עב ל סרן נתמכת דאורייתא)
(דר יועף זרח סגל דייווי
ץ דנ"ל רי בא"ב להילקק ז"ל ומצד אמו נכד
לוגמו-ד שמשון ת,נרס~יימער מודגל ז ל חורר וגדולרדי אצלו רוש כגר כידנו-ד
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סד

ד ד ה ד הרכנ המופלאהננ ד אחה ה ד סוה גתןנסע גר"צ ד ד
י
דרבנ דנג ד או ד ה ד מ יוסף יתודא דעת שעסקתם בהצבת ששות אי

חסר דמזנ מכם ודש ר בעזר בם 4דצל ח אתכם כרבית הטובה ונזכה
לרתראות פג ם במורר בשובה ונחת
אח מ ב הנאהב ם והנע מם בקהי קדש זור'צק חזקו בפח,גכם נצור
מעזנו ד 4כס.מחסר צדקתם ואמונתכם ד נועם ד עייכם זה על כם
אכתוכ לכס
סתרה דע דצד דנאמן דותק הסוש4אמז ד אשר
גרר דצור דבר כעשות ם בקשת מאד יב 4רך 35בכם מובטחנ אשר עוד
נזכה ירתעים בארב ם במהרה בעזר רצור דבר עכר כם
ובמי אליטלך דנ9
י דם
דגר הני נאמר ם תשג ם לאח ט ב בקהי קדש בערנסא ,תתחדריג
שנה טובה ו ספ ק יהם כעת קוצר אסרינו עד כ אקח סועד א ד לר ט ב
יריב ומובמחנ אשר ט ב דשי חסדועטנו
אמר סירם רבך ם דסת שב םע
ב ב וצו חמה מהשבעג בנחת ובשטחת שראי דבר עבד כם

.א

דד

איישע

בקהי

י
צבי ]שיימלךימ
קדש דרעק וכערעאז דגם שמאד נפש נחרד ב ידבר

ז
רפרט דכיי שןיא אצא "ח וחד ה בדבריאת א ש מרעהועכר
יק 4כם
ספ
י רוב שיום בכית ובפרט
דד ברכת הצבור בעת רצת ותתעשע
בפרטות ד חת משנ הנארב ם היד סיד אך יה ות שאן

טרם

ד ד הרבנ ד חק ד קר מרה יצלסחץ וזטהן פ4ארייצרת הוא אציט

בח ם וש'וס בעוררציר וא ר אחר החג סע לב תו לשלום במדרד

רקטן (דאס -ל-נע ב דם ד) במת-אטש (בשנת חרט ז ואח כ כשנח תדל ב דוספו
אח רבידם ר) ועתן לתו 1ירבד ספו-ם ובחוכם קרי ימשיאות ד עומר ם שם
ידמנםד"י
ו
,לר יסמק עצ ס על כל מ רחיף תם בצמאתו רנ ח קת לחח ס לדספ ק
תמצו עצים כנ ל !עזל צדקזח בדוד ץדקחו יוסדת לעד של ה נ טבח תרנ דן
ודננ לדעתיק חד ח מכח רגמו ד וסף זלמן  1ל דג ל וז ל בפ ויגש הלאבו
שלח כזאת רש ז ל מהשכון רזה שמעת מארמו"ר דגאת דצדיק מו"ר צב זצלל ר
מדר סשה ששלח לו שם רפרנסר כזאת בג חב-ח ע כ דכא קדשו מדוע שוצם רשלש
אוח ות בג חל א ודךא ממונד נ כ על דפרנסר חד בשנת רש ז ל מטוב מצרים שלח
לו ן ש"ן [בג חל"כ] חושבנאדריו מטסם מצדי ם כחוששתדי-ןיש"ו עם רכולל
ןורא-ותית]
ג) אא ו מו ך וולמר רנ ל ולד לביכד מאח רד"ק מררי"א מקץלוף זי"ע וכעת
שנסע למרחץ נעליםענאידץרשפאלווא ור במונקאטש על שפק וכמרחץ דצ"ל ד
בנעד מקומו רקבוע לו ח2ס ד ג אילטח בעוגל ובחגך רי מקוטו וכל רצ!-ק ס

אגרות שפירין

י

הבחור מנחם מענדיו מאוגארגיע בעזה הוא אתנו בת-ם ושלום וא"ה
אחר החג אראה יחשתדל ההש או א ה

יב

נעזה וט נ שטנ ת ר לח"ק ר נאב
אש ב אומר שנום לכבוד חתנ הרבנ המופלא רות ק כ"ש  10ה מלטה
נ,8-
כי טכתבך אשך כתבתהיא המה אנס מובנ ם אבי מד אעשה הננ ב ד
השש אקזהיחסדז ת ש אשר בפרם באהצר 'כתו ד ה רצועה ומה שכתבת
לשלחק מ לדת או איזה א ש הנה דבר שא אפשר הוא לעשות כרגע ובפרם
אשר ד שמר במשך כל רשמם ר דולכ ם לשם ור ב] בא ללמוד למונקאטש אצל
רג מ צב אכנדור אשכנז זל ,שר אז אכר ק ודגלל ונזבל כס פ בשו ת ח מן
ונחעלד על כל רכחורים ואחר מט רת דגאון רנ ל (בשוח תקפ ר) נחקבל (תקפ ד) מרן
בעל בג ששכר ומצא חן בענו ור כ מ שנסע לקתו עמו (וע בסדר שנד ראחרונר
אות ח מ ז 4כ נסע עסו נה"לת "דש א ר שנה תץעז ללאגצוט ובא לשט בעת
פטיחו של דד"ק מראפשזזצ ל) ונעשר אח כחתם של דשו בסוד שלום וסףן4
במונקאטש (של ת כ דד ד תדט ו) ומתחלר ד שן ב ומן ץ בסוואל ווא ןכ בעת דדוא
ערהן לא ד ר אב ד שם) ואח כ ר כמונקאטש 11זכר כשו ת מחנך ח ם חו מ ח ב ס
כ ו) של ח בן שמוג מ שנד ב א ר סו ב למכ חרם ר חים רז רבנו בעל שם שלמר
ארדד דיר ותר ממאך נפוש ונשאי אוהו נכדו על מקומו הס כ
ז ל דב"
הד מש כ בסו ם תקנות חמכן דאורי תא מאשר נרך מרן את בר רחבורד
זאתד שלמד ננ דע את אלץ אביך ועברדו בלב שלם יבנפש חפ צר ריא נדו
דאברך דות ק ר קר למופלג כ ש מז ר שלמר בן מד ו שמואל רבדן אשר רתנדס גם
רוא לר"ח כאחד מן בנ דחניד ובכן ר ר מלפג דבורא שם םואר ,ויעמדו נאחר
לענדו ולעטרו כחורר ונדולר כאמר ורוח חרשך חן בקרבו לעבוד את רש שכם אחר
ובניו וב"ב על שלחנו חר כאחר  1זכר לשמש רכתר ברוקר במקום דמקורש לדשם אחד
נ-כ אמן
[ואחר שב נרכר נס לגיסו מו ר אלכסנדר רוס ובו וכון כחב כזרק ו רא תותן
רכרם דנ"ל את כל אשד דם עושים רעש גם רוא מטעם ם דכא לאב  1שבשם ם רוא
גרו ררכני רמוסלג חקר רוחקק מד ו שלום וסף כן דדבג דמופלא דשיש מד ו ח ס
משר רבדן חוון רבג ם רנ ל נשאו לכו לקרכד אל רמלאכד מלאבח שמ ם לד ות נם
דוא כאחר מבג דתכורד ובכן ד ר מלפג דר בנרורא זכרו לכנים ונ"ב עוסץ ם
בתהוד היעושר וכבוד תפארר ונכדו לשמש נכונ -כדום -בכיח רכח רד אשר כונן
עוטך אהגר כמדוש בימית אמן
א) דוא תחנו שדר כמעוילאבריסץ עת מש"ל אית ז חדו רמכחב דוא מסוף מץ
י אין ביכולתו לסמל טורח רכויבר וט
וכש ש בפסם ב

י

אגרות שפירין

ט

ם 4דת שבכאן דוא חולה ונם אתה איש ישלוח הנה שעת רעקרוטורננ אבל
אין אדם גתפם צערו וגם טה
מה אעשה כ 4דבריך הם ש"א בהשכל אבי
שכתבתם שתבא בתכם מ םר'  4פשא הפט שטותנדוי מזה ודבר שא אפשר
רנה א א לרארך מחמתעדיע טס נפש רשי עזרנ ישמוע ת כף בשורה
טונד ואן כח אבנם כה לסכויכ' הכברות אבל הש רחםעל במחרה והנה
תר הדבר ס כתוב חתנ נ הרבנ טךה יעקב כי אן בכוית למבול טורח
הכתבה ובפרם ב נם מאורענ אן את כמאז ומקדם והנד בת שרה לעב
זארננ ט הש 9וועמ דע4פן צו אל ס טסן ושצום 'ך ו4כ' ב ג דבר אב בם

עי

י

?גיאייטיך

אידפ"ק

חצ"י

תקבל א ביטעלק ןאתרוג] א נ מעלק ין טוב קאווע צ קארו' מונאם

מ א

גגם אנכ פורס בשלום חותנ הרבג הות ק סו ד משה גי זוגת הוא בתו
תה פורסת בשגומוובשיים אמה ה א חמות תח" בתו םר''פשע ובעלה
אהרן נץ פורס בשלומכם  -הבטת ובנות ש פורס ם שלוטכם
ןמעבר השני כ בזהלן נאב -
ל ד כבוד התג הרבני רנן ד הות ק המופלא המפורם ם מוח סשה
יישוב מערלאבר טץ

י

י

בעוה שילת*)
עת לכל חפץ תחת השסים רבר בעתו מה טוב חבר אנ לכל אשרידאוך
הננ הננ תאמר למבקשך זכרון לבג שראל לפג ד עד עולם חסתנדב ם
הראשינ ם להחבירה ב ר הלזו חבורה וצפטין דאורייתא זכר זאת
כוט דרכ לשמור
תעודר הונך להתעודדר ומלהג הנוניךלעזור ולסעדה אחי

חקך

ראש וראשון הנסנה לדבר מצוה הית להחבזרה קדודנה הנ"ל הזא הרב
ממשפחת שפירס האב ד דפק ק
המופלג המפורסם כ"ש מהיו?בי
סדנקאפש והגלל יוחק בעם ברזל ועופרת בפנקם הלזה למשפרת ולזכרון
בה כל ד זכה לראות כנ ם ובג בגם כשתיל ות ם סב ב ושלחט ומריח מ ם

אלימיך

ט) פתקא דלו כחב חתנו של רר"מ שד בעת דדוא כשזאב אצל זקית ודצכהב
דוא כת סרן א"צ
מעכר דשם
ס חקרת תמכק דאודףהא
*) זרו ממש-ב מרן בסיי

אברות שמירין

פז

פר ח וא מ ם אלא תזרח פחז טע גזתז חוצהוכי צאצא 1ה ברוב ד
7
1זבדירות כק רוד וכמוצא מ ם אשריא כזבומימיו  1זכה לראות נוה שאק
שטרת ס4כמ מש ח צדקנו במחרר ב א

אחרז דחזק רר הרבנ המופלג שתק המפרסם כרז מהו נחטיהק

בדדכנ מדו צבי נ חרק הרב הנ 4להות טחה ידבר מצוה כאחד מן
החברם המקשיבם חברה קדושה המל ה" 4זכרץ לפס ר וחסדו מאתויא
מש הא רעא ש ה" בנוובג בנודשנם ורעמםבתזרה ומצות1זכה לקשר
וכס ם וכמד ו זכד 4הרטת קרן שראל כב את העא 4בב א
אחר 1החזק הה הרבנ דכעפיא הקר מהוסוטים וחטא,שפירא" ק
הרב הנליהות שנה ידבר מצוה כאחד מן בג החביה ההל ובכן הז
ו דם רוח נכף חדש בקרבו תזכה לראות ננם וב ב עשקם
מהן בראי
בתורך.במצותאיובה אשר פנה שכל 1צלחימעה זכר רחםך ד וחסדך כ
חכה לגדל בנס כב
ה
ח
ו
צ
האת
ן
א
ו
ץ
ר
פ
מעים המה אן
דאו
הבה רה ברחב
במהרהותביס מ אמן
בטוב כנע מ ם  1זכה יבנן ב ת
אחר1החזק הה הרבנ הם"יא הקר העד המפךםם מק"ו משהחק
מהואיההרז חתן הרב הנץ לה דת ננד לדבר משה כאחד
הממח הע
ותצל תהו בכל אשר פנה ישכיל 1צלח
ירה הנל אתה ד
מן בג החבו
תשמרירואיהם כ רום כ הםזרעברך ד 1זכה
בעושר ונכס ם וכבוד ובבג ם וב ב כל

יב

י

ס
ה בילא ע"ד
א) ררת דג ל של ח בחיו של מרן רב 2וא" כ נשאתדיני
שמעץ ישע ףן ז ל [שד אבד ק לאדה ר אצל סטראפקוכ ונתקבל אח"כ לדין
לד נונ ומשם לאכד"ק דאלנא ומשם לריב ט טש] ור לו כן דג מ וסף ברםן ריך
וסף וט בג בג סן עד ח אבד ק ריכאט טש ואת כ מ מ של חותנו
ז"ל בעדם ס בגי
דגמו ד שמואל וו לנער ז"ל אבך.ק רעל טש
לדג

ט) דרב דג ל עם זוגתו של"ח בת אב  1סרן בעל בג יששכרורי לדם בת ונחגדלד
בבית זקנר בעלר ד דג"מ משך אליעזר ז ל שנתמנד מח אב  1לד ות אבד ק
קרופ טש ,אבל גפטד נח 4אב  )1נט של דגמו"ד אנרדם גןלער זצ ל ענד ק קרוע טש
שד ח מאך ושלש שנים ועל כסא דרבנות ישב ששד ושבע ם שגד [גפסר ב-ג תמוז
תרנ  1ונכדו דג מ דרר אף (שד מלפגם ר מ בכיח רתלמוד בפרעמישלא ואח ב
אהד ק קריפסש ער דמלחמד רעולם ח ר "ד) רדפיס קונטרס וקונן דוד רסמד על
זק מ דג"ל וים אגרא רכלך דוגך וגחקן על ירו (משגת תר"ע) וכן דם ודע עינד
(בשנת וברנ"א) וכן מידד בשנת שועז ס ומעדי צתן עמ"י שעיי אורד מותח שערים
ודיפיס נשגחת"נ ד נפיעטדקוב ספר קולדורי ועי ש כדקד"הו שם כל חוטו ותולדות
י לדלן אוח ד]
אבותיו ודוא די ג"כ נכד לחהמ של רבג" יריר יעקב "1ל עי
ג) דרב רי"ל ר רר דרבד שרם במעדלאבדיץ רדפ ס איוד חבורים מאת תוהנו
של"ה בערך חרמ"ב ר לו נ בלם רבמס ד-ך דג"מ פסח אברדם שעטעלד ז ל [התן

פח
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להות סתמכז דאוד תא זזכה 'ראות במסחה שראי אח"כי צען בל סע

ת דותז ינצח נצחם בב א
אחרו רחז ק ה ר דאכרך חרבנ המופינ ה קר הות ק כ ש מהו אלעזך
ה ות נסנה 'דבר מצוה כאהד מן בג החבורה הנל
שתירא"בז דוב הנלי
עו4

ובכן ה ך מלח הגבורה'עמרו בכתר תורהוברויה בקנה אחד הו ם ובגו
ובנ בניוכנן רוה שתולם בששון ושמחהוגיזם וזכה 'ראות אשרעוד שבו
זקנ ם וזקמת ברחובות רושל ם וא ש משענהו בדו מרוב ס ם ע' מ ממחות
דשנ ם רעע ם תאמר הנד אלק ע זה בב א
אחרו החזק אחז דה דרבג האגרך שתק הסווג הקר כש סהץ
'ט*יראח נו הרב חגי לה ות נטנה ידבר מצוה כאחד מן ם
'טמוא
לשמור חקך
יהנ ל אתה ד תשסרת ותה הו שנושר ב
החבךה
ויבדרכי
ת-האורבץגווכ
וב
ד 1רב ט בהל כות אל הלכה לאם תה
כשחל זח םוכס
י
ש
רר הכר יעה שאק קל ח שכטת לפנת קרת בב
אחרו החדק אחו הה הרבנ האברך המשלג הקר התק מהו דוד
שליראת ק הרב הנל וככןיהר מחפףימה שרה לעמרהו בכתר תוה
רעמרהו בבג ם וב ב שסק ם בחוה ולתשר וכמד ותפארה וסכה לראות בבה
ב ת הבה רה -ענד תעמרו טד ועמרה לי צאצא 1הו ברו ד בתפארח
בשסחח ק כחגי ות
הלותו הו נטע" כמען בתם מה הרה -כהישם"

אי

תשדי מראש אמש בטא

אחר 1החז ק ה ה הרס המופלג ה קר השטן חוח ק מש מהויעקב"בן
דרב דגחל הסטרם ס פהו פנחס אר" נ" האב דדי
קד נאכ חתן הרבהג ל
דג מ טךאל  1ל אנד ק סוהאטש ופטרי א ר תר א ועד מ ס מלת טרשלעד ת
ומס תדפס בסתקאטש שם תש-ר] אבד-ק קורמא (נערך מ שגר ;פטר כשגח
ומ מ ר חטו רגם וקב ורסזוק חעמ צב אלימזו שטפעלד ז"ל סדר אנא ק
מעזלאבויץ עתר מיבל שנד [חתן דג מ משולם דוב קאלליש ז ל דדמ"ץ רק-ק
תרס 1

מוהאסש]
ד) רוא רדו ור א מלאנצדוט דמתא לקמן במדור נפ ע ע"ש
רז דבב וז"ל ר חוע של דר"ר ופתל ויוצל ז"ל חתן לדד ק נעל עט צ ( ע נ
דרצ ר) דת ס כסד ספרם של סקיעה כס מח שלמר מאמר
סק נמסרו
י
קר
מינ-ח ס ש נוד ועי ש) רד נפרעסימלא ושם מ נ
וז שלמד אחז
אפרי
י חהן רד"ח סו-ר ישע ררץ סטארקא ז ל) רי אבי-ק ויבוב
ו) דרכ רג"ל
ר
,
ומח ס צמח דרר עד-ח (ועי נם כ ת שלסד מאמר מראש צורים ברג-ד אוח ו אפס
קצרו מקרווחו וקרושת אחו דר א ני"שז ופטר ד אדר תרץ ד
ז) ררב דג"ל די אכד"ק ברעדן וטארקא [וכוום גברו בדקדטר לספרו,ך
ל דוק'
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ס*

השי ה ה בעוזרו בםל דשם א ובמל דע"סא זהא דעזא שת"א תזותז
טתברכת ומ'אכתונעש ת מאל ו וכד לראותננםובב עוסק ם בתורה ובמצות
דשנ ם ורעננם מתוך שובע שמחות ולא תטוש התורה ספ 1וטפ זרע חרע
ית בצל
פעו ותהא התורר החרתע" אכסנ א שלהוזבח לד ות מן העב ם "הסו
כפ הקדש געת אשר זב ד את שגת צק בסהרד במט אמן

נ.

כקשתסיר ר

ךאיו רדנרם נכתבו מאת נק מרן דרב -נאק ר ק ת צ"ל נר שראי
שפ-א ידר דג אידפק ק היד תרק רכמירצאדנק כקת שות מאת ד
"ע-מ יראר "מ בפב מחת -דח במים ק ט תרץ אנרפקקכהבבפיס רשרמ

שימד

יא

ר"מ
באתר ן דמרא ובשרן דאשא נברא דכות שפ לורוע סאן מל חק
אדע מ זזו רכשכבהגעמיל כתת במפר וחתום שמו אבדק ק מתקאטש
והגליל אך אחתוםימס אוף אנא בא צמלא דכות דענא גנפימא אוףזעיר
באלפ .הודה ועוד לקרא ל תא אמנם אשכ אל לב לעוש מצוה רבה כזו
אחה גם אנאנספי תפל מכל כל ומה גם מקום חגח ל פנוי בריעה להתנדד
ואבא הוט אל החתום ד תרומה תרמב מונקאמש

ויק

י

שימה

שפירא

אבדק ק פונקאפשודנייי
(עי לעיל אות כ) כ אבו דד ר פנתם ארי שו-כ מדיטוכ כס של דר ר אכרדם ירושע
רעשויל ז ל שו"ב בק כירטש ורוא נתגדל על כרב אבי אסו מרן דכה יששכר אחרי
מות על  1אמו כשדי עוללחיה ושכב במטר אחת עם זקנורבינו רנ-ל) ושם מ כ א
דר"ח אלול תרט"ו ביחד עם אליו רג מ פנחס ארי ז ל שדי מקודם אבד"ק דינאב
וגלאגוכ וכח"כ בטארקא כעדמח ס חשב דאפוד וכתמת דאפוד שזפטר כשנת תרי"ג
כ ז חשרי

אגרות שפירין

יודעי בינה
בה

הד ק רבאיעזר שפירא בנו הגדולשי מרן מהרצ א סיד בשרע תקם ח
ובג צע ר נשא את דרכנ ת מאבא חוה (מ כ בסמריזוב ח םון תרס ה) :ת
דר ר הושע רעש מדוקיא נכד לשר התירה בעל פג יהושע ובעי סגנ
שימה זצ  )4התנהג אע בקדושה ת רה ובהותועד ן אברך הע דעל 1ההק
(ען בב ת שלמה קצת תולדותו) אחר
בע 4עם-נ שיא פגם עד ן צורתי
חתונתו ה ממוך על שיחן אבו ואחכ נתקבל יאבד ק רבאם מש ובצנח
אצ4
תקצ ח לסמרזוב וסטם ללאנצום גמע לצד ק דורו
הקדודן ם מדרי
מרזן מהר"ש מערוסלאב מהר ם מפרעמישלאן סהר ש מבעלז טהרצ ה
1
"
ה
נ
ב
[אשר כ בסוף
סרומנוב מהר א טראפשץ נדפם שאתו ספר ידע

י

י

י

א) וזרו מכתב תעודד לרדפסר אשר נדפס שמד
ככור כ ד ש כ דדי דרב רד ג רחרף ובק דמפורסם עיונת רגושם חו פ
כגש רכו מז ר שמואל שפירא ד " 1אבד"ק רעדים
נע 9 % %בקש לרות תעשת ומעוזסד ,ינץ
יורן סמנ ,תך

י"

ןן"

%י,

,

ס ופשל
תשונו סרנו  -נח וקרש נ %%זסז  1רונ וקודש ווסוזר  %ש
ימאות טלאנצדזט ז ע אשד זב ח גס' נידוה לדתנסס מהורתו זענזדוש אשד אן
ערוך ולא תואר כחרט עלי גליון לס שלא ראר את רת דוש רק לרוא  1רמר ענו
אתריו מקורש מלא וגדוש בחורר נעגלות ונסתרות לו עשר דות בר סויות גלי
 1לספר כמגילת ספר לא כילם
לדרע ואזר ר גיורא אספקלריא
דמאקוררדות1ושב"
ובי חורות 1וכמו זר נחוטב לס שזכר
ונטרם מלא על כל גרות 1ומד אספרור
ס
פ
ד
נ
ד
ז
ב
זערשס אן מעל
אשד
לדכדו ב מד זד לפג
וטטוי
אשקדוזשנןזבדל"רעגידךילכ
יד שראו עימ כי אלורדכיי קודרו
מ
מזע ר אולם גם אנ מאלו שנאמ
מעט דכמות כחה נשד ם דאחרוגוח סרס דסתלקותו לת עוד ב מתוך גודל מוריו
רערא ם אשר דוא חלףנו נשא נעוד"ר על בן דבר מעטים כזר לפ ערך חבטתו
וידיעחו כמע ק דעכע וגם ד בדר א של צדיק אמת כמוחו ג"כ כדא כפרט כמר
זלדטינ 1ס נזר
קונטריס ם שנרפסו כזד ורסר מלא ם ויו דכוי טעם נפסדים
לדואני
א"צ רסכמר ואח
שבתוגםתוככלרצכר זבוכחרוחמיגןם עלנו ועב" בבל משאלות לבנו וברח-ס רציפיי
תחזינד בעיכ
ת
א  %סז~ק%סש
נ-ו נזהב מזתם

י

"%יזי
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נ8

ש נ ק נם די בכתר
ע 4סוננת דם ם אויםיאזכינו מאורק די
שממדועי
בנס רבםמעזךיש
שע,א בצער בפע דדצס שמחד אבדק
ה ארבער
י אבד ק רקדים
"אנצ ט ר-צ 1ינחם פנתם ב"אמום (בס -גס שסוא'
בערטשו
אבדק
נרד
דדמש דם ודע בנק ר-צם צב אי ס"ך
כש-
ככר די כעד (
י",ין כס בת
סרטים
ידי ,סרן רבני בהתם מקת רכר ם
טז ברגך) נפטר כ אדר תרס ד בת אחת (דרבמת א '-רבקק
שקד
אשת דדצמישע שתי דרץ אבדקדעאב ומכשםדס ןתרסדבעדמט
דק
תרכך
ן
ע
י
ף
ב
לטתן אסף ופר ע4ד דוס מד
ב14
יב
נפי
'"אנצ ט ושם מ:
חדו מסח דטצבד שט

ית

איי

.ד

דחףח

ה -פג
חלקת מחקק פד ספק
;פשו בדן דעו ,יפ ק

ד שירא
איה ינפ"ת עטרתי

לארבת שראי חשק בתדירא
עשר דסד במאד ובתפוגתו
זאת בזכרינו תורתו ועבודתו
ארבתו
רקפ עצמותינו
כרוי
בזר
תנצב
(צד דארון)
וי דבבי נארעא האי שפירא
זאת סיכמת אבר הרועיםצין המצוינת קורש הקדשים אדמור גאוןעוזנוני
ררה הקדוש בוצינא קדישא חס דא ושרישא איש אלקים אורב ישרא' איש
דחסך המפורסם כבוד שם קדשו מ
אב ד דפה בן לאדמו ר האשי
הגדור הרב הנאין דקדוש .דטרור דמפורמם סו ד צבי אליטלך זצלד ד
איתקטר בחד קמירהכהייע'מא ובא דשמש בצהרים ונרקחארון אדק ,שסים
ביום א יב איו" תרכ ד י 0ק
תנצבד

ושיינזר

עם

ע1,ז

אאדוע התו ומפורסם הטאצל הע,ךן האצ"ל וברפא יציר רעש ה העולמות
העיונ ם ותחתונס לח בת שראל עם מסיתו להשתעשע בהתגלות תורתו
ר ונהג טובת ען בכי דור ודור ברחם ם
הקדומיה בכתב.בע"פ נגיה.נסת
א) רעחק דקרמחו לספרו ודע בנר (וכן ם ט ו לקמן דוא רמשך מדקדמהו)
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ע

ןיעטו ב ת שראי וברוך ה
רגדו4שיהעט ד חכם דורות והמד נבזבזן
יי
תיעל ברב מרןכבוד אב הנאון
די
אב הרחמןהחוע לאדם דעת אשר מ מ נתנקד
וקוזשז ובזכותו ר חם ה גםעל בר" קטנה כמוג יחדש חדוש
אור שראי
חורה יחקוק בכתב ד וכלסדהיבנ מופיע תורד ולבנ אנש חבורתה הא
רעוא ש דרשו ראמה ו צל הו בעבודתם וששון ושמחה ש ע כמבואר בדבר

קדשם
וטרם התחית הרבר הנה אך הנאמנם האמת אנד אשר בושת פג
כסתנ יהראות בג צת (כטבואר בםנ אור הוא כאלו נדרש לאיפ ם יעיש)
ו ד ד כותבת ד כהה ישון שא גה של זהור ת ונם לא א"ר דבר םאגב וב גת
אדם לא התבוננת ואן ב'שונ מלה מדברת כדולות אולם כך הוא דרכהשי
תורה כעג כעשר הכי שם הוא ובראש הוםות תקרא בטוב טעם כ טוב

ם בדרךמגויהיסחר את לסו שראל בסוד
סחרה ואותיות התורה המהמסוגי
העם ם בסוד מקוה טהרה ל שראל ובכבודה אתכבד
זה תם ל סמלה מכי
שראפ
זצלד ה
ושטת בטהונ בזכות התורה ובזכותמרן כבודאדוג אב קדוש
ואעשה צ ,םלתירר בםוד עטרת תפארת כדכת בכ מצון תצא תורה ודבר
ה מרושים אשר המחכה ומצפה לראותה ב ש בתה ג ב אמן
גילח ,כ דוע לתלם ד מרן אשר
וקראת שם חבור חלקזה בשם
כבוד אאמו קרא שם ספרוגני יששכך ,בעבור כ רבו המובהק 4ו אשר
מפורסם 4בע 4רוח הקודש ןהוא אתמרר הקדוש זצליה"ה מ14ביח חזה ברוח
קדשו שהוא משבטו של תישכר וכשחזה ב כדרכו כקודש אמר שהוא חזון
טוב יאת אנ הקטן סתלמ דו דעת לקרות ש"ב ,כמבוארדכובגי יששכר
בינה 4עת ם לדעת סר יעשה בשראי ועוד טעםם נמזס םזרעים ם
הש"ח א ר עננו בתרתו זד 1ח-ם למחא הם יכ 4בשרו מרפא כאשר
חררו  1זןרוענ שכל טא הטשכית כשלהבת ממלת לה ותתויות בהתשי
תוה הקחשה שנתחדש למעלהיעוררכוה קץ הפלאות תזכהיראות מבמחה
הכילת הראו עלס ךשמחיבם בתכל ת האשעה אשר כלהעימות מחל ם
ומצפם ומלאה הארץ דעה את ה רמלא כבור ה את כל הארן בב"א
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"
והנה רהחתבןוננתי סמך וסעד לפענד כשר ונכת לפנו ת ש לחברויכתוב
כ ל אשר ד קאבזה.וצא ם עפ9הדין

ספר ם פ

וחדוש תורה הקדושה

א) דע לדעתיק בזד מסד"ק בגרא דכלד סו 5.בחקתי ת"ג אם בחקותי תלכו
טלמד שדטקום מהאיר שידע שראל עמלש בהורד ע כ לרבץ סדיכן למר וך מחיבת
אט כתקור תלכו וגם טרד ררנר דחדש שדקר-ת מתפוד ששראל ידו עוסקין בהודך
ילד גל רחורד מלער טזד וגם מרו דפ רוש עטלים לא עוסקים אד לומדים המאד
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עבל אבל הרם א בחגה בריש הזוכות ס"ת כתב דהו כחוטף טצוה מן השוק
א צא "ח ועין שם במ"גח חרא ש בהלטת קסמת ה ם ת דודא מחזהגחיה הוא בכתוב ס ת תם
4
עשה תא
אן ימכרד איא 4יסך טרד שא אשה ג כ הרמב םז
דמצ"
חאת נמסר
לכ 4שראל לכתב ס ת"המו וזאסד כתם תם את דורה
מחב! לכם ם ת ש ש בו ש רה זאת לס שאץ כותבן פרשית פרוות תה
בדךק הראשכם שהי כחבן מת מוסרם בו אבי הא דמ שכ"בן מת
שנחן אוחד בבת כנם ות יקרות בו ברבם כמות עשה דם על כל שראי
אשר דו השגת לכתר פוטש התרה ומשנה תסרא שר ש הםיחמתבהן הוא
גג 1כ אצח כת בת התרה הס ללמוד בה כדכתב -מדה את בג "אראל
ע פ" המטת וודע םעל בוים לכן הם הם
שמהביהם ק  9ממרא וחפייד
הספר ם שאדם מצחה לכתבם תם לא להכרם אם לא ללסו תךהיישא אשה
עבל הרא*ש ודבשו הטת בקצרה קצת
תתב המי ח ל דש לתמך ה אך בא הרא ש יפטך לאדם טסצק כת בת
ם ת -החל פה בשסעים ומוגות תמ ופ רוש הם שהר 4א תלה מעם הת -ק
אלא
הללו אן למד ם בהם אלא
בן דוהת ראות ם
שבחר"
לל שגס עבש 1ח ב ם ב ר
לער"בהם ברב ם ואכ הו
סג ח ם אותם בב ה לקרות
סת ו להדו בהם כשם שה" -טד ם בדדות ראשונ ם לא לפומרם ממטת
כת בת מת לכך מל שלא בא אלא לחדש למ חוב כתעת טמש ם
תתהמשך"
מתעת מת ו
?תר
תם ופרישין ח סך סברתן שב ך בכיל
ברבםסצ
אכל"לכשכסתלק ותיןריא
וטה מלכטב מת ולהנתן לטןה לקתת
זמו פשמ תם הא תא זה עקר ק ש מע שהר הש טהג ט כס שהו
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בו ה א גג? אלא אחר שאן מהגץ ק וממחים
שתה הבדבאהלכתוב ס ת ולקר"
ברב ם א כ עדף ותר למתוג ספר ם שלט ואחר 1גטשכו
לקר"
הב ח והמעדן
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והעט"
אבל בפר שהחיק על הבש טפרש ב עת הרא"ש והפו דהא דם הטל
הוא דכא בספר ם שלס
בנדת דחקא ב מיחם שלא חתרה להם עועב
דב -ם שבעפהוצרכםללמודםדת המתו"גת כהלכתה ומח קת וכר אבל
ככבך ס ת גגם לשןד בתרח שלא לציך נמצא
בשנס למה לע
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הסבם השד תםהיז כתב ת רש"ה
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אלא דם ם דכתב ח ל ומ"מ נכונ ם דבר הב דאך בטל מ"ע של ועתה כתבו
לכם כח 4וף הדורות עכ"ל הםז
ק מ דהא הפר וטה לא
ולפענ ד אפשר לזמר דהשגת חטז הפר שהי
אסר שבטי חו הםע של כתבו לכם איא דס  4יהרא"ש ההטור דעיקר המצוד
הוא לימוד בו ואכ עתה שדל סוד הוא בשאר ספר ם ואן לנו "זלזל בקדושת
 0ת בחנם הר מק םםהמ"ק בחומש התורה ומשנהובפירושיהןעייןכ"ז בס
"ש מהגאון מש א זלהה מיש בזה
41פ ז דרוצה יצאת ד כל דדעות כתוב ס ת בעצמו אוע שלוחו וגם
כתוב בעצמו אוע שלוחו ספר ם שלנו דבזה וצא גם ד דעת הרמב ם ואם
אנו כותב מ"ת בעצמו אוע' שיזחו וכותבעב פ ספר ם שלתע" עצמואו עא
שלוחו יש לו עמוד ברזל כסידך על הם ה ה הגאונם והרא ש והטור והרבגו
רוחם אבל בכת בת ס ת לבדיא צא ד הזבת כ 4הדעות ואעג שמבואר
דבכותב ס ת ילמוד הואוזרעו בודא וצא ח גם לדעת חרא ש והגאוג ם ט מ
עומד ם לנגדנו דבר הפר שה שכתב שאן לזלזל כקדושת ס ת ללמוד מתוכה
ונם דהר עכפ אןנוהגןלימוד בם תזוית בספרם אחר ס ואכ אנו וצא.ד
חובת מצוהזו כת קונה אף בכתיבת ם ת אלא בכת בת שאר ספר ם אשרעני
ום
ללמוד בהן
ואמנם מועם ס עתה הכותב ס ספר ם ללטוד בהם וכמעם בנדר מלתא דלא
שבהא כיל כ הכי בדפום ע ן בם 'ש הגל
אחר כל דחווןהזה מ שחלקלו ה בבבה לחדש א זה ח דוש תורהויכתוב
בעצמו בסוד חק קח נסוד כטחוקק בכהיענותם שיהא החק קר והכת בהבהיען
להמקבלם ב השפעת המוחןטן המקבלן כרוע מק ם בזה מצות כת בת מ ת
כמכר ונכון כזה להבן ס פא דקרא
את בג ניראל וחבן דבר מ
ולטדי
ולק ם דבר חכם ם מצנו דג חא ל לאדם אף היבא שההלנגד רצומובעל
כרחו דבגם ובת דף פ ח עב תחן תג ק  1ת צבו בתחת ת ההר אמר רב
אבדמ בר חמא מלסד שכפה הקמה עלהם את ההר כגעת מכר מכאן
מודעא רבה לאור תא עךש בדבר הגמרא ובתום ד-ה כפה והא דאמר ק
בפנק דעהןדף ב ע"ב] שאמרואוה"עכלוםכפ תעלים הר בנע ת דמוטמע דאס
ה כופהעוסקם לא ה' להם תשובה והכא אמרדמודעא רבה לאוריתאעי"ש
והנה יד ד הקורא ראה גא בדבר הקדות ההאוןבעל פרשת דרכ ם הקשה מה
מבו של טודעאזו הא דנא דמלכותא דנא ות רץ כון לא כפה רק לישראל
ודינא דסלכותא צרך להות על כל בם מדיצתא כאשר פסקלחיכה בההם
ומעתה איש ראם היה כופה על האומות  1שראל בכללן ה" מהני טבח דינא
המלצותא ומתורץ קושית התום כן נראה לפענ"ד ת"ל

עי
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אנעםבעקר פ היגא בדרך אחר בהקדם לתרןמה שהקשו התום הא
כבר הקרסו קשה לנשסע הסה צרך ים ותרצו שמאיה חחריס כש ופט
ראשדגדוגיה שיצאה נשסתם לב'ועד ן צרךידבן ראם מהג חזרהעל מה
שאמרו בפ רוש בפ הם מכש כ שקביתם שר מתחלה ע כפ" %א מרנ
 1ערש במדרש א ובמפורש ס עוד תרוצ ם ע 4קוש ת רתום גם דרשב א
הקשה מה מהנ הדר קביוהו בימ אחשורוו וב ש קבלה כמפרע ובפרשת
דרכ ם סב א בשם מהרד ק מהא רנדר אונםן צרך ש חשובביבו הום וכאן
דא שראי לא התנו שום תנא ביבם א"כ אף שהו אחסים שבועתם ק 0ת
ונראה 4פענד לתרץ עפ המבואר בשס בבא בחרא דף ם ח שאג התם דמצוה
כשסוע דבר חנטם ובסכר מס ק אסא סברא הוא דאנב אונס נסר וסקנ
וסברת הדבר הוא אף דבלבו אנו מתרצה אפה סקר הרצונו ד רדה תורהלסוף
דעתו אף שאסר שא ט רוצה מכל מקום בלבו רוצרישמוע דבר הבם ם משום
הב טהנ אףע כפ שאוסר בפ 1קרוצה וביבו אנןמהד .שנ האי" לק ם
דבר התורה ודבר חכם ם וכןע כפ נמר ומקב כמבואר בנם ע 4שןוען
ברמב ם הלכות גירושין פ ב ה כ]
ומעתה 4לכוונת כפ ת ההר אף שכבר אסרו בפ הם נעשה ונשמע בל כפ
מ מ כפה ההר כד ש הא ותרברצון דאף שבשעת דכפ לא ה" חפ צםחירו
מ"מאנן סהר דניחא לק"מ רצון המלך ב הזג ש ובז שלא הו אנוס ם לא ה1
ווצ ם אבל כשהו אנוסם גמרו ומקבל כ זכות הוא להם ומתורץ קוש ת התום
שהרצון ע" כפ ותר מועלת סטה שאסרו בעצמם נעשה ונשסעבפ הם כ אנן
סהד .דבודא הרצון עתה גם בלב
אמש בז אס שואי ה אחכ ברצת תת לד הרמןיקבל התוה עכפ
י משמרתם ולא נ חא להו בקבלת
לבסוף אבי באםחי
כחהלה ש לבסי עמדוע
סהד שרדצ ם בלב בקבות התורה דמאן אט
התהרה אין 4ט ה לוסר דאט
תקים זאת תיכגם כפ ת ההר א ט תעיתכלי תה שתת הש ם מכאן נןדעא
רבה יאור תא ה מ שוכי ישראל לטעט שלא קבלו חתורה ברצץ רק מצות
אנשים מלומדה עא כפ" וממילא אנו מוקיל הכפ כ לא ה" ברצת ואן לזמר
נכ אנ! מהדי ועץ קאמראעפיכ הדר קבלוהובימי אחשורוש הר חזנן דבאטת
ם דגר חכמים ודברי התורה ורצון נפש שראל לעבוד את
נ חא יהולק..
בורא ט עכורה של מה ובודא דג חא להו בקהת התורה בהר ם ט ובזה
מתורץ קוש ת הרשב"א שמה שקבלוהו ב מ אחשערוש זהנלו דעתעל הקבלה
בחר םנ שה" ברצון כ סצזה לשמועדבר .חכמים ואנן סהד וכן סהורץ
קוש ת מהרותק דהסודעא הוא שלא ה"ברצון ורק כמצות אנשים סלוטדהואין
לט הוכחה על אנן מהדי ולא מועיל הכפ" וזה תהו הסודעא
ולפייז דאסרגן ד"א כפ נמר ומקבל דאגן סהד דרוצה לק4ם דברי חכמים

אגרדת שפירין

ני

מתורן גכ קוש א ראשונתשי רתום מה שאסרו אומות העלם כיום כפ ת
עי ט דר בגג ת ראם ה ה כופה אותם הי מהנ דמצוד לק ס דבר חכם םוע
אונם נמרו סקנ ועז דש ב יהאומותז סצזת שקבלתם ה כן ק סתם אכ דר
4
קביתם ד ד חוב לדם ואנם רוצ ם בק ום המצות וא כ נם הכפ לא ה המוע
דיא ש ךיומר אנן סדר דרוצ ם לק ס דבר חכמ ם ודבר תורר דחלא אם
רוא ם דאנם רוצ ם זל כא אק מהד
יכן אעפי שאסרו פעם ם כנם ופעמים פזר בעל כרח מחוב אנייק ם
דבר חכמ ס הנוכר ם ירשום בכתב אשר ע4ד ברעונ נעזרת המק ם מעפר
די ירתבונן באלו פסוק התורר יק ם דעת הפוסק ם שרבאת ימעלה 4ענן
מצות כתבו לכם ובעכ רצ,נ היא כ מצוה לשמוע דבר חכמ ם ,ה המזב
יצלחג  1הו נא אמרנוירטוןיפנ אדון כל וע השכיה באות ות התורה ראע
ד נשיאות (כמבוארבעח שער דטונ ם) תזכריראות פג מש ח צדקנו ו גאלט
נאוית עלם נאויה נצח ת בב א
ןעכ מהקדמת ספרו ודע בנח]
טלא)

בעזה ום ה נצב ם
כב ד בג הרב החרף רא ושלם זכו כ ש ט

שניט"

נ האברוק

ממרזוב
בנ דד חמדת לבב בוםא העבר כתבת
בר לך בארלשכוולתחוכאהבת האבעי
כמ התעורות לי מ ם דקחש ם ותה "עע
והנד ד ד מורח אנ ימלאות דגר בע4רבת ם ראש קביה מקח לתכס
לע ן בהשגלה בנהםיבית ה יךבפרתורהותפיה כודא יצ תו והפץ ה
בדך צלח ואן דןלסעיה ומא "עלטברחמםיחדשעלנו שנרמביכת
גאלה  1שועה ברחם ם דבר אב ך מברכך ש תקבלו תפלות ך ותקיעותך
חראשץ רם של רדו"כרץ לפג ה בשבת שדתו קש א רפ א
ברצץ
מד בנ ד ר חמדת לבב ימשכ ל
המתקתו במז מה ק ר חסדך אלק ם
עי דעתו תכר תנן אשר כתבת לך נא גרת הראשץ ושדת אותם בשיר
דבר אב ך מעת ר ישנה מתה ים
לב" ב שהד

די

י

יבם

איעזר ומשירא סיאנצדזט

חי דם
ק מכת ס  1סבא ממר יאבר ב אמר מ ט ף זית ד )
שט=ר נ"נ* סיח
דת' "שעד החדשידו ימ
יגרתם "תן

מש"

שיתממי

אגרדת שפירין
יז
בעזר"

שיטה

נ4
דד גג הרב החרף רא איקס מ
ד ד בג כשמחד וכנחת חרא נם4עתכם יצאתכם ובואכם "שיום ורחופה
ימול וכנחתזלשועד ולעוררויחרש האורעלציון תא ר הכל הזכות כמבואר
בהתחדשות מעשה בראש ת והש"תיעורנו נכד הבן ק ר דמוכ' מ צבי
זכור תוכור אשר אמרת לך ,כוון בשעת מצית ק דושן בסוד
הירש
עלי ם רנפקן מנו רבוע אב א*) אש ר*') וחבן
דבר אבך כותב וחותם דום ב דר ח אדר במור אד ם צלם א"ר מו"ל
דל ם כנל כעת חד פרפרת נאה בסוד הזוונ ואתה בנ קח הא גרת ותלמוד
שיעורעת וגם אנ אתבינן א"ה ועוד אשנד פרק זה כרצות ה "סובהי
הם

יעל

י

וישבס

אלעזר שפירא טיאנצדוט

א ה *) רת מזד אבא ברחם א מא
%
ךת א

*"

ש ד" תן 'כס רחם ם ואות ות שראל

חי

בעזה אור לום ועש ק  1קחו ל תרוסח
הת סוהבריר והשלשי ד ד מ הרב החרף ראושים חמדת לבב
כ ש מרה 'טיסה נ האבדק סטר דב
דדי בנ תקבי ברכתן ת ברכת סרט 1האימר לנחת ושלוםלבנך החתן
חרב המשיג מדרצבי נ נכד פאר 'כב צא גה ורא נה במלך שלמה בעטרה
שעטרה לו אמובים חתתח 1וב  1שסחתיכו במך הקרס ם כמב"ר בפרשתא
ר ומא בעמרת תפארת כמב"ר במדרש ה מא רן הקרם ם בטשכן ככוכבס
ם דרא בשל מוחא בנירא הד כטד
ברקיע והשבב ם חץ לפיס ה
בתלקבונןהכס
חושיהשמיעד וחווט דראות וראה וכף
אחדות זה חמשכן אחד

ל נ כס א
ררפס ב רמכהביס דללו כס מאמר זכרון צדיקים ובסופו כתב בזחל חי
א ד אדפ ס פ אלו דשנ מבתכים בעון הכמת דאמת כעד כאשר ורונ דרך אמת
(ואטהנו לא גרע ולא מצארפ רצף
מאטר חדש אדר (אוחי) וגאקדמוה סילק
כשע-גדול ובו עי"ש]
ןלחפארת ברם ער"ה) ד"ר תפארת אדם

אגרות שפירין

פ

דבר אבך םדיי שוער בכי עת הנע במר רה רד ותפ 4ת ט
עשו פר

איעזר יטפירא

תקכ-
ט
מיאנצדו

ידידי נכד חרב דמופיגמ צבימי"י מ כ ף  -ד אשר כתבתייך
"מ 4ד תתב ק נדבר ט ושמח 'בב ורשם ירקך נתךה כשמהתיכ וברשכי

ותקב' ב זר סכ ע 4פירות טאזכה יראות מצאצאיכם פירוז ופירי פירות
עע אז דמעתיר בעדך איור יךשב ברענא ד"יבאי בסוד רחקיקד

שיעזר י
רז

יט
טויא א"ק ם את ראור כי סב דרשו ר
י ת ם ג ום דת ק ד
ביר
'ד ח ם -
ארו ש' משי
ש' כרבד נתרפד) 'פק קאר"סבאד
הת ם והברכך יהשי ם דד בגם דאהוב ם חסדת 'בב הרבנ ם
דמ"4ג ם דא ד משב' בדעת אשר שם האחד בג ררב ם 'טפחות
נ ושם דטנ דרג מ סנחט כחט נ
ד ד כנ "א רצ ת 4כתכ עד ה ום אחר חצות בוט התנא-ת רחסד ם
ם התנעצות גאו,ד שועד והנד בנ דד דעו יטדדאקמור ם סויען
י 'ך ותעדנבא,יערך שנ שבועות שאסע מכאן בנמר רפואה
ומכאן פקדוע
וכד אעשה וא ד ע 4פ ראד בדעה סע לב ת א ד הא רעוא שאבא 'ב ת
בנחת בדתחזקות אבר 'עבודתו תברך זז אן יהארך עבור קרושת דומן
דבנה לטוב על שועתן גי ויראי בב ת השף ש ש בנה בב אסן והוא כ ת
עקב מדת אמת תתן אמת'עקב ובזד בנ יד ח ה ח דוש בב ת המדרש
י חכם 4ביא עמדו בזר אסת
הום אשר ח"ק' דשם 'רתבונן במסוק אשרכ
קנר וא' תסב ר וא ן מק ם יקנות מאטד א ש כ הזדרחו בם פא דקרא ואל
תמכו ר בסב רר אנו אמת כ כיעגןע סב רד או ממון או כבוד א ט אמת
רק כל אחדיתן 'חברז או רבויהיסדןבירך מתנה או הוא אסת כדרך תתן
אס ת יעקב בדרך מתגר ותתברגו כ נחסד הדא

י

י

סי

י

דבר אב כס מעתר בכי עת ורגע עבורכם

תקבל שנ כסף אגרא דתענתא פ"? יבאגביעי

שזעירא

היקר ס מאר נ

ואפדן

אגרות שפירין
.אדא

ר ב 'הוש ע נתרכ ק 'פ ק
בעזה ום נ
אשוב אומר אנ שיום ברכה יעבוד ד ד מחר דרם המאר
י
ד
נ
ד
בתורד ובחם דות נ עד פ ה בג ש קדוש ם כקש ת מ מנחם
מענדי רבן ר פ א האבד ק גיאגונ"'
יטסי דת בם 1וכהו ה להכנסו בברכתא יבשא'א
אברכהו בברכת סו
בשעה מברכת  1זכה לשמוח בשמחת צאצאז במל ורנן כנפש רצת דדו
הנאמן באהבת אמת

איעזר -טפיר 14סיאנצדופ
י הם ה כל
פ'"1כיבב ה קר ם ובפרט כבד בם מח" דרב החרף ע

גכ פ ש וכפרט כבך בנ הרב החרף כ ש מ שמחרנ פ ש ומברכו בברכת
מז ט כשסחתיב

פא
בטהי טס ג בהעיתך')
דח ם ורברכד והשיר לכבל דד הרבנ דנבר דם פת הנכבד
ף נ אומעד
דספרס ם כ ש מ ייס
בסב ושק ם דבורו ואנ שלחע הנאמן מוכו חסשד
כעת אנ
ה תם שם ק של ד מאם ם ה
ת בכל שנר שש ם שם ק
שנר'ך מרהי
י
ר
ס
שד-ערך חמשה עשר משתדר סכ כז אנ שיח
ותל
שו ם
למשבץיאצי
רכז
וא השמירחיע" המוכז ששד מאות דר סב וסיחת רחיתם וי ל

'חתר המרן ות
וברכה דבר דחרש הציהתו מ חל שתה ברחם ם
בזה
של"
איעזר יטפירא סיאנצדופ
חעלד במי) כמד דד הרבנ הרר הם"ינ רמפ"סם ישם מתהיה
כש מ ופף שצער ר סק בלאעב ספ ק לאסמוט

יי

י

א) בר צ מר ר אשר ישע מתפשק המר ערב פסח תר ר) וחק ר צ מן ר
מאר דלף מסטאכנץ (כערמח ס ארר לשם ם טפר כ ר תמת תקצ ד) תרפס ממם קצת
חד"ח בסיס ר ישצ ורשע לו יאמד נשו ת דנף חתם ח א אעז ל נ נ וח"ב
*
אד ע סי ל"ת (נסטר ארר ח אלול תרל ד)
*) שנת חרב ד תקפד מחלתו של רבנו וחום" אחר שבועות וסע עם בנו כעל שם
שלמד לקארלטכאד ולסיען ממכואד כ ז כאריכות בבית שלמד אות נ א ג כ (ופשם

אגרות שפירין
שם שלמה
הח"ק רבי שומה שפיר* בס בכורו של הה ק מזהר איעזר
טיאנצהיט זצ" נן"דז דחנוכה שנת תקצכ בק"ק ריבאטשיט הוא זכה הרבה
פעמים "היזח ברכיו השה,רים של וקינו מרן הגגי וזכר עוד כסח מחד ת
עי
אשר שמע ספ קשיוקינו[גין תזיד~תי זטעט מפרשתנדויתן בס בית ש"מה
באריכות] כשדי בן ט שנ ט כא כקשר רחיתון עם ןהרבנית חי פרומא רבקה
ש' ח במינקאטט ערב סוכ ת תרח טא)) בתו של הה ק סו ד יקותיאל שמעלקא
זצ" כןיהה ק הטפירסם הרם מסאסוב ואחר הנשואיןשיו,בשנת הדר)רי
דר במאס ב ואחכ נתקבל יאבד ק מטריזוב ,ערך שנת תריז) ומשם
ים,נקאטש ,בשנת חרם א) ראר והכירונסע'צדיקי דורו אצי הקדושים דר מ
מפרעמיזיאן הר א מראפשין דרצ ד מרומניב דרי מרוזיו,בעת שהי דר
בסאדיגורא) הר ש מיערוס.אב הר ש מבע"זא דרג ד משיד'אווצי הר א

י

כתב מכתם ט דג ל) וע כ דוצרך למשכן חכשטיו כנ ל בפגם כבד שבך לו על
דוצאות דדרך וככת של דו וסף אוננער רנ ל כתבמיל ד כזד ל משכון על 500]:
ע [ 11אסטריכישע וועדרונג] מדרב מסטרזוב ר ברעלתך תרכ ד עב ל
א) קורם פט רהד צוחר לכעלר רק רכינו מרר ש ז ע כמר רבדים וגם כקשר
אשר מרשטערין סכעל שלד קחו אח דאב ,שורם רמא ר ם ו קבעו כתוך רמנורד של
נכדר דוא רבנו כעל מנח א ובזוד ק שלמד בו רבנו כתב בכהי ק בזד ל
בעד ת
ארשום כעט ועופרת למען בעמוד מ ס רב ם ולדורות אשר ספר רזוד ק אלו
קרת בעד דכסף דנתן ל מאת א ז דרכרת דמקת אשת חל זכו מרת חי
*רישא רכקר (בת דרד ? רמפורסם מ קוהואל שמעלקא זצ ל בז לאותו צד ק
דגאון דקדוש א ש אלק ם רמפורסמ גרול מדכן שמו רבנו מו ר משד רודא לב
זצ ל מסאסובן קודם פט רתך לקנות ס אשר ד לזברת סוכ לנפשר חנצכ ד *)

"י,

י יי
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י,
י
*
 ,ע כ צילום מכח ק של רב ע שב בדיוהובן ס ז שנד וספרי זוד"ק אלו נמצא ס
כעם

4צי

ובווו~ייצ מורד מתק יעקבישב סווך0ש של ט,א אושימייתנניוקיק

סב

84גרורצ יטפירין

מרזקוב מהריב סראדט ן ררא מקאזנין דרחס מטאנ'ינצא ומשגת
תרםז בנאנז ( -זנ,שד אח"כ מהמקורבים ומאנשיסידב' ועיי בבית שימר
טאמר אור החיים) די  : 4בנים דבכור רבינוצבי הירש (בעי דרכ תשובה)
ש בוא בסד ר בפ ,ורביע מ"ך ד דא 'יב אבד ק ביידע יק סאסוכ ובן
י מעריסי ע"ז'בדג ד) ובס בית ל מ ד
סמריז( :גפור ב מרחשון,עזר ת) עי
יאמר כתר ת רד כדג התו,ד.תו ןבשנת כת ר נא בקשר החיתק ~ס דדבנית
חוד ט' ח כ ס טבת בתו שי הד ק סו ר ברל ה'ברשטאם זצ אבד ק
ר בחדש תמת הר ')ע רנט דמן 'מתקאטש ל שק פ
(חרטחכת)ני
מריק ד
דכי ששס יקבי פף רבם מקר תפארת וגד 4ה בש ק דרש
רא

י

מצאם זצ ל ,כעל

דבר חים)

דמארג יחרף

וסק בוצ נא

נ) ודע לדעחק מכתב מאת דגר ק
ב ר ום ד חולדות תדל ד לפ ק צאת
דח ם ודשלום לבבן דיר מחו דד דרכ

וישא "י"5':5יךיי::י בוי:ןי:סז
י

יקש"

מיד

לנכון דג ע 11דמך ד רם כ מעות מעמרות ואומרם לפעלא טנא שר כח ותשואת
חן לו ךכרכד לראש דמתנרב ס כרוח נד בד וחד חסד ך חופף על דם כ %ך ום כ באחס
למעדנו במשען הסד כס בדוב טוכם לעח זקנת ותש כח שלם ד פעלכם ותהי חלף
עבודתכם שכר מאת ד לדריק לכם כרכר עד כל ר ותחכרבו מאח ר בשפע כרכר
ודצלחד וב ט סלד מחמת חל שת כד לצדת ונא לדחסלל עכור שלוס ובריאות גופ
זד קבל תפלתו כתוך תפלת כ וגם דמברך תכרך מד ש ככל טוב ושלום כנפש מחו
וש ב אדוק בעבוחוח ארבד דמר כת ד בת כד ת רד
דק ח ס רלברשטאס
ד דו דושת ד כארבד ולוג ח
ג) רבנו כעל מנחת אלעזר דספ דו בסגו כמונקאטש ת ל
דוד רד לגנו לרעותבגניםילקוט שושנס דרשו חז ל כרושלם (ברכות פ כ דל
) על כחיב זר וללקוט שחצנים אלו רצדיק ם שמסלקן בנ דם ויש לרמליה זד על
דודי (זד דודי דצריק דנפטר שמונח לפגנו) רד לגנוזלגן עדן) לרעות בגג ס ןלדשתעשע
בגן עדם  1עם אבותיו ואבות אבות  1דקדושס "1ע מכל רצדד ם אשר רלך כדרכ דט
ו כדחז"ל דנו ) וללקוט
ובטח כא במתיצות דם אך לנו דכאכ גדול מאוד כ מקו סינ
שושמם (של קט רקב-ד וט לק דצר ק רלז רשושנ ד הנחמדד רמדוללר לכל רוא ר

"

ומב ר ול קטר מאתנו ברוב עונותנו) ודגר להאר רוב גדלו בתורי וב ראד ובגס ח לא
תואר כחרט על גלזן ולא וכל רפד לספר ולבאר וכבר נודע מקצת שבחו בזד
ורוב מעלות  1וארבת שראל אשר בקרבו וענות צדקו כריע כאח עם
וכתרומת מרו
תידע קר (כנודע קצת למכהיו) שד מגמתו לבקש דאמת ועכירתו לר על
בל א וא אך
דרך אמת לאמתו וערום כ ראר ולא נשא פג א ש כמקוס רנוגע לדת תור ק ולגדוד
ולך ממש במס נ כאש כוערת ורבס רש כ מעון כנועם שפת 1וחן ערכו וכפרט רוב
סיגופיו ודלך בזד כדרך אבו דוא אאזמו-ד דנאון דקדוש א ש אלק ט ז ע אכדפר ק
וכנו אסריו (דלזד) לא שכב כמטר זד לכוח בשנים עד עת פט רפו רק על דאדץ" 1על
ררף יקשר ואכן תחת דבר מראשות  1ואדמורי"ם וחסידים ואנש מעשר בדורנו ואנחנו

אגרות שפירין
כניהכג הגדר

סג

ישרים ועדה וכי הלם רואים את רקולות אשר הסיף

מפ ק אמרות שדבוסרו-ת ברהבות אש מתוק מדבש ונופת צופים ומאז דתהי
להופיע הוד יקרתו בכ 4המדעה וחרדן "קראתן בדדרת קודש ונדרו איו
סכי אפסים יהמות תחת צ" כגפו וישמוע "קח ,ירשת מאור זיו קדית
וצדקתו

י

כתב בד ת מה ק (א ת ק א) דנך אאזמו ר הגד ק זמה (מהר ש) בבואו
יבאן ,רב אבדפה ק בדרשתו רראשונה דגיך עה ב ראש דברך אמת רעעם
ידשתמש בכתר דרבמת סמדינד אחרת יבאן
ב 4משפס
צדקךדכפירטהינרבבואי
ואיךידע "דוכיהם בדרשתו ומה דם
התנדנת
והואיא דע עו
י
ה
ק
ד
ינס אך זאת יוכן לרגיד גם בראש
ו
א
צ
מ
י
ש
בם שצריכים יתק
רקסרונות
בראותו קהיר נאה וחסודד שיזהרו נא במעטיהםיהיות כזמתם "ש ש באמת
דכדך אמת (גם כדרשתו דראשזנד) אמת (דע כיחם ודר
וזדו
במדתדאי
ר ,בדו) מעוים (בזמן ם הבאים בר ות
אמת "עשות מעמידם בית י
כל פרש ובפרם ישפמם בצדק מר
פה)כי משפמ צדקיך,אז דל,דיכיח
צריכים ייזרר ויתקן רטן ואני אטרת עד כ זה בפתיחת דרשתי בביר:נ

.ר י

עי

כולנו נבוש ונכלם מפג רא ש קדוש וטרור דאדם

רגדול זד רוד ינפטר

דלז ז ע

בגודל מעשיו ובדרכ אבות  1ואמת לאמחו
ץע במאמר מל דרספדא ע" ש כל ירספק
ד לו בז אחד ר א רר ג מו ר נחס דג ל ס מ ז כדג ר מם חחנץ רכה ד ד

דגר צ מורר שלמד ט טלכום ד ד ראמרק גארלץ (כדגר צ מור ר שראל 'עקב
חרפ ד ובעדמח ס ר טכ א ט ב) כ)
וקל ט כ זצ ל אבר ק תאלא"א נפטר ט 1
חגר צ מור ר נק ד ד ראב נאץ מש [ם ש] ז ל מפאדצז"א (פטר ז שבס עתה צד ת
הדגדג מודר 'צחק עקב מב אלא זל רמחם"שר לב נפטרכגאדר תרם ד) ט
נגד צ מוד ר שראל ח ס שפ רא ר ד אכר ק בערטש (בדגר צ מור ר מדדה ד
מבעוטש שד דר בנערגסאז) ד) דגר צ מוד ר משד צב סלף ראטענכערגדי ד כק
וולוין (סמוך קאל ש פרלן)
רען שלא נדפסו חד ת סררמ ל רם ע ב דנו לדעח ק ד ח מאתו בפ ישב
עד כ כ ארד אל כז אכל שאלד וכחרגומ אונקלוס אר אחוס על כרי כד אבילא
דלכאורר אנו מכוון זד בפסוק אולם נראד דרפ רוש יוק ררר יוסף די שטס עשו
כפ רש כתחלת רפרשד) ועשו אמר יקרבו מ אבל אב ואדרגד את עקכ אח
(ע-ם כל זמן שיוסף ד ח לא ד ליעקב שום מירא מעשו שוסף ד שטמ שנוא
אמנ
( וטף) ר לרבד אבל אם וסף מת שוב חזר רמורא שכאשר גיר מ דסתלקות יצחק

איל

י

אבו אז קום עשו וררוג אותו כ ק שאן לו דשטן לנגדו למנעו תר שמפרש רתרגומ
אל כס (עינו ע מתת כנ) אפל ושפיר פרש רחרגום שאמר "כד אכ לא
נ אד
י כשיד אבל על יצמק (אז ארד שאלד) שיקום עשו מדרגנ חללד וא ש
כלוטר

אגרות ששירין

סד

דגדז'ה כק ק אונבוואר כ נעוהר כנהוג בעזים וכפרט בעיקכתא דמשיחא
הימים האיו רבס ישפט שיא בצדק בדעתם יחשוד בכשרים מה זה וע 4מה
זד ראיתי עף ככד 'דרוש כש ק בעיר דואת אך אני מצאתי אעמחוייב נעת
צרר  4עקב אשר כזאת 4א נהייתדדו טמנהיוגמעועיי תשזכדיגאויהשיימד
רר עבפ איזה דברים נאוצים ראשי עיקרי הדת תור ק דברים רעומדים
ברומו ש 4ע41ם ובג א מז4זיים בדם ויקוו לרפס ס4שוב לה ויחשבו ולמצוא
מוכתם וישועתם בשלום העם םיכ
ו עכ כאשרכבדוני ונקרא נקראת מראשי
רעדה 'דרזש הנד ראש דכדך אס ת(ידי כוונתי באס ת לס ש להוכיח ואקוה
כי אם יתנו הנם איי עתר ר 4ט 41א ואבד בחטאותינו)ויעזים (הטה) כ'
משפם צדקך (הע'ם ישפמו מד נאו א בצדק דעתו סה ש רש אך שאףידי
ראש כותתי באסת בזה רשש כמ) ודארכתי בדבף מ נר בכסה אנפץ
חממם נגדי עכל ע"ש בארצות
האת הברכה אשר השאר אחרו כרב ם ךו 4ם שם שלמד שן תועד ת
קל המרעדם ודרושם רקות שיטה (עםמ קמטת תפ לן ומדך) שם שימה
ת ברכת
תהים מב קדוצץעם ם קדושן השות עם עטרת כהוד,טי
כהנס) אים נצץאתו הטהרה,אות א) ונופם לקטןכ בד ל ש4איהדפ ם
שום ח בר מחבור כ בעזהר לא זב ת ימרר שום ח בר ש ה ראו ידפק

יע

א.

עי

קוד ש ל מעם אמת ע כ חל לה סלהדפט"
ארס הרבה סדק מח בור 1שבא בספר בעץנדוןכ להב א מדברו עז
לאעין צחאת אסר כאשר ראנונם כח ס חותו ה א אאטו ר המחבר סדברו
סשז ת שם שלמת כת כס דרנ תשובה ח א ודסכ ם לזה וקרא והתעש בכל
סיס בהם דרנ תשובה ברחם אחרונם שדם פס דתו אשר יצא לארד
בהדפסתו בשטת תרננוק ם אם חכם ם ישמח לב גם אנ עכתד באקדמות
מלז (יתפארת בנם לחת דה תפארת שם הספהע ש] בדרכ תצטבה

י

ד) [בשנת תיע ט כאשר שקטר רמלחמות תגל וגם נתחלקו דמדיעת רתחיל
לדפרץ פרעות בב ת "מדאל בכל מקומות מרשכוח רם כערן ח ]זך ד(עויס ול מור ח ת
וכרגד וכפרט בעוץ ר?ורם אער דחחילו לדחפשט בדעריס וע"ז קראו ררכר קדלות
אח רבנו שכא לדרוש
כעג ר דידדות]
ולעורי
ד) פע א גש ק נודע לו כ ררכר מכת ק ורגבו ור?טעד ע ז מאד ובמר לבו אמר
תורד כדרכו אבל מכאן ולהבא לא אמר תורד כ
אז כ כש ק רזד לא פרע
כוודא אץיוה דמקומ והדמדאממניו וע כ נעלמו יגה ובמשך דשכוע דכיאוציידים
לבית א מאנ"ש (ד ד דר"ח סו ד משר וסף אזעפאוו טש ע ר) אשר מואו סמוך
לדגדר דכת "ק ודע רם ודב אם לרבגו וחדנ שמתהו מאוד ורבנו נעל דר ת אמר שיען
שלא אמר נל"ד (כשעד שאמר שלא אמר תורד בג ל) ע ק לא רצד ש דפ סו רב ק שלו
ורמזרו ד טעמו דכמוס [וע כסדר שגד אחרוגד אוח ק ל עם ן ז כרג"ד עף"ש]

י

אגרות שפירין

פח

וכשית צב תפארת וכפרס בתפארת כנים ענית והכו'פ וכן בשדת מנח א
ואות חיים ושלום וחסיה מאמרות ובפרס בספר חים ושלום עה ת וקוער
יששכר ודבר תורה ושם
עלה חשם מה אור ל ום ב כ א ום לחדש סון תרנג במונקאמשי) (תה
הצוואה אשר הנח אתר)1

צוואה
א) שלא להדפם שום חבור מחבור כ בעו ה לא זב ת לנמור שום ח בור
שיה ה ראו לדפה ועץ יש ל מעב אמת ע כ חל לה להדפ ם
רננו בעל מנח א מד שדעלד בכתב חדפם במאמר
ק דם לרעת ק בזד
מדם-בלל רספד ,תאסר בצחאחו [ע ן צצו ת מנח"א ח כ ם
ערק צד ק ם ב זד לא נבלל נ
ס-ג באורך מזר]
ב"ר ום א סו ב מגחם אב חרג ג
מר אזר לום כ שלח כ"אסין תרנגעולם
רן נבא כגל דנלנל אלדע רמא
חשך נעו-נו בי נפלד עטרת ראשנו טחמר עננו משוש לבט רוח אפים קדיש ד
אשר אמרנו בצלו נח בנרם ולכר בשחתותינו אוי לס ב חטאם עלד מוח נחלוגנו
מתחר גכרימ נלקח ארון אלקים כבר נר ישראל רב פעלים מקבציאל ר ר כ ק אאזמ ו
דרת דגאון דקדדש ציס"ע אספקלריא רמאירד כרזא קריא פאר דרור מאור דגולד
מאור נעלך לאות ופלא איש אלקים מרן בקש"ח מודר"ר שלמר ופפירא יצללד"ד
דב מוי עשנכי א אבדק ק ססריזוב ואת כ אכ"ר פד ק"ק פונקאטש ודגליל אם אבא
ן חנמתו ורוחב כינחו גודל צדותו וחסידיו עומק צניעתד וישרחו רוב
לבאר נאי
חיב  1ורוב מגוםו בסדר קדושך ורבוילד מערר עוד  1צדקת ד עונד ומהפטיו עם
ישראל איזן זהוקן חקרת טובות אשר נדר גדר ועמד נפרץ כדהור ק דשים זאת מבטו
מעידו ומי אשד ראודו רכיר כ איש אשר רוח אלק ם בו דוס ומדות שמנו חכם ם
מצאו קן בו תואר פג מלך כהו דדרהו בשלום וכשרשור דלך ארנים דשיכ מעון בנוונם
מוש-ו וחוכ"וחיו רמדא ם כלדבת קודש חכו ממחק ם וכלו מהמדים ומרגליוח ד תר
הלט בצוארו ביבר ר בנדונו ער שכל חולר נפש רשומע מיד נתרפא וראו כ כאשר עגן
ם זמירוח ישראל וחדי עליו יד ר ככח וגבורד בשפד געיטד וברעו מראש ח
דטננןיעי
דשנר וצד אחרית שנד כשבחות דו ט רמים עראים רוסף כח רפליא גנזדר בקדושד
וטררר דבר בצתו ובזמת אץ על עפר משלו אוי ס ירפא עור שכרזן לבבת דן נתמד
דוץ דהים לדשכיל לדכע מאתו ולטעום טעם עבורת ר הדיחו רטרורד צל פרו ראיר
י חזה בחדודו ושבח בשבתו מועד במועדו ואנשיפ אשר גררו מרחוק
בת דזמרם מי
וטקוץכ לחסות בצל קרושון פעל ישועות בתפלתו אררי מייגן עתד בעדת ומי יעמוד
לס
רנד אם אמרהי אספרר כסו נדולהו ודתמרתו יפרישהו לצ יכילו ספר שלם טהרבר
מירוח אשרי עץ יאתר ודכינד כל אלד ויבא יהואר כחרטעלי גליון ולו דופ" תרקד

ים

סו

84גרדון הטסויופיז
תפללו 1חסרו קדיש דלטדו טשנית וקורם הלסיד

נ) ננה נשחיז טדא
השמרו התפלה שמררתי מפי קדמונים ול עם מעם כהעיר 'ןל
,יעשו הכל אשר לכל בכל העתרות וככל המאמר ם עפ" המעבר בק מעת
נ
שתכבד על החולי עד זבל"א בתרתתא
לזאת אחרל כ מלבד ואח דגר ועיקר אשר ראר ורער פחרד נפשנו רריו חבש כקנס
כ רוד ר בצואתו רטדורד (אות ר)
וכע"כ ררכרח לקצר כי אח פקודתו שטרד
ו"מטחו ודן אח"כ רן בפר"ק ודן כשאר
רג
בגודל עטתנוהו שלא לומר שום רספר רן לפ
עהדוח ודן גרר כערנו ושם מחסום לפנו ותקד כלכנו רוב נוננו ובזך פ רש ב "ב'
מורי דדנר  1של פ"א כקול סר צורח (קודםנלוי) ארון ר כרסישאודו ער"ב[תילם
י תכער אש רכרה
לטן נאלמתידימיד דהשית מטוב וכאב נעכר חם לביבקיכי נדנג
רחש ת
כלשור יאלטת רומיר (מ"מת שאסר לס בצואהן לדספידו ונאלמת רום
מטוב (שכחיו רטובים יחומת מלמטר רצי"ז) וכאבי נעכר חם לב כקרבי (עהר ואת
נעכד כאב שדאב לכי ביותר בקרבי באשר לא וכל לספר ולרוציא ראנחו וצעדו דנדול
רק) "תכער אש רכרח בלשומ ואת אזעק ואדבר כ כעורנו אש יצאך טבק ד עלית
והאכל מחמדנו כי שקולר סיחת צדיקים כשריפת בית אלק מ עכח"ר כעת ררם
י לנו אשר כוסת אכרע כי מאחו דואר גם בדורנו צדיק וקריש ד יודע את עהו
אי
שלא עפ"י רטבע כ כתאלח שנת רסתלקותו (חרג נ) ביסים כנורא ם ניכר וג 2רניד
כהו"ר וכמט כיס חמכם אשר טלאו לו ם א שנר לימן חלדו דנך בר ודלאר דגיר
שנת רהמה1ילימי שם חי אבע (רוא אא"ז רנד"ק איש אלקים
מסרעצמליםישרוכעוותת כרירבשהי
מלאנצדוס זי"ע כן לאותו צדיק דגר"ק רבשכנ:ך"נ סררצ א מדימכ
ח"ן) ובשש דואה א"ז"ל ידאג כשצואר כרס" עד"ת נכי יצמק וטדי ממש שרם אחרי
הי אביו כן רגיש פעמים רכות וגם לרבער ב כקרלח  11זרכק עצמו בדבנר דרכר עוד
ציחר שאח מאשר רכק עהד אשר תמיד רף לנגר עימו לדבק על יום ראחרק כנודע
עי
ואז כשנר א"רונד דגיר כמירוש ב קרוב יום דסתלקותו כנו ואקד
לאנ"ש טכיד
יפטררחן הגיד לא מאנ"ש מייחןלי אכר כיונר אעופר ואשכונד למעלד
שבוכוח קודם
ובפרט כחג דץ2כועות גילר כפ רוזת וחד לפלא כח"ח קודם אקדסוח שדניך תדרש כרבים
בלרכח קודש כדרכו קודם קבלת רחורד פחח ואמר הבא יעקב מן רשדד בערבותיא
לאר לקראתו ותאמר אל תבא כ שכר שכרתיך ברודא בם עפ ים ראיתא כווד"ק
ורפוים כי דצדיק בבורז מעור ז לאחר פטירהז יחואח דשבער רקדושד כביבול לקראתו
וסראיח לו תפסקי מעדם נ-ע אשר דכינו לו כשכרו הדד חבא יעקב מן רשרד שדוא
רעהר-ז (וכמ"ש כשם רארץ ער-כ דד עקר איש שד-ר איש שאידב עניר שיד-ז
רמכוגד שד"ר) בערב (בעת תשקע שממז של דצ!-ק) חזצא לאר לקראחו שדשכימ-
רקדוק1ד רסכומ -כשם לאד תצא לקראוצ ותאמר אלי תנמר ומקבלתו בסברפויס יפותכי
רמצזח
בני כשכר עריבוח נעיצות
שכור שכרחיך שאוסרח זרו שכרך
שעשית בעוד-ז ע"כ קח שכרך שם הכ
"ח"וגבי
וך
דס
יי
הר
דןודלאו-שמר מתפחידידת ארכוש ול
ות
עטר טשי לדורגים כסי חג-ל
א
ו
עופו נאמר רבא ע 12מן שצדד וד
ף
י
ע
כר ל,בוננודסזירדש( כמי
בבד רק כדברים דאלו רמז אז ברטהוהנןויק עא רהורך רקרו2וז -יז

"

,

אגרות שפירין

פז

ד) בג ונכד* שיחו אבקש ההתפלל להורא בכל עת וליסוד טשנותולתן
צדקה עבור אב בםהדיודרים העג מתורה וממצותועונות ופשעיעברו ראתך
וודע אנ שיש עונשים קש ם רעים וסרים ואנ מפחד מאוד מאוד .רחם נא
הש ת ע' ולא יצערו אות געונש ם

עי

בקול בב ולבן תמוגג עיז ובמובן לאשר במש טות לא ר זד מדרך דגדחו קורם
אקדמות בחג רקדוש  1ט דזד) וגם גש ק ראחרון כח ת נסעודות אשר רשמיע ברור
קולו בבכ ורמז מעזן רוחו בעוד"ז ודסתלקותו ורחריד מאור לבות דשומעם אשר רם
מבינ מדע אורחוח  1דטדורים דמד שסעו דברץ כן חסדו וצוד איוד מים מקודם
פט דתו דבור צוואר נם כד ות תואר פניו נאור ובריא ובמסתרים תאנח רוחנו אז
מלנד אשר רגיד לאנ"ש פל" ופלא אס אנא לדעריך ולראריך כזד כלוכסינירית
וחוששני פן אד ד לזד עורך דספד ע"נ גם מזד לא כחכחי אף כס פד מן רים ושטת
רסן לעט כמו בכל שכחו בפרטות בפרט אשר רג ד ב מץ רא"רורם וא זד מים קודם
דסתלקותו קרא לשמש רוקן של רח ק רטד ושאל אותו על אחוזת קבו -נביר ח אשד
שמר אדל משכן כבודו ץ ע אם במקום ררוא אן שם מ ם נשיחפרו קבר(ורשיב לוכי
שם לא נמצא מים לאשר דוא גבור קצת ,וררבר מדברי צוואתו אשר כתג בפ תקא
לנו מאחו מפ  1רקדוש כ פ ועוד ותר וכפרט ב מ ם ראחרורם שחקפורו סורים
דו
גיכלילד ראחרונד אשר בדאר מאת דנער משרתו נחררו יחרד כל לב שומע מראות
וגם
אשר אן לרעדיך ע פ רשדר במני כל ועסק אז ברגדוח כת ק עבודת כדוזד כונת ברבת
כרז ם אשר שם סב כ לו רגדוחו ודערותיו ועין בו וחתר חצות לילד אחרי אמרו ק"ש
מרוי ובפישוט מים ורגלב בתפלר ונחגת צרקר לקופת רמבער"נ וועד שולי כגד ציצ ת
צדקיט בקול ערב ועוד ערגם מרא ס ואתר זמן מועט איזו
שלו ורחק דו ואמר
י רמזתד בפ  1בטחח בתו נהעלף ורעשו לעוררו נכח וכאשר
נק
רש
מנוטן אח ז כאשר נ
דשכננודו על מטתו שלשלמד אחרי אמד ס מטין יצחר נשמתו דטרורד נקדושד וסדרר
אדד אב זקז רכב ישראל ופרשיו על מ נטשת אלדדיאן אוחס כדור דזד עזבת
כארעא אשר לא
לאנחות מר ל מאור גשמך לארץ מרירהי וי על רא שפיר"א דגמי
דוגמתו נסעם קרחן אש אשכולות שרכל בו וחרב "כמת שלס ד ברבא רכולא
רני"
אשר בלבזון נכבר וגעלר ככל דרכיו וטעלוח  1ומד
כ נפלא ראיש קדוש רלזר רארי
עמקו מחשכרתווכן נפלא פס רון ל"ע עוד"ב כררך פלא מ תן ראש מים ועגי מקור
נתלים מדע כעפר קרגמ ואיך אנתם על אא"ו רודלכי ומשגמי מודי ורב נעמתלי
מאוד נפלאת ארבתך על מעולם כן ארבתיך אל תסיר מסגו לעולמים וחדי תמיד עמת
לדליץ טוב בערס למלאות משאלות לכס בפקודת שועד ורהמ' 0משמי שמי קדם
ותסח בשלום נבנפ דשכבר ואותנו פד אל תשכחבי אך נחמוד דבל ובמרי צרפך
לאבל נחשבו כוכבי נשפ פג כסד אמל וערסל נחלתי על נתיכותי חשך דהרם
ועוד מד נשארלי תוהלחי ואך זאת נחפפיכנגני להפאותעיבדה לבנדיד ונכאד ואך
ואת ריא בחמד אמיתות וקימת בביאת גואלן ויחיו מתנו בך ירחם ר בימינו תחדד
לתוהוביוסי זע דדרוע כץ שארצדיקך עולם אבוצע ודבותנו מ"ע יקוצוהיזנו שוכני
עפר ואז ימלא שהוק פגו וב ק מרן אאומ"ו כאשודי מקחט -צפית לישורן" כחים

יר

אגרות שמירין

סח

ה) שלא למר שום הספדהןלפג סטת בבת כנסותוהן בבת מדרשות
לא פהיק ולא בבזארע רות ונם שלאיסלחו םנעבור אנש םש.באולהיו ה רק
זאת אבקש שנאמרו הפסוק ם והתפלות שם דר המעב" בכל דבר ובכלעגןוכל
ש אטר ככ 4האמור אם ה ככוית לגמול י
ן טובות אג מוכן לנטול לו
יתרת
ק ע 4המצנר כתכופנהרב טוה שלמה אבד רפהק

זהי

יר4עאשי
והג
ש החסד
בכלל ולאנשם בפרם ק הרב הקדחם והטהו
בעגנ
שפלי
הדתריה
רא ז 4אבדק לאממום חש  1רחם נא השי עלץ
מחד אלי
במדת דחסד כדכת ב וחמת את אשר אחת ורחמת

י
חר
וט
את אשר ארחם ופ
ומש

פטנ שנת פטנ תמד ח1
כתבו מעבר השג שי המצבה נכח  1מה 'כתשעי
המצבה לא פחות ו'א ותר
תם מהם לענ על ט עק מקצת וכן על פ
ח השנ חבת"1רי
ע4

מקצת תה החזר כיהועי הכרס כס אבר הנד כס קל ד רב ם כלם עד
חקךק קד בכס יעתר פדועי קרקע ת הקבר בה קל קרש דעל 4כס

קוייירא

ביה

כב
במדבר פגו הרך הי ישרו בערבה

מסייה יאיקינו

י שלומיאמוניישראי מעיתו יראי ה וחושבי תורתו עמו וצאן
מרעיתו פקחועינים שימו לב והמו אזנים יסוריםיכת דרך החיים
ויאזין אליכם טרא ועושה ארץ ושמים

חותו כדלו נתז על ראותנו ובפרט בסוף ימיו זד דרנו תמיד לא יחשר לדבר מענק
רגחולד נ"ב כן אל ידף מלדחפלל עתד לפנ
ער לבל נמם מדר נאולורמ ב כלו ע סו רחוש פדות נפשר מאפילר לאוד גדול
וציאמ ידאו ענס ישמח לכס
ודגר ררשיתי לעצמי לרשום עכ"פ איזר גרגרי אמרים לככובו את אשר עלד ברעער
(נרפס במאמר זכרון צדיקים עף"ש באריכות ובטופו כתב רבינו בחז"ל 1ביז דמעם
בחבח' במר נפש וחוגת לב לכבוד נשמח קדדשת מרן אאזמ-ו אור צח ונערב מתוק מדבש
ונופת צופ ם נר שאראל כוכב דמזדיר זצללר ר כעת ערכר כל שמחר שבח משוש רפו
כל ידים דנסצא בזד ברוחו פי שמם דצטיץ בצדק כחור אדם רשלם כדורינו עפע5נו
מרד מים כשכוון מתגים וכקול טץ איך נשכר טטד קצז פ8ר וחפארר חצדדד אררחעו
ר העמח לגח ככל משאלוחכם חכותו יעמד לע ודוא יליץחיב נעדמ ותחזיגד עיננו
מדרך כגחמות ציק ףדושלים אעף"ר
א) רקול קורא רלז שאיה מפורטם כיקרח ערכו רבריו סוככים נגר ספ אחד שגרפם
בשבת חרס כ חזובמ דוב תמצית לקוט דש ס עם סידש"' וחוס מנרוח חז"ל ומפודר
ר בעל ברחמים יעודד כמרי דרומם1נמ 1

אגרות שפירין

ש

בעת החלרוח חדש לפעם ורהט הס מתייאח ותאכל בקצההעם לטבקמעל
צוהורימועול התורה להפכייםמעלינו אדרת האמונה חכמי הדור אשרלפניט
לא יצאו מחומוסים לקראת החדשים מתפרצים עריצ ם כ פחדו להרע ש
בקולם וללחום למולם לחור ד גאונם ולהשפילם אול רבועוד נאצות ופרצו
פרצות בראש כל תוצרת  1הרסו געול עולם וחלילה יה ח תקונם קילקולם
ובודא מחשבות הריהטת ם ה" יפה בעתו
יא כ! בזסניט אלהארירהחיו החדארם לפסוע על ראפרעם קודש להוציא
ישן מפג חדש 1יהכר ח אותת לחעלתעעולים ומפיס על המזבח אשר בס
קשו מן חטפי עיקר ישרש ויעקור את רכל מן המקור להשכ ח התורח מפ

יללם עתק שדש אשר מחבל 8ים אס חים
טל ה שה לע באהבתו וחמלתו על מ וזער מעקב אש להבת רשפ
ב רוו ישראל המטךם וה עע חנם בשנ המץ והשרש
קודש שלהבתבי
רש הזם על כס חרם ומט את השןהקשה זקלפ שאר תות משה
לכל הסתם החששת צאנם לכל אשר ז ה
כלסדו ל מנם  1תט רש תם

יו

רצתם
אים אלה סבל עמם לא מחו "קוטו ממעללם ךתהפכו בערימות
באשנם וכל רצתם וסאו ם לעל מבר .שראל
תכל ם מנכי ם שת ם
את עד ם להצגם ערש מתורה ומצות כום ההדם להשפל כשדם תפארתם
ץעדם עם ין תמצא דם נסה כחו להקרא תחויתן דלהדפש ספרם
*שנם סן הקדמאים קדושים על ת ם למקן הצג בפתח השער הקדמה עם
מיזעת סלאו מ טת זעוד מיפו אשמה לבא בחדר הספר פג מהועשו זץדזת
זרות ארוכות וקצרות אמרות מלא ארס סב כות חמחברת ויחמרו את הספר
סב תימחוץ בכופץ 1 -מהו דברש אשר רבותים לא שערום ונם בחורת ה

כמי

יא

י

דיא לדדויך ולחקן ילדי ב" רמתחילים גמרא דם
דקל חחלר ואת-כ
חדלדמסרחי
רתמור ו
ריר לו רסבמוח ומכתב
סדרבד רבתם טקצוח תכל (גס מרבים וטורפיםמדעי-ס
דרחוקים שנמואקו מררך דחורד טיראדרמקויל לנו מרבוחימ מדור דור) וע"ז יצאו
רבדה ואפיקו כרהא דא נגר דס רלז
וכמד רלכוחא רבתא מיד ולרודות א כא למשמע מור מועם רמחדק את דמרדבד
ס
י
ר
ט
בפרט אודרתם נגד דטו"ל ודפדפיסים ס
ח
ו
א
ר
ר
ל
מן הקרסומם
חזוהמ ברביט
דערוט
ולמען דצג בפחהישמור דקדמר עפועקמים מלא מיטת ונם נדספר פממד
י
ש
צ
י
זרות מלא ארס ואת מתר דסנמותיזדירד לבלי לחת דסכמד למ"ש ספרים רק בידוע
שחורהו אומנתו למדר על נפשו צם מי הוא מצטרף כדסכסוח וגזרו אזמר %ל איש
ישראל שלא לאסוף אל כיתו כל ראד הכל מצא ככל טבל ישראל ספרים כאלו וב-ש
ספרים אשד יויל דמההדשרט שניעץ וסומישין לקצר ילדרהיב כפי רעולר צל רעחס

אגרדת שפירין
תם מה כבר שלחו ידם והוציאו מחדן יקצר ז'בחזר פרץשיות מה ש ש ללמוד
עם צעדי בג שראל והוא לדאבון גפפו לכל השומעם
ועוד 4א השנ זה דומביענהית אבות התורה וחמצות והנה כעת הוצצנו
גמרא חדשה וגקראר בימם המדריך אשר שמה נאה לה כ דרכו על במת ם
התיסד לקרעו לגזר ם להשקות את דרדר ם לד העכר םהרכ.םודומע רש
ובאו במו המים תהפכו לס ם מארר ם הסר ס וכל השומעים וכש כ הרואים
ישתוממו פלא ם אך לא לבשו אלו המחבר ם חובר חבר ם חרדה ורעדה
לגשת לזאת העבודד יפרוץ נדר לשמת הסדר מהמשנה והגמרא למען ספות
הרוה את הצמיד להוב ש את ם ם התלמוד הבלבי משלחן אשר לפג ה
תםד ודבר מרה בב ת ה להעםד יתת אותנו לשמצה כפ המתחדשים
שונאנו לכןחוב קדושעלרוע שראל להצ לצאןמרע תם מ ד טבקש רעתם
וכן ההוב לגדור גדר ויעמוד בפרץ שלא עלו הפורצ ם והמתחדש ם ש ה 1
מרעין וסוסיפין לקצר או להרחיב לרחק ולקרב כפי דעתם ורצונם בתורתנו
הקדושה
וגס רסכמע שהו כל וסופם תורה נזהרןיתת הסכמה למחבר ספר ם רק
אס רוע כ תורחואוסמיו וגם ליזהר לנותן רסכמח שדע עם מ הוא מצרף

בהסכמות
חינחנו עזרים באיסור נמורעל כל א ש י17ראל את ספר הסדריך האטורונם
את הספר ם אשר וציאו דדם ם כסותו הנוגע ם בדברהמיך טלכ עולם ודתו
ותורתו ואמונת שלא לאספם אל בתו ומב ש לקרות כ עקרב כרוך על
אוראל אלו
עקבם והנמצא ם כבר הושו לבער ןכל וכליש
או1בקכבלץג
ית ע במהרה
וו
בד
פ
ספר טעל ימען שוב ה מחרת אפו עלגו שוב רחמנו
ב מנו כספתנו ארשת השומע בורך בברכה המשולשת
תרו ועתה אם שמוע תשמעו וגו תרםב 4פ ק

כא.

חי

קיתוני ידודר אבדוק סנום שימד שפ רא אגד ק ס1נקאט 11מנחם אבודק דעעש
חים סופר אבדוק פעסט
שמחד :ונב אבדוק פרעסבזרנ שסזאי
אבד ק סאטערמדארף
דוד שיק אבד-ק פאק א
נאד ב אבדוק ומב
אבדוק ענמערדאם שאו אבד ק ס קם
אברדם ייחק אבד ק קיז מרדם י'כ
ין 4תמ
אנוק פוטזיק

עטדס "נדק חו"מ
קקנ
יטבתן שפר אכד.ק כשלאש שרגא צג אנותק פשו
משד אבדוק באנה?אד
אבדוק פילדעזש

קזזתי

אוב-

שיף

א =-ממורך

טסן אבריק סעסשץ

דודייב אבדוק דאמצען
~וי "ביץ א א

אגרות שפירין

,א

אלה דברי הרב דמה"נ וכד אבדוק סארגרעפק
אמת הדבר כ גהת הסכמתיעל ספר המדרך %אעיטץי ה סב ל רד אל
תוכן הדבר ם אולם אחר רואיכ מאסו הבונם הטה נד %מדיטתעו נספר הזה
וטעמם ונ מוקם עמם חזרת לאחור כ מצוה לשמוע דברי חכם ם ולא
י
להמתיקאבסה
וד
לאמר ברט פעות ה ב ד להסב ם על דבר חדש כזה מכל
ם ואלה דבר האחרוגם מבטלים הראשונם
כהתיעץ עם שאר רכנם
א-ד רק ידהיר אררן צ5י ווי51שרנער
אבד ק מארגרעטן והגל ל

גדי

בג
בעזה ד שם-נ תרמ"א ממרחוב
שלום רב לכבוד דאלופים הרבנ ם הגדול ם חרפ ם ובק א ם ות קיר
ים ד ם ב דנא רבאנ עם כבד פו ס הנב ר ם המשלג ם החם ד ם
העבדם ה ק י"עעא
אקבלת מכתבכם באר טת מנה והרביו בשנ ם תדאברוחי על ח
ושזעק מרה על אודות הר 9דין דקיק דעמבי,ן העומד בזדון זה שנ ם רבות
זסתאכזר
בעפר קרן נטת ישראל הכשרות היזובות תחת כעלהן
כדת משהוהוריעשרזאנלת
יופתאום השברז מעחתם  1בא אדם ויגדל כים שברם חץ
פתאום ה תה סכתם הוא הנם אשר הגיע לידם בע"כ אשר סדרו הר" בעד
אערת כסף אשר אסר והחריםע"ז כחרם ובנדר רגם ה וקבלוהועל הם כל עדת
ישראל במד טת האלה ופתחו של נחגם פתוח בב תו של הר 9בפרהס א לכל
הבא טמרחק וטקרוב לעבור על הדרגם ה לתן נם לאשתו בעיכ הוא במדד
בפוסב מסדרו בר כ חדל לספור מרב ת הגמןבע"כ אשר ס דר ואשרגתן
אשר ם מחוק חק רפד הוא אסור יאטעו לילולי אשר אני בגלילזה לא רחוק
מדעמב"ן אשר הפרצה הזאת רבות פעמים אנכ ודע ואנכ שוסע אא האת
מאמין אשר כעת בקרב ערי ישראל המצא תמצא איש כזה ועודידי מורה
הוראה בע ר ךעבור במדד בפרהסיא חרם חשסור תדר של רבותיע הקדסונ ם
וכל
ככל מד נתע וכל הפוסקים ראשםם חעחרזנם ויששך דם סק ררנ
בבהי'8ראי
הודה חאג"ואני וקת בכי תמרורים רתמיד בעבירה ופרצהזו כלכך

יב

ט-

בער אמרת כסף למדדניסק למנשיף

א) הוא ע-ר רקוצדורי שנעשר עץ דרן אחר
כצ-כ ולדכשיל ררכים באיסור חררגס"ר וקנא קנאת לר ?-רר-ק רמפורסים מו"ר שלסד
רלכושסאם זצ"ל ושדי אז אבד"ק יףשמצא שלשם מצלח מכתב זד ואח-כ בבאכוכ)
צי בס מכתבי קודש ח"א סי "ר ט"ו כקרל חוצה לרכת אש וגדדלי משזול יצאו
לסלחסד טד רדתן רלז

אגרות שפירין

א

שנ ם ואיטה אחת ממסוך פה אשר נתנףשה נ"ר בע"כ שלא כדן בנם סהרא
ההוא שלא עלה על דעתה לירא טזה כ רטבה בממחה ובכבוד תחת בעלה
ופתאום בא לידה הגם התעלפה ונפלה על הארץ כמה פעם ם סרוב צער תחת
אוטר מעולם ה תה בבריאת ואננ השתדלת ונהל לה עוד הפעם נס ברצון פה
התעלפה כסה פעמים ונפלה על הארץ לפז הבד"צ פה בשעת קבלת הגפ
והנה מלכד מה שמכשול האנשים באיסור חדרגם"ה דנתגתנםבע"כ ומלבד
כל התקלות והמכשלות והפצולים אשר נתהוו מניםן בע"כ אשר אתם כתבהם
גמכתבכם עוד תכשיל רב ם גם באיסור שת נשים כ האנש ם המטסט ם שאו
גש ם אחרות טרם תקבל הראהטונה נם ברצון כאיטר אנכ ודע אחד מקיק
דעמב"ן דר עם אשתו השג" אחר אנטרנרטט הראשונה הכנטרהבע"כ שלא כדן
בנם סהרא הזה נ רשהעוד ברצץ זה כמה שנ ם והוא ושבת בזו" ושוממה
עג וגלמודה בק"ק דעמב"ן ותכל ס" בצער ושטת" באנחה ותחו גהענ צרתה
ושבת עם בעלה שלא כדי! בעושר ונבם ם והיא הכשרה אך מרון וחיי צער
ם וט ולא בקל תשיגועוד שמעת מאנש ם שנשאו אחרות מרם
למצער תבקשי

יא

יתש להראשתות נט ברצון
והנה העוברוטימא עובר חדרגמ ה באסור שת נשים כמוש כל האחרוג ם
היאסור לו ליקח אשה עא שערש הראשונהבעכ כמ"ש הסהרש"ל והב ת מא ר
והובא בפתח תשובה ס ק"מ באה"ע עי"ש וב כ בדח חב סי מנ ואשרכן
נראה לשון ההקנה במהרים סינץ ס" ק"כ באמצע התשובה כשהב אעוד הפעם
התקנה ודל שלאיתןנם לאשה בע"כואין הנם כלוםעכ"ל ולשוןזה ואן הגם
כלום אןלו פירוש אחר רק דהוה כאלו לאנ רש כלום ואכ אך חטא אחרת כל
וטלא ניירט הדאשוטה זנתעורר כזה בטאמר מרדם ס ס" לאסור מטעם זה
ובוטח שם וכן ראית במהר ס מרופנבורנ ומהביא תקשת רננתה נ"א בלשת דו
ואן הנט כלוסוכן הכסה"נאחיך ס" ק"ט הנאכן התשה וכתב שט טעם הדבר
עי"ש וגם הוא מכוהל את המופר והעדים דהא התקנה ה" באם יעברו הווגס
הפופר והעדים בנדו כמ"ש בסהרנה מינץ שם הר מכשילםיעבור על א סור
שהם בנדדעבורו עירנלע"ד ברור שלא לבד אוטר העבטהכזה פסול לסדרנטין
משום שכבר נכשל כא סור דק כמה פעמים שהוצ א מתחת ידו ניפן שהם שלא
עפידין כס'ש הרמ"א בידד פה ב ראם כבר נכשל ורגלים לדברמעבירין אותו
משדב כן הכא צרך להעביר אותו מם דור ניםן ונם משום שהוא חשוד לאיזה
דבר כמו דפסקינן ב דד ס" ק"ם דחחשוד למכור חלב בטקוםמעסן חסור לקעת
אצלו אגוזים כן הכא חשוד לסדר נ מן בע"כ אסור לסדר אצלו גיטין אפלו
ברצץ
אלא לדעתי פסול נם מלפסוק שום דץ ושום הוראה דהא הוא רגיל באיסור
זח להכשיל רב ם באיסור חרם דרטמ ה ואךכהוזורנילבאיסורל"עףל9נ.עזר לא
רעען מכשת ואיכ החג מומר לדבר אחד ה-ע ללאו דלפניעורדרניל התנו שסר

אגרות שפירין

עג

כמ"ש המךז והשך נס סב דסדעד לכך דפסולג"כ לשח מה כמו שפסק חפרימע
בע"ד טיק ח בהרמביםוכתיריך שנ של הקמך שם בשם אמץיבוייש והא פעם
ם ודל דסבר
הרטבם שפסול ישח מה במוסר לדבר אחד כתב הבי בם ב'וי
כון דחזינן שמתאותו עובר על אחת מן העב רות שבתורה ח""טגן דפקר שלא
לטרוח לקאם שום מצוד כהלכתה עבל וכען זה כתב דמךז ום כשם הדא ש
עי"ש ואש אך וכל להיות ד-ן וסורה הוראה דילסא מה דן משום שנהנה
מצד אחד ואף נם באסור זד תר הא א כא כמה דנ ם נוצרך לטרוח לחפש

במפר ם אפלו גדול הדור אכ ש לחוש שלא טרח לחפש ועין משבצות זהב ב
סקג דמומר הוא חצוף וא ט חוזר על סודוועיין טךז שם סק ם בשם חדר שה
דמוסר ח ט שעשה נמה פעמים או שעשה בפרחם א
וכןבגדוןדדן ק ם שנ הםויעשה כסה פעטיםאין מספרונם בפרהסיאונס
צרך לפזסלז סלהות ד-ן ליוזם הוראה מהא דק אל בס"קייט דהחשזד על
החמור חשוד על דקל מסע בעונש אא"כ חמורבענ בנ אדםע רהט והא חרם
הוא דאוריתא כמו שהוכ ח הנוב קמא ס עיז מדבר הרן א כ בודא חשוד
אנם חמורים בענ חסון עם ותר
אדרבנן והוא קל מדאור"תא ברבריםחי
מחדרגמ"ה והא א כא כסה דעם דרבנן שבעל הוראה נשאל ם עליהם שבודא
אמזר גחיר בענ המוןעם ותר מדרנם ההםכידועוכטובןואום חשוד
הואעייהוואכ מי יעפוד לפג ב תו לבדוק כל שאלהשהולכיולג'אול אלו אם
הוא חסורה מחדרנ לחתר לו לפסוק או קדה פחדרג יאסור לו יפסוק עיכ
לעניד פסול הר 9סדעמבץ הזה 4שזם הוראה

י

חדי

אמנם מה שכתבתם לאסור לסדרגמין בכל הע ר דעטב"ן אפ לו עא ר"גם
אחר ם וזה לשונכםמיוראו לגזור שלא לסדר שוס גם בדעמב"ן אפלו עאמורה
אחרפןיהיה ד הזקן הזה באמצעוירווה מלאכוף בדם" עא אחרים לטעול מעל
בחרם דרגמיה ובזה תופר עצם החטאים בפשותם ולא תעוינה ידם תוש"ע"כ
לשונם זה לא נראהשיד ראם הוא ורסופר והעדים שלו חמאו ע 4כל העדה
יקצף לשלול סחעיר זכות שס"ט 4ה בהתרת כת בת גםן מוב" חבא כר הדן
במהרסך שורשפיג שפסל שם את סחטה קפסול9סיהיות סורה הוראה מחמת
שהתיר כטה אסור ם בנם שכש ועוד
י לנזר בחרם וולא
אשורוסםוחלסדווןרכםלע
לקרותו לא רב %א חברומינה שם אחרים גמק
קמןאו נד%י
ב
ד
אסר שםכעירו שום דברטההן,ט שמא בסרסה יה -יד ס"ק באמצעיע""פהוין
חתם סופר חרם ס" קצב וט -רץ שפוסל שם מב צען יהונתן הלוי סלהות רב
וסלדת ויחורות )5מחסת רובפשתןיו והעיקר סחסוז ס דורגטין שלא כדת %א

יא

טן ררכ רז"ל ילד אשכם בא אח"ג לארץ דודויפשר למבתק טשאבא אגל כאשד
עברו איוד חדשים בר והן ש 6פריר ריס כקדדך כי דעידו עלכן שדוח ג 4דוש יזלזל

עד

אגרות שפירין

אסר שום דברבעירו משום שמא הי דו באמצע ברמי יעי-קאבי הרי ההוא
סדעמב"ן פסוללעגד מלסדרנ טןוכן מלפסוק שום דברבעולם הצריך הוראה
את זה דא ת לכתוב הנלמד עפ" דן תורתם הקדחטה חוץ טה שלענ"ד נס
עפ ה ושר ראו ונכוןבןעבור תשפוכת דם נק מבמת 4שרא %הכשרות הרבה
הרבה אשר שפך בטז ד שלא כדן חטר תקצר נפש כ %א ש בעגלם ותדאביב
מ לא נשמע כזאתבעולס אמנם בפרוש
כל שומע לקנסם נפש כל ודע אשרכמו"
אנ אומר שכל דבר הם בתנא אם דבר אנם נגד דעת שר המשפם אשר
להקר ה אבל אם עפש דת וחוק הטכנאיה נראה שלא כדבר *בטלו דבר
ינמר כ כ4ל ב דנודנא דמ4כוחא דנא אמנם לדעת גםעפ חוק הממשלה
ן גפר
אן לגרש בע"כ בלח רשות כס המשפט והעזבר יסנוט בזת רפשז
הממשלה ענוש יענש גם המגרש גם קמסדר ולכן הרשת ל לכתוב הדבר ם
הנל הבד יד רכם סכנדכס כערככם

קטלמה שפיראט

מד
בנזח
")סאו רתורד דקדווד 4ע סורשד סחצכ סנפרן זק קק וכעורן מאת
אלקנו שבראנו 4כבודו והבדלנו מן התוע ם יעקב חבלנחיתו שראל סטלתו
ועשואגודות עוזיד דות באהד צמוד ם ושמוע בל מודים ממג ד שהו העולה
ע %רוחו דברים נאסנ ם מפתח שפת משר ם בכן עתר באת וכמופי לרגל
ככל דהורד בפר ותחד מ וכשכר ועונש שח מרחה חולץכין שפילץ ש"י וש"ר אכל
כל גט סידר גבר בעדו למרות שאסרו דרכמם רג14גים ולא גרנו טעולמ למדד
ג טץ כע ר דזאת משבו כ ד כטשאבא ורעירו עדים בפג דב ד דכוים רללו ואז
אסרו אוהו דב ד ודצטרפו אח"כ לדכי-ר רגאומם רמפורסמימ בעל שמן רוקת ייסח
משד אמרי אש וטכ ג סק דאחרידם רכן של שדאל דחהם סופר (כמבדאר באריכות
ח ת"ס חו טסי קם כ וסי ר ז) וע"כ רודם רמצשת ודוסר דעטרר מררכ מטשאבא
בשי
(ולבסוף ידידיו ורעיו עזבו אותו וגעשך עם מחדד על דפתחים שמל"ח בבית רחוליס
באלטאופן ר נכלו חו"ל) עת כ"ז כס איגרות סופרים וכתולדות משפחת ר"ט
א) דוא ע"ד חבורד וכידם ד שגת=סד אז ועמד לגס עד דמלחמר דעדלמיח וקבלו
ד מוגאש ודי הלסיר חביב לדגאון כעל קול
לשם אח רדיג ר משד שסימרר שדישי
ארי ז"ל וב על  1שדוא חביב אצלי כבר ועוד שבחים ונעקוד תחגו קול ררמו"ד ד
י מחזיק אותו דרבד שנים ובשנת תרז ד
מרדכ פאדבעגבלךם ע"ד ממוגקאטשוי
גחמנד לדוס ץ כגשנקאסש (נזכר כשזית מררש"ם נטע שהדק חמרי יווצר מרר-ש
לבושי מריב ) של"רר ר טבת הרצ-ג (אחריו ככיסך ד תמימי דרך די מ מ חשו רר"ג
סו ר חתם רודד מערץ ד ר דמטדר ופו ל באר שקב על או"ח)

אגרות שפירין

י

חבורא זו קראתי מב"ר בקימטו ריום שאתי מלאו נא בקשתי עשו
אעדה לתורהולתעודה סעד ושבת קרא מקראהיכה ואגדה אבנם יקרות דר
וסוהרות בהורה לב" חפצ שם ם דרושה מהורהחיש וגם פרישה טמעמים
כאשר אב ע שבשט ם אהב משובצ זהב וזה שסכם אשר קראת תפיסי

דרך יה" לעולם שסכם ולב" מזביסיא השי כל משאלות בם ונבחר בהסכמת
כל התבורא ובהסכמת ה ד החרף ובק ראת זד ה א אזצרז וחדד דברו
משרים דובר גמר וסובר מדה מגטה שפיצער נ" בכל מועד ושבת איו
יאספו העדרים לקחת מפז יקח משפט ומשר ם צחצחא אמר ם אשר תם מ
דרך ההולכ ם יחורת ד אוהב וריע אוזן שומע
בבז אבקשכם אח יכו בגםשמעו ועל דבר ה חוקו תגו כסף מוצא נפ
הצורך כמבואר חרותעל הלוח בזה הפ נקם פתוח חזקו נא דים רפות וביכות
וה תן ה נערכם כצפר ם עפות תורה ומצות ומעש ם טוב ם בנ ם ובני בנ ם
עוסק ם בתורה עושרנכסים וכבוד אתכם הר ד' תמים עד בנה המקדשכמו
רמים
והננ מבקש ה ום ום א נ נסן תרס"מ מתקאטש

עי

שיטה שזעירא

הרפט פר

מ דבר -בס בעי
כה

דרכ ונשעבד בענץ זרן

נעזה4

הע לקים מיל דאכוה אביהן של שראל רב פעיים מקבצותי אושרו
הנאק הקדוש זצללה ה זרע אשר סד החבורא הנחמדה לתורה ולתעודר
תסיטי דרךההב"כ ם בתורת ה לעשות קהלה בב ת התפלה להקה" ולעטור
על נפשם בכל שיקלגימוע בליטוד ם טת"ח ויר-א כוואחזיל בריש פ רקהל
בטדר,ט חירש החבורא היקרה זה כשלש עשרה שתה מיום נתיסדה על עטרה
וה תה בב ת הרבב ה רא מ מרדכ פארבענבלום נ 9בסקוס רנה עזם תפלה
ושם הבעהמקום ספרת חתפ הרב החריף הסאהגוכדמיה להפח
נ4דוס"1דפדפך אוראליו הטואדיןבליטזדים בדופיפז דברים נחמדים סדי
שבת בשבוע מאז הוסדה חמד עתה בל חתטוטפת
ועתד אחר שכר הבית חגו ודוכרחו לקטעתלע"ע דירת ב ת תפלתם לער
בב ת חר סרדכ ותם נ 4הסמוך ונראה ברחוב ההש,ע -כח החבורא בעצבותה
נשארהעל עמדה כיום הוסדה וככל ד~ץקעתאיפר ד71,דרלח מהם להבטתןוגם
חתע בפ רהפ נם על להבא אשר בטקום שנקבע חרב המסה"נ נו מש71הנע
דירתו חצילם סערתו שמה בבית ההוא קבעו ב ת תפלתם ונתז תפלה יקרא
על שם החבורא ולא תתפרד החבשה חבורת עם סגולה ותחחתן טויהם תהפ"

ימו

ןפ*יפפעי

ט

אגרות שפירין

לתורת ה ךראתו להוםף לסובה לחיות אסדה אחת בלבב שלם לעשות רצוט
ית' עד נזכה לשמוע קול מבשר בראש הרם וקרן ישראל בב אגם וח"ם ושלום
וכ"מ
באעה ח בחורש כסלו תרס ב לפ ק מונקאמש ע א

צבי ותירש שפירס

כד

שמות תרייק

סטרזוב")

בעזה ת ג
השם חכמה במוחות שפות שובע שמחות ושלום סובה וברכה אלף
פעמים ככה לכבוד אהוב םודד ם נבר םוגג ד ם דא ה וחם דם
יחדיו מצומדים והרם ם ובקא ם אלופ ם ידתףם וטודע ם כחותם
עדת
בזרוע נקבעים פאר שורון כרם חסד נפע שעשועים
קודש טונקאפש ז 1ראועננו ותצמח לבנובשובנו לקר ת מועדט
 1קבץ נדחנו  1םב כבראשונה שופטנו במהרה ב םנו
כן אמרתם בה ותכת פה עד ארבעה שבהוות שוב אשוב הן או לאו והנר
חום ארבעה שבועות לאומר אען הן כבר כתבת בתחלת קץ העבר ובמו פ
אמרת לכס אח בה ותם את בכך אקר ננטר בדעת להות נסזנ אחור
מהרבנות דק סונקאמש יצ"ו ואומר אלינם בעת ההוא אשנה עוד פרק זה
ואת.שב בדבר ארבעה שבועות ובכן סרוב אהבת אתכם אהבה רבה פ לסתי
במאזג שכל ושקלת בדעת וחשבת אול נכון לפג לשבת בתוככם להשתעשע
בחברתכם אמנם אחר העון ואחר זכר את אהגר עבר בעסק הזה נמרת

קחי

א) מבתכ רלז גתג מרו כד ותו עז-ן בסטריזוב וקראו אותו לדות אכדית
סונקאסש וסרג או מלבוא אמנם אח"כ פתר לדש עי כאורך נס כיח שלסר מא

ב ר וגדולד
שינד שולם אזכד כזד דע ר מונקאטש ומנדגיד כפ שבוחב ם לו
כי
"אםדאדכגדדםוייי"
שמתר
כערך שנה ת"ס בכר ד כריס אחב כפונקאטש ובגלילות וכשגס
הק"א קבלו שמומם תושב דעיד 8,1יון לכמת בית דחיסת (מן ד חדות על לוח אכן
בראש בדכיגדיזל שנשרף לוטת חר"ן ע ב ז בקו מגלת כידט"ד דנדטט כשנבגד

הרס"ג)
בידט"ד רגיזל נשטי
רועי ישראל לרורותידם בק"ק מוגקאטש
א) רבד רראשק די זעיט ירווח -לייב וד"ל מכר בשו"ת נחר כדונדסי ס-ג נפטר
ב חשוק שנח הקמ"ש (וכיסיו רי הר ר כרוך אבי דפק כעל דתניא ודשויע זצ-ל
במונקאסש ולאשר דכיסו עלץ ועל דתנדגוומו בשמו תסטזתילך סשס למזל"טחים
מ"כ ת תשרי חנאכ,

אגרות שפירין

ש

בדעת שלא אחדש דבר רק אשב בבחי פה ואםכן א פוא מהל ולכם לחלאות
אותי ואחכם בטירחות והוצאות לסע למחנכם על שיקבזמן הזח ס ם אשראין
אב"ד במונקאפחס כעת -אמר ליעקב ולישראל על סח נקבצו באו על מה אותי
קראו על מה אדני נסיעת המבעו לא בעלם מדעת כולם ובאסתאין דעת לזה
ב] אחו-ו די רנ מ אברדין גאטעטסאן זצ-ל (נינ מ צרוק צ"ל) נפטו י"ס טבח
תקע ר מכר נשו ח ע"ב מרד ת חאד ע סי קם ר נרטם מטה חשו אחת בסו"ט מודעא
ואונם (לעמבערנ חקנ ח וכרגרפס טחדש בקראקא תר( ח נחסר תשובר דלו ורטו"ל
דרפיט בטקוטו חידושם משלו) ובמודי רנ"מ ידודא כרנא בעל קו דספיקוח דוס ץ
וטרפדו בתשו רג"ל כשם אחר טז-יר דקרלתינו
 ]1אחריו נתקבל רנ,מ צבי אבגדור אשכמי זצ"ל (נכרו של רנאון כעל סררת
דקודש עם-ט וכחים וכטד"ק במם מנחות נמצא ממנו רנרהת) מכר בשו-ח ח"ס או-ח
ם ב ח ו"דסי קט"א קמ ח חאר"ע ח"א טה פ-ט צ ושם נזכר רד-ק מוד"ר טנחם
טענדיל סו-מגוב ד ע] ח"ב ק ב חו מ טיי גז ח ו ס כ נפטר שר"חגיסן תקפ ר
ד] אחו-ו ס]קכל דג ס צפי אלימלך שפ רא זצ ל (עיי כערכו בתחילת ראפר)
רגם ד יוסף מטאטשוכ !צ-ל) (פטר
ר] אחריו נחקסל רנ ס עזריאל גרץ וצ-ל(אי
אהד חר"א ונדפס סאתו ספו נחלת עוריאל ער"ח (בררך ררוש) ומס (וננמר כרפוס
ח
ו
נ
ח
מ
ר
ודרב חהס
לבל
דם כשנה חיו"ר ורעת ק ונסרר רס8ר ע רר נ בעל
נמצא כס פדי קודש דילולים
תולרהויו) רסכמר
ושלום וע="ש בדקרמר
י פ"ת
סף
מד
ובשו-ת ררך ב"ר ימצא עליו רספר עח ש כ
נתקבל דנ"א אפורם פ של יורשך זצ"ל (א"יו של רנטח"ם שושנת יעקב
ו] אווי
דרד ק מדאפשיץ והע) נפטר
על חו ס גיח) ברנ"ס יוקל זצ"ל אבר"ק כאלחוכ
מכד נשו ת מלדץ(א"
ח-
עורל ט נז ונקוץ אד ס קל ד
ט
"
נ
שרם
כסלו הרת א כן
קל"ר וכדקרמח זכרון ירורד וע"ש)
זן אחריו ?4קבל רנ פ תיהמ סיפר זצ"ל בערמח"ס מחגר חיים פלט היים רברי
ש15די חצם קול מוסר ששדי תאם (של הטל ס) וט שערי חהם (ביאר נהלחילרל ש"ק)
מרפס כס ומלרות
ובשנת תרל-ט עזב אח מונקאטש ונהקבל לקרי כודאפעסט הילדותי
טופריס וט ק ן סופוים לאנדאן תוש 1-שטד כ-ר סיון ההמ"ו ומ כ כפרשבורנ
כמקוס אבותיו (כשגת תרס א נתקבל רגמויר פילטר שפ וז
כערכו ואחריו כרו]
דייני ומורי צדק דל"ק מתקאט9
כן יזכוו נרכנים רנאורם די ר רעיד מצא שמם לשם לתפארת ולתרלר כעולם
רתוור [ואץ טוקדם וטאוחד בחורר ררושימד נמדרד לפי שגות תקופת בדונתם
בטתקאטש ואחד-ב מרם שמשו כראכיד רעיון
דנ-מ אתש כרנא (מח-ס קונטרס רסמיקות) אח ב אכר-ק סעליש ומשם לסינעט
ושם מ"כ כיז ר 70תקע"ט (ועין לעיל אות כ) רג"מ ליבוש קאלליש רג"ס שסף ולמן
עסטרץכער (שנד כמ"פ כשו"ת ח-ס ועיי מש"ל סי י-א בר-נ) רנ"מ צבי דין-ש
(משד טיט סבת הר"כ) רנ 4-איעץ וייזמאן (בעדמיס ביה אררן ער"ת
הי
אומהאדנצ
זאלעבעד
הכ,ר ,גשצ לאש בשנת תר-ג ומבטד כשנת תר"ס לודוא דדסרט וקרבו קר

יצח

חי

יי

,ח

אגרוש יטפירין

ב לגרוס
אך זאת אכלא דעת נכונה אח אהובי אף כ אץ דרם כפלםטיי
פעמי לאיזה עירעל ש"קכידוע לכם אר לע רכם מונקאמשינה אהבתכם ברוה
עצורה וח בחכם בלב קשורה הנה עת כ יהיה לכם אבה-והעיר שקטה אז אם
חרצו א"ה אסע אל בם לשבות אתכם שבת או שת ם להתעלם אתכם בלעיען
קרבת תחפצת והנה המכתב ה קר בפתגםן דטקן בהדרתא טפוסי ממלל
רברבץ מונדן רסא 1עמוד התזזך שושנס ומשזנים פאר חסנבעזת הגב ד ם
האדרים החסידים נכבדי קהילתכם חו קר ה המיועדה לתורה ולתעודה
סונקאמחט ישו מאחר ע14ח הביאונ עד הלום אך האומנם הלום רא ת קר
רוחם ונאמן לבבם אשר אן דם בכתב פלסתר אשר אן ההאמר בכן בלב ונפש
ברחובות עירכם בקרב קהל עדתכם אזדווע ואומר ברוב ם אתם ברוכם אתם
ממעת הברכות שמורות וערוכות רב מוכות בעד עדי-ם סנה אחת אפש
ושפעת שלומים כנהרות נחלי מיס 1רום קרנכם עד חוג שם םווסף ה חת כח

רשנת רבימר (פרעסבורנ תר"נ) לרנ"מ אליעזר ליפמאן שטיץ זצ ל שרי אכר ק סעליש
ואח"כ בסערז,ציעל ,נפטר כ ז אב חרי"א) רשם על 9ער דקר כ שדי בעח ררוא מר"ץ
כסונקאסש] רג"מ שמואל צבי דוים ,שטר כ"א רמן תרל-ט) רנ מ סלסלם רוב
קאלליש דנ"א משל שויעד (וסלמכם כקושאן) מ בשו"ת שו"ב וי
ר העם
מרכא ף מחגר העם יד יצחק נפטר כ"ט רמז תרל"ז
כירג מ אכרדס דערשקאוריוש
הח"ס כרכח אבררס ער"ח) נפטר עש-ק ג שכס הרס-ז,ועשן מש"ל ס קב-ב) רג"מ
שאול ושערד (נהג-ס חיערד פרעכם מנהטרא) דדא רי רק איזד שנים כמתקאסש
וטחכד כדומ"ץ כץ רחוחסים ע"ס שנרפס כשנת וצול כ רנ"א יצחק אירק מטס
נסי ק)1-
(סלסמס אבד-ק סודאליזזא וס""ס ביה יצחק עמ"ס מניקר וגש ס ועשן
טושע-
י-ת .ופק-א,
שטר כ"ט אדר שוי תרז ר רג ס רוד רפדן זאלצער (טה-ס דברי דוד
ר
שטר ב ט שבט תו"1,ה (וצין מש ל סי קי-נ) דג"מ ומעון נרינסעלר (אח כ
בסעטייאלי וסח-ס שו ת
ג) נפטר "ט שבט תר-ץ הג-ט שמושל זנוויל כרנא
וחכ
י-ז ניסן תו-ע ר (תרץ מש"ל נטי מ ב) הנ"מ משד
יר
טט
,מח"ט זכרת שמואל ,נפ
שפיסיקת (יפטר ר טבת תרצ"ג וצת מש"ל בס כ ד) רג"ס אדרן מיס (סלפתם
אבד-ק בענדיקאוויסץ ומח"ט מררת אררן עד-ת) אפסר ט"ו מרחשון חרצ-ג הג-ס דוד
שליסעל (מח-ס אפוי רוד ושיט) שטר בידש"ס ב"ר אדר ח-ש,רצה מש-ל בסי קט0-

רי-ר הש-ד
ואלד שנערגו
קמו"י
ע
רבדן ז"ל בעמה-ס רמי רוד ער"ח
רג-ם מא ר ואב רכסן ואלצצד ,ברג-
ע מ"ש ס -א כדג"ר) נעקר-ד ג סין הזכר כבאר לחי רא הי ס" 1רן פ"ר ע"ב,
רג"מ מנחס והים (כדג-מ משד טייסז ל אכד"ק ובארוב) נעקד"ר ג מיק סח-ס וסול
עמודי אוש עביהיכסף (דש" ס-9ל נסי קע-ט) ה"מ ח"ם ( 7910ברג מ שלזם אוסד
ז-ל אכד"ק כרס"מ() שקד-ר כ-ח אהד דג-ט נסע שלמר שליסעל (בהג-מ רוד שליסעל
ז"ל) סח-ס נטע שעשועש ושיט ,ועה
ג טען חש"ר רי"ר
מש-ל סי שב-א) נעקרתי
ופשט בשוב חלץ ונחכר לראשכם בדמותם וצלמם לעת
בב"א

הי

הנשי

אגרות שפירין

עפ

והסלדה אתם וכל אקר אתכם בכלל ובפרם כאזת ומשכס
לכם בגדני
ועתה אחי אהובא אף שרחוקים אתם מעש
ידיד אהבת קהל עדת ע רכם לא תכבד מתוונא בלבאי מבת טאי

קרובים אתםברעיוני יד דת

שיסה שירא

בעזה ה בא תרסב טונקאמש
שסעזנ אחי והקשבואי לאומ תגוא עדיכם עת רת ערב לפג בם
משכן אחב* ארךת
שהת ומש שיושמע אל כמקהן בכל
שיחם וערה רב מצ עלהם אס חן פרד א ש נחריהם וה"ם שבק
קראל רט מהם ומי בנהם כטד יעשו לו חסד של אמת גמיהו על
כתפיהם ישאוהו תר אח ט סובבוהונד
י העם סקרה לווחו שארץ קרוביו
בתוכם הלוך לכו ובכוהו כרחובות יתט קולם צפד לול יפפדוהו הד כולם
אל בית שלסו וישיב העפר אל הארץ כשה
עמרוהו בבכי יובלוהו
האלקהםדכלמי
והרוח תשוב אל
ועתה בבוא ךנהע רה מדנקאפשיעשבער ואם בגבראל צדקתם כהרר
א' טלאה תורהו ראת שם ם שואפט בלב ונפש דבר אלקים הים סרן ד
בשמיא הא בסעדהון פ ש היהון  1שלה ברכה בכל מעשה דיהון בקעה
יצאת לנדור בת נדר מקום הנהו"י אבות להתגדר כ ראית צלמות ולא
סדר רא ת ותדאביב ראת וחעגב 61ש ראיתיותאנתרוה נחמרו טפס
מע המו ולב דר א-ש מאה ט בבוא פקדת רם רם ם לשוב אל ב ת עמסים
הנךעניה ישככהו ושנ סוסים ובלוחו העגלת למעלה מושבו והנפפר בשפל
משכבו העגלון והמום ם גם שניהם מול פג הנפפר אחור הם מעפ סאה ט
מעל  1אוהבו ואואר 1מטד נגעו לכון כ הלא מה סג
המלוים אותו
חי
תרמסנה המום ם בכן הוקרו רגל הם מכל סבבותיהס "1פבו
הלוך ובן רגל הם
אהוד פוט אחר הם מעקבות בהסות הממאות מנעו קרסוליהם אן קולזיהה
אןגעל נוהה אין קולאנ" אין ק %תאנ" צוחן אף עקתן במלן ףטב חץ מעם

עיחי

ימ

כי

עי

א) רנימ כשכס לסונקאטש וראד שדי טדנץ עם זפש ארם רנפטדלרובילו בענלר
פרסם מכתב רלז ושלח לדדכיקו על כתלי כחץ רסדרשוה לשורר
וסוייט נגע דרבר
את דעת וחפן ד כידו רזל ח ותקה שיד סוכג'ם אנשים מח"ק לנושאי רמ"ד ונהקן
דנך לסובר ןעף *ו-ח סרח א ח א סי ט"ו שנידרינץ זד באו-נות וש" ב 4כיח
נ עי"ש)
אות פ"ר ולקמן

יכו

שלמי

ס.

אגרות שפירין
אנן ם ההולכ ם אחריו הרחקמאיר מאדםהעיר הולכ ם ררך ש חם זח בכרו
וזח בטשאו וסחט וכמת מלב נשכח חנפטר עוד בדרך הילוכו וכטות נבל
לקברות וכל שמעו נא אח חגן (ברכותריפסי שסתו) תשא הסטהוחלופיהן
וחיופ חלוםהן פטורן מן דקיה ומן התפלה האם בע ר ט על הסוס ם נשנה
אהה ומה הפטרגן הנושא ס וחלופהן וחלופ כר מן הקיש ומן התפלה אף
שק ש דאור תאוכןפסקינו בשיע (או חעב ויד שג"ח) מי17עיני שכל * 1אף
מקצתו רואה ער הכן כח מצות טשא הממה הוא עד שדוחה ק"ש דאוריתא
ושהואע קר קבלת מהכות שט ם ופה הער ח  1במצוה זו מאסו וכשופע הזה
נעלה נפשם הר
חבב ודד אחט רטב קק מתקאמש
בכן אחי אהד מור
י
ר
ש
הש השר ש אמרו לך כלך שה בתוה ומטת ומש אץבך ההכרח נחדד לחקן
העצת עשט חברת אנש ם אחב כשא .הסטה על כתשרם עד בת הח"מ
ששם תקרא החברה עמד ת הקודשעל שם הבת ם כ עודת השדש שעל הם
בכתף ישאו ובר תהחביה תה נאם ה לכל א ש מאנש" יור דוות א ש
א ש טבנ החבורה ח1חיו עת יעלה השמים שיאו ימדו עשרה אנשום סשנ ות
ערב ובוקרעבור נשמתו שבעת מ אביותו ובכל השנח ראשונהילטדו בכל
תם איור אחדערב ובוקר משגותעבור נשמתו 1ום ה א"צ שלועדב את הטאל
רטנה למדו עשרה אנש ם
כי יקום פרקן מן שם א דח 1מתש בכל
משנ ות ערבוביקרעבור נשמתו וחץ סבני דחכורח אנטכ ימותובן אןלו
ח"י
לומר אחריז קדיש יעשוהחבורהגם זאתיהעמיד איש אחד סאחבילומר קדיש
אחרו ככל חוב הבן עלאביו וכן אם ח 1ח' 1יארך חלילה קציטבעוג ט עד
חץ וחלילה תטו הבגס נאמרו קד"ט עבור ט שהי לז בג ט בשעת מדטעז
האמידו נ'כ החבורא אחד לוטר קדיש אחרץ בשנה הראשונהוכן בכל ההש צ ולא
ס"ט וכדו מישראל לדפ כ לו בא עדן עדי מכח לסטן אר אל וסדר הנהטת
החבורא וכל מוצאות ומבואות הלא חםיהו בכתוב ם בפנקס אשר לחבוראזו
ועתה מי לת אל אתם הדבקים באלק ם חים חנה לכם סועד איזח שבועות
לילך אל ב ת חקחל ב וםנ רום ד' על השבחן להודיע רצונכם לח ות מחובר
לפרור להכתביחים בהוך החבורא חים נכתבו שסכם למוכה ולברכה לחים
ולבל טוב בבר ת חבורת עכוד"ת הקודאק וכל הורץ חץ משובח כ מלבד אשר
זרוזןמקדיטין למצות עודבוכ כאשר האחכ הכזולם מכסת ששות הנצרב ם
ם איש זולת בעד סכום
לחתישבות החכורא לא נ קח שד אל תוך החבוראיוו
כסףכנהיר יושתעליו סאת חנגא םוטנהלי החבורא וראש" ע"כ חושויקדושה
כלכם באחד תעט 1תאסדז הנטה"נ
 .זבחט בברית חבזדתא קדדטתא עבודתן
הקשיש
ומש"ת עדור פרצות ט ופרצותעמו"טראל ברחמים ובלע הסות לשח %א

כי

חי

אגרות שפירין
טמעעו

'אלינו

א

בו  1תמיד בר אותנו  1רבה טובות ט עדי נוכה 4ב את
קדשים במהרה כ מנו

שלתה שפירא

כח
~ודו מה שב ידחיק רב ט בעי דר ת ודבירה נעתק מפנקם רב"ד)

בה
בדבר שאלתכם אשר רצעתם לפגנו בענק רובכת הב ם שבפה עירנו יצו
ט טאז טסה לשאת בכתף כדהז וגם יש עגלה למי שאק לו מכתם ם ולאשרהעגלה הרוטנה מלקלקיה ורוצ ם יעשות הדשה ושאלתם הות דעתט והראיתם
לנו כמה תמוטתמעניות כאלו מקדלזת שוטת ומכלאלו בהרס רק תמונתעגלה
דק ק פרעסבורניען שההד געש ת שמהעוד ב מ הנאון בעל כולב סופרז"ל לכן
עליה נוכל להמכ ם ולא על אחרת
ונם זאתבאופן ותנא כפול ותצא קודם למעווה אנטר הסמה לנשיאת הכתף
תשאר ליסוד מוסד ויה" להח ק מטה כבתחלה ש הי נךטא הסטה רק לסיאיטר
רצו בג ששפלתו יהוב ל בעגלך דוקא אז נתן רשות להוביל על עגלה אושר
תעיטה בתססם העגיה אנטר ההש כעת בק ק פ בכגויעתו אותה בתמונתה בל
שנוי כל דהו
ומח" ה ם תן לט אר כות מים ושנ מ רבו4ע הטות ינצה 1עמוד הכהן
לאורם והוינ עפר נשר מ עז בעד ה )ו דאר ע"ת ק"ן לפ-ק סזנקאמש

י

דוד זאלצער דכדן

צבי הירש שפירא
שתחשי

זעוות גחצא

יחשד שפיפצער

כפ

כעזהץ
דרבני דמופיג ותיק ועווד חסד דספורסם ל-טבח ולתהלה
לכבוד
מורריר ה --צעק בחטוב בול יצץ דנה אערוך נא 84ניכם איש כלבבכם
י
ת
ל
ל
ט
ר
ב
אבדקיק
לסהוז הפציכם אשר דאר להאי איצטיא לדיות
והגליל שלכם
לבו הוא נבת לזה הן מצד עצטו שדזא ב צנא מ4א ספרא יראישטים וחכם
חי
שהוא
ד
י
מ
ר
ט
נ
ה
ו
י
ת
ז
ד
ל
ע
ה
סומכהויודע לערוד טד כל אהד ואחד ודן
טטע
קודש נכד דגאת דקדיש איש אלקים מודרים צבי הירכש זצ"ל שהי אבדקיק

ח

אגרדת שפירין

8נ

י מקא יצו ד ד גרשרן 14סרהם נץ" ,בן יד ד מ ות ק וחסד אהוב וחבב
דגביר דמופינ סודרר יוזעפף ני חתנא דבי נשיאר האשי דנדונו אשר ברסר
א ת קח ~עזהשי ת תראו נחת ממנו ותשמחו אתו בשובע שמחותכי תשבע
י ככר ואברר אתכם ברב
יצחצחות ורב שי ם די ביניכם ודנם מאורע
ח עד שח וזכות זק מהגאו ,דקדוש יעמודיכס כמוסד
ברכות שמורותוערכי
רברכר ונגד זקינו כבוד דוד
ידירכם אורבכם

שומה שניירא

בעזרי

כבד דננידים אדיבים ברורים טופלם התורד והסידים מקיק שנרצעי

ודניוים איידם ישוב בול וכ 4דנ'יל יצ 1תשואות חן חן 4כם ארוב וידידי
אשר מניאתם בקשת ובאשר רצתך ששי נם אתםבו בחרתם את אשר קרבת
קרבתם וקבעתם יאב ד בתוככם ידידי דמאורנ דחריף ובקי החם ד החכם
סוהרר גרשון אברתם נ 9ונגד וקיניו כבוד ואקור לדשי ת כי תראו נחת
מאתו כאשר תראו בעיתכם בעת אשר ישב אתכם 'שלום לאריכת ימים
ושניס וכן אברך אתכם בברכת מז מ לכם לזרעיכם ויסמא השית כי
משאמותיכם ותצייתו בכי סדרר כף רגייכם ובכל מעש ידכם
פ ש דמברך אתכם אוהבתם מצפה מרמת קרניכם

שלסה שפירא

יא

בעזדץ ד' נ אב תרםו מונקאמש
המצר ם קרן ישרא' בכבוד ירום ויכנר מקדש ר בראש דרים
ורבשיים וטוביכביד ררכ החריף ובקי הירא ושלוםשישית דיוחסז

בבי

א) דד ג רנ ל ר כנו של דר"ח סו ר זזעסף זל

(נפטר נ סק תרס ח) שד

ק נעל יטב

מח כמד שרם אצלר
חוק רר ק מליסקא זצ"ל (רמח ס אך פף תבואר)ל
יברעזנא זוד
ימי דענרו14ר ע ר מ
לב זצ ל אח"כ נעשר חרגו של רדד ח מו"ר יצקג נ

סמוך על קהלחנו שמס ררכד) את-כ נתקבל לרב אכר ק טיסאבערצעל נסטר אחרת ש ס
שנת צוד-ת ותדפס

מאחן ס5י

נחלת וגדמות

ועד

אגרות שפירין

א

מוכתר כנסוסיו יקר ונעיד נבור שסו סוה יעקב לקיום נץ" בן
הרב דגאון רצדיק סוהר ח סופר אבד ק יראים בקיק פעסט דצ"ל
הגד תשר הריב ש איע ענין לנוד דשם בסי עריק סיירי שכבר נהג בו
דרבנות יעופש אמם ב4א זד ומאד ברור דרדק עם מעכת ה שדרבמת שחך
*ו עפץ דתוד"ק דכו מבואר ברם א יןד מי רם ד שבם ובן בם קורס ם
ש וסכרה חכתכם שיש 14
ואחרים אם הםיראי ד אם דם רק חכמים קצתיי"
סמיכה סרבנים נדוייםשיוכי וזהורות דוראד בודאי הוא קודם אף שב הסג א
סומי ננ דרק כמיסיאביו אב 4בחכם דמרביין תורה אין דבויזרוםמימיאביו
לדיות רוא חכם ידרבנו תורה סידו בתשר מביית חלק אחרוןסי ר מבואר
דבק מינוימיך או חכם דנןיזריזמינויאביו וכתבוו לסי שיש לו אחה סיטי
של שררההן סלך דן חכם בסיורש סקוסועב-ל וכן משמע טהרטב'ם הל כלי
מקדש גד הכ שכ וזרי או אטד מותאר רמטומס סעסידים תחתיו כע וכך
שאסר כמלך דוא וכניו בקרב ישראל מלמד שדמלכות ירעיד וריד לכל
שררה שבקרב ישראל עכ-ל הישון או אחד משאר הסמונים ולשון כל שררה
סשטע אף ההיות  14מימי חכם וכן רודה לריקא גדוד האחרונים החתיר באו ח
וד מה
סייינ שברבמת נט קודם וכן העלונדופיזמניםנ-ע בסה"תדבריחייםי
נע דהיזרש של דרב המטח הוא קודם להרבטת עפי דתוהיק מאיש אחר וכן
פסק השחשל וכושיב קמא היק ב מי יץ וט" "ח דכן ארש לו סמיכה הוראה
שיך לו עפץ דרעהיק הרבמת של אביו ע"כ עפשדחיה"ק הרבטת דקהל יראים
דק' פעמם ששך ימעכת'ה וחלילה לשום רב אחר 4הסינ גביו כשע"ד

חי

ודנני סנרך את כבודו ואת הקהי אשר יקבלו אותו קהל יראים דקיק
פעסט הצידים היקרים דנכבדים דיראים ושלמים ברב טזב ושובע שטחותיעלו
ע 4במתי הצלחות כששיכם ושש הטבקש

שלמזק שפ'רא
א 4דד-ג רצ-ל ר כנו של רנאת רמפורסמ מו"ר חים סופד ז"ל (מח"ז שו-ת סנהד
חיים וש"ס) שדי אבד"ק סונקאסוט וכח"כ כפעסט (חטר כ-רסיון תדט-ו וט"ב בפ-כ)
ע"ר לפלאות מקום אבותנו ונרפס פסק
די מכ"ם במוגקאשוש ואחר
חטואפטכיררולתיאברימודיננירעורי
ששפ" ר-ת כן ערש כסא ררכמת ראביו
כירוד ילבה כדסכמת
עוד משד"ת טהר-א"ק זמרר טף
ג מעיכות כספרו הורת "חססי נ"נ ס-ק כ
(*ייח
קי"א) ונתקבל אח"כ לדום ץ כפעסט ורכות בקורם
וצ-למד שיצוו-ס לפד ת"ח שכורד
ש-ס זמם אדפיס כסר חלקים חורת הים על שמ"צי
ם ישכב מושר פ0ר כ"ז אלול
תרפ-א

*ד

אברות שמירין
בשהי מונקאטש

כבודידידי מהר הרב הנאון הצדיק בוצינא קדישא הסידא ופרימטננו
של קדושים כקש ת מז חבני' יו'פ שישא גי אבד ק סיעם
 -ודגללי)

י צעדו אשר הדבערה להזק יצאך
הניעם מכתבו ומאוד תדאב 'ביע
וכבר כתבתיפ) בזר לכבודו באריכות וכן דעתי עתהביי מנבעת ומד מהגי
יהלוך לכתובעוד הפעם יא בדכאי ההבר יתתוק העניןלכ4הש ת יעורהוועי
מנוהות יגהרו ן מד לבות בג אדם שישין עסק עמרם אשר יחפוץ 1שיכ
רצונם לכ 4אשר ירצה עדי יבאאייס יצא 'מצא לנפשו נחת וישיב צאן אובדת
וגם דנדהת והכהן יעמוד וכך יחי מונה אחת

הב ד ידידו מהד דו ש וש ת הפץ מקרו ורב טחו

שיטה שפירא
") ד כס של רגר צ סוד"ר קות אל ירודד ט ב אבר ק סיגעט כעל טכ לב
נולד א ישבועוח חקצ  1ונתגדל אצל אבו ר מחסידי צאנז ודי דצנע לכת בב ע
ומ"מ שמעו רולך בבל דמדינד שר מראקף דמדברים ועומזים על דמשמר בבל ערג
ררת כשעמדו על רפרק דנדיג שיבר ודרביץ חורר לחלםדים ורבים שתו מבארו ושפט
את ישראל ארבעים שער -ס שנד ר אב ד בטעטש ואחר פטירת אב [ 1ו אלול תימ גו
נתקבל למ"ע בסחיט נפטר כ"ס שבט תרס-ר ומרפס ממת ספ קדושת ע ט ער"ח
ומוערים רניח אחריו שנ בנים רגרול שרי מ"מ רגר"צשיר ר חתם צבי תלד בשנת
תר מ דלך בררו אבטח  1ורנרג יורבד כלימיו ד גאון ובק לדטליא ובעדור שלעד
רשמש בצדרים ובדם ים 1בום  1שבס תרפ  1ב ר ומשם רוכילו אוהו לקברת

אכופו גטיגעס ונרפס מאתו ם עצ חים ער"ח ומועדים ושו-ת ועס"ס גטיז ומקואות
בע רשני די רגד צ מהז"ר ואל נולד בשנח תרם ז גם דוס כאבותו קבץ ורבץ
הירד כל יטיו לתלמידים ועמד על רמשטר שלא לזת מדדך ישראל סבא די אב ד
בחרומווא קראל סאטם8ר ובנצנח הש"ב לאב"ד כצ ר ק רושלם תדבב א בשנח
תש"ז תקע אדלו כורליאמסבודג ברוקלין ובסוףיטובקיית ואל דוח רגבת רוקם עולר
של ההיד אתר שמנאד לפליסד סחודבן רעולם בשנח תש"ד וחזר ויסר קרלוח וישיבות
ע ר גבראל סבא ולחם מלחמות ד ברמד ננד כל רמפלגות לס מחור-ם ועת בס הואל
טשר ועל רגאולר ועל רתמורד) תפטר עם ב"ו אב הנפל ט ום ב בקריתיואל ונדפס
יואל וש"ס
ס דבור יאל ער"ת חמיעדים הת"ת
מאתי
רם-
ס תרס-ט בדוקלץ תש"מ) 61שם
גלוי מלחמת טצוד (סיגע
ס) ברפס בס
טסא
בלקחה שי-ת מנח
תיש כנב

אגרות שפירין
ב ד א ז מנחם אב רחמי שמי ם !תרח ם) מתקאטו

מכבוד הנכבדים הנךדים ויראי ה החסידם אהומםויידים ברירה
ובטעימות צמורם אירופי דקדיד רקיק ר מאד  -ח א
י צר ובאנקתם ים דוי ואם
עקבית .מכתבכם והנד בעגמת נפשכםי
רשפל אזן בידיכי אם ידתפ4ל תפיר לעני בעדכם ובעד שארזתעסו ישרא4
שן ישראי יסיע רימה 4א וערשנד ותולעד 4א תשלסנו ותתפרנסו בריוח
ובנחת וכאשר ק ותר געשכם יע-צות ענבים ימלא הש"ת טשא4ותיכם
ותאספו יינכם תירושיכם נטרד טזבד.שועד ורחמים ססעון הברכות וברבד
סרובה בכ 4עמייכס ויעבד כרמיכם כקרןבן שמן ברוב מעם כששכם וטס
המעתיר

שיסה שפירא

א) דמחויה מאד  -וסאק" רי ד"ווח רמשובחים שבמדינך וכשנח תרח"ם
עלך חרלעת ככרם חח אם רגממם ועי נזדלזלו פרנסות ישראל וכתבו מכתבי
בקשר לצדיקים לתפלה ע"ד המחלד דך א הנע ן ומא ב-א ע מן כשצר שבסר שלמד
ב רמ"ח נטע בל מנ מגדים של זנב רנו וב שם ברגשת יעם מען ור רפלא נמצא
גם דיוש בסחת טאקא לפעמים מוצאים גרגירי זדב בתוך רענבים רגדילס שס ואף
חהט זדבגדילים על גב-ר 0מכתרן כך דגידו ל נכרי רברבי נס טמכא שראו כע מד0
ע ש וכן כחב בדוספוח למיחדו (דנם ח שנת תשכחו) מבת -רשיך לדף קל ב ע"ב
בזד ל עמו ק אק מסככץ כבדי זרב דצומח ם מן רארץ כמו שנמצאים כמחוז אחר
בארץ דגר חד רבר מפורטם וכן נמצא פע א בארץ פולן שסולת דגן של זדכ כס
זרד
שוגריו אמא אפח וככד נודע שנשחח נאקיי בולש ענכט עם טהרם זדכ
עיפש
מנחוץ ובו וגיסי ע ד דגיך ל שדוא דאר"וחם בע סו כרעתו רב כשקלא וכחדיר-
וכ' כס שדך רעיך (לדגמו ד עזריאל יח אל רוכק זיק
כמהראלודיץ -
נפטר בסלו תרע"ג) בת נסדר מחצר (רף פ-ו ע-ב) כסוף פ קדושים פסוק כ"ג כ"כ
ח-
י קדוש אוי ושכדל אחכם מן דעכתם לרעת ל פרש" אס אתם
הרייתס ל קדושים כ
דרי "הם של בכוכדופך ו
-"517חגויו והגלז מערץ
ם
ש
ה
מובדלים מרס דף
ם
ח
א
י
ל
ש
מוחי
דקדוקה צה"ל ורוא מררש תז-ל לאי אעוז חבו-ל כל פסזקא מלא
דטי
ררצשקכמס-קריב בעוידלג"
פסקינן לף חשעמא בעי וריר ידוע מסרר עולס שכיח רמקדש
אל 0-5ג מאוח שלשיש ושמנד למישח עולם וסכום רפסוקים מתהלת ספר בהאשרה עד
ריחוק מזד ד 0שלשח אלפש שלוש מאוח שסתר וקולושים ודסז דקכ"ר בהטרחו
דקדושד שבת חורבן רראשק ע '-נבוכדנצר כפסוק )דשיודיע שבשוד דדדא אם לא ידח
של מעכדנצר וחביריו לכך כל פסוקתו דלא פסקי משד לא פסקען כי
10כדלץ
יר הפטקיס רמיר גדרלח רנפלאוו 3וכן בפ המהש כודב שרפיםהויצ הצב!-ה
רפ
יצ
הועק כמ
ףק לא השתר ולא תאמרכי חאכלמ רחולעח ומספר רפפלים מן כראשיה צד 84פק

יש

י

י

ט

אגרות שפירין
יד

בה
הרב הנדעבעיה וכשתר ל לות כ מים עסק בתורה מעין סם רא הוציא
אאז סרר
אורה אי עניו א חסיד סו ה ההושיעה דל ד-ן דק ק פר סט ק
צנ
גז
הנאון הקדהש רבן של ישראל בנ במסכר וע-ל נדנאבהתל
י ,חרחר כן
בצל א"א טךר הרב הקדחט רבים יאותו לאורו זצ"י בסמריזוב וביאנצהומ
(והכתבים היו]מונח םבחיקו של מרן אב המהיק ותבב אותם וקרא בהם ואבי
אהבו ארבה רבה ואהבת עולס כראות חבורו והנח מטרת זהב כלה וגולה ע4
ראשה מסתורק לעדת נשורן שגבולכהןיחעד אתר דלית תמן שאלה נכלאודיע
שראו לחדפסו לגלות להשמיע הודו להאיר פג תבל טכבודו
בעה"ח ועש ק ויח תרנב לפ ק

בעי

שיטה שלעירא

נחה סח שב בע בעל דר ת להגילן
בה
יעקב נ 9מקיק פריסמיק גא לפני
הנח חסוכץ הירא והחסיד טרה
של אב 1המנוח החסיד
בנקשת היום כ רוצהלדיציא לאור ספר מכתב
קודחי
ע וצול אשר תיספד מובהק של זקע הנח"ל
חסשבל למאוד שלהנרףזוייפי
רבןויל כל ישראלטהריהן זצללה ה סדעאבה-בעהטח'סבני ישמכר ואחיב ה"
תלמיד מובהק של וקע הקדחן ט אלעזר זצללה'ה טלאבצהומ וכברנ לה דעו

אית

דל מגאתם לשו שמו ילמ רפלעקסערצ באונגארין וצויך לזר חומשהט מדויקים
רדאר שיהוא מגזת טטש
וכמהרצחךרדכיים לפס ב"ק סו-ר הגר"ק מו"ר ר' שלמר שפירס ויוקלר"ד שדי
אב"ד רק"ק מתקאסש לקח קמח רסושר בידו במעמד רבים וחוסמת פרשתם וחשב

וספר וסנר ומיס רדגוים ממוחצם וקילס ורטליא את ררבריס ראלו וכשנאסרו דדט-ס
לסם נ"ל דכגק ח י ל קדום עזראל סש.ד ר שלמר רעלכערשסאם התף למקיט

]אברק ק באבוב) רשיב שדפסוק כחמש הטע וכר מדבר טא"י ולעד-נ טסידורכשיכיס
דקודמקם כדן עלך ר אותך ובו שנברבר מחו"ל בזמן דגלות אבל אפי אם סימר
שמדבר טא" ושז שבמספר רכח1ביט דטזד חכר-ק סר שרדיד גם אח-כ בגלות ולישיר
דגר עפת בתוך"ק ה" יאיד עירסו הדאר לע נפלאות מתודלק אשר טמנר
דעה"הכתגנ
הידבריט גרדליס וגשלאים
שר
ברום

א) בער-מ שות ומחצו-ם (בארייאב הציס"ר) רש בור המכמות רבוחוע בעל שם
" ע"ס לצידו חכרקרטד רושו מצדקתו
שלמר דרכי והאובר ו~50ת אשפזך ודואי
השיישאו עי"ש

אגרות שפינוין

8

)את לפג כבוד קדודות אאטרך הכשן הקדושחילה ה הבמ זט)ןלז המכמה
לסמוך שת דיו על החיבור הזה והתפאר אותו עד להפליא
באת על החדלם הום ום א שמיג תרנד לפק

צבי הירש שפירט

מגחיםלדבי

ןואלה דבר כדו בע4
בה
הרבנ החסיד
אסרת לא אמנע מלה ות שפל לעכם מצוה לכתוב
להמו
כ"אגע הא"קוארע
תם וגושר1ר אס"האלייעקב נ" סקלפריסמ ק אשר הכרת
שיחו המתעסק בקדשים כיק אלו להבאם לבהרתן כאשר ראהלען ערלערכן
ומהותם וגם ם בא אחר המלךכבוד קדושת אדוג אב וקינימרןהקדהצאוד
ישראל אור צח וטערג אבדפה"ק זצליה4הזיעוכ"א אשר הע ד בנדלו על עדך
הוא הרב החםד הגדול בתורה הצנע לכת עם ד חטידא
קרת אב המוכ"
מדה יזץושיע וצללה ח אשר הוא המחבר כנק אלו וסמך את
ופרישא כקש ת
ידו בהסכמתו להדלסו תם שסעת ספה קדוש אאץ מפה הנ"ל אשר הכיר אח
הרב המחבר ום פרעגן שה" להרב המחבר הנקל כהותו אצל הה ק א א אור
דנעלם סרוזין זב,ע בקםנ אשר ד בד על חסחבר הנ"ל כסועל אחד מהגדול ם
שנראה מזה כ חברזברוח קדשו כאשר בא לפנו וצוהלוליושבוט פר לו איזה
מעקשה אף בהיותו נראה לא ש פשומ מחסת צגעות עטתנוו)ו עכ נודא מצוה
להדל כעת וכן ראוי להחזיק בדי מוכץ הנ"ל
בעהיח ד משפם ם חרניק לפ ק
]

ט

חייי"

"ייםאיעזר שהירא

תרס"מ סונקאמש
גלרא ב
השחב אשר ידעתי מנוער שהוא ירא שסים ותסיד חורתו אומרתו מוח ר
שהוא סטלג בתורה ושרב מומחה יד ד הלא שדב כזהראוי לכל
אהרןדקזואתבא"
מצו,בכןקזית נשר בלתי ספק טענת ה חוקהז גראף לרבאוהב
רבלח
תורה אוהב יראת ה אבקשהו נא תאזר נא ברוב אות לחזק את השחב חזה
בכל העצנים כי אהבהו נעבוריישר תהלוכותיו הן ערערה והן ב ראה

98,פוזק שפילא

א 4אח-נ שויב בק פ"טדאריאן אצל מומחטש דדסיס נ סשץס פפר שטהר אדרן
ןל פרק-א (טונקאסש חד-ן) וספר שעוי ישוער פף של דחצענון ונם ד"ח מד ששמע
מרבו דד"ק כעל יסב לב זביל (מונקאסש הרציע) 12ל"ח נחפנת הרמ"ד

פח

אגרות שמירין

זחילה דגר בס בעל דרכ תשונד
ב"ה
המוכץ המופלג בתורה וב ראה ובחסידות מוחר 84זזרן זחם שרב
בראקאשן דננ סבר אותו לשחב סזבהק ומומחה לרב ם הן געננ עמודת
)העמדת) הסבן עצה דם כא' השךכ המרמח ם וטטרממים הן כעניני ידיעת
הרעים אשר שטרבפיו השם חוקולע אל השערה ולא חטיא חקו מזה הוא ת"ח
מופלג בתורה וירא ה מרב ם וה" אהוב מאוד מאוד כענ אאסחר הקדוש
זצלל ה כאשר ראה הקורא האחוב במכתב "ק ש-ש לחשךב מזה שכואב על1
בטובתו יהנה המקום ראקאשיןויהוא שדוב שם
בכת בת יד קדשו כאשר
כעת מיער סאוד ופרנפתח
ופ"דח קא סאוד עיכ אם תרחש אזה מקום פרנסה
ךקחו אותו לשרב דעוכי דרונאו פבא שדר לדו רחמנא שישיט שוב יקר כזה
והע הסוג ההוא אשר יט כ עבו טיב השתזז עמהם לפוך להם בזה וכבא
ועת באעח ח ב "ג לסבי תרנ ה מונקאטש

לדנדי

ין

צבי הירש שג'רי

בעזהי
הרב המוכת שהי אבדק ק ראווא בדוס ש פולין וטשטש משם ממעם
הססשלהוהגז רה רעה לנפט מ-שם כל הנולד ם חצן למדנוזם סשהאירהפ
גי ידעתיו שהוא נדה בתורה צנא מלא ספרא והוא ירא שם ם והוא
יסדד דשככהנ טהר ש טכעמא טל וכד הרה ק שטעון הצדיק כחטערי
שכפדואצדי
נ
כנסהזנ ס רעסלאב ארל בכן אבקש סאוד אהוביט דדיט לקרנו ולכבדו כראר
לא"ש קרא כטוחו וזכות המצוה הגדולה יעמוד לכם ~זרעיכם והבלו בפוכ
שטחיכם ותצליחו בכל מדרך כף דגליכם יה"ז" אתכם בכלעגניבם כנחשיכם
יסעת ר ומצפה אטר במהרה יבנה המקדש כראש הרים דקרן
תפשחיכח
שו
כב
יד ר ם
ישראבי
אעח"ח ארר ל-ם ז" דברים תרן לפ-ק

שזפה וירא

זחתה דנף בס בעל הרב

יז

ן

תשובה להבי

ביה
כן בא לשנ חרב חהינריכב הושיד בנסרק ערחצו הבושם מצה 584רחפ
שפהקם **58ר אא~טיא שנק" מלפנים ב-שראל רב בק-ק רשווא ברךש מעת

אגרות שפירין

ש

ראכד"ק ואוקוחש"י".חי ספרא בדי אזכר הוא טרדים ועשה באה"ק גבשם
אשל אברהם] עה ת דר21דם לבל חפציהם האריךבנעימה בדבר אנדה דו הדה
למשוך יב בני לאביהם שבשמים ובהקרסות צודקות ולפושרות מהנאונ ם
ורצד ק םז שלפגנו בם8ר דם ורצוט ובקשתו לתת המכסת אם כ דננ מונע
א"ע בכל האשזטרות מ 4תן הסבסד על ספר אנדד רמתחדש ם לבקר מ אך
אדעתא דהא נברא חש בא  1קרא לא נדרנא כ דעת 1לגדול בתורה ו"א בר
אור ן ובר אבהן קדיתן אהו א וסלת" א וסם דב רנא בהותו פח עוד בצ4
קדושת אאמו דנה ק זצללה"ה כ בדו מאוד באהבה וחש בות ע"כ ם אנא אנקם
בשפול נ 4מא ושל חותא דקמא ויע עב דנא לכבדו ככתב המכמה אשר ד
תכון עסז ה" ה עמו בכל מפעל 1וסשאלותז ויפוצו טענותו חוצהו ראו
י יטר לבעד נזכהישוב 4צוןמושיע ם ברחם םרב ם
ישרם וישמחו  1תעמוכ
בכיי כי
באעה ה א וישב עת ר מונקאמש

י

צבי הירש שפירא
בעזה

נ עד ה סנהס אנ תרנ א מונקאטק

'כבוד ד ד הרב הנדוי בתורה ובחכמה וב ראה סלת הבותרת טן
אדרת לבג שראי יתפארת וב ראה כנחמד בער ה שמה
המוכ 1הרכנ הסומלנ בתורה ה דא ושים הולך בהוםוב ושר את האלק ם
סק ק דעברעצין נ4
שדב
ואנש ם מאה ןטפעדןאיעזר בערינ,טפיין
ה-ונעשו
וסורה אצל קהי דעברעצן וכאשר עזבו חק דת הנחלט מורשד
שטאט1סקו1א בר בסודםיא תר ככורו ובקהיםיא תבוא נפשו והוא געזכ
שש-ח כמתר בא 1משט מתעם אן ים "ן מם וששח בתו
מחץושד נ ה מ א ה' תת%ולכלמ כ מוז? הן הס והש שכח
סאת
תדע
יכת חוץ למד נח 'בקש עו נד ב עם א'ק אברהם בכן אבקש
אגה גא לקחתמצי ו הנחיה והרמה הא ל8נ כבחת שדהזרע לצדקה הרע
אקצר לן חמד א,וטת הצדק ברד שא לעשות פעה להסוכץ בכל ה
כ
"סחב
ףה
אנ דעת .את דסוכז כ נבחר סח מלו ---לפ%מ ידיבקש נא דדכל
לו וכסן דא פתח פך לאים כת ב

ישם

ק

ת ג רגל פטר ביש

ש =אק

ש מ "מ

ש מ שמ משנ

מחח א %ש ק ש

צ

%גרות שמירין

ובוכות המצוה מ"א השי כל טזטאלות כבודו לטובה וסכה להשב במד גתו
לב ישראל לאב ט ולבשמים ואך טוב אהל העתכ" ב ב בעף ובנפש עד נזכה
לביאת 0ש ה ה הולך תם ם ו בנה מקדשו כטז רמכם
הב ד המבקש דידו אדובו

שימה שפיר%

לם

בעזה ה תירות תרנ'א סוגקאמש
לכבוד דיר הרב הגאון האד ר סתרה המפורסם ,שם ולתהיד סו ה
ז4וז 4נ' אב"ד דקוק ארסאםש)
שמך84
מאודי,כתו ל א הופב לועיגריסתטפו כ מאזקבית
אבקשהו מאוד
המכתב סבנו המ1פ4נ שמעכת ה נח"ח חב ת ום ום לשמוע בשורה פוכח
נ-
ו ועדיין לא קבלת שום מכתב יכז אבקשהו אבה נא
לקבל מכתב כ רוטב ל
לשמח ט עם גשורה פוקה והש ת יעזרהו רפאהו ךחזקהו תאזרהו ח'ו
לאור תא עד כיאת עאלגו בסהרה
הבד ד דו דו"צ וש ת

שלמה שפיר%

ם

בעזרא

)8אחטרי הדור שבו יצאיאור הספר הקדוש הזה כ מלבד צדקת וקדושת
הנאוז המחבריזע הנד בו צד רו שביל ים התלמוד והפוסקים להא ר ההם דרך
הפלפוי עסוק עמוק ם מצאת בויעוד ולבוז במס לה העולה כ תאי בטס ב
ה הדר האמיתי ע"כ ראף לכל אוהב תורה ולומדיה לתמוך ד ידידהוותיק הרב
דוד
התפיג החסיד ראת ה היא אתרו וחרד על דברו סדה
סייזענסק נאבז הנאת הקדוש סו ה אברהםחרי רמחבר אבדת %%יינקב
למעז בצע סעף הו ותעשנה ידיו תושי ונם אנ גתת מ ק וא"ה כאשר ונמר

שסועי

א) רר"ג ניל ד בדג מ שרגא פיש סגיל ענגריז אכר"ק טזטיטשע חיל דודו
אשר שגת חרב-ח גתקנל
רגמו-ד אשר אגשיל ו-ל אכר-ק טשענגער מת-ס
לאבד-ן פ דיארמאט דרבון תורד לרבים ופתאום שלמנתוחכ"ד טבת תדצ"כ ונדפס מאחו
שו-ח מדרשך ד
א) דוב דמכטד על ס תךלדחז אכרתם שחיבר דגך ק מאולינאב כן דנמוד ר הותק
הדיף וצ"ל אכד"ק סאסבהו וכערס ס שו-ת זזת יצחק) תשר"ק מראפשיץ וזידישותנ
ושאר טרקתם שכקחע עד מאוד ברסכמותידם שם נשמר נ וישרי תקף-ד

אגדות שפירין

א

אקח הספד בסחיר אשר וטת על בל*נ זה" ראו להאריך מאוד בשבח המחבר
הקדוש ושכח הטנע לכתב ם אלו הספר הגדול הזד אך המדל מעלת קרת
קדושת המחבר ואשך באו ברסכמתםהנאונםרקדויטים ס סיע שבחםומי ביע
ערכם ולעומת זה ידעת שיעור כתות מכתתשפי וחדל אש םזע רינבזד ל'כ
אש ם רמו לעם
ן
באיד ח יום א  1שבט בר ך אתד יפ ק סטריי

להעיד השמש כצהר ם עת אר בפהרו ברקע השם ם אך לסותר דבר
שפתים כ הלא דל לכל לו אך פתחעינ ם כן על הנאון רעצום שר התורה
נהורא נתחטא חס דא קד שא מאורן של ישראל מרנא ורבוא 'עקב צבי
יבל ורושים וספרא וספר
זצללה ה") עמרת הנבונים ע נ? כונם
יהידרונם אשר דבר הם שונ ם ואחר הם
ותוספתא עם כל הראשונ ם ועלכ
עונים ונם ברז עולם כל שכשר להצגע רוחו הופע קדט קדש ם בצפון
בחלקוספין כולןבשסייה וכולןבזב רד ואת א לברר כלדבור ואס רה ערוכה
בכל וסדורה ומת רזכן לנמש" זכה נס לחגר כ זכר רב מובו ביע ובסטרו
הקדוש ם לאוהב תופף ושוחר תעודה הודעולכי בא עויה הופע כאשר
נגלה לעין כל רואים שקהית יעקב ומיא הרועים ,לפג בישראל על
המגולה ועל המסירד מלבד צדקתו וקדושתו  1ראתו הקודמת לחכמתו
ם ש בוא להע-ד ע4
עתה בצאת לאור ספרו הרועים
קדושתו וחסידותו ופרשת נתקרע באור תא בש"ס ופוסקם וסתנ בר
ומדרשות ובריתא וגם ככירז לאאנם ל ור ספסרןנליין ל" ונכולה בעא
דלודה ל הא תו למה ל" הא אישתמודעןאילןתדיגחיןדל" וכסה רב ח ל"
ונודע בן כל הת ם כ השמועה גלתהאזנ ועשתהיד כנת ם עד קצה השמים
וגם להלל ולעדוף שבח המגע לכתב ם ה קר ם מכל הבים דבר הפפר הקדוש
הזה ה וצא לאור לא צריכא כי חיך אוכל מעם וכל רוווה יראהבו מרגל תן
מבין וכל מבן יבק כי חם בתם אופיר פז 1פ25ים פגס מסבירות עינ ם
מאירות ברם עסוק ם כזוהר מבהיק ם ולא נצרכא אלא לעורר שארית אחר
בג ישראל שלאיעשועולה ולאידפסו הספר סלאהרועים הזה חלקסול-יי בלא
רשות ש"ב זמזפלג הותיק מונח יעקב משה אמקרדפ סשרעסישלא נא חמנ-ש

עי

עי

סיא

א) ביץ

מש-ל 1ם

ד) תרלדוחץו

חיקשיישי

אגרות שפירין

מ

ן לשטמתנד ,טחןנחליאל יזכט סחרה
עמו לדפום ואשר לעדת מ4מנה נמריגח
לבנק אריאל

באעה ח אור 4ום ד עש ק לך דוד מלך ישראל לפיק מונקאפש

שעסה שפירא

מב
בעזה"
מדע בידודר וגדול בישראל וטפורסים בכלהוני דת אר אל פפר קדנטרט
הספיקות מהרב הנאון המובהק המפורם ם מרה יהדדח הכחן זצ"ל אבודק
סינעט שן אשרלמצולי השם והפוסק ם רד תחוט ם ועלה מרומים הוםף חבטה
יחכימן ברעי ממונות כהלכות עמוקות ושממת וכל דג ספק ותפ טה וחזקה
חפש בבת נוא ובשער ברא והעלה אטר יא ככל טהרבע חכמה לס נדע*
אהוב עילית וחמוד תתא וחץ למאורות אמרות טהורות להבן ולהורות מ ד
ולדורות המעשה ולהלכה אושרי העםשיו ככה זהי הספר מחובר למהור נדפם
יחדעם ספר הגדול קצות החושן מאת אח 1הרבהגאון המונתק המסרסים זצ"ל
ומח טוב ומה גע ם ה" שבת אחים גם חד ברוחם פ שנ ם לעשות כיון
למלאכת שטים תגשו חכהנים והו תמום ם מלממך ויחד 1יהיו תמים בשמי
מעוג ם בעד על ע ם
אמנם עתה הרפשו הסדפשים בהשיע חרס מפר קצות החושן לכדנה והאיר
אל עברפניז ובא זה ול טד זה ואת אחיו קונמרט הספ קות לא קראו אל
השלחן ויפקד מקומו מקצה בחוברתאישר ה" שם אהלו כחח לה נבן קם
ונתעודד נכדוידידי החריף ובק תורתו אומנתו ויראתו קודמת לחבמרן הנניד
הפהןח שדעתו שה נא מפה וחגף תמפה והעלה
טרה
והב א והגיש מנחה על מגבח הדפוס הספר קדנפרס הספיקות לזכות את
ו
חיב ם אשר אותו ש ץם דרחון ודעת דרכו חפצת ותורח בקשו ספ  1ב

עי

שסוסיונוויי

א) עח טשיל סי כ" 1בדג"ר נם ברפס פאות ס וטיומח דברי על תו ס שם דגרות
נעת דר-ג דססורסם סוך ידוכא מאירין משנוט סח ס פרי רעץ גפ ר חשת תדג"ד
ס) רר-ג רגיל כהר"ר ידורש ישקע נדג" 8יחיאל אנהק סאלקא ברנשוןביל
קו דספ"4ת ~מכר כשו"ת אכת צדק נטע שטרק פס סכק אסרי יחשד שזית מהר וש
ועוד) דוריס ח בשםזכרין 12מואל לנרפס כסו-ס שו-ת בוש שלסר ובס"ס יושד רצף
אמת ובשו"ע יו"ד רקסרם אשד דדפיס עסשיל סי ק"ת דתסדהו השקרקע ד" שד
להפליא ודץ צסץן גדול בסצנה ד" דוס"ץ במתקאסש תאר מעשוים שעד א  %כץ
ממן שץ-ד

יי

אגרות שפירין

יג

למען שפת זק ט הכהן אשר שמרו דעתוריעו עתזכר רבפובי כצף ככןע'

החסד אשר ע17ה עם חח ם ועם החיים ראו להחז ק לו סובה ומכרששיא
להפסדו להדפ סו עד כלות עשר שנ ם סום צאתו עתה יאור והשומעים
תברכו ברב טוב
אלה דבר השה ואפל בדעת קלה הבעה ה ד םו אלול תרם ט סונקאמשו
שיסה שפירא

סג
בעזה-

זצייה"ה

רבנו הקדוש הנשר הגדול !ורס"ק
ע וכיחו ל-ט ולביש
זי"
השל 1נגלהאליהו הנב א ומנלהלי כל פס רא וכעת משהע"ה אל האלק םנפק
קדמו עמודא דטרא הא ק אשר דרוםיעלות לעמרהו בש ר המעלות וכתב
וחקק ורשם חטא ואשם כ יא גמור את ההלל ואף אפם קצהו לא מיל נם
טוגןעל תר מראהו צדקותו להודיעלבג האדםנבגרותו כ הב לא דע אקט
עדדיום הזח את גבורתו גדולתו צדקתו וקדושתו הלא מקצה הזרם ם מהבאו
ועד קצה השם ם כבוד רבם ומוראו
אך זאת בשבט ישראי נאטנה אודיע מה ראועל ככה וסח נע ה ות בק
כל הסמר ם הקדוש ם אשר כתב משה לנולמירשה אשר בהם נפתחו הוממים
והו לס לענים וחם הם אט תאם אשר העם שלו ככה עור מסגד שסים
השביעט ברכה מידור תפלח למשה איש האלה ם בו נבעו 0צפוטת שפוטת
" כל ברכה ותרלה על כל תחן ותסלר
ממוטת זקוקן דאשא וטסקזעד ר קאע
על כל אוח %כי מלה שמות קודש קדש ם עלות עולמות וספ רות חד
א ה מקום כבודם משובצים בםלואותם בה כליהם
מארות גלה חי
וביירותם הכל סבר כה העלונח מקור טזל ם האי נהר דלג ד ואיתרבו טבע
ולא ש אשרעלרחיבות הנהר דעתו טטע טנע כאוריה מדולו קרנ ם ררבה
יבחש גער עדאל תם לא-ם כסוג אשר רזי עולם אק לו לב לדעת ואוזן
שומעת הםדור הזה הוצקחן כשפתות 1שא מדברות 1ונשמת שד בנהועל
פ מדותיו כוונות קדושות בתורה ובחסלה ובמצות ב ראה ואהבהדבריםהשים
לכל נפיס דרושים לכל חפצ הם וטעם ה עליהם אנש איש כפי נחלתו אשר
וכתר לו ואד תבחילו שא אלומתו זה טטל עד מקום שידו מגעת וזה סמלעד
מקום שידו מנעת וזה וזה שיש בו רוחחי ם לעבוד את אלק ט שבשמים וחבל

יי

א ה-ק רייק פ"ל שלד לפרום וכ"ג המוז ש-ח מייו שליאייר"ק ויום
רלך ללואתו חיש עמרים של אש דלכו סביב לממחן כסזמשורהפשושי כאהבותבאיר

צדיקים לסדתם פאפידש ז"ל בשמוד רמהרד פ-א עי"ש

צ,

אגררת ששירין

הולך אל מקום אחד חיד וטיוחד ב הוש"ט הס דור הזהעד הנה ה בכתובים
טם.ר ונעלס אור סופ"א שכסהו עת ק ומן
ועתה הבוחר בתורה ובמיטה עבדו וכישראל עמו אורות מאופל אסר 1ה
לא כבהו ערפל סחרה לא עממדו יצא השמש בגבורתו ול הוד ם
ענג אוטי
ה חד אורה זו תורה אשד שם משה לפג ננ ייטראל וכי ניראל חרדו
לקראתו וברוך ה יעץיעומתו והביאו לדפוס ש"ב הרבנ המופ"נ ה רש ושלס
הננ ד המפורסם מז ח עקב סשה אמקרו ט נ 4מפרעמיש"א ובכן עדת מ מנה
אשר רוחכם את אל ועם אנש ם נאמנה הוו זד רן בלא רשות המדפ ם להדפ סו
להםנ גבולו מעת צאתו מהדפום
באעה"ח ג ומות תרנ מונקאטש

ומה שפירא

בעזהט
הספר הזה אטר דוד מהרב הנאת המחבר סו ה דדךוטיק זצ"54ז אבדוק

טאק א דא ת אזה עגנ ם אשר הארך בכסח פגם העם ק ב ם התלמוד
והוצ א בכושר חידוש ם נכת ם בחר פות ובקיאות בס םעל ארג ויטר צ ציס
ש  1משבל וה
ומרחס לתורה רחובות בארות גב ם ושדרות ויה דודבכל חדי
עמו בכן בוודא* ראו* יחמאו לרפוס להבדיל תורה ולהאר רה
הכ"ד הכותב לכבוד התורה ולומד" א מפות תרנ מונקאטש

הלקוזק 'טפירא
טה
בעזהא

א ש האלק ם בוצ נא דנחוראעילא הנאון הקדושרבינד הרט'ע טפפט
פלש ,הן א.תבסמו הסוג מעיה עם דר מטה מספריו הקדוש ם אמרות
מהורות ךתר חבור 1אשר כבר נדפסו 1ה 14חי 14סיד שדורות 'הטה

א) רד ג רנ ל רי מרר"מ יצחק אחזיק שיק ,מכרעזיבא) רי רב אב"ד ותר
מחמצתם שנר בק"ק סעטשק וכוודאמכ ואח כ בטאקאי נפטר נ שבט חרז א
א) רק הווט-ש המפורסם כססויו עשרד מאמרות רצוד ררבר ספרי ועיי כבשיכוח
טיס נמס רר במחי-ק אצל
צנאר *-בס' חגלר1ה רצע ספוט משסרהוב הרס-
טט?ד]ודפ
י במאנסוכד בן ע"ב קשים
שפ-ר
רביט כשל 2ר שתשכר תמסר ד' מנהם אב

אגרות שפירין

צ"

הטחברחקדויטחרי הזסיף לדבר עטטעוד שעםשיח סוד ספרים קדוש ם כלם
אהוב ם בשמותם נקובם הלא חטה בכתוב ם בספר שם חנדולים אמנם זה
שטם כתוב לעלם סם רונעלם גטזיםלידיקים לעתיד לבא אל ב תהדיגום בעת
ערה רוח רחטין ונמו הצלל ם  1עלה אור שמשה
התה כחסית ה על ט האר אל עבר פגט תר סעיחו שנ המאורות
הגדולים פפר מאה קשיפה וספר טעץגנים ,אשר גם אותםעד הנה עמי
כקנאן חתום גןנעול וכששרר האברך הטופלנ בתורה השטן מכה
ערפל
סכ
גש
יטרחוב הכהן לחקר בס עולות על המוכח הדפוס ששו לקראתם
מס
מיומ
פנח
כבטרחן עילאן ותתאן עפעפיהם נגדם חישרו וסגה כאור קרנם טירם נהם
יצהרן ואם כ קדצר דעת והתרשלות כעסק התורה חהבץ בעדי מהב ט אל
הנסחרות לה אלקעו לכל זאת רא ת במו הבהלתי מאור חכמתו העל ולה
לשדה תפוח ם עלה למקום אבנ שישתניע נשמת שד חבנהו כמם לה העולה
כ ת אל רוח קדט נהו נכנס למקום שנכנם ועטר במקום שעמד עשת כוונ ם
למלאכה שמים לאור באור החים קשום כלה ציצ ם ופרח ם ום אותותו
אותותם ב0פפר שמותם להחדם להעלותם ואוטר ברוך ה וכרן -שם כבודו
חלת שרים סודו
זככן אח שטעזמ שמעז ותת משכס שמעו אל וישמע אל בם ה קהו
ך ב ת כס חכות המחכר חקדוש
המפר ם הקדוש ם האלה להב א ברנה אלהי
זצ"ל יעמוד לכם המרע כם להרבות אתכם ולהםב לכס בכל ענינ כם כאות
שש כם ובכן חום צאת הספר ם האלו סהדפוםעדעשרים שנה ן4למא ב"ענא
ששעו חכם ס על מסגי גבה כל יעברון בל צהובון להדפיסם והשוסע וכה
לשובח שמחות ורוב הצלחות
כעחיה א דר ח אדר א' א תרומה תרומיה לפיק סונקאמש

שיטה שלעירא

קורא הדורות התקץ מאורות קךעור ומדה לפ ערך המקבל וחקוזטן טגן
ךזרח אור וזח טחך בקעאורו כצוחר
קרא
לחם לזה קבעהיימו
מידהשכקחרי
סדררתהוטנים ל
נים לקרוונים אשורבארין חמת חעזסקים
אורח זו וסרח
ע
בה לשטח הבאיםבסוד ח ליריא 1לגודדעסקיח לפענחמצפנית אורותפסירין
זקוקין דטדץ להטת ווכח וכלכה את חרבים ראותולאחיו עדת כלארץ האטד
אלקים 4חי אור חותלו בכל דור דור ועתהיום סיוטים פתחו השמום ויצא
על ישראל הדרתו אור תורתו דחוק חקדזש המקובל הרב
היטסחט

בנתמהי

וי

אגרות שפירין

ט

עדים

הנשגב הפלא ופלא וכבוד ה מלא בעלובריכן כה121ע
י תריג מצות ועל חנוכה ועל סכות ועל שקלים ם זה אמר ותה אורות
ע
טאופל אמרו ה כרוך ה וברוך שם כבורו אשר פג תבל כסה הודו ואשר
דורס שלו ככה ויכך זכה ומטנד שמים השביעע ברכה ובכן ראוי להחזיק
טובה לה רא הטופלנ מן ה אברהם טראד מישלא לקוח את הספר בער סח ר
הראו ומב ש שלא ש ע גבולו להדפ ם את הספר עד עשר ם שנה מהוט
באעה ח ד  1שב תרנב טונקאמש

ד"עק מאסר ם

שיטה שפירגד

שזפי
ם זאת מצאה פ תקא כת ק הרבהנאת הקדרה וכן סרהשימה שפארא
ן"ע מה שכתב לחקזק על מצבת כנוד חותם הרב הקדוש וכר ס"ה שי
ן אל
א) רמחכר רוא רגאת ימקוכל מו ר יצחק א דק כ ץ אבר ק קאריץ ור"מ
נאוסטראר נפטר א דחג דסוכות שנת חקנ נ ונרפס ממנו שן ת זנרק כדוגר וב ח כריח
כרונת עולס ובשנת תרז ב נדפס במונקאטש חג מבתי ושנ אחם רי
נוד ועיקד חע"ט על משג ח) ללכונ תקם-ז) ונפטר א דסוכות
משולס כ מ""ס פח
"כ ד שם ודגמוד ר ירודא ל נ כ ץ שד אבד"ק נאלחות ואח"כ
תק"ע בלטב בריתו רא
ע
מ
כ
י רמ14עד והלש ורונא לעיר דטבעך
ם
י
ר
ס
ב
כ
ץ
ו
ח
ר
ל
בטסו-א ובעת רוד
א
ב
ג
כמונקאטש ושם מ"כ ופטר י-ג סיון תקל ט
א) כ"ז מפס במאמר מיל ררספידא מרכינו בעל טנחח אלעור ע "ש אולם נוסח
ומצנר אשר דעמידו על ראש צדיק רוא ב ר אחר בזד-ל דמצנת אבן זו ערלר כר
לפרט וכיד ארם גדול בן קרושות לפ ק
מצור ועון אורח לחחס שובן עה-
ט רזם א מתל עד קעים נץ מלב קדשסידו לו קדדים למר כנ רודד דוד טן שמיס
מגולח אבירים כגל בית עקב דכים דטרכ מצק
לו עוף עץ
חצבאולרוואקדירביעתכלפר שו
עבות לכל ובאר לבב יבר אתו טונוח שמש מאורי
י צרקתו חנו
שמש
בבכ ואטל מעלות דרג בוצ פ דנדורא רבד מו"ר קות אל שמעלקא כנן של קורש
קרשים שר אלק מו-ד משד דודא לכ זצוקללר"ר נעדר ום ת"י כסלו תרס"כ לפ"ק
ושסעתי מלפס ררכר שנים קודם רמלחמד עוד מן מנכרי רצדיק רד ר יקותיאל
שמעלקא וכ"ל ששמע מרזקנם ביגאלרצע בך והו שם כי דר ש ססאסוב אמר לא
סחסתיו קודם פסידהו טיראד ערד" בשעת רקמת רמצבד ודנד אמרי גאלרצע
דקדיסו ועשו רמצבד חוס ובשעת רקמח רמצכר ראד רחסיד דג-ל כ מסח רמצבד
נחקק כך ודחחיללציוק עלא שט
דוא נדאבת חרה ס הסומל שמעלקא
ש"כוכן שמ קרשי
אח"כ דמצבר למסד על קוס קוהיאל
וזרע רוא יקוחקשל שמעלקא
מקס
שמעלקא תהו רב נסחאות ואודות דמעשד רט גפרם שמישר דד-ק מרידן דנר דפק
דרמה מסאסוב ד פע-א כעיר גאלזיצע ובאו אצלו ומשמוח רשוכנים שמד ובקשו
מאחו ש"ן4כק אהד במחדיהם לדגן עוקרם ודוא דסרכ כישני עירך קודמים רואדעיד
לו רגמו ד

,

שימי

%גרות שפירין

צי

שמעיקאבן א"ש ח זי"ע מסאסזב אשר סכ בק באינ צא(בנמעז דרך שמה או
קודם פס רתו ועט טעשר ה רועה שם פר על זה הרב הקדוש וכן א א סרזן
ז עיו
ד נח ם חותו)

י ד ם קוי נח כב תסרור ס כ נא השמש
יגל ס ם סככ עיג ס ורפוכ
בצדרים ונלקח ארון אסק ם לש 0ם ולדמע עשו דוך 4בנו יום נר א"ק ס
ככר וחשכה מאורנו %ו כ נפיה שרת ראשנו יטנוחתעוית סעד עוב
עדרו נדה וגם נעה שפעת צדקתו סרוב קרושתו וחם דתו טבון הסס ם עלה
 1היך צדקו
וזאת ה א מנוחתו עוצם אהבתו ראתו הק,דמת יחכסתו
כאור כזקר זרח שמש קדיש סכטן ענו אחר 1מקודש טקודש %שר גידתן
א ש אשר רוח אלק סבו הרב הקדוש הצד ק נוצ נא קד שא נזר הקודש כבוד
שמעיק %תללה ד בן א ש ח הרב דגאון
קדושת שמו סו ר
וועי%
י
י הודא" ב וצללה ה נפטר ום ה חי כסלו שטר
הקדושרב,יככדנ מו
טשר
קה
עת דוד ם הנע תנצבה

.

יפנ

סאסוכ וכר לרפ ט רעתם דבט ה לרם כ כנו רחב כ נסכון אצלם וע כל דמעשד
בס כת שלמד ניאמר בת צדקם כרגד אק כ)
רע מרר ש משסע ד חק של חב רחרף תב ר מו ד דג אל פד ז ל זר דר
בחאטן מחוו בעסעדאבא ור כא ב גבר לרב מ רגדול מור ר מררכ פד 7צ ל נעל
דלנושם וגם נכד לדד ק מו ד שראל תרף דגלול כעל תפארת שראל עד ת שר
תלמידו וחברז של רכר ק רבעש ט ז ע) נולד כשות חק ס שנות חייו ד ס כ שגם
ולמשנון זד דמכם מרן כעל שם שלמר זצ ל [וב בר ת ח ג אות מ מד ל ואדכרן
מילתא אשר שמעת' מג'אמו ר רק  7ע ששסע כ לרותו מפ אבי אמו דר ק מו ר
קות אל שמעלקא ד ע מסאסוב אשר ר לד ככר שית בעת שק כל על  1אבו דגר ק
אורב שראל ר ר משר לכ ד ע את רסורים ד ל שעל גזמו ושמע בכיקר קודם רתפלר
שאמר אכו ז ע בל א עתד טורים רמחוק ם וחב כ ם רני"ו ל כד שאוכל לרחפלל
ן וב וצא ואחרי דחמלר אמר לרם עתר בוא אח ורע ד סורים ורוא
ולרג חתפילי
ר ראד
כרותוילד רצר לו מאוד ורגז כלבו על אבו מרוע קרא כעצמו את רסוריםימי
אח כ כצער אבו בשת סכלו דסוריט קשים וד כרש מלומר לאביו מדוע כבד עש ת
ואחרי כמר שזים נלמדו נתרוחו רגם ב מ (רף פ ר ע נ) מר שד כן לרתגא ר א
בר"ש שעשר ככד אז רבן דדנו-ט מד שרו למפרע] קצת מחולדות ררנ מדד ש
מסאסונ עיי כספר נ ת שלמר במאמר ב ת צדיק ם (מונא ומכר בשו"ת שו"ת חליחא
ח א ס קם  7וכיוסף דעת ו"ר ס כ ר ובשו ח ובחרתבחיים ס ע ז הציי בלקתזי
שש"ח מגח א סי ב שב רבגו מקובל בידנומפי אנותנו רק זי ע אשר זקנ' דק
מדר שטעלקא ז ל מסאסוב די מראשי רמשתדלים בממק ובדמים ליוציא דד ק
טרעץ זצ ל ממאמר ורעבידורו לגנון עסטריך) וזר גוש דמצבר של רק דדם ל ושל

אגרות ששירין

צ"

אב 1זצ ל שר דר חס ד בבראד וכסוף מו קבע דירתו בסיבסוב לד ות חד עם בנו
ררם ל רונה ל מנו
שמם אחרי דסתלקות
ררם ל ודאריך מ ם א

יד

פ-נ

דרב ר"מ ש רמופלג בחורר דבק ורחרף
רממורסם שנד רתדרר בכמר פג ם עסק
כתורד כל דמם אב לחבם ם מז ד
ממ

בי

סנ
ג ר שבט תקם ז לס ק
דרב רגדול רחרחן רבק כוצ נא קר שא
ופרו4א קדוש יאמרוימשם קלות כמם
משת

ת" תין="שיתי נען" י
ה גסן שנת "קן".י,5
י
דמפורסם?י
יג ,
דר
ייעקב נ
מו
תגצב ר

תש"
נדוג יתק
הש-

1

מכראד תויצגביעדי

מרר ק דרם ל מסאסוב נדפס ספר תדרש ררמ ל (שען חרפ א ונס ח בררקלן
תש ח ע הוו דגר צ מו חים שלמד דארדף ,ו ל מסטרחוב ה ל ס רצ ג ח
עמ סועד ת וחגלקוטם מספרט שתם חא וח כדעתק מכת קשל דמחכר אשר
ע כ ז ברקדמד שם) בו
דעתק מק דשם שלמר כאשר בא לבת חחי לסאסץ ,
דגרצמודגחמ שפרא ד דשך אהדק מאסת
דול עם ת ר ח ע א ץ ם מדו
נלד
בשש
הדג מ משד חיא ל ב שפ דא מסטר חב ק לרב ע שם שלמר זצ ל] רוא
תרל ד כקץ בעת שד אכו מטוך עלעה"ן תו ודגר קבעל רבד ח םמצאמ וצ ל
צאמ אשר נסעו עם לנאה דקץ הין נע 4דגר ת ם שע
שלד כאחת מרפדם
לשם עם ט 11מרבד חסדםעל דברה יוא ר רסמק -רא לו דשם נחם הל שם
רגרצ מו ד ןחמ זצל ונפטר ג בסלו תר ומכר בשו ת כח אפ-ם ובשו ח
טוטו ד ובשו ח ובחרת בחףם ס ם נ) ור מעך ר נער ג ממס ד ם דראשונ ם ץנ ע
ק בל ממש כמר דרכם וערגם ממד שלמד וראד בב ת דרמ ל שחות קדושות
תחמדות וע נס ב ת שלמד במאמד נחד מדד] דזא ד תחן דו ז דד ק טץ ר שע
הח 4רוז שפרא זצל ראכדק דבב בערמח ס דרתן אמר שפר עד ת מועדם
ממטר ד מת חרם ד)
ררב ר נחם דם כעדם ח רגרות ובאורף לחדוש דרמ ל ,מב נמד זמן
במתקאטש ודהו ורבו מרן בעל דרכ תעןכד סמנו לדוראר תתקבל אח כ לאכר ק
סאמוב עד זמן מלחמת עולם דראקענד דאחר דמלרמר דת שב במקום אכ  1בסטרתוב
ונעקר ד עם כל אנש עדתו סטר זוב ד ד ד לו כ כנס ובת אחת בנר רמכור ררה
סו ד שע נפהל ר רץ (רי תתן דד ג מו ד מגתם מענד ל ד ילפערן ז ל מברעזאןן ר
דוס ץ בדוקלא נעקד ד ד ד ננו דשנ ררב מו ד שלמד שפ רא ,חחן רד ג משר ח ם
אסר ם דלו א.ש רורווץ ז ל) וישב אצל אב  1כסטריזוב ונעקר ד שם ובתו (של דר נ)
נ שאח לרר ג מו ד ח ם מאיר ח אל באפרן (בר ג מו ך משד אל ייירא ספאריןז ל
מראבראמיל) נתקבל לאבד ק סאלא (ממיך פרעם סלא) רוא דו ל אח רחון אח אסף
רד
כשרה חרפ ט הר ץ נעקד ד עם כל אנשי קדלהי
לרבנו מדר ש מסאסוכ די ג במת ובן אחד בתו רראשונד [ררכנ ה ח פרימא
ן לעיל מזר
ק
רבקד ע ד] אשת דר ק מו ד שלמד שפ רא ל אבד מונקאטש עי
כחו דשם [דרבנ ח בילא "מטא ע ד] כעלד ד דרכ טור"ר בצלאל כלד"צ מו ר

י

"

סמי

יצ

אברות ששרין

צט

 ,כרך ק סו ד יעקב צחק מפרשס"א
נחס ח אל מבעחיווע (שנפטרג דחורמ ס חרג

זצ ל ובסוף מ שכד אלמנך כסאסוכ ושם מ כ
תתו שליש ח [דרכו ת ד נד רחל ע ר של ח ד סון ערב שבועות] ד חד אשת דך ק
ח ס ארן עדת ור חותן רבנו כעל מגח א
עיר ר שרגא אר מג אלאנזעג זצ ל ,מ
בגוו ר) שר כנו של רד ק מזד ר נזק דוד מש רלאווצע זצ ל
וכן אחר רד"צ סו ר אלטר עדרכלך ז ל מסאסוב ד לו בן חד ררב סו ד
יקות אל שמעלקא זול (ע ל אוח קם ד) (נפסד בשנת תרם ט) שד חתן של דד ק
מוד ר יעקב צג ראב נאוו טש זצ ל מפאר טוב בערס ס עטרר לראש צדיק ,נפטר כ
טבת חרס
ודוג לדעחיק מכתב מאת דרב מדר שמעלקא ז ל מסאסוכ ען שלא נדפס מאתו
חר ת) וגם ב חד ח מאתן א) נרסס כסו ס ארן עדח כ) ומס ח'ם ושלום פ תרומד
וגם חרת מאה ררב רב וחמ ר ר
ג ר רם ב חטנח אבתר רחודש אשר שועות בו מקסיח כח ר סאסוב
אל כבוד ד ד נפש כאמת דרב דחס ד דנב ר דמפורסם דחכם רשלם מודר ר
מרדנ מאס ל נ כק קאלשן ')

ט,

,

אתמול לעת ערב רשגת מבחכו וד וט נבוקר דלכח על קבר אנות רקדושם
לרחמלל עבדר כללות אחב כפולן ובפרטות עכור אנש שלוס דנצמד ם כק רות לב
ארק כל כ דלכח לב ח כשמחד גדולד משם
ואקור לאל שבוודא תקבלו חפלות
סי
ב אריר וראל דטונ עזור לו ויגמור כעדו לטובד
לל
ידקק קר אל דאג כלל ד לבו כ
1ראו שונאו ויבושו ודמים ראלד מכרים וגעשם לכל או א מואראל נס ם גדול ם
ואקוד לאל דמיש ע שלא כעש בבודו לא נעולם דור ולא לעור ב  1רום קרנו ומזלו
אגרתים ממעמרו רמרב שלא ווו
לכנעלר למעלר ער יום רמעלות וכחוב בכל
ארבהו מלות לב ומחמה שמחח פורים קצרת ואומר שלום
דק יקותיאל שמעלקא בן א ש ח מו ר משד ירודר ליב זצללד ר מסאטוכ

ית

מסו"ם ארן עדת
כפסוק ב חפנע שוד אוכך או חמורו תעד דשב תש כנו לו דגר ידוע כשדרשע כא
אל דצדיק ורצד ק מרוב תשוקתו לדכת ס כל רכדוא ם לעבודת דש ח מכרס כלב
ראנש ם דשא ם אלו ררדורי חשובך על כל חטאתם ומלרכ לבבם לעבורת דשם ודא ש
אשר יראת ד נגער בלככו נוטל דנצ1ץ דוד שדכנ ס בויצו ק ומוסף אוטץ נבל יגס
רום כעכדוח דשם עד שנעשר ?דיק נמור וררתם כשדוס סכל חוזר אח כ לסורויעושר
סעטרס רע ם כמנדנו מקזדס בואו אל רצדיק ועתר ש לו לרצד ק טענד לחכוע רשכר
דטגיע לדרואע בער דדרדור חשובד שדכנ ס רצד ק בלבו כמו דא תא כשם ראת ל על
גמרא חג גד ט  1זבד צד ק נוטל חלקו וחלק תבירו בגן עדן נתח ב רשע נוטל חלקו
וחלק תבדו בגידע הרוקשד על זד מס  1אס וכד חגוו ד"ע שדא  1נצדיק למד לא
ירש דוא עצמו חלקו בנן עדן ואם לא זכד אמא קורא אוהו חב רו של רצדת דלא זד

*,

כעדמח"ס מאמר מרוכ נפטר

א מנחם אב תרל כ

אגרות שפירין
רוא צדיק תר רוא רשע וגן לדפך נחחיב רשע פטל חלקו וחלק חכידונגיינס מס נ
אם חכידו זד ג כ לא זבד אמא לא רש דוא עצמו חלקובג דנם ואם חבי
ו זכר אמא
קורידו חבירו של רושע וכי חבר רוא לא ש משת ת דלא זר צדיץ ונר רוא רשע והירץ
ק רכנס כלבו
דאריז ל על דרך שזנדנו דם רי באופן כזר שדדשע בא אל רצייק ודצי
ררדור תשוכר ואח כ ור דרשע חזר לסורן ומעהד יש לו לר?ייק רלזר טענד לקבל
רשכר רמגע לררשע כעד ירררוד שדכמס בלבו בנ"ל וזרו וכד דצדיק דג ל מטל חלקו
וחלק חב'רו כגן עדן בעי דדררור תשוכר שדכו ס בלנו ושפור קורירו חכידו משוט נ'
חינף נעשר חכר ליצדיק ובמו כן יתחיבריצע מטל
נעת שבא כלבורוררריור תשוכי
דלפעמ ם כשרושע בא אל דצריץ אזע-י גודל רשעתו נכנס
חלקו וחלק חב בג דנם
ג כ בלב דצדיק ררדוד רע ח ו אך רצויק מרוב צדקהו תיכף עושר תשוכר על דדרדוד
רע שדכנס בו רושע ולזר נתחיב רשע נוטל חלקו וחלק הכידו רצדיק כגדנם רמג"ע
כעדדיירור דרע שגרם לו זד דרשע ב מצדו כא לו יררדוך בג ל ולזד קורירו חכ'דו
שכשעד שנכנס בלבו דררדוד דרע ח  1נעשר לו חכר אך תכף ומיד עשר תלוכד על
דדרדור ררע שגרם לו זד ררשע ועל ררך זד שאמרנו אמר רבעש ט רקרוש על שמח
משד כמתנת הלקו כ משרע ד לרוב צדקתו לא רצר לקבל רשבר טוב רב ל ממד
שרברס בלב"יש שראל רררתים טובים "1ף דלפעמים אחר שנכנס בלבו דרדור רטוב
תזר לסורו אעפ כ רצר ל "לקו רטוכ רק ר תסיד שמח בחלקומי שסגל לעצמו
ל"
י תפגע שור איבך או תמודו הער דשם תקרבנו
מצות ומע"ס וכזד ש לרמז ג
ק"כ נפסוקכ
לז דדנד יזעשעיד ו"מור ום מרמזים על דימם חדו אומד חברך כ תראד שדרשם
חזר לסורו ונטר מדרך רטוב ומעתר רי לך טעגד
אחרי שרכנסח בלבו רידור תשוכ
ירדדייור 5ג ע לך "עפ נ דנהמזרירך שלא תחפשן
חלקיטוח שיש לדדשע כע
ששכי
כגד דשבר רק רשנ חקרנמ לו ותשמח בחלקך
"ו אמר בדרך אחר ידנד א תא כל דפוסל כמומו פוסל ומזר יש לידצ אשר אם
ארם דואר בחבידו אזו שמץ חטא בוודא אותו רחטא מצא כעצסז אחד דחיסזוח
ודאבון לזד שישב כתשונר שלימד לרבורא חברך וע-י תשוכוע ניס גם בלב חברו
ררדור תשוכר בית שהכירו גרם לו לשוב בתשובי תר יש לרמזבכינת רפסוקכי תפגע
שור א בך או "סודו תער רשב חשיבנו לו דיינו באס תראד ב"כירך א זד שמץ חטא
רמוזמז נשור וחמור דרומזים על רדייתם מד תקנתי דשכ דינו שתחזור אתר בתשובד
שגם "בירך יחזור בתשובד כ ק שיוא גרם לך דחשובד ד
ותעכיווזדלסעתשכבנו לו ייני
שלימד לפרו
כחשוכי

מטפר חייט ושלוט
שם* שראל ר אלק מ
ויקחו ל הסומר מררת (מובא כנתיבישרושארי ס
חלק)נרד"י
כד"ר וכזד ל בס הדוסד
ד אחדוע מד שכהבנו כור כחרעא זע רא למנח א
וכד"ת ח כ אות ק כ כסוטו ל"ד וכמד שנהבם ובו  -ועוד לאלוק מילין] "ל
וכ
י"ם שהגמעתי מג ק אאמו"ר דק יצללד ר זי ע ששמע מפי אבי אמו ד"ר ררכ
עם
רקרוש מו"ר יקותיאל שמעלקא ז!ללר*ר מסאסוב עד"כ כזד יקחו ל תדימד
פירש-
ל
ל לשם מאח כל "יש אשר ידבמ לכו חק"ו את תיומת כ נהינה דצדקר כ מיארת"
שעריכים לכון רשם רר ריוו דפרוטד דיא עיד ודד אצבעות סיד דטהן"
ם ד זבד

אגרות שפירין

ק"

דפשוטד של דנותן רוא ו ור אצבעות של רמקכל ד א ד אחדזגד וצנין לגהץ ור
רנותן ואם דגותן רוא א ש משוט וע"ר ואיע ורע זד לכוץ וכשרוא מרנר ועתן לאיש
ת ח בון דמקכל לעשות ר חוד סשס רוי נס כעד רמתן ח ש ףדכר ד אל משד
(שדוא ת ת שבדור) לאמד  1קחול תרומר פ דש ל לשם (דהה לשמ דר שרוא
ל שם רעצם כב כול ד נו תקח  1כשדמקבל מכףן לשמו דוי אז) מאת כל א ש אשר
ירכנו לכו (דהנו גם מכל איש ואדם פשוט רם-ב בכה כגז כיון שירכנו לכו למצות ד
בלב טוב ורצם) תקחו אח תדומח ,ותהם דחכמים דמקכל ם חכווך) כנז עכר ר
ועפ' ,ל וקחו תרומר (כנז שדמקכל כמז ליחוד רשם דוי) ח ש דמררש
לי

שמע שראל דו אלקנו דף אחד (דהה ששמע שראל מלשון ו שם ע שאול אח רעם
שמ ע [לשון אטפד חרו] שראל שכל שראלערכיו ול ז ומדוכקין חדו ומד שמכדן
ו במו שב כשם רצדיק ם רמז
דמקבל מרר גס לדנותן כפשוטו לקים מצות ר תדוי
כמליצר למר שמדפ ס ם שנ ודין במקום דר [ורייע רשם וריו מטס רשם רערלוב
רז אדנ] ד ע שנ דודם כצדוסם דם דשם זז ש וף אח ד ורעושים ריחו ד כשם
דו נשם שרדם יהדו דמקכל גם כעד דעתן) כנז
מאת ררכ רב נחמי ד ר
כא ברוך ד למר תעמוד נחוץ ואנכ פג ת רב ח כו ראמר
כפ הי שרד ויתמי
פל אר נשגנר מד שאלר ריא "למד
מאד
ר
ו
ר
א
אח
עכר אכדרם אגב וד כרך
תעמוד נחוץ איש נכרי בא למקום שאן מכמין עם גמלים טעונם רעבס וצמאס וט
מד דוד ל למיעכד דלא זד ד ד חזנו לאסוף"ת גמל 1לדאבכם ולדשקותם ואת כ
לחפש מקום ללק גם מלשת רכ נריר שמפס שדוא כרוך ר דקשר קושיתו למר
תעמיד בחוץ וא זר שיכות ש לזד ולמד רקדים אל עזר בס מורו עכד אכרדם אוב
ודג"ל בזד ברקדם מר שפ אא ז בישמח משד עד פ תזרע יצחק כו תמצא מאד
שערים ויכרכרו ר רנודע מאמדם ז ל שאץ דבדכר שורד רק כדבר דסמף מן דען ולא
ז2ז2ז ו%2ז 2שס
וסע טון ג ו %ם ינדנד הב %מלנדנד דס2ע ת
נוספנו

שקני

2%י

וכרקדם שד שתרע מסס'1ם והן 1גתגת וסהרה שוהן %לגווו ליגקר ד משום
ס כ שראל לעשות תחת כפח דרקיע דוא
ק רושן ונויע שעגן דחופד וקדוש
ןלשבנ
יאל עזר כא ברוך ד כחשבו שכמו אכררם
לאות שלא ישלוטעין דמע חר שאמר
ןורל
דוא ברוך ד כן זקן ב תו רמושכן בכל אשר לו רו %ג-כ ברוך ר וא כ אין ע ר שולט
כמעשיו א"כ "למר תעמוד כחוו לקדש את דוקר תחח כפח ררקיע רוקא דלא אחר
כול לקרשן כווך בחי וכי תאמר דלא כ ת מלא ע"ז ולא תוכל רכרכר לחול אנכ
פצתי רכ ת מע ז ועז דשיכ לו אל עזר עבד אכרים אגבי וכיון שאנכי עבר איני
ן  -וק % -ת 11%נ  %%אוה וו71חת
זוז  1ףש ל לסתרן ספר ע  1ך גי
וכדז פרשת מש כ בס לך אל תירא אכרדם כו שכדך ררנ ד מא ר כו כרקדם
עור מ-ש רז"ל כ סנדלת דמעושד זדצדקד לדעקהד נם-ש עשר כשכיל שתתעשר יאך
שדפרסית מעשר רוא שלא ברעלם מרעין רא א כ א נמספר ומשקל אעפ ב כן מטלתו
לרצת רברכד שרץ חד נ"ל לפרש דכהען:ים הנ"ל שכאשר א-ל דקכ ר צוברך ררבר

אגרדת שפירין
דרסי תשובה
ט4ד 4אביז חק רב ט שעסה
הה ק ר צבי חיריק שפידא
בייחדש תמוז" ,שנת תרי בהיותוכב ,שש בא בקשר רחיתון עם
ב0טריזובי א
שף
פסח תר 8ט וע בד ת ה ה אות
[הרבנ ת אסתרשי ח במונקאטו אחרון

ש"י

צ ח ם ש בנר דוא רבנו בעת רקמת מצבתה] כת הה ק מוח ר חג נא האראוו ץ
זצ"ף אבריק א 14נאבננפ ב מרחשון תרםב]בן לחה ק סוד ר עקב ממעלקן[נפ
שף
הה ק מוה"ראייעזר מדןקוב [נפ ג מרחשון
"ט טבת
תקצםטןבגוחהתהם"ק דמד
יסם טוהר נפתל צבי מראפש"ן והתנא ם ח
דר
וו
פ
תרכ א] שניד
ד מסוך ע 4שיחל חותנו ודודו הר א דג ל ובשנת תרכ ד
ברזקוב שה א,עי
נהק מה החתונד בא'ונוב (ועל ם  1מ ש 'ו זקנו סהר א
בחודוהוטאדרלום חתונתו לכוון בכוונת הק דושח ונשאר שם סמוךעישיח,
מיאנצ
תותנו כונה ומחצה נ'דותו נתנדה והסתופףעוד אצ 4זקנו הה ק מלאנצהום
והה ק מרה קותאי שמעלקע טסאסוכ ולמד מהם דרכ השם תםנסעעם אבו
'אזך באזר דח ם אצל דדה מצאנו וודו ד רכו המוברק וכן המשךייצוע
אח כ לבנו הה ק נעל דאר יחזקאל סורנאווא כשנתקבל אבו הק ייבדק
סונקאטש נתמנה רבינויראב ד השחר פט דת אבו בשנת תרנג נתקבעלטיאות
מקומו 4רב אבותק מונקאטש ורבלים ה בר כמה ספר ם וכתחלת ורנת תרננ
הו מפרו המפורסם דרכ תשובר ח א וב ואח כ שאר החלק ם וט באר 4ח
רוא על תזור ק ב ח ושן ת צב תפארת ואחר פט רתו הך 4בס רבנו כעל

י

מאד שאל אכידם מר מתן ל כלומר בא זר אופן תשפ על ברכוחק .דלא בן משק
גיח דוא דמשץ אליעזר" ודוא סופר ומוזר כל דוג וא נו סמך מן דען ואך חד
ד דגרכד דלא אין ל בן לרש אות ודנך דוד
דגדכד שרף יעוד שאל כ נם אסירי
לאמר  -ר"ל על רשאלר רראשוזד דש בוכי דמרכר תבא מן רשם רוי רעל
ד אלי
ודאקה בד רחשני לו צדקר ר-ל כמו שמצות צדקך
דשאלד דשו דבטיהי ק -
סטלתד לדלח דבדכר שרד בכל אופן כן ע ראמונר בד רוי ב ד הבוא לו דכרכד
מרוכך ככל ערג ם
א) פ א ותו משובחי שבת אצל סרן רנד"ק מצאנו ובליל ש"ק כאמצע דמעורד
שאלו מרן על שמו ומדוע לא נקדש ע ש וקיט צ אןדיא נעל גנץ)ודביט דשינזכ'
רוא נולד כיסא דדלולא של ושסדת צנךלב
 ,נקרא על שמו זמרן דד-ח דרכץ וששו
לזמר בן דוא ומק דר"ח שעד ושילש עוד בגל דסעודות בשב ק לשאול ע ז ודוא
דקרב לשמה? כנ"ל והר לפלא

י

גי
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י

סרח א חז מס דרכיתשובהוח נמבארלרעםהוספותיוום דרכיאמונחעלחנוכה
פב עה ת וסועדים נם עשה הגהות ע' מידור
תפארת בנים ע' הגש פית
הארח' (שסידר דר ר שבתי ונדפם בכרוקיין תשר א) וקצת מקדושתוונדויתן
נדפס בס בית שימר (מאסר צב תפארת) עיה השם מר ג דסוכות אושפ"א
דיצחק עקידה תרעד [ועי בד ת ח ח אות לז מענין שייכות פטירתו ליום זר]
וככלותז יטי האכילותביזם ה פ נח הוקמה המצבה כראש צדיקוא ,נשא ע4ט
גע רביע בע 4מנח א הספד סר ונדפם בסוף דקדקת תפארתבנים עה ת ע"ש
באורך ובסופו כ בזה
אמנם אהובח ורבות פן שיא ה צר בתחגויות 1כאשר אנו רואן אך
מעשהבע ד הצליח בעזה רעדכ קדוש שראל רוח אפנו אשר אמרנו בצפונחי
כס ם נסתלק סאתנו ובאשר הם בה ב נגע עד לבבועגנ דתיה קעד דכדוכה
של ג8ש בענינ החדר ם ל טוך תזת כנ לופן תאסר אם כן הוא טהיעשו אזוב
ק ר כסוג והלא ות בדם כתב ובו ושן נסוג אחור מלעטור בפרץ ח 1ה4א
תדעו רבותי שזהו עצת ה צרופ תו  1בנס ועת רבות שיעסרזלנגדנו בעקבתא
דסש הא ואנחט נתחזק בשם ה יחורתווהיא יעזרעוושיעט ונבם חך בעז
אהובי אב ורב ע הב מ כ נלך כעקבותךגיא נעזוב דרכך (ב"ג) ולא נסוג
רם ט ובחג ר שם
ע ס"ס
אחור ח"ו בפרט מהדבר םשנגעו ללבבך ונפשךנ
המצבה מ שבס-
בתורה עד דג 4הזה
מעגן זה] וזהו ש להמלץ כעת בהעמדת
קדה המצבה ובוויבן קרא'ו גר מרדותא גר לשוןכ סרת ספג האףוכו
ה ט לבן הוא הס א ויצה"ר (כמבואר בספר מ) מפחד אותנו ל רא ע" השבר
הגדול אשר קרע ואת כל ב יבל נלחם עוד חו בעד דת התו ק נגד חותר
חת רות והמתחדש ם לבקר ם אנש כזב ומרמה אך עקב אבנו קרא לו גלעד
עד הגל הזה (קבר הצד ק) ועדה המצג ד בנט שראי רנאמנ ם לה ותורתוכ
נלך בדרכי אב עאביהן ול ובדאלונ,כות קדושח אבות ע מעשה דנוודרכנו
כונגה עלנו ובורא לא נבוש ו4א נבלם חו
וגם ורמו ב,ר לשון נלע"ד בהבוצג ר רואת ע ד רמבואר בשל ה הקדוש
ובשאר מפר קודש רמז 4נ בעומר ום פט רת רשג" בת בתניהד כ רשם
אכדט"סויהוא כונת לכ נעוטר (הלולא דרשבן גג" ע"ד והוא נלעד ולפ
שהנדס בתחלה אך זבה אאסו"ר בהגורו על התיזוה ק ברוב ניעתו ובסעע
שורש קדושת נשמתו בחלק וש כות חבור רשבא ותורתו ע"כ ורמז קצת גם
בהעמדת מצבה לשון גלעיד כנד
וזכנון אאטויר הכ"ט יאאזטרר השוכגיט באהל הוה ט עלגו בכ4
משאלותעו רליצו בעדיט בגלות החשוך והמר הזה שנזכה לישועת שראל
האולת עולס ותחח ס ואז נזכה כווט חד לראותם בסהרה דדן וככר"ם עב ל

י

אגרדת שפירין
וזד נוסח דסצבד
[רצד הראשן

פ1
ררם רנאון המובדק המפורסם בכ 4אפסיםציע קודש דקדשים המקובל האלקי
י מופר ד והדרו סרישירון וחפארחו בנש ק נר
בוצ ק הו פ דמממרן צחן"
שדא"ע ד פ ך יוחם מיחמות ר במסנ גודר גדר ועומד בפרץבכי התפוצות
י אבדפר ק ודרי בעסה ס דרכי
ז
מ
אדמו
ר
מאורדגוידיןדוסי תר"ר ר צב
השובה ע'חיו ד ובאריחי ראיע' התזור ק ושן ת צבי תפארת וגם שאר חי
נפ4אים אשר עודם בכתובים בן 'אותו צדיק יםע רגאון קודש קדשים מאודג
שפירגדוציה ה אבדפה ק נפטר בשם
אור צח ונערב אדמו ר מור ר
טוב יום כ דסוכות תרעד 4פ ק
תנצב ר
רצר חרןן
ונשיא ארן ישרא4
כתר שם טוב הו אראיצכי תפארת הפראי מייסדדכויי
רב פעאים מקבצ א* ישבק מדוד וזרד צדקתו וקדושתו סי יס '4ותרומת
מד תו מי יכר רבים ר'כו יאורו ואותו ס ם מבארו וחכמי רדור בנגעה
ובנסתר דתבמסי מתורתו רעשר ארן ושמים בעת ע"ה השמים ספקו כפים
י רארם דנדן" ברוחופי שנים יתיוןבעדינו "סובה במקור
וקוננו בשתיידים ע
וירושיים
רחיים ונראדו בבנן

שיפה

צעי

מח
ב ה ג לסדר ושום מלאום יאמין תרס א מונקאמש
שוכם ס לכבוד ד ד  1ד ך שראל הרב הנאוןהנדוי המפורסם שה ת
מופת דרור ט כמוהו סורה סוון"ח כפעפועוובו נ ע ה פ ה עומד'נם
עסו מעזו וסחטה זסגדל נודע בשער ם ככ 4אפס ם  701טת כש ת
ש ח" אבד ק לבוב הרו")
מפאר ם מוח ר יצומק
אחדשד ב קרת כבור רתורר בראו יהדג נ" אשחרהו בזד הן בטח ראו

שטעיק"פ

ן טשוסם אשר בגו על הב הבנ דק
ענו רעיה הנדפסת "אסור המנדל שקוי

א) זמלסוים נפדעמ שלא דמפודסם נדון גאלו נס שו ת ג ת יצחק עד"שו ע
כמער ט תשרי חרס ו

אגרות שפירין

קד

נדפס סאת גב תשובה בארוכה עפדתהקי) וגם תשו ההג
טארנא וכי
ד מרב גדוף והנהימרות רוח כ4
מבערזא,ג) ידה קמראיואי'ועו
כחדש א4ר מכתב פלסתר מהרב דחדש ובד דק טארמ ר תרעז כדבר
שטות ם אשר רארכי בר דעתימעןבעיד מעיד שבהם רמסיא חשבו
יכי פרם ופרט
מדשתק רמן האשר ם מ דג תאירוע כ רשבת ידם מ דע
מה תרם והע קר אשר ה תרם ענה עפ ד המהר ק שהעא שאן מחכון
יהתדמק  4ש דא %ר קז כחכו כ דראש קה 4דטאתא שדא אןבינתם
לדתדמותוחיב זע עבד ך 4א בושו 'הדפ ם שקר מד כ מ 4א דע
את סב רשע דקה דר מ4דדאמער מאשיער וב וצא אשר ר ח הדש אן
שקר כ
תכר ם ח 1תם
נהם הל אח נתב כ אן טשהם
התמתהכתבי
"רתדמ"
נ נמצא
באה ק נמצא כ פות כאש על ב"כ ו4ע
פאטאמאפע
מהב הבנ דק מארנא זר מד4
י4א כס ש שם ושעט על משענת
מאחרהא א גב
י דטגד 4ס
ונמצא
רצח אזר תשו
י שאן 'ררעש בפרדסאע
.אקרם ומא דעת א ך כין יסמוך וז לד תר כ ט4בד הא מרעפ התה ק
כאשר בארת בעה אץ מן רצחך 'הצע ע"פ בויפנ הדרנאשר מלו
4פנוכי תע 4מה בחדר תורה ו מצא את בדמום משנת תרכ 1פסק ב ד (אשר
נעשה מד
חתים מררבה רבגם עאת ארן רמפךסמם זדי
המתחדשי
הגד ק אדמךר מצאם בע' דבר ח ם זצי'הה
כסד גת אומארן
י
ת
ח
סע
נו כתוב יצאסורוב'
ישות ב רבנ במגדי
ה בחרא מהתא עם אסור הקורשיעןיצאסר יכעם כתוכם בתוקף
שלי,
הא סור וא ך מסכועל דבר רב א בתשו וכןעוד הארסק ע 4הס במכתב ויא
דשבו דבר ודא ת קט מאזסד זיא על טארנא יבדד עזותו נ עלכי דמך נד
כעודר אשר בדורות ט בהפק ראנ חא לדו ואם דב ד דמ18רסמ ס בק טארנא
הגדולה התרו בפרהם א ס לא בנר עוך ב הבנכאיובכי החפוצה כרמ
בה הטומארה ר  4באן מרחה והעדויפנ אנש ם נאסנ ס (סיחר ם שאנם
מגע םכ"י) ט5ה ק אשר מרחוק מאוד מהע ר ראו -מגדל מדוררפינה לחרפה
דב"ר הנד אם לא
ויבושה אשריזה ב ת תפית שראת קרא ולא דעת
אךיא בורצו
כלו יעטור בנםון מחמת פרנסתם שהכרהו אותם רשע

רא ד רגיעמ

י

"

"ד

ין

עי
דירי

ט) נדפס בשו"ת צב תפארת ס ח וע ש כאריכות
ג) עמש ל ס ע ד
ד) דגאת מור ר דובעריש ראפופארט (נכד לרגמוד ר חחם כרן ר"מ ז-ל אבד ק
ר
ז
ג
א
צ
חס
אבד"ק
ומקודם
לבוט) עלד כשנת תקפ"ד בלכות ד חריף עצום ותערול די
שינאווא וכח"כ בראווא רוסקא נפטר שבט חרס ו וסח"ס דרך רמלך על דרסב ם

קי

אגרות שפירין

י המרגהכגז
עיד יהרפס כזה ברבר הבי ם ושקרם לתת מכשור לרב םיכ
"דורות בעת חסור כזה ח 1
ידד מכשי
והנד הגענועד קודם דו ט מכתב סדהג מראווא ש ח צויה ככרוב א
ואסור ישתוק בכזד רק יאסוף חת טות גדול ם יאמוד המגדי וב קש מאת
ואת יהטר ח בזה זה סב אשר כתב בסכתנו כ 71שאן הטנדייצורך רק לסמן
ר דאור תאידעת הראבד פ"א מה עכו ם דיכה א
שהוא ב ת קבוץ הוא אסי
ע"ז חכז  4בזזה ק פ נח [דף כ ה עב] בפ דור הפלגה -
ע ש (וכ
יבםרבנגבאי
בעזך ר מגרוי בב דבג ולמרטו בע ס ת לא 4שם ה ע ש)
דעת דן
ודגך נםיפע ד נחרן דוא שגס אםיא שסעו ח  1בטארנא עבפ נצ ל שאר
עי רות מקהלות שורין בכלהתפוצית שלא ימדו סדםוידעון אשריפנ הם כ
אסור הוא עפדתר ק
ונם חגענו סכתם מהדג מא נטערדאם נ י)ויהדפסו הב ד הנ משטו
יה תר קצת וכותב כ כתבואי 1ברמאות וחוזר בו ומבקטידדפ ס דמכתב
ס הגעונו מכתב ם סעוד רכנ םנדוי ם וצד ק ם הע שכתבוביוהבת אש נגד
יג
ה ק ודת
הנבעה הזאת אשר נעשה ב שראל במקהלות דא ם פרצו גדרחי
שראל ומם 4א צר כן 'פרסם האסור במוקדם האפשר על בז ינדדגנ
שדוא נאון דור ע נ ועומד בראש ימעוז ומחסר סאז גגר הביפר מ
והרתחדשות עכ ש בס נא במוקדם  1כתוב דו לד בא סורעז ודן תן קולו
ושמעו בכף הקהלות יבל זדון כזה ח 1עוד
תורה מסט
קו 4עוז
ודברו יעששו' רושםנדוי ככרלאיהעולםעכ הואיפע דבכיל ס ש ש בדוימחית
וכר ואשר הדיר שנדוי ם נשמע םיקמנ ם כמוג אשר כונת למען דת תוה ק
אשר רד פרא ם בעור ר בדורותגו ואם אט טחש ם ומצאנו עזן ח 1ואן
טהצורךיפנ חכם הדור כ ב בן הדבר לאשורו ויש בט נא במכתבו במוקדפ
 1ד יפרסם הדבר כנז למעז הציל עכ פ שאר ת שראי שלא .עשו כזאת
ונזכה במדרה דדן ברחם ם לבגן ארמה ע 4תלו  1רוםקרן התורה וישראל
ובגן אריאל ונזכר יעמוד בנדר ננד דמתפרצ ם ולרומס דגל דתך ק ברוב עת
ושיוט וברבד ות-ם וכסס דבר דו ש תורתו ומכבדו כערגו הרב

י

צבי הירש שפירא

יאח

אגרות שפירין
סח ב
כבר הרב הנאץ הצדק חרף יבק חם דא ופר שא המפגמם גו
טרה אברהם יהושע פר"נד ש ח

ק אבדק ק אינפערדאם

והגי ל

רגענו טכתבו ואם כ קשה לפג להתערב בדבר דוד כ דמקום רחוק
ממעונ ונם המפלשת המחלוקת רחוקות בתכל ת רר חוק דעות אך 4א מצאת
ת ח רב נד 41חם ד  1ש
ה תר עפי דתורר לדתעלם מב 4ירש בומיבקש
דמו כס ם סב בזת מחנהו מהרבנ ם אשרנ כר ומדע שנאתם
כ ב אישר
וקנאתם וכאן מצאו עגבות חובתם אבייאזז דרך התורה להתערבלי רביא
ו שחר וכבר נורע מ ש בשו ת אור
ין בקה'ת רב אחר ודוא כדבר שאןי
ה שר (אורות חנט מקדזוע) כ נמצא ח ח דקדמונ ם גאת עזים באשכנז זצ
שיא יהתערנ רב א בנויי חב דו(זוית אם ררב מבקש או ממכ םישמוע בזר
דעת נדוי ם או כמקוס שיש חשש יאפרוש מא מורא מה שחששו לנפשם
חם ד ם ו א על שן כ דעו ממעשו 'א נא ם מה ש4א נודע יהרב דמתא
זב וצא*ו עוררוד11זדעהז ו4א ע4ת) כ רדבר רזהנורםיחלוקת זה רום רדת
ונעווה חורה כשת תורות כ ררב מרא דאתרא עלו רם ן כ 4מי
דמתאח 1בק בסב עננהם ותר מתדר ם הרחק ם והקרבם

ייבק

שפכ.

י

וי

חי

א) רוא רר צ מנאמד בס של דד ח דמפירסס פו מ כס נוט מו ד משר אר
פרנר נפטר ז אדר שנ תרס ב (נרגרצ מור רושע זל מקראל נפטר ח מטן
תר ח) וחתר דגמודר מרדכ ררא לארז לאבד ק אנטערדאם ד חלס '-לדנאל
מדרס שק זל ורשכ לו נאמר במררם שק אוח בי שב וד מפורסם נגודל
חס ומתו ואם תת צדקתו ןלאחר פט דחו דזכ רו רבם געל מנח א בדרשתו לפנ בל
מ"י כנרפס כקו דבר קודש שנת תיצג ע ןלקמןס ק נבדנ ך א)כשנת חרלט
נתקבל לאכד"ק ראגוע ואחר פט רח דותם לס מ בק ק נאמוד וא גטעדדאםיפכר גשרת
תת
ממם ס ש ס""

קי

מטיב

י
םציעיקבי
ריח

ו:מ":יב~

ייין

ית

" יחי"'" סייט

מ ש נד ת חץ
ק
פ ו שמעי מאבח חחיםז ע כשם
רבטגד ג רמש ט ז ע כ רם באלע= ז לקן חקק עלם ואר ד
תעו
שמד דש ,מפ ק נק"לס כעמישר עמרם יעלס עון
חרד עוז
גס ח) ני עמיד רחוד ד קלקלו רבעל ררשני"ם שנטעו מע ר לעיר ואמרו דרשות של
דחי לער ע מ חקם תת לדם ממש ם פל אע מ ת 1אחם
דו מתמתם קלם
ומכלם חמוד רעכור ר קלקלו רחזנ"ם ר דדעם בקלותם ופחעחם בי נץמ מ אק לס
רק רחפלד שבמקום תמידיםחיקכם תרו רעבוד"ר בגליחנו (בעחר ר) [וכאשר בבר צווחו

פיס
ים

",

אגרות שפירין
ובפרט בעגן שן ב אשר בזה נתן מחפז  4הכח יהרב וחכם הער בענגי

סבן ונודע מ ש בתשר בר ת אברהם ראם החכם

ד להםריפנ 1מבנו אז

נם במינו הדראידנא דחכז כ אם אנו מראהסקילהחכם בראו מכרזןעי
שנתמנה להשג ח השיב ורק הוא נאמן בזה ולא
ף

ד והרב הוא
בשר" כנבי
אארך בדבר הפיזם בתשר האחרזנם וע סיד בדרג תשובהס= א ס ק ם ר
ונם בם ק נב בשם המהר ם ש ק והן דא ת תזוח קשה הר מה חדשה כי
השוהם ם ם מקח לות הספוטת וחשובות (אשר ישב ם שסה כסאות למשפט
רבנ ם מנדוי המדינהיצו ובטח אן רעתם נחקה בזה) רתפשטו כ כ בכותבת
הגסה ונעשו שוחטי רמךגה בוחנ ס ובודק ם לשוב ש 4רב אחר ואן ישער
ההרוס והסכשויותשיוכייצטוח מזה בעלמא דהפק ראכ אם רב מצאחסרון
בהשחזתו או בהרגשתו של השוב או חשש אמר אז לך ה 11,ב למקום שאן
מב רן אותו ובתחבשות שונות ושפת חיקות קח לו כתבי תעודות והבחרת
מלסוחט ס אחר ם וזה אוסר בכד תה בכה ותורה מה תהא על
והם בזה יהזכיר ולעורר את הרבנם והנבונים ה ו בכל מקומות
מושבותיהם כ כאשר כתבתי כבר בהבור דרכי תשובה ס" א ס"ק פ ח בשם
אאמןר הנה"ק זצללה"ה ולתיקן פח"ק שלא קבלו השו"ב דפה ללמוד שוםאייו
דנא אל הםלימדו שוב כלון רשותו שדע רוא את האש ואת שחוומהותו
בתורה ו *ש גם כשינסרו את לסודו בא וישאל את הרב כ ה כא דלא ל פול
ם נ" חורבא וסכשוי לרב ם ע"ש ועאכרכ שצר כקבזה הרבניםלהזהיר להשאב
בער הם ש4א יה" מס ע םיברעב רה ה מ לבל תע כתב תעזות מת
ישוב שהוא תחת דגל רב אחר כ תצא אש והבערה ללהבויחלק ומצאה
"תוים
תק
ונאכל א סור ם וגרמו זאת מפ כתבם שנתנו לחשוב שבא לטרוד בהרב מרא
דאתר" ירכש ל רב ם לא תהא כזאת בישראל זולת אם יצוום הרב על ככח
יהשרבוסובן ממילא כ הרב בן את אשר לפניוויא תערב לשךב בגליל אחר

עי

*לידם ביורו דד קמאי כבכור שור ודע מ ז-ל] ועמוד רגם-ח קלקלו דשוחט-ם רקלימ
לאשד אחו ל בחזניה (דף ג ג ע נ) גנ שנא חלק דקדיס סליק עמא מראי ורמא
נדב תרו משוס רא תהא שביתא בביתא וירכי ריפתא לענה ומקרבי רנחהא וכן אמרינן
בכתובות (רף סז ע ב) ופ רש ומקרבי דגיהא דנאור מזומנת שאס מחלקת לח 6ובשר
שנתם לאכול לעניים מבשר נכלוח ומרישות
ובו )ולא בממון וכס שם ככתובות)
שלא וע-
עשו גמעת רק שעוד דכשילו את דענים רסדככים
שדאכילו רשו ב דקל ס נמצאו
ממקום לסקוס רעל כן ד כל ג עמודים דופן ם עד שבא רביע ובעש"ט דקרוש ד"ע
ודי בתחלת מיו שו נ מח כ בדהגלוהו רתפלל לפז דעמוד חי ש ן ועורך לב דצולם
מופלוהיו בקולות נוראות (וכמבואר בדבדיגו בד ח מרדורא תריגא אוח ס עף-ש) ודר
אומר מאמרי תורוח ע ד דאמת בזי לחקן כל אלו דקלקול ם ולדעמהי חיקר עולם על
מכוש ע-כ שמעח כנל

אגרות שפירין

,פ

י ככה להבח מ וכן
'11ת אם ביא אתו כתב מהרב דאתר" שטבקשואו מרשהע
הבאת בדרת ש ם א ם ק מ ט בשם כ ק אאטךר וצללה ה בשדת שם שלמה
כת 4שיא תנו כתב קבלה על דבר א בלבדכנון ע 4השחזת המבן כ"ז ש4א
בחסבכוים ע"ש מעסו ודא תו ואך כלו השוב במקום אחר תן  14תעודות
ע 4רבד הכלחוה ביבר ברת דעו את תכונת הקוככזלו  1ראתוועל אזהטעם
אמרו הרב בערז ומס 4א מה שנתנו השוב והרבנים מס"א בל רשות ומשפט
הז כחרגא ד ומא דיא שם ה
ובתור טרא דאתרא צווח
ומעתה בתף שאיתו בגדן השו ב ושכת ר
י
ר
ס
א
ככרוב ששסע שמהש כסבן פנמה אע"ג דלא שבו ב דע"ז ולא העדו במגו
היא כבר כתב מרןארומור בשו ת דבר ח ס ח א ודסוף ד ום ה וצחב
רד מ בדבר שןב ש-נא ורנוןוקיאדיא פס קשראם
ו-טמנו הרצח דבר
ה
ב
עי
קיות אעפי שאנועדותדמועיעפ' דן מסכילןלהעבירו וכע ןמשבחו"ס
ם תכ א בכשרת שיצא  1שםגגבהע ש וב כ בתשו בנד כהונה ח או ח ם
עי
ד ראפ בקל ר נק דעלטא כולןיהעברו שו בראין אדם מחוב להכנסעצמו
בחשש ספק אכילת איסור בשב  4יחוש לאחר ם ללש ועי בדרת ש ם א ם ק
רם ח בריש הם ק שהבאת דבר דתבואות שור ב סעף כג דהכי תלוי
בראות עג המורה מרא דאתרא הדן אם ס
י1
אמת-הדבר שהגדוע
וסעתח כ שחהג מרא דאתרא צועק שהוא דע ומבן שטה שהגדו על
היטו בהכי אמת ושהוא טכרושהיא ק 4בדעתוואןבו יראת שם ם בפרםכ
תדע טדבר הב ח בתשו ה ש מת ר ש ס ה שב ש ש כח ב ד הרב מרא
דאתיא למסוד שח מת שו ב בקדיתו אף אם אן לז טעם סס 9ק רק למגדר
ם 4תא בודא אם נראה לענ דרב שאמת בפ המגיד םעל 1דבר ם שאם רטה
אטת שח מתו אסורה א כ עבפכי זטן ש4א נתברר ששקר העדו המוצא ם
ר בודא ש כח בד הרב מרא דאתרא4פוסיו וע' בתשר בר ת אברהם ס"ב
י השחב
בה
נוגיה אות טו שמבואר מדברו ש  1רשותב ד הב ד שבעריגזורע
בע רם שיא ישחוט טשום חשש רען ואם עבר ושחם ש להעברו ול8ס 14נם
סה ט לחוד שעברעלגז רתםע ש ומעתה אך התרוהרבנם את השךבומקרב
נם סחש'מאאו לסנדר מילתא
ח ש כקול רישן ששחם ב
שהעלהר
דדססבןאפגוכםללשננאמןיאמ
יאם חכם רער אסר את השבב
וע בשו ת בר וא ח
אפ ע "8שקוי הדעת ואפי אם אסרו טשום כבודו אפ ה" ש הדעת
בטעות נס אן חברו רשא לחתרו אפ" אם גדול מטס בחכמה ובטנ 1ע"ש
ע כ מכל הל 1מעם בהא סל קנא לה לכחאשליח טת משדבאיאסר כת ה
שח מתו אסורה לאכול סמנה כנבילה ונר פח והננ מתמה על דרבנם שאחזם
רוה רחממת לדםונם על השרב ולא חבושו 4סהקיכתב ברכרי חיים ח א בץ ד
שהם חסים על ההנדב הנקבה וכר ואנם חסים נפשם היקרה שלא
סו
הרי
נמרק פמלו הרבה טישראי ד צ לס וה עחין סכל סבגיןיערך
תגאלו

י

וי

י
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אגרות שפירין

"י

ע'נו רוח ממרום ו ש ב שופטינו כברא-נוגהזזעצ ט כבתחלה ובישועת עט
סיפה נזכה לנאהד דבר הסדיר לכבוד התורהויומר ה ודורש שיום תורתו
צגי הירש שפירגד
סט

כ-ה וט ד כיב אדר תרעיא מונקאטש עיא
' אסדק מאקאזר
כבזד ד נחבב הרכזנו מודר שראי נס ,שח"
ברו פ

הנס לתשובת קרתו והנה הנעג מכתבו בראשונה ובביאו בן המץ
הכתב ם נאבד טן השלחן ם ד וה ל ענכיא דעת האך כתבו האררעסע
איז ספג העלם טכתכז ויאשר כשדו הנבבענ מאז הכרתיו בס בע כ הננ
בזה בבוא מכתבו דב במעובד טאהבר בעזה
ע ד המקוה במאד נבאך הנה ראו החשאיות הגףולות 4אסור שמצאת בה
המה א) כ הטואסירה עפ" דבר אדמור הגה ק בשרת דבר ח ם (ח"א ם 1ד
ס ם ח) ע"ד המקוה בק ק אובן בדבר הפקק של נקב 4הוצ א הס ם בתחת תה
חגקרא (שרוף או ווענט ל) והוא של מתכות שטקג 4טוסאר והעיה שם דד א
הסויה מה ת כרובא דרבוותא וכתב שם רזה רוע דבבת מרחצאות יש כמה
אמבטאות כל ם ממש ורק בשב 4ם נעשו אלו הפקק ם של ברזל והמאבר קן
והאומנ ם עוש ם אלו הפקקים 4מהשיצי חןויא 'שם טקוה לשטשעם הקרקע
עש ה דברוזל וכן דעך ונתברר אחכ אחר נסיות נכ דודו שקך הפקק
העשו סתם יאמבמאות בגל ואכ אמור ב) טבואר בס ד אסע ד
בהתאבר ק
שרטו ביד עכוס (או ישראל ופאיןיו נאטנות) ומקגף ע 4שכר אן
להאם ט זב שם השך סע ק ט"ו דנם ב ש במקוה ס ס אסור כשה א נהנה
בחל פן שף הםם הינו למלאותך מ ם ותר נק םוציו
ד םע ש ורנבנדן הלז
ך ממקוהוהנדו ל כ לא כוין ספג
ענ ראו 41א זר כמד פעם ם מרצ ת י
שהשפחה הנכרית ה תה מנקה אז הסקור כמד שעות ולפ זה סד מוע  4דם
גשם ס שנתכנסו לפ דבר הם וטחובר ם לחשאוב ם הא הם נשם ם סרוח ם
בעצם כעמידתםויל שתחוש פן בהתחברם יהמקוה שטובי ם לא היו הם ס
כ כצלוי ם חב ם (ובפרם לנש קור-געסט נב רות אד רות שהולכת שמה בוכר
רב בעד סביד א) ע כ בודא חשודה להחלף

חי

י

י ,9פלך לאס"א)
א) קו*ידשטאק ו"ל אכר-ק פרערסחא  -ובק טאק"וואר
קעת זקנתו שלר ל רושל ס עיר ק הובכ א וררפ ס (כשש תרפ ח) שו-ת עג כן סחסא
(ועף ש כיו*ר סי כ ג)

אגרות שפירין

קיא

ומה ואמר השךב שהוא הטשלח זה אנו טסו נ נ"צ זם שלם שהוא אגז
כמאריענבאד ועסע כשחתם עופות בעיר הטטוכה כדרכו וכן בה 1ת 1בב תו
השפחה היא רמושלת ומנקת כנד ע"כ פד ה דעת נדוי הדור הרבה כפ
דד דרצ עז מראדזןק שהד מתמד ם עפ התורד
שם פר ל
נפרט"
ד כל בצאר ענבאד בן ד ושע ס ו"כר ם בער הע ם
מלעשות פקך כ
הרחוקות ו
בטח ד מכור חו יסדן גדל א שבא ותקע עצמו לזה
"כש רה כפבחי
יבאובודע המב ר ס מ
שהש ר כהדנ אם כ ה א הו כ
.
ש
נ
א
1שא4
קור אך האמת אהעמן הכל וכר
סקרו אם שאירו או
נא את
למעשה כיר ובפרט בדבר המז כזה שת 14כזד מהרתן ש 4שראל
ממקרן ונפרסיהקל ח 1מד רבמדדבר ח ם ונאשר זכת לראות פג קדשו
הדר השבסו לפתחויא תחר על זן בערדז עוד
זמנם טמא ך
ובפרם הבא ם לסמי שם א נם גש מד טת בעדסש זאשכמ רק 4נש חס ד ם
חמ"ד ר א ממד עת ~א 4צקןי
ן פ נ וצא אשר
בטח לא רצו ירשעןעי
מק"ת קנד
מד רבשכבהנ קל דבר חים ז ע 4הק'
י הדבר ם הנ זענה
עעירדתרצא"ז השוב המשמח שסה במארק~באדע
עעת תם התלקטו אלץ אתה רבנ ם שפטפטזם ומהנ ם ברוח נצחק  1צחר תם
לתקןזד ובהחן דרו
אזד מהם כאזאי מהרכנ םהזים בדבר ם שראו
רבהפראםשקלםהנ4וראת כ "שהבר"
בעדהצ4חבעורעכ
"נש
ק"מת בשעת הסכן "דחקה משחקת להכןד ר ל מחב הסנהנ ם רבנ ם
אשר עלהם הצק רבמדבר ח מעה ת)ה וקהי בהשסעכם מע קואכמ ל)
מגחו ע 4שלחס זדו ופרסמת הדבר ם על השלחן מדל יצאת בזה ח
והשומע טהר ינפשוט 1ה עזר מיתקן כ' דבר ולראות בת קץ בת דסקתה בב
בת קקב אמת ברחמם ושוית וכמם
דבר ידדו דורש שלש תורתו באהבה רבה ומברכו בברכת החג הקדוש
הבע"ל בהכשר יתרון ברובעו
 ,ותעצומות חדוות ה הוא טעוזו

י

יה

נדי

ג.

" נדי

י

צבי הירש שניירא

י ההנמוו טצען
על דבר העים אזהרות ל "ש שפאנםעוד תח 9רקאי

נ' וב אליו היום ארשלחם לכהד"נ בוודאי כמה מהם

הנ"לנע

ס" פד]

ס) דר"נ טוד"ר מרדנ יסף אלעזר ל"זער (מווארשא) ופטר כ  1שכס תרפ"ט כן
נ  1שנר בערטמיס תפארת תטף ער ת כע של רארמו ר רבמוד"ר ששק חמך ו ל
נפטר ד' טבח חרג-א בערמת ט סררי סדרות שפוג טמוני חול פתיל תכלת (ע"ר רחלחן
וחכלח) וש-ס
ג) רדבם של רבות ע ד לעורר על של"גט כעכע ט רעומדים על רפרק לילל או
טבק
ר
נ
ט)
ת
ו
א
מצוד
(טאטר
ר
י
ש
ק
י
לסרס ודנם לדעחיק בזר
ל לדרכו כקודש כעוץ

שגרוש שפירין

קים

מנח א בעבן זה]

(ואיד דבר כע בעי
אזהרד גרויה יאפרושי סאיסורא

בעזה

'סמו הנפוצם בגלות בעיהר

אי כס אשם אקרא אהבי דא וחוטב
מתס כמד גת גאל צען 1סוכנ ם כעת במאד ענבאד וגל 4ות" הקרוב ם
ממני
יהם וצפם ווצ אם מאפיה לאורה בתוך כ במהרה
והרחוקם ה רחםע
דדן
במארקעאד
המו טן דמעע םיזה ר נשות כם שעסע ם עא ס
י
ב
ס
ל
על לטבח בהמקה של ה גאטטלעב ל סמך כ הש פסוד לסב לת גש ם
כאשר החכרו כבר בהעת כק סרן אאסו הגאת הקדו שר התרהז ע
דרכ תש בה וש 1ת צב תפארת)עוד לפג שבע ונ ם ומה במאר ענבאד קפ
הררתו תקן אז הס וה של ד דודל שער ונם אמרו אח כ שנם רסקןשיה
שטט'עב רנ תקשה האמת לא תקטה כלל באשמת מחרחר רב כאשר
מדע  4בה ות שמר בס ום מע עת התרשה בעה בשך העברה שיןנם
בם שהכש רה אז מתחיחיפנ עשרה ,טרם ותר ומטעם שנקרת בעה יח
בארוכה עתה בתשובה כעס ונמוק
ונם זאת העדו אז מגדול הדור נ יפנ אאטוד זרע כ כמה מגאזנ הדור
ה נו הגאון טסטריאוסטאניסיוגזצ בעל דרי בשטיםוהגאוןסו ה טשדיני
פוקס זצ"ל אבותק גראסווארדייןד) וכן עוד כהנה אמרו מלעשות מקוה הזו
בםאריעכבאדוכן עוד מנד 41הדור ועבפ עתה הוא פסולה מכמה טעם ם סדנא

(בי

י

י

י

מצוח תוכחד דדנד אטדז ל ושכת ד נ ד) טעולם לא יצא מפ רץנ דדני

לטונד וחוד

בו תוץ ובו ממקודשי תחלו כ אמרד מר"ד לפד רקב"ר רכש ע אם לסדך גלו (שלא
קבלו חוכ"ר) לפנידם מ גלף ורוד לפ ז אס אם נראר בע ר ראדם שלא לקבלו
רו חוכחד אעם כ דוא מתחב לעשות את שלו אכל מצ (ו סחרר לזר כדהרי חז"ל
ניכמות ס"ד] כאמרם כשם שמצוד לומר דבר דנשמע כך מצור שלא לומר דבר שלא

"ב

כרמנ ם ונושא כפיז) זצ ל ויו דרלזץ דדיימ כשדמוכ ח ננד נחן ודוכית
נשמע
ע-ונרפד וקללד שוב מצוד שלא לדוכיח ודגר עפ ררמז רנ"ל אמרו ל כ( ח
עד (
רכאר
וכשעת רסכנ ד שדרגנועם ורדים לחף דמוכ ח ם ומב אט אוחם ליד סכנד בצללוח
או ר
ובוצא ובא ע ז לעץ בזון רדתוכ וצא כגרוג נזטננו מכת ראפק
.ורסים דמורר-
ע שלא חם ר
מג ח על שלחו ו ר ט לדא ר רק על רסמוכם על שלחנוור  1ד.י
לעצמו מצד רבדי חו ל שאמרד מדד ד אס לסניך גלףוכו דק דסק דשעח דסכנד דזא
מניחו על שלחק כנ ל ואן לרחםד ור ו בזד
ר) כשו"ת טנחח אלעזר (ח"ד ס ז)
ד) בעד-ם שו ת 'ד רבד נפטר ר-ח רמח תרע-א

אגרות שפירין

קיג

'סג" בד עד ש כשר,רו תקנוד בראו (כאשר דגרת שם) שתה ה כש רדיכי
י תר שאת) כתבנו אנ דיר הרב
הדיעות ובהות שמה ביטנד אשתקד אז(
א כתב) 'הרב חג המכש רה 'סג רבות
דגאץ מחשם שח
ועדירמבהגד
י שר חמור ת"ו בו ובפרם עתה אקו באו
בא
בשנ ם מדק עשר מאת
ם
הר' ם וזד ם סמר נח נא' צ ש לכ דר חת רתפזות דממיכ ם
4כ1י'המקז ש 4זאסט'עב טגעדיע
כפ
נתזת הם "מבר 'ממדזמבי ד-ע
תו אסרה
סידעת המת ר ם תא עתד 'כס מ גאלצען אם תדעו
מ
ה
ש
קילעת הגה ק
ח
ידעת רב מ הר ק רדבר ח ם בתשתה (ח א -ד ם סה) קבן
קנעש ת המק ר האת בא סור) ה ז
בשו ת חתם סופר נח ד
014ס קצם א"
אחרת
'מכש 4
בדמקה הזאת בפרט ש ש שם
אם כש
"
ק
מ
שטעזהגכד
דאן תא כמו שבשרת שם והרב
י 4והו לע ב4או ד'פנ
נ
המכש רה בתחיה 'א מצאיטמבע-נה ,אחכ ענה ואמר כ הש 4א הכש רהביי
בתחיה רק שגר א ביבר לא קב 4עלו אחר ותעודע' המקךזו והגם
עי
י מק ששא'ט.תמהט עלו עב פ כ ץ שאן אחרותו
שאן זה ת רוץ מספ קע
ער על ע כ כתבת יהשוחמ ער שהיא המנהג ומג
'
ש
ע
נ
מ
ה
ע
מקי
הפסיה ראת ועע השוב"וצ ח כתב ש ש אתו מרסך רהנ' שנתןהלועי
כל זמן מוך הות שם ב"ר עעאד "נ מ ל סתרא נ נץ ה מה שהש ב
מףפ הרב דטכ"ר  --זד'  --ועךכ
דמכ 4ב ך ובץ ומרעע
דשזימ ת החרר "גם שכתב הטעם
לרוח כ 4א נעשה
נדמקך ראת כ'
הש רק אסתלאיען כ
טהר"ימם את הס ם אמרת
טפנ שאן למצק פחםן
ה א בושיחדר מנצחתועיקשותו כאשר הכרת מה"ו ועב פ אם לא נעשה בה
טהחת אן וט
אבל בטא בשנה הזאת טדע לדאבץ לב כ ג מ דק ץראיו השו ב שב
א 4קאו וחתרות תרביות 'הכש רב ם לטבף בה גש ם ש מב' תקשה
שמע וץע 4ע כ הע לדך רכם שתשטרו
כל חקהרת 1וחתר ת 1בםפ
הני עד שתקעה כגל 1ם בארת
הנשם
מא סר ח ור שלא
י
ק
ס
ב
עמן סוצ איעז
י דראשת ם אשר אס 1
בתשו כייא שיך מד כיל
ע
י
ק
מ
נ
חסה ח ם "ותר ם חת וע ה אשר אן ר א בקרבם
סב-ר"
מורם
קבע השוחם מכשל רבם מדק כסה
ששע
שנםי את העררןבק
יטטלעב
נא
הדר ות ח הרבה וגמש תקטע הרב ם קראת
שדמי
מב ם נהות שצר כן לת קץ דמקת הזאת לרם ר
נער ורצ ת
המכשה תשען הע ב קרת תחו ותוסתו הג ד מלבו שהוא תן בעצמו כסה
שצר כן התאות 4ד מסטש גל עעב רק וקשחם נשכב מזו וכאשר התה
הש חט הנק מעצמו אם כ כע מח-ם שכורתקטה תה' כעררה לכל הדץץת
ד
הסעע שתע שוט שם ם אם נשמע מה סשךב אשר צרך
לףותט"
ה"
מרב ם שוק מסלא כ אן לסמו על ה"ץחט הת על שיטתו
מאטטתו

,

י

עי

אי

י
י יאי

י

י

יפי

יא
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4פגרר1ע יטפירין

קיד

במאכר כשרות אציינ 4יאנ את נפסד רצית ור שסרנו.י
צינומכיסכיי
ופוקד ותה זאת יחוקה 4ב ת שראי ונזכר יבנן אראי ו שועת שראי
בב את הגואי כמהרד דד ,וש כסי)
באעה ח כחדש מג א ~הר ת מעקאטש

חיים אלעיר יטפירא

ט כשד רבנו בעל מס א אחבכשנת חרעזשם כס ב לאד שלא יקע ערק
וד רוצך לתקן דמקור ולא דג חו ע כ כ ודרפס אזדרד רלף ואת כ נשנת תרע ח
דדפ ס אזדרד עוד פ ,רנרפס בסמוך אח ק עם תשובר ארובד כנ דק זד בצ דוף עם
נאוו רמדוד זצ ל ותפס בקי בפ ע ואח כ בשו ת מנח א ד ד ס ז ע ש
ד  1יאףש-ס
ומהו
ת תשעה ת"תת רצדדס

יחי "מתו".

;ח*

""

כעזר ח ג בו לסב תרעח לפק מאד יצו
לס כל חמדת שראל ראש גולת אויאל -1ד על ק ומר נ ד ד כנוד ררב
-1
דגאת דמתרק מיד ידח צדק עחסדא ופדשא
משקע ער מד
שפייס ט נעו מ שן ת מפחת "יעף
גלש ח
היים

סדי

"יערי

שי

"

אחר מור ם ררבנן פג דרר ג דננ ע ד אשר עוותנותו תרבד בענין רמקוד דברי
שלא לשמש את
ררד"ג אם תים לרלכד ולמעשר כון דדוועוטלין טחמן געש ם ורוכי
דקרקע פשיטא ואזלגן כתר רוכא וכס ש בגדול סדרר בשו ת ס ט רכזך אזליון נחר
רוכא או שדבר שנעשר לשמש עם דקרקע וכן ניחא ככת ס ס צ כ רנ ל ברברים

שישף :חישףי ייניסי5ייי~נה
::::בתיוב:::בבזגב:::::י:ב
ס

ידויישס נפויע1ס ,ס;"ישסיס

וזד לכע גרע ותר

ד מחריש דא כא דעת ררא-ש לרכשר אך דא מעמיד
בלרמקולי
עפ תו -1ט ע ש
וע ר מ ש משוט דוצאח לעז על דטכילות ראשורם דברי דדר ג כויס דלא מצנו
רק משום הוצאת לעז על כרם ובמס קידדתן ד ס ח ומם כמות ד מ ט קאמר אבה
רכל בודד שאין בו ר ממוריס דאנו רק בקרוב ערוד 17יש בדג כרת שאן קדומיין
חופםן ברם וכמם במות ך ב ד מחלקן נוטען נץ ש לד בום ואן לד כנ ם ומד
בצשד בבסר שו"ת שפוסלים מקוד מד שד מוחזק ם ככר לכשרים ועין בחת ס ס ד 1
נקב דדשקד כשעת טנילר וככמר
שדעיר שפסל מקוד קוד חשש שא
כש-ס שפוסלים למפרע כי"ש כמןס פווחדהדיןוכבמד מקומות ואצ ל בזר וע ר מקוס"
דשוחט
שנדאד ממעשי שעושר שלב-ד ורא יש לדעמיד משג ח במקומויען שנתן כתף סוררי
למורי כרלכד בפרס כרכר אשד כץ-ע לתקן בנקל ופש טא רמר לדמות בם-ש כד
מקואות במקוד שחרא כרשוח נר וכמ ש דש-ך דמשום וקו רמים חש ד לדתליף וב מ ם
אלו כא שאלד כ -1נ ע ר נחשדד כענין זד ודדב מרי דאתרי רעם ד אשד מוחוקת

אגרות שפירין

קפו

שיומר כרומו
(כווזה גטקומד ,דננ נרטנמד אחד עם דנך עדר ג גענן וכמעוררב
של עולס כס ש ררשכ א נשער דמה כסרט גנז אשר כמר אנש חס
ירים ח ח גריד
אחרי דברי דגר ק בעל דנר' ח ס ז ע דם שנתן לפן דם כו כ רן במכשיל רבם רוא
בכתל מ ש דש ך ט ק"ט ם ק כ ודננ לס ם ככל חותם ברכות ותשועות שראל
במררר  1זבד ררר ג עם כל אחב לראות כראש שמחת עולם בקרב ר מ ם כתשוקה
נפנפו דטדודו וקוזשד ושש וידו דמ"ז דד דוש ת
רק מרדכי ליב ווינקלער מוס מאד
ז ך למכ תרע ח
כ ד אונמדארף ד אמי-
שלום וב ט לכבור ד ד נפש ורב דגאון רמסורסס ערוגת רכושם צר ק ונשגב
ק מונקאטש ע א-
כקש ת סו ד ר ם אלעזר שפ רא של ט א אבדק
אמרין לפעלא סבא שד כתו וחילו אשר שנס מתג לדדע ש בקול גרול לתקן
רמקור במאריענכאר מסג שאנד כשר אל בא רב ע ולדעת נאון קדוש נזר חפארחנו
בעל ד ח ז ל צריכן לתקן וכודא בענק טדרחן של שראל צריכק לרשנ ח שלא ד ד
שום פ קפוק וכן דרכן של כל מור דוראר כישראל ומעש ם כבל ום שסדררן לעשות
מקוד חדשך שאן בד שום ס קפוק ואן חוששן ש וצ או לעז על רראשונ ם וגם כענ
דוא משוט מקדמות דנא כס ש רדר גנ שלא אמרותכ ,ל רשש זד בר במקום שיש
לעז משפחר וכל רבדי רדר ג נ מכוונ ם "רלכד וא צ לר ד ולמסלעת ומצד חולשת
גוס ורפון ד קצרת באמר ם זך זכרו לרעם ר ררת על כלר ולרר-ס מכשול מדרך
עמו
נאוה אוד נ מכברו ומזק רו דש ח בלוג ח
ק שמואל ראזענבערג (ראנ ד ור מ דק ינ ל)
י
נד
מרוכב ערבות רכב רבבות ברכות וטובות לכבוד דד עלון וחמרת רלכבות
דגאון דצ"יק קדוש ישראל ומרולל בתשבחות ד  1רכ לו יד ם מוכ חות על
אפ ק רש ם ורפוסק ם ענו סקוחות גבור עודך מערכות נר שדאל עמוד
ו מ  7סטתן דחוק נו ץ חסדא ומרישא על שראל דדרהוכקש ת מן ד ח מ
צ1
אלעזר של ט א ראכדק ק מונקאטש י
אחדשד ט ושחד"ק בארבך וברגש כבוד רתורד מכתב קדשו רג עג וגם רא ת את
דלחץ (דרוקקסארטע) אשר ד ל טנער לחץ
ורנר נענן רם-ור סמאריענבאר דעומדח בב ת ר גאטל עב ל טנעו אשר ש נקב
בשולו ליוצא ממיד לנקותר וכל מעסך דמ ם דוא ע ווענטל של מתכות רמותם
דנקב שוא וכלער ווענטיל רזר לא ר דמקוד מחז ק מ ס אס ג ש דגר ככר רודד זקן
חא 1דס
רבנו דקדוש מאודן של ישראל דגד"ק מסאנץ כספרו שו ת דברי
מ ד במקוד כזו ממש לפסלך משום שרויהד דוא ע" דבר רמקבל טומאר וסכואר
כדכרע בז-ר שדעתו לסמול אף אם רברזא של מתכותנעיד מתחילך לשמש את דקרקע
ודוא עס"' רחום ס ו דמקואוח גג אב ק שכמר"ץ ועפ"י נוסחא רארצ" רסובא
בדמב ם פם ויחו ט שם ומ בוא אחרי דמלך מלבא רבנן אשר כל רארץ מא רר
מכנורו ומפ רו אנו חיין ומכש כ לדקל נגדו ולא לחוש לרבדיו כלל אפ לכת"ילד
במקום שאפשר לתקן בנקל כל שום רוצאד וטורח כ רכר קל רוא לעשות ברזל של עץ

י-ם

אברווע ושפירין

קנז

נ4

(כעת כוו*ען)"

ום ריעע תשו ם ד ד הנאון ר15ב-1ק 4אףקשאטש
כבל
מסבםידגרנ ,גערן המקזה שצרכ 1גע
אהרה נדו-ה4 ,אכרה4ו פאיסורא
ב ה בחודש םון ת ר מזי א מונקאטו 4א
כעה 4הן באת בשגות טרש יתש'וכ דברנו שכתבת והדפסת גקצדה
בונה העברה בחודש מנחם אב בגא א ,ממאריענבאדע ד המקוה ול ה
נאטמי עב * טנעד ,השבת כ צאת כוה או ח אשרה ססכקול אילם
כסאה כ רשע ם כ מ נגרש ר,וקמ לא וכין תמור אשר כלו אז לתקןבהיצאה
יא דבר שתר המקוה כרו רר כדת לבע הוצאו הוצאה רכה להב א להם רב
הטברר ומכש ר בעד כסף פרא שהיצ א קול עלה גדף כתב פיסתר נדפם
בחרום ם ובדופ ם וכדבר שקר וכזב ולאשר הדפסו שם בשם הנאון המובהק
סבוטושאטש נ( 4כעת בווען) יהטעות ולעור ענ העילם כאיו ה" זאת
בהסכטתו במעיר הדפסתו וכד יטנוע חויה הננ להעת ק בזה טח שהשב ל
הגאת מבוטשאם,ז זה מקרוב תוך טכתבו וול ונשתוממת על המראה אשר

,4%יו

יע

פנאן יאריך עוד כפלסול ומסיס כזר לן לזאת ח וכא רליא לדודיע ולדזד ר את
ררות דדילכם בתומם ולא ידעו ולא יבינו את אשר לפרדם ב כמקור זו ש חשש
פסיל דאורייתא וכבר כ דתשכ ץ ח אסי ז רכמקורצריכין לחוש אף לדעתיחידאי
ימכש כ בג ד שכטד עמחץ רוראד מומרי רור ורור מחמירין בכור ומ דוא ש דן לצאת
במרו ולומר שאיה חושש לדברידם אף לכתחילד כדכד שאסשר לחקן כקל אף אם גובר
ארום נכדו ע כ ישר כהו ג'ל לאירהתא דרדר ג יר ד עמו ויעל ועכר לזכות
דרבם ולררים מכשול מקדכ דעת ורוא קרא גודר פרץ משוכב גתכות ודגר אף שאין
אנ גדא לחות דעת ולעמוד כמקום גדולם וגם כל דאריכוח אך למותר דוא כידודא
ועוד לקרא עב ז מאחר שדדר"ג כתב ל מחויב אני לדשב אח דנראד לפענ"ד ולא
לענות אמן תומד
י חותם מכל חותמי ברכוח ר ר שנזכר לראות כמדרד בישועתן של ישראל ויר
ידננ
חלקנו עמדם כעת דח לוז פ ידרו אור"נ דדח4תו"ט ושהר ק כרגשי ככור דחורד בלוג פ
ע"ע תוסט ד כמדבר מ"כ לסם דד תרע ח
רק אכדדם יוסף גרינוואלר*)

כלאאס"ו רגד"צ מררים זצללד"ר
(דאב-ד ור-מ דק"ק דנ"ל ודגליל)
 )1דרה דגאק דמפורסם מו"ר מאיד אויק זיל שד" אח-כ רג כטאדמו ובעמ"ח
'ושר וש"א נפ ט  1תשוי תרפ"ו
שו"ת
אמו-
י חרמ"ש ם פ"יברי-ד) י
מתחלד ד צבר"ק
*) בגו של רבות כעלערוית רכשם ז"ל
מא4-וזא י4ת בורות תר"ע ,4קבל למ"מ שלאגיו לאכד"ק תוסט ומשט כשנת הרמ"א
לאבד"ק איבנמאד גפטד ט"ו טבח תרפ"ח סח-ס שו"ת אבר שדם

י

אגרדת שפירין

ק"

כתב כת ה כ הערד  4טנעד דדפ סעיה מאתט בחדזפ ם זנדזפ ס מול כדדיג
י עבל עוד שם תוך דברו-ז
וסר נשחק כ יא רא ת ז"א דעת מזהבי
ויאיהכריע בזה את כהדג אשר חושש גםיזר וכך ויא רא ת שום עלה נדפס
וגם אול חו הדפ ס הר טגער דבר ננד דרוג אשם הוא ואתו תלן משוגתו
עבי דגאע מבוטשאטונ רנצרךיענננו ע רכתב במכתבואי כמתנצייז
יא באת בזה 'הכריע את כת ד אהגר דעתו מהחס ך בווענטילשי ברזל אף
שנעשר מתחיה לשם כך יקובעו בקרקע ונם עור במכתנוהשי ש זז  4כבר
כתבת פעם ם ושלש כ הכי גדפם שיא ב דעת את אשר דדפ ם רר מנער
4
עכ דגאת דג
י תכונת השיחס והמשגח הרוע ואך כול ם
ומעתה זה ד גכיהעיד
ע
למסוך על אמונתו בא סור ם אם הויך בדרכ ם כאיו כ כ' אלו התחבויות
גאמט'יעב ל מנער הנדו א ש
והעלפית המה מעש דו אם כ חתם
ע
 ובפרט לה ק ובע כ השוחם דואית
ב כתב הוד
בהמי ולא וכ 4לקרותויכתי
חכותכ ,חותם ומדפ ם הוא רעד הואהבעי ד 1רקיהכעסולצעיר קסכוןוראו
נא אך חרפ ס מבחב הנאון חג'בית דעתו אף שההל םיתא רעב דאלגיוי
ו יא משקר א גש ה נו
הלך בדרכ כזב כאלו (ומשאחז ס מתא דעב דאיגי
א גש" כנראה אבל מ שאנו בג א וכזה הוא משקר אפ בם לתא דעבידא
רגלו ) ואדא -כ שם כבמכתב פימתר) א) כ אן שם ב ת ק ב %כלל מעולם
בהברזא ב) ונם מ"ש עתה השוחם כ נעשה מתחלתו עזם 'שמש בקרקעהייע
שקןטאוהו כן בהפאבר ק הגה אם אחריש פן יאמרו מרשתק רבנן ש מ דניחא
לחו ושת קה כהודאה דם א ע"כ יחם ר מכשול אש ב בזה על ראשון ראשון
אעידה עד ם נאסנ ם בעה ת ח נדוי ם אשר הו שם וראו הברוא בב ת
קבול שר אז וכפ הנראה ת קעהו והסחו את הג ת קבול עתה כדרכם
בתחבולותם
והגג אעת ק בזר טמח שהש ב ל זה טקרוג הגאון המבוהק מבראד נ
ג4
(כעת בוויען) עייד דסקורדיו בסוף דבר1וז דגרת עםדיר ע ואמר"
ן שבפ רטט שלחו יהפאבר ק שיעשו הוועגפיל לצורך המקלק
שרשוחס אפר
זנם אזסד שלא ה" ב ת קבזל רק אזו עמא קאנה וצחי יתקן שלא ה" שום
ולאחר כלז כסוגבעינ כת ה יטווה נ חננת מהנרי שמסך
סקוס נ ת קב
ויוהואיא צוה יהפאגר ק כלל רק השךב אסריוכן לכןיעשה
הכל על השויב
הנ")
כת ה כפ הבנתו עכ"להגאון מבראד י
מ הר בזה מפורש כ הגאון
הבן
בחכמתו מדבר ההנ הנד וכאשר אסר לו בפירוש שינוא לא צוה לעשות
בהפאבריק רק השוחם ונםעוד תראה מתוך דבריוכ ה" שםבית קכול באסת
כ הדדה לק שהי עסא קטנה וצוה לתקגח והיע אחר ומערערם
כאשר כתב,
צוה זה מקרוב לתקן
ומעתה תראו גא כעזה ר הב רוד אס ת של הרב מקאלוש שכרוב כ לא היה
4

י

י

י

י

י

י

י

4פג1טד1ז ,טם!י1טין

קיח

שם ב ת ק בר כלל וב חוס כ רר ( )7שנעשה מעיקרו כךע סיקובעו כקרקע
ס אע דה עד ם נאמנ ם גדוע ת ח סרו פ ששמעו אז לפג שבע שנ ם כאשר
יג
שאל אאמיר הגאון הקדושוצייד ה את הקווחמ רנ' מדוע עשו כזאת ודש כ
דשוחט כ דוא אנו ודע מאומר רק הכל עשה דגר ע והוא (דשו ב) אנו בק
4
בדעכהזו כי 4ושאיו סאתו ור ל טנער דג ד אז שדע רק שקגאודודווענט
כדפאבר ק בפראג ועתד אומר ההג המכ17ר והשוחמ אמריוכן שנעשהע"מ
יקטעו בקרקעוהנ סל סתרא ננהו ועם השוחם מכחשם זאז ום ש תה
ממלנא (צר נאמן ששיחת לההנ המכשר הנק שהשב לו 4הגד' כ הש
י שנה א  1ותר א ממקבי אחר ות כעת כ
לא עשאד המק" והכש רה אז רקע
יוידד הנאק סחוסם של ט א אשר דרשטהועל ככה עןכ
עלכןיא דשבי
אין אחרוחד על  1עב ד וככה תהפך בדברו רזה אחר שמן מפעם יפעם
הבמג שכתנתי כבר נטהרה דקודסתן ואו למ שמךעיתה ב ס מ 'ולר כ כ
באסור כרת ר"ל בשב ל בבור המדומה (נגד משאחזיבשביעות ל לב מגן
ד ן שלא עשה סנגרן לרברו ת  4מדבר שקר תרחקעפ רש שם ראפ רק
י
לבונוקפויומר שהוא טועח 4א חז ק דברווכן פסקגן בטושע חךם סי זסע
ח)

י השוחטחיו שאומר שנעשה
ועכסו ראה כל ברדעה כ אן לסמוך כללע
אז הברוא בהפאבר קע ם לקובעו בקרקע סיבר מאר חששות וספקות ש שעל
המקוה הלז כמו שביארנו בפג ם בתשך וגם לדעת רבנו הדברי ח םז ע הוא
פסוחה גם אם שש ת כךיבאמת לא געש ת כך כנ ל) וגם אם אסר השוחם
מלקובעובירקע הוא רקעהה אהר ששסע סאתכן שיטנ מבנה
שלעש ת כךע.
כמו שב ארת כבר בתשר בפנ ם ואנו נאמן ושי חתושי הרב מקאלוש
א
ו
ה
הא
ו
י
ר
ר
ב
ת
נ
ה
ש
ע
נ
שטה
ך
למפרע כך
אס
דעת מה סובה ומה
ודע
תעיומזת"ב וטה ונעשה לפג ם דק מה שהאסן ידברי השוחם וזה אנו כלל
ה כונתו ה לו לשאוף מקודם אות במכתבו א 11חששות
כנ ל ואם
יה ואחכ ח כול להכריע אם ה בכחו אלא ודא כנל ולא
איסור דעת
זלשב
אארך בבז מפג כבוד חתורה וד ל עכ 9מצאת איע סחו ב להדפ ס בזה
תשובת לברר טעם וניטוק עפ 9התורה ונם שאלת בזה רעתיד דת הגאונים
הגדולים והצדיקים שרי התורה ופאר הזמן ה"ו ונם הם היטיבו חולד כאשר
ו ממקומה בעהיועד אשר
נדפם בוה ע"כהינ באזהרה כפולהכ משעה לאזי

יא

שלעץ וסם כמוריצו ת ם  1כשרוחו בראו אסור לטבול בה
לא תקמהו ם
אנש גאליציען הטל ם ויושב ם שסה בגלילות מ"ב
סבילת נשים ובפרפ
לאחב-
עילט שם מקזה אחרת שאן בה אסור הלו ע"כ אל
כמו שכתבתי כבר ,בפרם
ישיאכם השוחט הנו בבצחונו להכשיל להסעים ר"ל היבא דאהטכח היתרס מקךה
כש רה כנדואין אסון בו לסמוךעליו בזב חתו והשגחתונכ כמל ומקוה ישראל
ה מחטיע בעת צדה במקוה טהרה ויציאט מאפילה לאורה בביאנ צ במהרה
דדן
שפיךא

בכ-

חייםאיעזך

אגרות שפירין

קיפ

ב ה א תךידות תרע"ג מונקאטש עא

כבוד דד הרב הגאת מחרף ובק מעוז ומנדי עוטר לנסערית
ם ר"ב ןראזענבו ט] ד אבותק
הבושם שה ח וסו מז ד פשרחיי
י
קל נווארדן והני'"' שיכםס

להצטרףידזח  4חיקיהתר חו את
"תשובת קרתנם דנך לא
העגלא(להויך הסת ס) אשר חדש ם מקרדבבאו במקוםש"א ה בתחלה וכמר
אסור ם ש מהתחדשית כזר 1רוע אשרהנאון הצד ק מהר שק4ונערזצ ל מסר
נפשו ממש ע"ז בק בראד כאיטר החיו יפרוץ בזמט כעדו בעגיה כזו
המתחדש ם ב ס 1למ באחרת ם מעבדא זו קג 1תחעה בורת כתב טפר
נח 1ד ס קעה] לק אהעל עד זד תה שאץ זצל האמן'תמו להשחה ם כ
כ"תם לש"ש מפג כיד המתם שאז ד טשא ם בכתף שמא ואנחת
בהרשעם ב ם ם ההם המה ראש מ סד
י החלל בע ר א
הקרבםא
השפקד אך כחמש ה לש"ש תצלנה אחן כ 4ששע ממלטהם גם גלה חץ
חכם בן הכר לאשרו אך למפר עצת
להארך בדבר
וטעטםמ
העדעעתו יה" ע
יסד נדו טד הטו נק ארעל (צל) תא
המתחדשעו נ זבן
ללא אמת ותוה רק מדרכ האסור להתרסות להם בכל מה דאפעו כח יהם
יטותס לא נפרדו"
1וכל "הס ח להם מער בערעשאז הממל אשר ה א ער טעיה ותר
מטחנכם יזכם ככיס שרי הפלך וסים הסשפמ שם הרשע משרים רנים
בהט
עכבר ם עמז אק שם עקת מת ם וב למ הנשרעו אשר קראו
אחבש מלתת בכתף על כל צרה שלא תבא "" מי סרח"

איבי

י

העי

"

יא

תזכה לה ות מעדר נדר ושמד ם בפרץ מלהשח ת זח כ א וב ם  11ככדם
על מ תטלי דבר הזו חרש שלוס תורתו באחלה

צבי היר-ט ,פפירא

ימו

ד ע=ן מ ל ז ל אמ"ק טע*א "סר
מחע
ק
פרקי )הרש תתי
פט תרמת
שרת משע מרט חק דמרר ט א
זל
,וט* עשמ מ"ת 4בךק קימררץ טדר ומל ספר של אס
טמר
כמו תשע
לצד" מחס לחס ת
ח תחיו
כ"
ס) ים-ש כזד טאריכות רביוז בשו-ת מוחטא ח-א ס' ב"ו

"

יםויק

פי

סטי
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קט

יאחב

מזשבות הם

נא
נעהי
מודעה רבה ?בית ישראיא,

ה קר ם מאסנ ם בג מאמנ ס ר על הם

ח1

בב" סקוסות

הן יצא קו 4בטחנה העברם נס בן הטונם כ השנה הזאת הבע  4ןשנח
תרםזן הוא שנתגאויחוב אתג"כ בודא בברור לאשר נמלא באזה ספר ם רטז
זמן הנאויר ישגר דואת ועל סוד זה דפיצו שמועות וספר ם קטנ ס וקונטרס ם
קויות בהבטחות נאמשת כ היא היא השנה דזאח ורצ קתנ רוח וסב
וקוי
על דאבהע ז שבר בתעמי חו אשר וכל לצמוח מזה כפ רה באמונה חו
ר ם ח1
בן התון עם הפשוטם וגם מד בן הפוסח ם שת הסע פ םוניכ
ברשתות הספ קות בתוהםע  1נרום להם כפ רה ותר וחוד ש בעוים ובושת
פגם לאהב" דסאסנם והתגרות שונאנו מנגד האמונה הקדושה האמת ותע כ
מצאת כמחו ב יחכרז ויהודע בשער בת רב ם 'שסעונ  1שמע אל כס ה

עי

עי

המזב

רן טראש ת כזאת אדז'ל במנחררן (דף צ טע א) כ ום נקם בלב ושנה
י ת 4א בך לא גל ת ר ש בן לקינו אוטר ללב
גא 51באד א ד וחגן ג
י ת וכן נמצא מאסר זה ב11ה ק ובתיקונ ם ובזו ח
גל ת למלאכ השרתיאג
כמה פעם ם ואם 'סלאכ עלון בסרוסיאנגיה שנה הגאולה רק הוא סוד כמוס
שעלה
ואח
וחתום בלבו ת ש לבדדהזמן ש בא בב ברצות והאך אפשריומר
לנבא אף צד ק ם בעורזכיל גםידע מה שהרעישו חכו ל בפ חלק שם על
י שנח
שקא
המחשב קיצן וגם חזמנ ם שנמצאו ב,וה ק אשר טפרשם ע
הנאויד כבר כתבקדושזקנ ;צ"ל בבג יששכר,מאסר הודשטון מעלת התורה
ך פרט א) כ (ב רכרה ל"א) כתב הנה מים באם
אוח 'ט בדיה ודנה אגדי
נאוץ ה ונבנתההעירוכרוהנה ת בת בא ם הוא קר ולאכתיבכ באמתאותו
הזמן ש בא רקץב ב א ע נגבל בזמן ובאותיות רק מ ם וצדו ולא א בהם והזמן
הוא נברא מששת מי בראש ת נבראו כ 4הזמנ ם וכש עלה הרצון סאת הבורא
ת ש ישלוח חגצ או נשלח אותה השכהלעוה' ,ואס ה 1א נם כדא ם אזמחליף
השנה ונשלח משט מרום שנה אחרת סם לא אן קוש א רמז כלהזמנ.ם
הנבאות בזוח ק ובשאר ספר ם הקדוש ם ובאמת בשעת הגאולה שיחית'אותו
41נה ואז היה מ ם בא ם ע"כ הוא קר %א כתגע "ש ועפיחסובן שאץנמ

ייב

.

עי

א) זר פרטם רכינו לקראת רשש תרס" 1וסדי פלורסס בק דדמוןשירי
רינולד ועץ בם כיה שלמד טפסר צכ' תפארת אות ג וחח ש וכקו יוצת דטשיה

שנת

[דנשמד לס ממשות רושל ם דפוס א"]

אגרות שפירין

קיא

אותו הזמנם וגם אן מת רהיהם כ באמת הדברתיו בתשובה 1כשנזכד
בכי
בטעש ט אז שלח ת ש אותו השנה כנו וכמו שכתבנו בעה"ת בפ באר 'ח
דא ע' התזהל עמשכ שם (תקון ג דף כ חעכןעל איף ר צ והחית אלף
השש כ הדבר תיו רק בתשובה סאו ועד עתד ואן הום דוקוסוד יזמן
הנ כאות כספר ם זסנ ם הקודם ם והמאוחר ם כ באמת זמן האס ת מתום
וחתום ביבו ת כבכוייבדוויא לעיתו רק הצד ק םז נתבו כדי יעורר
רחם ם עכ דעמידו דבר הם בדרך תפלה ורמז בחורר ובנב א ם ובכתובים
זה נו שהזטן ההוא מסוני ותר 'גאו'ד באופן אם נשוב בתשובהשי סר וכמו
כן נמצא במפר ם זמנ ם מאוחר ם שנ ם הבאות ע 4ט יטובד מאוחר ותר
תהו הב" משאחדל כסוכי הקיצןואן הדברתיו איא בתשובה עכימען
דשםשיא נחשוב כ 44שנת הטע4ד 'שנדזו תרסו קא רק גק ם בכלעת
ז אני לא 4הות ממחשב קיען
שכל ום ובכל שנר אעפי ש תמדטד אחכרי
דוד הזאת כ'4
עי
אשר שמעט בשם מרן דגה קע ר קד ש מהר ש מבע"א
ומקנ ם
שעא קר עי שמצא רמז ביהק בשנת שו משת
תנ
וב
על בשנת ת
אר
יוצא"
דה"ק ז בתחית השנה שיא
שנד 'ח נח תפתחן זכו אז
"
ר
כ
ר
'חשזכ השנדירוא כ4י קנתהנאידודודי
ו לדצ טצשות שראל
שדקתו למדדי
מכפ רר ת ב והמת כשלא מכד חליה כן זאתעשו וחושיא לחשוב כלל
השנה קאת רק נחכה בכ 4ח ש בא ובאסותת אוטו שמכה.ביאת נצ
ב ב ברתם ם יזמת קום דבר חכול שיאיהות ממחשב קיצן קורט ה
י שראל ונזכה 'בגן אראי שאץ הדבר תלו
ישוב א'ז ת באסת בתוךבי
איא בהויובד כריעורנו ה ברחם סל' דבר כבוד שטו חוו פדותנו ברחמים
דבר דהרום הפעום הכותב וחותם בן והב פ מסוכות תקופת השנה
אתחלתא דהא שתא תרסו דבאה ע4נו יטובח זיברכר פהקתן מונקאטש

י

עי

י

עי

י

,

עי

גא יפרסם ולדדכ ק זר ע 4כותי

עי

י

צבי הירש וירא.

בת כנסות ובת טדרשורנ

מ) עי כדכוי תורד מרד"ק (אות ס א) ות ב גאות צ-ד) וח-ז (אות צ-ג) ועי
ם למשפט אוח כ ז) מ ש בתוך רדגריס בזד-ל אמגס שמעגו
כשער יששכר (מאמר
זיקיוש עלוג'ו ז ע שאמרו ומגם וקיצן גדורותגו ורמז ם
אם
מי
ובן רא כספרי צדיק
נקודר ע ו ואמרו שרוא לעורר רתמ שמם ש ר
רצון חמן רגאולד ודמדש
ורמלשו ור ע ר שג בשו"ע (רל באו"א) שאומוים לאב אבא כך כ'בתהיר בן
י לאביגו שגשמים בבברף בך כ בתורר רימו על שגר ואת שרדיבורהם בוד
ור
ור
תה
כע
ו
כ בסוף ומ אילץ לא עריך משאחז"ל כפ חלק
מעורדיס רתמ ם למעלר וכאמת
י
ר
מ
א
ובפרט
ו
ל
י
ש
מ
ר
כמשל ואכמ ל
זסגרררין ס  )1ת עצמות 1של מחשב ק'צן נאשר
כי

וי

ית

פ"

י

קמי

אגרות שפירין
נב

בעד ום ג ראה תרס 1מרחץ טור ךעקאן ע א
כבוד דד דדנ החרף וק בחדת מעת שגדל וש סועה טדע
סוד
בנעפ ה ו אבדקק וראיוהגי "4
בשערם שה ח יחזקאי
הגעטם ד צחקחבע בט הב הקרשח והע בה בברכת תךה
ח אך כעטם ך קצת ראיתי שחסרביס המ"ח קתמרס נ ד ריס דך ק ח
חס אבה נא והבו להש'סוויסלהוי שלא הה ספר הסר באשר דע טמע
א ד יכת בום ה בסקר ונבת לדפצרת אגש קרל מאקמור צו לשבות

"

יב

שמה בש ק הם הבעי ט אך הקתטרם וכי לשלח מד ת ע 4הב דואר
בכה ם המס בכלי כי דבר דדו דו ש תורתו
הדשת

הטפרי

צבי היד-ם -טפירא

גג

בה ום ב ה שבם תרגם מתקאמש עא

םב קר סדדותא
בראות כת הרבנ םהג
חבר אניכייטר
עשל
מו
דר
י ס נאה ק תוך ב
ב
ברבד מעז רבד דת'טץ חרד דש בת
ופרס כח"ק מרן הנה ק א ש אלק ם רשכבדנ אדפרר פשינאתע"צליה ה
ח תם אתן בלע
דו' ע"כיא אמק יוקשת הסוכז ולכתוב ד ידבר
יבאו א כפ כולתו
צן
ת שהראו 1כתמת
חמשה ר כעזבכי שגה ושנה
יחק סוטות תת רש בה דני כ מצץן תצא תרדוכן ובעות זר מכר לבא
לה
1
ה
ר
ו
א
י
סאפ
ו
נ
א
ך
ו
ג
בב
לחצרות השם בת"כ ררטי ם
את
צ
מ"4דחי
בוטת התוה ק וכבן שסו תברך במהרה
והחשך הד מגאית
לסבכ
ייל כ
דמן בדחסם
באעה ה ~ם
יטפירא

ראי

.ץ"עזים

י

ביה

שים

צבי היקש

המי

בעה ת
טמב הקרם דעדס נדב ע אש כפ מהלה מרך עפרם תושב
ח9
ע רט לר ואם רשתי
רב א ת רן דם רב אמרן חק
ניע מתף רזך ק פ דח כ בטף עם סרם רקץ
רסד קיצץ ויש לדפ על מד שיסמכו של רבדי דזוד ק אלו עי ש
א) ר כנו של רגסדיד גרשון יאלף ז ל דוס"ץ באונגוואר ןשד חתן דגמו ד
וש"ס נפטר כ ד חמת תרס" ]1וחתנו של רגאק
שלמר גאמפריער ו ל בעל קיצור

א=

שז-י

אגרות שפירין

ק"ג

יערב נקשת 4ם עויתמיך ולה ות לב א וא חלק בכסוח רבר ה א קנין
דפהקק") אשר נודע טובו נעולם משג ס
ספרים יביהס"ד
ייםבו תורהותמיר כאחד חדעולות חדושי
וד
דנ
נמ
קדמוןות ד חד 'מקוםהש
עוית ת ש ותומד תורה מצאו בו קן 'הטת בתורת ה תם מה בנפ ת ימם
זל לה ודרוש לזד ספר הראייונם ודאחרונ ם אשר החבורה קנן ספרנםעמדר
ימנן זלסחסה והספ קח טקנהו הספר ם בראו תחבורה הזאת סהדכר ם
הצר כ ם חזוק כחזק ברכים בוש" ת הנ ברם דצורבא מרבנןיהות יהם
ספר ם כד צרכןע כ נא לשון כקשה מכוש וא  4תן דו נם יצדקה זוז ה הלקו
במצוה דאב ם ות ת דרב ם ונתברך בב" מעש ד ע ומפעיותנו גרוב שוע ת

י

בכיח

כל

שראי

באעהח אן יום ג ד שבם תרםט מתקאמש עא

צבי הירמ יספירא

דמפודסם מו ר אכרדם צחק גל ק  1ל אכר ק טאלטשווא רוא מ דר רכחבם של חותה
שן ח ד צחק ג ח ובאר נצחק עם ס חולן וג סק
א) נעת ק בזד מרקדמת קו ותקנות דחנודד קון ספרים דג ל  11ל דחנורד קנן
ות קק מפריס דכית דמדרש דגדיל נוסדר עור כשנח תקפ ר ע" אדמו ר דגר ק ודברור
מז ד צבי אלימלך מדינאב מלר ד שד אז אב ר ור מ רק ק מונקאטש ומג אז וער
עתר זד מאר שנד לא חדלר ולא פסקר "בורד רזאת מלעבור עכודתד דקדושר אשר
קכלד לדעמ ס על ולא טרד מתכל תר אשר שמד לד לממרר וכל אהדי אשד נצמדו
אל דן אותם ואד מם סד דחנ1רד ודן איש רדודות אשד באו אחר דם תזקו ואמצו
לתות כמען נאמן כל רצמא ם לרבד ד לחזק ולרפא את בדק תגד ק בגלות רארוך
וקנו ספרים מספרם שונס בעד דון רב וגם עד רום מוכנם ועומדס
דמר רז
י יגדול לתכלת דלמוד לבאו א חש אן כטף אך ורק תקנות קכועית
כב רם ד
ויוהלטות ומקרמות ע רממשלר עוד לא ד לדחכורד רזאת וכל מנדליר רחנדגו
נמנדמם שוום באו א לם אוזח נפשו בגל שנר ישנד מנדגיס חהש ם דא דע מקרר
ר שלדבת נארז מידם ד ותאכל את רבתן ער עירד זעף
אשד בשנת תרס ג נפי
כקונטרס סגלת בידם ד רנדיס בשנת תרס ג) ודספרים ד 1מובטח ם עי אמעשראנץ
ורצתד חברת דאסיק האנץ לרשחמט מלשלם אח דדתק שד בדסירים באמדם שאן
ומקו ם ע רממשלד לכן קמנו אנחנד מנדל דחבורד אשר ננחרנו
לדחכורד שם קבוע
י רזאח וקבענו ההקמת דללו וכל אנשד קבלו אוחג) באס פד כלל ת
לנדל רחבודר בשגר
ועל פ רם שק כל דחכורד בכל עת ועונד ולא צטרכו עוד לעשות מנרגנת שונס בכל
שגר ושנד נבשרס קדמונות
מונקאסש ום א לסרר  1נאו כל דחכמ ם רעועים את כל מלאכת דקודש תר פ
למ"ק
נטרלי רחבותם [עג ל קר הנ"ט

314רדרצ אספירין

קטר

בה
בה ום נ כ תשא את ראש
כבוד ד ד הרב הנאון ובו אבד'ק וכו שוכבים
חגעט מכתבוודננ להט ב טפנ כבוד ה ותורתו כפ שרא ת מכתב דד
העהצ רטפורסמ ם סאונסדארף וה טאדהע לא ם א אשר כתבו שוכל כת ד
ינהר הרבנותבקופלתו ולדקרות מורהמורינוושאריעניכםדשיימם לרבבשרו
נם אנ מצמריפגא בצ רופ דרבנן "זקנ וגדול הדור במד-גת ע ה ו ומ ראה
איו וצא םוכו וכנודע שאן להם שוםנגיעה בעולם ולא שנו טהאמת אס בעד
כלחיל דעלמא והמה ססוכ ם ובקיא ם בעגנ בם ויטובח קהיתכם מג אןועד
עתה ונם רמה נשענם על כתב ההנ חחם,ט ש חי שנבחר משג הצדד ם
שכתב להגאבד'ק מאדני שעפ הכרעתו אז כתיה בוודא הוא הרב בקהלתו רק
דזסיףלוים"יטרםנסו הרגנ הוא רנ ושנם שתמשו ככתר זכותזה אויםזה
פשום ידברו שכת ה בודא וטד נא והוא רב בק וכו ע"כ דוא פשום כביעא
בכותחא שמעתה קראורו טורה מורנו 1דרוש ברב ם בזמנ ם דנהונן בראו
וכנכון
והנה סוף מעלטה במחשבה חח'ה דעת נם דעת כ אזן מבוא לשום
יהחלוי קהלתכם
תכל ת העגן בפרטות באופן אחר כ חננ בער הקרובהא
קדלה נאה וחס דה בתים ד חכם ס רב ם עכגד ם ח"ו ובק ב ותר בטח
האיר טעטז מעד כם חח כז"ן פרוסה לבל תכל תשל אמת
עננכם
קר רק אשר נהרו בכת ה לצערוירדפו מחמת קנאה,והםתוויררו לחנם
יהרטת מחרקת ב שראל ולחי"'ט 'ש ותורתו ובתחלה כבר מ ת דעת דעת
ת רד בעה שאן כח בשום ב א למחות בקרלתכםמיקבי רב במחנ כם והמח
עשו כהייה בקבלת כתה חאת אעד עתה כ כשבתת גפעסמ חדו
בצענטראי קאמזטע 01דקאמר"אן זאתז חרט 'פגם כשוד ד כ ימען כטד
הקם .א בפעסט יצו אשר כבר ת ה לא נהי הרבטת משך ד שבושת
ער ד שבקות וה קר ם אנש הנבחר ם מקהלתכם יצ1
שאתם ה ותר
יגר וק באשן כאקך הנ ד אז בפ רוש החנ הטמר הגש א
דד
דסכ ט בפעסטגי
וותר
מחרא פדאג%ל נ 9כ גם הח שבתיה רק באפס הותר
תסוךאפיו ום אחד בבל שפן ש ח ועתהעברו כברזמן גד
יסובא וסד*
שנם
י הזמרם האיו שטניות לא התה שדכם ח 1שב חך הדבר לסג משפס
כ
תוה ק עפ קנ דדו וחכמי התעה תא אסרת דבר וחית לאחור (רק
קצר הס אשר בפ רוש ונתנא
מתגה כמכר) וקרה העטרה לכת ה
כפי
בכל הגבור של הרבטת
"ם תבעו שכעד כם לפג באד אחר ק סו מקיםיהשי"ט מה שהפסטץ
רבנ כר ומאה כ אך
אחגם ,מעת הפסק לשלם בעדכם רבוב וצא אשר

יע

ביה

יא

עי

וי

מי

אגרות שפירין

קי"

תואנה הסר מבקש ם ואם נזדקק באופן כזד גחנם וכף %בוא כ א ולתבוע בכל

ער המדגה וב עד אז מנעו בר רבני דקהלותמלנהי הרבנות  1תרבועולם
ח  1יא חד ה כזאת בישרא 4וכת ה רום ריש 1וכה ילמודילמר ולשמור
ולעשות ולנהל מי מנוחות כחפצו הטוב ברוב נחת והרחבה ו ספ קדברי

חף.

עי

להסבן 1ודע ס האמת בעזההת
ד ונכח התורד שנהנה בםגי ואוסרשידם לו
הכותב יכבור התורה.לומ
ועתירתו ולבג קהלתן והצלחך וכ ט בכ %4שראל ונזכה לבג 1אר אל דבר
אוהבו דורש מזיום תורתו באדנה רבה

נ1

צבי הירש שפארא

ד אנ ש החס ר ם ה רא ם וה קר ם דביהמ"ד

אגם אנא אגקוט כח דק
קודד יצלו ה ר עמםועיועל במת הציתות והרווחותבכי אשר
פט ומאוד שסח לב בראות ב ה כ תקטתגדויות שע כאן ותאזרנהענ
בקרא אותם ודבר ם נחמד ם ומפז וטפננים וקחמ ס לעד ולדורות עד נזכה
%קברן גי ות ותקון עולם ב ב ברחמים
פ ק מתקאסש
באעהח ום ד בהערתך אם ח רשבעוה עתרי

קיויו

צבי היריט יטפירא

א) ח ל רתקטת
תקוות רקלות בק"ק קלתנתאררין צ"ו
מסח סערר בקליו רפר ק"ק י"4ו דהאספנו לחזק אח
אנחש חתומי מטר מתפללי
בתקות קגועוח רמסירותמייתו עפ"י רתוד"ק רעפ"'דריי החסידות אשר
קיכוצינו
עפי צדיקי דורעו 'טליט"א ואלו
מקועל אצליני
ו מהב לר"ג א ע וגר בתו דקטנם עם רגרולם דע
א כל אחד מחבורתו
עפ דרכ רחורר ודיראר בדח משד ררת -ת ושלא לדלביש אותם במלבוש "דיצות ח ו
ושגדלו גם במו אפ וקטום פאות דראש לכד פ צר סוף ראוזן ואם חלילך אחד
פרו ,גדר בעמן זר דחוכ על כל אחו לדוב חו בחוד כלשק רכך פצם ושחם ואם לא
יצחת דח וב לגעור ולמחזת גז מלדג אס בקליו ואתר מלטש גקרא מלבוש שלסריצות
ע ו ידונו חמשך תלם ד חנםם דטווכריס לקמן נאות ו ד  -וחלילר לדנית א מב כ
ללמוד בטאנץ שודל ומב ש לרקד כדיקור בחור ם ובתולות ח ו
לשים אשר לבוא לעזרת נשים בפיאד נכריח שקורין שיטעל [א) או
כ אמה
י שקורין ד ט או קאפעל טש אפ באקרא בעלמא גגון לרזכרח וקומות
במצופת [ב]

ים

[א] במבואר רא סור בשו ח רבדי חים 'ו ד ח"כ ס נ ט ובשו ת חשודת ש ס
חק ע
[כ] כמבואר דא סורג כ כשויה ר ח ו ד חיא ס ל ובשו"תאב ,צדק היו"ד

טה

אגררוע יטפירין

יכו

וכדומד וצריכד כל אשד לדוד ע דא סור למ שא נד ודעת ואם אשד אחת תפרוץ גדר
ותביא בגנד שחץ דג ל אד דחוב על מנדלי רקלויז לעשות נפ רמנואר ל-מן אות ר
ג שלא לסבור ישלא לדשכ ר מקוט להציכד זיטץ בקלויז נן יח ד נן צבור לס
שווא מחלל שכת ח ו אפ כא סור דרננן או מגלח זקנו אפ במספר ם כען תער או
כסם וכדומך או מגלח פאות דראש שלא בדת או משחק כקוכיא או מאז שומעם או
שאשוש מגדלת שערד שקירץ א געגע ראארמנן או שמתן אחר מכנ  1כחנות או אצל
בעל מלאנך שרוא מדלל שכת או שנוחן אחד מכרו שסודרען 1ד] ותו ממד שדוא
מחויב עפינ מום דמדיזד או שגותן אח כחו לאשד לעובד עב רד כפררם א ולכל אלו
אן לדם ג כ דעך בדנדגת דקלוז ומג ש עםן לדם לדות ממגדל דקלוז
ד אסח  1אחד מאלו שככר קע מזם מושב זטץ" עכר עלא מאלו רמתארס
לעל אוח ב זג חוב בדמרל דקלוזלדחחת ודששכ1תק אח אשר רעוד ואם
לא צ ח אז אבד חזקתו נקלרז ואן לו שום רער ברנרגת דקלוז ומקום מושכו שב רו
"1נ מדרכו דדעד ואם גם אח כ לא שובאז
מנדל דקלוח עד משך שנד חם מר
דשות נחתר נוד סנרל דקלות גם למנוד את מקום מרשבו ואז ירבו לו דממך אשר
חס כעדו ואן לו ;גד זר 'טוס טענר ומענד
ר מ קרש מקום מושכ זטץ" כקלות אע לנמז 11תובא כחוו שום כח ועות
בקלוז מצד חזקת אנירם דק אם מנדמם עצמם עפ תקמח דאלר ואם לאו או נטל
מחדרממןיוסעד
אשו חן מז

איי

יע

:1:מיעיו;:יין

ים

יתש

ו דפ הסם המגת דלוז ד  1עחכ ם %שק דקיש ח"א ש מש  %דנת
רכשדם רדמהר סדכחם נו גם עם נ נ דמו רק
כלשק ץ ש אשר  %דאנשם ת -
לרבר נלשק אחרת רק ודש
נלשק ודשור] ומב"ש נדקלהז אפ ב
מאמצעזרכתחונשם אסי
וב א סחו נ למהות כדבר בכל
ענש
ושלאלדד לס רת ברם שלא טבל לעת רצ-ךק
ם לדוק
ס
י
כ
בשבח וו ט אפקו ארצהט  --גם רנדנם טבלו עי,ח
ח אם זרק ש ר דץ ודברם בן אדם לחבדו ברבד שכממק או מכח א ור מהנד
נל
גל דשות כ ד ש ש לך
לעדכא"
נס; שנהש אוע ומומר אסוד ללך לערכא"
אגר
רשוח ב ד  --או יטלא אבר ללנח לד ת אוילך %א ק ם רפסק נ ד  --זכוי
ברקלרז
ט כל מ שמחזק כתקר דללו ומתפלל בקבעות בקלוז אפ עג שלא
עלו
כרנרגח דקלרז ותם וכל לריח ממנדל דקלוה כאחר
מס מן דקלוז ש לו

י ש"לריי

נרי

"-נ

רנידם

ו-עי

אםיימן כל אלו דמבואזים שמשכירם מקומם ער 'ט חקה דרכם  1רצו לשוב
מררנם תשונהם וקפלת דברי חב דות ר כפג יפג חלמיד חכם ס חסד ס דאזש
מעשר מאמו דקלוז אשר בחרו מודל רקלוה תם כל ספק כעזן דתקמתיוד דם

ה,

צחך לחוש לאזדרת רחת"ס שלא רחו דגש ס תגדל שעק לצאת תץ לצמרן
ן מהדאר כמבואר כר ס ראו ח ס ל 1
עהיח
] עיף בשו"ת סדר"ם ש ק או"ח סי ע וב"ח ס חו מ ס קצ ו ועהן נדדכ משד
י
רס 1טקט ונחית נדמם פ אתרי פרק ג ס 1
בו"ד
סי
3ד] כמבואר כסם ג לאהן מצוד נ א ובן א תא נתווית חת ס אדע"ז כ ס "א

"

אגרות שפירין

קט

ויי,

אפ 'ד תו
'א אס"1נונ,תדסס מצא ,אמרם ,צאסעז ותקמו
רובא ררובא ורמחזיקים ברתקמת יד מיעוטא עוטא בטלו ררוב ננד רמיעוט ואפ
בקלוע
מיעוט אמחזקים ד ח  1ענים אעפ "כ אץ לדעוברים שום ריעד וזכות
רק
יחזרו לדם רממון אשר תנו בעד מושבותס כעת רדוא ותו לא מ ד
ב חקרת דאלד עשינו לתקנות קבועות לע ולזרע מ אחרינו ער עולם וער באופן
אפ עפ יוראות חכם וגדולידור כ
שאןל
ייסריםרשות לדורותיבאסונלחשמנדות כללעדדדו"
ורש ת יד בעזרת ע סלד לדטות הבננו
דמה שר
ם
וקימים נאממם
אליו ללכח בכל רדכ  1ולשמור מצות 1וחוקו ומשפטיו אשר צור את אבות מ ולא תמוש
ותורד מפנו וזרע נו וזרע זרענו עבנ צ בב א

ים

ועז באעד ח אוד ום א פ מקץ נד לחדש כסלוהרס רלפ ק פד קל מוארדין

צו

משר חייםווייס ישראל סליישמאן משר שרגאסיוויל רז"וו אל שט טץ מאיר
שפיטץ ראובן וויערער ישעי רכרן גראס מנחם מאיר יאקאכאוויטש ח ם
פליישמאן חייה יקותיאל מאגדעל שמואל יורא סריער חיים אדרן עסטרייכער נתן
יאקאבאוויטש נחלי איימער צבי רירש כצק כ"ץ מנחס זעליג רבדן שווארץ
אבררם כ"ץ פריערסאן גרלי זאב כ ץ כערקאוויטש יעקב גרינפעלר ידורגו יצחק
גדגא טוני נדל פל ישטאן ירושע פרייגד טוב גולי סר נר אנרדס גראס
רכרן יחיאל מיכל כלאנק יקותיאל ירודד דברן גראס טוב דוב סג"ל שעדגסעלר
אלעזר יאקאסאוויטש יצחק יאקאכאוויטש יצחק ריילסערט בנימין שאס רכרן
רוד ווייס יצתק אררן רברן שאטען ישעי ווהס ישכר רוב וויינבערגער מאיר
*ריעימאן רלוי דלל פדיעדמאן סג-ל מגחם מענדל מאזעם צבי כ"ץ קלין לעמיל
ן משד אדי אפטדחכעד שמואל ש סאנאוויטש יצחק ארדף
טאלער משד קלי
*ערלשטיין שטעון חיים סג"ל קרויו יוסף מנחם גליקליך פנחס אלימלך רייך
לאנדא
ר
ע
י
ר
*
ר
ז
ו
ע
מנחם
פראנק
ב
ק
ע
י
כ"ץ
שמואל
ם
י
י
ח
משר יצחק לעווי
ירמי
ווייס נחמן ברוין אגטשיל איצקאוויטש שמעון רפדן שאטטען ארי ליב ווי ם
יצחק יוסף קאלמאן אברדם עסטרייבער יצחק אחיעזר מאשקאוו טש נפחלי כמו"ר
יודא רכרן כעק שמואל כנמין דאגציגער יעקד אלישע כ-ץ מאנדעל ישראל ח ים
סאמעט ישראל מאיר גרינוואלר אל עזר צב א יזענכערגער אברדם שמואל
וויינכערנער יעקב ידורך רייך דוב בער שווארץ ירושע ראזטאן יחזקאל ווייס
מנחם מענדל לערנער חיים יעקנ רוטש אסרדם יוסף קלהן אכרדם יצחק
פריערמאן "יים סג-ל 12עגפעלי יוד מאשקאוו טש מחחי יעקר כ"ץ מרגליות
רוד קלהן רור רכרן מרגליות יצתק מאטצען בן ציון יאקאבאוויטש משד
קאסירער אברדם זארגער שמואל שמעלקא סג-ל גאלעט ישראל נראט חתם
ס אברדם יחיאלקליין מנחם צבי בערנאטד חיים צבי רהך יצחק
ואפיטץ יוסףיייי
סשר עלינבויגען רוד ארי יאקאנאוויטש

שגרוע יטפירין

קנח

בה
אישמחת ~כב קראת ועג ת התקנות היקרות ה קרם הנזכר ם וגעש ם
ר רמפוארר נאנאש כב הס ד שי והחברה משניות אשר שם ותקעת
בע

רמכמות מגדול וצדיקי דורינו שליט"א
כד ום א תצוד תרס  1לפ ק סגעט
יע א
ככור הדיד אדוב דרבנ רמופלג רא ד
סו ד בנימין דכדן נ"י גראס

מחמת שאנש רקלות בקשו ממג
שככתוב גס רעת לכן כותב אג שגם אנ
מסכים לדחקנות ומרדאר שכל אחד
מאנש רקלו  1ראו שדחקנוח רללו ידו

י":מ

1ס
ימען
י
א
ער על
ור
י חרס
דםר לוימראאיד לום כייעי"קדושיםיכוצרמיבי
אשר מסר ל לש
יוד' לבכם ז
רוטבו כענ רם 'תן

אחדש ד רננ שולח לידו דחקנוח

י

אח ד כל מ ם ל27מור ולעי2וח ולק ם
מצוח ד כרב אונם ואםץ כח ו חסומם
קרנם למעלר למעלד וו רככו על כמת
יצלחד וכרכר עדי מכד לעלות לצ ק
ועל אור תקננת
נדמד כימעו כמררי

ר::ן:וי::יךך:ד:ן::::
ליקד
כ ד כרז
תיששולח ללמוד מרסאנץ
כט
כר
זפ
וכתולות וכ

כריקוד כחורים

שורל באות ז ש לדוסף גם לדזד ד את
דברנים כום שצריגס לעלוח לדוכן
שילכו בבוקר לסכול כס-זד כמבוארבסי
קב ח במג א סק ע באות ח ש לרוםף
ללכת לד ת או
ולבאר ר טכ שלא אבי
'לן ולא ק ס רפסד ב ד ור דטונ

2:ן:1:7גיבביישייני"ייי
ידרו ש נאדבד חיים צפי טייטלכוים

אכר ק דנ"ל

י,5

אדו-וק משו דאלבעושסאם
אבדק ק ש נאתא

נעוד ח

למראד עג ד תקנות דג ל שק כלו
עלידם חס ד ם ואנסר מעשר דמחסללם
נקלוו אשר בק ק קוו ר צ ו ע' נח
כרם ומצאתם כולם נכוח ם למכין
1שריס למוצא דעת למיגרר מ להא לכל
כואו קל רדעת לפרוץ גדד לדקל ולחלל
כמיל דחס דותא ורארים חקנות דנ-ל
לאשרם ולק מם כמסמרות נטוע ם
לחוקם ברא מוצק וכאשר קבלו עלידם
ועל זרעם תקעת דנ ל לגרור נדר ולעמוד
גצך דפירצד כן זכו לעבודת שכם אחד
בק בוץ נדח' שדאל מן רקצר אל לקצר
וכעכורת בידם ק נשמח כולנו בגילך רנר
וריצר נב א
כאעד"ח חוטט עש ק פ וח כדם
נ ניסן עת ר לפ ק
רק משד בלאאמו ד עמרפ

יאל
ל
וצ
3רי3וי

א) כעודי רעתק דחקנות דחבורד משניוח רפד ק ק ד נאנאש 'צ ו אות כאות
אנחם ח מ מחים נור שקכלמ על מ את דתקנזת וללז נכל הוקד דנח לאשר
ולקים בכל פרט ר גם כעת קני ח מקום מושב ז טץ כבידם ד לפגנו ד  1גלרם מדוע ם

אגרות שפירין

קסם

כל דתקגות דללו ולס דתנא ם רמנואוים בדתקמת קנ  11כל אחד ואחד את מקום מושבו
ככידמ ד ואץ לנו רשות לוח אפ זוז כל שדו מדתקנות וכל מ שיעכור אף על אחת
מדם אן לו שום תכ ער ומ-ום מושנו דן עפ דת ורן עפ דו
 ,רמד נר רק בפ
רמכואר כרתקגות רכתוכם פר ואלו רם
אן בל אחד ואחד אשר מתפח לחכורת  11על ~ 1קבל ולק ם לרויג א ע וב ב דקטנ ם
עם רשול מ רע עפ דרכ דתורד זד ראר ורתם דות כדת משר  1דוד ת א) שלא
לדלבסי אותם במלבוש שדץ ופריצות ח  1כ) לדשגח על בג רם דגרול ם על דקטרם
סאות רראש לכד פ עד סוף דאוזן כדת וכרלכר ג) שלא לדג ח אחר מבג  1או
ש
רל
י 1ללמוד חכמות חיצונ ה ,שטוררען ,ותר ממד שמדוס עפ חוק דמר נר ד)
ת
גו
מבנ
שלא לשלוח אח בגו מרצונו לה 2בד שלומד ם שם חכמות חצוגות בפררם ר) שלא
לרנה אחר מב נ ללמור בטאוז ערל ומכש כ ליקד כר קוד כחור ם וכתולות ח ין
שלא לתן את כתו לאשר לא ש משח ת עונד עב רות נפדדס ר ל ז) שלא לתן אחד
מבנו נחנות או אצל כעל מלאבד שמחלל שכה
נ] אם תל לר אחד מנכנ] חברותנו פרוץ את רגדר כא מן דדברים דמכואר ם למעלד
באות א אז רח וב על כל אחד לרוב חו בלשון רבד פעם ושתם ואם נאלד לא וסר
ולא שוב מררכו ררעד אז אם פריצת רגדר רוא ע כ ב  1תברר רדכר שלא עפ רצונו
עוש ם את רמעשם רללו דח וב למחות ולגעור בו שלא לדב א אח כ ב ררע ם אל
רכדמ ד פג מד ואס ח ו כרצונו עוש ם כנו כזאת או ח  1דוא בעצמו סור מן רדרך
דמבואר בחקנד א רנ ל אז רח ונ על מגרל רברס ד לעשות עמו כפ דמכואר לקמן
ג] אסור לשום אשד לבא לעורח ם דן בקבעית או באקרא בעלמא כגק לדזכ ו
נשמות וכדומד נפאר נכרית שקורין רארשהטל או במצנפת שקורין רוס ואם אשד
אחת תפרוץ את רגרר וחבוא בדברים דג ל או כנגר שחץ לעז נ אז אט רעוברת ר א
ו רח וב על מנדל רברמ ד לגעור בד ולאמור לר צאו ואס ח 1
לא מגש בנ חכורהנ
מנש בנ חכורתנו ר א אז דחוב על מנדל רברמ"ד לעשות עמד כמבואר לקמן
מעשר
ר
ס
ח
ח
ש
נ
א
ו
א
ר
מ
ם
ם
ם
ח
ד) דח וב על רצ בור לבחור ג אנש ם
ושל
מן
אנש רקלר? ודמד קראו מנדל דנרמ ד דמר עמדו על דמשמר לרשג ח על רתקנוח
שלא בטלן  1וגס בל ספק כתקנות דונו דם וכן כל עגה רבדם ד כעגגי מב רת
ובן קבלת דבר חב רוח על פ רם ד
ורשכרת ם
ד] ראש ומנדג כקרל אן לרם רשות למכור או לרשכ ר מקום מהרב (ז טץ) בבדם ר
אפ לא ש שדוא רוצד לק ם כל דתקנות בל נטילת רשות מן מנדל דבדמ ד ואם דם
סב סו אז מותר לרם למכור ולרשכ ר
ו] ראשי זמנד ג דקדל אן לרם רשות למברר דלרשכ ר שום מקום מושב אפ ברשות
ממל דבדמ ד לא ש אשר אנו מק ם דחקג1ת דמכוארים באוח אכג ומבש כ לא ש
שמחלל שבח אפ בא סור דרבנן או מגלח זקנו אפ רק במספרים כען תער או מגלח
משיה שעו
 5ארת ןואש
נרה או מש"ק סוג "ו ס"; שמעג " 1שאשתי

י

יש

"

שי"

" יו

 ]1תן ד אשר ננד 7;,סקוס מו"נ 72מ ו ן נשיה ימנם ולת"נ  7מקנסו
לאהצ אחר אפ רוצד לק ם דתקגוה ומבש כ לא ש שאנו מקים כל נטילת רשות
משאקף ומנדיג רכרמ ד ודם שאלו בעצת מגרלי דברם ד וד אם נולם סב אז
מי
מזחר לו לסבור או לדשכר מקרמו לא ש שמקבל עלו כל רחקנות דללו דוקא

"

אגרורנ שפירין

קי

רקונר בא כע או ורש  1לזכות ברמקום מושב
ן אם לאחר אריכת מם ושנ מ
ח]יכ
עלו כל דתקעת דללו לזכות בדמושב ב 4נט לת רשות
רשות אפ רוצר
אן
ו
מראש ימנדג דברם ד ובעצה מנדל דנרמ ד ואם דם סבמז וכן קבל על כל
דתקמת דג ל אז וכליבא על מקומו בשלום ואס לא מב מו או שא ע מקים דחקנוח
או לא וכל לזכות בימקום אך ראש דקרל מכדו אח מקומך לא ש אחר וכסף אשר
קחו בעבורו תנו לר ורש ואן לו נגד ור שוס טענך ימענד
ר  1אחד שכבר קנר מקוס מושב בבדם ר יעבור על אחד מאלו דתקנוח רנ 4
טן אם
דחוב על מנרל דבדמ ד לדתרות בו ש שוב ותקן את אשר דעות ואם לא צ ח אז אבר
חזקחז נב דם ד ואן לו שום דער בדנרגח דברמ ר ואת מקום מושבו שכרו ראש
על משך שנר הממר ואול כן כך שוב ואם שוב צרך לקבל על 1
ומיךג רקרל
רבר חב רדת לפג מנדל רבדם ר ואם לא שוב או דרשות נתדנד לראש ומנד ג דקלוז
ואו שנ,
%שן  1"7נוגפו
ימנע "ת מקתל ש""ר נמנומו

יקבי

לי

שי

ימריר

י%

י,

"%דנני
מ שאנו סוגל
ת 7ה'נ 7אפ
),%זיזיתז,יימסשי" ו7שיאייון יפ
7ק מעט שלא כעןנתהעו
י אפ כשדי לו
ר
לעת דצורך או שדוא מספר את זקנו אם ר

:::ךו
:

דתפלד

וכן
אר צ ובשכת 1ו ט לא וכל ל רד לפג דח כד איש שלא טבל א ע קו
,
ןדםיניתם סני
מינת נמאן י %רךי5
"1 ,נך
1נ 1סינ

כני"

נשו"

י

א] רפנקס ם ורנרגח דבדמ ד  1נכתב ם גלשון וכתב וד ש דוקא וגם בעת אסף רעם
אל אס פד דברו רק כלשון ורש אשר כל דאנש ס דכשר ם ממד נחנו משתמשם בו
וגם כב תם עם ג ב דברו רק בלשון רזך וסנש כ בדקלו  1אפ כעזרת גש ם אמורים
לדבר בלשון אחרח וב א מחו כ למחות בכפ כחו
יו מם
ב] בל מ שמחוק תקנות דללו ומתפלל כקביעות בברם ר אפ ען שלא נקצבע
מן דכרס ד יש לו דעך בדנרגח דבדמ ד 1ג 0וכל לר ות ממגדל דברמ ד כא מן
דנג ד ס
ו אפ ר ח  1רובא
ג] אם ח  1ברכות דשנ ם מצאו אנשם וצא ם נגד דתקנותדלי
ודמחז ק ם ד  1מעוטא דמעוטא כטלס דרוג נגר דמועט אפ רמ עוט דמחז ק ם ד
שוםיעד צגות ננוס ן וק מנוו מקומצתן ",וו

נ:

::עבורים

י

?:מ:%נ;2

ד] דחקעח דללו עשנו לחקנוח קבועות לע ולזרענו ולז  1אחרינו ע ע וער באופן שאן
לרם רשות לדורית הכא ם לשיוח ב ד מן דדברים דנ ל אפ עפ דוראח תכס וגדול
דרור כ דמך שריר ם וקים ם נאמו ם ונחמד ם לעד ודש ר בעזך ע שיד לכאן א
מאנש חבורתוו פרנסך כד וח וככבוד ולדטות אח לבבנו אלו ללכת בכל דרכ1ול דאר

אתו בל ד מם ללמוד וללמר לשמחי ולעשות את כל דבר רתורד בארכך ולא חמוש
דתורד מפנו ומפ זרענו ח ז עלג צ בב א
%נין ס ש5
1
יץ ?ג

ייסי?מתימקינין"ץ:ןדיי

ס%י'

יי

"

י"
ימיי

ס

וע ז בער"ת דום אור לום כ לס ותלך לדרוס את ד חער ב לפ ק
שמות דחתומם משר ריטש צחק נ כ דוד צב מערץ אבררם ח ם שפ טצער
שלמר שסערן דנך ראסנער עק בא ד-טש שמואל ת ם סיס מנחס
מ של
נלרכער שראל חיים נ ד דק אנררם פריעד רק שלמד המדן נ ד משד נדל

יין

אברות ששירין

קי"

ז ישמור לעש ת לק ס בכי האמור
גדולות שנו כא ,ואשר רעם שככהי
אומר והמשתדף ם 'דב א ד עמר מכח אף
ומפורש במשמרת "לם ודננ
הפועי אטר בם וטוב 'כם בעו-ז ובעזדב שר ח.כם זכות זד עמוד 'כס
הזרעכם תרע ורעכם עד ב את דגצ בב א
תעה ח אן ום כ גט תער ב מעקאטש

י

.

צבי הירים 'הכירא

נח

בד אר יום וצעק ט אדר ב תרלב מולאמי
כבן קרת הגב ר ם דרם ם והספורסמם כשם כבן האימנה
הי"ו" נ ת הדפוס הטפואר בץיבא
והאחים
לתשו קרתם הגה כת והגהות על ה רוש"מ אן את בעקד הספר ם
"דיוח יבם כעת רק זאת אעורר אתכם שלא עלך ע 4דעתכםיערב פסוית
חוף הרישימ קדש ס שהרפ ם הו פן הספזרסם שהוא דר כעת במדנחנו
וגודע דרכ 1שהוחזק כפרן ומשקר בטלתא רעב דא"ניו ומה שנתגיד כבר
מעשו כאשר כבר נדפסו ספר ם שים ם יגונות,ופו ותחבו"וחו אן עת האסף
פה עב פ באדא תזהרו שיא ידדפ ם ממד סדדפ ס דוא 4א םג 41א מקצתו

רים

אדלער אברדם מרדב מארק שמעון דוד סג ל סר מ דוד אררן פר עד טוב צב
בר מ של ט א צחק של סער צב ד טש אלכסנדר משד קלין רק משד עקב כן
פר עד פנחס בל ער חים פארקאש שמעון וסף ז וגער דוד צב שרי כער כן צון
דהטש ח ם ן אמדם נ"ע וסף על=גען ושערק ר לכתן מכל שפ צעד
ל
לשד ולק משר וךדער וסף צב שאמועל ת ס ר טש כרוך גלק נחום דכדן
אבררם ודא פרעדמאן מנחם בערקאווטש חץם קלתמס עתוארץ דק רושע זרח
גאלדענבעדג דק ח ם אר קוסערשט ן דק דורא ורל ואטר רק חזקאל שרגא
בראך אכרדמ צב שעורפעלד עקב רערכסט
רסבמת דגאומם רצד-ק ובו מרן כעל דרכ תשובר ומרן בעל עצ חי ם זצללר-ר
בעד ת דן בל קר ראתר ענ תקרתגדיות וקבועות שע כאן אשר נאמרו תעתו
בב רם ד של דחנודד משגות רק ק נאנאש יע א וק ~ע וקבלו על דם ועל זרעם ולא
יעבור ורמקולו ד בעדיכם לק מם כאורך מ ס ומתוך עושר וכבוד מ מ נס ומשמאלם
ור נועם ד על כם ותתבוכו ממעקף דברכות ותתזנד ענת בבנן בתמקדשתו בסדרר
ביםנו
11
ק ר ק שעש
ר  1אב בשמשן ש "ו נ
עם נ

ייו

,

,

א) רמרפסט בה לנא וצו לררפס וירושלם עם דוספות ,כמו שעשו בש ס בכלז
זרת-עצר עם רמם בעל ררב תשוכר אבל בל ב מחמת רמלתמר לא צא אז דדבר מבת

קים

14גרות אספירין

יא הרושיםי
0המזי
וצא

ף שהמגמא הואולא מפרוצצו כל 4ולא שוםחג ח מאתו

וב
ב על טף
ואחתום ברוב שדום וכס ם ב קרת הכבוד והננ שסח וטוביב
הדבר,ומדפס ם אתם ד רושלם משובץ בפאר דגוכ ורגהות רסמולאות ספו
ה גמור בעדכם יטובח בכלי כי רושו ט

צבי הירש שזעירא

,ה טכ רכזן ר שתדפסו את הפ ימהר בננסת זל שדה הושע על
ד רוש'ט כמס שנמצאו כמז שנדפם בקהצמדאנדנא עם ר רושלם בפג ם

נט

ב ה ועש ק תזרעתרי"ג סונקאפש ע א
כבוד קרת הגבר ם הרס ם המדפס ם המפורסמים הפ רמא
הע" בווינא שוכם ם
האלטנח והאחים
כבודהירושים ונתיצת הרפסתו כפאר
הננ כתשובה סד על קרתם
י
ע
ס
י
ו
עוז ותעצומות וחנה כמכתב הקודם שכחתי לעוררכם עוד אשר בה רושלמי
דפםז באסר בכסה מסכתות (טס שבת וסדר מועד) נדפס הפז טסה ומראה
רפנםימעיד אחר חסם ולא ע' הדף ובאמת הוא חסרוןנדוי כ הפג משה
כפג חסה מארים יפרש דבר חרחטימ ומפו אט חים בפרושו ושם נדפם
רק הקרבן העדה על הדוס בסם הנד ע"כ בוודאי צרך לתקן ולחדפם על הדף
בכולן נס הפנ משה כס
ועבש-ו חזות קשה דא ת במכתבכם כ תדפ סוהפיאטען מפיעפדק,ב בפ
וכרעל הדף אוטר באסת ה" בזה דבר המוךוזרוכדחית יצ בא בארעאונורא
בשם שמיא על ונט למסח ותההונם לסעפה כ וכן הוא מטהכר וסננו
ד כלל
האחרונם אם כ מפורסם הוא יחרף ובק גדול אבל פרושו א מ שי
לד רושלה רק תלה אותןה
 .ט פלפויו בד הפוסק ם ע"ד ה רושעם בכסך

רים

אל הפועל רק כשנח חרפ ב וע ד ריורצלמ קדשים עת כשו"ה מגח א (ח"דסי נ ר)
מ"ש כזד ובסופו מסתם בזד ל אולם זד רשבהן לו לדו-ל סרס נודעת מנכלותיו
ג מ דלמן אולמאן ג
ותחכלותיו אמנם עתר באשר נודע ל מתץ 1
מגראסוורדחן אך נתגלו חועבות'ו חרקו-ו של 717דיע ב בורא אין ברא לעה ברקו
ומאז ורלאר לא רצ לקבלם מרפאסט ומצור לפרסם כד דלא ליגררו אכחרי ועתד
רגיש לדי ס שאלו שלום דהצלם מדר"ג מרווארט כדו ס מ ש דשנות ויוכחות נגד
ושלט של קדשים ובפרט בסופו בקוג זכדק לרור אחרון תסמורמר שרצד ליחסו ליחר
דנ"ל וב"ר נ לא בא לתק -כיודנו
ועד ראש דקזרא אי נחפרנו מבורץ של
שמדתמוי
שלך דפדפן דלו ור ר
מכל טעות עכ"ל
מכל שגיאות
רקיושלמי רטחייף
[ז"ל]

ויצילי

אגרות שפירין

קינ

ו עד שבא אח"כ
מקומות ואנוכ"י פ להרויטלס רקהוא הדפסויעצמוזכויכ
,אח ק חוב ב כנודע ומה שתחפצו בשב  4הפלאטען מפיעמרקוב שכבר המה
שכתבתם) רנר גם
מסידר ם כן ~ויא תוכניו ישנות 4הוסף
רושלםע'דפהגעלמזרןקוכבמי
א תואר ופא הדר 14
י
הפיאטעןהאיו מכפ יטאנ רואה ה
ריהרושים כשתקחו הפיאמען שיבם באותות
ומס לאיא ה ה פ זהדי
מטושטש ם וקטנם בהפ וכיצא עב מצאת אע להגד לכם באסת חוזת
דעת ולדעת אן כדא ישח ת את פאר ד רושלם
ואחתום ברוב שיום וב ט סוק רכם כערככם הרב

צבי הירש שפירס

ב ד ד 1שיח תרס ח
ו ופו
לה ה כבוד ד ד דרבנ דנגד הספהאר ונכבד מאד בעלהיכ
דעשרה בעצרקען צ"1
הנבחר בןי"ג"י אגש'טנהיי ועד
אתכבדח נא לקרוא אותו כקר אה של ח כה כ אבה נאיבוא 'קחת חבל
באס פת ה"נ אנש מנהל הכויי שתה א ה בוםג ו שב הבעל פה ק יאשר

הסויי

י

א) רנר סוד רנאמן ובסס רדמן של ישוב א בזר אשרגלנומארציים ונתרחקנו
מעל אדמתנו דמר יכוללם (ממעות רמבעד נ) שגקרלו ר רודם מערירם מכל קצוי
תכל שרשל בו מנגד נפשם לעזוב אח מקום מולדתם אויר ארץ רעמים  1עלו דכואו אל
דאדק אוסד נשגע ד לאכותנו לתת לגו לכלות שם ימידם כתודד ועכודד על ררן
רקודש כרות שראל סבא וע ז סדו אבות רעולם רמאורות דגדול ם ורקדושם
רקרמוניס כמו מרן דב ת וסף ודאלשך ודאריר-ק ז "ע וברנר ואחרירם רחזיקו כל
מצוקי תכל ראש אלפ שראל שככל רור ודוד ושפרושו אחגו שכגולד תרומת
דקדוקים צרקות ונדכות עי קופח רמכעד ג לדיות לצנור רשטער על רמח ועל
ארץ רקודש רטרו לכל מר נד ומחתר כולל מפ ע שאגש כסמדייר זו
דכלכלד לעני
כשעלו לאד"ק באו לדכולל שלרם ודחזיקו אותו מקופת רכולל של כר מדנחו וררכ
אב ר וראשי רקרל מדמקום שדלך משם דעריכו אותו אםיאו וכמד שרצף לתן לו
ובכן נתקבל לד ות גמנד כין אנש דכולל
ודגר ע ר מונקאטש ועשדר גלילות (כטרם שד לכולל כפ-ע) ד נחלק לשח ם
חלק אחר ד שיך לכולל נאליצ א (רראב טש) וחלק אחד למולל וויזרצא וע ז א קלע
ררכד פעם ם שזעים ח ח שרצו לנסוע לא רחו אותם שנ דכולליס רנ-ל זד לזד עד
שנשאר קרח מכאן ומכחן ומן ר עוד כמד דיזיקות ומברעות וכו ע"י שד קדירד דבי
שותפי כנ ל וע כ נתוועדו דרבנים וראשי דקדלר ממתקאסש ועשרך גלילות כתחלת
שנה ודם-ז ונמס וגמדו לדולק ולעשות כולל בפ ע ונתמר אז ג אנקכם לסנדל ועד
דכולל ואלו רן א) דרב רוד צ מו ר צב שם וא ראבד ק מינקאטש נ כ) דגר-צ
מו"ר זסף ר ב אכר ק קאסאמ  "1ג) רגד צ מו ד יעקב וקיל ט כ נ" ראבד"ק

קיד

מגרותן יטפירין

נחהן מאד יפקח בעגנ רכולי בענב ם רב םוגרוי ם אשרביעד בם 'א גוכ'
י מפעינו חי פות מכתב ם
יפטת מן או שסאו ונם מתת דן וחשבוןע
בפרסות עוד זאת נחפן 'העד חד יע,מת כ ברובעסי ויגעד עלתר בדנו
א
ייחחן את דגט א מבחר טדראג טש שעם ד אתנויד 1או *פירד
הבלא אף בם שיתו דתראה שב פעם םיהנש א מוו עיצא ש תאחד עם גש א
""צאן לבררו חד ד נם כצדם ,מען דבאדדבר "ד נמד י1אתאנמא

ביי

יאלאתא ד) רגר צמוד אררן ח סו דאבדק בענ-קאץץד) דגר צמודפנחס
ח ם קל ן דאבדק סעלש נ  11דגד צ מור שלו גב דאכדק סתאלווא ט
תכרם מז ד צב ה'עעתער רד ק הלל מעד קאתץ סתןן תער רותד ,קאט רער
רכולל) ח) דגבר מו ד חזקאל צב דוזמאן נ רד ק מתקאטש ט) דגברר מאר
מעוררך קאסאנ ) דוב ר אלכסנדר נושא וו"סכעדגעד כעדעגסאז א) דגנו ר
פכול דארטמאן ב ס כ) רגבר ר אדרן שע שט-נכערגער מוושא יג) דגכר ר
נטע וו-ס ווערעצק רגבר ר משי נ מאן מבריד גליל ב.ללטקואכדאלט ערועמץ מאון כי
אלו רקדישו מעתותיו עד שרב או רדכרים לידי גמר
אמנם דכוללם מגאל צ א וויזניצא לא דסכמו לכל זד ועכבו בדבר ונגמר לעמוד
לד ח מזכל א תכל א (מווזגץ ר דדין רר ג מו ד עקב דאראווץ ארד ק פראכז"א
ד פנחס צ מבסנו ם יאבד ק גראסזוערדתן ומצו
ומדראס טש די דד-ן דד ג
מ
ימו ר אליעזר צ קערריבד ק בערעגסאז ורד ג מו ד
דעשרד גלילות ד 1דד נים דד ג
משד שפ טצער רום ץ דק ק מונקאטש וכרטבם דצדד ם נבחר לראש רחמש רד ג
מו"ר מררכ ליב ורוקלער אבד ק מאד מח ס שו ת לבוש מרדכ)
אך דד ת נמשך ונשמט (ע לקמן בפס ד רר ג ממאר) ע מ דחאספו דד ג ועשו
מרירנים רגאונים נ
פשרב רתר דבר רפשי
תוקן רכתם אשר נגמד עתד כעת אסיפד כללח רכולל מונקאטש ועשרך כעצ רקען
יצ  1ומקודם ר תד כעת אם פת ררברם דג נ ונגמר בהסכמת כלנו כי תם לכולל
דראב טש ווהניצע חר  1ס ד  22%כ כ למאד מכל שנר מדדבנסד מר ש ד ד לכוללנו
כל נכון דדו?אות כלל ומזד הגלחו " 11א למאר לדרארב טש וסך %נו למאג
רנותריפ לוויזנ צע בכל שנד כאופן שרמך נש א כולל דראב טש ווזנ צא מחח כם
כתשר נחגו עד שנתיסד כוללינו כפ"ע כן תנו לרם 1ק
לתן לדגדהיס מכולל רם -
עתר כדחלט עב פ בל מגרעת מאשר נחנו לדם מקודם זאפ ד מותם מיפראצענטען
דג ל מאשר יחנך לדנדחם וכלו לתת לער כוללידפ באד ק וגם צד כולל אחד
מדגזכדיס לא מצד לק ם ואח ונם לאשר לא נתן לרם דפראצענטען ראלו רק כאומן
ש חתמו כל אחר מדוש א ם מכוללם דנ ל שאסור לו לקבל שום נדבת רמכעד"נ מכל
גלילות כוללנו  -אז  -מ שלאייצר לקים ולחתום כגז  -לא קילח לודמך
 11%ורק ישולח כל דמך  22%לצד דמקיפ וא"
פשדד רגז וש חתום כנ"ל ורמקיס מרס
דוש תן לדנדחים גל דארבעד רבעם לשנד שקבלו תחלד משני דכולל ם
וגס נגמר שלצר שלא רצד לקיפ דנז לקבל משרד זו מחרם בו ררבנים דג נ"

אגרות שפירין

קי"

צר כ ם גם אנחט 'בחן ב ד נ ם מצד ט ובית רשותכם והמכמתכם ד'א
לזאת אבקש שקו כ חבשו נא דם המוב'
תדעו כ לאאת,י
אהדצאתולב
מאתכם" חם דעו 'טען אח ק ימען אח ע בג עשרד
י אחד
למעןכ
היות אשר אך א 4ע ענדם נפות
ד דךש מצפד יקראת בשכם 'שלש

י

צביהירים "עירא

דח מ שאם לא רצד לקבל רפשרר או טא בדכרח לר ח כמשך שלשם ום לט
ככר לרץ בנד וכראשם רדגדחמש ראבדק ר מאדנ
דבדצ דנכחר ששכי
לרב לקבל אפ פ א מקופת רמבעד נ מדבעצרקען דכולל ע וגם
ש גמרו בד ח אסור
אסור לשוס א מדמהנדנס לשלוה לדכולל ם ונזכרים ובפ רוש דוחנר ש גמרו עמדם
אב רצד מ מדם לבוא לותור ק רק לפג רביד צ דנכחר ש שבו כבר כזר וכראשם
החמש רנ ל ומובן מס לא שאם נבוא לר ת אז אנחנו מבטל ם דפשרד רנזכרת ואין אנו
מחח כם כקיום דפשר ויקוב רדן אח רדר ומובן ממ לא שק ום רפשרר מגש א
פ
דכולל ם דנו "תנו ג כ שיחתמו רמרסמו א סור שלא קבל שוס אחד מרם אסי א
מכל רגלילות דללו כל שום ערמך ור פד דמורשד מרנררים וקבל כקאג ס שאם
מתו רפדאצענטען כנ ל אק לדם שום סו מ ותרעומות עלינו עוד ולגמור כ ז ד נמטר
מאתנו דח מ לדגשא אשר בחר עתר באס פד רכלל ת
כז נעשר מרצוננו רטוב וכאעד-ח אוד ליום ד פ וארא תרס"ט לפ"ק מונקאטש

יעד

יא

"נ ד דק) שם
אבדק ק מונקאטש
דוסף ר"ב ברר כ ז"ל
אבדק ק מ קאסאן ודגלילות

אדין 11ים

אב ד דגליל כנעושקאת טץ
שראל עקב יוקל טחסלכו ם
אכדק ק שלאבא ורגלל
שלוס גאלרנכעדג

?::י:ג

עח ,שח וי  %נ נייטב
אל רבדן בדגר צ סרר זצ ל
אמד ק וו

י

נאםן

אשר זעלג גרינצריג
חום ק וכלדא

נושד כלאאודי

ד עג!רס ז"ל

אכר ק חוטט ודגליל
פנחס חים רק נדגר צ מורש ש
אכדר ק סעליש ודגליל
שלמר מוסד כדגמו ד אשכ"ס "1ל
אברץ כעועגסאז ורגליך
ח ם אלעזר שפר"
ראבדק ק מונקאטש ורב דדגליל
אל קלוי! כדגר צ מודש ש זצ"ל
1

"נ" ,-נ::עי?12ןייי
"9

רחל ה"נ "ז נו"

שלים גה לאגרא
חופ ק חערעצק
חסם וסף א ינענטשיז
חום ק דוקלווא ודגליל

קיי

אגרות שפירין
מא

ב ה וט ה צום הרביע דפוך לששון תרס ה מונקאטש
סוע ה חופ ובו וכו' טויה
כבוד ד ד הרב הגאוןהנדוי מעה
די
דק"ק חזסט והנץ ל
נב
ומא
םא
סשה גרינוואיד
אחדשתה דגענ קרתו ומחמת כ השיח אן ידרש אשב בקצרת
האומר דן האמתידע לכל ג הננ חפץ טסן טקודם פה'טעה א קדדם עם
כ הס חפץ לנסק מ ד למקש הרחצה יתרשת טפ בעה ומה אעשהכ רד ן
בדסכמת ההא רצה יהשס טהי דעת) א,ה שבעותגכ מחסת העדר

שי

עי

חד פסק דן מדנאון רחמיו ראבד ק מחד של ס"א
בדבר חדלוכדח רמשפט אשר מן כילות ע צא דראכ מט עם כולל מתקאטש ועשרד
בעצרקען אשר קבלו עלרם לדק גזול ב חבל כ וכל דצרדיס סמכו על' לדוח חמש דמכדיע
בנ דם וגח מנחם אב דעבר נתוועדנו לק  7אוננוואר ור רמדוגר בירו מכל לעיי
ב את מקוס
דמשמס ער אחר גמר דד ח ואחר שמוע גל רטענוח מכל רצדדים ולאחר שכבר דחחלנו במשא
ומחן של רלכד עוגורינ ומורש וותרצא את מקום ומשפט באמחלאות שונות כאשרב ארת אז
גאורך אח כל פרשר רעבר אחר חג רסובוח דרשהי פעם אחר פעם את כבוד דוד נ מפראביזנא
נ רריץ מצד 11זג צא לגיא לנמור דמשפט וקבעת לו ומן אחר זמן ורחר ברשמטוח שונות
ולאשר ראו ררבמם דנאונם מרעשרר בעצירקען דנזכרים כ עגוב רד ת גורם מגרעות כאס פח
,ידול לכולל שלרם מכל רצרדים רתאספו ג ום ג  1טבח רעל ט ונועז
שקל רקורש ומסבגנו
מקום לבוא לעמק דשוד עפ פשר ומ שלא רצד ,קגל אח רפשר ולא בוא לנמור דר ת עד
שלשס ום אד אוסרים על גג רנלילות מכל לשלוח לו שום כסף גרבות מקומת רמבעד נ ונס
אסוד לו לקגל שום ודבות מכסף קפת דמבער נ עד ש בוא לנמור רד ת
וןררשת מאת ררכנם דנאומם מרעשרד גלילות לש14ח ע ז ד"ראד ככח ב ד פד וכן
ית
שלחת עור פעם אחר פעם דזמנד ויתראה ב ד לדד צ מווזגצע של ט א לשלוח לנמורר
ככח ג ר לכופו לבוא לד ת
ונם רשל נשלח לו משרי דגבול נאחר כל דרשמטות רשיב כי
בעה אחרי שווא דתובע שחד אץ ברצונו לתבוע וא;נו שולח דרין שלו ולאשר לפי דמבואר
בסס ע ס כ ד ררכן ש ש דיזל לד;הבע אפ ע רוצשח רקול אז דחוב על רחובע לדציע
דבו-ו לפר דב ד בל רשמטד ואם לאו מוטל על דב ר לחת כחוגוחחיםב ד דנתגע לסללרקיל
מעל  1ורבא בג ר דדכר דוץ שעיב1כ רד ת נורם לשלפח ר כשקל דקודש ונזק רב לסוד דכולל
באד ק ובתו ל 41ץ זייל נכסי ותר מזד וכמר רם עג ם רולך לטםון ודענ-ם צועק ם במר

י

אי,

יתש

ית

הוד ק כ רכולל נלנקאטש ועמן-ד גלילות דוא
לכן מצאת מחו כ א ע לחוות רעת עפ
כחזקות כשאר רכילים ואסור לשוס כולל לרםנ נבולו בכל ערגם דנונעם לבולל באר ק
ובחג ל ולגר' דרגים דנאו; ם מרעשרד גללוח דמב1אד גיפראטא7אל מיום כ  1עבת רעל ט
שזמ נסך נדנת מ"געד נ
דמד שדרן וק-מן ודא סור אשר עשו על דמחנדג'ם מכל לשל",
לכולל אחר וגם דא סור על כדיל'ם אחרים שלא לקבל את נדבת קופת רמבער נ מנלילודררם

אגרות שפירין

קיז

2ר אתו והוכרתו ינסוע לטע נות ד שוער עבז מפכ דדרג במכתבו שיחת
עתה טנ 'ההנ מדר א צ קערנ מבם ש באגם מטקזם המרחלןבשבועהבע'
ימקום הד ת ואקוד כ שמע ידבר בעד ואם כ דנדו בהעדר הבר אות
מאיד ואשלח של ח טוחד א4ו ב4נ יטרחץ פאיענא במארמראש

י

ואשר כתב כבורו קח אחר במקזסו זר א"א 'עשות חוש סהר ס ד ואם
א 'ה ות חמש כ ש 'דן בזה אם כ
הנד כבזדו כ א א ידק ןמשנת
יפקפק כמואיו שדד נ םמע נ ם מקודם
בתשו פג ם מא רות ןח ב מי קנטז
יפ סדרזכותהבע ד עבפכ ,נדוג עמא ומנגדנ דד נ ם בזדגי
ו דעתם כבר
בזר ותר מרא עד שד מקש וטסים ועבז 4א רצ ת עכ פ א א 'הק"ן א
לה ותרןשיא למד מה ואנו בק במטהענןמעים כ החמי שומע
טעמת הד נ ם ואסבר  4העגן וטעמת הד ת ודפלפץ םשי דד נ ם ואסטר
משא כ אס דוא חדש אנם יעביהס :ר ופרט אם מצד א ה דן ואע
בק בהענן וחדש אציו בודא אסור מד ת לא צאדרבי יאמתוירדן
ע 4דברו דד ת ר"

גי

ביי

ורצת יש זח את רהנמהרשז כדם נ דום ןדפדקבמקש דניאך
יאשר אנ מסע ימקש הטרחן אא 'טוב את הערנדיה יאלקם כ בבי

י

מיד דיאר ואם דעת ש סב ס ברדנ ל כנ ריב גו ש' מ א ד ת
שיקו 4ד ן במקש דג' כ באמת כשי הואיד ת מר מטעם ם שאן עתיבאר
בפי אךאוי ה ד 'דם מז עץ טעםם ירשם מ עודיומ
ר כ בשב' זרנכ
מכסו
כ תא ע כ עש ת של כני ש4א ה ד
ק ד ן אחרי
רשמט"
חיבג דרב הני הס מטכםווכי דר מחזג צעק ישחח את בם שיטא
על
ורזם ת עזר ט 1וצ א לאור הדבר גב חוב וכי טוב סלה
דבר דדו חרש שי ם תורתו וצדקתו באהבה

יאי

צביהיריר יטפירא

כרן תדם עשו אחרב מצדם לא ד שה עכר רשמטד המר רענן כמח גס עתד דן לרן

ין

לפשר

ימ

מות

שן

סי,ץ

י=

לקת

ירין 1,-,סי.די,

חיץ מך דת סחת מקעת דטלל ש ר ט ש מ ש ט שם מפס כל דסתבם ודיסקט של
רר ג תל נעשר קילש ד שר מדת ~שמורם =מם שעבד משם וע קמוק משח

כ

הנן י" =ו)
ע " יתייי=י ול,י"'ייךיי"יי7ה"=" יטש""'י"י

מח ס

ארכי

שראל

ופטר כ טיק הרציו

"פגרווע יטפירין

קיח

סב
ב ר ום ב תרו תרם מ לפ ק
יכבור ד ד הרב דנאון דנדונו מעוז זמגד' צד ק ונשגב מפורסם 'שם
הו מוח סיטה גרת"ד שיט א אגדק חיט עא נשא
שמדכה דאה ק שבב א
אחדשתד הע מן המן עם שאחר שכן נעשה כאשר גסרמ ותבת
לדד צ זמצא נ את תעשה ודעסר ק כף הגעג מעש כ א ט נהב ם
"פירד רק טקוב רדן את דדר וב קש לדשגעוד רפעם רש ק עבור דהג
ן מכאן ומאנגוואר רשונות
מפראבונא נ זדנה אף אמנם כ כבר נשיחי
שונות ובלא ה וגל ,בא אנן לא רצ תיהנ ח שוםעכזב וסגעד ומהרת ע
אדהאקאט יבקש עוד פעם רשוו עבורו ובום ועש ק העבר בא משר
רנרענצוואכפא4צ כתברשיוןבכי תוקףועוז עצהו ט ומדרת לשיחוירר צ
מץזג %א כ ישיחויפראבזנאיאמיאת ינכזן יען פרא ת כ אננו סומך ע4
כתב רשון הבא מאתת'דו ואפשר רצה 'שמוע ויבוא אחרי דבר ההצ
תן ה ה נעזרנו שנברך על המונסר בכל אופנם ודקויות
מחזג צא גי
בתוספות טקס
חד'ץ למעןנוב.יאזור ח'יעשות דשתדלות 'תקוןהכויי
הקודש ידרבותם" 1כ באמת מאד רבהדיוובדכני,ות ה'4ו ובפרט בג4יות

.תדיר
סי

ימי

א) וע בר ת מר ק אות ד שב ע ד צדקך לקופת רמכר  1כזד ל בך ות בל
טטאלע רא ת תנקם קטן ס כת נחמד מדבר דדב דקדוש מרר א מקארלן ר ע וב
שם לתז צדקד לקופת רמבד נ לאו קודם ותפלך ומעלת דצדקד דוד לזדם תסלד
(מלבד שדוא בדרו ל ד כ פרוטך לעז ודדר מצל 1ב 1וכן "סקגן בשו ע או ס
צ ך סע ד) שע שנוחן צדקר עבור בג רושל ם וא" ~שודו מרמבר נ) ע עלך
במחשבתו את תתלתו דרך אד ק כס-ש ודיבללו דרך ארצם ודרך רושלם וב-רמ ק

,

חובב א
ולעו ד נראד עוד מעלת רצדקד לר מא ר בעל דוס קידם רח"לד ולומד אלרא
דג כלבי דאבל א גש שקל קלא שדא
דמא ר ענג כשאחז ל כע  1נדף ח ע ב)דדוי
נרו דת קאת לס כל אמר אלדא דסא ר ענמ שכקוד וצו עב ל דגם וע-ן "מסות
רענע רח -כקרו-ס ודן דע (פ  1כרן דין אות ד ) בעמן חהקמ ד כלבים מבעל צפון
וגו אלד א דמא ר עוג ב פ כמסתו תתקמ ר לכסל ינ קת וקל פת דנלבם דג ל
עי ש ודנד רקל פוח של דכלב ם מתגברים לחטוף תפלות כנ כסוד ודכלבים עזי נפש
לא דעו שכע"ר ובפרט קודם יוחרת עמל"ק שדעמלק ם יש לדם דמות כל נ בב ת
הפלתם ודוא נקח טומאתם כמ ש כקועוי אורד (שער ט כפ שטן ועל ור אמרו הז ל
כסוף סנרדרין (דבסוף ומ א חבל מש ח אלן קירס מחית עמלק לגמרייוק מחגכר
ר ,פג רדוד כפג כלב (וע ב אמרו שם כעוקבתא רמש חא חוצפא סגי ע ד
יבים עזי נפש כגז 1וגם נקראו בהייד ק עמל"קים ערב רב דדחקין לישראל ר"ח
ול
עכ
כד
ו
בגלותא ואמרת בזד עדחז ל בשבת ששלח שלמד רטלך לכירמ"ד אסא מס ומוטל

אירות שפירין

קים

הש בם עד עתה,
וזג צא יא אשן כ שפר
קשות ביי וצר ך עז שק דד ת רד בעה
נחו,
הנד מסת כויס ד  1מתחננם
קי עתד באת
בדברחב רר מאי
י רם ח ק
טכקש ם זה כמד אורת
קדושך וב ת רה ם (ר ום ףע
מאן יקשת שמד ב ת רחים כ אם ח4ד
מאסת כאשר שכחת 'דעת
אז ככ טל נחוי
הפחד והבה"ד ה אשר כסט סכר חשפת שסה
חדלאפנמהכירפי
" כ עימת שאן יחם בת דח תתיחד קאת אן4רם הברר
בכ
גר
חק
ם ונטבח ם חד
םכ הדבר ם היו דם
קחשד וב קד חל ם ותם כה
י
ח
4
4
י
כ
תדחק
ז
א
ם רשונם ;יחצ ם
ם תן
בחבר כ טע זה" אם פט ,אזה
עשרת מתם ותר מרשעך יחכם כרדט ד בקצרת אמרס
שנר ך כמהכבר ר וחוטא וסתן בזהעםשייזבענבערגן ידשתתף עמדם
י אחד מרס
חד ששנדיי הס וטלי ט כרש חדש ם רם וקשה כח רסב4ע
נשאו נתט אתם מכבר
תם אנש ם מועם ם דמר מטדי חבךות
ככר דגעט הנכמר מרגאבד קדעשנ חב מסככ הש שנשתתףעםכרידב
בעגן זה וה ט שהם כליז ב כבר קט חלקת שדה ומבקש ם מאתט שישד
מאות ר כ שז נר שותפ םבכיסכי ובאמת שבדנדיר ר תר זאת כ יקעת
עתר שמר הלקת שדה הש דבר שאן בכה ט "מ שצרך לפןעז דון רב
ארם כר4ז ב ען בעת שגת מדד ד 1שמד טת מעם ךכש דכץ 4ר רב
תיקת דע-ה ונר עומת כ אנש כי4נו רבם דם
יק ה בכיתם
מאנש כוייז ב יק
ד א ם 4טי'זב ש תאחה עמס ש דו אסדר
גדיי
ד לסובה
תנה עתה סלדה סבה חדשה ב4י שק פ שסות ןכנטבתןהיךיעימו
וחיים 4ן ,דבק חד מיקדי תכבד כו'יט ד ה ררבני המיפ4ג יתויר רחסיד
הא שרהיא ימד ושמש ירכה את הרב הגאון
סו ה שסוא 4צב 9רערא
וצלזל"
ושישםשנריא עכר ע14חצית ליה כשנד זיעת
הצדק סוררם א"ש
כפרם שימם נמצאםכיא

י

כאל .יכו

ישית
ייבר

זגלבס של בת אנא דענ ס וזדו אחדי 5ש רח דזד דילך ע ד דחחלז לנלגם
אלו לנבח וכמו שב ארת כשער יששכר ומאמר תקע כשופר אות ר בררוש שקודם
רתקיעות כער ואכמ ל) ע כ קורם רחפלד שלא קטרגו רכלב ם דג ל תנו לרמכד נ
יאמרו אלדא דמאיר ענו קדדו מציל מרני כלס דאבל א גש כגז מש ס ע ז
ומקרנים ודן ידין בג ל ענד ק

נימי

ג) רוא רד ?.רמפורסם מור ר יחזקאל פנעטר ז"ל שד נשיא רמולל וץיוהגבירגן
נפשר ב"ב כסלו תרצץ ושע"ח ם כנסת חזקאל
ג) כמו"ר דורד לבחש בן לדגמו ד שאול"רעראי"ל רוס ץ בק מונקאטש עהמש ל

מ ב"ו ברג"ד

קט

אגרוש יטפירין

ינו מהנח בבזזן
זקנתו אוה לסושנין כע ה ק ולעוסת שיא רצ ססונ כוי

ח''ה אדם קר כמוהו 4כן ה יחצ ם ונדחק ם יחשתתף עםכוירן ב וכויל
זב 4א רצו בשוםאיפן תן מקום קבורתו אם 4א עשו עטהם מקודם עסק
השותפות וידאת מחסת ריחץ זה דדחק נתנו כתב שיענוד (כתב בשחון)ע ם
שישר מאות ר כ ובאו בבקשה נמרצה במכתבםאי כ בוודא נסב ם עמהם
ן בואו על מקומם
יהשתתף עמדם בזה וישלדח 4הם הסך נ סאות ר'כ.מע

י

בש,4ם
ורנה אגב מצ ד הננ טסכ ם עמהם ישלוח להם הסך הסגוקש וכמם
אבקש נא את כהדננ כ תן נא הסכמתו הנדויהיזה וביעד הסכטת כהד"נ
א אוכל יעשות מאומה ובפרם בעגן גדול כזח
והסכמת הגאכד ק סעליש נ-י
כס כ בקשת את ההגאבד"קסעי ש נ ע 4הדבר
יכן רוץ נא דברו א4נו ו
א 00ש) זקנעשד
השקוה כ נם המכסתו תה יץ142ח 4הם דמך נ מאותד כ,
דב ומח חח ם וסיפולנו ולכל שראל
שותפות בחברד קדושא ובה ה עםכויי
ח ם וכרכר ימשמרת שלום

עוד זאת אבקש נא את כהדגנא הנה בע ה ק צפתו דר איש אחד סט מא
במך2,נ מאות רכ רשנה
איאק מונה וכר והרב הנאבדתןסעי שגי
כיהסכמתוהנדויריהערכדזו
ית
,א שנירבע)יזאת אפוא אבה נא כרדננהעירת
ף
למען נוכל ישלוחין חלוקה ברבע הבע
והננ בזה הדו ש תורתו וצדקתו באהבה רבה ושברכו ככבוד התורה ולומד"

צרי זץיך,ט שפירא

נא רדו דבר תשובתו כמזבו

סג

ב ה ום ב פ משפם ם תרם"מ יפק יורא
כבוד ד ד הרבהנאון הגדול מעוז ומנדל צדק ונשגב סהףה עומדלנס
12ישד של מ"א אבדק ק חוסם
עמו הו פ ופו עיר פ"ר מדה
והגלל וגש א ואמרכל דאה"ק
הנהיפיא בעיניכ .על מכתב* שכתבת לכחדג זה שבועות שת"סבערך
כ שיחת לווזניצא זה ותר מעשרה סים את הרשיון בעד הרב מפראמזא
יבא וגם זה ה יסותר כ כבר ה" לו כהבי רשון מהשר םהגדול םוכפעלנולו
ושיחסזה כטה ועד עתהיא השכנו מאוסה ואך תואנה הוא מבקש כנראה
וכבר קרב הזמןאיור הנבלע לגסזר לסובה והנדח ם דופקים לדע נטרענינם
אם חוייב ס חם לדראב מש לש*וח להם מנת חלקם אך מקודם ההכרח לגדור
נדר שלא יעלה ד18ר'1מוו"ניצא כאשרעיט
העדהנה כאשר ננטר בפראסאקאל
מאתך כום ג וארא כעהי~קףל ס" ס בחגיה)

טשי

אגרות שפירין

קמא

זאבקשהו 4דשנ ל נובר הגחו'ן אשר כ ארת כבר כ הסטזגסג שלט
ברושי ם עשו כבר מעשה והשתתפו בחיקח השדה עם אנש כזילז ב ובאסת
ר כשלא ח4ה א ח1
ה א סצ ארנדויה אשר נחונן'כיכו.4יד ות ח קבפ"
וע"ז רהכרח לר ות חלקו בדר הות ם 4כ א כנרונ וקנ ות השדד עולדיסך רב
אך יאשר אנשנו מרוב ס ד ווצר כ ם 4ח קע כ הסב מויקחת רקיורש מאות
רכ ובעד זה שתחפו עמס למחצ תבכי הזכות ם ושטר קנ ונם בגרונדבוק
ו ד דט הגאבד"קסעי ששי טא כבר השב כ הוא מסב ם כאשר ב באסת
כ הזא ראו ונחוץ וכבר ה תה שם מטחת ררבנ החם רע ה א מאנש כויינו
אשר כבר מזנח וטה ועשו היכה ימעשה וצרכ ם לשלם דכסף בשכיר
השי שו כסו שכתבת ע כ גא חוש דבר תשובתו תום" כד שאוכל ישלוח
הסך הנד להם שריוו להם הממוג ם עד בא הכסף סאתנו וח ם זשוכטס
דבר המחכה לתשובר בפאםמ החוזרת דידו דורש שיום תורתו באהבה
רבה ומברכו בכבוד התורד וצדקתו

צבי הירש שמירא

סד

ב ד אוד ל זם ד נח עתד מזנקאטש ע א
כבוד קרת דד זדד שראל הרב הגאון הנדוי מעוז ומגדל חךפ
סועהע ה פיה שמו מפאר םומהיי ם בכ 4אפם ם סדה סשה ג"וו
של ט א אבדק ק חוסם והגל ונשיא הלמרכי אחק תו
אחדות ה באהבה דננ יבקשו 'הסכ ם הערכת שנ אנש ם קר ס
הנוסע ס טפדיק 4אה ק תו בחודש דבעל"ט כפ התקנות הא) הרבנ הטופ.נ
נחזרה החסיד ס בן צ,11שפ דאג"
,נכד הרבהגאון ס רועבן ח ם וצ'ק(בע"ס

י

עי

%י"יץיציייימישיןימישיי""סיישי יייילתמוי"ןיי
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מממש ך-נ צא ה דק ם מצפת חץ וספת ם דבר שקר אט כליות  1ב ותר
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כמגיתדסזדות שיפרשן דבר 1אשר כמעטההננייחינו 4בנ מ הס ט כאגגז
בג ודוד בא עד הראש נם רום טרום גדו4תו וקדושתו וציה ה ושמעת
מרבגו דק-ו אדש רבעי ד ח מצאםז ע בכיייד כשה מקב .ע4ו מםנ
ד מתתבדכפנשמע ק-ו בערש שד אומר ע %דקת רבמ 17וגי דעת
דטיי,דב זכו כרה חשב א זה ח ד ם מרמת מ רראשת ם דקדנס ם ואשרגי
דעתם קבי ( 4נפשו בש,רש נשמתו את שדו ואחחתו ת ש ובאת אךיעורר
4קח כ 4אחד אי בת כאשר חיש אזרו בדפן וש הע בזה 'גער
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תשאלת זה כב ר מא ע' מה והשבת 'ו כ אם קי
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שנה טובה ומבורכת 'טנת ' סוד ועבדות ה טתוך נחת זהרחבד שנת גאז'ה
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בהותו אבדק סמראפקוב ששם שורש הטשפחה הלז צחח ככרך א על
המערער ם ~הברק כתורת מרא דאתרא עפא זעערה שאסור להדמאלעזעלננ
וכבר נתל כ הרבה מול תורה 11ךא מנחל המד גה חס ד ס
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סעולישהם ממשפחה ע תעא מעשה בע ד רל לההמאיעז חז על
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מטר עטף וסף טהטלבו ם בררב רגד ץ מסעעט זצ ל ,סטראפקאכ ומעיד כ דרבר ת ת טן
רמשפחר רלז ד כשוכם מאוד בעג כק אאנלר ז"ל כעל סב לב)
דלטישטאם ,בארד אב וכתב בך ל דברת עם גרסתם וסדקים נמללות רללו תולם
דק סע
י שאן שוס סקור וחשש לשם ,מסול)
סר אחד
נאום פםח אבררם בר"מ ולד ר שטעפעלר חוס ק קורימא
דק משר 11יס בלאאמוד צב ג חופ ק ודגלל (זבאראכ ומעד בזד ל לפ מ ששמעת
מאדמו ד !ק ר ינאק רחריף עצום בז ר וסף רלף זצ ל אשר די אבד ק פד שדמך מטשפחת
רם נגדי דגמון רמטווסם דמסיא סו ר שא האדל
גדולי רדזר)
משולגאתא זצ לזצ ל ומשא
ססראפקאכ
י(ומעיד בשם אב  1שאץ
רק שלום רלברשטאם כן אאסו ר דד צ
טמש כקול דוד וכן שמעה' מאח רלכ רצדיק מו ך משר זצ ל [סשינאיא] ששסע מ 5קדשו של
קרנו אדמו ר דרכ דגדיק מצאם זצ ל בג ל ור סקרכ ומחבב בר דמשפחד דג ל)
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קאשי
יסיר לזד כאשר רסכים אדבר ך דגר ק רנ ל שחק מסע כקול ערעור רג ל בטח כן דבריי
בשם ס)
רק יחזקאל פאנעט כרגד ק סרר ס זצ ל אבדק ק דעעש ודגלל 'צ ו
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כ "חד ממכק 11-זע1ז,ל עמתת ד ,קתל אחפ כדתסר
עע
י"חח אסישלעלזדישאקליראיקח%מס
ב-א וטא דדבר וקד ננתצ לרע וגם שאל
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לדם שף אס
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לחכרם רתת שקר אמס ממקדדיך ע ש מ ת ח ד מ
של מם ר מח ח מ ו
אגב ושב ע 4מדץ פד ואנ מכר וודע גל דא לישנא כשא ומאז גאת לפך דצקתנ רוה
ר שאלוז
בטנ ואת נפש אג בא לרצלכ מ ודע אם לא עתדאנ לתתרן וחשבטעזיכמ
חזל,שבת רף גדעא) רסען מר ר4ט 1רקכראם לפגך גלו לסמרם מ נלד ורנר אריס
ד ג אנ ל ד ע ר רואת דדנד כאשר באת למת דספו שמעת כ דנערם לחשון זל ז כ
או דאמ כיוע [עין סלדנ ע ג] תאשר דחחלת
משפחות ח דמר ושותא דנתא דאגי
לד ות שר מבץ לדבתן שמעה כ בגל שעת מחסד מ שד חצר לבית את א ממשפחד ר
לו בן אבל באשר ד ת מן נ שנמ נטעת 14ק מ ם בתרגח אית ר רגאץ ממט ד וק"ל
אומי
גאת לכח ורית לאיש ומב ש
,כעל החן סופק ושם שכחת כל רדסרמ אמנם אח ב כאקי
באשר באח לדוה לוין חקרת אתר דרכו-ם כאנעים זקמס ודמר אמנו ל ג ררנץ
משפחד ד רוא דבר שא דת לשום אדם אלא שקצת בג א אוסרם שרי א ש א במשסחד
לזוע ת ח מ ל טדקתמוד ר אגזסזלאל דתך
דתך זטרמררק
שש תר חר סר
וששה אתת דמחקמ מלת תן רמר לא
בא
עזאמי
שתלו עצמן באילז גדול וככר רוע כ ררוצר ליתנק ,עצמו) תלד באילן גדול ודגו לפג
אלא
עשר שמס נשולח עז מן ררב דגאון סו ד אכררם גרינבורג זצ ל אבר ק קעזמארק ודשנת לו
בארוגר משו ע ואחרינם רבא ם אחוירם וע כ אן בדגר ממש רק דאובים אפקדו לקלא
ויש לגו רא כרורר ע ז שבעת ד דא 9רגל בחים 4א ידעו מלל מזד רקול מפג
עד 1-שד בעל רור ק
שדצ ע מוץ דקדוש רר מנחם מרומנאווזי ע אשר ב 4רעולם דעויס
רוב לבל גלגלות רללו ולל רחס ר ם שבאיתר ררורריהי"מר בצלו ואר ר ינ)-רם
גמור וי
דג ל שעל כ ב יצאידיבד דלזו ד מגדול סקורכו והרוע לא דפריש אותו אלא אדרבא דוא
בעצמו דחחהן בו וגנו של ר אכרדס ד חתן דצדיק דנאל וגי מק רק לא דע ולא שמע מקול
רוד אשר ד גאותו דרור ועבוטיו אנחנו היעמ אף לאותך כושר וגלימד לדאקה בדברים
שקרים כאלד ודור דראשק כסשפחד רלוו אשר משם דתת"ל דלעז דו אבירם רנ ל וכד' ח ח
גדול צדיק יחס ד זמגדזל דמקודנ ם אצל סין ד,רזש מרזיהם ד ע נפטר בשנה הקפ ר המל
רמצבר שלו כ שר איש אלק ם ורצו-ק מרומנוב רשכ ם לב תו ושדך את בתו עבוד בנו כאשר
סיפר ל זקן א שמו ד' אלעזר אשד כן סיפר לו אבו וחוחנו,2ל דר "כרדם דנ ל ד דק ר
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חטא=
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שבעל משעתד של אתר ותלמיד לק
אשר ושמע סד על משסחר ץ ואמר לו כנ פרץ א
ק חנם וק אמר ל כרב
אנ מזהך אשר לא חאכר ולא תשמע לקל דבסיל ם
חיאשר ארבלים,
ם אשר ודפס מסע מקצהו [עמשל
רקדחפ דמקו ל מן ר רושעז ע נעדמ מ ס א"ות
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של תורר בכערעגסאז שחותנו ע ד ר מחיקו ככבוד רבינו כעל מסו א לשנטע לתארשא ולנוד
אות ט ו) ומע עמו ביהד ועקד ר ר השדי הופ-ג ר--ד
(עי בס חיקת

עיים

"פגרדיצ יטפירין

קנג

מזיף
בה א תזר ל יסבי תרנ ח מונקאטש ע א
כבוד ררבזכו א) יתשובת קרתו מעולם לא רא ת שןב שהוא קורצו כסג
ב דרבנ ם רסמנ ם שן ב בודא 'אנ תא 'דו בשרב כזה כ ידעת ש חשש
ו לבוש דבת ענם (ברלן הםועדת 14
יכתח'ד בשו  3כזה דיא מבע אם אנ
דבודא אסורישחיט 4כתחיה כמיש בעג כחבור הקמןדרכ .ת'טובה ם א
ס ק קצ ב ד"תיחוש שמא 'א הקר ב דנשחטממוךלעגו כ"כ בקרובעד שוכי
,רא ת ו-ף" כסו שוחט בב תאפי אלא אם נם 'בחצבדבר"י הנה כבר טדע
מד שפקפקעז רגאק מהרש ק בשית טוב מעם ודעת ת' תא ס פ ד בשרב
שאנו כוילשחיט כאע" בר ל עפד המג א ם חי ב דאן לבדוק נגדתיון
שיש בו זכוכ ת ואם כ הבאת בדרכ תשובה שם מרדעת ת רה שהשג ע1 4
הגה מובן מא לושכי זד רוא רק בשאב שנחלשיוחיט הראות מחמת זקנהעד
שרוא דבר הרגל בכל אדם שבנה בודא הפר הגאון
שדוצרך 'ב
ירעל4כסי
דמדה ש ש 'העברז טעום זה אב' 4סנותו לכתח4ר 'ם
מהרש ק ז
ם קע ח שהבאת מרס רוח ח ם
יהכנ ס אע בדבר זהוע בדבר ע שם
שכמו שאמרו חז בענן מ מ הד נ ם צדק צדק תרדוף ה4ך אחר ב ד פה ק
דוא בענןמט עובל ש ואכזבן מם לא שצרכןיבחן שובשיא הא
חשש אף אחת סא4ף מכש בשיב טה דבזא דש פקפק כמ1
ה המ דוץ ש תורתו
יבז

,

יעי

י

י

צבי הירים יטפירא

עט

ב ה טצש ק א  1גש תרס ה מתקאטש
כבז דד הרס העד הסש'ג החמדה קר טוה יהושע*ריפד
שסט ס
נ""
חג עם מכתבו ורגד בדבר ום ר לחודש הנד מקיבלנ מאבות חקדוט ם
ז ע[ועודן צד ק םז ע שהקפדועל דם א נ ה בחודש שלאלעיפות נשוא ןח
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אגרדת שפירין

קגג

שב חד ה ההופר א-ד בתחית ליד ר ט אחר צה'כ בערב וםג שהוא אור
ום ד והוא ככר ואו 4הודט זה יעזור ש ך ימזיא מבאודצ"חהוהזות עיר
י דמם
פה רראר מהל דך שרם ררך בישר רראת ר כ
וב שיח ד ד א דל" רצך אהבד
דבר דדו חרש ש-מז מברנו בנרבד דמשלשת נקשר הכך וכמד

י

התטר בב" כ.

צביהיריה זספירא

פ

נ ה טתקאטש
דןידאכץ נפש תפשכי דא ה כאאי תשמרנה ממעשר רהתחדשותשי
הד ר תג מאתג בראך אשר רוצר יקטע צלם בדכי ידעם ד ג נמאזום
רך ת כקראקא או יאע ם שכך שוסית וכבר דאר דרבנ ס שקדמת
צא שורש נחש צפעע ראש 41ענרנרכ אן
~בר תםזן רותו כ
מתקטתבצ4כאי
דף כ ך ע4ד ה ברש מסףבג בםמן
סהצךך ירארךככא' וע

כי

חברכ"

א) בו כוח דגדוג כץ רכן כע 4מתחח אלעזר ובק ראדמו ר מגור בחדש
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בלסמון
אשב לכם כקצרר מד שררעש אודות  4מורי חיל דנד כטח שמעתם אח שמע ררב ר
אכררמל מטאנטשוב ז ל שד גאו; וצדק וועדו ל כשמל שמוירחם לרתר את למור
רנכרים בר שבזת בד שלא נצטרכו יבטל זמן בדל בד וחורר של רשקאלעס לח ת וברא רוא
לסמוך על  1כשעת דיחק כזר גם ברמת בתא ועם ז כאשר דנדננו זד שוח ם מבחבכם שדדעשחמ
ע דל סוד חול חוך רמת בתא ושנאסר בגבו4כס נדר שגדרו ראשונ ם  -ואם שלא
רכדהי
פא פ אח בבידבם  --אמרת כ שכן כחב כנו של ר ררב חשוכד אשמע לדבריו וצרח אז
מ ד לרם ר את .4מךר' אנבר ם מתוך דמע כתא ורם ב פניו קצה כסג מתותנו דד נ מן ר מוחם
מעמדן ודעם ר אוהו לעד מוכ ח כ דלא אמרח כן או שס רו את
זעמבא ,שד נ ב באותי
מוזץ רנכד ויענדו ררכ אמת כ בן צוד אדמו ר אבל רוא דבר שאן אפשר לאשר צריםן
לדתנכר זד לעומת זד עד דצונ ם ש ש לדם בת מדרש דרבנים בווארשא עוד במדרגות גכודוח

י

י

יחי

ין

ריר

ילורשיכ רבנר מ שכשמ ררכ ממאכטשוב אסב לא זבת לרירו ולא חז נא אר' חזנא
ד  1הגדולם ורננ עוסק ברט ררכר ולרומו ולזברו תאות נפשנו ורא ת פ א נדפס
מרמעח חבי
אוררת נאסודי גדול דרור נגרג מואזוט ד דוד ח שרצוליעמיד בקרקא דרכ דר ונר ושם נדפס
חקיבח דגאת ו-דקיק מסאבטשוב דג ל אובר בו אמר טעמו ונ מוקו לחסור א סור על דג סנאדוס
דעיקרמפני דתעייבוח למודי קודש וחול
שודוימסוכן ביוהר מן ררע דנמוד ה-אריך בדבריקדשי
ד לב ק ר פך מזר נשמו כודא דמגיד סער ולא
מ ועמו הד ר נדפס לעק כל וא ב מך שדג
דיק ובעיקר רדכר אץ נפ מ כיון שזדו נאסר מסוד חכם נאת דור שלסמי כנ ל ולא יבלו

שגרוע שפירין

קנד

ין

הדג שב ובפרם בזמננו שנתפשט התרמם איכנו וזד מושך 'קרות בספר
חט ם כד יהות בק בלשונםזכווכןכ שם טקזדם שכזהגורס משך אחר דם
ד צח ר מגרד בהם למשוב מחשבות
גם בדעות נפסד ם כןאיו כבת ספר
מזד
ש חז ע ז את ררע ם ממוטב ובאסת זהו מויך יד בג
י
ת
ו
ע
ד
ומסאו בדם פשותם עד יאבדץ שאג מטת דסשג סשכא
השסדה
דחרא חךרישבשתא כז1דעי במחויב
ן ואט מח בם 'ההר המוטח

י
יי

כאל.

ר.

י

לי ואך עשיתעריות לפרש רשתלתימ

לדהר ורלאק לשאק מ"בלןלאדם דברדאסי
על רנף רמיתץאשר מפדן אם חץ ואשר אמד כ ק ג צור לנטל את תמוד
לעבי
שט דנו וחצ זני זאלםס
מרמתגתא מד לר כד אם לא שסעו בקר מאז 1ע 7ע"ז
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בם ננתב
לשפר סו-נות לרכנ סם בחיכד וסגות רדתכמיר ור לכס עב פ לפרסם ולדומעלי
ובע פ כ לא  171מזר ר תר כלל ונמת נחא ותערוכות טוב ברע) לשום מקנםורויח ורצלד עמוד
לדוו-ם במקום אחר עכ ולחבת רקודש אעת ק אוררך דו ל מדואת כעל "ב ו כגתנו
וכלשונו ח ל
כ ר מאכאטשונ
בעוודנו ושג ם משם ם וחתחת ם מתולדות ד מ ם ומדתדפכות רזמנם ופתגום נשמע קול
שועת גת עמ מארץ מרחק ם מב ד רכר רק ק קראקא כ עלך דמורת ממד ות מערריו ד ר וננ
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זד עוד זרועמרניחן מורש
ואת ג תו אחו 1-ישמרו דרך ר ווו הד עושר מד פך לד פך
ר,
מ -שנא ל ד מדד זו נסח
למולך שרורנו מעודז וזד דמחט רורוו מעוד ז ומעור נ וז
ישמע לינריוו
"ך לאלד אשר עוד לא נכבד מקרב לבם שב ב אש דת לנמר ומוסח ס על שר רסעשים
שעל דם יש לחתם כ באשר לא בא עוד דוסית ממדינתכם לנגר ע ן דם לרע ד על כ ת תערובות
נוד ותוצאות  1תברגו כלגבס לאמור כ בנ ת התערוכות כזד טצאו הורד ותכמר בטקום אחד
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אגרות שפירין

קנח

יכס מזה הרחק כמסחו קשת 'בל תפ 14ברשת וע בתשו מהר ם ש ק חו ד
ם ש 4ה בסוף רחשו כ' 4העויה משם בעגן דסעמ נאר שכי המשחדי ם
ומם עםודמ"רר ם ודתם ד ם כעם הם סמאם א הרב ם ור צ'מ מהנם הות
הקש ם ודגדוגו ם אשר עומד ם עלבו בדרא כלראה עוקבתא רמש תאו נאלבו
ברחמם רבם תמען שמו בב זח ם ושתום וכוח %בכם כ

צבי הירש שניירא

בו ע רוב טוב ורע דם למודי קודש ולמוד חול ותר זרועמלמיר חול לגמר  -זכרוי
א מוח
עולם עצת נחש דקרמונ שונא אח מן אנוש שבא לרםה את אדם והוד לדורידס לבאר שחח
אלמל ך רעץ ברוא כולו רע לא ר לו מקום לסתות אח חור אך מסאת שד חעריכות טוב ורע
כשמו עץ דרעת טוכ ורע ונאמר ותרע ווו כ טיב רעץ למאכל וב חאוד דוא 4ע  1ם ונתמר
דעץ לרשכ ל שזד כודא וצמח מפאת חלק טוכ שר בתערוכתו לא דשה 4ד כ מרודת סתו ם
כקרבו בנו ;א שנות דוד ודור כ מאז עד עב ר ר רוח דטומאד מן דארץ אוחז וחש דקרפונ
דרכו זד מושט צורר וליבש צורד אחרת לצודד נמשות כרכר ש ש בו ע רוב טוכ ורע ע מעט
,"7הנ"ן  7ות ריון 7ןלי ,ין "ו , 1דן ש נ "ן"שיית

:ק,נ ישדי

,ייש ייש

ימנ

רב סו וראו ב סנו אלד כל דמה ת ם ורמד ח ם שעמדו על 'שראל לא עשו כ כ חיל כאשר
רדת
כוסריס נמור
ם בכל עקד-
עשו דכת דמכן ם עצמם צ  11ם אשר רכים חלל ם דסילו שמנשי
וב כ למד מתמת שלבשו אדרח שער למען כדש בד אלק שראל ששמו מסוד חגת רקודש על
דקדישר שגל  11ממנד בע111חנו ור כה רקודם זד דכשירם לקבל
סג רם לחוכם אח ארצתי
סומאד כ בשביל מעט טוב שר נראך כרם למ שענ  1טרוטות טח מראוה ענ  1ינמוי
ומדשכיל לכוהם לדבן את סף רעל רטמון כקרכם עד שלא שמעו לקול דורים ומור-ם רמזךדים
לבלה חפהו בעצת נחש דנחושה ומועד אל רצד יצאו עד אשד רכ ם מדם גוש לא בושו לדרים
ד בחורת ד כפררם א ומכת ש ם בעקרי דדת ומדר) נחשו כר ואמרו לאיי
א ובכן אל פלא
בע מ 11כ רכ ם מדכה רדוא נמשכו כעבוחוח ארבד א 4רצעת דר ר וע כ כמורו כמוןס משרש
רע דוא נחש רקרמונ מוצאם יחחבולוה דם חחבולוח תועבת ד נס שנדם

יימס.
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רטעחו ואן כ מעשו לא דו רצרס אם כונתו רתך רצף קורא או עלו ושלת
דעס גשננד ואם ערן ועמיר על דעתו אז הזרנו נאמבר בל ספק אשר ;תלבש בו רוזו נתש
דקדמת לרמשיך את לבזח ילדי כר שראל ע גית רחערובות זד שיש בו ם למוד קידש
למאס אח כ מל סוד קודש לגמרי ולפנוח עודף לגל דדת
ללכת אח כ אחדי דדכל 1דבלי
וכנר ר לוו במרינת ע ארן רוס א ועולן שקמו קצת רגוע ס ודטעו את רממשלר ל סד
כבללי
ראכ וערשולען 1צ למרו כדם למור' הול יקוןש לרעם ד רכנם ש כדם חודד ותבגד נם
חד ומר ר סופם של כ 4דתלמידם שכקרו את רעב נערשולען ועשו כופרים גמורים ית ל
שלא עשו ידירם תיל ואן רכ אחד אף לפ דלךייחם לא דעתו שמאסו אח כ את כל למור.
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אגרדוצ ששירין
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בע"ה מונקאמש ום ה פ ו שב תרם ה
בדבר ספרו זכו שח בר בעגן המכונות ונעשו שם לאפ-ת המצות -שר
ח לו במר שעומד ומזה ר בפרצה זו ראמת אנד כ 4א אוכל להכנ ם אע
בפרפות בדנ הסכומת נם אם נעשה בכלאופן ה ותרמועי4יא אוכל להסב ם
ע 4מעביר על רעת רבות חגאונם הקדוש ם כ מתיםד אדמו"ר הנאון
נבעם דבר ח מ) עאנ ום מ אנו שוה םוהיא אסר
הקדוחו רשכבדגמצאני

י

י

יאומנם כטח נמצא כנ בס הבמש בצנ רם שיחבורו בלבבם לאמור שבוחם סרידזדר שלא
אונד לדם בל רע מפאת כיח רתערובות כמו שקרר לדאשונימ ושבכל אלד המאדו נאומם לר
ולמודתו נאסר לדט אל נא אח תרעו נ אין חכם כבעל ד!ס ק ומאחר שדנסיק מעיד לדפך אז
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בע מכם שמאל ועל שמסל מן דאמנו שבל מד שיאמרו אל כ 9מן רוא מץ ושמאל תמי
שמאל
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ס וימם תרס שמני
לקול
יצאו לצרור בכנפ רם רוח מרידר במלבות שמים וחרץ חריאלסל
באד אל  11בל רצרד רזאח*) עחד תם לב לדעת ב זאת רחורד מורעד קדלת יעקב ר א חינו
ואת-ך מ  11וכל תפורש ממזר כפורש מח-ו דאמ  11בד וכתורתו ובלומדי דשאים את רנגלר
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מלמיעלו,

יי

יי ירט וקילס "מ1ייי

מ"ש הבסחו
תמג ת"ש"ני"ו
דק אכרדם ח 6ק דג"ל
וב ב רבארבינו אח ככר אגד צ מסאבטשוב  1ל כדכדי חודד  1אות פ ב) ש וכן נדמם
ע -רקדי שמחד
עכרח ר!'ל מדגר צ בשו ח ערוגת רכושם ,א
ו ת ס די כ)
מר
,טשערשדימענבא)ז"י
מבחב כ ת כ ס ל מסחב קויש,כאבוב) ח ב מכתבל ב שו ת בשכח ח-ם (אלשטאט)
סי מ ג ובס תיקה עולט (אוח פ ג פ ד פ ד) נרפס סבתב מרגאון מדרש ם ומאח רארמווץ ם
סאט מא ומאלכסנרד ז"ל ובן ותסס קול קורא עבתב ם ע רבר צ מקראקא כשנת חרט וובן !דפס
בקובץ מחזיק דדח שמו תרס  1ס"ת [אגבנפלאותכע מ כיבם אב ר ררת ם כ"ח הולכות וערמם
מאח דגאון כעל אבר !זר זצ ל וכחובו מבתכים וברחים לחידק רד-ח וכרח רלז לא דדפסו
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ורגן

*ן כשנת חרס ד כאקר דסורח ם רצו לכנוס במחני ד-רא ם בארץינד אזיצאו בברוןנגדם
בדפוס באזדוד חרסור על דם גל דרברם גאומ רמדינר ,כס ש בחל חלפיח שנח חרסיך
והרס ר) ויב ע כעל דרגץ תשובר ב עד ז כמב מבהביס וגמגתב א בתב ב"י"ל רגר נשלחלי
מרב אחר סדוסוא קונטרס ורוא בעין חרבחחנעהיר וברופת'חד רוא בח בדחוצלוח שבמקוס שיש
חולקן בברר להב ידוא בא בולוול ם ואמר שררברם ר9תמו-מלדיען רצער
חילול רשם

אי

אגרות שפירין

קגז

את המאשן מצות לגמר ככ 4אופן שיה" וגם גדפם ספר קמן ם וחד נקרא
נ ת ישראל שהסכימו בא סור זה הנאק מוחרש ק זצ והגאונ ם
טודעה י
סהר ס מער זצ ומהרסז א טימא כעל מפרש ה סזצ'י וטהרים אוערבאך
זצ"ל ועור עמהם וגם כ ק
טאור דביה אבדפה ק זרע
הסכמתקדהכי
אאמלותןהגאון ר
אזדעגן ש ה" ופוק חז כסד
אסרם ואך אעבורע" דבר רם
ם דבר חכם םי 4אם כ אז ה נראה בענ קצת כמו חומרא ת רה
גרוי
תז דח במר שאסרו לגמר הסכתה ומצות ראו מה נצמח מזד מכוסת אשר

י

י

אץ נדח זעת וזרים רם כשאלוה ד דודים דעומדת עתר על דפרק ודוא מב א דרנר דברים מס
דרישת ציון לדרכ ר צב קאלושערז ל ורלא נודע כשעד ם שגאו ,דורו צצקו מרר על שטחו
כ ראו כשכלם דברור כ' אם תתפשט רשטד בק רדמך נצמחו מזד תקוות כחכוח ודגאון דאדק-
בעל שואל ומש ב ז ל נ לו לד צ דגל מנסחייף ודחד אח גל ש נ עלנו לק-סדיצות
טל
יי דעתק תשוכר מדגאון
למען שמו חברך ולא לתקון דמרנר ולא לתקון דגוף ובד נמצא
רש ק מברוד ז ל ובו רוא דוחך לגמרי ח וב עזב א בזמר ז ומתא ממ רבדיו ידברעות כעל
תרדמח דרשן נפסקו (ם ם ת) ודח ס כתשו ,ור ס דל ג וט רל ד)
דרבריר עוכר על דלאו ולפג עור לא התן מכשול נרכסנו אח רבוי ך רלוי בסוף

דבתי

דמעידים על חבתו רככידר לאד ק אכל דעקר חסר לדער שר ד מאפר שדכא לאץ ד
מק ס ריצרד ושלנו תפ17ו ר זב ס זסדוד,ם דם מ'2א דרכ נאוהזהגרילות דהרי דרמכן שם
ותמדו את ט ד אבל ראמת דוא
שיוכל לעלות בוש ק מלב דאומות ואנו עולך עובר
יסוד כלובך לחור וחלילך לעלוה על רדעת שררמבן רמכמ שתצלו
שעל בקדושי לחו
דרהי לא ח ל דרמכן ער ח (ו קרא ח כ ר) נדנד ראיץ שודוא נתלה ד
פוקדים ומדרס
ד,כבד חק א כל מטמא אוחר ורעד רכר דקדושדספוינו כפ נצנ ם על רפסוק את אשר אננו
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כחחכלוח רם ל סר
ךאמ ע ל אחכ שכחשב כ נילח ח ר מעשר שטן ודצוב ם'צליהי
ממשלך כא לב רעד בקרב דלא שמענו גם דאנו דברי רשטנד שכוחכ ם ררשעים גרול
ד? ורם שרעמים משועברים בנפשם ומאודם לעשדי דדווים ושלא נוכל "קבול שדם שונאים
ומצ'ו-מ אותנו ואררוא ,ונאנח על שנאהם ל שראל ותר מעל שנאת דאנסיסעמ טען וראדי17
ם בחקה) על ריסוק ורדו בכם שונא בם זדכן ע"ד ק
,
כנו ע ד נשתין תעכו וכמוש כהב ומסיע כזר ל
זע נישו ת ענ הפאות,ס מ  )1מש ןי
דמך
ן
ד
א
מ
ר
ש
ם
צ
ב
ר
נוה ד
עור ואח צריך למוזן שדק בתנא זד רנר גצ רופא לדת רא
דג
דרבנ ם ד רא ם ושלס ם לד ותורחו ולא מאותן דרכמס רחדשים דסעמ נאריסטען ור? ארטטען
מ ס ג ם ק גן שרעת
אשר חרחרם מקרוב באו בעוד ר כ רלא רוע דוא מרכנת דסמ ע
דאר דוא לריסוך מדעת דחורד ואם רבער ב רירא ם את ד ,בה
י ם קובע ם עת ם לתומד
מ
ולפעי
דעתם דסשוטד ד א %סנן מדעת ותזכר מד נאמר8יז
ילחזוק ירכתם שכזממנו רנ ל כעוד ר
שמקשקש בקרבם ריח רחד,יר דעות זבוח ונפסדוח שדוא רפוך מדעת דחודר שמעוכל בידינו
בקכלד מדר ס ר וא בכר גובל לצרף דלחם למנק רמותו-ן דלא דעחט ורר לדעת תור ק ונחוץ
לדזד'ר ע ז

אגרות שפירין

קנ"

עושים שאור ומחמצת רי נסידעת המקלים ובמדינהזובגליליתנו "א הקילו
חו בשום סכתה רק זרזם בד ם בעה' וכת ה שם כמדנתו שכנר נתפשם
"מכוןת בוודא צרך יגדור נדר ולעמוד בפרץ שיא בואו ל די אימורא
במכסותאיו וב אר דעתו דעת תורה אשר חלקו ד ד עמו 1זכה כנדור
ה"ו לאוריתא ונזכר כהשמר טסשהו מחמצת
ונגנות ב ת ושראי אשרהיקזי
כי דהוא ועננו תחוגה כבגן מרום הר םוישועית שראל בב ברחמ ם ם
ושוכמים
דבר הדו ש תורתו ומכבדו כערכו הרם

יח
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צבי הירש שפירגד

ם ה גוויח תרמ"ט מומיאמהט
כח י
כבוד קרת הרב הצד ק רטפירסם בנש ק וכו' טזדר ר דוד צב*
עא

ה שףמא"י ועמו דרבנם הגאונם החתוט ם א ש כפ סדריו
יטיס
ה ד כאיו ה ת פורטן הע
לתשו קרתם עד המאשן טצות אשר חדש ס מקרוב באו והבאו את
דסנזנה גם רושי סעד ק הנה ידבורך כדכד זה נטעתםיגנטיק ס יא
אעבורע ד רב אדמו ר רכשכבהנ צאנוז ע בדבר ח םנח א אדח ם כנ
כדן האוסר בזה ו4א כתב טעם הדבר אדרבא כ שם שבזד ותר טוב שלא
לגיזת הטעם רק לכתוב בקצרה דפסק היסד ומ כא אחר דציך וסאןמיכ
רגנן נאינ עולס וצד ק ם שר התורה זצ ל אשר אסרו כולם אלו הטכינות
מהמצות כנדפם תשובות הם בם סודעא יב ת ישראי
וכלס
 .ש ראת ה נוגע בלבבו בודא נזהר מהם מאז ועד עתה ובפרט
בתוככ .רךטל םע ה ק לעשות פ רצר חדשה כח אשר מטנו וכלו"יסודידקר
ח"ו נב" העולם בתפוצת ישראל והחדש אסור מה תננד רכות ט חק הנאוג ם
נוח נפש טכ שמה בהר ר ד"ר והאון דאב דבעל אסר בנד זצ 4כבר אסרם
ב ס זב םנו איו כבר הורה זקן הדור הגאון שר דתורד וצד ק סיע ררם
ססאכטשובשי ם אב) והע מצטרף אתו 4א סברא כרזז  1פרסמו הדבר ם כ
מ אשר ויד חויעבור וכאפות במאפדן המצות הנאפים המה אמוריםיחג

י

י

י

א) רוס רמטורסם כשם ר' דודל כידערטאן טוו של דצדיץ ר אלעזר מענדן כן דר צ דד'
משד מלעלוב זצ ל ובירזשל ם רחלכרוסבינו דחסידים שפריס לדבר ד ומקריםאחייו נפלאות
דמע ספסר ד אלול הו-ע ח
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אגרות שפירין

קני

היסח וישראיקדיש ס תם הבורא והרו לנפשם טיהכנם בפ רצהזו חל לה וה
יצילנו סכל משהו מחמצת וראגונפיאות ברוב.שועות וענ מ תחזנה כבבן
רושלם במרום הר ם וקרן שרא" רם
דברי הכותב בכח החירר שנ תבה סםב

צגי הירש שפירא

ב ד ום ד ר אד ש חרט ח מ ק סאכטשוכ
רחודש ל אל כבוד יכו
רא עלר רנדפסת מאה כ ת בא סור רמאשן מצות כ רושל ס ודת כזד לדוייע דעת
לאסור רמאשק מצות כרחלט ואפ באחרק של טסח ואפ לרנודגק ד תר כרוהם בחו ל א סור
מת

י

"
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ורב א כחב ל כ ר ז
דמאערן מצות וחופר דברים
למ
לשםר-מאז לאסור ויען שכתבו ל שעשו שנוים ונסתלקו רחששות
ב כ אריכא אם חשכת

ווד מקרוב נרסס כמביע רוטר; (עולת דחדש חרש רסן תשם א) מאת דמררש ם לחשו
מום ב בשלח הרס ט) באודך כ מאז כאשר רד לעומק שדון
אשד רשיכ לירושלים ע ר ק,
דמכתר לעריכת דמצוח ר לבו ;וסר כדעת ראוטרים וחלילר למדיץ גדר רתורו ואל תטוש
תודת אמך כה ב ואפ רבייםדסיתו-ן התחרים נדנו כרפ א סור אסור לרתירן ב"מדס ומב ש
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'ערכ תלכו לסרוגייחו בבר וגם סד כתל דגר צ מסאכטשוכ מד דירושלמ רמ"א בתום מכדם
 ,דיש לרתמר ותר גהיווילם סוף רבד רכל נשמע כ חלילר לטררץ גדר
ד ע א נד רשחי

מצות ב רושל ם כמכומת עב ד בקיצור התאון רמרדש ט ז ל
דחורד לרחיר אפי"
וכן מתצס שם תשובר מאת רגאק דמפורסס סו ר משד נחום רושלמסק ז ל (אבד ק קיעלץ
כ ר טיק תדע  1בן ס
כאן
ש
ו
 1ל בעדסח ס שו ת מפוח משר
משר לשר רשמן ס נססי
ק
לה ג חיק לל הסנ ם מ ר עט ס
ש ק א %ת

גי=לש

ים

"

~

כיל
19יס *ש תתרמ  -ומם ת"=י"תחו יל ,שח ב=מ
פי
גי-תיש ת ר ך צ  %ע אתלחיתט מ  -ר ו ש ע
של=גתשי

אגרות שפירין
בד ד רה נמן תרסה השאטש .לא
כבן ד ד 1ד ד שראי רב פע 4ם מקבצ אל ה ה הרב הנאק
יק
וז
נט
צד קעיגב סוע ד חךפ ע ה פ ה מקש ת סו ההפ
מגעטהךשגדי
שלםא אבדק שסם" ה שלש נהיו עם כל אשר ט
אחדשת ר באהבד  --הטסה שחתם כהדנ,מאם פתנו בקריהאת ת עם
הום תם אג חתמת מעה ושיחת 1עתה 'סע4עשכי יחמו תם שיחת
דגתקתו 4סאקמן יחתמו וחג עט מכתב מהמכך ק האקמץ ש 4ם א 9והוא
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תן ,מ,

 1משן

רביירם ;חמס כגפן בשרי ואמרח מ תן ל אבד כונד אעופר
מב ק דשנת רנד כקראי
ואשכונד במשכנית רושל ם ואצעק בקול מר כ כל אבנ קוןש רושל ם אפ אכן מל תזעק
צא ובו וכל שטן ומשטן לא 'צל ח לפריץ חלילד חומת אש רת כשעף צון ו רושל ם לזאת
אל כס א שים אקוא לכל צדיק גאונ אושא קד'שא ש שתדלו ברזכ ער ותעצומוח שלא ראד
ולא מצא דמכונר עג 4דשאור ככל נכול אר ק זאפ אותם שבאו לע ד ק מחו ל ממקומות
שנדנו דתו כק שושבם כעח ברושלם עד ק דדבר פשוט לכל ושב כמאוח למשפט ראסוו
ו וכאשר כבר דורד לדם דא ס ק רגו צ מדר א של ט א אדמו ר
לרם ביחלט מצוח אי
פ אילכר ר) רושלם לא במקום
מסאבטשיכ כרח של תורד רבן מבואר כירושלם פסחם,

י

יכו .

ביך:יךנ::יני

נ:77י
:::כ:בייןמך::

ס פרוניות דשם ם שישוב שופטינו כנראשונר
רארכה בעזרתו ת ש בדלנר  11ואכמ ל יכ
ב ר כקצרת רארסר של רגארן מק'עלץ ז ל)
ומלאד דאה דער כחפץ עבר לעבד' ר ,ע

א) רוא דרב רגאוז דמפווסם כעל ערוגת רחושם (כנו של ירמו ר עמרם מטשארנא נפטר
ב ח נמן חד ל בן רגמוד ר וסף גרינוואלד אבדק ק טשעטשאווץ נפטר ט ארר תר ל) בכל
,ןש0
ש נד
ת"ס שד

יי

 .מתנקי;",ב",גן,.,,מ;,
יי,

,,,

;יי ,ינש;ת

ם) רוא דרבדגאין דמפורסם מור ר פנחס ח-ם קלען  1ל אביק ק סעליש,נטטי ג ממן
חרפ ג) בנו של דגר צ רספורסם מו ד שמואל שמעלקא זצ ל אבר ק דנך ,נפטר ט ארר
תדל ד)
רגאק רספורסם רעמיד תלמידים רדנר מו ד ידודא גדיעואלן ז ל וליד
ג) דוש
י
ר
ר
ן למרן רכש דה ס !צ לז ר
ברעזאעא ודתנו של דר ח רובר מו ר יוסף חפא סופר ז"ל,כ

:ג::,ן :,ךו:נשי":

::

"י""טמ"י ;וסי

ט"יי"י ן "י""

אגרות שפירין

קפא

מתיבם ומארך 'מ בת ד דנו ר ז שא נפ באהבד מקוזקית רשורה" וכבר
השבת י כ הו שהבי עינ אחרות שוותט מעתה היאה על הנעשר
קמר -חזבעינ 'ענת לכפר דמעט אך אבד מ הדרג נב יכתוב
מכתב הנ כח יבקשו יהנאבד ק מאקמול יחתום
ום מחר א ה מיד
בדטמה הלשד מ ל כ
כד-בג"אחר מ עצת לדעת ישבה ותג חותםבכי חיתם
בר ות וברכת רחנ הקרוע בשמחה הכשר ו תרץ ושובט ם באהבה
דבר דדו איחם דךש שיום תורתו בארבה רבה
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פד

צבי הירים 'שפירא

בעזה

אזהרד

רב שיש וב ס 'סע כ דדרע '

יאשר זה כמה רבה השערך ה והמכשיהין ה בדבר הש 4ושןצעזשי
פסח בדפאבר קען מער דט ם הרחקות אשר אןיבעי הם נאספת ע 4כשרות
י
י כאשר כבר
 4משע ת קם רצהשי דמשנ ח אן ימסך בא סך כרת ר
ד,הרמ באודרית ועוד ק בנדר זדנדוי וצד ק גא 4צעןנ ועבשו טדע
דדבר ב ותר בקיא דיהאח
יפס ק ק דא ות וברור ס מהבק א ם בך כ בע כ

לפעם ם נעשהזזפ ם בה ש ביאס מסתר סבי דעתושי המשג ח וכ וצא
מ שר א
עכשו ט א'פ ס משראי בחמץ ר עכ באס "דוד ר לדודע
טגע ביבב ,גרא לפס מאסך המז דץ כ יא שתה מה ו כאש שאן
דן נאממת ש אם ש 'רם דכשר ס סרבנ מ ווי ם אפ כסבה ארז ם

י

יכי

יעי

ר)

דרו נר מעל ר

מריע משנחם על ד ית
פייתיס"שיסישך"ייק"ת'יס

:::י:ע::יי'ודייקיי"ש'"

שאו

כסאאב אסאלא "פס

כמר

תגע געל דרס תשוכר כצוץמ יוזל דיו דרפ,ן ער סם פ אזדרות ויקתם ע ד -מת
רסל האורץ ש פ ,ע-ן כערתח דשם או ח ס צ ד צ ד ובץ ד ס קב ר ונס דבר שמחד
לרר צ מו-עשנוכ מגחב ל ג) ועין נס שלאח  1כאוררד משנת חד ע שב
זיטים בי ש כלאס וכסחר וכר ונכשל ם אלפיט מ שראל עי ש ובשגר רלז ד מעשר נודא
ר
ז
ב
ל
שמשג ח א דויד ולא בוש ופרסם בדב ם כבחב ובדפוס 1שכ לערב בעל דמכשיר
לרוצתנו הרגלות וער וע ר אשר ובו נוחן על 1דדכשר רואחס ,גמור ואסור לשחוחו כפסח
ונמרור כלבי לשוע ותשוכר שלמד חח ] כ בבר דכשיל רכ ם זד בסד שרם גם כשר' תחח
דשגדח רביד צ וכו ,ונדפס אז קו מ וחד עד'ז כשם עח לדבר קלולנבורג חד ען וע-ן עוד כס
חולדות שמואל ,תולדיח דגר צ מאונצרארף ז"ל אסר חכר חלםדו דד ח מו ר שמואל ח-ס
ריטש ד ד ממו71אטש שדדם ס שם זעם ל ד לז
 ,אמד מטחבם וכדר ם מור

שלפעמם נעיץ

קס5
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נוברו ע כ באנו בקצרה רדוד ,ואפרוש מא מורא רבר שיא רשתות וש.א
ישהות בב ת מאותן ש דם ב מ פסח ידזר ר ששום רביא תן רכשר
ירפאברקען רנ  4כזן שמערבן שפ רט ז 4חמץ זה שמרע ממשרו מחמצת
תחת חג דקתש כדצות ק נס תת,נד נבכן צון רייס בב
רבאער ח פרשת ביק עת ר יפ ק
צבי דירש שפירס הכדק ק מתק8טש פנחס ת"ס קליץ כדגר צ מודרש שז ל
ר יחזקאל רתך ז ל רב אב ד דקר כפעסט
אבדק ק סעללעש קאפל
אבדקבדק גמי
סאטמאר משר רירש טוכס אבדק ק גראסתארד ץ
יע א ידורא גרית

מרדכי ליב והנקלער אבדק ק ד מאר
שמואל ראזנעכערג אבדק ק אתסרארף שלמד זלמן עררנרחך אכדק ק
שאמלא עקיבא סומר אכדק ק פ כ גרשץ ד"ק שטעון אכדק ק מ לראש
אליעזר דוד גרנתאלד אכדק ק צעדלס משד לס ררכ דק ק כ
קערעסטי
יגליל יצחק ראזענכערג אכדק ק ד דאדדאז ישראל מנהם ברחן אברק ק
כרעזאץ טץ זאב כדכא אבדק ק טשארנא מרדכי מאיר כשעט אפרקד
שטחנאמאעער עטף מאיר טיגערמאע אכדקד נ ד ועל משר"ק כ"ץ
אכדקד  1מרא יחזקאל באנעט אבד ק תארארל 'כמואל כימין ימר"ז
רלף אכרק ק פלעק ישראל לסף דחטש בנדק ק כ ארמאט יוסף אלימלך
כר 81הכדק ק זשאדאנ 'טלום סופר אכרק ק ברעזנא בן ציון סמירערס
אבדקד ר8אב סעעט יאל סג"ל פעללנער הבדק ק בעלער חתם יוסף
אכדק ק בלאזענד8רף יוסף רבדן אבדק ק ם אווו8ר מאיר ליב פרייא
אנדק ק שוראף שלוס אברים אטל8ס אכדק ק נאד ראצע נח ברוך פיוטער
אביקרי עפעדיעס יוסף צני דושינסקי אכדק ק ג"לחנטח מרדכייוכ אכדק"ק
טעטד משר סופר אכדק ק טימא פירעד יק יעקב אבדק"ק אודווארי ייויר
אלטמאנן אכרק ק טשאטר יחזקאל פ8נעט אנדק ק רעש נתן נטע דלוי
אכדק ק שארכ8גארר ישראל מנחם רייך הבדק ק כ8ט8רקעז אליעזר ווייס
אבדק ק אנאשר8ז שלמר כ"ץ אכרק ק סאבאסלו נחום שלעזינגער אבדק ק
טאפאלטש8ן צבי רייכמאן אנדק ק נאריא ר 8עקיבא רכרן שטראססער
אבדק ק ט8קא משד אדרן מאנרלכוים אכדק ק וואשאררעלי יצחק צלי
לעכ8וויטש סנדק ק נ קאוועשד ישעי ר"ק פאללאק אנדק ק ש וו8רקערט
מאיר רייכארט אבדק ק קאטר יוסף אכעלעס אכדק ק שאללא יוחנן ווייס
אכדקר" איפאלשאג ירורא קרוים אבדק ק ל8קענבאך עררן דוד דייטש
אכדק ק  %נצעדעלי ידורג ליב גינסכערג אבדק ק אר מעדיעש אנשיל כ"ץ
אכדק ק נד מעדיעש 912מר ירודד זינגער אבד ק רימאסאמבאט אלימלך סג"ל
אנדק ק טראש ורגליל שלום ווידער אבדקדי נרעדדאז מנחם צאי ר"כ
אבדק"ק ס נאדיפאלו שאול בראך אבדקדי קראל אברדם שטרויס אבדק"ק
פ לאדאנ אורדם גדינ1ורג אבדק"ק קעזמארק ירושע רעשיל אכדק ק

אגרות שפירין

קםג

טארצאל כצלצל טייטעלבויס חבדק"ק טעטש יורא גר"וו מבדק ק נרווא א
ברוך כענריט ליכטענשטיק אבדק ק קראסנא משד טענענכוים אבדק ק
ווערפעלט יעקב כ"ץ פישער אבדק ק ז מ ראלפא מאיר טענענבוים אכדק ק
פוטנאק קלמן וועכער מבדק ק פישטאן צבי סג ל פראגער אבדק ק פאפארד
משד שמעון רלוי אכדק ק פרו קרבען יוסף ליב סופר אברק ק פאקש יוסף
פיש מבדק ק ס דאדאד אליעזר מציר שיפפמא" ,נדק ק ניד לוג"ש שדגת
יוגגרייז אכדק ק פאכיאנדאוא בנימין זאב שווארץ אברק ק מאנאשטאר אררן
צפי קעללער אכדק ק נ שאמקוט יעקב יוסף גינז אבדק ק כעסערמן חיים
טייטעלבוים אבדק ק קאבא משר שמואל דערצאג אברק ק שטאמפא
אמורס יוסף סופר אבדק ק עמערינג שמואל זלמן וויינכערגער אברץ ק
מארג טטא משד רייטש אבדק ק ש טאריאן שלמד צבי שטראססער אכדקד
דעכדעצען שאול ראזענגערג אבדק ק ראצפערט
דות כי דרבר רכנם ני א נם בב תם ולכן לא שלחו עוד דמכמתם לכן
אבקש למחול לחתום שמו דטדור ולשלוח אל יד ואחר כך נפרסם א ד רא סור
שנח עם תר חת מת ררכנם דמסכ מש
פד וויצען דב-ס עת ר
ישעי דק ףלבערשטיץ
אכדק ק דג ל
דחתרמים נדפסו כסדר 'זדגיעו לידינו
בד דבר יתדידטין אבדקק חי צ ,א  %התק בפרט ברבך גדור ומא מד
טהש יאפרושי מאיסורא רכרת רי יהצל את מ ממבעת ז:ז
נמשך דדבר מסעות כלת טדעזת" אשר גם כדדעי נ עד,יא חתם ד
בדבר אשר טדאי ברצז יצאת 'שרת ד בטהר ם יחתום דו 4ד רק נתעכב
לד הנה עכ אבקש 'סעד ט ות דת ירתום במקדם בבי יאתר נ)ףרופא
דדי ד עמך 'נתר נדר ולעמוד בפרן בכס ס

יימי

דרבי
באעדח גח דש מנחם אב עתר

04ק

פה

יעא

מתקאמי הירים ישפירא
צבי

בר
ערב מל צת עבד הסוכז חרבנת רצמעה אשד ראתך מרת שרה רבקה
עיא אבד ק באלחה אשר
א4מ ת רהב הצד ק מדד אדרן
תה-

יאיר

י

א) שם משפחז ד פריעת ר אבה ק תאמתא ("שב
שק ץ מ ס ט ו ש מטשחכמשליב ד

ממר בשו ת מדר ם

קויכ נעדרימןלבזל

קסד

שגרוע שפירין

ת זקנחר ישבת ע 4אדמת הקודש בארץ רחי ם תו ונסיעתך דרך
נוסעתיע
סאלונק וגם שאר מקהיות אחה הספרד ם רוס נא מאוד לכבדה ולתטכה
בכל מקום בואר דרך גמיעתה מרחק רב כזה אורחא רח קאוזוודא ק4י
א אשר
הות באה"קעכ בודא מצוה
4א נ סתר באיה וכל כבודהיכו ונפשה א ותהי
רבד נכבדר לקרבר רתמכד ו4ה ות לה 4פה וסמלץ אשרתוכי לבא שסד באן
ד
ו
ד
ג
וצדיק
מפרע זנאוכני ומא מתרחיש סצזה סטסעתכוו אשת חכר רב
מפורסם זצ  4הני אשה קשת רוח וזקנח צנועה וטחו4יה ונודדה במד טת
רחוקות ירה נם עתה לדבר מצור וזכות המשתדף וסםיע גדוד מאוד ושכרו
אתו אורך מם עושר וכבוד ב ראת ה כ 4ה סיס בכס ם ודצ,חה ונזכה כולנו
יעלות לצוו ברננ ם
באעה ח ד כ"ג םון תרם מונקאמש יע א

צבי הירש שפירגד

אבד ק הנל ורגליי
בעדמח ם דרכי תיעובה

ע 4דיו ד

פו

ם ד ה תשר חערב מונקאמש ע"א
ב"ה י
כבוד הא'ופ ם ה קר ם זה רא ם איש כפ מהליו האו אנש ק קם4אד.
וךינבערנער
שאטבו ובראשם הנב ד ה קר מו"הקיוניסוופ
הרה ק ה ו שוכפס
הנה ד מ ס דא4ז הקחש ט סי הרצון נדתשוכה אוגר צר כן לפשפש
בטעשו מכ 4השנד ע"כ אסרת לעורר אהבתכם נם בדבר הרוע לכל עבז לא
כולתי להמנע מלכתוב פכם כי לא כולתי לראותבצער" דם ת הוא הרבהנאת
המפורסםסוע"ה צדק משנב מונהשיסוה
ה  1אב-ד קהלתכם אשר רוע
על הצורבא מרבנן
שכוונתו לש ש בפרם בעגנ השרב דהוא ם ל
ת
מ
ר
ד
ינה לזה"ב
דא כא במחא (עי" בסס סו ק ו ע א] הוא הרב הממו

קיטן

זיטן

משארקעז אילאק ך חלמים לרגאת בעל אמרי א ש ז ל ובחכמת ראמח לרר ק
שז ם שב עד ת (כב ת תותש ע ר
מדרי א מזידיכמטוכ ז ל (ור גם
משל)רדרבי
לאבר ק וואלאווא לגורל ענוותנותו וצרקתו
בפאל (א בגלילות מונקאטש) ומשם נתע
לא רעלר ח בכחכ אף לגודל כחו כס ג וזדפס ממש ס אברך על ט מזמורי חדלים
(פטר כ ג תשדי הרם ד)
נ) רמכחב נכתב ככת רש כדי שיובלו אחב רספרדים לקרותו
א) ועי תדיח מדדודא ב אותל ז טפשדביוז בזד ל בערן גרגר זרד" מצעולי לסר
עוקגאדאמרי בגיטק (דף ד צ"א)ריכרהנאמפי ר"א תתטדו לגרבא בקולררגד תראר שם

אגרות שפירין

קפה

ב ב ע" השרב שהעברתם ברסכמת דגאכד ק
ועתד שטית 'דאבע י
בראו עפ התורר ודנך הוא עדשה קרחה אגודות אגודות ההבא ש ר חן של
דגאבדק קנ בענ א זה כע"ביע רר ע4ו שטנה זמדנ ם ח"ו ה יצ רכם מזה
וכבר רוע מתש רבנו בעי דבר ח ם זע כ בדבר כזד שעב רז שףכ
י דרו
שחושש ,וכן אז דוא נעשהיטזבת אנשי דקד4 4רצ 4ס מחשש א סורכ
4ב4יפגל נפשותם ולהצים מבאר שחת מב ש בדבר שנעוסה בהסכמתכםעפ
הת,רה פסק הרב הגאן נ ודברו ברורם כשמש ואצ חזוק עב בוודא
צרכן ' ודר ו'דזד ר ש4א בא 'דרב עודענ מזדחי'ה וב זו תורה וזו
שכרך ומפג כ אקור ס כנסו דבר אלו 44בכישימע מאנש קהיתכם'בי
זספו יעורר שוס מדג ם ואדרבא וםפו ב ותרת דכבוד דראו לרב גאון מרא
לדלן (דף מ"ב צ א) דרס רונא ורב חסרא רף חב חל ףואזילגג בא א ל חרלחכרי ניקום
מקם דבר אווין דוא א"ל ומקם פלגאדנ קום פ רש פלגאד חולק על דחכמ ם שר
מצערר למר ערקבא שד אב ב חדין כדאמר כפ ק (לעלז ע א) עכ לרש-י דוי כקראו
לגג בא חולק על -רחבמים ומביא רק כמד שד מצערו למר עוקכא שד אב ר בגז
לשונובויוק ורלא אן זד אלא חכם א אלאודאי שבמר שציערו לדרב אב"ד מרא דאתרי
ד ז נקרא פלגאר כחולק על דחכמ ם כולם ולא מצא לו אמתלא שדוא מתלם ד או
חס פנינו חשון )ינ אתונם ,יק "ק
נדן שבגמד ~מן ימקםריו"

י

"

דאיא
י

ושמעת כזד כעס דגר ק רכשכבד נ מצאנז בעל דברי חים ז ע שאמר עד"כ ןכס
קרח) שאמד משרע ד אס כמות כל דאדם מותק אלו ופקודת בל דאדס פקד על דם לא
ד שלחו ואם כריאד ברא ד ופצתך ראדמד אח פ וכלעד אזעם זאת בל אשד לדם
רדדו חיים שאולד רדעתם כ נאצו ראנש ס דאלד את ר ימקש ם רעולם דאה לא ר
שלחני למד גזרו מ חד (נם שמותו כמות כל דאדם) לקדח ועדתו כת שלא ד שלחני
ואי! דצדק לסנרג דרור או דע ר רלא עשר כדוגן א כ דצדק עם מריבר ובעל מחלוקתן
ולמד ענש ענשן ואמר דד ק רנזנר נ דמרא האתוש (כן ד דמצשד בער א מד
שעשו ננד רמרא ראתרא מד שדניך על זר) גס אם אי! רצדק אתר בדבר א ןכון שדוא
ככללותו רב ת-ח רר-א ורוצך לרעמיך ולדרים בערו דגל רתורד ףראר ע-כ) דחולק
י מי שידיד וכאיוד אופן שיד כע כ שיד לו מפלד ועונש מ תד ר"ל רק
עלויד
יראים עלרל לשגיאות גם אם כגובר
רחילוק דוא באם שאין דצדק עם ררכ כדבר רודוכ
ארדם גונדו ונפרט יגובר מתלוקת ובו) עכ-ז כעל מחלוקתו דחולק עלו מוח ר ל
כגז רק אז מרח כדרך דעולם על מטתו ח ש אם כמות כל דאדם מרתק אלו ופקודת כל
ראדם פקד על דם (אז דרא כ ) לא ר שלחג (ואין ר?דק את בזד אך מ מ מות
שונ" 1רק אז שוה נדרך כל דארץ כס) ואסבויתור יברא ד רפצתר דאדמד וגו (דינר
שימות מ תד ומפלר משונך ר ל אז) ררעחם כ נאצו דאנש ם דאלו אח ד ןשדצדק את
בזד ג"כ ושוים רעות עשו דא ללחום נגר דמנד ג מוש כמחרא וגם ללחום עד רדיד
סידצין את ע כ נקרא כזד נאצו את ר ) כנז עכ"ד רר"ק דג-ל ודפח"ח
דזר

זי"עגצצמריזי

קס1

אגרות שפירין

דאתראח אשר אורב ודורש טוב לנפשכם ובזכות וה שתםפו אומץ בכב ד
התורה הנה התוה ק ץ בעדנ ב מס האףיטובחנוגיחותנו כל ה מ ם
תמי
אנחנו ובב וזרענז עד עולם
וגחמ חותם ח ם ארוב ם וברוב ם ענת הביחד גאותהו שועד בב בכיי
כ זניימע ונתבשר בס ב כ ככ' 4כל שראל

צבי הירש שפילא

ב) דוא רד ג רמפדרסם סו ד שלמר זלמן עוענר ך נולד בשנת תרכ ג בע ר
כערעגס)ע לאביו רר ח מז ר "עקכ עררנריך שך תתנו של רגאון בעל קול אר ו ל
)שר אז אכר ק ב ס) נתגרל על ברב זקנו ואחר חתונתו שר לומד ברתמדד רבא

נתקבל לאבד ץ כ טשאכא סד שם ש כד ואח כ כשנת תרנ ט נתקכל לאכד ק
שאסלו א ור מגרל שם ש בד וד מדלוחמ ם רגדולם נגד דצונ ם ודמזרח ס
וראגודר בס ש כספר  1יבמכתכ  1כס תקון עולם ומאג ש של רבנו בעל ררכ חשובך
ומנח א ר גאון גרול וא מגדול ררכנם נרומענ א ואחר פטירח רבנו רספידו דספד
גדול ורדפ סו כעס קרא רחץ ם (ונם ח כסו ס שו ת לחם שלמד על או ח)
ודננ לדעת'ק מקצת מדדטפד כזד ל צריכין אנחנו לצעוק ולדוריך כנחל דמער על
אברק
ק
פט רה סופד ד דמפירסם בבל רעדלם רבן של ישראל מו ר ח ם אלעור שפ רא
מונקאטש ד ע בעדם ח שו ת מנח"א כמד חלק ם ועוד בו ב ספרם קרי ערך רוד
אפ נו אשר אמרנו כצלו נח ועתד ארד כ א ננו ולקח אוחו אלק ם רן אמת שדרב
ממונקאטש ד ע נ בצוואחו שלא לדספ דו נפנו ושלא כפג  1ובפרט לומר עלו תואר
גאון וצדק וחסיד ודנד  7ל כש ע  1ד ס דש ם דמ שצוד שלא ספ דודו שומען
לו ואך ארדב כנפש לעכור על צוואתו אמנם תמכת סודות שלא לשמוע לו כזד
רדנר נפ ח שם מבא בשם שו ת בת יעקב ס פ ג וגדול רדור שמת וצור שלא
ו דמ קל שלא לשמוע לו לא דפסיד וכשו"ת חשוכד מארבד ח א ס קע ד
לדטפי
דביא שרכו דנו נ ז"ל דספיד אח רגאון בעל פנ ו ל אף שצור שלא לדספדו דלת
שרוא מ61לג בחורר אק שומען כזד (ע ש שדארך עפ רלכר) וכברכות דף ח ררשו
חדל עד כ אלך לעת מצא זר מחד ואמרת רטעם שנקרא רם חד כלשון מצ אר כ

ר דא את דבר ד ומח ,ק א ע שרוא חוטא ופושע וערע לא עשר כלום בעוד ז לרקב ר

ומ לנו גרול מד ב ( 1ברכות כ ח ע כ) כשחלר ונכנסו חלסדיו לנקרו אמרו לו תלמידו
ם לוד אלא ש ש לפג שנ ררנים א ש
נר ואראל מפג מד אור כובד אמי לדםוכי
ג ע וא של גידנס וא ר ודע וכו וכן רוא דרכן של צד קם שחושבם שכל עונש
ג דנם מגיעכן לו אך כ  1בשעדיע כעוד ז אבל כשמת וכא לעולם רעל ק ושומע
שאומרים פנו מקר לצדיק זד ומרפק לו ג ע ור ז כמוצא מצ אר שבא כד טח רדעת
%א עלר על דעתו ש מצא וד ע כ נקרא דמ תד לעה מצא מלשון מצ אד
ומעתד דמביס בצוואתו של דרכ ממונקאטש ראר שכל עיקר טעמו שלא מסידו
אותו הפלא לותר על  1גאון וצדיק לפ שדחזיק א ע לחוטא ופושע ותורגע משפד
ולחוץ א4ל בשנסחלק וראד שאב  1רגר ק בעל רד"ח חקינוורכו רגר ק מרר ש שפ רא
י"ע באם לקראתו ומ ראר אלו וצא ם ולא ירא ומוליככן אותו לנ"ע נחמד ר 0ונשא

אגרות שפירין

קסז

פז
בד

ישמחת

4ב

דגעג

ספר הבהר אוצרות חיים יסרן האר"י ז
י
תובדק אחד
עט הגהות א פה ש 4סד מרב

שהדפסו שנ ת כלוי בהדרו
סגדו 4חכם ספרד ס כסוהרר

שנלוי

מקובי

דוויך " 7ז אם כ

לאקדי

נא אר

ל דקדש
ונמצא דמר שצוד שלא לרסס רו ולזמר על  1שכח ס ר כטעות ואנן
ק-רע ד ולא
כטעות ל ד דקדש ורנר מרן רגד ק בעל ררכ תשוכר ז ע ומטר כשנת ת
נאמר בו מ תר ובבדי ספרו ספדתרו כ דרח בן במוחו רנן של שראל אשר אגו
עוסק ם כדספידו ועתר ב שבק לן ח ם גם רננו כעל דרכ תשובר נפטר מן רעולם
ע ג אף שינזל למחזל גנזך דדיך אבל ננוד אבו אן נגוחו למחול וע נ אנו צריכם
לצעיק תום ם ריגז ואק אב שגם אכו רבנו בעל דרכ תשוכד אנגז אמותנו
כאלמנות אלמנר כפולר נד תר שראל אלמנך מן ראב דדרכ חשוכר ואלמנר מן רבן
כעל מנחת אלעזר ותדעו אחת ורבות כ כד ום דזר אב דח ת ח וכפרט גדול דרור ר א
רפסד גדול דרבר ותר מרפסד אב דת ררשמבד נ רפנ ז ע כ כשנפטר דעו נשארו
ואתם אמתות וארש וונ י1ת" 1ו ת  ,171נ ,ושש-א ,,

ניעי

"י ,ן

נעי

יי"11

עדומ ם ממש בשר ר ובו רתוד ק נקרא אור כס ש כ נר מצור ורתורר אור ומ
שעושר ח כחים כתורד דנגליח דוא במדליק נרות ברחובות קר שרוא נגלד לכל אבל
ח כח -בחכמה רנסתר כקבלד שרובא ררובא בג-א ממשמכרם שם כאפילר
מ שעושי
א כ דף כמדל ק נרות כמרואות האפילות וכן ד דאב רררכ תשוכד ז ל שעשה ח כור
על יחיקורם ושם מאד עירם כסודות דהודד וכן כשאר ספרים שעשר מודתו על דרתי
קודש כסחרי חורר ובעקבות 1רלך גם כגו בעל מנח א בספרי שח כר דורש כסתר חורר
נםן חומר א כ שנ דם נקרא ם גר שדדלקו גרות כמבואות שרם אפל ם לרוב בג א
ומלבר שדדל קו נרות כדחוכוה קריר כחורר רמליה (ע ש באר כות דדספד רעתקתי
כ"ז לרהציא מלכן ש צ דדובריפ על צדק עתק עק ז שלא עשר רדמפר אלא לפג ם

עפ ל)
ח בר ררכר ספרים ד ר שו ת לחם שלמר אכן שלמד (כיאורים ע ס רראבן
 ,סול
בפרדס ועוד נדרג עקד ש עב כ א סק תש"ר ר ד
א) רוא ררכ רמקובל מור ר חים שאול רותק שלר י"ר חשוק תךי"ח כן לר ר
ס
מהד"ר אל כן לדנאון מו"ר שאול אבר"ק כאדם צועד (מח אמת מארץ) למר אצל
רי"נ רמקובל מור"ר מדדכ עכאדי ז"ל (מח"ט מעק מים הש"ס) בשנה חד"ן בא
מסעות
לירבעל ס עיד"ק ויסד כירושל ס הרבת רחובות רברר ללימוד קבלר
אירע ס שנר נס דדפיס כמד סערי קכלד הציץ(ענ-ספד חיש
ירחחלימ) ושף די
הצלום פ שלח שנ שם בחוך דרכרים לררבו בקררש כזד"ל ומר ישענו
ך
ל
נ
י
כ
לאדם
אושר רצדיקי אמת כע ר ד שמר דזקדם רקרושים רנאויסזי ע נסתלקו לעוד"כ
ופוחנו עזבו לאנחות כעוד-ר וכשנר רזאח בימוח דחורף (ר סבת תיצ-נ) נסתלק הכער ק
תוב"נ) כעץ דדות רגי"ק רמקובל דגרול ראמים סו-ר חתם קלקול דורק זי"ע אקור

יעיך

יעת

,סח

שגרור אספירין

חז נא מרבות רובע דק ,קוימם ם קן טנית סתר ם יחם אב ר ם אשר נתן
כהארותו ורערות' בכסה מקומות בעוסקה ש %חכמהזו מסקור נאמן מאוצר
שכתב %
י עדות ע 1%ב קר סדדותא
הה ם מרן האר 4 1הה ונם נאמנהע
נ ק אשר חין
דרכ רגדוי נאון הכמת הקב"ה סףה סענכין
ואשר ח"ק שתקן דרך מטיול ירכא ם יזכך ויזמות נפשם יבא לפג שער
המיך ס'כו שי עוזם בחכסדזו מדבר הע ת בסדר בגן העוימות אשר ממנו
תוצאות ח םיהע ח וכמ ש סררםפ ברקדמתו להעץ ח ם ועתה אנ אומר
אהב קומו נאעורו נא וימדו נא הכמהזוותע נוותימדו נספרזד וסמנה תר
וממנד פ נר ישמור את דרך עץ ח ם בשער רעויה ב ח א ב תר דשער ם

היייפרין

י

ורפרק ם

ועףנו %שכחיאדון הכל אשר גם עתה בגפות החושךוהחי הזה בעוה רונם
בעבודת טיאכיז רחםו מאתם וההן כלב חבט הינ געוש המלאכהיהוצ א
תיומות החכמר באורפג מלך ח ם נדנדות וב אור ם מ ס וגחטד ם וגם עתד
בעת קיצר רוחגו מעבודה קשה ותוקף חניות יהבן ויהשכ ל החכמה אשר
ו תשועה יקרב הנארה וכמ"ש סדרה  1בהקדמתו לשער דהקדטות
יריהינ
שכסה מאמר ם מ1ה ק מור סשכיכות ףסוד הקביה סכה לב את מש ח צדקנו
ב ב וכסו שדארבו בזה שנ רבותיט שבנוער דג תר סרסר דקג ה ושבנח
הנאון הקדוש מהר צ מזד"ם,יוב וציה ה ואאז רנאון הקדוש מררצ א מד סג
וציד ד בם סור מרע ועשה פוב והוספות מהרנ"א ובפרם בספרוסעןגגם על
?עתות1
האח ח בפרק א באורךוטוב טעם שרוא חוב נסורעיכי ת חיהקדי
גם יאכטת רקביה ואם לאו הר עת ד תן את הדן במר ששואין%כי אדם
תכף בכזאלעור'ב צ 5ת נמרכבד שכתב מהר מ פאפ רש כדקדסתויהילחוכן
מרן הרחו בהקדמת שער דקדטות שם שצר כןלימוד חכמת האמת כד שנדע
מה יהשנ על צפ ת בטרכבה עח שח

י

י

כמצט לא נר תד כמותו גם בדורות רקודם ם רסמוכים אל מ ואן לנו לחבוח רק
וכשועות ישראל כב אח דגואל כמררד ררן וכס ס בב א עכ"ל בחים ושלום
כ) רוע רסקובל רם מ רילסרין מרורארנא שררפיס ספר רקדוש עץ ח 'כ עם דרבד
רוספות ורגרות (ושאשא תרנ א) ואח כ עלד לא ושם רדפתם עוד"פ וגם ררפ ס עוד
כמר ספדיס מכתב ראריז ל (וע" בס המשד מאמרות במתמר משב מפל רככוד מ ש
לו רבינו ע ר ספרו כבור חכמים)
ג) ועף כשו"תצבי חפארח (סי פ"גן מ ש לדגאק יסקוכל סוד ר פנחסחי ם סרב
אבדק ק ראזלע ומפטר "א תשרי ת"נ ו במארגארעטין) בזד-ל
כבוד ררב תצדיק נגהיק ובו
ע"ר קושיתו ואו שביקש מסג לכתוב לו כור ורנר אר עוסק כעת בדגמך חלק ר
מהחבוש דדח"ש ומע"ח צב תפארת שעוסדיס שררם כעח תחח מכבש רדסוס

אגרות שפירין

,ספ

י חכמה
 1ותר מד א תא מה קפ פקוד (דף רם1עב) שדסיאך דממתהע
ד כד נפק בר גש טדא עיטא כר כד נשמתא ס4קא וממאת עבה כדן שאי
'ה בחא דחכמתא דמאר ד ולפום רא הכמתא דרדף אבתרה ואדבק דב הבו
 4ה אגר ד וא כי 'אדבקא %א אדבק דחי דיבר ראע 4א וק מא תהות
הרוא הכיא בכס פו וכר וכדן כירו במש בגדפ הו ואשדן "ד ואתוקדתזכו
יהב אתדנת בכל ומא וכר אענ דא ת לד עונדן מבןע ש באר כות וטעם
כ ע 4דת ח שש כח ב דם "מל חכמהזו ומתרשי ם מג חן ח
פש
עלםישדי"מקן בה 'טעה ואנם משתדען יומדר כד יקרב הגאידע  1כני

עירסנאמרמאמר דז'ימ ו,אנמהבהמקבסיכאקנחרבבמוכ
מןןוי..יולן "א חמי לה צעקה
ל מ ל ת השכנה
ן 4ה
נערר -מאךסה אן
מ"
וע  1בת קע עד ק בר ש דהקדמד אני אפתחז  9ת נדפן דד~ן ש' מן
רוא שבארת כ דתה דםירא ם מךפן
ק ן בב אור ע באר
למש רבנו בפעח"רק ב) משער הק"ש בטד
דוב טזא יהע'ותה מן
דר"
תם עז 4אלק ם אבי תנא דוהר בזה דיא נקראו דתח נדפן דשכ טזא
4
ידיעת השבגהע מזם.מעיד רק מאר קביה שהם בבה כנ ם ימקם
אבל אותן ידם 'ומדם רק נרות רתורד הם רק בבח אפרתם דאף ש ש
ידם גדפ 1קצת אבי ' ת מפ ן דיהץ שי סן כזן שא נם ודע ם רכושות
הנצרכם 4קזם דתורה והטצות עב אן כח ב'מיד הם וק ום סצנת הס
יהעלמ דשכ נה מן דארן(ע שמדפס דףזעבכדהאב 4ובדדבצםמאר

ויין

י

=י

י

ונעזדש ת כעתם דללו נברך על דמונמר כב סוכ וב לעולם חסדו אך עכ  1ען כ
מאוד ערב ם על דבר דוד 'ודם מנשקו סרוק על געל דמצוד שמק ס מעכת ר
כזמר ז שמייגע א ע נד לדבן חורת אמה של רבנו דאר ז ל אשר בעוד ר מנעה
ל סוד זד גורם כל ע כוכ רגאולד וכמבואר בחקונ זוד ק 1חקון ל דף ע ג ע כ ותקון
מ ג דף פ ב ע א) ובש ד ולדעת נראר שזר דוא פ דבר' דגמ כש ס 1ב מ דף פ ר
ע א) על מד אברר דארז על שלא ברכו כתורד תחלד ור א עפם ש רבנו (בלק ח פ
בראש ת) דדחורר שלנו רחחילר בב כ ש כ כח נות בחורר פשט וסור דחודד דראשונד
שדד דקכ"ד משתעשע בד קודם שנחנך לארץ ר א בחלק דסוד אכל רחורד שנחגר לנו
ר א דתורר דב שנתלבשד דתורד דדאשווד כמשט שד א רחורד רב ולבן רתח לר
דתורד שלנו כאוח נ לרואות כ ואת דחורר ר א רוערר דשו ד
ש במתק לשונו
רקדוש ולזר אמרו על מר אכדר דארץ (שאנו רואין חורכן וגלוח ועג
ע-ות בכל וט ותר
סוחר כעוד ר דוב) משוס שלא ברכו כעירד תחלד ר ל גי במר
אשר בחר כנו
מכל רעמים ונסק לנו אח חורתו ואן אומרים ונחן דחורד רק חוש
כרמ
מו
רת
נפיואר כאשר כתב
רכינו שם כ ע קר דשעשועם של רתודד רוא רתורד רראשונר שר ד דקכ"ר משתעמש
בר מהחלד קודם גת נת דתורד שדוא חורתו של עשי"ת ד קא וע ז צריכי! לרשתדל
לעשות נ"ר ליוצרנו לעסוק כחורתו ד=קא וע-ז דוא דברכד בנוסח הורח ו (ריקא) וע"ז

,ע

84גרורצ ששירין

מקרא וכלוע ,צעוד כב אורנו דבעככי מה דק ידשרא 4דעובדםדש ת
בתורה ומצות הם גדפן דשכ נתא כנ דוא רק אם עושן בכוונהע פ חכמת
דקנ'ה ונכנס 'מג ויפנם בפג םות זו החכמה בבה בן דמשמש 4אב1
י
לת
וו
ע ש כאורך ומד 4 4ראר ך בדבר 'סדארבו כבר רכות טוב חוד שנ רכ
אסט
הנ ל בם מור מרע ועשה טוב כבר סתרו את כ" המעטת דסונע ם מ" סוד
הכמדזז וכן במואר ספר ם דקדוש ם ע"כ אס ם בזה בברכתח ם ושלזם ומכד
יאמוד ולימד לשמור 41עשות בפנם ות וחיצונות התורה ורסוסות טתוך נחת
מבשר בראש דר ם בקרב שראל בבגן
רררבד וענ ט תחו מ ו שמע
אר א  4ב ב ברהט ם
באעהח זם ג ואהחק תרסו טהטרר 5ה טרחץ

י

קי

צסי הירים יטפירא

נשימותבויית

רא-
פח
ת מסעות רססעה'נ
סונקאפש ועשרהגיייו

דאה"ק תובב"א

כבוד דרבנ דנג דמז ט עוקד צדקך וחסד יבא וגזבר צדקת רמגעדנ
דאה ק תיבב א
אתרשה ט נבקשדו נא ימען דשם ולמען הרתם ם כ דוס נא על נפשות
אחו בג כויינו שרקד שן נפשם ותוררועבידר בארצנו הקדקודתיבב א
קהה הנד הגע העת יחננד משזוח 4הם ר וקמ  -דמ רח4וקר מצדקת
אמרו חו ל ב רושלם ,חג גד פרק א דלכד זן דלוא אות עזבו ותורח שמדו כ
דמאור שנד מתז ר למוטב כ עץר רצ 111חב ש דוא ש ר ד ותודח  1ןדיקא) שמרו
ד  11רתורר שרקב ד משתעשע בד עם רצרק ס בג ע וע ז אסרו שדמאיר שבר שר א
חכמת רפנ מ וח טר א גנחר בחוך רפשט א ר בנשמתו לרחורו למוטב צ כ רונ עושק
ל רצת לעע בדברץ דקריס מפז ומפמג ס ,דש נ לו כ ד ד דטזבד על דנך
מעכת ד ובו עב ל נעץ ש רשאלד ודתשובד)
וע עוד ס ש בנו רבנו כד ת ןח ואות ק ג) נזר ל ברע מ פ תצאןרף רע ח
ע א) שאמרו לררע מ ובג1ך תפרקון שראל רחזרון לאתריי רל ת הילא למשחין
למפיק ל שראל בר מנך ובגנך אטן מתצכבן אשל ם מילין ץידץ אלין ובו עכל ד
ודלשץ וכגנך אנץ מתעבן תמר כל עובר ויתפלא רלא אך חכן לומר שררע-מ
יעכב (ח-ו) דמשיחן לבא לגאלנו אולם ובן טפש טוח עפ -דיזוד ק וחזוד"ץ בכמר
יוכח וכן בדץדסת מררח-ו ז ע לשער דקרמות נ רק ש דתגלות סודות חכמת דאמו
בוא משח צדץנו כ ב ועין נדקדסח אאסו רז ע לבארלחיריר מ א וכן ברסבמח)

אגרות שפירין

קיא

י זה ימען רשקמ
רסבעהנז ע רבע שנה זענ הם צופ ות כסות ומח,ךחע
רעבך נפשות ב תם העטופ ם ברעב ומאשר נעשתה תקגד גדילהיאסוףדוק'
קופות הרמבעהנ שנ פעמים כשנד כ ע ז הברכה מרובה ותר וכטע ה שיח
את דסשלוח דאחרון זכו כבר בא סועד לגבות ויאסוף פעם שג ת תרומת
דקדש ם בגבויו יכו אנא חיש רטדר גא מעשה הצדקה ,אסוף את כמך
הקדשיםוישיחם 'כאן ב 4אוחר אף רגע 'מען נוכ 4יהמצ א יחם לפ דטף
ב פר שעה אחת קודם ובזכות זה תתברכו בכל מנ שעות טובות שפע ברכה
והצלחה ונזכה ובגן אראי בב א

עי

צבי הירש שפירגד

פפ
ם אמרת
באסת אמרו חכם םכפים ש אב שסע דעי בנו ומד אעידהיא
אספרר בשבח מגדול עוז שי ההבור רנחמד ה"א האמת עד 'עצמווכיען
רואך בספר הנחסד הזהענו ראהויבבו בן ונחת נחת בדברו ה שר םמיא
חד פות ובק אות בחכמה ב גה ודעת בש ס ופוסק ם ראשוג סיאהרונ ם ו נד
י
אך באת ידזדות"די" לשכח ירש ת שזכנ יראות בספר
תורד ו
אוד
ריסבנ הרב ש ח יאם חכם בג שמח לב גם אנ והננ מתפלל ע4
ה וצאיא
העתד תן ה ופעו מע מת  1הוצד ויוקדחו במהרה בדבר שועה ורחמם
בכלל כ
באעדח א ו נמן תרסכ מעקאטש

צגיהיריט יטפירא

הן דקרב לפג דד הרב דטאורג החרף עצום ובק

וחמד מזה יצחק

פרדסינ מקק בערעגסאסא צו אשר דוא מוצא לאורה ם אמר אש על
לאוצרות חים עם רגדוח רנמלאוה א פד של מר וכן בכל ספרי קח-ש וא ל לדרע"מ
עד ערחגלו בל דסודות
שישלים מיל  1נלך דסודות ב ע ז הגלו
רמשסחן שמתעבתי
כגז רש רמינו ג ב נב אגהנ בקרוב וכ ס

מש11:חי ייממייג

השונן

לשו הס=ח אלעזר ח"

רנימ

תמסו
 ,ך ק אחו של דגמו ר צחק ושכליץ ז-ל שד אסר"ק טאש ואב"כ נהקכל
א
ושד רב דראמות] בבערעגסאז נפטר ח סיון חרי"ט ודי תחנו של דגסו"ד משר החס

קעי

אגרות שפירין

י

חתזדה מזקנ הנ תר נדזל הדור טדזרזת שלפנינו מאור ב ה אלראי דרה
הנאת הקדרם שר התורה מאה רדדדייטש וצלההג'וחתנוהנאון הקרוש שר
התורה מיד טאיר אהב ז)מ 4אבדק ק אונטואר והנה המפורסמות א"צ רא ה
והסכמה הן בגדולתם בתורת תם טה ויצא שם דוד בכל הארץ מאשר ס פרו
לנו מקדושת תם מת צדקתו זו-תהלכותיו ורוב נפיאיתו רוב חם דתו אן ד
ב אור ואןד עויה להעלותו במגיהונם הנה מחתנו הגה קז
חכמתצ"לובכינהבתורתושי
מטנו חד
ר מא ר נאמר כחטת אור באלוף איופו שלעייםאיוף
ר
ד
י
ו
ם
ופ נר בתורה ישמה עושה הדבר ם ישם פעים ת חטא ר לארץ
נחבורו ה קר ם מנה רעג חכם ם בה4כד אשר העם שזהם ככר מה אע דם
ומה אדטהיחס ומה אכריעחליים כקדושת תורתם וחס דתםבקנה אחד ערד
והנה בודא דבר ם ה וצא םסיב אנוס ח קדוש ם וטהור ם כאלו שמסרו
נפשם שמו ת בודא עשו רושם יסובה וזכותם ע*ח כ מן לכל אשר קח
ברכה יתוך ב תו ספר א מהנל עם הוספות הנספחות יטובה מהמדל הרב
דמאוהג הנ  4אשר הוא ענף עץ אבות וצא מחלצ הם ויזכה להתברך ממעון
הברכות ולאור חדש עלציון וירושל ם כמהרה דדן ורחם ם וב  %סלה ונם כ
אשר קנה הספר יעשה צדקה וחיזוק התורה לח"ח המו"י אשר מלחץ ומדוחק
משעןומשענהבעו ה כאשר הואקרן התורה בזסנ מ רחם ד
ענו מגה רותבי
ינו ו נו כקרוב כסיגו דבר דטעת ר והמדבר לכבוד התורה ולותור
ע גאי
באעה ח ב משפט ם תרס"א מונקאסש יורא

י

עי

צגי הירש שמירא

י

אבר"ק לאפטב ואח כ די רר בב ס גררג עקר ש

ו"ל אבד"ק דבאדוב מלפסס
ר "ד
ב) ד בנו של דגטוד ר סזחס ד-טש (אבר"ק קיצא) בגו 57ל רגסוד ר סכסכי
מר ררור (פראג תצ-ח) נולד כשוח תקם"ז חץ
דחטש (אכד"ק פאלין ופרישטאר) מח"מ
כמיד משרק של דנר"ב וגיזבר כתשובוהןו ררכד פעםם ד אחת בעבותות ארבד עט
רח ט ודדכד טעם ם מובא בם דח"ס ד רב אכר ק יעטנין פ"ק סערדעדעל וכשנת
נפטר ום
חק ע והקבל כע"מ חיבר סטריאירל דוד כמד חלקים מלבר רזשאר
א וברילןת רח"ס נרסס עליו רטפר עי"ש ככח-
מ-כ סי
ןר"ת
רקיטא ר א ש רי חתנו של רון-ד רנ ל די חלטיד מובדק לצח"ם שלסד
דגמו
אשנץ עוד במאסעושדארף וסוזבר ארבד כחשובוחיו רי אברק ק בישר ב אולאט
ובשנה תקצ-ד נתקבל לאכדק"ק אווגודאר ודפס ממס שן ת אמרי אש וש-ס שלשהדו
ומנצנץ וקצת סזדגי חותך דג ל ודפם כס זבדות קרורם (שחיתר כע רג14ןשי-ד טעם
אש ז"ל) ופוגר כ ד טבת
ב

י

חע-

אגרות שפירין
צא

ק"

בה
כן נמצא את בכתוב ם בתוך תכרך ספר כת "ז שקנ ת (מא שקנאו
י ד טח מה להגאון המובהקבע' מחצ ת רשקל
בגק,שפורנ) ס מחג ת דשקלע
א) כעקד דספרם של רכם כעל מנח א ד דרבר כח ומדם מרושת אבותו וגם
בעצמו ץנד כמד כת ודע לרעת ק כאן דרש מד כפ שנבוב כפנקס דספר ם של
רבנו
ח מחצית דשקל על ו ד למרר ש קעללק (כעל מחציח רשקל על או"ח) על רלכות
שח טד (גדפם אח כ ימונקאטש) ומסי ס ט עד ס צ"ו וכטפו ח כיצד עד דף ט ו
מד שכחב תלם דו בשמו וב על דם דסברוח ממס ביצר לדרב מרד ש קעללז דג ל וגם
ללוט ור מס ופלפול ם לררב בעל מחצ ת דשץל שבתכ ג"כ תלמדו דנ"ל
ב מחצית רשקל על הרכר סימנים בשו ע או ה כמו רנדפס מר שרעחיץ הלמידו כח ו
מם כח שלו ובתחילחו נרכק מבתכ עצם כתיק של כעל מחצית דשקל מליחד שבחב
לדודו כעד אחותו דיתומד
ג מדור בפני עצמו חי אגרד וקצת למוערים לדרב אכרדם מרעב טש ז ל מק ק
ג קלשסורג ועל רשער נץרא מדור בפ ע ד נו שדוא מדור כסיע מחכורו כח שח כר
על מס קרם ומעבר לשקר דסכמת מרר ם בנעט אברק"ק ג ש ודמדינר מחדק צ א
רפ ם
קורות רעתים חלק שר לדרכ אברדם טרעב טש דנ"ל ספורי קורות דמלחמות וגס
שאר דץורות וקורות אחבנ משגח חקם א עד שנח חקצ ג בלשון צחר  1סר מאד ור א
חלק שנ מס קורות דעתים דנרפס לררכ רנ ל מחו ק קב א דפ ס
ר חי עד"ת ער ס מסע לדרכ מורד ר שמואל ב ר רפאל רבדן דיק כנ קלשפודג
דדכד ד ת ממד ששמע מרכות  1דרכ מדר ם כקנט ודרב שמועל קעללק כעל מתעית
דשקל נכתב כשנח הקפ ט ויש עלו כתחילתו דסכמח דוב נחוס טדעכ טש אבדק ק ג"ש
ורמדער מתויק קל ד דפים
ו שמן רמצור דרשתם עד ת עד פ סקור דריסתם נפלאים ער"ת לדג מ שמשון ככרך
אבו של רחוות א ר המובא בס שם רגדולם לדחית א ו"ל שרוא בבת (ודקדקת דם
דם נרסס כס "וזה איר לבע) קומזיץ ר ד דפס וכס תו ם ד" מוכש מאטר מטע
ז פנקס בתחילות דחרקים ודתקמח של ד דודס במדיגו מארק גראפסרום מעדרן
שמתש מדסמשלד כשוק חק ד וכחוך דברך תקנות ע ר נ ש ש ס תקעת כעג ר דקרל
ודתפילוח ומנרג בידכ"ג וחזקח קרקעות מעדוסיד ודיג סו מ וכ ועא נעשו בקנח
חץ "א
סוגיות מהלמייז של מדר"מ ננעט אכוץ"ק ג ש ודמרינד טד שחידש כלמדו
דלגד חום של רכו יבתוכו ח על ס ת 0ו באו ח טרכו מרר ס כנעם וגם סכתכ
ההרובד של מחריע ביעט נגד דמחהרש ם שרצו לשעת כעסח דתפילד (וכבר נדפסר
דתשוכד דזאח בס חולדות של אדר"ח בנעמן וגא מכחכ דרב גבריאל איכשיץ שכחכ
טק"ק ל כסנשטאס לאלופ קרל נ"ש סיד
פטירת מדר"ם בגעט שנפטר כק"ב

י

"י

אחו-

קעד

84גרר1ע יטפירין

על או ח זצ' ינחתו כזה 'יד ד ד הרב החרף זכק הננד ההםד טרד
כהנא נ מפד ק אשר רוצה לאדפזם אדרא והנה טף
וויי
ז
שסואי
המכמה כ מ עוד לא ראה ותא מעם מעם ח כור דכאון מחצ ת
דמחברת א
נצ
דשק' המבאר רנפיא אשר פרוס חבורוע" דשיהן ערוך או ח וכמד הלכות
ב דד זעי ה שח טד ר א בכתוב ם ותא יצא יאורה עד הנהע כ כודא מצוה
ונקבר אז כל כטנשטאט וכתב נו נפלאות מפטרתו ור נור  1קורם רסתלקותו וגס מכתב
דשאלד שנשלחד לדרכ בעל חת ט לדת ר לסתו ולרול בו לנ ש מחו ק כולו ש א
רפ ם
ט ח סוגיות מתלמידו של מרר מ בנעט (ושמו לא נזכר ג כ כרבת י) וכסופו נכתב
כשנח קרב ב (כ ז לחורש אלול) דשנות על ט שערי כינר ליצחק רענדל טאנעלוס
שגדפם אז וכתב על  1מר רות באריכות (נחלק ל ג גוערים)יען שנטר לדעת דמחחדש ם
שרוצד לבטל מנרג שראל וראריך לדחויק מנדג דתורר וגס (בשנת תרכ ו כ כ אדר)
כתב שם דשגוח על ם עדות ל שדאל שנדפם אז מדמחבר שער' ב נר
י שמוגד כענין קרטין בדל נרד למרר ם כנעט ד א השונר כ א שפרמטר כסמר שו ת
דר רמזר ובזד רכת ש נוספוח על דנרפס
יא קונטרס על סי ק"ט כ ו"ר למדר"ס כנעם מג ש נבתכ כשנת תקפ כ ובמופז דרשד
לשבח חשובד זח
יכ קו"ח מיר"ם בנעט ל ר תשובות כבר נרמסו כס שו ח רר דמור ובסוף כל תשובר
מפחח כיאורים ודנ ם ר והא ם מדחשובר רזאח
ג קונטרס קטן נרשם בו ח אגרד שדרש מרר ם בנעט ונספח עמו עוד ב פנקסאוח
י
קטמם ח מס ביצר וצונ ל ט מלאכות כחכו אחד מחלם דו ולא נודע לס
ד ח על תו-מ כשם מדר מ בנעט לא נודע שם הכותב וגם ח מלוקט ס
סו "חי והמרווח ברלכוח נדר" מאדמו ר רגאון מדר ס בומסלא נ כך כחוב
נתחילת דקונטרס ודוא ת על רשו ע ודש ך נדלכות נדד
טז חי"ת באיודו נשך קונטרס של א זר רפים שכתב חלמיד ררב נחוס טרןב טש
אברק ק נ ש ורמרינר משמו
יז קונטרס כתב אשורית מדרם רודד ב באס וררב גבריאל דיריכו למענ חם כדאר
אתרוג דמקומות ראפ זד ואיא סבכוח קורפו שאן עלירט חשש ורם כמו מקורפו עצם
וטענו כנגד דמעועד מהד"ר אלכסנדר
מנץ נבתב בשגת תרו וחוום
בחחזמר רב-ר ממר"צסמ מ שבת אלפונן לק ום
יה סור מרע ועשר טוב למדרצ"ד סזידיסשוכ עם דוססוח מררצ א מדינוכ ויש באלו
דדוספות ררכר וחג מדנדסס וכנראד זד עצם כחי ק של מדן זקננו דמתבר
יט עמר מן כחב יד ספרדי על רא דרא
כ דגל שיד סעדכה א כ לזקננו מדיצ"א מזינ 21שנאנף לשונוה נ"מ מרמסס
ולפעמים כאתר מקום נמצא קצת יוחד מרנרפס ודעחק מגלוי
ח של רט שערי נ"ע
ואיוד סנורים מס אגרא יכלר ופ עובדיר רנרפס כשם בל ררראים וט אגרא דפרקא
ג"כ שדקת ושיש נוסחאות מדנדפס בחחילר ולקוסים עד"ת ההרושים למועמם
(דררושים רוצתקו אח כ גס בני יששכר) ושילוב סיום רש"ס שבגיד פד מונקאכהם

יעקיר

ילי

אגרות שפירין

קע"

רבה להפרן תורת תנאון חג ל אשר הולך גבוחו דובר משר ם מא ר לארץ
תדר ם חכן ההדפסה נתן לחרב הטו  4הנ  4ע 4משך עשר ם שנה םום

דיממה

באעדח נ אי,

סתר יפק

משקארי

עא

צבי הירט -ספירא

ק ן
ששט ם הראו מת ם ד %כמך אחד לוקנ
ש*
מררצ דארדגאליצקתתבמכלעצםכ
,כפ רשמרער) רוא כת חלמדו דחככ אצלו
זלי ממתקאסש

אך נראר כברור וידוא עצם בת ק וקנ רמהבר רנ ל ,הדא

שדעתקו מכת
כא ושו"ת דברי מרדכי לדרכ מרדכ רענא מדמכורג
סב שושנת דמלך זכדזך מרריי על דרסב"ס עד סוף סרר זמנ ם לררכ מררכ דענא
רנ"ל מדמכרג ,בעדמח ם דברי מרדכ כת דם) עט דטכמות גאת זמם ובתומם ררכ
כעל כנסת חזקאל ודרכ כעל אודם ושמם וררב זקנ מדר ר יצחק מרמבורנ
סג זד ודב על שו"ע  1דערס ק א קונץרנם מרפוסקים מסודר לרלכר לדוראד
לדרב וחק קרעמניצער מנעדלץ כעל אורח מ שור ובאורח מ'שור על רר מ דארוך  1ד
דכיא דמחכר חיבורו רלז
כד מגלת מת-ם/לד שעשהים דעחק חדתוח מד שנתנ לו לעצמו דרכ יצחק א ז ק
מקאמארנא
מד עץ חים כתב דארע"ל בש נר קצח מעץ ח ס דנדים כס-ור וכממחאזי
מז פנקס דחנורא דלוחות חן (גס ח) ודכנסח אורח ס מק ק זאכלטוכ עם דקרמח קובץ
מאמרי חז"ל כעניה דאלו בארוכד נכתב בנענת תקם ד עם דסכמות גדול וקרוקף רדזר
דדוא
בז יד משד ח סוגות לדרכ משד אבל מרכמץ כק ק אובין נכתב כשנח תקלר
טח סחב ספרדי לא נרזה למ וגם שם לא נקרא לו ודוא כולל כוונות וסודוח מחחים
ל דתעילזת 1כ 1וכ1
טעם מילד ופריעד וכוונת פרעד ויצ *מ זד בוסותיספירד ושומרדי
זפ פסוקים ע ד דסוד בנראד נלקח ונלקט מבתכ דאו-ז ל ובסופו סוד צורת דאוח וח

יכו

סט חי מסכתות ולכד תוספות וסוג וח לדרב צב ד רזם מב ח כן מודרה וסף מק"ק
רקלשפורג נכתב ממחברו כשנת תע כ כדיותו עודכן ט שנד ונכנס לשגע רעשריס ככן
כחוב בשער רספרן ועל כמד ח דושם שבחבם בשנת תע ב פידח חשרי כפראג וב רח
תמוז חע"ב בק"ק פ פ יבק ק נ ש כשנת תע ג וגס כק ק קעללין ובק ק וויען שנח
תפ"ד הבאותו כרך עוד ת מנכדו מוז-ר"ת יעקב בער כנו של משד לב חתן רהב ד רש
מב ח דמחבר דג ל
ל שו"ת וחי סוגיות לא נודע מחכרם במאורש רק בתשובד אחת אודוח נס עד על
בעלי מפרוטי דם ומר שדשיבו לדם על זר
דכאדן כשבת מכר מד שדציצו בזד
השנח תקצ-ט שם נראד כ שמות לפ
י דספר דז מנחס קראקויער וררב מודהר
דמויל נקנד כון חכהך כתב ידמחמכמוק-שלסורג מחזיק מ"ר דפים
לא לקורץ פלפולים וחי אגיד נבתב בראשך שדם לדרב וסף שמואל דכדן ד ק רקיק
ניקלשפורג

אגרות שפירין

קעי

לב ררושים וחי אגדד נחמרים ער ח עד פ פקור לא נודע לס
לג שן-ח לררב משר לב נ ץ דום ץ מק ק גישפודגכן דרכ וסף ושמואל כ ץ דג ל
קובץ קטן
לד שו-ת לדרכ משד ליב כץ רנ ל תכריך קובץ גרול קונטר ס ם שו ת וח סוג וח
ושו ע נאר כוח מד שדש ב וגם אשר שאל וגונ כדלכד עם גאונ וירו דסמוכ ם למחנחו
ד-ר דרב מדר"ש קוועטש מל-טנ ק ודדב ממאקאווע כעל ר עות שלמד ורדב מרר
אסאד ובתוכם קו ד בסוגיא דש קול דדעח למדר ם כנעט
לר חי מסכתות כרכות שבח פסח ס כיצד ע ז ועוד לא נורע לס ואגל רוא לדרכ
י דדם וסף
א
נ
ו
משד ל כ ממקלשפודג ר 4ל וכח מסח ם בחב -מאאמ-ו א נ לאני
נ כחב שרוא
שמואל כ וכחב בח פסחים שנכתב במח בתא כק ק באסקאורץ ובדף א
בשם ארסו ר מ שמואל קעללן רוא כעל מחצ ח רשקל אך נמחקו אלו רח כוח אח כ
במכוון ,כנדנד)
עם
לו חי מסכת ביצר עד טז לא גודע למ וצול גב לררכ דגל רמל
לז קונטרס חי מלוקטיה למ משד יעללגעק מק דאלישף נתעדון בסבו נשנה
חקם  1בנרצד בדיותו כתור קיבר נק ק ג"ש
לח קונטרס חי מם וסוגות לאחר מחונקם בדם ד כק א נ ש נכתב נשנת תר ט
תר
לט חי ער"ח אגדר מפ ברעלוחך עד נצו" ולר ד לא תדע למ
מ קצת ת על יו"ר כנדאר לח ח אחד מגקלשטודג מתז ק ב א דם ם
אהד סנש

,

ייו

:ס וי"שס יהר

.""?, "2ע::ן"

מג חי עד"ת ורפטרוח ומועדים (לא גודע למי) מחן ק קל ט רפ ם
מד חי עד"ת דכדים לא גודע למי מחז ק ל ח רפים
ד
ו
מד ירושי אגרף נחלקו לג עמורם עמוד רחורד עמוד נתפלי ועמ גם ח
ודיזשמ עד ה לא גידע למ מהזק ל ד רטט
סו סגולות וקמיעות ורשכעות רועחק מכח שד ד כיד דר ס ט"ב אכדן ק אורעל
וכיד מרר-ץ אביק-ק ל סלא
ד עולס דכויאר מדאויז ל מאמר גדול
מז רתחלת חכמד לדאויז ל מ ג פרק ם וגםסי
וסוד דמרגלא
מת אדם קרסון מראתם-ל ובתחילתו רוא כרם אוצרותחיים לראויז ל רנדשם ואח כ
שערים אחרים בסרר אחר וסוד מצות מ לר ופריער ובו וב וצא ובסוטו ותחילתו ציווים
כסרר בגן דעולטות ודספ רות במד דפים
מט מכת בכורות לדרב עמנואל חי ריקי בצל משגת חם דם %ד דקו חוספוח ככוך'
ו
ס
ג
י
ר
ו
פ
מ
א
ל
ת
כ
ר
ב
כררם
קצר שנדפם מדרך פנחס ח צרו תלמת -ררב יצחק
בערן
וחיבר רם רלז ,כח  1לדשינ עליו
ג לתם מן רשמים סגודי רארת"ל ד4רגות דאריז"ל וכתות בקצרך לסדר דהפילד
ודזסגים ומועדים סובא דרכך פעמים בעטרת זקנים על ראו ח וגם רספר נגיד ומצוד

וחעתלומ יווצר

שית תי-5י 5ך.,ק)

נב קילח יעקב קכלד לדרג סדר" צמם דוף רבינא נספו-ם וכרפדות על תקוד ק
רנדמסיס

אגרות שפירין

קד

גג חקט"ו העילזת בנה ססרד לא נודע לס שההל גל הפלד א ל א"ר היד
ומ וחר ומט ם לישועתך קם ת ד ובתוך דתסילוח ררכד שמות וצרופים
נד ספד וכרון על מם ראש דשנד לדרב רור רעש  4דורוו ץ אברק ק סרו ענק רבען

במרר כת בתו כשנת חקפ ד
נד
נכתב בדויךץ נשנת ח פ
ד
ב
ד
ד
ש
ס
פ
ד
נ
ד
מ
ר
נ
ו
ש
מ
ו
אחר
ר
ד
ס
ב
ר
ר
ו
ס
מ
גם נוי
נו תיקוני גודר ס ח תיקונם
בנוסתאות מדתקונם דנדסס ם כח רש סד מאד 1שן
מ רעחקות אגרות קורש מדרב מנחם מנויל מוו טעפסק בר באר ק ומררכ אבררם
קאל מקער מעגנ דרס חס דות ואד ק ומסדר קורוחם שם רוכם ככולם לא נדפסו

ספר ריוונות על דכרכות ודתסילות רחול ושבת וו ט ומצווח דומנ ות לרארז ל

יחי

עודנך

נח שי"ח נאות רשא ח ב לררב כעל לכחדי שרד בעגנ אדע ז ותו מ חשובות ארוכות
נט שו"ת דרב נחום טדעביטש זח כסוסו
ס שו"ת לב שלמד לדרכ שלמד כעל מרכבת דמשנר ומסותר מפחחות בסופו כסדר
רחש ע
מא שו"ת דגאון יצחק מפוזנא רבו של רמג א ס גדול ומחו ק רל ר דם ם גדולם
וממנו כנראד גרפם סטר קטן שו ת באר צחק לדג ל בודען שנח תרנ ד ודם דגדול רדר
לא נרסס עוד ורוא בכתובם
סב ס רדרושים מדאר ד-ל לקוטם מכתב דאר ז ל
סג צריח מנותר קבלר בש נר נוסחאות קצת מדנדסס
סד אוצרות סיים לדאדח ל עם דגרות קול ררם ו לררם
סר דפים שתים מעורב ם ח ח מכתי שונ ם שנקנד ברקלשמודג
סו קמיע נדפס עם צוריס דמסוגל לכמר דברים דף אחד גדול
מז "ירושי אגרות ער"ת מדרב בעל חת ס דועתק במונקאטש שנת תר ד
מת שו"ת מדר"י מטראגי בכת ספרד
סט מעין גנים דעתק כת כדנרפס מררם ע מפאנו
ע דגדזה וח' על מס פס"יפ לדרג כמל מלא דרועם כהוספת רב על דנדפס כש ס

י

ושלנא
על חו"מ וחי על פורים ורעחק כח שער ר חוד ודאמונד לדר א
עא חי
משטראשעליע ושער רחשוכר ודתפילר לררב בעל דתנ א דעתק מאשר נדפס כשקלאב
שנה תקע ב (כח דרב אשר אל שע מדינוב  1ל)
עב דגדזח על טוש"ע או ח ועל ג ך זרגרות תעוד ק חוד ק וכרצדי נ"ע ולקוטים
(דעתק מכת ק של זקני מדרצ א מדינוכ)
עג בנין אפריון שו-ת ופלפולים לדרכ שלמד צבי ראללאש מלבות (ורוס זקנ מצד אס
ח נשות כ"ג ל מ ח ו
זקנתי דרכמת מלנצדוט) נכחב בוננת
עד תפילות לאחר דחפילד ולחק ש וכומת חק ש בכתב ספרר
עד תפאדח שלמד על חך"ד עד ס קע"כ ועל דהו"מ מס ל ט עד סי רב-ו וקר
רנזי.4ת וקצת חייה ושו"ת לדרב שלסד ז-ל מכאלחוכ כעל אוצרות שלמד על מרפות

חי

ררייך

עז דגרך של פסח עם פ גאולות שלמד לדרב שלמד מבאלחוט דג-ל
"ח-ס (כת "קן
עז חי ערבי פסחים לדרכ

יג

שכתבו כפ"ב ושנת תקע ב

אגרורנ קטפירין

קעח

(ואלר דברי בעכעי

י

סנה א ומ לא אחרו אב במכתב וכלאחז)

צב

בעה

הן הראד מפג דד הרב המאד נהחרף ובק

ראושלם טוה ואבוואיף

גי חנורו הלא המה בכתוב ם וב קש הסכמת ורצוע זה
בערי
באידבער
אעשה ו ח ד עמו 1עלעי במת ההצלחה לחמת בתורת ד
כבודו וחפצו

עת ריני 01דר מילד עם צור ם כצבע ם נבתכ כקלף ע רר זאב וואלף כ ר אר ד לכ
כשנת תקם ח
עט מערת שרד המבפלד לררכ משד כן צור קכלר עט פגם כאמצע כררך ש ר (בפ
שידפס כקרוב בירושל ס) מס ע
פ ספרא דצניעוחא לדרח וו ומב ע
פא פי כווד"ק (פ ויקדל ולק"ת) לדרח-וו וגוכ"ע
פב ערכי דכינוייט ע ד א ב קכלד לדרס ז
פג חומש  1קרא במדבר דכדים עם תרגום ככל פסוק ופ רש נכתב בפ דשערר ותר
סמוך ל רושל ם תובכ א
מד מאות שנר ונקנד אצל כ דם ד אנש תמן נמתחי
פד קילר סדר ועגנ עשר דספ רות ונצמד לו פ ראותיות ע ד דסוד וקצת כוורת
לשם ע ומ לך ולקוט ם לרבנו סעדת -כת פד ישן עשן שריד כעקד דספריס של דרב
אבדק ק סערדאדעל
מרר ר ידורא אסאי
וסו 15מרן '2מת-ס
עט זרם ~2ת2
ע-
ממימרא 2שא( תקרובת דמעני
ע-כ נפנקס דסמדים מדכת ודננ ארשום כזר כ אות א (מחצ ח רשקל) נזכר
כס פ כדר"ת גשר עריק ככתי אות ז (הקנוחעיונ ש) נזכר כרר"ת (כרשמטות)לסי
י נ ס ק ט ו) נועיי"ש רשאלד כ כ אפרוח ם
ל ט ס ק כ  1אות כ-א נוכר בר ח,ס
שיכלרו מרוכקים חדיו כ רמזרם ור רגל ס ובו] ובנמאו"ת ס רב ד ס ק ד וכמאסף
לכל דמחעת ס ר וכס כ ד אות כג גזבר כמ"פ כדד"ת אות מ ם נוכו באות חים
עט פ ד וכנארח סי הרבג ס"ק אות גג נדפס נא" בשנת תשל ט ע ש רמח"ל
ז"ל ומתחלד אגע 1-רמכקרים שדוא לרר-י נאס"א ז"ל אוחנ ר נזכר כשר"ג מארן רגד
ם אוח
מע ס עי-ש וכדג ד אות נז רמכחבים מ-פסו את"כ בלקוטי אמו-ם וכס שטי
ס מובא כשד ככת" כדר ח ס קפ ח ס ק מ"ב ובמג א ח"ג בארורי מנהר לח-א
וכבד נרפס כל רספ כידחמלים ע ד-ק תשל-ב אות ס"ט נוכר בר ח ס ס"ק פ"נ כשר
עדין בכתי אות ע נרפס כעת (רושלים תשל"ז) כמו"ס הדלים עם שמן ששון אות
ע"ג עץ בם בית שלסד (אות א) אות ע"ד נוכר בשדג מאוץ דוד מע-ש אות מ ס
אות ע"ז נדפס בשנת תשל"ט כירושלים חוב-כ
א) ידשכ כאדלד של שורד כב"ס נררג כעקר"ד ריעד ומח"ם אלוף ועיראעי-ת

י

י

ופלטילימ

(מונקאטש תרע-א)

עיקיי

י

אגרות שפירין

,,פ

והרחנהזפוצ סענות חוצה ובודאכי
ובכבוד מראן מכה הלהרמת קרן התורה ז ראד
בערה ד בשיח תרסס 4פק מתקאטש עא

שר לב קחו מאתו ספרן ככסף מ4א

חיים איעזר יצפירא

צג
בעה ת
ימיאות דבר גג הרב ש ח כ הס מב ר המזבז הרב המאוהג חן ב מן ה
ואב נב כ הוא רא ושים ומצוה גדולה להחלק ב דו בכל מה דאפשר ויקח
הספר שהיצ א לאזר שבזה וב וצא כזדע,ש 1כבוד לתורה וכ" המכבד את
ר דבר דמדבר לכבוד התורד
התורד דתורה מכבדו כעושר וכנכס ם.ככו

יומר

צד

צבי הירש שכירא

ב ה א שמות מתר מונקאטש יע א
זי"ע ,אשך טמע המוכו
הן אמון בדבר הםדוד ט"דקש
האברךהמנסיג ההם ד ט'איכסנדרןדוב הכהן)נ יאסוףפרענ~מראנמע,
 1דפסוהו בפהק"ו והנה להעד ולהסב ם םדור קדושכזה א"צ כלל כ הלא
הסען בהקדמהם ד ראו שחברו הקדוש מהר ש  11טאלז"ע בשנת הסה ל ס
ח  1וכתב על  1כ הואסוית נק מכוונת הארזל ונודע את אשר כתב הגה ק
מחה ח ד א זצל בשהג שהשטונה שער ס שם דר חנה ק מרן מהר שוו פאל
ז ע מכתב אבו מהרחוו ע זהו כתב האר דף האמת ם שע 4הם ש"סמוך
שהם בל תערובות דבר ם אעכרכ הם דור הזה שהע דע" 1.טחכרו הקדושז"ע
בהקדטה שעשה סולת נק" סנופה מהכוטת שם דר הוא כעצמו
ע כ כוודא מצוה רבה להב א ברכה אל ב תו ולחזקו כד שוכלו יחמיצו
ב שראל וכרוך ד שזב ט לאורגרוי כזה בשגו ובודא כ א קגתו בכסף סלא
נםסי שלא בא בסוד ד עכ"ל פה הוא והתפלל בו ושם רה במתו וה יעזר ט

דויפאי
עי

,

א) על דטוכ וכרז כל דטתעסק בעבוד ק בדדפסת דירדור דקדוש "מד שעלר
ביגיער רבד מרוטר ובוהה שד נגשך דדדפסד שנד זחצ ד"ר סו"ד אלנשדו דזנ דגרן
גראס דנ"ל מפטר ע"ב אדר תש"ג] ואבע דד ח מו-ד מא ר רבדן שו"ב כמונקאנתם
הפטר כ" 1אלול תרפ"ך בם של רד"ח רד שלמד שת"נ ז"לגין לערל ס -א כדג-ר
נ] ודד-ח סו-ר הרש ילעזר יכדן רארטשטיק שרי רר-ק במומןאסש ומח"כ נשיא
סיעד של רלשבר רארטד רסדינח אועארץ ונפסד  1חשרי חרצ"ח]

אגרות שפירין
"סת

זהוביכית הטחברם הקריש ס  1ע יב~כות סרן הקריש אדמו"ר
שינאווע  ; 1אשר השתוקק שליצא יאורה כ ה מתך בב ת עות אשרהשגו טרושי ם וב ע 14טד ש 4דג מ ח ד א זצ ל ומסרו 'העתקויהדפסו
ו בעזה תה
ונתמשך עד עתד שטכדיאיר
ונזכה בזכות זה להושע בכי משאלות מ הגאלה ש" מה אורו שי מרך
המש ח ברחם ם וכסס
דג  4פק ק רנ 4
באעד ח ום

צגי הירש שפירא

צח
נה
ה אלק שראי כ בדור תום האחרון שגאחרונ ם דפל א עמת חסדו
תודהי
י מזב בסוד הי רא 1זרח בחשךאירי שר ם מדר תפלה עם בוטת
ונמלטכ
הארדי אטרות מהורות סיקק שבעת ם שסידר רבנו הקדוש סחר"ש
זציי"ה גלא 4דרע ינפל נהורא אור בה ר בשחקם וצר לאורע
תזחנהנ ולכתוב בדרך
יד ד ההנ החףב הגגד החס ד מףה
שפח ם אך 'מותר ובאתשפ
י1רר רבות בג"  4קחכ א בדכה אל
רק
אע
ן4
הסכמה דבר
תוך ג תו וכמ ש מהרת  1בהקרמתו לשער הקדמות ומהר מ פאפריוט ז"4
בהקדמה לע"ח שבדורות האחרוגם הא 14בסוף יום א צרכן להתחזק מלסור
החכמה הקדושה הזאת
וגם ם אשריאחננו ה בגנד נחכמהזן נטן שיקחנ נ הס דור כד שד
ן חלקבהאירהיה בהוצאתו לאורה יסעתה עלזי הצד ק ם 1שמחו המקוגל ם
י
ויאסרו כולס יחד לכוונלכה לאור ה ויהדכק בס הקדוש תזה וזכות טהברו גן
לנו  1ה נעם ה עליט בכ 4ממעל מ ומעשה דינו כוננה על מ וסכה לעלות
ל רושל ם ברבנד לב תתפיה קראיכל העם ם כ ב ברחמ ם והנח לאיטר המו"ל
הרב הג'ל רוצ א הוצאות רבות יטירחא רבה עד אשר כגמרה המ'אכה כולה
בנף ע 4תילה ע"כנתןלו זכות הדפסתו ובלח רשותו אסוריהחז ר ולהדפסו
באעה ח ג בהערתך תרם א סונקאמוט

וויטאי

זנרדיי

צבי הירש שאירא

וע-

ר עא ברקרסח רכינו מפאריך ורעחיק מבראו-ז"ל
ב) לתאר גודל ערך יקרתרסייו
ורתיר"א ז-ל ובן טגדולת סדן דפתכד וקדחפת טדרגהו ע="שירי
ר רסידור בכת"רי
חחיד-א ומביאו כמ"פ בספריו (עצן בועד-נ כערבו וכס עבודת דקודש כף אחת
תח-י-ג ובידפף תרלות חרלים ג-ט ס ז) ואח-ג כמשך רשפם נתגלגל ובא ליד אדסייר
אות
כעל מנה-א לדצת"ץ לסררו
דק משינאווא ורוע מסר אוזצ נהיגת ואינם

לרבעי

אברות שמירין

קפא

בד
ח דוו תירה מהרב הגאון הקדוש א ש איקיםע ר

רן מוצ א ם 'אירה
!קד ש מן שטא מוהר ר משוים פייבושז ע סוברזא"' אשר ככר נתפרסם
בז הוא דרך אמתוכעבודתו הא ר בתורהו תורת
מפרו הקדוש דרך אם'ת
סי
אט ת היתה בפהו ורב סכש
ב מעץ להורות הדרך שכוןאיר מם לות בלבבם
הש
בראותנו כ בעוויה ער ןלא הת כמעט מאומה ב ראת ה האטתות הצרופר
אם תבקשנה ככסף וכזהביו תסמר שערות ראשנו בם מעם הכמותורב רא כות

ייע

לדגידו ולרן ל (ודם דור ככר נדפס עוד בס פ ברוקלין השט ז חשב ט ושהאל ם ע ד ק

חשל

ח)

אז דור ש קר לדחוס ו ט (פרטי רדורוח !מצא כס ושר רגרי אמת ובס זריזותא
דאכרדס לאחיו דגמו"ד אכרדם אכר ק האל !א) נכתב כשנת תקל  1ובו רכיא חד-ת
ם מזלאטשוכ
מתלטפה דכעש ט ד"ר דרדו"נ ממעוד טש דדם מ מפרצם שלאן
דו-
ועוד
ך
ד
י
ת
ע
מכחד
בז הר כדברי חורר (ח כ אוח ט) שב עדחז ל כסוטר (רף כ א ע א)
מצור ואין עבירד מכבר תורד שכא מ ם רב ם לא וכלו לכסח אח דאדבר פ רש
ן ודגלו על ארבר ק סוד עכל ך
לכבות את דאיבד ת תורד רכורנ דב אם אל כתדיי
ולכאורד רוא פלא מר בע מאור ע רם רש"י לפרש בזד רוקא ראין עכיןר מככר חודד
שנקרא אכבד ן סו ד דיקא משמע דעלוח דתורר שא נם סודות כאפח עב רר מכבד
אותן ומנץ לו זד ואם כשנול דריד ללמוד ררכיאג אל כ ח דין זרו תורד כשביל
מסמרו של "ן שעולה סו ד דלא דרז"ל נמדרשים דב אר אל כ ח רשן זו תורר וכו
ל זדו חודד שננהנ ושהו
ומרתף של ה"ן כינף לתורדוכן עד 3.לכו לחס כלהם
י דקראו ין לחורר שכע"פ כולר ולא ליגסחרוח בלכד
ין מסכתי זדו תורד שכע"פיר
אלא ודא כע"כ דאר דדכ ע רש בא לרשטיענוביברי רטחנו מתלמתה רבעעךט דק
ל פלפולי דתורד רעלות
בלבד
ד ע כי ס ש ותורר רמאור שכר מחז ר למוסב ל4י
נאמרו ררכרים דרור עימס רואות ררפך דרבד פעמים בעוריך וכס ש כזר בס דרך
אשח לדדיק טודד"ר פהכךש מזגרעא זי"ע וכן כשאוץ סדי ,זבפדס נסגר" ד~מעודרים
ומלרביס שית בג  %טץ חכמת ראמת וכסו בס סוך מרע וע"סודוסיות טררצ"א
ר ע ודומידן עיש"ד דעיקר קחי על מ שלומד ומאמע כפגטית דחורד וסורות אשר
טמואם כחורר או וכך בלימודו לדביקות בדש ורמאור שבד מחזירו למוטבוז ש רש"
בס דושו על רך דאין עכירד מככר תורד רדייע אדגר שנקורו ין סוד כנו וכן טמאתי
י שמדו למאיד שבד
כדברים יעלוביוישלמי תמגר (פ א רל ז) רלוא' אוחי עזבווחידת
רי מקרבן לתורד פ הקרבןידד רשאור שכד דיש לסודוה דחכמר רי מחדרןלטיבר
עי-ש ולאשריט-םיילן בפסחים (רף נ ע-ב)ומן בפודחתא דטר"ר א אסרן רטאור
למוסב וכאן אמרו כירושלטי דנ"ל רשאור' ר"מ כי
שדוא עיקרו
שבר מחזירן
דמצמיי
סודות רתורד (כס ש בקר"ע שמצא כן דפ ) דרי כדכדי דק דגל דדעיקר דם רנסהדוח

ידי

לי

קפ5

י1גרדרצ יטפירין

שכנד נדפם אזה פלט ם זעתה כאיהזסךע' הב תזספזת טרזנה מב ק הנה ק
דמחבר ז"עח עדתיגם  4קום םובסםיושר דברי אטת קרא ועודנת סף
קונטרס מ רתשטירון קוט ם קר ם אמרות מהורות מבנו של המחבר דקדוש
וצוק ר ה הרב הקדושסו ד שטשךןטאוייראןיצוק ל ותשובה ארוכרבעגן
עבזד דעורותים ח מנכד המחברת שמחת מאוד ע 4השמועה וב ותר כאשר
דובא 4פנ קונם הנדפםם אשר סו ל רגבר דנכבד החס ד ובו טךה שמשון
הע'לער נ אבן יקר בק ק קאלאמ א נכד המחבר ז ע ש ד ד הרב רד'נ
החרף ובק זוחס הננד מדר
שהנא נ הכהן המקר בעל
ואאי
מזכת הדפום שיו בפהק ע כש
מנ
יפע4א סבא אשר ח ל" ודנד כל מ
אס
ק
י
א
ד
טה
ברכה
ע ראת ה עגך ביבב קחו
בת
ם
ב
'
כם
רעו
א'
ך שואי
מעסכם והות ההדפסה עם הה סטת מכת ק בד הרג הגל המדצא יאורה
סט*ד ד קרה %א זרזן 4השנ גטנוחי לדיהדפסו כלת רוזתוזה יד" למט
בכ 4משא ותנו חכות אבותנו זכות הנר ק המחברוצייד ה ק ע 4ט 'עכרו
נחת והרהט
ת שכם א בכת כיבב שים
באעה ח ה תשא תרם ה מתקאטש ע א

י

י

זנדדיי

מתי

צבי היר-ט -טפירא

צז
בה
הן ד שלורה אל מעהק רושלם תחב א את אשרהח"ויעשות דבר נדר

שבקחשה להדצ א לאור תעיסה סדור ה דול כורות טהר"  1יטרעבי"
עלתה ה ז ע ובקשו סכתכ הסכמת ודר ס אנס יהע ד יהר את השם ש
בצהרם אשר ברחו פ שנם ועשת כפנם 'טלאכת שטם בטקום שער
אחי שו לנך ורמתך עד ד ק דדכרס
י
מגשץחכוואשרר
י
ות מחדר למרבבי ו
ברוד-ק
יבדח ל ודראשורם כמלאכים רמר נרכ ורמזו וכ
בגס ונעמד דוכתי

מדותי,י
רנ
שתי באחויח דם ם דאלו ד "מדם  7ב דג"למ למק שמז נאדנד נקווב
ג) תודע מנרם כעבד עורות לס תעל חנא וכר וכנרפס בס תגר רבר אמת (נ א
ע נ) ועי"ש כדג ד כשם שו ת נסע שעשועם ומשנת אכרדם על סח ם ס ז סע
כ ובמאסף לכל רמחנות ס מ כ ס ק כ ו ומר שדעתק מגל ץ דמשנח אברדם וגם
דגמו ד שמואל ונוטל בדנא ז"ל דדפ ס כסופו שם קו ובדק שמואל
א) ד יליר תימן ובא לא" תעשר אח נ דראש מחכמי רמקובליס בירח2ליט
עיריק נפסד שכס תקל" 1ונדפס כס ח %רהט-ש הולדרתיו וע-ש כתב דתקשריח
משע עם "בודהא קדישא שלרם סחבת תקכיד ע= ש וח כר כמד ספרים דמפורססים
בחבטת יקבלד

אגרות שפירין

ק"ג

השם ם הוא רושים הוא נהו רב שרשיום שרעב הסקוב' הא"ק אשר צא
"ו מוג טן בכל קצוות הארץיאות ולפיא בן אנש סטיה ואשר דרש מעם
א בדורות טאיו בעזך ר
המו ליגדור נדרשיאיהפםדו לדדפסועודהפעםדי
ד חכמת האמת
אך וכמותר יאשר הם דור דנכבדהיו רב דכמות ודא כותייוס
טתמ ם סג ע ר כ במקש רמשפמ רנמנר מז בדד קיבכתב האר ז ל כ רק
ע לסיד חכמת דקביה מכה "אוושי מפך דמשחבק רוב ה מם שם הב עד
רמתנבר בסעור ב ד ר""הנ א את'בב ת ח 1ר אמי כנס בה כ4הקיש למק
עפווגעו וקוה ר 4א הנעז 4קץהפייה עדן כאשר דארבו בספר ם ח צ

.כפר הדבר ס
דרש ומבקש חכמת האמת בראו
ד
ו
ע
סכה ש
אך יאשר
ה
ו
ק
נ
תרבי
ע כ הס בזה לגדור גדר ש"א ש ט גבע הסו  4הרב סו הראין דאאזנ ש4א
להדפס אחר במשך מ 1שנם ם ם צאתז ישרה ב הסו  4קבעו נדטס ;אד
יפה שנוצא העאמ רבת עי 1עב עיט כהחזקין ט7ה בען פר יקח
הםדור בשסהה תא קחו ברכה אל בת בם ~םים שאןי
ו ד בחכמהזו הע
לעררו ו"עצהו איבה ש קח ברכה א 4בתו 1ה הי
ן 'ש 0רה מערה ק ז
ה ה גם מתז ק במשה ש47י להוצ או לאוה כיר בהדרו כל החלק ם ע
שיקחו ם רבעכ וכיו המשחקק ם הת ח  4דטת יארו תכה הרב דקחש
ושועת שראי ר מס ראט
המחבר קעינו בכל עג מו תגד "נץ
יהו ע" ט קבב* יששת ישמחה בסהרד כ מ ט
באעהח פה מרחץ מארענבאד ד איה מסע בש עתר

אי

י"

צח

צבי ביר-ם -וירא

בה
תה הש רד הזאת לעד בבג ישראל %ת אראי כ נתת להסוכו בשב
ט נ א את הס
דרבנ ההחש הסווג החסי  1א מרה שיופקאיי
4חם רשם ם כונות וסנדג כת-
הנמצא באתר הספר ם של בעד כשמו
מן
האר-
הקדוש זצלה"ה לא קדת מדברסיר הארזול והובא הסהיזבעטרת זקמם
ארח הרבה פעם ס ודבר ם אשר הב א שםבעה"ז נמצאו שםבכתיי ה4ז וכנראד

עי

א) בן לררמו"ד אלמלך ןוחתט של רגמו"ד צבי אלמלך קוענפעלד ז ל אגדק ק
מעדלאברעץ ע מש ל סי ג ברג ד גן ברגמו ד משולם דוג קאללוש דוס ץ
במונקאטש (רם לחם מן רשמים רנ ל נדפס נשנת הדס ר נמונקאסש ופעם שנת
כירישלים עיד ק הונ"כ שנת תוטל  0דדיש דנ"ל נפטר כ"ד כסלו תרש"א

קפד

אגרות ששירין

סדר דגת ק המקוח המפורמם נר שראי מהך"י ?מחוציה ה זרעכן כאשר
כתב בשם הגד' םיהנ מ ח ד אוציה ד במערכת מפר ס ערך 4חםמן השם ם
ואך כ בננ ד ומצור 4מדר' צמח וצלה ה בעצמו כתב(בעגן תקון חצות)וו
מצאת בם א תקרא 'חם מן דשם ם נו אן זה מתיר למע ן בראש הם רח
פתח דברו אר מהל זה דמפר בא יד זר כפ לעת בו מצאתווו
הארכת וקצרתי בו ,עודה ספת דרבה דבךםובו תם קצת מהם כתבת םעם
רכונך הצר כד וב ע ש בישונו בראש דם ה4ז ומעתה תראה ששג הם כא
מתא מ ם ודית א כ המדר צמח מצא אתסכת הנק יחםטז השם ס ותקט
ותא עד כ פג ם חדשות בא לכאן כגז
ורוסף וגרע כפ דצורך ואטתג
י שמו ומה שחג א ענג ד ומצוה הס יחם מן השמ ם ה נו כס
ג כ נקראע
שמצאו סרם שתקנו והפאו וש גה אותו לטובך כמ ש בזה
ודע כ מצאת בו כאזהו טקומן של שבח מ א זה חדשות מח שיא נמצאו
בשאר ס כדארזל אם כ דוא כקצרה חש בא ד א 'אדפום אדרא ומצוה רכה
בדרא בתראה יפרסם מתירת דאר דח ותלם ד 1ז 4כי מה דאפשר לגעת
מחכמת האמת והוא ק רוב קנן הגאולה בב כאשר הארכו בספר ם הקדיש ם
מרבות מ ד 4וכס ש בדקדמת באריה רא על דתזוה קע"ש לזאת אבקש מאת
אנ  1ואהב ד קר ם כקנות דם הקדומן מאת ה קר המו  4הנ קחו לכם ברכה
י חמש עשרך שנ םויא זדון ההפסדותוך
אל בת בם תבות הדפסתוידמוכזע
משך זמן הנ  4דיא 4קום בארור ומהשומע נעם
באעד ח וט ב א 4מבי תרם ה מונקאטש תבא

י

ימיי

י

צבי הירש שפירכס

צפ

אטתנ תן 'כתוב אם ב מזקנ ס אתבונן אבות הקרוש ם אשר 4א הרהבו
בנפשם עוז 4בא בכתוב ם בתור הקדמה או הסכטד כהרפסה חבור סררהשי
אביהם רכבישראי ופרש  1הוא כ ק אפז דגד"ק איש אלק ם רבן של כל בג
הבינוב תללה ה ז"ק עכ"ז אדעתא דהא'עג נא
הנולד מוהר"ר ?בי
יא נדרנא כ מההכרח 4תן להמכז הכתב הזהיתורהויתעודה לאשר הסה"ק
הנוכח דוספות מהרצפט על דמור טרע ועשה מגב נדפם זה כברפעמים רבות
אמנם שמעת ומקובי אצ4נו שדחס ר ממנו המו"ל בפעם ראשונה במז דובזדון
הרבד דבר ם והנה מהמסבב כל ם בות ת ש בא ד זה מקרוב הם סור מרע

אייטיך

י

ב) רוא רתהיל לסדר כחכי דרח וו ן ל וח בר ג ב ממר חבורים וע בשד ג
לדחיד"א ! ל ,עו 7מדר צמת) ועיי כמערכח ספרים בקו אחרת (ערך קבלד)

אגרות שפירין

קפח

וע ס והוספות סררצ א בעצם כת ק ש 4סרן אאז רבנ סהרצ א מדנוב זע
מבדחת בראות א ך ההם רז מסט בהנדפם דרבד דבר ם ושיטו גו ד זר ם
יהדסרעגג ם נשגב ס העומד ם ברומו ט'עויהוגם דע4סו וחמרו כטעםבכי
מעף ומעתה בודא מצוד דבר יברר מקחו שי צד ק אאז מאורן רבן שי
שראי המגרריכות גג כה בורוהקדיטםדמאר םכספרם "ארץ וידרם
ובפרס שהדבר ם שנחמרו בדפים ם הקודמים ש כמה עננם הטגע ם
לשורש רחםדיתונחיצם כדור הזד אשר נפרצו בדם בםיואט בעורר הש
ינו בדור תום כזד עכ ררתוידחו  4המבז דרבנ דמופיג מ
חום  1רחםע
צב אר ר האסערמאןג מפר אטר רוצה ואדפוס אדרא מתוקןבשי סתושים
ופה ההשים החסינת נט כפ רכת ק עכביא ראו רדם מרא ר
ךשסחו בשמחת אמר טעמוקח איתךבתם מדבר רםהקדת ם ברשפ אש
שידכת ה ו ר ד גזכד ישיח דדבר ם אי יבבינ מתק ,דרכנ וב ת
דדפסתו ידמכז ובית רשות אם ר ידדפ מו לד עשר שנם ואחתום בכי
חותם ברטת ות ם וכום כפם
בערה ום ג מבת שסע תרם א מבהאמש עא

י

צגי הירים יטפירא
בד
תלרג מיצת עבו הם כז דרבן רחם ד מ איעד א'מיך ג אשר
מדפ ם וערד כקדנ אמר גבדדבדםדעשדם בחמושי ן4סרופ אש
ק דגה ק א ש א"ק ם מא ר הטור סך ר ט"מ
שי כוה סע ן ד וצא
סקת"
רקןש אשריא ודפסו ערך' 1ומ יא דע
פזהפעפסקז ע ח עה
בהרגר"
ו
בשחקם אן רמאר מתרת ירט רבוק
קדושת רגאץ הנל
תרס ד הבעש ס דק  1עיא צמיי 'דסכמר יאשר דרא ת ן תעיות
מקו מות שדבת ק מדק חט אך באת בקש סאחב יר ות ט יאחיטר
ה"
ק זממו המזב ידוצ אם יאורה לאור בשראי וים עז
ואח סעד שיכ
ף 4הפ
ויתמכו ובזכות תורת אמת שוצ אויאירה נזכהיכ 4מנ שוע ת ונב ת עקב
אמת בראש הרים כב
באערח ב פסח שנ כס יסב עתר מתקאטש תע א

אי

יי

צבי היריך יצפירא

א) דהר ט מבתכם אשרנתן רכמזשל דרכ תשרר מכת שחח זעם שט
ש וטפש רכל בשם
צ א ברףד) תם ש שם כרש מיהב כ ו וברקדמח מסדר
ע-

אגרות שפירין

קצו

באיפנ מוכז דאכרך דמופלנ דא ושים חופר מגזע קודש אבנ ש ש טהור
נ סק קע ח נכד דרס דקדוש א ש א4ה ם רנודע
ם דוד יהושע
מחמעינ קזעכן יאותו צד ק א ש
בעבודתו וצדקתו מרנא מ
והב א כ דו
דאיה ם רבינואלימיך מ4זענסק בעם ח ספר נועפ
כתיק ער ת מוקע הקדוש דגל" ,ורנר יפלא יכ 4ועת כ דסד ק הנ ד ה
זמ
יב דא ראו 4רחז ק טובה
ר
ודג
ספון וטמון עד דגר תה דח של המחבר
רקד
דו"רק דבר א מדברז הקדוש םע כ
נדויה 4המזכז הנ  4אס נזכרידבן ברתם
דקדוש
רמחבר
ב
ז
ו
גן
ראו 4כף אישיקנות ברכה כתוך ב תו וה ד ה עמכם ת
ע 4בם ותרצעו בכי מטא4ות בם

העשייאייעזרייפא

ר ום ום א תרנו יפ ק

איימיך

י

צבי הירש שפירא

הנד נ חבב ררכ וכן (רצנו שי אדם נדוי זד כבד 4ב 4אתארר
שי ט א אבדק ק ה' טאדא ,מדפ ם
בש ם תואר רראו  )4ס ד מרדפי
מרדכיוירדכ צא בנבוס סיכות תורד שבע פ
ועיה חב ר שדת

יבושי

ייב

לקוט אמרם ב ח ,לעמכערג תרע אן חנם נדפס ג כ קצת תולדות ררם מ ,נפטר ב
א ר תץמ ה ומ כ כסכרי) (את דבל סידר כסדר נכון דר ר כנמן שמעורער ר ד
מסטאנסלאכ בערמח ס ארבת ידדותן תרגום ונחן בז עוזרתי כביגו
ר מרצ ג ד)

עי

א) רוא ספר אורח לצדיק מדג ל (נמטר ב  1אדר חק ע) אח רקדיש ם רר ר אלעזר
מל זענסק ,ופטר כ ח תמוז חקס"ו) ודר ר יעקב אבדק ק מאגלנצע (ופטר נ נסן)

אז נולד נשנת תר ד לאבות 1תם מ ס 1שימ,כמחוזנ טרח וע כרקרמת לכו מ
ח א מ ש ע ר צרקת אבות ע ר) ר תלמד של רגמור ר וואלף תרצ ת ו ל אבד ק
טאפ"לשאן,מח ס תפארת שבת) ואח כ למר אצל דגמו ר שראל צחק אדרן ל כ ז ל
אבדק ק גראסדורדין וברשתדלות רבו בחקכל לאכר ק מעזא טע4עגט ואח כ
לבועזאעא ומשם כשנח תר ט 4ק ץ מאד בכל מקום ד לו ש כר גדולר ונסע עוד
ן רשגד צדקתו ותם מותו אן לשער ור עמיר ררוראד
לרעינו דו ח עלשד,ייי
ומיאש דמדברים נמרות אונגארין ודפס ממנו במד חלק ם שו ת לכו מ גס על מס
נדרים ,ונשאר נכת עוד דרבר כתב סו,ונפ ז נתמח חרצ ב) ורבינו כעמנח א רוב רו
בשנת חרצ ג בדרשך קודם בל גדרי בדתעוררות רעם לתשוכך ,כנדמת בדברי קודש קו
גן ודננ לדעחךקו בזד דג ר בשם זקנו דקדוש נעל שם שלמד זי"ע
דוקחמת דשנת
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אגרות שפירין

יפז

נדיית

שנה כאן בחרפית
עשה א"נ ם כת ם ימיאכת שם ם כמר היטה
ובקאות הדכות קבועות חצובית ידוכה וימע'צה ובה דום אור תא והנד
ספרו א צביי הסכמתי כ ה א ררב מחברו די מרבק דפקע ש" 0טובה
ו ירוט אח ,ותימ דואייר תענג מיוב דבר 1אך
ופרדס גדי"  4דודםירצ
לאשר ענותנ תו תרבנ יתת ד מתעדותי עכ רננ רצון ראו אעשר ודננ
מתץ
ך
צ
ו
ח
ה
כ
י
ה
'אם תה
ונזכהיקבוע
ממכ ם בזה ואחתום בברכה יפוצו מע
להות נ ר לפגו ת ש ועוד נוב בש בד טובה דשן ורעץ בב ת ה ראו ש טעל
התורהועי העבודך כרצונו וקו ה ח4פו כח עין אגר כנשר ם שגא ויפרח
תן פארות  1תברכו פ רות  1עד נזכר "ערות 4צ ן ברננה אשר משם תצא
תירה יכל שראי ב ב
עא
באעה ה א תרו הער ב 0ונקאטש.

צבי הירש שפירא,

שפתה בנב ובקולו דנע ם דתנא באנוח ןפ ם מט

אמר ד ום קצר ורמלאכד מרובר
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ורנר] כ בן מנרג אנשי לעשר שלא לרזכ ר ועם ור כ כ כ כפש טוח רק כשמזע רק
'ט כמדע ב לפ ערך שיט ררבד
מערנו תחת א דשמ ם קורא ם אותו סתם  1ם רק
דימערב ער ערב) ודמלאכד מתנד
לחקן נפשותנו על רוב עת מ ר דם קצר ר1א רק
ולתקן ולשוג ולדתמלל ננ ל אמנם אס) דפועל ם עצל ם (לתקן רק מקלו ג ר לו כ
או) ובער ב רוחץ ,ד1א בער ם ת ש [כמו שפ במשזר] רותק
ור כ מכפר מם
כמ ש בור ק דא עאא דלא סל ק נרורא שפ ר נטשן ב עו וסל ק נדזדא נוקא 'א ת)
ע כ נא עלנו רצרד דואת באר כוח רגלית דמר יצרוה צרורות פרט זח וכלל וח מכל צד
ר צילנו מעזרנו לחקן ב ב עבד ק
ותדעו נא אח צמוד לנב אך ובמר דבעד ביורק ר נו רחקות דפרנסות דמקות
ודגוש ם וגם רעו נא כמד רבער ב רוחק אותנו כעוד ר אשר זד מקרוב 1 1
רגפשוח
חמת] נאסף וצרק רנד ק מ1ד ר מרדם לכ וו נקלער זצ ל ררב ממארא בערס ס
שו ת לבוש מרדם אם כ ד זקן מופלג אבל נבר ר ח עשים שנד בדרך נס יד
צד ק וו ע ואחרו נלקח רגדצר ק מא נטערדאם ומנאסאד  1ע
נול לחוח ותר וד'
סוד ר אנרדס רושע פר נר זצ לן א אליל מג כ במאקמור] ושנ רם ד  1צד ק אמת
קרושים ונלקחו בעזן רר1ר דו ואנוי וזד ל עד כ כ בום דור כ דצדיק נקרא ום
אלו מעש רט ש 4צד קם בפד על נם ר נו
ברבותא כמדרש לקרא אלקים לאו ר
ע רסחלקדח רצדק ם נתנפו לנו עינוחנו 1אנחנ 1גרמנד לקרבנוח קדושות דאלו אר
מד ד ד לע ועחד נשוב ש לד וזפ ס אותו והוא כרחם  1חפים אתנו ושנזכר לב אח
רמש ח בב א

יא

ים

אגרות שפירין

קפ"

בה
נפע הכהן נ אבדק
הן יד שיוחד אל מדדג ובו כש ת מור ר
טרפם קלה מחדש ז אמר קרש וצאם ס 8קיק חד
טן א תרשיש ם חכם חרשים תבת ם הגה ק א א שופת ררו ין

קאיגיעי"אשר

י

נינן

יתש

דש תהיהמהררמרדכימננרשכתזצקייהה"הז עסכשסוכן הש רפפי
לתורתו ועבירתו ת מובא גגז
אסר גמה בדתעךרית אש ש'
בגוירו מאור אש ש,טע'ה כדרך ספר רבות טחים ד הבעש טז"ע ואשר בא
ררהג חג' 'חדשאורו בתוספות מרובד והגהות קרות ע כ אם נא'פע'א סבא
 4ויבע ש ט נבונו
יאשר ח ום כזה א צ יהטכמד רק 'חזק ד הרב
י ט בכי משאייתנובקריב ב מט נזכר
.זכות רבגו דגה ק ארל הנל גןע
בסהרה לנאויהגי' מה ברמס ם בכלי כי ות םישיום
באעד ח ג פ ויקרא תרם 1מנקאטש

י"ל

י

ירש

הס.

צבי הירש שפירא

בידע וסב ר קא אמגא שב חרב הסאהג חדף ובק רחם דדייט ש בנש ק
נ שה' אבדק ק
המפירסב מזה אברהם יוסף יעקש
יחשיניצע"י במד גת גאייציען ועתד לעת זקנתו עיה רושי מר ישבת
בע ד ק תו ב דנה הוא מדפם ספר מח דוש 1שדרש במקדרת עם בשבתכיה
שרנ וש"ש בהלכה ואגדה שלח אל אחה קוגטר ס ם לע ן בהם והגה טעמת
נמעט דבר בה דוש הלכד ואגדד זרא ת בו דבר ם טוב ם ערב ם ונחמד ם
שדאיםיעלותע" מכבש דדפזס כ הדבר ס ה44ז המדציצ סופרח ם"תוה ק
אטרא א וגד א א ומצוה'כי אורב דרורה לקטת דמפר בעת צאתו מב ת

געיערנמר

.

הדפוס

ועז כאח עד ח וט ד ימדר באר אח רתורה הזאת "אמר תעריביפ ק

צבי הירש שפירס

א) ררב דצ"ל סידר כמר ספרים מצדיק ם תלםדי דבעש ט ד"ע
ב) בן ידד ק ר רוב בער ור תלמיד לדר ק ר מיכל מזלאטשוב עלך רשמימד ח
רסן תק ס בן נ ג שנט
א) רוא ר בס של דדר צ מור ר ישראל דום גילערנטער ז ל אבדק ק דנ"ל
נכדו של כעדם ח ס תפארת ישראל
(בידמח"ס רביד רזרב וס דב ר דמוצנע) שי

אגרות שפירין

קפי

קח
ניד מונקאמש
ישראל דמחכבים תורת יקותיא' 4כי חזן דבר חדש מ4א
יבי יחוקקי
בדש חיבור נפיא ישם ויחדיד ע' סם מגייר מהחל ועד כיר חידושים
נפיאים מפן טסז,אים ציצית ופרחים מאירים וסצריחיס כויו ממתקים
שבעתים מזוקקים אשר דנית אחריו כרכה רטורה המובהק כהסכה הרב
הגאון אוצר כלום כנכ,4ת ונסתרות'ו עשרידות ובכי דדיעותסעורות ומדות
שושן מודות רחסיד וכר כש ת סוד יצחקאייזיקווייסזצ'4דדדי אשרדי
כסא רה ראר "רמצ פרק ארב
ואחכ שב
טיפףם אבדה; מתאי

יק

ע.

ער ת סאטואב וגם רבנו ר זכרו ולפ כך כותב לו ש ב לעת וקנחו עלד רושל מר
ע ד ק תוכ ב חטם מ כ
א) מלר לאכ 1דרמוד ר אכרדם [נסוד ר שמואל צב] שנתגדל אצלמין מקאלף
לוג בנמדנמו דיעמואל צב ריס
זצ ל ועלך לא ונפטר כסבר ז אלול תר
הס ץ במתקאטש זאב  1של דגר צ דמלבל סו ך סף מאז מסם הא זצ ל חל אמר
שף שטרו אי ר חרוט) תעמרד עחק א חץ ת ל ררן ר מ"כ שסר כ ב שבט
חתך כטבר ) דר"א דח אחר תשמע שב עד ת כעץ טוב שן אצל משפחת
חותם מו ר קלמן ע ר ככפר פאסקא כבנליות סתקאטש) דרבד לנסוע לצדק ידור
ודמך ק רבו אותויאורידדכד רבףם קהןמע מפ ק רשם על דספר עב"ם רברי יצחק)
בש ח חף ט אקבל מכר ק "ץ,ל תע מח ב בש ת %ס מ למתקאטש ח בר
נחל על רתע ם רל קדר ח
דתר ה טחם טרו שן ת ח על חב מס רש ס שפי
ך
תדפס וק ב ח עחק עם ס מג לר תקרח צחק עד ת שטר כ כ אדר שנ שש
ק ועכעם שנר ורב ע כעל דרכי תשובר דספ דו בפז 1ח ל
דם אחא בשססידחן )דף ס ת ע ק
יספד מד שאסדת לחכם מנו
עלו בשוז עו
כשמת ר אלפרד רעק מכר בכשרו
עררצותן שמת לארץ מ"
שך"וב רחום דדא עדי מבד בביץ אץ
דרבד מעות"ס ל לרצות ואן ל שולחו ל
כזד משום שרט לנפש רסטום ויד קעגרכדאמרריבד 11ל לרצרח ואןל ובו ר ל
שקורעץ בגריס על בל מת ל ע ד א ענק חזחומץ שלא מת רק דגוף שדוא רלבחן
דעיז
ממש ח בש שהרע  6מלטשו אס ראדס
אכל דנשמד סתר נחך סר ב
קים רוא עושר לו מלבוש אחר ולא מכר חסרון כרדידם כן רוא דענן שקורען רבגד
לדו"ח שלא נאגר מאחם באמת רק כס וטהךע לו מלברשו אכל ראדס קים וכשתמעד
ולכן דחורד שדזד רר לדאדס לראםן
לו כגר חרש לא דד נ כר בדאדם שום
קאם דודירד רפרט אפש לא תתם בבשרכם רדיו שלא
גדשארת דנפש לעוד ב
לעשות שרט בדמף על רמת לדחית גם על אמות ונפש ח ו כ דנפש לא מחד רק

כיד

"

ינ

ין

יא חי

עברי

חסרי

עץיא דסלכיש דעלץ
אס ם ך לא חק דק כארס שא טניך לצטד כ כ געמנ שם ם
י בעל דוראד
ראדם דגדול בהגרר בק נפלא גגגלד ובנסתר אשר כל רז לא אנם ל וי

דגי

כפו שך לס זך

שפגרוון יטפירין

קצ

י במים אדירים בים רתימוד והפוסק ם
ידתחקות עי שרש דאבת צי
היבזרו דנזכחי גהץ ומוני' מאוד "חומדי מם מגלד בלט ,יפיקו ממגו אור
ננד יקר ונחמד דויך נכוה בביאור רמם נם 'אשר דעת כ מאוד נכספר
מכבש דדפוס כאשר דמד'פני פס רת!
י הנ
נפש! שיבא ספר ד'זע
סבא רם בנו דחסידים יוק גי יאשר חיים כוחם אשר
'זאת אמינאיפ
נרבד דוחם "ק ם מ'" דאבודזן 'השתדע ומהוציא 'אורד ומצוד רבד תח'טכ
,המסייע בידם ימען כפו 'דביא מחשבתם א 4הפועי ו'ד,צ א כ"י מפואר
ושכרו אתו רפ רות בזד ורקרן שמור העוד ב במחו' נם חנדוירמן
המעש
י שדיא עם דתיים יעם רמת ם
רצדקד
דבר דמדבר בצדקד וימען דתורד 'הנדיפה יראדירד
יום ב יסדר זאת ת-י תורת נ ניסן תרבד י
פק

סי יע.
ע.

צבי הירש שפירכס

אמת נתן ככתוב בראית הכתבים דנדפסים ער ת מידידי דרב דנאין
דבק עצ ם דחס ד דמשדסם סו ד יצחק איקיקו" ראב ד רפד ק נשב ס
דברים ערבים וטחמדים כפתור ופרח
בום ת-דן ת יצח ק חסחי ראית
מיטוקדים בדקדס ת יקרות מיוסדיםבחי פרד ם אגודיםייקח גם טעץדחיים
וחייעזים ודברת בזר רם ח ת שהמד 'פני דהג דטחברז  4בישבי אתו
רדבח 4ח) כסאות 'משפס רבות בשנים ובלשונו דזדב רעעה חידושיו ',

אי

מובדק ור מומחד בעגנ דוראד ודו ד לדון לדורות כרשבל ודעת וביראתו דקודמת
לחכמתו וכרעררו אץ אדם גדול כמותו כע רם ובדגלילות לדורות אח בג שראל את
דמעשר אשר יעשון מס לא דלא סג כקריעת בגדו דרא גם כפג מותנו "סר לס
בדוראד ובחכמת רחורד כנו ולכן ל כשמח ר' אליעזר שר חסר לר עק כא כפממ ות
כעגנ תורד ועבודת ד ולא ד לו למ לשאול ספ קותו עד שאמר ררבר מעות שלי
לרצות ואן ל שלחג לרצותן די מכר כגופו עד שדמו שוחח דנזד לא סם כלדיעת
י דבר זד נוגע גם נפממ ות ועל כ וצא כזר "ל שאמר דנביא קרעו
נגדו דעליונםכ
שבלב
לבבכם ואל בגד כס כי דוב נוגע לנקודי
וזדו ל שאנו אומרים כס כ בכדכח נחםיטילו את עמך שראל לחרב וידרגו כזדון
חס ד' עלת על כן צון כמר תבכר וירושל ם חחן קולך לב לב על חלל רם מע מע
על ילל דט כ אתר ד כאש דצתד כ דחטא נקרא חרב כס ש נמשל ד) חדד נחרב
שע שגברו עלנו שונאנו שונא שראל גרמו שלא ד ד כולת לצדק ם רעומר ס כגדר
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קיא

מפר זנכר אתמחי גברא יקירא ואתסחי קמיע בקן קו'ססאוקןמנייתא בספרו
י סם מגייד בתואר נעיד ע"כ דנני גזה 4מ4אות רצון רסכץ בג
הנחסדע
ף נץ וחדי'ו דשורד רזאתיעד בבני ישראל לקוח
הסופ'ג וחסיד מן ריוס
זצ ו-4נהל ברבראי בתיכם כי ש בו
את ספר
התורהיסחיבדרוושמיואבי
ש4
מ
ם כ א מצא גו מבוקשו בדרכו
יים יקרים דעומד
י עולס יג
נר
סב
ד
עד ת כאשרעיניכם תחזינה מישרים ונזכה 'חזות בבנין דרים בב ברחמים
אס
באעד ח יום נ וישב חרםנ מונקאסש יע א

י

צבי הירש שפירגד

קז
בד
רן דמוכץ הרב רחם ד כנוף ק מו ד סענדר חייםני מקאזאווע רוצף
4אדפמי אתירא חידושים שונים" 1מרבינוגאו ,הגאונים קד ק צ םע

בעי

יבייש

ממני 'בא בכתונים בכתב תעודד רנד מד אעידר וסד
ה*ץא"הויע
אדבר לויעדי יקרת ערך דכתי אםכי מצער הוא עבז ותחי נפשי כאשר
דבש יפנ בנד אוטר 'וצא ,אורד תורת סרן דדפ'א ד עתוד פ"א טרא
דתימידא וכרין דומי תדיד 14את אמרת יב 4אמנע מורעשות רצון הרב
דמומץ יבקש מאהבי,סייעבידושיוכי'הו וגם 'קחומידו במברפניםיפות
ונםכי הגיד' כיישעוד תחי מם רב דכטותורב דאיכות ודמך בכתוב ם
מאת רבינו דגר ק נשיא ד"וים ןויד ד וכאשריסייע בידויוכיידוציאויאור
מחמידות דאיד ברצ ת ד ת ומפג דסרדא אקצר בזד
באעה ח ~גדי ב גא תרנה סתקאטש יעא

עי

י

צביהירית יטפירא

רמצו רם ברלכד) בסר תכבד (שדתףד בעצטר בכ ת ש ללח שנאברו ממנך לומד ן
ישראל (כס ש כשד ש על כנס נאור כ רושל מ) תתן קולר (בקול בכי
וכשרוואשגלייםםדיי
וטי~ש)לבי לב על חלל רם מעי מע על חלליכם (שדדבר נונע עד לפג ט ות
דוגמת רלכ ורכנ מעחם) ואן לנו תנחוטן על רם כ ע "ו אן מגרל ואץ מחזיק בידיה
ובו ות ח זר שסח אן לס תמורחו כשאחז ל וכו ור נדור פרצותנו ברחמים וכו
ומחד ד רמעד מעל כל פרם ונוכר לב את ג צ ב ב

א) חי עם"ס ברכותיי

תרנ"ר

ד ר בב"ר והעדזכות ד נדד זהו ט טרסט נטונקאטש

קשב

14גרווש יטפירין
קח
בר

הן דקרה ד יפנ מקרר מרור הא נברא ק רא ההג בו ו שוו ח מוהר ר
א מורד ודא 1בק ק זחרובשוב בפוךןובדו ח בור מדרד אשר
פשה קלינהי
הגלד ואשר הב א ב"מדינר %טשהא) הלך נכוחה כמעשהויהיכה פגם ם בא
בארוכד ודער ך מערכה משד שפ ר קאמר ובתוכם מתנוצצות אשר נשא ונחן
עם נאונ הדור באורם נראה אור ואשר דרש מאת ירע ד ע4פעי אמרת לא
ן ת ח ויכבד ויסעד ד דוג תוש דע 4דפ ק רצוע כ
אמנעמיעשיתרצי
ע נח בדם גודעת הויך נדרך ד שר ידוכה וכמר דבר ם טוע  4ם 4מעשד
ראו 4רדפ סם אדרא  1ה ה עמו באעה ח א ראה תרננ

,שפירף בע"
צבי היריה

דאבדק מעקאמש בעדמח ם דרכ תעובה ע %הוד

קט
ב ה א בש"ח תרס ח מז קאטש
כבן דרךג ר
נ
דגעג מפרו תענת יטבת כשסו כן תא לקבץ טאמחו  4רעע נפשות
השוטות מעם קדשת שכת שדש ונסדר כסדר נפיא וכשפה בחרד חד
14
מיאכד מילהשיט נד חכמה שןן השמם עו לו לחבר ספר קר כוה והנ
מקם להתגדר ט ומד מאד נדב ת ממט ושמחת בוכיצא
רב ואקדמד
עסו יזע האסצג שבצע פעלו
פנו בתהד זתשזאתח ,חןי
ז ואף ד
דאב ו'הפ ק זממו יחיקם ב עקב ידפ צם כשראי ורש ת צל בכי
חל
עננו בב" כל שראי תכר טיט 4ום שטח וכת כבאת נאצ
מש ח בב א ד דו דיש ת

אי"9י י

תני

ייי

ח.

חד.
גי

?בי היר-ם יטפירא

קי

בה

בז בא טג

ההנההרף תק הטי החסד מוח 'טטךאלזטויי

כהנא

א) ב ח ווארשאתרי ט ס ב ום תקון עולט "מקואות וטריפית) פ עטרקוב תרס ר

ב:י:ךקבך"יגגיפ:2י

ס

מיינית""יי;י"יתי "ס ס מתי

אגרות שפירין

,ינ

נ טפ ק אשך הוא סדפסזע,יה ש"ע ין ד הלכות שח טה וטריפותק נכדו
יתוע4ה בג ה" 1בה יהמימדם בה'כותאיו כמו שנדפם יו"ד דלכות מל הה
ובב"ח וב וצא בחן ם כמה דיבותיבדנה ורק ע 4רלכות אלו שח מה וסר פות
4א גדפם עודנר ויאסר דואתורית דרב ם ובפרטבג עג ם שמהם תצא תורה
ו ד זק וכן עקד כבר הנאוןמיבוב בהסכמתו
ע כ צר כ; אנו יראות שיאינעי
ישע ו ד ה מי חה אשר נדפס בפרעם שלא יבפרט אשר ההנ שהרשזהמי
שםענועי ההגהשעא בדץ לכנתןיו מר הזטת שכל משך עשרה שנם
לבדנד רדששע נעם
אסר 4אהר 4דיפ ם ל דיית
באלה ח א הבש תרס א מתקאמש קא,
צבי היריר יטפירא
א-

קיא
בה

אבןמעיה חיה תדלה בקת אחדעיה

דןכביד הרבדגאון א ש
הטדע
יסנ א ושבב ש כה בשבת תחכמת בלק
ן"
מ ק וחס ד ה סנטה חרפ
מ
י העלה בדשם ספר הסמ"ג ומחדש אורו כבראשתח אשר לא
קל גתארד ן
ו ת כוה ברית סיטה עררילבן מדבר
תמצאע; עד תה ו ב שם מב כי
רש ם ראשע ם יפל למסי ויפרש עד מקום שדו מגעת בפלטי ודעת
צ קש את מכתב תשרת והת בו ימלאות ממקשו אם כ כבר ש בדו
כשבח
הדור
הסכמות נריות
כדךא זיעשךכחיקהרמאפיחשלסבאבש
4א אמשמיהבמאפרסמי
גדי
בא
הו
חי'אדפס
מז
הטנע ככתכם עכ
א דרא פר עשתורת רא גברא ק רא בחשכך 'ץ שרר א שךיף אזר ברט
ה בעושר וכבד פנה א 4ררב ס וחכמות כזב ם כ אםכתירת ה חפצו ובה
הגה ימס וילה משם 'יזתכמם מפשחנעיסם ב4יפרס דמם קבץ
ורבן ועשה פעים חיישםשלפרם זדכ בודא ד תכץ עמו ד ה עמו

י

יא

א) את כ דדפע עד על שארחיות עד ס ק ב עןדדפ ס זףר זד ח א תן ס
אסף כנד על וד מחצתדשקל תר (תאבדק חטט כעדמחסערתח דבשם כ
נרסכמד שם טד ל אנכי ד זע ועד כמד טרדכפיד ומכפלת וצמח ועד לרמס מגג
ענ-ם שמדם תצא הורד כ אנ רגבר ראד עג עם רנ חלם ד תרכוצא ררובצימ תחח
משא דלחץ זו ררחק ואק דם משגת לקנוח כל דשו ג ע כ בדן דוב ש טול שכדו
נכו)
א) בדגמו ד אכדרם אדרן יסאספאלווא בנו של דגמו-ר ל=ב רום ץ כטשענגער
(נפטר ד גסן ת"ר ור אחו של דזדק מור ד משר מסק~עווארסק ד ל) ד אצלו
תורד וגדרלר כמקו"א ודחו ק ש בד דדבד שנ ם ד  14דרכר כבת"י ורדם רק
"
ספר בו-ת משד על דסמ ג (מונקאטש תרס ד) נפטר ב"ו אדר חרפ"כ

"

,ף

אגרות שפירין

ויעי ויצל חופוצו מע נותו הוצר ועפעפו שרןו מצאחן וחסדבכיף שראי

יענם

תחעד במדרה בבנן בת רמם בב ברחמם

נאעד ח יבבד השרד חומד אור ףום ד תצא תרם ה מתקאמש ע א

קיב

צבי הירית יטפירא

נר
כ באיפנ הרבנ המש"ג בו מדה מנחם הנהןנ בן 4גהרכדמאהג
דהרף עק רחם ד  1ש רמפךסם ישבח בק ןי קד ש ם מז ר דף הנהן
עיהה") דשץ דחק אשר קמע בדפס דברי דף אבו זצ 4אשר דרש
דרש כמן חסר מד שבת בשבתו בבת מדרשו החכם ושב דורש ואמר תר
אם רד רבד ונע מד מושך ימת ש' בג באמרות הנע מ ם וצוח ם מחזק ם
?דבש ונופתצ פ םורן ב קש דסכמת ואם כ אן דרכ יתת רסכמהע' חבור
אנדה דמתחדשם יבקר ם אך לאשר הדג דמחבר היה מ ד ד נפש יהבתי ח
נא והכרת1ימיבהק בנגיה ונסתר
וט רד ודאן פהע ר מ
עשרובידוודתעשוו0שכןרסודק
איא ש חמודות נאוה שר ד דות
בתורה וחס ד תין
ות
אוהב את דברות ומקרבן יתורד באמרותו הנכוח ם  1סר ם וכמוצא דעת
ו שלבנ
ויאשרידאבתיבנוניקח השם מרע כ אס נא לפעיא מבא אשר חי
ה ו המדי ספרו ימען ה ד יזכרון וינר ינשמתו ושפתות דובבות מען
מיאכתו דראשונה לאובד ו ט4ץ מוב בעדנו בכ 4עגננו ובמח תענגועי

1.

 ,דר ג דג ל שלד כשנת תר ב כסערדארעל לאב  1דרסו ך מ כאל דכדן (שד
א
תלם ד מוברק של רח ס  7ל) כן דרמוד ר מיכאל  7ל שד חתן דגאון דמפורסם סו ד
מש ל ס צ כדג ר) ר מתמ ד גדול וספרא רבא ובעל לשון
רוד ריטש ז ל
נפלא תלמ ד מו(ב~דק של ש ב דגמוד ר מנחם א ש ז ל אבד ק אונגוואר המנר בן
גדול תלמ ד ו ובשנת תר ך התחחן עם בה דגמו ד וסף זלמן עסטר כער ז ל דום ץ
כק ק מתקאטש ~ע מש ל ס א בדג ד כן שד תד מגודלת כבת ג סר דרב רחס ד
ודוגר מו ד וסף זרח סג ל יורווץ  7ל ודוא דחזיקם בכבוד גדול וכמד קדלות רצו
לקבלו לאכ ד אכלג סו ד מעכסו ומר שכת בשכתו ר רורש כרבם בב ת מדרשונצל
ג סו ולמד עם כחדר תטר שיעונין כסדרן כגס ותום רז ר וכערך שנת תרל מזקכל
לדום ץ בק ק מתקאטש תפטר ער"ח ארר תרס ת ו ח חתנו דגמד ד יצחק צב דלת
ונגריז  7ל אבד ק קאשו [עי מש ל סי קפ ו בדג ר] בנו רגמוד ר מאר זאב דכדן
ילת דומ ץ כמונקאטש [נעקר ש ג סון חש ד ד ד וע מש ל  0כ  1כרע ד]
כס דרמו"ד מנחם שרדפ ס ספרו עד ת [נפטר בשנת תרצ טן ורכן רצע ר ררמוד ר
מרדכ שדדפ ס משנת תרפ ז) ספר דברי דוד על פרק א כצדוף מאמר מרדכ ועוד
דדפ ס ספרו ויכתב מרדכ ב ח ררוש ם יעד ח (מונקאטש תרצ  1צ"ח) רי דרכר שמם
מ מ דחנורו דרכ תשובר ותפארת כחורים 1נעקד"ש ג סון תש ד ד "ד]

אגרות שפירין

קיד

דברן ה קר ם ( 4דמעינ ם ובפרט מב ר ו דעו אחתום בברכד שיום אך
מזבישראי ח ם ארכ ם וכס ם ועננו תחונד בדרמת קרן התירהו שראי

ובין אראי

באגד ר ב ם נ מן עת ר יפ ק מ נקאטט ( א

זואיד

צבי הירש שפירא

דבר בנו ב"מנה א]

קיג

ב ר מ נקאטש ע א
הנה הקר ביפנ כהן מנקת א מר ם 407ק ינגוד ט דאגות אבוד ד נ
זצ דוםץ דפה ק
הרב הנאון הו ב החם ד בו מן ה דוד הכהן
דנודע בק ם ח בנועם קר אגדתו שפת חן מ  1"4שפת שמרו דעת ורב ם
ן א ש חסוד ת בת רה.בחסידות ועתד רצון בנו ד נ ראברך הרב
דש במעי
הם פרג חדש זוח ם מדד מרדכי הכהן ה ו לדדפם מח דושו ע' אבות
ד ות שפתותו ש' אב1דיבבות וכבר צא'ו מוג ס 1בדבר דוד עה ת ח א
י
ובנו הנ הוםף "פרק ם נופך מד ל מאשר א 4כםך מוצא וקר אם ר
בב (ע כ ש הר פג תןין מכתב תעודד וכחשד 'חזקו ויתומנו וכר "בצע
זממו דמוב ויאשרנודע גדר זד כמד שנ ם ש"א תן מכתב דסכמות ודתרות

י
זאיצער י

.תי

י

,

י

י

.ר
י

עבז רק בתור מכתב בקשה יכל סברנו אנ ש ה ו דננ נותן בזד במובען
בעד ועת רת מאהב ד קר ם הע א ש כפ מדריי בורך יסעדו במפעיו
תקרבו את דמוכז דדנ דג  4חכות המצות גסע'ג בבי ענננ ,חכות
י בב את דעאי וכדן אר א' בכ א
אבות א(י ט ב ב תזכר ' שועת ,ירא
הטדבר בצדקה וחותם בברכה

קיד

היייםאיעזר 'הפירף

כד

הד דגירהא' וקר בן 4ע ינוסם משדת פףטיק
הכהן פריעד גי
שיר ב,דד הרב תאץ שדי מעד וט סוד נתנאי
אצ
אוד מדפס

אבד ק

אויוואראשי

ורנר אתמה גברא ההג המחבר המפורסם

פ) דרכ דנ ל וולד בשנת חרי ח לאניו דרמות ריח אל מ בל רבדן כשעניצ וזשאר
ללמוד אזל
תום ר"ל ונתגדל אצל רודו דגמו ר שנר בער פ מ מוש פעף ואח"כ
רגאץ כעל שבול דוד ,שר אז אבדק ק סרעכ שאף) ומשם לב-ס לגאון כעל קול אר
ומח"כ לדגמך מז ר חץם צג מ"ר לאשומו זמת ס עץ רבדולח) שולם נחפעלו

ילך

4פגרורש אספירין

קי,

רא ונודע עוד מ ם נערותו בחרפתו ובקאתו סלאה הארץ תהיתו
א תמחי קמיע בקונטרסים שרא ת ברכה בו בתשובות  1את מקורו הערה
רערז דברו כש ם ופוסק ם וה בפ כדבש מתוק ם שבעת ם מדקק ם שב
הננ מתן הסכטת כרצומ ותה השורה הזאת "עד בבג 'טראל ואקוד כ
תברכו בו רב ם 1פוצו מע נותו החוצהו מע בו שר ם דמה העדר ם עדר
צאן אדם תענע שנעו על מובז עד מכה נקרוכ לגאזיה שי מהושועת
וגם

י

שראל בב א
באעה ח ום ה ה כמל 1תרע-נ סונקאטש ע א

צבי הירש שפירגד

קטר
יצ1

ב ה פה מונקאמש
הננ בזה למען כבוד התורד ולומד" לאשר כבוד דרב ההג החרף ובק
נ א דוסץ דק ק זו:ארא עשה ציצים
בה ת בש ת מרה דוד
ופרח ספיפול ם נא ם והערות קרותגב ם ושדרות לעמר כתר תורה ומצות ה
ברא בסברא ישרה באמר דוד חבורו אשר קבע בדפוס כעת ועשה כונ ם
במלאכת הבונס בנ ע שלעורם התריגמצות ע"כ דננ למלאות חמצו ומבוקשו
לתת ד גב בטכתב עת והמכסה וה ה עמו  1סתו סע מתו הוצר הזכה
יהמת בתות ה תם מה מתו נחת והרחבה כחפצו המוב תכהילסוד
לשמור יעשךת בכל טוב סלה
באעה ח אן לום  1עירק במדבר גם יסב תרם ח
דק צבי היריק יטפירא

שייסעי

יימד

שלא ר חץ דדם רפד ד"ק מע"ר עחק פחעדז ל
מל ל ן
בחךצ"שו ח פר מכץ  1-ערק שחק שדארך על  1עח ש הפטר
שלפי נרקדמת
מקליעות-ק (עק
ד כשנח חרג ד מקבל
ט תמת תרס ם) שדחדקו על שלחם ר חשט קרכד
לאמק"ק כ ארתאראש בסוף סו דדפס כח שחת סר מצק א ח רוד (יאת
תרע ג-עד
 ,ונפטר ד אלול 4,נת תרע ו רנ ח אחרו דרמד בתפים ככת
א) מלר בשנת תר ך לאב 1דדמו"ד משד 'רודד מצאם (תסוף ימז בעזשלם
ע ד-ק מטר ט שכס טץ"ח ק רגמחד נסע שתר חמ"ץ בסאתא ק תמו ר *כח
ז ל חמ"ץ בחשקע פ ץ של רדתיר שק דקחש ומר של תמז רעיכ
אלאחרי
דן ר ה
משח חז ק ידמח סר-ר אט-ם בחיא דל
דל
רד-חחי סיד דן
טשחד טל לחתו מפיסםלעיר חחע תשד לחמו
דפי
טדצטיצר שן5מאראכ לא ר" וקשר לדשת מכחוד של הוצד רק ר סוחר וכצל סו"ם
תוסק בשעשוע דאוריתא ור וזמ ץ כזבאראב שם בל קב"פ ואחרי דמלוא4ר טתקבל

ביד

(מי

עי

ייא

אגרות שפירין

אי

קפו
בד
דן הקריבויפג ע 4םיתרופה משרת רנדפס ם של הרבהנאון דמוברק שר
ע אהרן צבי שיד ה אבד ק
התורד
הצד ק נשגב סשרסם טףה 'הרי
מאדךעמז"
 ,תשר גבורת ד ם סזכ חות 4שם שעלם חקר טחות בחר פות
ובקיאות חרות הלוחות מעשה ד אומןמופיא אבנ מסלד כברנודע םבו
עי
4שםויתדיה יהמפורסם א צ דא דוא דדה צ התחבררי אך אס גא 4פע'א
סבא שר חי '? 4רדג החרף ובק ףחס ד ד מיד מרדצ'ג דימץ בק
מארגרעמןנ) אשר מוצא 'אורה כת תשו דא4ו ומעמרם בהגהותו ות
פראו ה ה עמוועיבכי עננו יסרו
4כ4עגו ופק זממו להפץ בשראי
הספר ה4ז ו תברכו בוו אשרוהו עזכד מל דם סב וגאולהשי 0הבביל
כ המדבר יכבור התורד וצומד
וחותם ום ב מקץ תרעג מתקאטש
יצפירופ

י

,כבי הירית

קיז

דגר דויוחד אי מ"כ מ בדק ברעדך  1ראת ד מדורה ה 1-אשרהיו
ף"צהידעי ם שמו
פרק ק ם קראו בשם יטטרת
מדפ ס

איעזרי

יערי

,בשנת חרפ כ) לדום ץ כמונקאטום דדפ ס ספר אמוי דוד על תתם ג מצות עם דגדות
א) כ ח ת א חי אגדד וח כ על כ ד
דגאון נע ס מעש למלך) וב ה דנך (בשנת
תרי
ח"ש ילאחר פט דיפ ס בנורגיו ד
כלל ם מדפס ג נסטר בום כ ד אדר ב שנת
נטע שלמד רי"ד ספרגן רוד על ט ל מלאכות טל שבת תשארו
נתבים וחבל
ד
ו
ע
דרכי

דת.

על דאבדין דכו

עילו

א) ננו של דגמו ד משד ראבר ק שוסבורג נולד בשנת תקע ר מנעורו ד
ואח כ אצל דח ס בפ ב ר מפורסם לגאון
וחריף למד אצל רגאון בעל שערי תו
רי אבך ק סארגרעטץ דרבד כחבם מח נאבדו
מובדק ולמרא רחלמודא שלש ם שנד ד
ונשרפו ונדפס מאתו שן ת מדריא ץ נפטר כ"ל כסלו הרן זוכנו דגמו ר שלמד ולמן
ת"ב ר ממלא מקום אבו ונפסד -ד כסלו תוקנ-ד)
ב) ד בנו של דגמו ד רושע בריסק אבדק ק ט דודא (נפטר כ ח כסלו תרע ח)
וחתנו של רגמו ד ש ז  11ב (דנז באות א ) נולך בשנת תרם  1רי חלם ד חבכ לדגאון
בעל לבוש מרדכ ק בל ד תר רוראד מאת רב  %בעל ח ואח כ כשנת תרע-ט נתקבל

לאבדק"ק טאשנאד
עקדר"ש "א

טת

שם נידג.ש
תש ר ד ד

א) לדד גמי-ר

שרת ,כשגח תרעאי

כד גרולד

יר

אדפיסשי ת מרד ם בויפק ג""

ונדדנ

שאול בראך אבד"ק קאשר נדפס בראשתר (בשנת תרנ ן) ד8עס
עם רסכמר ר חקית מרבינו בעל ררכ תשובר ואח-כ רדפים ספד

קרח

11גןשיר 2יטט1ירין

ס5נ עטותן ת ) וכנתז רצו 'במת מהכנסת דספר כ תתיס,ד תזרה" 4ד בג
' ספרם חדש ם
בערו ודן אם כ חפצ ימאך 4מטע מבש בכתובם ע
הסתפשמם ברנר ארה אכן יאצר מטרת דדפמת רק יכנן בת תת '4ד
ר
ד
מ
בנ ע.כ 4א אמה מ4דחזק בדבר חמק ידבר חכם ם י קחטת יחוב
מצות תת כ הם ח נו ואורך מם
שפרט מהמרתאטרבע ה בא ע"ס או 4נ שכך ע'תהבמנו יאםא
ר ם אן ת ש ם הו האת ה חקיםיגס ץ כעת בדור מ ב ס אחר ת מקת ט
ב דא הה וב 4כ א מ שראי 'התחק ב תר שאת ;חסי ת דדיעש ת משטרת
י ם יתרשה מס ד'ז ובא ז -מקשן ט 4שבח ם
ימשמרת וש דגת דא ת ע
שראת מבאת דברם ראו ם נחמדס ע 4ארן דושר והשכ' מ וסד ם
הנ4
נדע במד נח מ שבח
שדבר מיסר ירמץ עם בנ מצומד ם והרב
מתהלה ב ראתו עב ד תכץ עט 'בקש מאהב רקדוש ם בכי מקשות
מושבות הם דע 4קך דספר בכסך מ4א כד שוב" לבא ימטרת כתתו יפאו א
ו ח"ק ב 4סוד וסדת ת תאשראןערוך א 4והות
אשר תן ס ע מד 4הותי
התדד דקדשד קעיו בכ' מ  4דםסב בזב" תוה ק מכה "התכשיצאת
מגיות הח' רזר כדחז ומארה 'אור גדוע וצ אס בקרוב ב מ מ
י ות יפק מתקאסן
בעהח ד י'טכ שנת קבון ג

י

קיח

כבי זמירים -מפירן*

בה

הנד ד שיוחה אל מהרב רמסן המטרסט צדק תשגב ד ד ה
יראך גי "בדקה קרא'א אשר יצאין מוג טן בע-ם כתוט
י
וו
את
טא
'ר
יתו ו
ר
ד לפג רבות בשנ ם הדפ ם ם
דקודסת יחכמתו ונדיכד ואנדה דו דדה יעו

מוסרת איעזר דריש סוטר תיכתת בשובה ונחת דברו ט4א םזוימסוק ם
מדבש ונתקבלו *רצץ יפג כי וגם הפ ק רצונו ומטרתו אז בשבח תר על

ההוצאה אשר רקד ש לבגן ב רםד
וכבר כתבת בשבח המגע יתחב ם בהדפסה רא,שוגה אז ועתה ספג
וועיהביב הרבג דמופלא מ איעזר הא'פערטנ יחדשז1
חב בזת" אודויח
הדפסתו יבתח4ה בא דהנ ד ד רמחבר כגבר ישר דרכו נסתרה ושמויא בא
מ
ה-יערה אמנם תורתו מכרזת על מבהון וטדע טבו מבטן יצא הכרך ע"כ
ר תא -הרבץ תורה בטהרה ויפוצו
דננ עתה ,ברכו כ אשר ח יאי
ת מדים להסב ם הדפסתו בעה לעשות
מענותן חוצה ואבא בזה בשני

י

עי

ו ל לאחר חצובתו ישב בבית
ליבא כעי וט שאל שאל דנם כס ק ט וק כ דיכי

אגרות שפירין

קצי

י

משמר ת למשמרת ותר לראשו עטרת תפארת שגא כנפן אדרת פרח כנפן
התוה לומד ה ח תרעא
-שראל בבנןאר אל בב ברחמם הסובר

לכבי

צבי היריר 'שפיראט

קיפ
נר

הרב מףה יטאוך בראך

נ אבדק ק

הנה ד שלוחה א' ם ד ד
מאג"דארף שנן מח טרו ל באבע אשר קראו בשמו ודוא ח מתות בפיפץ
י המזבח
ר בץ סתות ד,ט ס בדאיתם ואחרוגם יזא מדפס קץיה אותוע
הדפוס ויאשר הרג הס עדע בשער ם בתדרתו תם דרך קסתו בח טרוע ד
ז השורה דואתיעד כבג שראייתורהויתעודד בדרך
צלפה ה שר וךכ תהי
דסכמה כרצעו דמן ור טרדו  1פתת מע טתו חער יימך ילמד תזכר

ת רה כטהרהינאיד של מה בב ברחם םים

התורה לומד
הום נ חקת התו-ה תרם ה מתקאמש
יהרג-

ם באעד ח לכבן

צבי היריש יטפירא

קב
בד
כן הזכא לפג על מ לתרשח בם דור פד ובחרב שלשד את והב בטפה
מברר ומלבן לתוך הנפר מעש ד אוטן ד נ וחב ב הרבסו ה שאוד בראך
 1אבדקחע קראל אשר קדבע כונם למלאכת שם ם ונרוחו פ שנ ם
לאדפוס אדרא ח דוש תורה בשם שאזי שאל הא ש ,נו וסב רנו בודע
ומב ר קאםנאכווט 1,למוצד ואעשהין חם בה ברוב ארבד אברכו ש תקברו
דגר 1דנחמד ם1פוצו מענותו חוצהו תרבד נכול רקדוישדובכי פ טת ששנך
ה" לסובה ולרצץיפנ אדע כל ת ש מרוב כלמיהוענ ט תחזנה בבגן צזן
1רושל.ם ב ב ברחם ם
באעהיח ום ב ממות עת ר טונקאמיט ע"א

ה.

צבי הירש שפירגד

שמם ומשם זהעלר לאנדק ק מאגעודארף הרי היפס

היתט שרד בק-ק אירעל כמד
יואגד ואח ב גקראל ואח"כ נקאשף נמסר כ ז שגט ת ש

אגרות שמירין

ר

קפא
בה
הז זר ושנה ויותר בה ות אז נק ש נאווא בצל כ ק מרז אדום ר הקרוש
רשכב ה וצלה הז ע באיפנ ראכרך המופלג כתורהו ראה חומר ממע ה חוס
ובדו ס נוצך תורה מהרב הגח ק הצד ק
ודטעלה םטרייר סק מעיטץ"י
סו ה שאיר זצלהה ז"עבןיאותוצדיק א שאיק םעיר וקדיתטן שם א נח ת
הנהק לשככהנ מברד פשוב וציד הויע וחפצויזכות בכתר תורה להוצ א
לאורה לאדפ סו סחופן א דרא והודעתן אזכי הם אשר ב דו הוא רקחיק אחד
ה שנ בקודש ח"ב אשר חרפ סו
אשר הדפיסו המחברוציה ה בעבטווישעודיז
כ ק אב 1הגה ק מבררמשוב נ"עבעצמו כשנח תקם 1אחר פטירת בס המחבר
ז ע אשר נמתיק בת אב 1ע'כ עוררת אז להדפ ס נם הה בשיא הא כחצ
דבר ועתה הודיענ כ חפץ להדפ ס גם ההב וברכת ברכות הנהגן תל ת ש
ן נסוריטובחימען תה תורת ד תמימהיהד*ס נם
וכסתח במצוה אוסר םי
הח ב שאיר בנמצא כלי
ובפרםכי החב הוצ א לאור שלם הגהיק מברד טשוב כנל ום וכיישער
רום ערך כונת שרף וקדוש כמוהו וגם שמעת כ הנד ק א ש אנק ם המג ד
מקא,נץזי"ע בעת צאת לאורה הס נתך תורה קנה ממס מספר דרכה ספר ם
לחיקם בעקב ולהפ צם ב שראלב) עיכ ס כזה אצ יהסכטהביי אך למען חזק
ידם רפות של האי נברא ק דא הנ"ל המתעסק בקדשים להקרבן על מזבח
הדפוס מחדש ועושה הוצאות רבות עץ עיכ באת במכתב הלז לבקש מאהב
מד דאפשרכדי לחזק
קרבו נא אותוותסכוהו ברוח נד בתכם ורוהב יבבם
שםבטכוי
עלגבירן וזכות
יד מצוה והמסייע ם זכוי
ג כתר ם וכתר
ב
הקדוש ם אשר בארץ הח ם ט עלימ בכל סיואלוחנו ונזכה יגאליע בקרב
ה סם
באת עה ח אור לום ואו עשק "ט למב' תרנ"מ סונקאטש

י

כי

י

עיה

צבי הירש שמירא

א) ואח כ כטארנא נדרג עקר ש כסלו תש ב ד ד מזכר כדברי שמחר לרר צ
מציעשנוב ז ל (מבחב ל"ת)
ג) ובס תולרוה יצחק בן לר לאחיו רגאק מפ קאב ז ל נדמם מכתב מרוג'ר רק
ך
ר
ו
ת
ל שמבקשו לדזכירו אצל קד" 1כעל קדושת לר ובחר
ע*" 47אולם
מקאיניץי"
ב מו ר צגי חחם
דכהר תודד ח"ב לא נרסס רק בשנת(וע"נ ג בטאססאר) ע נכדורי
סגים מטענהש (שטר כ"א אלול תרצ"ט) ועח"ש כרקרמר מ"ש בשם רבנו ושם ודפס
ג כ כחב דיחוס לרמחכר וכעת נדפם רב ח צחר תורד כיחד)

אגרות שפירין
קבב
בה
כן רב א לפג הרבנ דסופיג מ 0שד הערשקאוו נ ספה ק אשר דוא
טדפ םועויר ם בקראו שסו ברכת אברהם מכתב ם אשר חג ח אחרו כדכד
אנו דמטח הואנדו ד ד דרג דסאהנ החס ד הספורסס לשבח ויתרלר סדר
אברהם שיי דום צ דפהק ק") בודע ומב ר קא 0נא שה זקן מיא תורד
ו עשר ד ת שושן סודות עסקן בטצות
וחםדות מחם ד ם הראשוגם בנוני
אנו ראתך הא רד פנו וטמ נשרוהתאבק בעפררף דצדקםדקדשם
ם מזקנ רנה ק
בדדות ש,פננו ז ע ש צד דרכה מדות דם ודע הרבד
רבן ש" שראל מהרצא מד סבז עזואר הצדקם ד' ואצי הגהץ מראדי
ז עה מחד סטלה מתימדו  04כעך הס ראת ב דברסנחסד0ראו ם
ים שאמרם כן ד תכן עם דמכז הם 'קבץ בדפה מח דחסו עה תועי
פרק אבות ר ז 0ם ומצ ה יהב א ברכה א 4ב ש ברכת אברדם הוא חמד
שעוש ם עם הח ם חסד באברהם על ודברו פעיו  04בד  1ט שורש ביב
המע נ ם בס דחס ד"א אשר צאו "0ב דא ה כטוח שסור יחרר ההדפסו
כלת רשות בס המבז המ
באעה ח אן ' ד צא תדם א סו קאש

יש

"ע

עי

י

ים

צבי היד-ט -יירא

לאבו רשו ד תרז ל בשח"ע כ מס-ו ר עסע רתר לצחק ם רם
א)
קרנו אוחו מאוד כערך שלש ס שן ד רומ ץ במתקאטקו תפטר ג שבט חדמ ז מטת
רגמו ד דוד אל מלך ,שד שו"ב ומז ץ בוו שק ואח"כ אברק ק סקער(יצא נפטר "א
א ר תרצ ב) רדפ ס רם כרכת אבררם עור פ כס נוט נשנת תרס ג דק ד"ס ר רשער
ורסכמר ע ש] בס ודר ח גרפס שו ח לרמחבר מאח דד"ק נעל דמשק אלעזר ז ל
מקאמארנא וגם רבנו נד ת (מד ק אות מ ב) דזכרו מ ש בעם שד בז ד טשוב
ודנו לרעתיק כור מ ש במאמר אדק גל (פרוש על דשסוח בזמרא ל אד",ן לש ק
על חיבת בא מ ר) ח ל
באימר עלו רשם נ ת ל עפ מש"כ בחרב פ ם ות (אות נ ד) כ רשם רלזנ "ח
נ ת) ג מזחו תז ז סו ח
וצא ממצ"ח במילואו כזד נון צד ח"ח ס חנ ת וגם רוא,
שדרו ל כ ע" שם זד נתבטל דמות בכח בלע דמו ת לנצ ח (שיוצא סילואו מס ח
כגז) ע ש ודנה נדרנא מ מ ילדות ד פד צדיק זקן משרידי חסדי עלוו ת ח
דומ ץ ד"ר דרנ ד"סיד ועג ( 1מתלמידי קדושי עלון רצוחנו דגדגתם מדרציד ז "ע
בעל עטרת צב וזק ר מררצ א ע נעל בני יששנד) מו ר אבע-דם דיץ זצללד"ד וקורם
פטידחו רי אצלו לבקרו אאזמו ד רגך"ק ובו רמפורסם זצללד ד ז "ע אבדפ ק ~בע ס
שם שלמר) ורג ר לו דרנ רמעח רנ ל נ עלד נדעחו לפרש בזד טונים מאורות (דמך
דצדיקים מאורי כ ) שברא אלקנו יצרם בדעת ובחבונר וברשכל (לדבק ולרשכיל

עי

י

אגרות ששירין

רב

קכג
בה
רדיד
כן הובאיפג ע 4ם 'תרופה דנדפם ם ומדל ם שן תביות
הכהן שווארץ ד 4אבד ק ה' מאדא)בן לאותו
הרב הנאון וכד סו ה
צד ק הגאון החרף שר התורה זכו מדד אברהם יהדדה
הכהןזצ ל
אב ד דשם והנה ראית בו דבר ם נחמדים אשר בא בקר ת ספר נפחיי א לה
כ למפאות משאפדתהמו 4
שריחה העתן אמר שפר בהלכה ואנדה דו הדה ע"
הע ממכם לאדשם אדרא ראו להפצו ב,ערא' 1ם
בר הקר ם
שיד" ימזכרת צובה לנשמת דד הרב הגאון המחבר ל ושפת כהן שמרו

נפחיי

נפגעיי

ייב

ייחג

'
עפר נעורים והכהן'אורים

ואבקש מאג ש
דעתוידי דובבות עדי יעמדוישני
קחו בכסף מחדו מיד המו"ל כד לחזק ד בג 1ה קרים המוציא ס לאורה וה

י

זכה אותנו 'ראות בהרמת כבוד התורה  1שראל ובבג 1אר אל בב א
באעה ח ב שיח כג םזן תרנ ח מזנקאטש

צבי הירש שפירגד

קכד
כעזה"
הן נדרשת מד ד המופלג ו קר מז ה פנחס זעליג הכהן ני") אשר
מוצ א יאור חבור ע 4התורה מכבוד אב 1הרב הגאון המפורסםערוגת הבושם
זז ש) גח זגבזדד גחן גדע לד'זת מושל ס נקרב חבל
נחודחז זלדגדגת ועולם כדאי
(כפשוטו מתפרש שפ ר על רצריקים רמגדג ם יאמתייס בז-ל שדם) מלא סז  1ומפיק ס
ענר נאר דום ככל רעולם שמ"ים בצאתם (מעוד ו) וששים [לשון ששון קיוף על
רשמחר רבאר לעתוד כפתע מנרי ש] כנואם ,בחורר לתוך גופם בתחתח רמתס) עוש ס
באס (רברכד ברוך אתר קו"ק מחר דםהגס ד ת בא ס"דזרצון קונם (שצור כן
ת ש) עכחד-ד ואאזמו ר דק רנ"ל רנ ר זאת בשמו בחוך דססדו לפג מ סחו כעש"ק
בב דכ"ג ידוסף עוד בדכריס נצולים רמעורריס דלבבות אס אכן רה! רסוא (זי-ע)
ועפי ז חהחדו ררבוים בא מר ד ח דברבר מחי-ד רמח ם בגז עלו רשם זי"ח שדוב
ע"ש ק מ ע שיה

י

ב::י:,ג"יי יעי*"-שי" סיע

ופלפל שו"ת עם גדולי תדיר

כמו

א) וולד בשנת תר ו ממנוריו ד
גדול
רשו מ כתב סומר מרר ם שק
שער
ר
צ
ו
ר
כ
מ
ו
ו
י
ב
א
פ
ז ל עכ"ד תשרי הרש ר] נהקכל למ"כ
ש"מ כיסגפחלי
ונהלי
(ע"ס חבודרדאם) די לו בנץ והחרן רבנן (תולדותיו ותולדות חביו דגאת גדסס בס
חולדיה נאת יגר (ד מאד] וכהולדות קול ארי ובאילדשיוחד וכתב רר"ן ) נפטרייכ
כסלו תת-ז
א) ע"ן מש-ל ס מן קל-ר

מיי
חבם מת
צדק
יעוד אחר סט רח "בע רנגון נעל קול"רי

אגרות שפירין
י

יג

ס ה נפתלי המהןז אבד ק ה' מאד גן יאותו צד ק הנאון החסיד שר
התןה סו ה אברדין הזה ז אבד ק הנ 4ק ק בם דב
המתן אטדי 'טפך אטר עם דמפר ע גת בו קצת ודא ת שה נאד
דורש בדבר אנדה המושבן לבו של אדם וברקדמות ראוות מדחו ל ומספר ט
הק ע"כ הננ בזר כמיאיותוישיוח בזר דדן פ תקא דאמכמותא אשר ד
תכן1עמו להויח אבוההנזצידנישכבריצאטגעוויה לו יבתנאסן
חוק ולא עבור ולה ות שפתות דובבותעד עמדו שנ עפריד ות נעור ם
ועמוד הכהן יאור ם ואחתום בברכת ח ם ושוב ט
פה מרחץ טן
תרםו 4פ ק
באעד ח ג

בפתיי

י

קרא שמו בית

ית

יב

יק-
ו
קבה

צבי הירוט יטפירא

נח

יסד מזה יצחק
המ המבז דד רץ המשהנ החרב רא
מאיר הכהן נ"א דשץ ה דראגמרעשפ מדפו
חיעלה ס אטרי יצחק
ס
ת פננם אסר םגכתם נחסד ם
ח אנדהעד תאשרעיהבחיקויחדשויהעי
ישונס כאשרע נת נאזה טרמןשי שבחם דגמכ אןדרכ לתת המכסות
עי מפר אגדד דמתחדש ם נבקר ם ס מ אןכיל שיא נאסר ט חוץ יאשר
סיד ד זץ רפש מדב ת אבו ואב אבוהטין הצד ק עללה ה אשר
מרעו
המו"בסערם 'ןל הלכה ישם התהיה ובודע ומכר קאטגא ע"כ תה לו
הש רה שאת לעד כ ד תכץ ע 10בזד ך צי"הוו כרכרו כטשאטתיבו
אטעה

באעה"ח נ בהעלתך תערב

טתקאמש ע א

צבי היריט יפפירא

קבו
נח

בגאידענבערג
הן כבוד ד ד האברך הרב החרף ובקמי החייםיי

נ" אז עולה וטדפם בב ת רפוטו הם שמחת הרגל על רות להנה"ח המפורסם

א) מם של רגאץ בעל כיח נפחלי רג-ל בס קכ"ג רדפיט עוד ממד חלק ם אמדי
הנחק על שסועדים ום כבוד שבת נפטר בן שבעם שנד ז רסן ומיג-ו
א) נילד כשנח תרל כ כמוזקאסש לאבס רנאון רסנני-סם מו"ר שלום ז-ל ,שר
בצ-נ רגמו*ד יוסף זלמן "1ל ע ל ם "א ברג-ד ותופס ישיבה בסתקאסש ובשנת תחם-ב

אגרות ששירין

רד

מאור העלך הה ר א זצ  4ואם כ ספר כוה הנורעבניראל א צ יהסכבהקויא
אשר צא לו שם בהבורו הרב ם בב 4פניחהחיאה מ כמוה מורה אך
מ
הנדה ש 4פסח נדפם מחדש כמה פעם ם וץ -הכל
י הס שמחת
יחאבשרר

הרניעי

ממשמשןבו ומוצא ם מעם בדבר הנדיה דו דדה וזה החלק שמחת דרגם ע4
ו ודומה  14ומעסו כלשד השמן ער קם פתח
רות אשר דוא רעדו הנצמדי
י סוד ם לשבועות וסוכות ע ר אהבת ושמחתהרגי ם האלובנועם
דבריו יארב
מוסרו וזהו הנחודו ומחדש יא הדפסיהן עכ בוודא טוב עשה עשה
חמדם ם דגל לחדש אורו ולהדפסו ובאת רק לגדור נדר שלא רעו ולאישגו
גבולו להדפ סו בתוך משך שמונה שנם סום צאתו 'אורר ועז באעה ח ום ד

י.

נד יסג עתר סונקאמש

צבי הירש שמירא

קכז

בה
נ מק האד ס רוצה לאדפום אדרא
הן הרבנ החם ד דמופ'ג מ
ח "הגד ק המקובי וכר האשרהנדוי כקשת מרנא
ם אגרת שסלואי,עירי
ורבנא מהרר 2,מוא 4אוז דא זצוקללה ה אשר נתפרסם בספרו הנעלה לנדרש
י ערך טדל קרושת המחבר זחית וא רא
שמואיעי אבות והנה להע דע
'אשר ה מטר האר זצ ל (וכמונא בשבח האר עגן אשר ה עםתח
מלדגר
4
נם כבר א תבסם ם 1ופובו בספרו ה קר מדרש שמחול דרש בםן חומר בס
דאבו ת ביע אומר והא רענ חכם םבכי פנות תבל לכן אך לסותר תחשב
ההסכמה בזה אך דע לבקש מאחב *תמוך ב ד הדבנ הנל המזול מ קדדש
תחמד כזה קחהוטירו בכסף מלא ובסבר פנם פות לפערו בכל מה דאפשר
 1ה ה עטכם בכל משאלות בם ותתברכו בכ 4כרנ ברכות ורוב הצ4חוח
כנפש המבקש ום ה חי תרנ ה סונקאסש

סיע" י"

י

צבי הירש הפירש

יי

נתקפל ושכד"ק סחאליחא) תופס ישיבר כל מו ושקידתו כל מתז ורנרלח דיערכד
רי שר לרפליא (מבר בשו ת מרז 1-ם וטע סררק ידייחק ובדרבי תשובר ררכר
פשמ ס) נפסר ט שבט תרע"ח ו(דפס מחחו ספר רכרי שלוס עד"ת ולאחר פט רתו
נתקבל לס"מ בע דר ג סו-ד חים דהם רנ-ל שחמשיך לנדליקליד כל יסע ביחר שאת
(מכי כס-פ בשו-ח מדר-ש) ו(ררג עקד-ש עכב"כ וכמז דרמו-ר אטזם עקב יוד
יר
יוסף משו ?ג שלוס כ"ח איר מש"ד ד
א) של"ת ט שבט תרע"ד
ט)
מדבר שקר תרחק] ועת-ש לדדעו בקודש

ע"ש כדיר עוד מנושר מערק יצדקר

מי

(ומחנא בושארח כרס פ משסטים וער"ן

שפה בזד ) כי פ"א ישב

דאר-

ז"ל בכיחו

אגרות שפירין

ת

קכח
נה
הן ד שלזההאי מציון תצא תורה ודבר ה מרושל ם ח טונות לחרב
בשם
ז אבד ק לעוזעלעק עפר21
הגאון החס ד ובו סוה
נקרא ס ח דוש ם שר םונא ם 4פ ערך הבנא ם ועלועטורמופר ם ח דוש ם
קר ם כשם ויעפ"ר יצחק מדהנ חרב המההל החס ד סו ה יצחק
נ אבן קרהיממונהדכייט בתוככ רהטלםע ד ק חובבאי לשה
נקי ח אכו ההגהמ?ח דניבנע ועךהו 1עטרהז בחג ותיהואלו
עה
רר
פש
ע
רפסהירכאע"
ר ה "מה ו בקש דסכמת עב אס גא לפעלא מבא אשר תל
יאו"תא ה כזתהרוופתומע נות1חעה תא לקבל הם כא4הבאברכה

אייהן

איי' י

ותלמיד? לפג  1תכנם כמורר ש אח דא שחכר מדרש שמואל על פ אכוח לדבר עם כרב
עסק א ורוא ער"ן רך בשדם וכראותו דרכ ז ל שגכגם קם מלפסו מלא קומחו וא ל
ברוך רבא ולקחו איו ודוערכו ל מ ע ודבר עמו כל צרכו ואחר כך יצא כמוררר"9
וכמררר-ח בדעת שדוא חקרן נרול מאוד אמר לדרכ אחג לא אוכל לדתאפק
מלפני
מלשאול למכ ת למר קמת מלפג רבחור מלא קומתך ואמרת לו ברוך דכא מר שלא
אמרח כררך דכא
דנחוד קמח רה לזר
נרנח כן מקודם א ל חיך לא מלפג
י
ח
כ
ד
אלא לר פנחס כן א ר כבדח שהנס עמו מעל ראשו קגשמתו נתלכשר מד רבחור ד ום
ממג יעעשר ד ום משור עערנ ר פ ני לקיסר תמיד ועל כן וחעכרר ררדם כ 1ושמחו
לדחדקו ולעתרו נמצות כאלו ח ם רנא ל סרר מסיעק אותו כ תכף כעשולד נמחשכת
אחד מצודנדיר לרדוף אחר אחד רמצי טחעבר בו וסד ש כחיד
דאדם לעש"
לק-מד נרלכתד  %%ואחיצר ררע דת .מועבר על דאדם ומפח ח שלא לק ימר
דאדם
ררכ קם ידף אחר ר שמטל וא ל חהך ר שם אל שתאמר
כששמע מדר ח
רם-
דך שמך וכך א ל דרכ א ל ר ש חהך שר ום באשמיח וץ?קר
ל מר מצוד כא דוס ל
קמת' רדלכח לנר כ לדחסלל ובלכת עכרת על נדח אחר ושמעת קול נכד גדולר
א ת אחם כצם ע"מ ם שבט
מבפנט ,מרי אמחז מ מראו על מר רם מבםי
תם מלשודם תפרש מעלים
נכמת רחם
נתם לצד ופבו כל אשר
י
מ
נצר
דבת מר חזו
אח מלטשי מעל רפשת
עלדם טשטי
לממיר לרט ום פר
ואד כעגך שאר לעש טד עגת מז נעהו ר-ח על פ 1
שבת
דמעשד א-ל דאך ז ליא כךדי תעמר זאת דמ"ר וכד שנלכשד בודים
טמח ו"פ נ שרע מ חמזיג לצך פרת שמש %נם %חסר עם חומללם
תרכאים עג"ל ןיוא מכתב מור ר ותלמד שלומל ז ל)
ע) תדפס עד ספר אנץ אל עי"ת וט איש אלש לקוטש עלמך סטו סץ
סט-ח ועת הגמד ר יצחק דרל ף יעתיבר שרם ער"ח בק חטט אח-כ חת
חסד
לא" חתנ"א תעשר אח"כ לא ממתיםרכיל מתקאסש ועשרךגליות
דחרדיח (תח רגמוד ר וסף חחים ו"פ ז"ל) תפטר כ ז מנחם אב תרצ"א

י

ים

י יי
מי

למי

פשי

יחס"

אגרות שפירין

רז

תתברך ממיץ הברכת ושן ,ת ככה כ בקרת וענג תחו גה במהרה דתץ
בשמחת צק ורטים בקרב שראי בבנן ארא, 4ח ם ושהם וכס
כאעדח ום ג 'סדר מבר דארץ מאוד מאוד תרעג מתקאטש עא

צבי היריר יטפירא

קכט
בד
ק ק דשליד א 4מדד דת ה"ץמ דישךח 9ר9ךד ו אברק
ל מס ע רובן ח4ק
אשר מדפ מ
באטארקעס ח טרו טבחת
שנ והנד מצא חן בענ מאוד מנחתו אחו הנף והע"ה לסקי המס 4ה מאוד
נעיה ע' מם ד,ז כטלשהו בראשת כך מעשקו בשנ ומאוד אשמח אם אראה
אטר עד תמצא התורה קן ביבות השרדם אשר ד קורא כזמנט להעמק
ן בגפ ת בחרפות ובקאות כדאו ואמנא יפע'א סבא אשר ח4
ויל
"אן תא תם ד תכץ עסו בה ד ד עמו ו פעומע טתו חטה ו הס בהם
רב ם תבתם ותרבה הדעת בקרב שראי ועג תראנה בקרכ כבגן כ ת

"לאי

חיה

ארקי כניט דמעתר ודחס ת ומכתו
עאעדח א תזרע מא אדר ב תרעג מהקאטרר עא

צצי הירים יטפירא

קי

י

חוד הרב החק החב רה וט מ ץ פשה נ
כפרס עתה מםם האלו והמי עוסקגכ
יתשר יקרתו הנף טרד מאי
יח"ב מין דח בעה" והם
בדדפסת ח כורי שרת צב תפארת ודרכ תשובהע
שמטס

א) בנו של דגמוד ריצקב קאס"ל ר-ך אבדק ק כודאפעסט (נפטר ז אלול חרפ ז)
ח בר ורדם ס ג ה מגהת ישראל וגם דו"ל מ"כ חודן בשם עמק רלכר נפטר כ סכת

תרצ-ג

א) כידדמאן מווארשא

ותפילין

ע"ס רכרי משד (ושאקיא תרע ב)לכרי

זמן קבל ש ציצ ח

מ) רוא חלק
סיס דרגי חשובך [סויאליווא תרע-ב] גם רדר ח ת ג וד"ר
דנדפס במונקאסש [תו-7ג ס-ד] נרפס אז מחדש עם דרבר דוספוח ותיקונים כמקומו
[ווילנא תוע ב ונגמר כתחלת תיע ג]

חסריי

אגרות שפירין

יז

מנע :כי מד דאפנר מנת נח דסכמד כלת בפרט כדדגאצלרד כ דצר
אן  -,.2כ וכי צרך "זד מכ- 4מ-טת
וזה מ דדו מקר ומכבה

צרי הירש שכעירא

~איה דגר בס נעי סנחא נשם אכו מדברן
קלב
בה ום ד נח תרעג מתקאמש עא
הרב דרג רחרף ובק בחדר ת צמסיא פפראבעי פ 8ותובו
ו כש ת ס ה אלפער שסיענליץ נ ש כסם
יכ
כב-
אדלה אר סכות" ח כוה נ כר כ אדם מול
אחדש ת אדמה אכטץ
יו ר ח יכטת הת"ד בחר פות גק אות עד לדפי א ור ד
הש וב צ.חה
ע
.מהאדענ ירש אאמירשי ט א ורש ב בדברו עם מך כ חבב בעגועד
יאתת מ שעשק בשעשוע דאור תא וח דו ת בהיכר 2פ ת ב סנואיו בפרט
מ שהוא סחרובעי מן מכ בך דן' כבד התורה ןכפ 4םיתוש ו שר טחו
ותין 'אור תאיהנד תחד והאד רד (ומחמת נדרו א א 4טא בהסכמך ואת
כת ד  407הר) ושוכם ם מזקרז סכגח כפדל ערס

יא

י

חייםאיעזר יצפירא

ק-א
סעד

הן ד והתה אי משבז הרב המון רטפ רמם 'שבח שער ותק "מד
י
משווהתיהדדהיהכו"דץהה ו ראגד וסוצ דקיקמאפיק" אשך מדפ סועויה חבזר
וקוי עוז של תורר הודא אר שבחבורר קרו בם ם
קי.
מע4

קוי

אד ר ם ם התימוד רד ודע4ר פגנ ם בחר פות ובק אות כאשר רא ת
יתרופף אשר דראונ ידונטא השקנ מ ן הרקח דו רב  14לסשקיומ סר
במברא בתורה ע כ הננ נותן ד והסכטת ה יעוררוופוצו סע מתיו חוצה

ם

א) נעד מ ספר צל ח דחדש שעלו סובב דמכתכ דלו (כאררפעלד תרצ ג) גם
ררפים ם חורת חסד (פיעטרקוב תו! נ) וט כרם אפרים זפיעטרקוב חרצ"ז 1נפטר
כטארזא חודמ"פ ת ש
א) נמטר ל מרחשות ארר ח כסלו חרס-ט
בשו ת מגח א ח נ ס ד ותן
ע
ו
(
ד
ד
ו
ר
י
ם
ל
ו
ק
כ
במ"ש
ד
כדעדד של דמפחחות מד שמסלסל רבעו עם רר"ג רמחבד דלז
וס  1ע -וק

י"

אגרות שפירין

"י?קנ ערק תדרם וזכר ידגת בתרת ד 'אךך מם וט"מ מנם
בפרוה נפא נירא פ"א בב" כ ,ננ תחזגד איו שי מץ היסח
בקמך ת ש לכם ס
מד באערחא "תרץ מופק מ נקאט"דבר דכותב יככ-

ד".רד

צבי הירים יטפירא

קלם
ב ד מעקאטט

חד השורר דואת יער כבג עראי אשר ד ימראד עג בזד ע" ם
יתרופה 'דתמא השקינ מם ס ררקח טזהת ,טטפות פלחייםמימוכן דוא
ה ,ד ת ידרב דגא ן -גד' -בד ק רמפ רמם י ר חיים
4סלא" ,תורת ח ס טקך אמת א"ר דרן נסז ח מך דכד ם קר ם נהטד ם
מ
י מפר אגדד רמתרב
טשמה םיב ואם כ אן דרכ "בא בדסכמדע
אמת םותבדאי
מנם
ודכי חפצ ם ,שסוע בדרך דרוש דבר בעתו נם בי הקדמית
יחוקם בספר בעם ברל ושפרת 'קם' ,ד רות אן דעת נ חח 'א כן דם
משק בדקדמות סדות ס כותוביס רא ם הם יחמשך
המכח שהש
כראירש ומצא חן בענ איק ם אדם עב תכת נם ד עמו
ייבמת יתורד
סר חי דדתל דרב רדוב כ מ ד מנחם פענדל
דמצאו יאורר יאדפ,ם אדרה ור ך עמו1עיבכי משא"תוייבד ופק
בזד -
דבר רמדבך יכביד דתךה ,מד
זמם נם
באעד ח ום ר תמית תרם מ מ נקאטש א
זג' אבדק ק

.אטנא

פ"י

"-י

" צבי היריט -טפירא

"4/

בעה

הן ד
פשהשיחדאי
ה
י
*שראי

מאת דרב רדנ דהר דובק בחת ות ק וחס דוכו רד
נ סיצ דק ק ברעזאן" אשר סדפ ם ועץה בצ רופא

י

וחתן של רד צ מל סקא זצ ל זבעל ס אך

א) בן רגמוד ר משר ז ל
שךדוסאח?כבק
ימ חותנו ונדפס ג כ ס
מ
פך תברוד ורוטר ודטוכ)
סוג דש ס) נפטר ם א ר תרס ר
ט) נרגמו ר רודד פ ל אכר ק בארגך פ בזבענברגען שב באדל של חודד
בגדאסווערד ק נסטר ח טבח תש א
א) כע-נ של דגאת דמפורסם דמדר 97ם ז ל ורדיוס האח חו ז רנה כנגר סריס
בשכח חים א נתקבל לאכר ק דראגמ רעשט רסד שם שבר רדפיס דגש"פ שט

טל ח ם וברבד ,על

אגרות שפירין

ט

אפריס
דרבק אח 1ד קר ם נ כ ידות אפרש
ד"נ דהנ החרףיק החם דו ר א מ ה אפרים פרוט פעידסאן ז"
ו ודא ת בהם דבר
ים ערב ם שוב ם
מביפיטקיב" חת אגדה יזכהיתשו
וקרם ואום ים שאמרם ואור חיו עם שאר אחו נ באסר
גר
בהפץ ח חש תרתו * מ ר משם"
השמת אבדז ' 4דות שפתות
משהוריב"
בתוספת מרתך בחר פות 1ק אות 'ףכ ד
השף מד  4עילת
תקי
ומנהק
אפר ם אב 1וב ץע שבר קאם נא שר ת ח
כק עמו ב
י
ד
ג
דו"
ימוכתר גמדה טוסת וא ס כך מצ את
ת צ ד 1ר א
בתוה שחס ד
ע סק
קשר בדורת גם דוספית עצות מרד רנד כאש גבורתו ורב י
לרוחב דיכית דע'ר פגנ ם ואט נא יפע'א ]בא א ,מזבייא תורדו פצו
שי
מענותו תוצד 'נזכר ירגד  4תורד ו"האד רה וע ג תחונח בבגן ב ת
ט
הכח רה ות ס ו,4כ ט
תרמז ממקאטם
באעהח ג
מאבי דגע"ד רג

ודגי

ישה

.חככ

איר

חל.

גי

.כוה

צבי היריב זשפירא

קלך
נד
הנד ד ש14חד אי מאת רם פינק תמת
הכהןנ נדהנ אבדק ק ד מאדז ם כת נק ב בשם חירשי מהר"ק
הססנדי פסח ורוא מ וחם ירכנ מדר ק ז וב קע המבמד יאדפ ם
אדרא והנה כן רא ת באמת כתר ע 4דכת ספרד (שדעתק רנ ממג)
נכר תראד שאט רק 'רב א
מרוא 'ראה מודר ומך
וי
צק 4
מתה"רמ-ר ק כתב עתודי א ז
טדבא ם אחרו במו מדב א פעם ם רב ת את
כ ד אחר פס דהו וכדפתת במקכראתשרבאבשם רמדר קזזי שמר

עי

*דם ם ד פנחסזעיע

י

"

י

קיז

י

פסד נדרג עקדש כ 1טת חשד ד ר
שראל וקו לקוט מדרמ על
כ) ר אצלו תורד הדולר במק א תכר בשו ת מדר ם ש ק ב ת שלמד אמנ צדק
מדרש ם ועור ובאוח שלום (ם רם ר ס ק ט ח נדמם אל  1תשוכר מאת מרן נעל שט
שלמד זצ ל ע ש תפטר כ ג כסלו תרס ד
אקע ן מש לס קכד קבלד.ד דוראד סאת דגאץ מטאלטשמאזלוכעל.ד
עסקן ד חתן דרמו ך עתר אולמאן מבעזדעד (של ח כ ד ארר חרג ח) סו של דגאץ
כעל רעות שלמד ז ל ררמד חד ת נדפס מאחו במבע חד-ת שנאו לאור וק מכר
דרבד פעמ ם כספר שן ת ממזל שראל ובעדמח ס שד ג מאד? דגר זרח אוד גבעת
פנ"ס עטרת פז מנחתיומר מנחר חדשך תמס דרך לקוט פנחס ורן ל מב ע אור
;,וידק ונוות ;קר-ש מ 11תש 1
נחדיד של תזך
ת ץ רד ץ

די

יץ

~:שב

נק.

אגרות שמירין

רי

דרב דטופיא מורר ר וסף קו4ן מרבוט זצוקל ובו וזהו נמצא בחשד מהר"ק
שורש ק טענף ד בדיה ואשר הקש ת ע 4הסםג וכן ע"ש ותראה כ דדבר ם
י אמעק א4מגצ
נטם לול ם בקנה א עםאיו זרא ת
טהר ברן מת דסםוסף מהבב
פסחנצמדעם הי ע4
בפאדובה שנמצא שם כת ח
קו4ןעי גחי
סמגהי ט"ב לס יצחק יטף וכן פסק תקרובות סרר ק וכתב ם מר קוין
ם בכרך א ונראה מזה הנ  4ב נכתב טאחד ם אחר ממידת
ואחר ס וכוכוי
מהר קז בוטו ומובן כ מצוה דברלהוצ איאורהתעלומה זאת מתורתןשי
ראשונס אשר מד ש חתן כ דכור א שיחם הואתירה טל מה תורתן של
בג ם לימוד מהם
וחננ אומר לפע'א סבא יאשר חי שי הסופיג הטרי הנ יאור תא
יח ו ד תכת עמו רק באופן ש ד נדפם
עזי
וט בותא ינפש בכ4ענינ 1צ
השער וכזנבם מרבא ס אחר 1בשמו ופא ח דוש מהרייק סתםשיא ה מ ח
קן דננ יגדור בא מור
כש קרא ח בתורת אמת וכד שהא ה עוש מצודני
הגרת מרב,תנוז ושלאיהפס דו לרדפסו ב4ת רשות הסוכז עד משך עשר ס
שנ ם ולהשומע נעם
ובאעה ח ג בשלח תרנ מ מונקאסש ע"א

י
יי

י

י

צבי הירש שפילא

קלה
בה

כן בא לפג הרבנ המופיגזוח ם ט צבייעקב הכהןג מדפס דפה אשר
חדשה דפנ םיבדובתבנ תקיןימען דז
מעלהעל טובח דפוסיא)ס
ב ד דשו ב ל שאדו בהקו בינתו בדרך ובשכבו ובקוטו 'חזור בו כאשר

שעזיה

א) רב ח דפום ר דוד במונקאטש מסד בשנת תרל א ע רד ח סו ר פנתם כליער
ח מו ד דוג כער ע ד מלאראל [נדסכמת רבר ק מצאנז חםחזיק פועל ם דא ר
דריבררבד מקומות ד בעל רסוס כבריס וד' הדסס ם מסדי קודש ובחילול שבת) ע
,בכ

מד שב ברקדמד לס חדלר לדוד עד ת לרגאב ק ט פעטר ז"ל] ונפסד משנח תרן
רעבד ל ד בנ 1מו ד דוב נער וג סו מר ר צב יעקב קאין וכשנח תרנ ח דשחחף נם ר

ג:תיומ:גץ
'י,,-נשיחישי""תע"ת"-וש-ח"מ"ן"יע"םי,בג:ו:י::י:ו
ב,
"ע
בי
ס
נאוסע~געי;ן

;ס ר ט
נ
ונשוח חדר
"רררשויקו"עוד דפוס ע ר אלעזר ח אל קאלל"ש ער תרצ"ט נ אז שללו מאחו דממשלר
ן

"

לרפוס וע נ דשחחף ביחד עם ר' אדרן דוב מיפעל ר ד רנ ל עד חש ד וכס מ רוכדחו
לכועכ על ד17עד שגר מוקדם ור ל רספר רדאשון והנדפס כמונקאטש בוא שו ת מתנד
חים על או ח ח"ב וכספד ראתרון ספר חנומח דחורד עץ ש בדקדמח רמו ל שכ יום

אגרות שפירין

יש

ב קשוהו ועוררוהו להפ ק כזה רצון כמד שוכ רא ה (כ עם התכ ש והבכור
"
שור קשה המשא יאהו תם ד עמו מנודי כס תו) זדנה מה זה צדך הסכמה
עבז נתת מקום יבקשתו ואםנא כזה יפע'א סבא אשר ח ען כ בעו ה
ייותנפרץ הדבר במיואו בהשגב אשרעזבו מקר מם ח ם
בדיותנו בכמהג
וחצבו 'הס בארות בארות מסבר ם ~מקים גד לדם בהק לס 4עצטם בל
י
מ
4
ע
שאר ס קצור האחרתם -א ע'הם תיקת כב כמז הרכנם אשר תע
י הרבנ ם
'הם כתב קבלה ש אסיא דעו ב טביי בם שמיה חדשה עםע
שדמה תחת דים ש שגחו שימס רק בס שם ח
שסעת מאאם  1הקדוש עמה ד בשם אב 1הקדוש וצילה ה שסקלי
מדצדקם ת 704בעטטז ע אשר 4קק השמח משל לשרב רכך ופשו
ושיא ארע תקלה ע 4דו כמו 4שק פוהק וב השרב אשר רג4ע' ישוע
ן נחקרישת רבעו בעל שט ח
המה ק שמיר חדשה בעתזיוו זבת י
לשארו כח קו אתו
ח 01כן דבר מזב ששקן
ירציו
ר
שהי והשך ב ומנ לא
"' בתו
ברבד
י כן כל ש ב קח
א
שז רנהטמוכמםשי לדע
נ
מ
ת
תוע זעק דתך גו אל נא ע
ומכה
ך יצ לע סכי סכשיה ואכט עטם נשבעו והילד את ה
ושלשחרשי
לנאמד קל טה בב ברחם ם לםפ מחת -מיה ם
באעה ח ום ד כ א יסב תרם א מתקאטש

י

י

יא

י

י

עי

עמי

"

צמי היר-ט יטפירא

ג פ קבלת רתורד שועד קוובד [תש ד] לפ ק (נחשב כזד רק דדפוס ם שרדפ סו
מפוי קודש)
ב) עי בשו"ע ו ד ס ל ט סע ' א (כעלץ בדיקת דסירכא ובו אלא בבורק כשר
וידא ד מרב ס) וכתב שם כדרכ חשובך (ס"ק שע ג) ע פ רש" (בנחמי ז פסוק ב )
שפ מרבם מ מם רב ם וב כ רמצודח שם אבל כניעור אבן חיא שבסקראוחגדילות
[אס ד חפ ד] בנחס שם כחב רפי רא אלקם מרבם ר-ל ותר מכל שאר דרכים
ורגיול ם שבישראל ע ש ועיץ כרעת תורד ס ק ס שכחב ששמע בשם רגאבד ק לכונ
ז ל שאמר נשם דגד"ק ז ל ממוטשאטש דדכוונד ש ד מפורסם כרבם שיחזיקו אותו
ל דא ד ועפ  1אמר דגם אס ררכם טוע ם בדםונם בא זד דבו וסוברים שר%דגכן
א  %ר ש אף שדאמח א מ כן אסור לו לדות שו כ אצלם ולגדוג אצלם קולות דללו
ודום דם עכ ל
ס ק ג ג) שיאריך באזר ספרים זיילמוד דשו כ וכן
ג) רעי כדרכ תשוכר (ס
"
ברבר ספרי דקיצוריסכדיני שו ב וכו שמסיים מזר"ל וחג שעתר כזמגיט לאחו שנתחדש
ם שבדורותינו דורגו כמדינות מלכוח רוס א
ררנד ספרים מדיג שו"נ רגאונים ם
וג"להךע ורם במדנת דגר נקדלות דראים שלא למן לשום שו"ע קכלר עד ש רא כק
ר סב נט שמ ח כע"פ כ רוא כלול מכל חיג שו"כ דראשוג'ס וששרועים ור עמו

אגרות שפירין
מנחת אלעזר
דחק רכי חים איעקר שתירא זצ נויד כתם חי פבת חרץ נ
בספריזוב [מברכת רבינו בעל דבריחיים מצאנז אור כמה שניס לא הי נפקר
בע 4דרכי תעובד בזע ק וכשדי עם אביו בעל שם שימה נשטר תר 4א ע4
יטיב דאחרונים ש פ בצאנו ודשם שיטה דזכיר את בנו אצ 4רבו ורבטיח לו
בזד ער וועט דאבען קינרערן וכשדניעיערך שבעד שנים בא בקשר דחתון
עם [הרבנית מרת חי חסיא ע ה ש 4ח ד דחוהמ"פ חרפדן בתושי ההזק
ברגה א)
" מש"פסי'
סו ה שרגא יאיר ראבינאיוימשא) טניאלבזונרזפ,עי
"סוב מחם
מא
נכדושי רידודי דק וחתנושי דר ק מו ה יקותיאל שסעיקא מס

י

י

ודלכד כמותו ומפיו אנו חן בד רם אלו ומקפידם שלא ילמוד בספגי שו ב אחרים רק
בררך ערא ורע קר ד ר רק רשם ח וראוי לכל רב רמתא לרשג ח על דשו ב שגם
בשאר ספרי שו ב שדשו ב שלו מען נדם לפרקים די רק מובדק ם ומובדקים מטעות
ומבעל מחבר מוחזק שראוי לסמוך על  1כאותן דרנם שמבואר בדם רדוא מד שאגו
מפורש כרשם ח כ רוע ש ש דרבד ספר' שו"ב שזדפסו אחר רתכ ש שיש בדם רברים
משובשס מאוד ורשו ב לא דג ש כרטעות ויכשיל רבם ח"ו לכן צריך לזרר כזר
נובס ק ס ר רוסף כדרכ השוכר בזד לן וען כמגחתיוסף בלקוט וסף ס"ק ל ר שב
כשם דם בח לחם שכ בשם רמח ב ש ש לזהר לנזור על רשו"כ בעת בטילת קכלד
תתחזרו דדיכם נ בשד"ר כמד ב סומכין על דקבלר שיש לדם מדמורד ואחר שוד
או שנתתם לא מצאו יד דם ורגלירם רק שרם בקא ם מחמת דרג'לות ואם א רע אחד
דק אינם ורעים איך לדתנדג ומכשירים או מטרפיה כאומד דדעת ודמכשלד תחת ידם
ומאכילין טריפות ר ל או שמטר פץ שלא כדין ודוי גול ממון ובו וגם גול נמש
דמגולגל בכומר 1כ 1עי ש ועחן בשמ"ח סעף ז שכ רמדגק לכתוב ברקבלד שגותן
על תנא ש חזור על לימודו שלא כא לידי שבחר ע""ש

שי

א)

רב מ רספידו כמאמר מילי

דדספידא תל"ד

כשגת תרע נ כימות דקיץ בחדש תסח גה-ע לי כעור ר דשמועד רחוקר וקרוכר
ללב וללב כל ישראל מכיריו גודעיו כי נסתלק ב"ק דודי זקג שר חותנ ופזיוג

דראשת) ר"ה דדב רקרוש איש אלקים שר דהורד בשרגא דנרורא עם קא וממירא בריא
ק דא רבס דלכו לאורו אוטמו ר מו"ר שרגא איר זחללד"ר מכיאלאכזעג שיפטר
בק ראדום כיום "נסיף ודוכילודו בס ישראל גח"ל חטר לאלפים שדלכן אחרי מטתו
משאודו נמו ששד פדמאות לק שידלאווצי לאדל קבר אגיז דרב רקדוש רמפורסס איש
אלקים טודר"ר גתן דוד זצללד"ר ודודאיך אהבל להסער בחרט על גליוןריב צעוי
וכאבי וככיח ורמית לבב ואמרחי אעלר על טפר עכ"פ אחד רכרים מיל ודטפ.דא
אפר עלר על לבכי אז אטט קצרו תריר וכלו לא תראד כ לתאר ולספר בשבחו אין

אגרות שפירין

ייג

ארן עדת דתנאיםדי נזוארשא(עיי בס תודות רניע אוה כ ונהגיהן וכונת
בעיר טשעבין ע" דחתונד ועל השבע ברכות
בהזדין
תרם"
בירי
וא
כם14הי הנש
י תורד חו אות ל"ו מה שאמר רבים אז ד ת
די הרבד צדיקים ךעי בד
ח4וקא דרבנן ומ"ש רכינו בעידבר .יחזקאי עזעיי ש ועח בס בית שיסד
מאמר ב ת צדיקים דג ד אות כב ממד שסיפר דר ק מדרד מקשאבב אז
עישן אחר חתונתו די זמן זמנים בצל חותר ושם במדינת רוש רי אצ 4כמה
צדיקים וגדולי ישראי וזקני חסידים ואנשי מעשר וימד מהם מנרררם
ותהלוכות ש 4רכותיהם"
כאפשרי כי ד מרגנ האיקירא רל ת ל ט מא (וכאשר צוד לו אב  1דקדנס רנ ל לפג
פטדחו ש"דק כמדה ודצנע לכת עם אלקך) ונפלאות עגנו ונוראותו ר כחד מן
קמא ד ע [וחובלו לראות מחגמח תורתו ודרכ עכודחו מאשר נדפם עתר ח בורו ארון
עדוח עד ת אך גם זד דוא מ עוטא דם עוטא כמעט כספד מן ד ס מחכמתו מאשר
ח רש ודעלד מאמרי ח דוש תורחו במוחו ולכו ולסעמם דג ר לפר איש וגם אנ נחכח
לפעםם מח"ח אשר שמעת מפו רקדוש] ובו וצו ע"י ש מאריכוח וט ם בזד ל ורן
רשא ר אחויו כנו דממלא מקומו דרכ דגר צ סנ' ועוקר דרים נודע כשעדים מו"ר נתן
דוד שנחקכל לאברק ק שידלאווצ מ ד אחר מעחון שמר ור אדומו ר לדמסתופם ם
בצל אב  1ודוד אחר דוד שמעת והרגז בטס ב עחד פתאום כשנח עטר"ת ןכ ח שבט]
כ רירם דעטד ח ונסתלק בם דג ל מע דמו וחמרמרו נזכרי אדכחו לדנחל ח שר-מ
חניתם מקושב ם לקול גידומו ר דו"ז שד חותנ דך ק רנ ל ואם ג דוא גס ר קש ש
נשג ם מנא ק ם אז כנפקר מכל מלמדי דשגלחי ננעת שד ת חוסר בצל אבץ ור תר
דירת לפרקם שמר) בלמדו אח חד על פ פקודחמרן אבוז ע ור כל מפוארגדיל
בחלד בחרפוח ובק אוח נעלך ובנסתר ובכל רמעלות שמנו חכמים גפן אדרח לשם
ולחפארת עומד לנס עמו מנרג נפלא כפז לא סולא איש חמציות בכל ש ר ידידוח
אן עמויס עלו אח ררלל ועתד כדם מו נלקח מאהד אדד ואכר 12די ש נ וגם ג ס
כהע כאח ל יש לרמלץ רכתובים ק גת דדמע ד על שאול ועלכיונתן ננו דינו שד
חותם וגס ג סו כן יש ל לדתאונן במרר על מרן חוחנ רו ז ועל נגו שד ג ם רנ ל
מנשרים קלו ומארות גברו לעשות ריק קוכם כת-דם ובמותם לא נפרדו
ועל שב שר גס דנעים ל בוחר "ל כאשר קונן דמלך דוד ודחאוגן על גסו
ידונתן [שמואל ב ק נפלאת ארבהך לי וגו ןרצ מ ש בזד גמאמד ונדק צדיק ס
כדספד על רד ק מראדאמסקז ע עד כ דאלו) ועל שאול ךדונחן נע וגו ללמד אח כנ
ידה-ד קש ת ר ח ק"ש וחפלד כגודע בספרים ד"נו רו ז חם וכגו דגו שד  1אדמודי"ם
מלמדים את בג סדר ק ש וחפלר ל חדו ח"ש כחסלד ווורד ולעכרו לעמוד כקשח
וחצם גגן דכופרים דמחסרצ ם ולרחז ק באמונת ר וטציח ווי ע ונזכר במדרד דירן
לישועד מן רשמים בברן ציון ורושלים בבי"ח ג צ נקרוכ א ס

ב) ועף כר ת (ח ו אוח מזל"א) בזד"ל ואדמרן מילתא מד שסיפר ל בים עלום

כדיות במד נד (סבפוח פשיסחא) מוסלג א אשר למד בנערותו אצל זקנו כר"ג דישדש
אכר"ק ציזמור ז ל חקנו סיפר לו כארוכד איך וכד וכא כים עלוטו בפעם ראשותי

ר.ד

אגרות ששירין

אצ, 4קיט בעי שם שימד וי וברקרמר ידרכי תשיבר ועל
נתנ
דיכתב על זק משהיא די רביהראיון אשר זבחיבע,די בימינעוריי
מקהוות)
ישתות מטמין דנאמגים ו*טהירים גתגדיתי ע 4ברכיו וכן עיי 1,ואחר
פט דתוקינו שמקבת אחכ רבינובעי דרכ תעובד יאבד ק מינקאטש נתמנד
רביט (כשנת תרם"א) 4ראבד"ק מונקאטיט ואח כ (בשנת תרם ד) 'רב דדויי
ר ח א בתחית שנת תרסז נשא
בשנת תרסב חדפים חי  11,ת מנחתאיעי
בזפ [דרבנית סרת רח4פעריי נעקד ה ט1סיון תו ד דיד באו"טתין כתם
החידה חי פרימא רבקה תמרח כ ניסן תש ד מ"כב.רוש' ם תובב א] בתו
ש 4דד ק סו ד עקב משר סאפרין סקאמארנאזי (נפטרי ד תמוז חרפ ט)בנו
שף
ה ם דמשק
סוד א"יר גתי זל ,תמר כד א"ר חדנה .בעד
בז דד ק סו ה יצחקיתיקז' הפטרי א"ר תר 4ד
איקזר
וכעדמח"
ודר חיווש
די
יכם דברכד ושסו
הד-לו דזדסטת יהיות וירכיר דרכר גדוע י'2רא 4ואדםרי ם דקדושים
דיה
זי"ע ד ה רבי יקותיאל הודר טב(בעיייטביב) רבייהאי (תאדמו ר הראשון
טא4כסגדר) רכי אברהם ישכר דכדן מראדאמסק (בעי תמד 4אבררם בע של
י בם מאמר זכרון
בעל תפארת שלסד ורביט דדפים עיין מספד סר עי
צדיקים זעי" בחיים ושיום פ ואתחנן שמעתי במי עלומי מפי דר ק סודר ר
לדסהיפף בצל רקודש ד דוד  1ע ןודמעשר בארוכד) בד ותם בכפר וגחן לו כער ב
(לדיוד) חדר קטן מ וחד לרתפלל שתריח ודוא (דרכ דג ל ברוחו אכרך)  41משו קורם
קורס
דתפלר ורצד דרך דחרג ם מדפתח א ך שלבש ד סו ת (וגד,תו עומר אזכני
דודו) וזרק עצמו לארץ ונעץ צפרנ רו ורגלדו1ד-ובקול גע ם ד ורד חרר בטן אמד
ו
א
דארט
ך
רכש ע אזדי וועסט מיך ווארפעןאין די שאול תחתי אריק וועל אךדיך
דנען רודו לד קראו בשמו דודיעו כעם ם עלעולו וגו 1וכלו לשער במקצת עב פ
ררעדד וחלחלך ורושם אש בלבבו אשר עשר זד כראותו רמחזר ובשמעו ררכרימ דאלו
מפורש ותא מפ גאו"ן גדול בקדושך ובטררד וכו ומאז וצ'אד נתדבק נפשו לד רוד
דקדוש ולדרם רחסידות כאמת כתורד ועבודר וכו ואגחך כיסתר מל מד פג ה ונשכבד
כ ק אאמן ר דד"ק
בכשתע כזכרה מד כחם במיעוט עכודתגו ר רהממ ב"כ ויני
זי ע כשמעו מאמו דדכרים ראלו מר שסיעד ל רנ ל ששמע מפ זקת שרבד דעוכדא
גנז רג ר מיד [כאשר ד ררכו כקודש של אאמו ר לפרש על אחר כל דרכ דצדיק ם
רבועת ז "עאיך מקורם ודמו בונתם כזוד"ק או ככדאריזלזכי דדכרימ רמורם בם רוך
רארת-ל ככונת דודו לד קראו בשמו רוריעו כעמ ם וכקל פותן עלילותיו (של רקכ"ד
וע ו יפחרו דקליפות) עגל ר כס דור ודיע וכדרך אישר) שרצדרידודי כעומק עבודתו
(ונרוכ ע(וח(ותו) לדפק עצמו ככונהו לתוך שאול תחתי מקום דקליפות ולעכרו ת-ש
גם שמד כדי שיכירו גם דם שמר תפחדו מדש( .כנו מגונח פ רודו וגו דחיעו
ת ש ומובן קצת דבריו דקדוש ם כל"א
בעמים על"לוחו) חדו ע קר יעבודד נ"רלפני
כנ"ל עכ"ד אאמויר ד"ע ודי למבין [יעח"ש אות מזיל]

אגרות שפירין

י%

אכרדם זרע מראדאמסק כפ זגכי תפית מרע ה הי ס ש בעת ההוא על נעת
ההוא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם בכינצב ב ,עץ פע4ד התפורד והאריך אז
קצת כזד ידרכו בקודש) רבי משד מראזיואדאב רבי אליעזר צבי סקאסארנא
(מחם דמשקאייעזר) כל שי מרןבעי דברי חים רבי יהושע סבעלזא
נב
רבי חנוך דעניך מאיעמקב(
יע4 4ב שטח) רבי יצחק יעקב סביא'אס (מחס
) רבי מרדכי דוב סהארניםטאפא4יע (כע 4עסק שאיה) רבי מרדכי
ישרייכ
רבי דוד משד ממשארמקוכ רביירושע מדזיקוב
מקוזמיר (נע 4מאמר
(בעי עטרת ישועה) רסבר
"ד מזיאטופא'י וחתם רכי ושראי מסטא4ין ועוד
כו
ידד
צדיקים ובפרט אצ 4רבינו משינאווא (בעי דברי חזקא 4כס-ש כגמאו חמי
ר 4ה מ ),נ לעמן שרבותים הק הי דרכם 44מוד ק דם תפית ערבית וכן
ו אתהסידור
ראיתי כם'פ אק ממפר מאדמור ס"ק משינאוואויע) ודוא גתןי
כתי ק"מרן מדר ש 11טאי בשנת תרנו(כדיתובן כ ד שנד)ירעתיקו ותהגי
ת
ב
י
ק
דרבד
'סדר ומדו"צ (עיק כ ,בד-דסת סידור חסדת ישראל) וטמט
ענינים ודרכים בעבודת דשטי)
ג) רונ לדעת ק מכחכ מרד צ דו ל (שד אח חוחן רבנו,
ב ד ע פ קודם חצות דדא שתא בסח ר לפ ק ואלא
אורך מם ושמח ח ם ושלום וב ט ושמחח דחג לכבוד ח א דיר ז ררם
דגרול צמא מלא ספרא ראת ד דוא אוצרו רטוב ומט ב לבל חו פ כקש ח
חבורך מרת
מור ר חיים אלעזר של ט א עם נוח בתו רוע כ א מגשם
ח חאשא של ס"א
כזו דרנע קבלת .על שמחת דחנ רקדוש רבא לקראחגו לשלום את דשטרי מל ורזנ
מנרכס על כל תגמול  1על אשר ד מזר כובע שועות על ראשכם ואנכ כדרך רמז
רמו ל אשד אזהיוח שטרייםל שטד מול אשד עוזנו רשטר דוד") אישר מוטל על גל
א ש ישראל לק-ם מצות ם לד נשפד רזר וכדג אשר נתבשר אנרדם אבוו ע"ד בילד
רנ מול לשמונר חח לר וראש לפדיון נפשכם חק סו מצות פדת רבן ק ר מילתא
אלב ש דו ק רא ופרע מן דעת לגוש ד מלך לכיש ד זרוע עוז לעמו חן ברך אתכם
נשלוט דב לאודכ חורתך  1דוד בג ס וב געיסקם בהו מ לשמר על שדאל שלום דד א
בלהה לדת גסס לד על רוס טירחתך  1דא יבוא מן שם א שאשיג גמולנה
נב"
נראשכס על ראש שמחתכם שמחות רלב כנ ס ותקבלו את רחג דקרתם רבא לקראהןוו
לשלום ככשרות ובריצות כנפשכם ובנפש דודכם רעומד על רמצפד ל שועתנם במררד

יאהל

"ן

במדרך

ייחק יעקג נדרר"ק ד מ נתן דוד זצןלד-ד זי-ע
ד) נשגה חרג ט כליל ואת דחנוכד רגיע ס-נ משנאיא לרכיזו כעל דר"חבי מרן
?דיך רחםם ורפו"ש ומיד נטע עם נס רבנו לשנאווא לבקר אח רגם ושתרו שם עד
') עיי נרבדי תורד (ח נ אית ז) כשם דקרושיס מרר-א מדזיקונ וירי"ם מנוד
זצ"ל גו"ש טעם מ ורמזים כוונות ויחודים כלשק זוטארגאן רמדער עף-ש טעם לשבח

אגרות שפירין

ר,,

אתרי מסירת אביו בשנת תרע ד גתמגה רבינו למלא מקומו 4אכדיק
מונקאטש והנל"ן (ועיין בהקדטת שו ת אנחת אלעזר חנ הדרשה מה שאסר
בעת שנתקכי לס4אותמקים אבוד קעיי ש) ואחר מלחמתהעויתייסד ישיבד
ע ש אביו ישיבה רבתי דרכי תשובה (ודי טרציא שיעורעיזן 4בחור ם ב"פ
בשבוע ונם עמדויפני כנסיו ),בשסק תרץ נסע עם חבריי לאי ושם נתוועד
עם גדולי אי וסקוב"ים ובפרם הם ק מהרש א א"פאנדריז ,4עיין לקטןמי
רע ח בהנד וליק בם מסעות ירושלים סדר הנסיעה כאריכותעיי ש) עיר
השטיסד אור ליום ב סיון ת"צז לפ ק ומח ם שו ת סנחת אלעזר דח אות
חיים וירום שער יששכר (ודגשפ שעי] דבר תורה ט ח חייט ושלום עד ת
נמוקי או ח חסשד מאסרות דנדות רירושלסי מאמר זכרון צדיק ס מאמר
מירי דהספידא מא אדון כל עוית תסיד ודרכי תשובה (מקואות) (וכעת
הדס והחורבן נאבד כתי ק שדת מנח א ה ה חו (שכברדי סוכנים ומסודרים
ידפום) ,הז ודב ת חלקי ונמוקייו ד אדע זחו מ) המקנותיו נרפסו בם דרכי
חיים ושקם ותיודותיו בם תוידות רבינו וכסדר שנד האחרונר וזה נוסח
מצבתו כס ש בצוואת חק אות ה (הצוואה נדפסה כעת בספר חמשה
מאסרות עיי ש)

שככד געון ודוד נר שדאל דם ק שעלך למדום כומ שב
ד מראש דמחעסק ם כסדר דטררד ודלכשר ורלוי (גם רבנו בעל שם שלמד ד
מראש דמתעסק ם כשעת סטרתי של רדכרי ח ם עי כ ת שלמר מאמר אור דתיים
אוח ע ג) וגשבאו לב הם גס גש אמר רב נו כעל דרכ תשובר רתודד דלז וע
גשגת 1

סגת ודמר אב וכנו

נע ןביי;:יענייי "-יהנ,ביי::",:ם
ד

של ש ת עד כ ועתד שב (א ענדך תחת רנער ודנעד על עם אח  1עפ מד ששמעת
בשם גדול א ער כ נורא אלד ם ממקדשך (דינו בדרו ל וט רש כפ שםנ כשרקב ד
עושר דץ כקדושיו ומסלקן מן רעולם שמו מתיירא זכו אך פלאמיישליט אח דתורר
ודעבודד לד אשד עשו דצדיק ם שנסתלקו וכע כ ב כח רתודד ודעבודד רדוף (תחלק
לכל עם בג וגל א מחףכ לרשל ם וכפרם לתלמידו ומקורב  1בודא צרכין לרשל ם
ח ש) אל שראל דוא מתן עת והעצורות (של דצדיק שנפטר) לעם (שדמד שלסו זאח
סו
,ענודת
ם
ש?'1נקנ
)
וש-
חסי

בו ,נייי"י
' ,ש"י מניני"יייי",ת
ס ן

ירשי

תל דא ודא קא כבנאכי בחחלר ד וכל לרות לבל דכחות דאלו בא ש קדוש א
ועתד נתחלק לעם לחלקים רב ם מ מצאם ועב-פ כ-א וא צריך לרחאמץ לילך כררב
עבודת אמת של דצד'ק ד ע בלי דתרשלות חלילד וז"ש ועתד (אן ועתר אלא תעחבד
במד-ר בנפקרת מר זאת עשר אלקים לס בפטירת צדיק דרור רק שאנחנו
מו
דיאכ
כר
צ
ן-לדהעורר לשוב ולרשלים עבודחו כגז ע"ב) שב נא עברך תחת דנער עבד לאדני
(נער עבד ד נקרא דצר ק בם ש בססו-ם וכס ש משרתו רושע בן נק ש-ר לא מוש
ל דצדיק ד ע לישב על משמרת
מחוך דארל מתחזק כ"א בעכורת דש ץ שרגעואי
דחורר ודעכודד לרשלם כנז בעת) ודבור יעל עם אח ( 1דקדוקים בנ ע דילת עלר

אגרות שפירין

ח

מ"ג,

הרב המפורסם 'מד תורה מתוך יסור ם והיכר דרכה חיבירים נחמרים
ויקרים ובעזרת ה בנצורים עמד הנם יעשות פעיים לטובת אמונת וטס דת
ודחוקת דת חוד קבכיי ובפרט ולטובת אהב סו ה חתם אלעזר אנדפר ק
יע בעם שו ת מנהקאיעזר אותחיים
זהגיי'ות ונשיא כ  44אר ק דרמבהנ,
צדיק נאון הקרוש
ושרוס שער יששכר ושאר הרבה חיבורים בן
י
ת
י
א
,
הטפורסם מאור דנו'ה ד0קובי ראיק מורררצבי הירש שפארא זצי4ה ד
אבדפר ק בעם דרכ תשיבד באר ,חי ראי שו ת צבי תפארת ושאר הרבה
חיבורים ולמעיה בקודש דור דורויע יחוס נא העדי עיט ויחוננהו כמדוו
ההסד כדכתע והעתי את אשר אתץ ורחמתי את אשר ארחם פטר [הם ב
מץ שגת תרצ ק 4פ ק תמ 2ד
[מעכר רשך
מסח ך צוד

'רשם עי

כסעלד
שמג

דשם מד תנ מ חי ע) שמבד "אקד
כ ש ב מ ד ע ש]

המצבה

של מד כב א ~ע

כח-ם ושלש פ

אגרות שפירין

ר"

קלו
ב ה ג ח' ניסן תרם"מ סונקאפש
כבוד ידינ חביבי דהג הו ב מובא בת ת מורג חרוץ חדש בעל
פיסיות זוח ס יו ש סו ד טסה דוד עסטריטער נים

אנדוף משימפע

הניע מכתבך אלי כאשריא היתי בביתיכי על כן נתאחרה תשובתי כי
י אח כ אגדתך בתוך פרדות יט כסן ואבא עתד נתשובד מאהבר
נספדי
וברכת מזיא מבא יגמור ר ויגדל כסאךיחי קביעת ד רתך בדרבטת שמר
4
ע
במדינתז ב ישובה ורציחה ותזכרינהלם מי מנוחות טבועי התורד ודדעת
י כסא דדוראה בצדק לאיוש מ מתוך נחת
ביר"א כ' ריסים 'כובד ויישבע
וררחבר ועיגימ תחדנד בבנין מרום הרים וקיבוץ גליות כלי ישראי נ-ב
ברחמים מרובים וכימיי) צאתינו שמע ירא נפ.אות ברוב ישועות ושחת
החג דקדוש בהכשר ויתרון וכס ס

ידידוש ת וטובתך באהבד ו'ונח הכותב בקצרה מחמת טרדות הימים

דמבורכים דאגו

חיים אלעזר שמירא
קלו

ם צריק תמים די וט תרך סונקאטש
ביד יום א י
שעמא רבא וחייימני ליקרתדאיוסים הגבירים ויראים וסופ"גים איש
נפי טדי' 1ק ק קעזטארק יצ"ו המדוהה
דנד אין דרכי "דפיץ מכתבים 'מקומות אחרים בעניני הפרט ות ש4
גדרנא ונם זד עניני הכלל כולו
העיר אך אדעתא דהאי נברא יקירא
נוהקים מוסדות תוה ק אארותי ברומם קרנך ובהרים קרן קהלתכם דמפוארה
מאז 'קדלד חשובד לבי תחרם בערני רדת חו וירקים שם דחיע' נחיתו
דוא רבכם המנוה דרם דנאון צדיק ונשגב סו ד אבררם זצ,ד ד אבדתי אשר
ברא כרעא דאבוד ביודעי ומכירי קאטינא דדג המפורסם הו ב בח ת פארעוז
וטגדל יו"ש איש חמודות בכל שירי ידידות מוד שמהד נתן גרינבורג

יא

א) עח
סי ס ר
טשיבזד נדברי תורד חט *ות ד ציש
טש
ט)
*) ע-
בשב? הוציו רחיפפו רונרס דגאודס מגל"לוח דללו ד ד רגטו"ר אברדם
תרע-ט) הזברויבער רגטו ד
ח"
גוינכורג דאכד"ק קיומ*ר
אגד-קק ארוונוסדבאפרנףיסז(נפוטפרטר "א סטב
יהרצ ט) ורגמו"ר אהי ליפטאן
שטש"ל דאזענכצד2
ת
גה~מ?ןר ו*בר-ץ *לסי1ר*רף קדוב לחטשים שנד שטר -ר טבת תרס" ,1ודגמו"ד

אגרות שפירין

.ב

ר5.

שליחיאח אשר בן כבד אב בגע לטלא מקומו בתורה ראה ובחכמה
אבקשכם בזה "מעה"ש ותורתו אל נא תעכבו כיל מלמנות את כנו הנל
במקום אבו זל לרב אבד כ הא לטובתכם נדרש
וכמש בתשר שמחת וט"דגאת טהר טא,מז דל (ס" ו)"כ הו אשר
הבן מסלא סקוס אבז עפ 9התורד דנה הטעם לא 'בד בתורת נחלר ררושר
מאבו שכות הבן אך נם 'טובת הקהלך בותר כ מדרך הבן להתנהג בדרכי
אבותו ואם הוא ראו לכך כמו דהנ הנ בודא נהלםעל מ מנוחות בדרכ
אבו יא כן אםיבא אחר ח"ו בהנהגה אחרתע ש באורך ע"כ זאת לטרחת
שובת ערכם ,מטת בטוכס את הדג הני תחת תנחתו בא ש כמרו אנש
עדתכם יצץ וגזעה כעח 9כ תחוקו ל סוכה כצמקכם את דבר בקרב
עבקשה מכם ור הפעם ,אשר מצאת אע כמחו נ 'בקשבם בה ות מבר
את ההג הנל זה רבות בשנ ם את משתו וטע בקיט אשר ך המרשת
הוא והוא לטובתכם כנו ועפ התורד ה א דרב במקומכם ובודא 'א ר ם
אנט את דו ואת רג 14יהורות שמה ננד רצונו והסכטתו ע כ נאוה לכם
ימיאות משאלות במוקדם האפשר והי לכבוד ו,תפארת לכםוידח תוה ק
בב
יד דחצךט חמוק רכס ומיפה יהרמת קרן התורה ודמועת שראל בב את
רגואי בטהרה דדן ושובט ם

י

חיים אלעזר שפירא

קלח

כ ה זם א צום דחמיש הה לששון בב  -אחר ל דת בן דוד נתרפאן
מונקאטש ע א

ככור כש"כ ד נ חב כ הרב הגאון המובהק שר התורה מי כטוחו
של מ"א
סורה תפארת עם מטלר מאור הנולה ה וטמודאל

מי

אבד ק ראדמישלא")

ענגיי

ז ידגמז"ד שראל מא ר נליץ רו"ח דחכרד ש"ס
שמעק ל"ב 9רעדמא) דדנמהגני
כקעזמארק (נפטר כ-ד איד חשך וכערמח ס אמרי ישראל ער"הודרשית לסיום רש"ס
מונקאטש חרצ ס) אחרי שראו שכעור ר רקורד מתמעטת ודולכה ע נ גסיו כאסיפך
נדולד ל סד מגלילותיו חברד ש ס ולחלק לכל מ שדכא נואותיי חורר שיקח מסכת
שנוא ראוי לו ולס=ם לום רמונכן ופנל שנד ושנך רתאספו דד"נ ובע כ קמאות
ושמדו נשמדת תווך כלדנת אש לש ש וג ז די עד דמלחמד דא"דזגר
מש ל ס ע 1
ב) ע
ג) ועהמ"ש בדקרמת שר"ח מזה א ח ג ר"ד אמרס מד שאמרתו ובו
א) נולד כשנה תרי"ג ובצע רותו ד מפורכס כשם רעילוי מטאטא בדשתו ככן

זיי

רם

אגרות שפירין

הנה לקחת ל עת אחר ל דת בן דוד כאשר דאחי מאבות הקדחוים
כותב ם מכתב נחוץ אחר חצות ה ום יכמבואר בסוף ס תקנ ד
סיע
שה-ושעית דכתיבה מותרב) והננ שולח העתקת המבחב וכר והוא דבר
בבאה'מ
נחוץיז 5ב הננ עסע א"ה בזםנ בבוקר השכם (כמו שהנדת לכהדג)ים ב
קדף זה מהד דפסק הטנ א שם ס"ק ה דכשבע ד עסע ם משם מותר יפסוק
ו שמותר במ"כ ואור ת כ ת
אפ דית וגם זה א ט ד ת רק דבר ם הרע םיכ
מחלת לב כל רא ש לע שכך עיתה במ"מ ה רחסע
תם נא לש םעזעד המקו במג שהות )מ עם הנדת ם דמךגז ע
י ובו בכבוד רב מ דדבר ח ם אשר
זה ב ,חקרם דל ש בכהג מוצ א לעזע
הכותו אע ח סח נא להערנע סחר א ה יבאן הווך הטץלה
ואחתום ברן גרכד והמים האלו יה בב לששן וישמחה בב אנ צ
בקרוב
ש כבוד תורתו
ד ח "דב אורבו המתרפק ומתגעגע בארבתו .דור

חיים אלעזר שפירא

וכו אבריק
אחלק פרוסה נאד פ ש 'כבוד ד ד חב ב כנפש ררכ
קודד החו נא יהציע ולקרות חד האגרת דלו עם שבהגהאני
און המובהק
0ראד 0שלא ה1-

קיח

)1

ב ה ועש"ק 1קים תרצעו מונקאטש יע א
כבזד ש"ב ד ד קד הדנ החרף ובק וו ח בנש ק זבד סדה
ן שי מ אא שובט ס
חיייפר

דיד

עשרים נחמנר לאבד-ק בולגור א וכידן שם שבעשי ם אח כ נתקבל לראכד-ק דוקלא
ומשנת תרם ט לאכר ק רארמ"4לא ובשמת מלחמת רעולם דראשונד רתגדרר כאונגארק
ובשנת תרע ז נא לקאששר מד כדן ח שנד כראכ ד עד פט רתו ט אדר א תרן ר
[די כו"ש תהגו של דד צ רח' אכרדמ משעגרישוב אחיו של רד צ רב חגנא מא לוהב
וע-כ כ לו רביע בש-כ] דשב חשו לכל רעולם נרמר ד זו רלכר ונפרט ל"חר
רמלחמד בדיתר עגומת ונדפס מאתו שו ת מרר ש שמוזר חלק ם וש ס מכתב דלו כ

סן"איטא

י

יי

ש4

י"מאיית ס"לח לג

ת אחאי שנו
שנ=
נ) עץ מע-ל סי יש
ג) עף מש-ל כזד מ מ"ט
ד מחל נמד ח נוחס
א) זבן ליקווא ור-ק טפשין וסצאזו - 1עויוי

ועשנים

ס

אגרות שפירין

ת%

חגעע בסועדו ספרא דמר חותנו הגאון מאור העלה זצללה"ה שרת מחר"ש
עננעל חלק ה לשטחת לבבי ומא דתענם בעהא (ומפני רוב הטירדות רעדו
על ותר מכפ כח ע"כ אחרת* תשובת קצת) והעי ברוב תודה ותשואת חן
חן עיר הש"ת להפחן כל מע עתו ויהנדיל תורה ולהאר רה ובב נזכה
לבגן ב ת הנח רה יטבתא מבא רסמחת החג חק ורם
ש ב דיושתרט ביב תפש הפעה

פש בע מחרף ובק בחת השיא

ה1

טיפ %יעף שפיא

קיפ

ב ה א תרו חרפ ב סתקאמש קךא
כבוד יד"נ חב כ ההג החוב סועה אתר בשם ספ ר  1הלש דש
חםץ פצון בק ק
כש ת מפאר ם סו ה יהתוזן 'שסייף ה""1
אונעואר צו
אחדנה ט באהבה הן אש ב טפנ הכבוד וגם על התשובה מראש
הבטחתו ע"ד אס פת ח דוש ם חח ם אשר ברצון ה להפרן בץ בג תורה
הלטד ם במד גהנו דוא דבר הראו ב ט ע ודנם שאן דרכ ידעו ח ת
לטכע וטעם ונמוק בזה טבואר בהבור שן ת טנח א 4חב ס" ם חע",ץ
בתחיתקק עבז לאשר ה ח ערכיה וסידורו של כהד"נ ודעי ומבר

יב

א) דולר בשנת חרל ז ב שום גאפ (גמעדרין) לאבו דר מ צבי שד תלם ר רב ס
אח"כ נסע לפ ב בישבח רגאק בעל שנט סומא ור מתם ד מאוד וקרא אותו דער
קלינער מתמ ד אחר חתונתו רי סמוך על שלחן "וחנו נמד שמס
נ נתקבל
"עסט ואחר
אפ
וא
לדום ץ בק נוטטא ונשנת תרע ב לאונגוואר ואח כ כשזה חרס ב לבוד
רמלתמד לרב כקרל רא ם 111עזן כברוקלין נפמר ט אלול תש ח ח בר ספ למודי
דשם עד ת ומסורר חדשם גם שמס עם ס ברכות וש.1ת מדר שט ף וש"ס
ג) רבנו דרשד אז לרדפ ס חד-ת מאתו וכר חוברות דחת ם שיצא לאורד ורפסו
מחידושי הורחו וכן אח כ כשנחקכל ררב רג ל לבודאפעסט ורחי' ם צא לאורד אח כ
במונקאטש ע דגמו ר דור שלעמל וכב דרנ"מ נטע שלמר תחת ביקורם (שגרפס
חוברות אחדימן וכן כסוף מ  1במכ ע רכוכב" בכל אלו ט-פס חד ת מרב %
אגב אזכ ר בזד אשר ס פר רבנו כ בעת שדוציא לאור אח שו ת סגת-א ח"א די
כ ח ת שדי בלנס טינא עלו ומיררו לפרסם ולדרפיס דשנות על ספרו שגבמד
מחידושיו כבר קימורו מחגרים שלפסו תסור ערעורם על רחק דר רגפלאר אשר נרפס
שם כס א כטענתם שעוץ זד כנר נדפס כלשו %בירחון וע ח שדופיע ביאזלאוייץ
(סמוך לבוטשאטש) ופרסומו קדם רגנו ס פר גופא דעוברא ודשהלשלות דדנריס
דעווך של רמכ ע וע ח בא למוגקאטש כדי לאסדף מם כד על רירחון ובאותו כיקוד

84גרררצ יטפירין

רס5

קאמינא מובטחנ בזה ש"א טציא חקיה מתח ודובר מעגגי ריבות
הנחוצות המתחדשות לבקר ם ומזה ה הע קר עט פרפראות לחכמה והכל
בדיך אבותנו אשר מעוים ז ע 1מחוי מטיוח נכ מהגרפם במחרו אשר
ושת ואשים בתשואת חן ור יעזר ט בב"עגננו במררה ב מנו ויר מם קרן
התורה ותיראי ונזכה בקרוב לבגן אר אל
ד דו דוש ת באהבה מנקרו ומכבדו

י

חיים אתעזר שמירא

קם

ב ר ב ראה חרפ ב מונקאטש ע א
כבוד ד נ חבב ההנ ההרף ובק בחדר תורה עוטר אורה אוצר
ה"ו דוםץ דק ק
ביום רא ושם מעט ומגדל סי היהונתן
אננו,אר יסוכם ם
הנענו מכתבו ברך לקחת וברך 'ו אשבנו מז"ט כ נתקבע 'דומץ בק
פעסס אוים צר מאוד כ ורחק ממדנח ע אשר שרךלנ ,וגע ם חברתנו
בנדוית תורתו ותום ראתו ולעוסת זה בטח הראש קה'ה דשם ר א קר ם
בג תורד וטכבד התורד כתדון ראור מן רחשך יעומת נו אלם אבקשו
עוד ת שב בדבר הדבר אם לשנות מקומו וה נחגובסוני צדק בעצה מוכה
ימען שמו ותורתו תזכה ' שועת ישראל בב אנצבב א
נא יהודעם מד תחיך עם הח ם בחי פת ד רת ומאקר הבטחת ין
4ש14ח ' 1עור ח ת לעטר דמכע אם צר ך יהם יכבודו
ואהתוס ברוב שובט ס ט בכ" דדוחו ת באהבה מוקרו.מכבדו

שסייף

י

.כוח

חייםאיעזר שפירא

י

נקש מרב  1שישתתף ג"כ בחיר ת שופיע ב רחת כרס רב גרר עצמו שלא לכתוב
ק נתן לו
חד"ת ברחונ ם כנ ל כס ש בת מנח א וע כ לא ד ר כול לדעגוח לנקשחווי
רשות ש וכל לדעת ק חר ר מפנקם שלו ע מ שידם סם ברתוע וגם זאת בתנא שלא
עבר שמו אלא ר כתוב סתם בשם ח א ~וכבו מובא זד בדקדמד לשו ת כוכב יצחק
מ"א מאמר ראשם ש] נכשדגיע רדאר לאזנ רבגו בעל ררו תשוגר נגע רדבר ללבו
ע-לומד תורד לשמד נתן ענו נדם בלטותא רריכן אשר ל ת לדו
דטרור בידעו כי כנו
אסוותר ר ל ואכמ"ל מפג רכטד]

אגרות שפירין

יב1

קפא

י

ב ה א נצב ם 4ך תרס ד מונקאטש
כבור דד דרב דה"נ החרף ובק דתם ד הננידובו סרה ושמואל
כהנא נ א
כן בא לפג המופלג מ צחק א ז ק נ שןב [מברעזנא] בקובלנא על
המותו תת שא נה רועת יחתום ע 4ה'עשוע מהמאבא4אצאן וקראת את
חמותו תח הום 4ב ת זה א אוסרת שבשב  4שא אחז קל דג הואחיב
וכר אנו צית לד ת שה בק מוואטזוע עם בע ד ר זימן ווא'ף עכ הוא
ץ ע ז את כ 4המשפחד והאלמנה והגדת לה שעפ דתיה ק לא
רוצ תיקי
ומתו וכו ואין יה לעקר ויצער את חאה ם הנ ובפרם הר א ז ק חגל
שתובע את חיקו ונגדו אןיר שום סו ט גם כס דבר ומחו בת הוא יחתום
על הכתב עודפ כשצורך להם והלכה בכתף סוררת באסרה שכת ח צוה
שיא לחתום ושכת ה באיב ת וצע טענותו שהצדק אתר שלא לחתוםע"ז
ונכהית מראות ומשמוע ולא האמנת כזאת כ האיך יכי
ןיקעם אותם גם
כפ דבר בשב ד ת ש ש 4אחו עם אחר הנשמע כזה והואנודי חרה
שאשה חשובהוזק גה כחמותו תח" תסרב 'מה שאמרת עפ דתה ק אחר
שמהן מענה שנהם הזם ע"כ דאר נא בת ד להשתדל "חסותו תח תחתום
כנ  4ולא תתעקש עוד המבקשו למען האסח והצדק ד רוש ת

זנוויי

,

י

י

עי

י

יה

חייםאיעזר שפירא
ר ת לסוואל אווא
גם זה פשוטיכל שאן הר א ז ק הנל סחו ב ליךי

תום ש לרם נגדו לכו ימקום רנתבע יברעזנא ובוצא גם אם השדד הוא
בסיאלווא וכאשר כבר ב ארת במק א בארוכה בעזחי

המי

קפל

דהגוכי

ד נ הרב
כבו-
הנה הכצעקתה הבאה על סאת האלמנה רבקה אשת המטח ר שמואל
ע"ה ממוואלווא אשר וצרך להם חת 9חמותו ה קרה תח וכבר ה"חניון
לפג בב ת בום א נצב ם העל מ שה חמותו תח" מוענת עם הר א ח ק
שרב ואסרת לה שעפ" הדין כון שכברקביה דטעות וחתטד פ א רק שה
טעות בדניהם ע"כ סחיבת יחתום עתהעוהפ בראו ור א אמרד אז שכת ה
א) מכתב רלז ורססוך דם לדר"נ דם שאיחדל 11חס1חו חל"ט דפס דז"א תעקל
נכסי תום ם

שגרוש שפירין

רוד

הגד יפנ ואתה הצדק וכתבת אז לכת ה והשבג תשובח ידבר ושכבר
הג ד החמותו תה לחתום כנו
ועתה באו עוב פ בבכ רב כ דמעות נחונן להם לדש א נכדה ה תומה
בתויה שהנעד כבר זר כסר לפרקה נא %טעה ש 'מען המצוה ולמען ראסת
י לבה ינתק ם ,חתום כנ 4ומד
ישת גא כת ד אצי חסותו תח לדברע
טהסדיתוה ר א פ ב ובוצא טחמת שהרב וכר אנו רוצהיק ם כפ הפסקיפ
בשב
ל
קרובת הרביכר
דבר הם זא מענה יעקף מעות האומגה זה תומה
י חמותו אשה חשובה  1ר א כמותה וגודל
נא ד צעקת אימנה  1תומהע
הרחמנית עד לשת ם
כאעה ה ום ד נח תרס ה מונקאטש יורא

יאי

חיים איעזר שפירגד

קמג
נ ה ום ב  1ח חרפ ט סונקאטש ע א
כבוד קרת הרב הנאת המפורמם צד ק ונשנבע ה פ ד נודע ב הודה
וב שראל גדול שמו עטרת זקנ ם רב פע" ם מקבציא'עומד 4נם עמו
כקש ת מוח יוסף חיים זאנענפעיד של טא אב ד לסקהיזת
אשננז ם בע ה ק חובב א
אחדשהדג כסשפס הנה ך כמה הגעת אזך שותת מדברותו ה קר ם
ג ) אזה
הרעה שכתב ההב הרומץ
אשר הער
רני
דמטחנצב
אשתר" ט
דרחס(בעשבי
צחק א  1ק
הרער
ור הא,סנד הרכה ועטגר
מזק
4
א
כנשטן ז וב ב ה תום ם ש ח ומאוד נאינו ע" דבר 1ה קר ס אבי
%
'ננד טרדות יא נחגג העת לחש ב
ועתה באת "עשות רצון רירו ורננ שויה בזה מבם עבור האלמנה
והתומ ם הנ סך שיש מאות וחמשם כתר ם וגם מקופת נועלט יתט כתם
סך ארבעה מאות כתר ם ם ד  750שבעה סאות וחמש ם כתר ם משעב ש
אשר רצוף פה טשעק כנגד סך הלז
שמטו מנ דמר הדרג של ט א לס ור כממו ד הא'מ ה חג  4ותה
י טרחתו וען לא
ששה בהצלה שרתא לב פ כפ הבית  1ס4ח נא כהדנע
טדע ל האדרעם שי ראיסנה הס וסג'ג"ן זכות ע" וכא כ ב ועוד סב

י

י

א) מח ס ואח חקת רתורד ( רושל ם תר פ) נגד זכות נח רת דנשיס ולאחר פטירתו
י ז ארר תשג נ) גדפט סאתו שו ח שאר ח האראל
(

אגרות שפירין
בשיבה טובה דשןירענןעי

יפ"

רתורה והעבודה ולעשות חיי ופערים לטובה

דויך ואור עד נכון היומי
ידידותו ת כאדבד ביקרת רכבוד דתורד וכדכד מרובד שנזכה יראותפג.
משיח צדקיה בביעותו בסדרר בימים חותם בריב גוז .אדכד
חיים א-עזר שפירק
נא יהודיעמ מקצית הסך דג  4ימסירתו פיד דני
קמך
עא
בד זס ג ו דחנכד ובדרה תרסו מתקאטש י
'שםעיקא
כטד שב הרב החמד החוב וו בשק מ

עדרבייך היו"'

יקותיאי

י בעדה אך אחהן
הניעני מכתבך ודנני מוטרד מכי צדימלנ סעדועי
4
בזד יתשיבתך ואודיעך כ יא זו רדדך אישר שיחת מכתבך יהדכ רי
הבשיא בדראביטש דרך כאן וטוב יותר לשלחו .שר ידרוביטש מירכתיים
ד כאשר
והכתוב לו תש ח ותודה דדוספד ובקשר העתיד יהוסיףעי
תציע טענותיך ותודיעט או כאשר כתבת ידראביטש או במשך דימימאי ד

עי

עי

ג) דגו ח ז-פ ז ל נולר כווערכאו (סלאוואק )-כשנח חד ט למד אצל רגמו ד
ח צ מאנדימער ז ל (שד אז אבד ק ווערכו ואח כ אבד-ק אונגוואר וכעדם ס שו ת
עין דכדזלח) ואח נ נפ כ אצל דכתנ סופר נשנת תר ל נשא אשד כק קאבלסרארף
ושם דבק עם דכו רגמו ר אברדם שאג ז ל (כעל שו ת ארל אכרדמ) בשנת תרל ג עלר
לא עם רבו ודתדבק סנדול א ובפרט לדגאק מדרי ל דיסקן ז ל שעלד לא" בשנח
ערל ז ור ראש וראשון לכל רבר שבקרושד ונעשר לבריח רתכון ברישוכ דישן
ובדדכר מוסרות בירושלם כמו כ ת ד חוס מ ריסקק וכן ד מנדל דבלל שומרי
דחוסות וכן עמד כראש כדקסח שכונת מאד שעו-ם וגם כענותניתו רמופלגת עמד
כחומת ברזל נגר רמחפרצ ם וד ד מדראשונפ לחתום נגד ב ם של למוד חול וכן
אח ב נגד ד?ונ ם וכפרט לארר רמלחמר דעולמ ח דרגש נד אשד אחת כד רדכנימ
אשר רתמכרו לדרבנות דראקרח [דצונת] בשנת תדפ נתקבל לאפד ק למקדלוח
אשכנזים בעיד ק חוככ א כחח ראש רעדד גרול וחבם רושלם ומנדל דמוסדוח
י חתמו ב כ טלל מונקאטש
הנכוללם וכראשם דגמודרי ל ריסקן -1ל [בשם רבג
הנשרד גלילות דר ברון פעלרבראנד ודר מנחס בן ציון שפ רא] נפטר -ט אדר שם
ת"צ כ מתולדותו ודכף ד מ מ של ד דדות דחרד ת באד ק נדפס בג ח ספר מרא
דאדעא ישראל ן רושל ם תשב ט מ )
א) בדד צ סו ר אלטר מסאסוכ החתנו של רד צ מז ד יעקם צב מסארוסוב ז"ל
בערס ס עטרר לראש צו-ק] גז.ד"צ מדר" שמעלקא ע-מש ל ס מ ז כיעודיו נסע
לא" ונפטר כשנת תרפ"ט

רכו
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כתיב 'ו :ק מרן אאמד
4דנשא נ ויבקש עוד ווכ'"פעוי בערי
אך 'כתוב ע 4אתראין באפשרותכי נם זד דמעטיוכ" ידגרע מדוטפתךכי
ם
אשר
בעיקר הדבר אם כי באמת מענתך מלנד מדוע ינט
בסדררע חוגיםקךאחמרד
יב דיר ר
נו
יאר
קשבת אמנם בשב" קושיא "א ישתנה דדיו
ישונאיך רממונים סגא"יצי,ן שדיו עכ דדכרח "4כת בהדרגה נם עתריא
פכי ככתוב ידרוביטשכי 'א ידעתי אם זב כבר יבית ,ספרעשבירנג) וגם
חיא טריד באגפו ט' אחיו דדנזי דפ ב ובעיקר דתטטתבן הרב דג' ירב
י וכיוצא  -וגם אשר כתבת ל'ך בדרך
" דד ג רי
בפג שדיא חתנ י
עקיתון עם -כותב ריפ זר אנו יפנינו ותו רם מ'דזכירגי
וגם בעניני עירינו עגיערנו ת ח ויראי ד שרצונם 'יסע 'אה ק מרם
שכבר נסעו ודוא רגשיא רוצך 'עבור הזק 'הפר ברית אשר אתנו הגריעות
י ערנו כאשר יעריב מ כ
שמוכרח דנשיא סכו '4נא'יציע,יית' ,דם'עני
רקרל וגם בזד מקמין והעיקר כ אינ נותן רק רמחצר ורחצי ראחריתן גש א
באקאווינא (דרבי מוויזניצא שייט א) ויצר 'רשתם אציו בויזניצא בעבור
דרומפד ודרי ח מאתנו שישין עיז יצוד 'דיות עוד שנ נשיאיםע' ראשינ
זכו ודא אדע מד יעשות מקודם אם 4תפ4ר אם .מתחמד עמו עכ ררכרח
ך וגם רמכ 'ר
'דסתן מעט אודותך ו,עע יתן דשני סא,ת ר כ שרבטיתי
ומר אוכף "עשות
חי ם ורר שמעון משיחת מסרחים וכבר בקשתים
ק  4מנא

רבי
.יות
דה
ר צועקים שפרודים מאוד ואולי פעור מ
ר יא אוכף עוד
ותר .הס
"עשות ו,א תטרידיט גוחנם עוד בעניניהם אשר אינם בידי
מדיל 4א כתבת י;גדת ידרב המחבר פי דתיקונים יש4וח ינו
תמורת דתה ה ק עם באר 4ה ראי שש,חע 4ז
דת ער ק עם
י ו'במוף תתן'י כתב
ע 4ט דרנד רפויצראושוותדיבדמש,וח ובקשתיך 'ש'וחי
דסראד חייך מנבי 'כהסב לן ואי הוא ,גם כתובתויא אדע וע"כ תכתוכ
4
4דנ'ייעדת שישיח 'נו התיזות ק הגל שדדפיס תמור הס ששיחתיי
ן כנ
וגם אודות אשר כתבת כי אינם מדרים בע רכם ת  1גיר הקודש 'יקח

ע.

.עיד

מ) דגאק בעל שבט טופרז ל זפסר אז ט"ו כסלו תרס"ז ולמ מ נבחר אז כנו רגאון
בעל דעת סופר זל כשגת חרצ ט עלר לרךשלים תו ב ושם מ כ כ כסלו חשך
ג) ע בס ח ם ושלוס פ זח ברפטרד מ ש לדרכו מקודש ,טמעח מא מרכות
רגרולם ידקרושים ז "ע שאמר נעת שרע דולך גררך אמם בל שום עקם מוח אז אזז
מת דא ולא אבוש גם מנדחף דרור משא כ אם דלג דולך בדרך תחכולוה (ועקלחק
קצת) אז רע בוש ומחי רא גם מא מדמוג ם דפשוט ם שלא קשר עלי עכד"ד
ר) כררו ( רושלים תרס ג) לרגאון רמקובל מודר ר וסף ח ם ל מנקדח (גפ ג
עותנזחתל"(רזח רשסש,תינ"עים

*"ט)ומן5חסנזאש"

י

אגרות שפירין

יעז

רעצעפטין מדדר רופא א'י אשר בואו 'רמס אנער 1י"ר ז-ו ת ם טום
ומנמתם ר יפר מזימתם ובקשת שנד  4מדנתיט תערבו בזד -ן אמת כי
דאו' -בנו דאכד בי רממו,ד דואתיא ט בד ואוי 4נ שכך עותר בימינ
ת שקימים שכבר
בעיר ד למד וצדקו דגרך אך
די
4אחר
מאד קכיוכאי,וצדאי ובאאםזהחריוןתו
זגיי
ש4ו מד יפע4וכי
נדפסועזירבני קמא ז"
האיסורים מגד4י חן  4נ וכבר ירענן את קשיות ערפם אנשי ירושלים
ממאנים בעו ד ובפרם כ כאשר כבר דראיתיך ידעת ממכתב ,בו בעירכםי דתזכחד שב  ,4יהנעיד אשר גשו אשר
מד שניבק 43שוט בכת בת ע
כמור 'א נשמע וטד זד יתאר יפנך ואחד יותר מבפג ם זגדזל חוי רם
י דעתיד
נחשב ס כענדם רק יקבי מדם כספם ויכתזב קכ'ות בקשיע
ד יעורינו וישיב כבראכןנד שופטים זנויביירו42,ים ברחמים רבים ימי
דנם ס דאיו תטממז בנור ישע ת זכט מ וחיים ושיום

וקיים איעזך שפירא

ש ב א1דבך

קטה
ב אור היום ב ינ מדות תרצ ד מונקאטש
כבדוידינ-חביבי -רב דגאקי ס  1האיי תפארת סו ד ששעון
י עדענבורג" ,שעם ם נח ט ושנר
פאזען קיט א אבדק-
ט בד ט3ורכת גדי עד ביאגצב ב בכי
ג'דנד גם ברב דטרד ת בימי הרצון הקרוים האיו ארבד דוחקת
4דשי 3עב פ איוד שודזת נכרכתדינר אשר תתחדשעייע יטוכד ותכרכר
"סרת תפארת יעמוסי 3טן בני עם קרובו רסאמינים בדשי ת ותורתו חותם

ישראי

המס וברוכים וכטיס
שת בארו ואד;

-יי י

חיים א-עזר שלנירא

א) [שאפראן] גן לרגמו ד גרשון פוזגא  1ל שר דין בפראגקפורט דמיק קרוב
לחמשם שגד (נפטר ערב סוכות תרצ ג) כרגמו ד אליעזר פוזגא שד דרב כחברת קלויז
(גפטד אדר ר תרכ ו) כרגמר"ד עקב פתגא שד ד ק בפפד ט עוד כ מ דגאורס כעל
רפלאד ובגו בעל מחגר לף ז ל ר מגדול חם ד רביע ור טחבבו מאוד ומלכר
גדלו בנגלד ד" מרבא ס בסוד ר שתף עייל ששף נפיק ד לו ש כד ודעם ד תלםפיס
דבים (כשגת תשתנא רז ל מירור דאריז ל שסידר דר"ד שבת ז"ל עם רגדות צב
תפארת לרכינו בעל דרכי תשובר עה ש גדקדסר) גפטר שניעי ש"פ תשב"ט בדוקלק

ג-י

ונרסס מאתו ד-ח מסד חורת א עד"ת ומכתבים כעבדוח ד
א) ודגר לדעתה בזד מד שב רבגו כמכתם לדב א בדתגעלוח וז"ל רגיעג וקרת

אגרות שפירין

ר"ח

קמו
ב ה יום ב ויצא חרפנ סונקאפש ע"א
כבוד קרת ד נ חבב הרב הנאון חרב ודח מעוזומנדל נחמדונע ם
מזה כן מזד דש סחה שסחה נתן ה ו אבד ק קעזטארק
המעב קרתו והפדזן רצוף אהבה בקךכז ואשכ עלבקירת מ שראל כן
רבקהובו אשר רוצה להשח ת ח"ו פרנסת ב ש.ה"' 1מפלה בקרוב  1תקדש
ש"ש הן אמת כן הוא מהראו אך לאשר הואיצורך כ נתעכבעד עתהע
הם א ר" 4עבז ה פלא טה דבר יעשות בקרב ד מ ס כ ח ר שנמצא העת רצון

בב

הטכתב.ם מ 4באוךטש דפיסו בפולן וא ה אקוה במשך ובבועי ם נטרו
ובהנעם אל אשיח נס לכהדג מהם")
ואקוה א ה כ זונחו הרבנ ת תת לאו ש ט ת לד בקרב ובנקל בזמה
כאשר מיאן מ ללדת דרק ונשסע ונתבשר בש ט כב
י 1קו ם ב ב בן לד 4נו
ונם טעל כ וקר החבל דהשי
טש ח צדקנוי
יגו
המשרה על שכמו פיא יועץ וע'

.תה

זדיטתדש

י

םאיעזך שלנירא
.י

באד ך

מכתבו וכת ד מתפלא על איחור או מניעת תשובת כפעם כפעם כר"ח ודערות על ח
מנח-א רנר דאר נא דכאי דגאץ טדו,ם ק דצ ל כס קנוח טליים זדזב דמעודו-ם על
חכוריו וגם עוד כמר מחברים גדול דרור כתבו כן כ ץ שודוא כפלפול רובם ככולם
רלא כחכ רחכר מצותיך מאור ודוא לאין תכל מ וחקר אך כש"מ עת תמן אז אשיב
לפעם ם לידיד מ רקרובים ודחביבים אבל כרוב פעם ם ימנעמ (אשר אםרי כת רואד
ויום או וסתם ככ ת ר מודד לדברי) תשוח כח ורוב מחשר ומרדות מכל צד
כעני
ירוכ דמכחבים רבא ם למאות ולאלט ם ורוכ צער כדוד דחשוך רלז אשר לפ וכרי
רמדרש רוא דורו של שמר ר"ל ע כ את ככורו דסל תר ואמרתי רפעס לדש ם אך
כקצרד ובו וכו
א) עט ש ס קפ" 1ברג ר אות ד
ב) דרכד פעמים נזהר כספרי רב ע דחפיי לירד של משיח צדקנו וע כ דנם
לדעתכן משער יששכר (מאמר תקע כשופר אות "כ) נדתעוררות קודם הק"ש בחוך
דדברים לדרכו כקודש ועי"ש בסרם באריכות
אפנס שסבור אחי ורעץ את אשר קשר מאוד לרעלות צל רדכור אמנם אמת
רוא ומבואר כססיקתא רבתי (בם מקא קומי אור) דנשברא רקב ר וצפד למשיח קודם
שנברא רעולם די מחנד עם משיח כתחלד דללו שרוחים דם אצלך עומחירט עתיזץם
לדכנסך כעולכיזל ועושים אותך כעגל רוד שכהו עימו וכו ובעועתידם של אלו עתיד

י

"

אגרות שפירין
קפז

 407חות סונקאטש .ע"א

2ה א
כבוד קרת דא'ופ ם הגגד ם והחם ר ם וכן
הם נותן בזד כתב לרא ב ד וכר אשר "מד בשק דה ובהתמרר
ב שבת מ חרמה והוא תת שדנע להקאה ום שמש הרבה בהיאה בזמן
שימד כאןאצי מואצי הב דצ דפה וךכ ד תכוןעסויתמכויסעדו בסם כה
דרבק והקהיה איטר קביודו ברצוה ש פקו רצץ מעסו כ רוא דורש טוב
יעמו וגם נאד דור" 1תאה מק ם נתעגם בו כי "ר לב כטטעתתא
וב-טות שכדות כדבר מוסר ום שר ם וכהנהגות תימוד תורהירט ם תם ה
בכוחו וברשותו לסטת דין כש ראה צורך בדבר (בהמכם וטה וכמבואר
כח בורט בנמוק הושו טשפט ס ב) עב בודא 'טארת 'טראי לא.ע"ת
א בא בית רשותו כנד ולהשומע נעם וכבךס
עויה בפרס הרב תם ד ןי
זח ם וטוב ם
עזכד "טועת 'טרא 4בבאת הטאל במהרה מדן דדו,ט וטובתכם

חיים אלונזר וטפירטט

כע אמר משח לפג דקנ ר יטמא אות צער שנם רכותדן
לשתך *דבק בח כך
אמר לו רקב ר ח ךו
וח
קויראש שבת שגית עלו אם נפשך עצור אנ טרק
אמר לפנ  1רכש ע בגלת נפשי ובשמחת לב אנ מקהל על שלא יאבר אחד מ שראל
ושעוכיס
ולא מחס כלנו אר מוש ע ולא אלו כלנד אלא אף וכליס ולא אלוכ
ינ מקנל על
לבא
אלא לס שעלתר על רדעת לדכראו ולא נברא כדם כבך אנ רוצר בכך
וכו כו שבוע שכן רוד כא מב א ם קורות של ברזל תותנם לו על צוארו ער שנכפף
ועולר קולו למרוס אמרלפנו רגש ע כמד ירא כח וכמד רא
קומתו ורוא צועקובו
כיוכו על אותר רשער ר רור גוכד ואומר עתדל ם כ"כ) בש
רוח כמר רא נשמתי
כחרש כח באותו דשעד אומר לו דקב ר אסרים משח צרק ככר קבלת עלך מששת מ
בראש ת עכבתו רא צער שלך נצער של שם ום שעלר נבוכדנצר דרשע ורחריב את
כ ת ושרף אח ריכל ורגלך את בג לבן ראויות חיך וחח ראש שלא דכנסח לכסא
שלי וכו עכל ר כפסיקתא
ורבייד שומע או קורא זאת ככד וידאג כלב א שאג כנב ותחנונם
ארוב
אח-
בפרט בםם ראלו שטת תכל מסרח אשר נותרם רקורות של ברזל על
ותשובר ירבד
ראשו רקדוש של מלך דמשק כשכיל עונוודנו אף ואכוי ואך לא נשיג מתאותנו
וחטאתנו אשד משיח צדקנו יסבול נ כ עונותיך (וכן מבואר כזוד"ק פ הקרל רף רי"נ
ע"א ראלמלא רמשח צדקנו נטיל על לכל מרעק ובאבין יישראל לא רוי כר גש ו-כול
לס סבל יסורירון דר ר אבן תליינו רוא נשא וגו עי"ש) ובזר רתשובד מבורדת על
שאלר גנז כ מ פחו יסור רנר באכזריות כזר שלא לררכ דמע ודתעורדות על צער
גלות דשכער חפורי משיח צדקנו שרוא מחולל מפוגע ע אר ואדד עלי
פ נבכר ונזעק
מעבש 1

י

אגרות שפירין

ר,

י

קמח

מ,גקאטש ע

 :ה ג ג בעומר תרם ח
כבוד דרב החרף בק תנם וסופר רא ושים מדאל גג ד וכל
א

גג דות ק ם וב מ אברהם דאנצינערקראן דיופי
דגענ מכתבו יבאן ולא ה ת בבת כסו שבע שי מה וה ום בבוקר
השכה באת יב ת ואמרת יהשבו מד לכבוד ומא דהלולא דרשב מרא
דאה ק ו הר שתעורר ע'נו כח הד קנא קדשא נ מדות בחסד וברחםמ
ביש עת ד רנה ם ש פירור ס"ת שטאיוסקווא תמרתי בראותי כת ר
ת ח גרוי ובודא ראה הרבה בספר אחרוגם ובשו ח רביון מהר ם ש ק זצ
ע גו תחו ך סו הרבד (ע שם בחיק אוח ס ש עשאר תש ) הוא כת
דעה במד גתה שיא רצתה יהתחבר 'ה רא ם הנקרא ם בשם ארטדדאקסען
יחם כח בענג דדתוהק נם בגמום הקרה במד עז אזמארן" לנפרדו

י

יש

מרד ככל כוחזו תשיב בחשוכר כר לדציו מיסורו ולא לבקש צורב עצמת צורכי
מפנעח ואך מכל לדתאנזר מר משח צדקם אשר רוא קבל עלו כל סיזו עוד קודם
כריאת רעולם ועבשו רוא סוכלם כעתות ר דרכ ם בקורות של ברזל שרושמו על  1כנ ל
יםטכול כ כ כערס ואן עצר רק לסלק צערם וצרכוו
משח ואנהם
כשמת חבל עלנו פר א נם"
כאש אחר בלב אחד לשם ראשם תחת קץת כחל שעל ראש
מל
התם ת 1
ממ
טךו ע '
"%
ר
נ
שע"
נ מ
1
חט
ארוב אחת עמדו ודתיצבו נא לקבל על עצממ ככל דם כאמת לרכנ ס ראש מ
תחח קורת דברתן של משיח נד ל קח מאזע ד סזד'ם תשזנ כתשונד של סד ונזר נבא
לתכלת דנרצר לשוב בה וכתא סג ולרסר כל רמסמם דממילם כנס לכץ אבנו
שטר
שבשם ם מר כעת וצק תת תקשח שמר שמכר לשמת
של
שמר
ל קמל עקב ,מח שם חךם ממת לכס
דגא,ר שימד כ כ ח ש
דמכם את אחב בכל
,לא שלטו
דלז בך אז אן) ידם
בם לשתאםורתמי
י ד יצילמ עב
עכר ופור כל חמלך כצודעיש)
א) מווארשא רוא רדפ ס כמר קונטרסט במטס זקן אברדם לאסור גלוח דוקן
כמכפרי ם ורטכהכ רלז נרפס כחלק שספי ות ש ם ושו ת תארשא תו-ע ג)
ודנ-
במכ ע ףלקט וסף משנת תדם ר ס  1דש נ ע ז רב א מקרל שטאטוסקויא הנן רבא
שם ממחכר א אשר כ דרור דברי מ זוח לכמו דכחשת דנם דקולות ונרקים דמעמד דר
רק כפאנסאדא ר ל) עפרא
סיג וכן דכחשח נבואות רנכיא מ מן רשם ם ואומר כ
לפום וע ז סוכם השובח רכנו על רשאלד ששאל מדו שטאטוסקתא נועל שאר
עניגפ כדפכמכ ע בשו ת מנת א ח כ סי מ ח עי שן
אורו מרח אמר מלאך ד ארו
ם) זד לשון ישו כתיים ושלום פ בשלח דפסתי
ארור ושב כ לא כחו לעזרת ר לעזרת ר מנכוזיס כל עוכר פלא על כפל אלו
דת כות לעזית ד ב פ ר ל גי דנד ירזע שזדו קא על אותן שאינס סחבקם ללחום

ויבל
ים קיטי

,י,

שטי

"

כישקי גרי
לקי

יורי

י

ייא

פגרות שפירין

מן הכופר ם) ואת דשמאמוסקווא במחשך מעש הם הם נאגד ם וסחז ק ם
'קרל הכופר ם (נעיאגעח ורקיפנ ם נקראו בשם זה כמז ממוצע ם" (שאנם
'א מור 0רע ולאעמיר מזב)ע כ אסרו רגאונ םז בסד נתש גם את ח 14ואת
המור ם ושןב בקדי שפדם כש  4וכן בכי תשו האחרוג ם שבמדנחנו
גם מ ש ,באר רז מד שכתבת (בהנדפם) ש ש לעורר עודעי דבר
דע ם בקמטם  --אסן  4כ התר דא ת טשת ש1
המשנם תשת
ממש בדבר הם סד ;בר בהם וקשה לצ יהארך כעת כפרס לע ן ההם
הפעם בדבר-הם וקשה עת קא זכר כ ש בדבר פשש שלהם ומ ש מתשו
הרשב א לא אדע כחגש כ מכתבו הראשה א ט ער את  --שז אודעהו
בחת מת דברע כ חגעג מכתב מההם דר רטטעד נ 9אבדק ראפערדאם
וזא ראש רבמם רא ה בהא'לאבד דו וב  4בשול מכתבו (בכסף סחר
הטבלא ח"ב שש"חת עת כ סיבר מ"ט כדבר וסף (עד הכגת הרמע
מפאת זצ ל) נדפם עתה תסתת מת ררםע מפאס זצל מקן ס"א על כל
נדות זח
זמפנ מרדת ה מ ם אקצר ואס ם ברוב שג ט ד דוש ת ומהרו

י

י

עי

דריםאיעזר יטפירא

קטט
ב ה ב בהערתך תרס ח מתקאפש עז
דיר ה קר והבעיה הרב דחרף ובק הנגד זכך אי %מעלה
כבי תפארת המעלה ס 5ברהם דאנצעערקראן
ה-
אשרש שלש  %טשילדחחכנ

בל ד שלחו שריי עט רא
גרעפס) ותרע משו סררםש ק דל מד
לשג חידד (עט פ ש ח מ %
א סד על מקרלח דשטאטשקחא
ג
פ
ל
ש
ע
שנעשר כחכרח מער תר ק
טאמגס)-אסלי
ל
י
ד
א נאו לעורת ד כגכורס
ו
ת
אשרר
(נאומאהן) מסעם זד אחץ דמרח
אולם כפל רזעתיס -ל וף דגר מפאת דעד"ד דגבור יאמר חלש אג כבזד ראם דוא
צעיר ל מ ס יאמד מעור פסולר) מ אשי לעמוד בגבורם ללחום מלחמות ד ואס דרא
כבר כא כשגיס יאמר רלא זקן וחלש אני בכר ואק .אובל לצאת למלחמה ונגד אגשים
לצאת ל"מ דמחגד לעמוד כראש
כאלו באד דתשובר כ אם אק ככס דעת או
דלוחמיס רב"ש תתלעז כנתנ וכע"פ לאוהן שיצאכו"באש רת ד ורייגו לע"ח ר לעירד
ולסייע (לאוהן ששיאו) לעזרת ר בגבורם (ושפיר מרריק ומוכן רעמן ואינו כפל דלשק)
ואם גם זד לא תעשו דלא בע"נ רמך נוראי בבלל אודו מרוז בנ"ל ד יציצו
ג) כס תולדות דרס ע מפאר (פיעטרקע תרמ"ר) ודוא רתמרגד אשר חוכא בשו-ת
רב!ץ וטף שמונח אצל דקדלד נמגטוכד

שי

אגרות שפירין

רינ

כ יו

הגיענ מכתבו הראשון וגם שלאחז וא 4תמה על א חור תשובת
דע רוב טרוזת מכל צד אז לא התפלא כלל ובגוף הדבר חפשת ולא מצאת
תרוץ אחר הגון שלא סתרו דבר הרשב א זלז .נח בדבר כת ה ולחוסר
הנושא עול ם כהוגו כאשר נד ק בייצגו ששאר אם גור מךתר ב תספורת
זקגר זהו אם מותר יספר זקנו %פ דבר 1הכונה רק ע 4תספורת זקנו
ה נו שערות מזקט שכבר המה נקראות תמפזרת זקמ אם מותר נהם או
אן עת להארך וה את שוסו
צריך 'שרפן כמו שאר שערות ר
בהרחבדאשוונחתזז
כ"כלל ב זעג 1תתז נח נבגן ארמון
עגה יזכה והמת בתורה
י תלו ברחם ם וכס ם ורוב ישועות
ע
עח
וש ת זסזקרז כיז
חיילן
שמירא

יע

י

י

איעזר

קנ

עיא
ב ר ום ב פ  1קרא תרס ב
סונקאמוי
ל ד נ בר פחת וברב הרב הנאון דנדךף מעוז ומנדוי צדק ונשגב
רש סוע ה ע ה פה מרה יוסף צבי דושינטקי של ס אח) אב ד
ור ט דק ק חוסם והגי
דננ יק ם ומבשרךאי תתעלם הנ ב ד ש נ חב ב ההג חרפ הוב רש
ש ד יצחק טטיבו ם של ט א אבד ק הוםקוני) אשר נוסע עם בנו הב
המופיא סרה אלם ר משה שח
 .לפסוד בתוך שנתו הרמתה ימר הדג צ
ה לראות פר שוב יעשות פע 4ם יהורה שיה" בר אנחן עראור.ן
י דם סב וזכות
כדקימת נא מטונו לשוםען השגחתו לחובה עליו בכל סי
אבותימ גן נו ידרנ"ן תורד כטהרה ו4דנדל תורר שהאד רה ולראות
עי
ת ש למען שמו ותורהב בב א
בתקון עזים במלכוני
ד דושתךם באהבה רבה מוקדו ומכבדו

י

י

חיים אלעזר שפירא

שראלי"ל [הלמידו וב א של דלק סדר"ם שיק

א) נולד בשנה תרכ ז לאביו רר
ולן לסד ביושבת כאלדאד אבל הלאורס רר שקיל פאלאק וכש דר משרד ואח כ בפ כ
בישיבת רגאון בעל שבט סופר ז ל ונעשר [בזי
] לחהגו של דנאק בעל לבוש טרדכי
ז"ל (שד אז אבד"ק ברעואווא ועמש ל סי ק ב) בשנת חרנ"ד קבלו אותו קרל רא ם
נאלחנטא לאב"ד חסד כד המבד בשנת חרט א נחקגל לאבד ק וכ"ט חומס וכסוף שנח
ירושלים חוב ב לטקרלות אשכנזים ורב ראשי
הרצ נ עלך לא-י לרב אב ד
ריסוגות חש"צ וטח"ס שיזח מדרי-ץ תא ס
ל דדות ד"רר-ה כאי נפטרכעערי
ב
נ) גס של דגטו ר מרדכ דוד אבד-ק ססזטשיז [טרד חתן דגמו ד חרא מאלנובן
בדגמרר נחום צאי ברגסו"ו אלעזר נמן אבד"ק דראכיטש תלד בשוה תרכ ט ער

אגרות שפירין

ייג

קנא
עא
ב ה טס ר יסדר כי אי ארצי חרפ ב מעקאטש י
כבודידינ חביבי וידיד ישראי רב פעוים מקבציאי הרב דגאון ובו
שוכח ס
אחדשת ה בארבד דנני בתודד רבד בעדבני עמנו באה ק חובב א כאור
י ידידים רדג ובו וכן
הנידי
ועתד דנני בברכת מז ט דרדרג על כסא דרבנות וכר יאויש ט בחייבני
ומזוני רויחי וידרבין תורה שהרר ביר א טרורה ונזכה בקרוב וכבנין בית
הבחירד ויגדי ויעשה פרי צאצאימעיוונטיעותיו כמותוי ב ובכימיפי דמיטב
עד ביאג צ בסהרה דירן ואשר 4א כתבתי עד כר כי לא נדיג גבן זד ודא
שנתטנד וכיוצא אם כ
ראית ,טאבות'י הקדזש,מויע כזד זולת ,טדויכז
ירם דשיבו ברכתם אך כפ ששמעת נרינ זרבנייי דעתין 4רות נדרש ב'
שואי 'דפיץ ברכת רברסמיך 'רב שנתמנהע כיא יחסר רמזג כאשר באת
ררך אכב נמפל למכתבי עד מרסבדנ "ע
הנד כאשר דגדגת בשיחות תלמידץ ממק ברם זא יא ידעתי אם הבץ
ו בקאריסבאד בעדי כאשרחפיתי עשתד ורדת
רדבריס כי אשר רבטתתיי
בעהי (דדרך אצליט מקוביתמתימידי דבעש טויע) כאשר נתעברדיטיבד
4
ע
זו ררבנית תחי הי צריך יהודיעמ בחשאי במכתבו בדרך הודאה 'שעבר
ובקשה ע 4דעתידח שיוגמר 'טובך וש ק ועז תמדתיכי טדע זאת מבחוץ
וכדררנ 4א הודעינו בש ט ואולי יזכור מה שדברת אז בזד ידידושתוצ
באדבר רבד חפץ בישועתוינדויתו ומצפד כישועתישראיבבניןאריא' בב א

.רב

חייםאיעזר שפירא

מלחמם דעךלט רראשונד ר רר ואכר ק דוס קוב ואתר רמלחטר ר דד כס שקאלץ
סזן תש-ד ד ר
וכאונבוואר (דרג עקד ש
מ פ וירא שדבא משם צר קם ז לכי אם צדיק מבס ח
א) ע כס חיםויילו
ישוער אל טרסט רדבר רחז ק דרבד בעוד בוץ שלא גרוס ע ד וקטרוג ח"ו עכ"ד ועיי
עוד כר-ת (ח"כ אות כ"ג)
כ) ועי ר"ת ח א אות ב מ ש באורך מתלמיד רכנו דבעש ט כמר עצום ודוכם
שיקובל אסלותנו ושלא חעבכוטריכ דעוזוח ח ו ע ש וכשע מאמרים ששק אות ט

"

(ר ר ובזד יובן)
ג) ז ל רכינו בד"ת מד"ק (אוח ) שמעת בשם רב ט רקרוש דחחר מלובלץ מ"ע
כי צריכץ ככל דבר שאוטוימ כרוך ר בשר זר רעמן אמרו עוד כן יעדר רש" לדלאר
לחל"כ ד"ז כמעמיד ופוסק מעינ ריצרד כשמברך רק על דעבר רקיריך לדיות תיכף

ריד

אגרות ששירין

נא יהצניע דמכתבדיו כסוכן בפשיטות עבז דגג מזד ך בזדיען פטרות
רוחי כאור יעצתי את כדררנ 4טובר באמת ז41א 'יסך 'ק יכו טכמד טעמים
רנר כרעתי שם פיסעתי כי סיפר ידם כי אנכי עצתיו 4מטע מ'בזא אצים
וכיצא מגמתם ותמרתי אז ע ר שנאמר יהדרג בסוד ר ,יראיו כמובן ואמר
רחבם אי ימעט כעיניך אפי שונא א וימד לי תרעומתם ע"י
המחכר יתשובר בטוקדם
דני

קבב

תרצב מתקאטש יעא
בד עם ג ב א"י
כטד יקדת הרופא הגעיה דאדוב ~הנחמד ירא וחרד עושה מוטת
בעסה שכתר בנשוסץ מר משה דר וואי14ךהי1בעיה ק חובב"ו
אחדש ר רן זד כמד פעם א קראתי 4פלזזיענני במדח טופז 'חזק את
דוויק שייט א ועתד
מכדו דגדגי דם ק ראש -מקביים מרן ר חי ס שאוי

באת פעטים באדבד יחיות את רום בבודו שיאבד 'רוסיף להגדי" רב חסד
עם דגר ק דג"שייט א המונח בכית רהו'ים דמרן 'רחם נפש צדיק ונשגב
כמוהו ויחננו במתנת חנם בהחזקת צרכיחינו ורפואתו שם ולהשגיחעי
בעינא פקיחא בביר ה שיו וישים ר פעיו ומשכורתו חד שלימד מעם ה
אלקי ישרתם כי הטצוד רבה עד אק "שער יתמוך וימעד וירפאות ש"א
עמ'ק  5אותו צדיק יםע כי קדוש הוא טאוד דשי ת ירפאדו ברפ ש
,אוימשמ א
וכבוד דראו
ידידושו ס כ 4ריס ם

ע.

בארבי

חיים איעזר שזעירא

קנג

עא
ב"ו עם ז שבס תרצ ר מונקאטש י
בבור ררב רמאדג בתורך ויראךוי ח ובו מודרע אשר
ת שייט א בתוככי ירוש4ים תובב"א
מרגייו

זעייג

ומיד כקשר על רעת ד ודרמז לזר כלאר שאמרד רפעם אודד אח ד (ולא כקשד מיד על
דעתיד ע כ כת ב) ותעמוד מלדת עכר ר שנאמרו כולם ברור"ק כוודע רר ע רגם
שילרר אח כ עוד ששכר וזבולון עכ פ כרווחו דפעם עשר ד כורד ושלא כיקשר על
רעתיד] רושם כאותו זמן כדכתכ ותעמוד מלרח) ע"כ צרכק ליזרד כזד

דןב)-ייתיש י %ס "עי

פו~סגינגיג

1סק

אגרות שפירין

יי"

אחדשחם אחיד 3זה פנ' בת ד היות זה כסה ישע אחד סכסוכים בין
אנש כול3.ו בע הק תיבב ולאשר ממרחק או אנו כולם ירע ולהכר ם
עצם ט בדבר רכות יהבן ר סב מ הה ב ומ הזכא זכו ובכן בחרט
יתכ
 .ת זה שנ אנש שם נכבד ס ע ד ם וחםד ם ומופיג ם בתף ר ד סו ד

נד.

נ ומזה משה פאשקעם נ ח כעת בערק חוב שדסר
רושע פר
כנסו עצמם בענןזה בתרד נם לשמץ בןאח בם (וש כד שלא תהא
י דם בחרת בכת ד
פרטם ת.ותא דב דנא כ א כמל ישר ס) ומצרףע
יכבדו בתור שי ש 'שב עם הני במשפם הדךד שכן אנש כ ז ע ישסו
טעטת כל הצדד ם ש תר ט ,פג כם ואחר שמק טעטת הם תוצאו נא
משתן משפם צדק שודעפ התרה יאמתודטריפ המקש הזמן
ני
ד
עי
זס
כאשר חב מ כסטו ד וכאשר קב הדן את ההר מכמרכם כן קש ל
שרר וק ם
י שכמו יסק השיש ואקדמד פנו בת דד רבה
תא 'קבי המשרד
ע
ולגמור הכי בב סיב תום יהתח' ובגר עבור ותר מארבע 'טבועות 1מח"ו
'ט הפסק חח ד כתוב וחתום משלשתן יאבד
מד אחר גמר המשפט
אקש בערש כ תחט כלת שו כד ישום צד ושובטס
דדושו ט כי ד סם המצפה שועה קרוכד

'שיי

י

חיים אלעזר יטפירא

קנך
כה ום ג נצבם חוצב מתקאפש לא
כבוד הרהג דמופלנ ם אנש שם בעי מדע וכר ראש איש
האשכטיםברחלמער קתעב אשיפ
משל
מילו כוך בס מי דמטב
כסמו מכם.מחף יהמצא סכחג
פה מדי ס קנהן
אתדש
תומ ד דרב ר םבין א ר ומכאן תשעה בחרה גם' קרת מכתב כטד
מעלתכםםוםכח מנא כאשר ענכס תחעהסשרםובןתבטאת אשר
ה-
הרצ-

א.

יעדיקשית

י

א) עץ

מש"ל

ע"ס

גי
של-ח ד שגט הש"ח וש"נ נדר וזחם נט של דר אתקמר ז ל
ט) דר מ
ר משד אר פרץזד ז ל מסנוט עץ מש ל סי מ ח
נ"י
דו
וחתנו של ירס
א) אלו רן מכתטם (קנ ד קרר קנ ו) מטיב דנעו ע"דיישאלו אוהו כדגר ררטנוח

גמךג7:ילךימ"י'9י"

ח ו"

"1ישי

תץ

אסי"

י1,

אגרות שפירין

4פנ.נם ללחום מלחסת מצוה בלה יה יבדו ולטען שאר ת נחלתו בהר
הקודש כרושלים ולמען תשב  14בכל אשר תעשון ושוכפס
ודיעת שב את שופממ כבראשונה  1ועצם כבתחלה תוך רושי ם עיר
חדלה ומכד יגאויה בב את בן דוד מש ח צדקנו וקדושנו כב

ינה

חייםאיעזר שפירס

נ ר ום ג נצב ם תרצ ב מונקאסש יורא
חכ א
כבוד הרב החכם דספורסם ובו סרה סשה ביוי
בתשובה למכתב מום ב' רחמים רק עתה באתי מרוב המרדות סכל צד

א אכחד כ מראש רם ת שהאם 8ה חח" רק סנש א הכיף מ
זהאסת אג די"
כמרוברח וכמש ב
גב בלשונו באר ה מב ואם שבעצם לא ה ת מסע
י
ת
ל
ע
מ
לפ ב ד אפשר ע' צ ר אמונם מפד ק
אכן כאשר נודע הדבר ונתאמת ע' המכתב ם שהגיענ וגם יהסאבד"ק
אונמואר של מ (ולא כתבתם מ הוא הקורא והמאסף יכל דסחנוח ,כ אך
א"
ממעם דאמדה נקרא העצרה ונבהרות משתופם הגם לכבוש עם בבית לבא
במפיגה צדדינו בז במקום שצר כן ראשי וגש א הבוייש רמבעהנ להקהל
י נפשם להצי את שאר ת פל מת ב ת ה בתוככ ירושל ם תובב
ויעמודע
בעוד ישח שמד שבב הוד ר א יקנא בעד ה ותורחו
ומ"בד אשר בסודם אל תבא שש ובקהוים אל תחד כבוד היא שםיסף
רענן אן הבםם נאמן ואנו שוה כלל ימועצות דבר גדול כזה בתור אזה
י יבבות החרדס
מפלגך וחברה צדד ת והחלמת אםפה כטוה לא תתקבלע
דאמ תאם בן בארץ בן בהו ל כ עב הית בשוא ת עדף יבעזה"ת
משמרת אעמודד
הורוויטץ נץ
וב ותר אנ תסה ולא אבן דרכו של מע"כ עם ררב [ר"]2

עי

א) ר סט(דל אגו בא (מלר ט כמלו תדם  1ונפטר ח סין חש"ו) וכתב ס
עמודא דנרורא ן רושלים תרצ כ) וט על חומותך ירושלים (ת ש חש"ו) ועי בצוע"
)וע גס מרש דאועא יישדאל ח  2ע"ד פרשת רדומת)
מש מ דסצרים (אוח ל

י)

בז כנינו אמר או ודד,ן אשו עיקדרישיב ריחק רוא רבוללים דדמכעד ג וע"ב
צו-כים לדתייעץ עם -גשש רעועל מ כענק גת דח רב לעיד-ק ירושלקמ ועז סובב
רמכתב
ג) רפא דכאון מוד"רייסף אל סלך כד"א ר -ד שדי מם-א כולל שוט ר עץ לקמן
ס רם א ערג ד

אגרדת שפירין

ייז

אשר בעת שנדברת חד 1בסאריענבאד 'בא בפושרז ע"ד התממת הרנטת
בע ה ק חובב ובמושב כמה רבנם נד 41ס ויר"א כמו הרב הגאון מפארראת
ה מז ב) והרב הנאון מבאסר של ט אד)
(ראש וגש א הקאגצלידאר'י
א הדס 4מעשד 4ך אחר כ"ד פר ולרוםף ע4
בפ רוו בתנא כפזי .תנ
ב ד את הרב הנאת וכר שהסר רו ראש
דב דצ את ההנ וכר
י
א
ר
י
,
מות ואז וכל
הלוחמם בעד כרם ה צבאות באה ק בצרזף הב ד"צ
י
ש
ב
יהות בראשם ועל גברם הרב ובו ידב ואב ד וא פוא זאת עש תם עתה
יאחח את הטפר ויהנח את דעיקר ובכל הטכתב ם שקבעת בעגן זה אן
זכר לסו מהתססת ד נ ם מומת ם יקנא ם בעד התוה ק והאמונה
ואסן ס לתא 1וטרתא היא 'נב ער הקודש והמתחות הדורשת מאוד
יאנש ם חכם ם .1דועם נשבס שראל יאנש חל נבור מיחסה "עומת
 .את אד קבכי עבר זפ גה בעגהרי)
ממשית רבנ המשרד הצונ ת אשרטמא
ואבקש תשובהעי רכל כ כויו מוקשר כנ  4ואשר פג תם א 4בררך תחבויה
כזה כנ  4האם תחשבנו לפת אםן וכו 1ח )1יהויך אות'שויי או אתם
(חליהל ככה היא גודעתם יחכם ם ונבונים
וה ש ב שופטט כבראשונהוועצנו כבתחם ברצעים ער תהיד תוך
למון עםטניה ושיעה זגאולה ב אגצב נ זבוח ט זפנה מובר ומבורכת וח ם

.ה

י

ושוכם ם
החותם ברנש כבוד ושלום מזקרז בראו ומחכה התשובה

חיים אלעזר שפירש
ד) רגמו ד כן צון וועזעל ז ל (נפטר כ ד אדר חצר"ח)
י  1ר רוועד אשר
ר) רגמו ד בפתל ט-מלכרם ל (נפטר ג אלול חצר ה דואר
נשלח מאת כולל שומר ח בחדש סון חרפ ט לסקר ולפקד על דנדךח ח-תנדגוח מולל
חכדים מדוועד ד ר אברדם פריינד מנאואש ור דוד קל-ן ור מדדכ פ רטט ז ל)
ו) ועי בד ק תר? ג מ ש רב מא
 11 ,לב גדיל נאנ רמדדים דארט ר שכהוככ
רישל ם שד לדם רב מוהר מורם מעם דוא רגד צ מדרי ח זאוענסעלד ל שעמר
כחומר ללחום נגד רבנ דמשרד של דצ ונס ודסורחיס שם כ ע כ רגדול ם מכל אפם
ארץ תמכו כידיז מגד ומזד לגדור גדר ולעמוד כפרן וגם לעת זקנתו כאשר סבבו
תרלכון אקד יחידים מדאגודי ם שמד אכל רוא עמד בצדקו כשאריח כחו כ לבו ד
לר אמנםיחד ד"ידים וללז זווד שט רמו רמונטים ומהעמל ם מתתבולות
שרבוח לרסש תחת רגלם כל לוף ארץ רההא טורוי"ט לרביא לרב דארס ר ביררשליס רק
לס שיד כפות וכפוף תחחם למסעלוח שקרותם ודם עד אותו שרוא גרר אחרי
לבבם ולא שידי באמת משרת כקודש לדחסו-ם ראמיח-ם הרוא רי סנרגם ידחס
יעמוד בשם ד בעיד ק כלת שים ספלגד צדדית כ זר נוגע לכלל שראל בק בארץ

י

יצ

טדי

י

ריח

אגרות ששירין
קנו

ב ר וט ב לם ו צא תרצנ מזנקאמש יע א
אי קריא קדישא ד רופדים הם השרידים אשר ר קורא ת ח וחסיד
ע'יץ כוים אדומים כוים ברור ם זכו ראש ועד עזיהן היהדות
החרדית בעיד ק תנגב א אי" יפ סהי'ז יבורך
קרת מכתבכם טוס סז חשוון נכון דגעג אס נא לפע'א סבא א שר
כוחכם ות 'כסיאור תא קנאת ה צבאות תעשה ואת 'יחום מזל פור? גדד
ראיטונ ם ויהבד בן הסמא ובן המהור זד תם קדוש ם מופרש ם מן
שג
ינ כתות וספיגות אשר את ד לא דעו ותורתן לא שמרו ואתם חדועם
כלביס
סגיה ישם ולתפארת התהיה נאוה ברוזי ם א ומה כנדניות וקורא אנ
ע 4כם כ חיק ה עסו עקב חב' נהית למזמור 'יעשות ויק-ם בכי דבר
הגמום 'סי שוב ד'טן בא ע' טהרות הקוהם
קר דר שתכם כבר מ4ת אמרה במנתב באר כות שכתבה יטו
חכם מצדן ומתרסם א אשר העתקתו נשיח זה מקרובזע סופר כוירו ה ח
'א הס וחד נשדתכס המשארה ה ה הרה נ וו שהר אשר~ע'ג מרר ות
שעמא משם תדרשט לא בדכפל דדברס תחק הענן רק קקוואמט וד
עמכם ,מען תשבין בכ 4אשר תעשץ 'רומם קק התורה מ ראד ברחובות
הנדרנחי אטטה המאישת טאבות ט בהר הקןש ברושי ם יראו כ' עם
הארץ כ שם ה נקרא כס
 1ה חלק עסכם ואתם סדתם סע ר ד שמד ואח סהכא עש ת ואעשר
בער כרצינכם ודעתכם דטובד במסנ ממש") בבע ויה ד שועד ונזכה
ן רג'ות וידתניות האמת בג ת עקב אמת בב אנצב ב ושובט ם
לקבי
תוק רכם וטכבדכס ו דדושו ם כל ה ם ם

י

יז

יע

עי

חיים איעזר שפירגד

וכץ ב"ו ל ורמר רק רורשם טובח עצמם ומשסחחמ ונצחונותם ובג עתם רפרט ח ולא
טובח א ושכשתר שצו-כד לר וח בלח לר לסדו עכר ק (טד-ק תרצ ג)
א)עדמסנע משרנפכדתהטאוחו)כמכולהשלםעדקזיבבא
ר ל מ"ש כשם ת ח א רמאמץ ומקץ ועב 1-תמד על מד שדדתסו בשם בדושעטת
שאלת אסווה אומן לדשומעים אס קבלו על רם כולנו חר סם ז בשביל ש בא משיח
צדקנו כ-ט כיוס ררוא תמד ושאל דנ ל ממקור לזד ורגע כי מאוד רצר לבב אם
בלבבו לא כץ וירגיש נפז מ וחו כרצון סוט למם נ קרהגלר כבוד מלכותו ואחרוחו ת ש
עד שחשב עוד מחשבת פגול שדסופר שב פלטד קולטסו  -ובחמת מ ש טח ר רוא
פל טת קולמוסו ולא קולמוס של לב אסח ונרצר לארבה דכורא ת-ש  -עב ז ארשום

אגרות שפירין

ייפ

וצח דנוים נתשו בקורר דדכריס מביארים בספרו של דגאון רכשככד ג ז ע ערות
דבש (ח א ררוש א כר ר ולרושלים ואח צמח ובו 1וז ל וח כ כל א ש לומר בלבו
רכש ע רר ר מוסר נפש על קדושת שמך ואם אן אנ כדא לראות בבגן צון ורחזרת
מלכות ב ת רוד אמות על קדושת שמך וע ר לא ד רואות אפ כנין רושל ם ורצם ח
קרן דוד למען תקדש שמך ותרחם עלכניך רעלובם ונטושים בגולר דסובל ם על חודך
י ע שקבלו על דם
ומקרשים שמך כרכים עכל ד וכן שמעת מאכוח ורכות דקרושיםו
כסאח (ועוד ותר עבך לגרם אאזמו ר דגר ק ז ע מפר ק כעל שם שלמר שמעת
נ מ נעור מפד קרשו ונשמע לרם ם מאג ש כתוך מחק דכורו דקדושם כ רוא מקבל
על  1למות כסורים גרול ס ונוראם (ר ל] לחתוך גופו חח כות ורצועות קטנות רק בשביל
שיבא כ ב מיד מש ר צדקנו ותסמר שערות ראש דשומע תודעו ומב רו לאותו צריק
אמת) ובודא מצוד לשמוע דבר ח כנל ורוא מוכן וסמוכ ם לדברי דיערות דבש דג ל
רמס נ כק ש רוא בשמע ישראל וגו אחד ושם מפורש כפ רש ז ל ד שבוא אלקנו
כי
עהר הלא צלק שומות עעז רוא עתין לד ות ד אחד שנא כ אז אדפוך אל עמים וגו
ד אחד ושמו אחד עכל ד ומס לא מ שאנו גנח מס נ כזר על אח ד  17712ד
נתגלר רק לעת ר בב אגצכ כ כגז מלשון רקדוש רש ז ל א כ אן לו סס נ על אחדותו
ת ש וגם אח ר בג געקרס שא מרם דוא אחכר לו ככל ום שנוא וע ז צרכן
מס נ וכחכת מזד עוד נכמר רובתי כער ואכמ ל
ובאמת מר גא כמס נ אן מחו כים וק על שלשד רכר ס ע ז ג לו עריות ושת ד
ולא על שכת יבכר יערו גדול ראחרונם כזד ע ן כתשו מרר" אסאד ז ל (וע
בדברינו במנח א ח א ס ע ר ועוד כממד דוכת ) רדלא שכת חם ראיתד מג ע ושפ ד
כון דפסק ק כדא תנא דשבת דם רא ל כע ז כרלסקגן נו ר (ס כ ) דנעשר דמחלל
שבת לבד מומר לכל רחורד כולד ולמר א צ מס נ נער דשנת וח רזרו גזר כ דלמרו
מקרא' כש"ס אמנם באמח קשר עוד ותר לכאורר מ ש מרארין ל כסדור (מנחת שכתן
ועל מגוחחם קדישו את שמך לקבל על עצמו אז מסנ ודלא על קדושת שבתדיגי
שלא לחללו א"צ מס"נ רק לג דברים דנ ל (אם אנו נתבחן לרעבר על דת) אולם
לק מ דבאמח רחסיד שדוצר למס ג גם על רכר שא צ לזכות רוא לו כמו ירעב אורבו
וכמ"ש ררמב-ם ועתן מ"ש נפרשח דרכ ס לעגן כ נ אכל כישראל גמור ודא רוא כן
וגם ממרת חסירוח נשאנו מחף כ סוחר ומצוד למסור נפשו אם כוער בקרנו ארבת ר
חרדתו ושמונחו לער קימח ונהרע מ ש רתום ~בפ א דחג גר) בשם רמררש כ רקב ד
ורשבח ושדאל אלו רשלשד סעידן וע ז כ אץ כלעדם ורכל חד וע כ מובן ממילא
דמם נ כאדבר בער שם רח ש ק וכן כ וצא וגם כשמעוררים כהפלחו על רגאולר במס נ
ד לעצםנו כ כבר מסרנו נפקדנו על ככר וממילא לא וכל שוס
או אן לנו שוס נגיי
מקטרג לעכב תפלחנו בשב ל עונותנו זד ל וזרו ל דכונד כתהוד ק אפ כ כנ שתא
חרא א רררין כח ובהא כדקא אוח (דינו במס נ) פרקינו לד מן גלותא ובסרט כ
אמונת ביאגצנ"כ רוא עתד כעת תנועת רקאלאנ מטען (כל שוב וחג כא דא ח לרוז כמו
בנתכוץ לרעב ד על רדת ולדתחנר לבג א ותושב אשד דמה רבם ננ בל רח
וכש ש ותבאו ותסמאו אח ארצישצריכין מטנ על זר אפ על ערקתא דמסאנ מב ש
ד אחד ש ר כב אגצכ כ
כדבר רכולל כזד ער רראש אמונח אם תת מציאתוית ש
נע
ואשר דמינ ם ורמסיח ם לרעכר על דרת ודאמונד דם (כ
"וד ד) מכנ ותר מן דנכדים
י כשעד כ לןאריז ל (כונת ק ש דרוש
ורנר מ ש לעיל על דמס"נ על כשגצכ"כעי

י

אגרות ששירין

רם

י

קנז

ר ום נ שופמים תרצ ר מתקאטש ע א
ב ה אי
מכתבונ כר כ בן תורה הוא
אדסרו אכנדו ולא אדעהו אך
י
ת
ז
ב
מ
ע"כ אש ב ספג כבוד הדתשי תורה להמופלא ונד סו ה אפרגא
ץ טענדלאוויפשא) גי 4יד אוננארן (כך חת טת דו)
פייבי
הנה גרברשאיתו הארוכה כמכתבעוז חבזן ובקשתו'כתוביחעורך דן
שהוא בן תורהור א ,טנ ח מלמחות ננד שרוצ ם יערב כלא ם ה מ בבת
ספרשי גג" ה רא ם אשר דמה בל תעריבזת זרות הכטות וישובות הנגר ם
ורבןשי שראיז ע (בעל
ערבו 4שוד הם וכר  -חם ל לזרעא דאגא
יאשר עומדעוד לגם ללחום
רה
וז
אבכ
דרכ תשובה) עודליועץ או להד ח חוי) א"2
ננד דהערונזת דג גארץ תלאוכזת קם כשזדר כדורנו (יה ה עסו ועסגו)
שנוח מזהו סב ם גודעות שנבגדו בזד חל לה ל טעשית זאת .אדרבר קביה
לדעת בפראקצי"ע בבחינהובנסין כ הנוט ם
הא
מאבותדנרוךזתעערודעובדותמכ
י לעשרת תעשה עוד הרעו יכל דתוה ק בהם
חה
כז
.הול
כם ב
4
ו'דורותם וע 4כי דורית זרע ישראל וכבר אחז בר ה ןכ חעב]בפ.4נחא
דר א דר" כשגתערכ מתן ד במתן א ופסקגן ברטב ם כר הופיע שלא השו
רק מתן א משום דכשיא נתת לא עש ת מעשת בדך ורנ יש להמלץ בזח

י

ו ) בד ר

אמנם ובו ח ל אך עתד בזמננו בעוד ר אק 'כולץ לעשוח
י
דאדמ1כעאנוחכחלסקו
בד
נרזז רקץ מהארך ונמעט דוב דרעומ ודצרומ רנאותעל

למעלד ולט
 11אמנם עבז ש קצח חקון נזר כמר שנמסור נפשם על קידוש דשם ככל לב נ
כן אם אץ נ %שום מע ט ודרשעמ ער לדטליא דנד ע" מסירת ששנו לרמצים
אז מתכפרים עומת
מתכפריםעונותינו וכו עכל ד ומעחר אם ע' מםנ רכללי
יר נשער נ) וכמ"ש
רך
מו
שרם אריכות דנלוח וע כום כיאגצב ב (ע"-ש מקודם כסמ
נז
צול
ררמכ ם (כדל תשוכר) שאץ שראל דנאלם אלא ע דחשובר מעויהידם יכנודע
ומב ש אס רמס נ רוא כמחשבתנו באמת על כ אנצב"ב שזדו תכל ח רמטרד רנרצד
ע"

וכטוכן
וכתכתי רק ראשי פרקים ותן לחכם שחכם עוד ומאוד דאבד לבי אם יצטרכו עם
ת ח גדולם שכאר ק כמו לרתחיל ללמוד א ב כזד ואשר נכונים דכרימ מ-ש ככר
לכח ד ונם כבר ברפם כח ד"ח [ח ו אות כ מדחנברות רגע"ד ר"ל ב ותרנעיר ד
נ נח

יבא(צבניטונסס דיתיא'

יע"ר
יייארך

א) ר סנדל דיש בד ורמחיבחא תורד ודעת כרזקלץ נ ונם רכרלל כספוילר רשל
כן ס ב שמם
ררכר שנם של ח נ אלול חש""
ב) עמ ש ס רם ט בדג ר ועי עיד במפארת בנים פ מיהי [ד"ר כשח ] מ ש עוד

אגרות שפירין

י"א

חוק וגז רר ק ל גז רד עב דא
דגם אם רות המושל עיד על בם אנום
עפ-
ב ד ם בחדש,ת עוד יהרוס ולערב
רבטיא ונם טרם ב םיד לא עשה מעשה
רמהז ק ם עור בתורתו
זרמ נם בכת ת ת ור רטוב רחם שאר ת
לא תטכה מפ זרעם עד כאגצבב בצפת צפט איו תש ימען כטד
אמוטז שם תורת ,בב ושע מ וגאי ט בקרוב לן הוא דעת מ עפ
הת רה ודרך אמת שקבים מאבות ט ירמת ט ז"ע
י כבד
עיר הזבר מ ש כת ר צחק ארחק ימעשה ורא הן חסת
ע
דמון הנ לז ף שירא שמ ;ל וענ ט רואות וכעותכי הום נם בתסכתם
תוה ורא
"כתתם מהרע בנס העאם טמר אן בהם סתום לאט תר
מפרטלנדי את עדת ד  '11ב 1ער 'דבר טעם ם הרבה לשנהעי
הנפסק במכתב זח אך אן עת לדארך והמכתב הזה הנענו עוד ימרחץ

ע.

נחית.

.נם

ש.

טישטש (סדפאסט רפד) ימפנ טרחת כטת וא בראה ואחר עד עתד

רע סרג כככ"י מ
תבוא לב ת יא רצ ת לעבד בבי תאחר
כ
מיש כח ימחות שאחזי (בשבת נד עב) ומצאו אוי גם במד נתכם עוד
אזה שרדם אשר ד קיא שחזק ,בדר התיר ו חח-ו גן דמתפרצ ם
אחתה בברכת כוח מ חיכםם
חטם אלעזר 'טפירא

עי אי

קנח
ומכתב שנ ידגל)
בה וחד פסח שנ תרצו טקאטש לא
ד ם מפלגם יסדם ממ 4ת ת וטת בתא
כמד הקרם .תחמ
שובס ם עד עד באנציו ב בכ9
ןתורה ודעתן הע
ע ן בח בורנו
שאלתלם אם לשנות נוסח התפיה ובו הנה תוכננוי
שרת מנחת אלעזר (ח א סי א) כ לנוסח ספרד הים שזהו (א מ נוסח ספרד
ומורק ) רק נוסח שער הכולי סרבנו האריז ל סותר לשטת
השפאנאי
וכהתפיר בו כ א וא ב מגו וע בחבורנו חמשה מאטרות טמר נוסח
התפלה אך אם נם ממסח המבורר מהארז (כמבואר בח חכינה מאמרות
כנו) שתר לוגמת לנוסח הרב התג א ד( 4אשר רק ש ט ם קטנ ם ש ב ניהם)
בזה אן חפצי לחש ב
ואםללינור עם הנער ם בת ת סח ק לקוט אמר ס להתנ א דל הנה לפ
ין לענס ומטהר ם
דעת אן 'התקוטט עם הסליד ששונהבז נ הטהקיו
הלב והגפור ודספורמם א צ ראיה וכאשרמקובינ מפ רבות ט ואכוהק ז"ע
וגם לנער ם בתוע אס המלסר חכם ומבן בזה להבגם לפ דרכם אז תחנכו
ע ץ ב רגען ואמונת הש 9ויוכל לדות תועלת גדול ובפרט באמער קא אשר

יד

י

אגרות ששירין

יטב

נבר דדפקרות והמנות ר* וכל כדצי ררבד נפשות מ שראי בעה
עב בשאר רשאיות א צ וא ,חפצ *השב כ
ר ע 4ד ח כמוכן ור 4
כבזד אדא אם רוא 4קום ד ת או יעבו
זה עזרוו בק ום  41מור תורתו 1וצ מאפיד 'אורד בב אנצב ב בענ4א
אי

הא בהא ת4א יענן

ובזמן קר ב ושובט ם

חייםושיעזר "שפירס
קנם

בד ה אדרה תעזר מתקאטיט ע א
כבז ד"נ חבב כיבב ודיך "טראל רב פעמם מקבדאל הרב
יהדס  1ש טרב"ןפעי ם לתורה ב ראת ה
השון הגחי מעתומגדי
מהורה מיה יהושע בוקפבוים שימ אק אבדקד נאלאנטא --
מוכםס
ברך מחת וברך לו אש בס בברכת מלא סבא על ראש שטחתו כילת
אהבה
מכתבו עם הפדון
גע החתן התוב של
עבג ש ח1
ות עלה פה בכל הפ רוש ס
וחם בת"טבה בברכה
מ"מרשה יעדר הש
אבר מ הקדחתם  1ה" בשעה רבה ומשלחת ו דור נחת מו ח וב ב
מב"ה תדהה ב ראת ר כ %דים ם בכם ם ותכה לחרבן תורה
רצ -במהרה
בתור
ממהרה ד ק משע 4מ" ם בשמחת חשים קרי מסבב בבוא מבשר סשסע
שלש זהמצ בב א
רצ כסוג אטת הקשש ם דע *שטח דוק דרשה ואשר מקרו בחת ק
נפ ויצא קם פ ע"א זפ אמור ?וורבן ידבו ובזבץ זכו והננ 'פויח רצוף בזה
דרישה להההק ה 1
א דץ'אר
י -ר מהע

תץייז

ידור,
=דח"

ח"כאיעזר שמירא

א) עלל בפאפא כשח חרלץ לאמו רר שסף בצעוזחו וי לדמר אצל רדוםץ
דגמו ד משד וסף ראפמאן ז ל וכקדסח"ס ס מאר מ מ הים שר דיס"ז בפאפא
ואח"כ בטיקח"ס עז ק) רבו יטוכרק ר דגטו"ד ,כמואל ג"כ וצ ל אכד"ק אתסדארף
ףעף בס ועלית שהמל במכתם יארז נחל רחקשרחע לחץ עת שן בשם תר"ס
ושא את כע של רמ"ח ס חים כלאך מאיעל וה סטז על שלחץיין
שנם ומשם תר לדבר רעלם רחסיזת רען לנסת לתעו בעל ררכ חששר תם

מא-פגמן כשם תר"ע לאבר ק מאגשדאדף ששנת
ק בל ססמ מסעת ועמים דעת דתחד
לו יש בד נחלר ~דעסיר תלטש-ם רחן
יפע לגאל עמא ר מפיסם בצחעע
ח-סס סאתו ספר אור פר ררטע כ ח
תש ר ח"ד וי
ש נו
רוג

יקד

=ק

אגרות שפירין
בה ום ה  8ק פ תרופא מונקאטש עא
כבוד קרת ראיופ ם הננד ס תורנ ם ו רא ם טוכם עדן ם איש
כפ מדללו בזרך דע אנש דק ק רעטג שובט ס
י פג חצות גם
אחדש ה הן אן זה דדכ 'פזר העצות ולבא גם' צותע
י מהות הרב או ד ן וב וצא
בעגנ נחיצות ,זית אם שאיונ מאזה קרלרע
שרוצ מ לקבל אז אש ב מפג הכבד אסנת הפעם נדרשת והננ לבקשכם
בעתר ותחן ולמען טובתכם כ רנה שמעת דמדובר יאשר דרנ דמחג בם
כבר נר סמכ זדריויק סענ צא שנתקגי שםיטובד וברצונכםיקבי 'רב
ס חאי וסף בוקסבו מ נ בו יאותו צד ק הרג הנאון
וסירה הרב
הטפורסם טהרי גוקסבו ם ש 4ט א אבד ק גאיאנטאע"כ ה1נ מאוה ואתיבם
ומקוה שתחוקו יוגד בעד עצת ולמענכם יה זאת לטובה וזכובו ונחת
תנחתו באיש כזה בעה" וכיבד תורתו  1ראתו הנד ימד דרכ ד ויהנות בג
אדם 'לך אתם בס מעחות הדעת ותבונה ש' ר א ו'קבוע בלבם לטובך
מאת אב 1ד"נ הגאון המפורמם ובו אבודק גאלאנטא ותשסעו 4קיל ותתעננו
בדשן נפשות כם "צי ח בכל עגנ כס חטכםס אתט כלס עד ב אנצבב
ד דושתו ם שוק רכם

וכ.

י

חייםאיעזר יטפירא

קמא

נח

המ בענןבח רתצר דסדנח שסחובכאלחתתדע
לרתתוערלודתורבם קלי
להם זחייבו בזדון או בשגגי 'יאן ור מגע כלי
לק מצאת אע מחוב להשמק במחם נ עפ דההק אסויסיע

קי

באפם בל דה לבא כח הצןם והמנם ואפקום "טראל כש רפקר טפ

"אשר דעמדו כקאנר דאמ שלדם ק סורר ומדה סדרך התורה הב"ר

דממת ומדח את יד כנ בהעברא שע נטמזום שמשם תצא מעת
י ותוה ק והאסונה הסורשה מאבות מ
ואטקורסות על ה ועל מ21חו וע
ע ועז סחו ב כ א לעמוד בפרץ ולמחות בססנפ ממיט
ורבות"מ ו"ע בדי
וכי א'ט ואיטה מנער ועד זקן "תחוו דעתם בכח רת הפארלאסענמ או
הם"ם על ל מטע הצ ת ת דג ל הם מסיעם ל ד עובר עב רד ומתנ ם ד
אשר לא קם את דבר התוה חאת
לפחמרם ודברזה כועב בתרח
ריאש וליותא דרבע חו
את
מא כ א יעצמו אל כווה בנחי
ובע קר נח טן השפ סק הכי רען דעת כמאזכן עתה כ אט סושבום
את שטם הער 1ען כ ראש שר סדך ח
ועחך"ם השרה לק םדרשי

עפ-

אגרות שמירין

,סד

ו רצונו וטאווו כעד לפסעובו להפארלאטענמ
(קארפ רוס) האדון הנכבריכ
ומענאמ וואהלען בום ובו טנ לא תזועו וככח אבקש טבל אנ ש ח"ו ובמרם
כ הממשיה והםנ סטער וכו בראשם עשה ויעשה מובות העמדות הקהיות
אהב ושילט חובות הם (סאטרוננ דער נעם נדע 0הלוואות ועודיובות אשר
אן באר פה והש ת הצתן כח לעשות חיל מה לבבםיעשות חסדעמנו ועם
דת תורת ט עד ביאגצב"א ויחשומע ונעם ותבא על 1ברכת מוב
אור כ ה 'סב תרצ"ה מונקאטש ל"א

חייםאיעזר שפירגד

ליזהח שיא להאטין לשוס דבר רפום או כתב אם שלחו בשם ורק זהועיקר
בנ"י אחור תעיד התימת די ממשא

חנק

קסם
ב ר יום ג אדר ח אדר חרפ ה מתקאמש הדא
קרב מלצת עגם המוכז המחלג כתוה השטן אתר ראת ה ות ק

וחשד סדה חזם פריעדטאן נ 9מלמד להוללמוטחה וטעהקבק סאמסאר"

אשר גידע ומבר קאםנא מעזו ועד עתה חח ומשפחתו רא ה עד
למאוד סב ת אב 1וצאצאז ודוא דסוכז ם ק ר ת ח ר"א ואאטרר הגהק
רבן של שראל זרע בעל דרכ תשוכח גסכין הרבה סאות אגש ס ת ח וגם
רבנם אותו קרא וקירבועל שלחט באשר החדקו לר א אם ת ות ח ופוק חז
קר סהדותא מאן גברא רבא דקטסה ד על אטנם עתה בא עליו מחלה
אטשה ר"ל הש' רפאהו רפואה של מה מן השמים בתשחי ב"כ ונאלץ בצ וף
הרופאים מנסוע למרחץ יבלם לע ר אבאצ א ופואסע ע"כ נא מכל קורא

א) ררשעם כים נגרש וכס פ זיפו ודדפיסו כשם רבגו רברי שקר וסרטך וע כ כתב
רב מ על רקו"ק חתימתו כב ק (וע ל אות ר ורם ר)
ר"ששוצ9צ י431ףיסבא
נרספ פוב ו
יום 44איפפ=' חרצים מוזקפי* ישא

שחייו

יישחר

"'אא4

1

שי"

פפ לפזם  1וש91יעיי חיפ או אב פ קיפחו בש.*8

ורק זחו

שקר כצ"ל אוגר"קיר

אהדנו יר' מהיש 1

פו"ל

א) רר ר חפש רג ל הדרג עקד-ש א רשכרעות תש-ר ר ד

[כס של איש חסיד

יצועק ח 4ס ח"ד יעקנ ז"ל ססוגקאשש] וא"ק ר סו ד צבי
כשריד ומו"ר "כרדם יצחק כ טיילאסק די"ד ומועד מתוראכיאנרדרוןי דבר ויוד
שי

לחך שן"כ

אגרות שפירין

יגד

הסכתנ זבערט מאנש "ח,קז זלתסכז כבנוד כד ש שנ רפואתו בטוחה
ם נפש קרה כזה ס שראל ה ו וברוב
בעהי ואןישער נור הטצוה כ'
ר ות גופא ונהוראסעי א וזרעא חיא וק מא והגם כ אן דרכ לבא
הציחריב
במלצוח כאלו ע 4דעתא דדא גברא ק רא ש ח 4א גדרנא ואבקש מם מכל
םיע ייתמוך כ א בדרחבה
אנזק י
הס-
ונזכה שועת שראי כב את הנואל בב א הסעתר בעדכם

י

חיים אלעזר שפירא

קסג

ב ה ום נ יגש תרצ א סונקאטש ע"א
כמד שנ ם טתפיל מומפ*ם "פג הת בה
יפלא הוא בענ כ כתה
"קע שם ומדוע לא עשהרצי
ן ראו הסבא
בר הוודב פ כסרון וגםבעי תו
קד שא דנה צ הכהן רנדול האקובל א"ק דמפירסם ובו מרנא ורכנא הרב רב
ח ם שאול דווך הכדן של ט א ש פתחו שם בסרון צורת דדית ש ן שם
אצי הצתן חקדהט שי רטב ז"ע בצד מן כנראה שט פתוח בשנ ם
קדמונות ויוכלויהקף נם שם בד סנם או סתם הקפות כמבואר בספר
וכהא עובדא ד ה נכ לפג סר הרח ש
מגד ט שר ס למרן דב דע 37

יחבר  1ש חו והמה בקשונ
ככח אז
רל
מוו
או
דורך שי נ"א ב בחלום דברו ב
במכתב מ וחד טרם נסעת 4שוכ ט מארץ הקדושה וכבר השתדלת בזה אצל

עי

מבדינו בצפתויהנכא ם ול 0דח וכולם הבטיהונ והענין הזה הואעגן גדול
מאד וההוצאות מועפות דן מפתוח שם הטתה ואן קח ואן עונה ומדוע לא
יעסוק בזה כת ה בה 1ת 1וטהבעגן גדול רזהיקודותרצון צד ק הנל י"טובת
כלל שראל ששכלן לעשות שמה ג כ הקפות
דידו דושתרפ באר ואהדף

היים אלעזך שפיךא

קסד
ב ה ום ד ל א לסב חריץ רושלם עיה ק חובב א
בדיות* פה עובר אורח תסע ללגהעימר להלולא דרשב" ז ע למירון
ובסקוס הע פה ריר דוד כא רנאינו ב"ב מצפה לרר דטש תא ב"מ ע אלו

א) מהבהב לרר ג מדר

אשי

ועלג מרגל חת ז ל

ליד

יסו

אגרות שפירין

בקרוב ובראותי התקנות הנלית נהג ת מאיד וכפרפ בשמע נם טהכלת
הנעים בדבר כ המה מק מם אותם בלב ונטש הטה ובניהם ע"כ נעתרת
לבקשתם לרשום הפור ם האלו כ מצוה לחזקם ויתומכם לאותו ב הס ד
בעיר ק פד וחבר אנ 4כ" אשר ראוך כת ב ובפרט כשמע כ המד
מדנרדפ ם וזהו מם מנא מ 4תא ב מ ם דאלו כמבואר בדחדלע כ הננ טחן
'דם את תעודת  -תודת וברכת ה" ה עמם ועמט וטשע לנצחים גבע
ונזכה יראות בב אגצבב ושוכט"ם
פ

זאייסנאיעזך שעירא

א) דתקעח רנ ל נעשו כשנת תרפ כ בקוט רגאבד ק וגקום רב ד צ זצ ל ואח כ
נר ות רביד כירבעלם עיד"ק רוסיף דברים דג ל [ומחמת חביבות ח כת דקודש רנת
לצלם כח ק מד שב רכ ט כירושלים עיד ק תוכ נ] (וע" ס קול ג)

פ',44פ':יעי"':ש

'/

אגרות שפייין

יפז

ואלו דם דחקנות
בידמ"ד קרל ראים חסידים כע ר"ק ירושלים תובם"א
א) חכר דחכרר גול לרות כל דוד תרד שומר תורר ומצוד
ד  1כ דוד' חרד ומדויר דד נו פאת ראשו וזקת ד  1מגורל ם כרח גם מספר ם לא ע4ד
על זקנו ו4א נדל בלורת ודד לבוש במתכונם רמטור לו מאבותו דודם חרד ם תושג
רושל ם
ב] כנ  1ובנות 1חנך בחנוך ר שן ומסורלנו מאבותנו ולא בשוס מקום או ב ח חמך
זר דנרוג נגח דת ת לכמס אשר
אשר לומדים שם עבר ת או שוס שפר זרדן וצאמבלי
לומדים שם בן ר?דרים כתב ולשון שינו)
נ] בנות  1ילבו בכנרי צניעות כ ת צואר מצומצם כהי דים ארוב מ גנדידם מבסד
לנר פ דארכובד ראנפלאוח לא יד 1מגוון עור (ל נ קאל ער) ולא ד  1נראות בשרן
מחוכן (רורכזיכט ג) שערות ראשן מגודלות ולא בסו ראשן בנובע
ד] חבר דחברד לא נזל לד ות מ שומור לחבר בא זד ערד או רסתדרות חפש ת או
נסמנות ושוד ן
נצדו " 1דסהוו,ה
דהפש ס
הוסב:הנתהדק ס
ד) תנא צבון ורנדנת חבר רדא תקוד עקרית אסר אנר כולר לדשתמת עפ שום
דחלטד שתר ד כאזר אדפן ש ד ע רובדים בולן או מקצתן או אפילו ע' רב ונאון
מובדק ר מ שד וכל חסר אחת מן דחנא ם רנ ל אנד כול לר ות רבד בדחברד
 11כל חכר מחר ב לדאבלל כקבעות ככר מ רחכרד ולרשתתף בנדבותיו בבל
דו?אדח דדרוקזוה לשם דחזקת ונקו ב רם ד ולשם רגישת נ דם ד דדוצאות דקשורות
עם זד
ז) כל תגר ש ודע נחבירו שעובר על אחת מתנא וצבון ורנדנת דחגר על  1לדוד ע
לרועד
מ שתנדנו בתנא וצב דחכר דבל מ ש עבור
ח] רועד צףד
לרשנחוצבעילוןרתני
דדבד רנ ל או א זר עברינות אשר ראו עפ דוראת
ח  1אפ על אחה מתנא
א את דענהן ללא כל חנא
ד לדוצ או על הועד
ב ט] נ דמ ר שונגע לרו
ילרהפלל לא 'ושכרבו מקום שיבר למ' שרוא עומר על
דחברד
אחת טתנא וצנון רחנר רנ ל ולא צורף לשום דבר שנקרושד ומב ש שלא נתן לו
לרתפלל לפג רצבור או לתן לו על ר לחורר וברומד בן למ שאנו חגר ועובר על
וצכ ק רחבר רנ ל לא נתןלו לרתפלל ג
מירצבוד או לתן לו על ד להגרד
לפס
אחת מחנא'
ובר לבד אורח דנא מחוץ לארץ גחוך ל וט דראשונם נם כעזרת משים של רבירמ ד
שוקבע מדחברד להתפלל לא ושנר מקום ישיכד לאלו ררולכות בשערות רעשת דגקרא
בי א דאאר או אפ נפאר נבוית או דרומר לפאר נכריח או בכובע או דסול כות את
כגירם או בתותהם ח דספר אשר לומד ם שפות זרות או עברית נם את דרולכות רן
או בנותידן כבגרי פו-צות ח  1כנ ל על דועד לרשנר לטנוע אותן לדהפלל בעזרת גש ם
של ב דמ ר ש וקבע לדחברד לדתפלל על רוער לדבריו לפני תקיצה שופר או קריאת
דמן'לד כ אלו אשר איל מחנדנות בהנא' וצביון רתבד דנ"ל ונשים אשר אגן מקימות
שרברגוח  1ומלבוש 1

"וי

יי

י

",

ין

ית

"שי

אגרות ששירין

רטח

קמה
ב ד ום ד הג 4מבי תרצ א
ב וכן
כבוד ידיד דדג

רח'

המעף קרת מכתבו ומפגי רוב טרדותי ושיטת מזל  --ואחר עד עתד
י שן ת מנח א חיק ג והרק ר
וקימתי דים מצות 'מירוח מעת חב כותחי
תורד מהד רא ב ג ד דנמצאים ,ד אצ4
כרצוף ועוד דומפתי יטובד דברי
ד
י
מ
בקבלתם
א רד גער ותענג ע 4טובתם ויודיעג
מר שרוצאתי י
ויקראו
עם קרובו רעי -
עתד אבקשדו בדבר רגחון 4מע ש ותורת
בדבר אשר עסקתי כזהמי ם דיותי במהנכם ובמירון למונד עם הגבאים דשם
יפרעח הדרת בקרןזוית בציון ררשביזיע כד שיוכי מהקיף את דציון
רשבי כמו שיכווין ידקף ציון בנו ר א ז ע וכמבואר בסד ק מגיד מישרים
ימר ,דביזי ,כ רוא דבר נחון מסוגי מאוד (כפ שנתגיד ידם) בעת גזירות
ב רגאייה בב(.בפרט אם ק פ בד מנים גם בכל דשנך) ונחץ
רי.יקר
מאוד שכת ד יםיע בדבר מצוה רבד ד"א בתור רב נכבד ימד ימהר
הדבר אם אפשר קודם לג בעומר אם 4א אפשר  -עב פ מיד מאח כ יפה
שעה א קודם  -ואחכך התשובר
דידושתו ט מוקירו ומבבדו דמצפה 'ישוער כבי ו'תשיבר מאהבך

.כר

.ד

חייםאיעזר שניירא

תקנות דמתפללוח כעזרת גש ם א נס וצ אם לא בקריאת רמגילד ולא בתקיעת שופר
רכ מ ד של דחכרד אנו כול לדכנס כשום אופן תחת חסות סמכות או מרות של שום
חכרר או רסחדרוח שד א
כער" דא ח 4דתקנות שנעשו ממתפלל כ רם ד דג ל כילם ארוב ם וברור ס
לחקוק דתור ק ודת ומנרג ההראל קדושים חכרכו רעושם ודמעש ס בכל רברכוח
שנאמרו למקהם תור ק ו חק סו כחוקף לתרלר ילחפארתן של שדאל עד כ אח דגו"צ
כב א כעת רח לב תפש רשש ושמח לראות בחקוק דחוד ק ומגוג ישראל כדאר
רמחכר למבוער קדיבד רק יוסף חיים זאנענפעלד
(מקום דחותם)

בעד כנוס לצדיק ם ריאד לדם ודואר לעולם כתקנוח דקבועות שעשו מתפלל
ב רמ"ד דצ"ל התיו ואך בזאת תדלל דמחדלל לבטח חריץ  101תרץ שלא תקפוץ דנם
חלילר לפריץ כחוד ק אשר בעוד ר רבו עתר דמתפר!יס בעם ולפעלא טכא אומרים
שר 1תנינו ד12קק,ם  112ודמי'2-ם לערק ו,ץש יגד ננץ ט 21מן דשם ס

י

נאם מרדיי ליב רובין נאם יצחק ממורר"א ז"ל פרענקיל נאס משר חי ם קריווינסקי
(מקוס דחוחמ)

אגרות שפירין

יסה

קטו
ב ה ום א מ נמן תרצד מונקאטש יע א
כ זד קרת ד ג חבם ודד שראל עומד לנס עמו הרב דנאת
המערק מת ה בעפיו שה ת תער ח מר ם מחעמ ם ח ח שה דח
עהרנר"ך שלמ א אבד ק ואסק זהו
הו טךה'טיסה
ב אסבב מ
שום ם ן
הנקנ קרתו ואם כ אק מדרכ  ---זה רבות בשנם  --לכתו יקהלד
אחרת בית -שאית עבז הפעם עברת נדר ובטלת רצת מפג רצת הדרג
ע'טא  1ם כ הענן אסר איה כסף שדרשוחז ל ןכסס סנדדרן דףזעבן
על יסתמנן בכסף כארח כבר 1חפרמס דנו זבהות בר תיתן
שכח כשתדפס ןבשסע תרסב] טותמנחת אלבלר (האס ו)ע שבאר כות
די בשות אבנ
חכת ע"ז להות ממזכה הרכם עד שב דנהק
מסאכטשיבאזהרה שהדפ ם
מר זח ב מ 1ד ם תם ה הב א מדבר ע בתשו מגח א שם
כ4
אמרת נם עתה לא אסק מיכתוב כזה עכ פ
עם גדוליבנ מדנתו
ר"תוסד בפרץ עדר הש ת 1הו דבר מ נשסע ם
א זה דבר םיה ות סדר גד
לתורתו מלכודתו תזכה בב ישועת שראי נב את העאל וכת צאת מ
מאטצ ראם שלשת ברו שקנת וכטס דטטחת דחנ בנשדק מעתד שד
עולם
ייחשחוצ באחר ואהע

זיפן

יו

י

י

עי

חייםאיעזר יטפירא

א) ח ל רא ררד

כשם ד אלקי ישראל

מודער רבד
ריח כ כשנמם ראחרומח נעשו לדאבת לנב ע שערוחת ב שראל בענן
ירכגם לער דם אשר בקצת מקומות קת ם את ררכמח ברם ס מאת אנש דקדלר בכלל
או בשוחר כסף לאנש ם פרט ם או כשנים חר עד שכעוד ר פשחד רמספחת שכמד
וכמר ע"רוח נריחד לרם לחוק שאעם מקבלים שום רב רק ע שרחד כסף ליח וזם
ולתמם וכל בך נעשר לדם לר חר עד שגם מש לא בושו לעכר כשאט מפש על דבר
דמפורש בשו ע חו-מ ס מן ח זמסמ ע שם שדכתזכ קראן אלד בסף ואלרי זדכ ורוא
מיר"טלמ טוף בכוהם שלרעת דב ח ורעת ק דקצר ח לרלכד רא סור דוא אפ"ע דיכא
רליכא עדף מ מ ואסילו לרחם ס שב עליו שדפריז על רמדר בליבא וינדף מיניר
מ"מ ברא כא רעדיף מויר מודר שאסור ורדבר מובן לכל שאם אנש דקדלד לא חנו
נכסף עזירם בודא תתיגו תמיד ערף סנר ררא נוהן דכסף וגודל דקלק ינצמחסיד
ררשפלח קרן דחורר ה-וע לכל ואק צודך לדרבוח ברכסים אך עוד זאת ראנו ברקרסה
רם ווי דעסודים לרגאק רקדנה בו מורר ר שעמטיל וצוק ל סג לכן רנר ק בעל ס
מ נף

רנ

אגרות שפירין

רשל ד עמוד רדן סב א אחר ח17ר דרעיש בקול חוצב ידבוח אש דח כדדסנותא
דמלבותא דלע לא וכדרמנותא דמלכותא דלתתא על מנו דרבנות ע שוחד בסף כ

י

חל
ושבח אנ את דגאונ ס רמופלנ מ במר גת פולן דקךוש ס אשר בארץ רמץ ובדלו
דחיס שדחרימו על ח ד ם ורבים ועל דוותן ועל רמקכל עלידי עצמם ועליד שלוחם
ושלוח שלוח דפ
עלו בקצור אמר ם דנד דוא
עד כאן לשינו רנצרך לען נם ולשון דחרם
י
מ
ר
ש
כפנקס עדת ד בפחגא עד ר ום ונעתק ונדפס כחכורי אחריג ס ובתשו מנתח אלעזר
[ח"א ס  ]1שאסף כל דתקנות ודגו רות נענן זד דעת ק נוסח דברוז שנעשר כשנת
שם ז ביר ר נראמניץ בלוכלן יאת"כ נתחזק בשנת ש  1ורביא נם כרח דנמצא נ כ עד
ד ום כפנקס דאריות אשר בפוזנא בלשון אק1כנז רמדונרת וז ל
שלא ישתדל שום רב לרסרנ משרת ררכנוח ע דלואד או ע מתנד דן ע עצמו
כל תמנולד
דן ע א"ר ם ולא תו ק בוננות ע בסף וודנ אלד מסנר נו ורן
דמעט הוא שדכדנ ס נב ת שנ חטאו דחטא יגדול רזד  1אשמו ולא ע אזר עגנ ם
[ובג א וכן כנוסח דאשכנז דו  4ולא ע ממת מוקדם או מאוחר או ע ערגם אחרים]
קרוב ם ורחוקם דמכ א ם דנאת ממון וכל א ש ואיש אשר קשר לבבו ראטם אזנו
משמוע בקול דחקנד דזאת לא אבד ד סלוח לו ורבצה בו כל אלד [ובנוסח אשכנז
ונדר וחרם ושמתא) ברות כ כא ם אנחנו בנדיח וכאלר ומקתלים עלנו כקשר אםץ
ותיק לצאת נגר רמסרב במערנר [ובנו א לרדמו ער הרמד] לרחותו כשת רים ולרברלו
מבל קרל רנולר וומו א ובנוסח אשבנו רמכל קרושת שראל] שדיד ממדר ומוחרם
כשנ עולמות כזד ובכא גם נפרסם קלונו ברב ם זולת שאר עונשן קש ם ולדשומע
יונעם וחבוא עליו ברבת טור ודחקנר רזאת תקנו לדורי דודות עד עמוד רבדן לאורים

י

ותום ם

עד באן לשק דכר~ז ונאו על דתחום שלש ם גאזנ ם זחים אלד דייזעס לב
במפרידם אשר מ מ דם אנו שות ם ער ד ומ ואלד רם רלבוש דמדר 17ל דסמ ע
דמדר ם מלוכלק דמדרש א רשל ד בעל עוללות אפרים
ודנד זד פשוט ומבואר שדתקנד דכו-ת ראלד ודאסוריס עומד ם בחזקתם גם ד ום
כמו שננתב בד ודחקגד דזאח תקנו לדורי דהזת עד עמוד דכדן לאור ם ותומ ם
ואפ לו תכנסו כל גדול דרור לרת ד א נם כולן שאון ב ח דן כול לנמל רבדי בית
דן חברז אלא אם כן נדול ממנו נחכמד ומנק אשר זד מדנמנע לפ ראות ענ ע ער
כיאת פדל צדק ככ"א שדרורות מתמעטק ורולכק ועוד שד ר למנדך מלתא שאפילו
בוא אל רו ובח ד גן עמו לבטל אם ין א סורו ברוב שראל גם כן א נם כולים
ותק ר זו בורא נתפשטד ברוב שראל שדרי ע קרר מדן תורד ודוווח ררם דיו רא ם
ושלם ם וכודא שדוב שראל אז לא פררנו ברבר שע קרו אספר מצד דדין וסר שיוצרכו
אח כ לחדש תקנר ? 1כשנח שנ"ז ובשנה ח במובא ג ב בם שו ת ןסמץ"א] רנ"ל דוא רק
כשכיל רמיעוט ודרזכ שלא פרצו כודא ישתוקקו לדתקנר רזונת שכלוד כארכך
ונדתקנד משנת ת מפורש שמתואמים על שדחקנך רזאת בם -נשנד שלש פעמים בשוח
שמ"ז וש נ ושנ"ז ואעפ"כ יש קול קולות דאס עמל כע זענען עוכר עב ל כלשון
אשכנז דרי שנתפשטך כרוב דמרינר ואפילו אם יפקמק מ לשמר כשמשר שלא פשטך
רחקנד ברוב שראל דנפוצים בארכם כנפות דארץ ואמם רחוקם אכל מ"מ במקומות

אגרות שפירין

ינא

שנתפשטד כל,מן שלא שבו ב ר ונמנו ורתרור עד  1כא טורד עומדת כמבואר בש ס
דדןועכפרוא לס גדר מלתא לאפרות מא סורא
ופוסקם ודבר זד שע קרו אסרמ?י
א א שבשום פעם יפכו ב ד לבטל רתקנד וככן גם דחקנר דואת גרבר ח ודאלד כמו
ח עודנו ד ום
אולת לזאת תטמר שערית ראש בל איש אשר בשם והראל כתר אך נשתבח רדבר
כ כ כרכות רמם עד שגם אנשם רושכם על כסא רדוראר עכרו עלאסור חמור כזדי
אך מד שעבר אץ ואנו קורא ס על דם את דססוק ו פדו רעם אח ונתן ולא מת
ונתרנים כ ע אר קרם ד גל דבשלו עכר ומא רן בו ורפ רוש דנכון רוא עם
מד שבחב דרס א ור סמן של ר סעף נ נ ח ל מ שעבד על תדם דד ג נשגג
לע"ש דשתגן
אס צרך דתרד ובד מ שם השב רש ,סגחר גזרות אן
תר דד טעם רעם
בד
תבלני
שא נם ודען את דםר אלא מחמרן על כלדוח שפקפקמ
" על דשתגן מפג שדוא ללא תועלה כמובן ולא עכר תתן על
שגס מתחלד לא רדר סו
דרם כלל תלל וכן נאמר על דרבגס שעברו כשתג על רבד ח וראלר דג ל ופלא עברו
על דברה ודאלד כלל כ בודא לא עשו את דגולות על דשוגגן ורם זנסאם נק ס מגל
עץ ואן לזלל בדם מפג שעשו בשוע אבל מר ום ודלאד אנט דח ממוררם אח כל

יץ

ק"מ מ ן ח "סו
שלא המנר שום אכן לדשתמש ברבמח או לר ות מו צ ע בצע כסף רן על
ר אחרם מפלו ששו קחבו או אררם מב מס שלא על טת לדח,ר
עצר רן
ולפרוע מממ רן לקופת רקרל אפ לו לדבר סצור רותר גרולר כנע בנן ברבנ ס
=רמ ר או מקן טררר יתךםרררם באוחד רער לא ביאר מס ע ביאר
סיסור ואן מותר לחן שכר סרסרות לסרסור שדר באותר ער או דגלל ויררב או
רמר צ נתמנר עלו רק באופן ור סוחר לד וח סרסור מאותר דער מ שאך נושא בעול
אש כשר
רעטאט וא נע לא דאזאר ולא רב לא מו צ בער ודוא
ובלכרשדמשנרסרסי
סרסורם ושלא
ותר מסרסור אתר וכער גרולר לא ותר
ודמן ובן תויר ולא
ר שכר טרסרוח מצר ררב או דמו צ ותר מן שלשד אחת ם למאד מרבצות רקצובוח
לדרב או דמו צ דדוא לכל שלש ;ת ם ררא,סתוח דד מ אם תר ד רדכנסר דמוקצבת
אלף ררב לשגר אסר לדעלוח שבר רסרטרוח ותר מן תשעם דו כ ואץ לחטב רכנסוח
דכלח קצובות לחן גם מרם שכר סרסרוח מאומד כ בשכילס רעלנו שנר רסרסרוח
מדכנסות דקצוכות עד שלשד אחוזט למאר מצד דרב למען לא החשבו דכנסוח רכלתי
קצוכות מאומד וצרך ש ר גלו ומפורסם לכל רע ר שדוא עושר ומשתדל בזד ומסרסר
ומרמר שבעולם רן בעגן רסדטרוח
ע מ לקבל שכר סרסרות זה ו לא עשר שום ם
ודן בנתנח בטף לדקדל ד נו ש פחתו דקדל על אחד שרם אח דכנסת דרכ למען ישאר
רכסף שנפחת מדכנטח ררכ כקופח רקרל תמורח בצע כסף שחמצים לקכל מררב עכור
דתמנותו ושלאחר א זד שנ ם ישוב וחוטף רכנסד ד על דכנטת דרב וכמו כן שאר כל
ערמות ותחבולות דבלתי ויעזת ל 11ולא שערנום מראש וכן לא געשו ערמות בדבר
דסרסורים רנ"ל בכל מיג ערמות שכעולם זבל מ שעיבר על דברינו אלד דוא עובר על
דברי דורית וראלר רנ-ל ואק לנו לדוסיף בד רבר ב דעת לנבון נקל שררב רעובר ח"ו
כשאט בנפש על רבר ת וראלר דזאת ומפק ך עצמו לדות מובדל מכל קרל דנולר וסבל
קרושת שראל 71רדא ממרר ומדהרם משנ עולמות בזר ובבא כמחכר בדברת שוב אן
בכותחא ואם רכש ר מקור טדרד אץ לרשג ח
לסמוך עור על ריראוך אסילו בכבעתי
זל

עי

ין

י

ו"
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רצ

על דכשרו ואץ שנציל לזד שים דתנצלות חתום ת רוץ לד ות עוד רב ומורד כ שראל
לא בער דואה ולא בעיר אפרח וב נ רוא דחרם נם על מקפל רכסף כמ ש בעל וף
דעמודים שרחרימו על דנותן ועל רמקכל וזד ג כ מועתק בס [מנחת אלעור] דג ל
בדכרוז שכשפת אשכנז דמדוכרת שחלין רגז רות ושאסומן על ראש דעוכר ד מ שיר
רמקבל כמו רבותן ובן נאמר שם שם ש קבל כסף כא סור דנ ל אם ידנד ממנו במו
חרם ד ואן לנו לדוסף כזד דבר רק לרזך ר ולדודיר נכפל ם אשר רכסף כיד
דמקכלו רן חיך רכ ם כל שדוא למרות אזדרד רנ ל פגול דוא בסף נמאס קראו לסו
וא נו רואך בו סמן ברכך לעולם אדרכד בא זד ומטיל ארס של מארד כשאר נכסיו
ומאכרם כס ש "ולא תביא תועכר אל כתך ור ת חרס כמודו שקק תשקצו והעב
חתעכנו כ חרם דוא ועל בל שראל חים ושלום עד רעולם
אך נפ רחת נאמר כ מד שפסקר דקדלד שיחן דרכ דחדש לאלמנח דרכ שנפטר
דתפטר ממשמרתו ודהסשרו עמו כנ
לעולמו מן דמקום דרוא או כאם דרב עצמי
דקילר לתת לו סך מד אז מותר לדרכ דממלא מקומו של דראשון לתן לדאלמנד או
לדרב שדתפטר ממשמרתו ככל אשר פסקד לו רקדלד כ אן זד נבלל דא סוד ודהקנד
ותכרוז דנ ל אכל מבקשים אנו רח מ אח דקרלות וב כ את ררכנימ דכא ם לחלוק את
כבוד דאחרון ולגמול חסד עם דרכ שנפטר לעולמו שישתדלו בכל עוז לבקש מקור מוצא
ודכנסד דגונד עכור דאלמנר וד וומם מקופח דקדל ובדומד ועב פ לא יעמיסו על דרב
רחדש משא שאץ כ בולת דב נונם לומדי תורד לחן כל שישאר כע ח ליסם רכים
וררכנים או רקדלות עצמם שעוכר ם ופוסקן ממק ררבד לדאלמנד לא מקופח
דדכנם דכינומס לתן מבל
רקרל וכדומר רק לדעמ ס על ררב דדדש מד שאן
נבר"
ין ככור שמ ם ככבוד כו"ד"
שישאוד י*"ח למם רבם אנו קוראים על רם ממ
ן כי מפני זד תדיר דקדלד מוכרחת לקבל רכ נתוח דרגא וכבוד
ועתידים ליחן אתריי
דתורד וכבוד שמם מתמעט חלילך על דירם ורשי ת הויכ את שבותינו וירחממ כ מ
עולם יצ ק במשפט תסרר ושב ר כצדקד אב "ר כ כ
ודוח כ עלד כקינו לדמנוח עמנו רוב רכס דמדינר לזאת רננו כבקשתנו ואזררחנו
מאח כל רכני דמדינר דן אותם שבאו עד ח ורן חר דרנרם שלא בעד ח אשר מעחד
ל מץ דתקנר ככל תוקף ועת ואס שמע מקרר לא טרור אשר כאחת
הלאר

ין

::::::במ'::::י:1:::ן:::כ'::
יעמדי

דזאת רצוד זאת רנה נאזררחמ אשר כאס ולד שום שאלד וספק כעמן זד לא ר ד דבר
זד קטן וקל כענ דם ולא ורו כענץ זד רק גדול רמדינד כמו שנהג כחרס דרגם ד
על רמירער רלוו אץ לרם כה לרורוח 111ץ זר
ודעה
מאומרלגנון נקל שדדנמם שלא חתמי
ורנר אנו שולחם לכל רכ שלש מורעות אחת שתדיד שמורד ת ואחת לתתד
גפנקסי דעדד ואדח בשנקם דחכרד קד שא ומבקשים אנחנו מאת דרכנ ם רכאים לגמול
תמד עם דרג רנפטר לעולמו שיקראו את דמודעא כב ת דכנסח או נברמ"ד לפג בל
דקדל לטען זרזם בשעת מעשר קץדעו מראש שלא תויילו לדדדד גלל וכלל ומשזה כל
שדוא נגר דמודעד ועל זד כער"ח
נאום דק אברדס חוש ק סאכטשאב
ונאום אכרדט מרדכי אלטר ברד-ק זיללר ר גור
כדד"ק זצללר ד זי-ע מאלכמנדד
ונאום ירחמיאל ישראל
באו על דתתום ע-ז קרוב לג מאות רבדם]

[ועוי

יצח"

אגרות שפירין

י"ג

קסז
ב ד וט ד וארא תרציד סונקאמהצ ע א
ככור ד-נ הרב החרף ושנוןמוזילם במערות וסדות טובות ו ש ורח
ב ימרק דקק
שה ח ובו מרה 'הושע עהרנר"ך שחיא"
סעד אש שנם ס עד עד ב אנצכב
הע בתיבה מאהגך כרכת מפא סבא בכק מישם וכטס וכבר
כתבת לקדי מעד אש שראשם הראש הקהי כרכת טז ם בשבת המגע וכר
בראו וכהר ששנא ופרח כמעל בהצרחה וכמס
פב ש ד נ 1ד ד שראי הרב תאון האדר מה ד מהרשזשי ט א
גחת מבנו ע ב עד בא"ב ב
אברק שאם ,בברכת מזט
תם הפ פבשערכת מזט"ד נההנדחרףכק סמשד ח"שיטא
מרתמטתו 'חמ"ץ ושחד נצעד טובך ות חם ר ש ירץ ויהדות כהלכה
בחב ברכה וענ אב 1הגאע שה ת ש' ט אק רתות בכל מ ל דם סב
ד רכם דושותךם באהבה

שי

יפ

יב

חיים אלעזר יספירא

קמח
בה עם נ ד טכס ךעתר מתקאפש יקא
שבידיי יקיף דרבימאהג הו כותיק וחסן בנסק נטענעמן
יקר דערך ם ד איעזר שפירא ריו 1%אגר"ק קיויאשרזדנייי
כב-עד טובה תדע; עצם בערי כאשר הניעני מכתבו כ ושמנר ירב
טמו
יז צליח וישב ע 4התורה והענודד כסעחה
אבד ק קזזיאשד חקי ה עסו
ע
י
ז
ושמחה ויגד'םע" מי מטחות וניר א וחיזוק דתו כ' הימים זהציחד בבע
עשמע תתבשר בטפ זמו בב תגע ונתבשר בקרוב בב גביאגצ בג
ש כ דחותם בברכת מ 'א טכא
ת כאהבה

ידיתי

ח"ק אקע" שמיא

א) פטר "ח תשרי תשכו מחשלם ועטה
ם) עף מש-ל סי פו כרנד ב
א) רד צ ר כע של רר צ טויטיב אבר ק בערטש הדרג עקד-דג 'דע
תשר ד"ר)) כראז"
כ למק בעל בר 'ותאן וחתע של דד-צ מףר אסרס שסחר דל
אברק בארמכ הלר לא ושם מ כ ט ו )יד  %ורעץ תזרמח"ס חסרא טנא) סלד
בשנת תתחח תתיל של נוב ויש דג ל עד עוד לד ות מלדזתו אצל רב ט מ%
רם-

אגרות שפירין

רנד

קפפ
נ ד ם ד ז תשר' תרצז טזנקאטש נ א
?כד שב ד נדרב רמארגח גח פ טשקדטךסם ? שד
אלעזר יטפירא שיק א אצדק ק ק אשד תגיף ן כס ם
,י עד באעבב 4ד ם טנד טכד התקד ב? ,כב
בענ גם מפר -קד שת ד ט ם אצית' " קצת ,ת
ז בר ב טרדיםאדכםוברת'ם
ירשמאתד "רות גרכתדטי'וגד ותחפשתם-
'ט קיוב -בב
ך נחת .גת נא
נ-
ע .ב 'ד דו"ח ם ואדבר

י

י-

דץיםאיונדר יטפירוש

קע

בה ועסק בבוקר  04זרי גרכד והת זרע קר ט
כנד -ד ס ב הרב המאדג ההרף בק הופ בנשק ו ט מז ד
שפילא ק4םא אבדק ק ואשד הג'ל ש,כטם
רבעט קרת מכתט שי רפאוו ומאך דחרד 4ככ ואנ תפיר
-4ש שיר נודא רואך ש' סר מן דשם ם "ר דרבנת חח 'אוש ט
וא יהדעט מד אם כבר
,כוה שח במלא מבא גר ות טפא וכסס"
ד סב בעד ושבתא מבא ב טקה שראי בכנן אר א 4בבאת דמאי בכ
וב דד שחוט באהבר

איעזר

עי

חייםאיעזר יטפירא

חזקאל ואצל רבם ררמו ד משד מראזץ דאב ווו ר ר וכדו ,טל רד צ מכיקאבסק
,בעל אור רמאר ו,טמ ככתו כמד שמם) ובז ש חתם של דר צ סו ד וסף
א כענשטץ מטאררפאל (נכדו של ררמדר א מזדטשוב ובעל מלא דרוע ם ז ע)
מנעורו ד עובד ר ברצנע לכת וכאמונת אומן עלא לזת כי
ן מדרך אבותנו בעת
לסו ץ כק ך אשד ואח כ כשנת תרפ"ו יאב ד
דמ4חסר רעולם ת דראשתד נחקכי
תם מתו וצדקתי יאחר רמלחמד מ שב
ד כד תרד דראד רכת בכל פעם
"
א
ר
ב
בברוקלן בשכונת יקל אמסבורג ובב ע צעק ונשמע קולו לאו ש שלא לזוז כ ש מדרך
שדורו רבות( 11וכח כנ ששכר שדדפ ס פד ראריך נפלאות כמוסר ברקדמתו של דם
כר ספר שאר ש נ רש ס
ע ש) ופטר משם טוב ב ד א ר תשל ג
א) ע ד רפואות שבזממנו עץ כד ת (ח ר אות ס" )1שב בזד ל רוד לגודל מעלות
ס ורזוד ק ואקרידס כל שרי לב
תילות קדח4ח אמת של רבותנו חכו ל חכם
קדוש על ק דסזסקם ודודה ל ודנעש ס זהלמדדס דנים אתהםוי ע ועב אשר
צפו נחכמתם ורוח קדשם סשמ שמים עד לארץ ככל עןנ דס והכונות נאשר ב ארח

י

"

יש

אגרות שפירין

ינד

קעא

מח ום כ דסיחות תרצ א מתקאטש -עא
מ ישכם ם 'כבו ד נ חב מ דאברך ההב רחרף וק המרמם
ך סו ה דוידיטפירא שימ א
כמע-ת וסדות תהם  1ש קרדיר
הנה נזכרת אשר רצ ת בשנוע העברך במכתג תשו איךיהנ ח טחנה
קצת שכר עבודך של הסופרנ דתמג שתקן הרעות גם ת ששלחת עוד
ט'אדאמשאזןץ והבע הזרד מתוקן וטקזג 4בכאן בטזעדו ומרוב דם רדותיא
שיחת אז ורננ שו'ח עתר דיוסר בזר חמש ם כתר ס מש רציף ארבד  4תן
ן במוקדם הגם כ חשכת שאתר נתת" 1שכר פעוית מ ד ומםיא' ש לא
י
ת4ן וב שו תתן שכרו כ והוא ע ש4ח זה א תויק 4א תבע עב פ
שח4
שכרו בזה
בשיק
קודם ר ד הבע" מ
רצ יעוות
תשר'מבד יש
מיזד והמכתן
י מכתב
ובתשישת חן חן בעד פ דחתך ומ יהדבג ע
דקתם החותם בברכת השנה יסנד שטת מותה ושועד ב ב בבע בב
ד דושתךן באהבך

כי

ת.

שי

ין

ח"םאיער

שפ-א

כח במקומות רבות לאק מספר כ דור ק לא בטלר ובו וכו אמנם זאת דא ת עוד
ולמזד דרפואר
לרע ר כזד ולרצג לדוגמא מרכי רבנו דארז ל מאשר גירע
ריע כזב מרוצת דרס
רו
מד
טעריען פערקאלקונ ג ל ע כ ז
של דרופא ם בזמננו במחלת אר
בחוך רגיף וראברים ואם דוא דע קר וסב ב דלכ או דמוח או רוא מסוכן ר ל וגם גורע
נ נרו דתענות דלם ואו ותר מרו ק רק דכת ) כעורק ס רדק ם לא בנ רן דנרא ם
בגשם וחם ב דדם בדם ומרוצחו וגם מחלתו אנו מסוכן כ כ יען שאנו פגמי בכח
דר ות של רארם משא ב דעווקם אדק ם בתוכם שדם חיותם מרמות ולב מרכז ח וח
ראדם כנודע וכאשר רציעו לפג דפראפאסערען דיוחר גרול ם ומפורסמים בע ר דב רד
כ כשבא דמחלר רואת נקרא בלוטשאטויאונ ג ודוא יש לו שיכות דרבר פעם ם עם
דתעבוח דכבד שממזר מרוצת דדם וע ז נחעבכ מרוצת דדס אכל אנו באדפן מסוכן
ר ל יען שכא רק מרבכד (ורלב ורמות ודעורק ס רדק ם כרא ם כער ) אך גורס על
ררוב ע ז סורים ר ל גרוף ם בדגוף בפרט ברמתנים  1רב ם אשר נקרא רעאומאט זמו ז
וב וצא וכל שום וחג כא דא ח לרז ר שמרנוורפאנו ורנר חרחר אדוב אח דקורא כ
כל תמצית דדכריס דמד מבוארים ברבדי רבנו רארת"ל בעץ ח ם (שער פרס ות

בע" ךיוןן':סימן

"שיישי תי
שיייי מ"יייי"

וריר רבנו ראריז ל רגיד זאת במאמריו שגהר חכמת דאמח וידע ב דוא שיעור
קומר כביכיל מבשדי אחזר אלוק וע כ ג לד דדבייס יידע כדי לשבח את דאחן
קודש ובזד תבץ
ירבץ מתוכם דפנ מ וח למעלרכגויע גם לכל טחחיל לעצן
ש-
מו
ים זי"ע כנודע אשר
סז
כד
אמדי קודש וקנ נעל בנ ששנו ז ע אשד ספדז ל אורחן דק
נבעל בנ יששכר) ר בק גס בחכמת דרפואד עד לדמל א ודגתן ב למד א ע חכמת

רנו

אברות ששירין
קעב

בד אורלוסיעש ק כ טון תרפ ה מתקאמש ע א כבוד ד נחםב
האברך כמשמעו הרב חתרךיבק נחר ת א"ש הסערה חכם וסופר
מרד דוד שפירא נ
הנד כעת נפנ ת קצת יתש נך על ראשון ראשון וכמדר סטזבך ( ד
המגילה הוטב ב(נ הכתב (ם ראש האותות של השמות כפ שב בסדור
ע ד צורת האות ות אש ב רק נקצרר
ההק סוהר שדי וכן תעשה בטיבךי
פ מ טת הפנא מעם הנקורה ש 4ר שכתכת שצל נקודת הפוכר ממש 4א
י
מצאת זה גבהארז  4ונס הם פר ם דווקנ דרן לא נדט כן ונם אנו פה כן
ד מח דבר תירה כת חב
ועד שת הה ן של השם הו ג ה אעתקי
(אות פג)זזי במת הקדושה (אשר תחי כעת) כת ק זקנ הקדוש בעל בג
יששכר ז"ן נמצא כת בת שם חף בה וב ש ה ראשונה הוא הקו החוטאי
בתסוטק כעןו ח ט ארובד ופםעהיבר למפה (כנדיהלו מהארד') אמנם ר
הוא רק כען נקודד גדרה ונוטר 4כען תמונת ו ד וכן
דשנא תהקו הש
ע ש בדב ת כי העג 0
בשארמאיסת ססיפר דיוקנ ות ח,
א המזיזך הוא
ועתה אש בע ד ם ת קטנך של  10צ מ מר ששיחיר.נס
ש כבר ב ארת בער כח אות ח ם ןם 1 4
פד מאד וסד שדוא כתב
הסופר ת מג שכתבת שהוא רא
ם ק כ ע ש) כ זהו אנו חסרוןע "ש
ד על פג 1תמחול לשמוח ורעודה מ ד דנו דודו הדנ ד נא דגה סוד ר צחק
פרענק' ה ו שמברז (אחר הדו ח)י רא ה וכק בהיכות כת בת סת ם 1נ ח

.ועי

י

.נס

נתוח ראברים של ראדם ,שכזר תלד כל ענץ ר עת דמחלות ותרופתן) מספרי חכמת
דאמח של רבותנו ז ל בסדר דשיעוד קומר פרטיו כנודע עכר"ק ודם גם שמעת
מזקנ ע רנו 'צ  1כ כר ותו ובעל בג ששכרן אכדפר ק מינקאטש ורקס טאט כערעג
רב א לפגו א מאנש שלום  1דעצעפ ט שנתן לו רדקטר רפד (רוד ורופא
רקאמ טאט) בעד דחולר שר לו נתוך ב חן ושאלו אם ל קח דתרופר רואת וע ן בד
ודקהנ סיד "עוד חסד בו א מסממנ רתרופד שיריכץ לערב בו ודוא רג ד זאת
לרדקטד ודדקטד בשמעו זאת ראד ומנר כ כן שכח לכתוב כתוך דרעצעפ ט רחלק
מסממנ והרופד אשר דוף רע קר לרפואת דחולד דלו ורדר דרופא נבדל ומשתומם ורץ
דתפלד ושאלו יאמד נארבידי מנץ ירע
וכא לנירמ ד ומצא את רבנו ןננ ששכר)
אחו-
גחוך דרעצעפ ט דלז ומוגן ממילא מ
זאת שרחסרת עוד חלק א מר שצריך לערב
הרופא רודי ופושע (גם ט מ דם) [כס ש כ רמר ם לב וגון לא רכק בשום אופן
דאך דוא ידע זאת ברוד ק וסוד ר ל ראו וכד חו לרוד עם כשאחז"ל על בוצא בור
ל"ע (ועי משל ס רל  1וברג"ד)
א) על (ר קעא גם מכתב קעדד נגתבו אלי נפטר "ד שגט חעלא
בשומח ם שו ת בנ ויק

אגרות שפירין

י"

בתהיתו פנו דב רבת דבראש ת ובסופו האות  4של ישראל וזהו אשל ם פה
בעה נס תמחוליהנהו שם (ען כ קשה כאן להגהו בכתב קמן כזה זאזל
יצטרכו יתקנו 41א וכ4ו כ אן בק א ם ומוסח ם בכתב כזה טשא כ בער ה
שמה)

ואודות דרזח שבן עמודיעמוד אם הסומר האומן נפלא בן כ נאה הוא
כסתקסמ מולהותא מצ צסכד לחתריחיהעולוות"מבהטכ
פה הע רות עבז בדעבד הכי כשרעכ צר כן לראות משום זה א' ואתץ
עם'ת קטנה כד ב ותר וכבר בארת בעה בשדת מנחא (חב מ עא)
לעשות
בדעת גחל א (דוא שב רדצה ק מבאבץ דק שרצה 4החםר
"ת קמנה
בם ת קטע נכ ד אצבעות יסטה ת כמעיה מזןךכן רא ת מכברבס
יו מימעלה ויסטה א%
ב שן א שהכתב ה סעמ באטצע והע ועת רבוע
כפ ערתי כד אצבשת ת יסעלה גלץ מראה שהסמר אז החםר
שבנוהל"
תוסס וע ן שות טהרם שק (ח רד ס" רםאז מה שנדחק ל
תראה הקא על ס ת קטנה וען בדבר מ בש ר מנחה"ה
מנח א חנ
ד
פ
אמנם ידוא ש תשובה וא ומקו במנחא חב שם מגל ל היאהשתכ-
י
דח
היוד לפ נדיו והקטן לפ קמעע ש ךעכפ לעגן הר
ייטהברןאבעמדוזד ה"
בם-
לעסן עשה כנ
תדד תסתת אותות סהסשר הנה כפ ששסעת מפ אא,טרד דנהק
עליה ה ז ע זממתקאיש) אשר דבדו ה פב אן להעם ר מור ככ להיכה
במעשה תסתתו אם כ ה סופר
רר א אך בתחלה ה מהממתשפ ם
בצי סרן הקרש הסקולבעי עטצז ע מז ד טשונ וכתב עפ 4תסתתו אשר
מרא דת4מיא מטר ב ת הטהר והאר דל
צ ווו כרוע כ בל עמע
כמעם חד בדרא ואחע שגה תסתת אות ות 1עפ אשר צ תהו רבו אחר צד ק
מפרפם זצל  1רצת להצע מהארך במז אשר כתב אצל ס ת ואם שב ר
בשרא
רקא וכר
הוא בא בשכרה שכ מבן ממלא כ באתראדי
ליעוי
הקדוש ם
החרא דאבינא על פתורא דדהבא סתורת כחב רכות מרנדיים
בגי ישמכרויע ואא ק
ק
אנשיאלקים אשר מפירן אטחיים כנוןזקינ רנה בלי
בעי אור פג משד דפופר מפשעווארמק ז"ע (אשרבעי בג שייבר ז"ע ה
מאנש ביתו וראה מטד תמונת אותיותיו כמ ש בבנ יששכר בסי4מר בן
הפצר ם רק בתמוטע ש"ן שגה זקנ הבג"ש לעשותה על חד כרעא מחודד
כמנהג סופרנו כד הפמנ שחושש לפסול נם בדיעבד אם לא כ כן אך אנ
בענות בחבור אות ח ם נס לו סק ב ועניש בדת חד אות ד ע4שז
ישבת ינכוןתמחיז אאיק מהרים נ"ע סופר מפ,טעווארסק הנ"ל כתמונה השתן
י בחסדו תצק
שהוא עמיד מנ"ט סמטה) וכלאיו התפיין הקדושם ש שי
כמן כח"ק הג'ל ושדחפיי בהם רב ט א"ק בע 4נועם אלימלך ז"ע וכן
רתפייין בי ק רב'מ וקמי רמררצאוי סדנוב ~כן ביותר יתפיין וקיני

י

י

"

י

"

אוי

עי

שי

כ) דתפלק שצגים כעת אצל נבדל דרב מו"ר מים עלעזד ראכהאורטש קושיא

אגרות שפירין

יי

אא ק רביע דרס  4מסאסוכזי שאסר עתידם שכתבם יוסף הצדיק ורםיפים
ע"
שנכתבו עתה בעהי שהזכרת ם נכ כח אות חי ם הני (ואב מ יהארך
כ
ק
ר
ב
י
ר
ה
הה
ה
דשם
שנ
א
גמשיירשן מ כותבן) ובכף איוי
מצאת
(הרני
שמא') בתמונת ו ד שרה ולא דפוכה וכן בכהארז  4לא נמצא ,הופכה

ע"ד הנרה קשי הס"ת ה גו כדמות אה קבכי מנ זפ שכתבת בצור
עצ זח ועמודם הננ מסכם רק מש אדות 'עשות חק כמו שעושם
4אאחפין הנם שנראד ק מבהאר זל וכוה נבח בק עתה
הספרד ם
דוצאות טת סדנרתק עכז 4א אעשר דגךשיא והת אצ'עטאב1ת אנותט
ז"ע רק בשד עמך ס ועת כקטן כשוי ככי הסת
אם "א זרמן א ש ר א הראו לסמן על 1 1נהג בך
ק דהמשי
"ו לכשרה השב ל עצתך שיא לתפרו כחמשה מקשות שלא
קחשת ם ת בדרכ
סכתבס
א שלם אך עכז ע4ה טיא כלנב נמש שתשלח בכב-
ד
אפ ובחאט
כה וקשר במשטחת
רט וחלא זבח
חר
יות זד ט
סתר ס
נכרנדי
א)סעי
שאע מכתבם ש אקמקן
הי אצים
קת
רעו
(היע בהאהל תבתו סעצ
ש 4נ ר 1פתחועיידקו ארות סם הנטים שבן הארצות (צא'ק כרוע

בי

,

בפרס לסתטת קטעת מעצ ת
כאשר פתחו ן בדקו יכף הקב ות
ו4וח"
פן נ חם יארץ ח( 1ם
חוש
הבא ם סכול ט מהתם להבא 11 --
רעית בלח נתפר נם חומש שגידםי
) בעת בדקתם והנחתם
שהוא
במאגאזן הפתוחה שיחם הגעש ת חח 'בד קת הסחרות עכ תמחה נא
ה אם אץ חשש
לדרדש אחקר ה סב אצי הב דאר בא שנמי זהודעם",
חג וזוכי לשלחו כן באופן הנד
וש"ת שטרע וצלע ס  14ועדת בכל עננט בטהרה במט חץ
את
אספתך תחרותך אנ שסך בעה" זז אן הנסן סספ קיהארך
גצבבא יד,עשרעטוהש-
גשעעה
שטתע ארך ב זב ענעממ וסכה בק זב לב

בתי

י

קעג

חייםאיעזר יטפירא

נח וט ח לש נעשר ומשמע תרכיב מתקאמש הדא

ד ד הרננ חסתהג החם ד מרה ישראל מאיר תאידפאן
ח"ו"

כב-
ג מכתבו ותשדאת חן ק בעד רשע רמת ובפרטות דדבר ם א"ה
דגע
הננ כותב מכתב גארוכה ל ד נ חאברך הרב ההרף המפורסם ר רויד בהר
ג) דתפילק (מצאים כעת אצל נכדו כ ק אדמו"ר ממונקאטש של ס"א ברוקלק

(

א) לעת זקנתו חע ל רושל ם ע א"ק תוככ א (של ת כ א אב תש"כ ,ורוס דציע
שיקוד ס"ת משםועיי גטי קע ד ע ר ע ד רם ח דמדוכר עי ש[רי' רנ"ל ר

לרכיני

אגרות שפירין

ינ,

ק צזן שפרא מי סכהלע והוא גק נם באומנות דנת ם והיכות והוא
להה"צ המדובר שב כסע'ל וידבר אודותהעגן ואם מה יצא הדבר והכל ת4ו
בסה אפ מ"ת שבה כ( 4כנודע מד התקוה"ק תקון ע) יבא ד קנן 'סובה
4ך

י

בע ה
והם ד דשרס כל ד ס ם

חיים אלעזר שפירא
קער

ב ד יום ד ים געשה ונשמע תרעב סונקאטש מקא
כבוד וכר שוכןם עד עד כעצבב בב בקרוב
הן חגענו הקארט הרצוך פה זד א מב ר מאז הותו פר ועתה הוא דר
בבת ז בנכערנען כאשר תראר גזה והן אמת נפש חשקה בתורהשי כח"ק
א ש הא"ק ם מפשעווארסק בעל אור פג מוטחז ע כ יש ף כנודע בעה גם
תפ לן כת ק שלו שהנ חם רבנו א ש הא"ק ם ז"ל גע 4נועם אל סרך הש ת
בתשובה שיימה מתוך נחתיאיש מ בכי"י ויזפותעי
יזכנו בזכותם
בחמדו ת ש *באגצ בסהרה דדן ובכםזס אמנם דבר ס ת שכתבהיו ש
ל דרדור ס וס 5קות רבות ושאלהע גדורות אשר תוכל לדרוש ויחקור
א)מקובי ב רנו שהר ק הר סשה טת ם מפשעווארסק לא כתב רק שישה
ספר תורה וסקוסם נודעינו ואן מקום מוערנאבעלבכיי הג ואכ אך
כא ברוטטה יההצ ר נחום נ מאבותו אשר מעולםאל
לא
י ה" שם סת
מכת ק ספשעווארסק וזהו או 4ש יתרץ (בדוחק) כ שישהיאוריקא רשוי
כתב ארבעה אך אך נחבב מהטפר הרבע אשר כתב אצך הה ק א א
סהר"ס מטשערנאבעיז עזגע'4יט תורח) הוא ופלא סמנ כ אך נסעכ
רש הף 4הם השל"ר כעד ההק סהךם סנקכז ז"ע ה כעשה טרא אך
מחכה תתחברו ומעעח שנסע דסטר דקחש הנ ' 4נלשכז  --ומטשערשבע'
לא שסעת עד כד שום ענן עד הוט

י

,

ישיב

עי

"

די ד
לו חק נסוהאטש דד ת סו ד צחק המענבעת ק ש נ מו ד תים ל בוחזעי
שד ראש תאדל דחכיד גמ"ח של אמת (דמסדד כחסד שעושם עם רמתם ל ע
לד וחם ת-ח רר"א זר עם זר בדחעמקוחם כאו"א מכר דחכורד בבוא פקררתו אחף מאד
ועשוים שנר תעסקו עמו כר חכךתו כשם חע וחךאח מסחו ונטדררט וכרלרחו
מד נאף רבעו בעת משזח רחמרד ע ש ידרג
וב וצא) ועח כח ם ועח,פ פ
נקדש ב סק תשד רד]
א) עסש"ל פ רם נ ברנר א
מ) דרד"צ מנחם וחוס (מרר צ ר וחק מרחמסטרבקר 1ל) נפטר כ"ח שנסויז"ו

יחי

רפ

אגרות ששירין

ב) כ בם משטס אברהם על מת ם אשרענו ראו כל קר מפז והרבה ס"ת
מכת ק קדיש ם סופר הבעש"ט הקדוש רביט ז"ע הר"ח ז"ע [אשר "ט לינכ
בעהא ס"ת קטנה מכת"ק הה ק הר-נז"ע סופר רבים הכעלט ט ובכל חםמנים
שב במשנת אברהטק מסדר ראותות שיו של הספר חק חג  4נמצאו בו
ואכמ ל) ונם ממ,טערנאבעל אשרענו ראו אצי הה ק ר אהרןזע ם ת של
סופר הבעש פויע וגם כ מס ת כת ק הה ק ר אפריס סבראד זהה ק ד
שבת מראשקוב ז*ע ומפשעווג
יסק יא הזבר מאומה ואך נויד עתה
טר
א
תולדתו מטשערנאבל כ רושתסו
ג,
נא לבדוק יראות במ"ת הנ"ל ברושי ם תו אודות הש ןע
כחסור אזחח ס (ס ין סקב)ובח דבר תורה,מהדורא ד אותד)אשר
בעל אור פג משה זיע טפשעווארמק ה כותב תמוסק השן עגולה טרמנה
א הדא כרע טחזדד ימפה כד הסם( שמהסיר ספד ע-ש
כזה תסח-גי
בד ת הפעם יכיס וא עכ"פ ראה בהם ת בב ת הה צ ר נחום זאם דצה
ו אם אז זוכר על הקפ דא ע" שיא רצ ת לבא בב הם ד שלו
להראותי
להות מוהל מפג זכו] אם השנ'ן עמלות כגל אז ישידבר מזה ואםאנם כן
אז בטח אס כת ק האור פג מהטה
ד
 ,אם הו השנ ןכן תמהול נא לשאול את הה צ ד ש ש חנל אול יודע
אך בא הם ת יד זקר הק ואזה התחברות מכד ה שכתבהו

-י-

בפשעיארסק כנל
קתםמ הש אח1ןטנשאר בסשהעט)בעי הספרר אםאוי ההצם זאב
ף
במלה הרף ובק
תח
תאלף אםעחזו ה והש א מאח ם הנ
שה"דצאות דם ת היז כס
ספורססח אתי הוא ודע להודיע בכתוב ם ת
גד-ג ם כנל אםעימ
י הסס
 0ואם כל אט תא מז להתאמת השמתהעםכ
נשא
הש במקז כשתת לקר את ם ת היו שקרן מגם עתר תפרק ם
ט מסרם
ק ואם כן דמר כל הדבר ם 4טצר דם מצן א"ה גם ברע תחק ת"ר
העש ומדגת מ בזה תן בעדו מע 5שש מאה דאללאר במיסנ ם א"ה
ו

-

יא

י

ק מ משת אכתם ריק חמקתשוד ירכר
שחר רר מצת) ער צוח רא"זת ומוס תתק נב תשרר מאת תמדד נרשק
קושער (ג סו של תוש ט דק ) שב ודחשלק ן ב לחזע"ד צב מפר מסעדמש

שבת סראשדגזל(תדמח

תן ע"ד ורת של ד""ום מ %חסו למזם
חחם ושלש ס החקרו ש תחקנ ח)
ד) דר צ מח"ז שא אח כ כשא ההרר מפוחמת רומש לרשלםשי-ק ופסד
מש-

כ מק וושץ

אמזגזעי

עי ש הה חז

אגרות שפירין
לאיש כשר אשר טמע יחדל ומבאו מרושים יבאן

יסא
לבת

נב ימוע

הזאותץ ( 60051שש מאות ק וש
 ,ה"מ $18
"חכה יתש1ד במקדם אתכי וטבחת טה שאפשר 4ךידע שד מד
כ סר הסף תטש
תם שכתר יאח1ימאןעטכני כדדטתב ברפק דםי
מרש צער ב ותר אשריא אשמע מדסבת רפואת הא סב ק המקדי חד
דו ק דכהןהרוי מאחץ
ברוא ההק מ חי ם
ואחכה 4ב ם ו4שמוע מכשר משמוע שועד ב ב אומריצ ן מלך ת1,
ושובט ם ד דוש מ שא-

קי

חיים אלעזר שפירא

קעה

בה ום ד ח אדד ב תדצב סונקאטן גא
כבוד זכו
י טרחתך לדק כהסח
שהטס הנע ט קרת מכתבך ותשדאת חןע
דא כתכת יהגה צ רז ומדף  174א כ אן ל שוםנ ס בדבר כ בטח רב ת
הסדרר א ך כח"קשי כעל אן פג משהז ע שם 4א אםדמיכי ומץהס
מ 4פ שדת דאות ות שכתבת
השבפית 4א
כתבתאדעהם4סמנםדזאבזזדהםואמנםבר
ילד פך מסיתם ודחק בע' אר
מצנם
תם מאשר
מג משהו ע לא סנה כתבל מס נערו ועד קנחו כ טעם דשנן כבר
דן טעמו ונמקועפ ד העח רק שבת שם
בארת בדח נמהחרא ד
א"אצי מ ותא ד במד נח ט נססיה דמטרה
ם מנהג ט עב פ כפ הסקיי
ץעז 4בעד תפ4ןשיו מכת"ק טדנחם רכמדקדת רכשכבדגבע'נעם
אי סלך ז ע וכן רא ת שד מכת"ק חרו
שש ש"ט אצלם מת מכת ק רצ טפר נ"עשי הבעשטהקדש "1ע
גכסתקמדבתקשיכסף בכתקדרצספר דני"ויט
הנה ישאצי
אצלד מתח בתק כת שןעדת רכדצ מיבש ,כח רנתןכעי ם
יעקב וצל מיבש כ דוא כת"ק הנ 4וכי הם מנם באותות מגן בנטע
שאנחט טהנ ם כות ואות ות רבתות שב בם טשנז אברדם שיש בס ת
כת"ק הר"ץ משר שגם גס פה בס ת שי ואן עת יהארך ועז נאסר
בלרעז(דף נד)תיה הנתבם מנם לן הלקר בז תסתהם מנמשי

יא

י

מ המ

ס

'::וד

ע-שן

ק

ק

יק

שית

"1גררוע יטפירין

רסג

דנה כתכת ידרב ר ב דע ד הד רה בשב'ך היוא אפעוי אודות ובו
כתוב לך דד ט דסוד כ רוב הרפתקאות רעדעי ועד ןיאדניע יאחתום

כ מ צאמ צ ראנז
כברכת שמחת פור ם הבעי ט ושמחת דחג דקדוק הה פי
נפיאות ב ב בולועית ובב אנצבב א
דדושתו ט באד ר ודמצפד 4שיעד

ח"כ אוער שפיא

תמצא בעד בע ה ק אצ 4דמו ם שנ ם ספר דפק א) ם דור כותת
רר דערזטחשזי ב)לחם שסםידעבז)יימשנמחיק שנ ד קא
חק עתשיפר 4בע 4חרב
ע 4גש ם קדש ם מדר ת ק ח ק ומשפס ל
מבע חד ת תעי ערן ין זל מכמה שנ ם
פפ ות ק ששר צזן
שמטע
כשם דרגיכ
ו ואן' 'דכרע עשר כפ דבמע
עכסו ראת טשכהנא-
יעבד רק ש נמר א ד ים,כך כבר כתבת להרב ט אשרזעיגנ גענ,
דם ק וכת ק חדוושו דרועז נא א התשו כת רם ק אודות גלוח דוקן
במספרם יטהוא בארכות אם 4א שיטו גה ד זרם

אי

:י"

קעי

ב ה ג דם4חת תרמו מעקאט,ט עא
עיטר דות ווח ראטרבם
כבוד ד נדרג רהרף ובק גמניי
מדע ישבח בהבורויוחס מיחמות ד סחר
אשר
פרמיות  1כע ס קוס רוב כוח מ ושוכטס
רן הגעגי העים רנרפם ם עס מכתבו ד קר 4קארלסבאד וכפ רצומ
זבקיטתז לא נ 4ת דדכר ם בשתו ז"א דשבת עד הנד מרזב טרדית ונם
קישת טפ אם כ בעה טית בדרך ם מהאומא דל" אך עכפ הפרע

יציעיי

זעייג

"

י
י

מחת יעשתו בא א בארטא האק
א) רנר רב מ כשד שם בקאלסבאד
ת1ע מבמקצח ור ממש ם שלא שצע ח1ועשר סשדח רמ"ד טזםע 1תאו
אח כ רבע כ מדקאר דג ל מעשר אמערקא
חצם לק  4דרבר אלפם דתר
ר
חקם מפג שלא ר משומף ש ק ת מ ש בד ת
ףב  1דשג
ק ק
לפסל ם לא
ק (פ תצא ברע מ רע ז ע ב) יטר לאחר לא אק
י
ל
ד
ת
שבתק
רבלד למאן דמחלל
תכןמ שכאיא דפרקא
רן ט וכר עכלד ע ש ומי
ת"א ;ךנחמ בד ת זסדירא קמא אות ג ק לעגן דאדמור ם רמקבלם מעת פד ומח
מרת מעללם שגח"ם ושד לעצמם
ועלס ע ש בדנרמ ואם כ ק וש זקג
רתם ר בכל בעל עבזק
רשסל ם ודחשע ם ראלו ף לו כעד אם מרר
אמנם בדור
כס שדא ת מאבוח ורמח רקרושים ז
י-עיובפרס מאדומו ר רקדוש רב ט חזקאל ף ע

מי

שי

יכל

ימדדיא ית

אברות ששירין

יפג

וכיבל את תרופת הקור מכל הופ והא כרת לעשות התרופות הנצרכות לכל
מפ ומ הה? בעוה ר ועתה באת בתשר מאהבה וברכת השנה לטובה כוחלם
וטע גאולה ווסועה ב בבכיי ובפרט בכי ולאשריא אדע ברור האדרעמ
אל 1ע כ אשוחו בזה במכתב למטונ כוייס ה ו
ושד כוף החורבן עולסוייעשו האמד ם אן עת האסף פה אך התמצ ת
.
ב
ו
ל
ש
זרוע עם הצונם
כבר נודע יכס מאת ראו מגהנם כ הם הויכ ם
חד בעצת הבעיד ר ואן 'ך ום שאן קלקיתן סרובה גם עתה כמו ובו

י

ררנ מש (אווע) שלא לקבל פד נות ממחלל שבתות ודדכרם דאלו דם שורשם בש"ס
חולץ דא תנא שבת חם רא ל כעז ופסק ק כן כטוש ע ו ד (ס ב) וכן דוא ברע"מ
 ,דתן מחלל שבתות הו ט ומםלא דנרנר
בזד זתדלת לסביל ס (עו
מדם רו -זדנדני
מע  1ממש ד ל  -ודי בזד לאשר בחבט עוד בנמד דוכת בער
ובצוואתו רקדושר אות  1ז כ כזר ל ודנה תסלחו ל' ב"ב ובת חח כ לא
רגתלח לבם ב ח ועושר בל חובות לאשר נם שלמדת מאכוחץ ודנוור ז ע לא
לקחת מעות מרמחלל שבחות וגם מכל בג דתערובות ואנש רמלחמד וב וצא ונונת
לש ש וע ז דפקרת נטף חועמוח חרב לרוב לדינר מל אטען אך כ ר אגג מתחרט
על זד ב זדונים באלו שא ם באושר רראוי וכלו לגדום תורכן בנפש לו ולזרעו אחריו
ח  1כזורע ומקובל נ ד מ (וכס ש גם כחבורי ד ת) וכס ש ככתר שם טוב (ח ב בסוסו)
לרבינו רבעש ט " 1ע שלא לקבל מעות מנכרם ירשע ם דודים ועב פ מחלל שכת
בפרדס א כודא רוא נבלל רשע ור ע כנכרי ע כ גס אחם אל חר בע ( נם על ככד
ולרמם ע לצורך (דשלמוח דדנר מ) דג ל (באות 1ן שא כרכר מאת ד רטוב בכ"ע
נגר נ נב ע ותקון רעולם עננו תתז נר בב
זמניחילד עזרל"ל ח זכת לתקן
בב א
ם בזר ג כ כשאחו ל בסוף
ובענן סדר בעל חוב שנד ח ער ובע ח כ"כ
ד"חהלם -ענץ נחנח סקי
רצדקר ובפרט לקופח רמכד נז ע
נרכוח אשדיך רע"ק שנתפסת על
דוא עגן גדול דנחוץ ב ותר ומועיל בדורותנו אשר נעוד"ר דוא דתגנרוח שר רכלם ם
ודע מ ד ינילנו מעזרנו נ"ב ורמבר"נ ז ע מסטלם נכחו כמבואר כסר ק קרבים וק
(וגם אגן כעגוהן נד ח כהבנו מזר כעד י) וכאשר דרבים נזד בעד ודרחקת
י
רדרעכגסות שא (ס כשרות וכ פ רצו לעשרני כדון רב (בדבר אשר רבים וכן שלס מ
לדעתם דח רו לדם) עב ם נער שת קח וכאשר לא מצאתיל ד תר מלר ות עב"ם מוחד
וגם שלא רצ חן לרחנף ובפרט לרשעם מחריבי דדח (וכ פ אשר
כור ע"נ מכל
ק דוח כר דרבד ספרים
רתוח ל לדחמף נשח קה' או גם נדברים תשבחי בזד לחזי
בדי לקרבן עי  1לחורר אמנם נתחרטת אח"כ כ סוף כל דבר מרשעים יצא רשע ד
יצולנו וגאלנו ב"ב) וגם לרגצל ממסרוח דרשעם ומסים וארנומח שלא ברח ועיז
בע ח גדול ורב בנ ל ולא נאת ח  1לרתפאר בזד אך לדזד ר לכם ל 1ח
ננחשלימהיידץ וא( ש דעי לעשות כדרכנו ורזן ומפרנס לכל כודא אל יעזבנו ואל יסשמ
ו
ובזנוח אכ"ממ ויקוים כנו מקרא שכחוב פזר נתן לאכיונש צזקתו עומרח לעד (לבסו
אחו-ו) ובטחו בד ערי עד ותבואו בער עדים כ ב כשמחח ציון וירושלים

יב"

רסד

4פגרווז יטפירין

ואומר כעזרי ש שו כנ סע 4אם ספ קותשיכם כךיכ
ו (כמאמר התנא הקדוש
האיק ר א בר ש בפ השוכר אתדפועי ם) אשר חיששט עם דרבנ ם רנה צ
ה ו בקו שנדפסו זד אטד שנם כלת החלו יפרוץ ב בז ה" ומ 4ר איי
4רשמר מדם ויחחרחק וכו
ואשר כתבע ד ב את "רושי םע ה ק תוככ א וכתבבעצמי כ כמע"
הסכך ח4 1מד
רא לששו מסבנ ממש ר הןעאכוכ ישער
כמרגד
ד ש ל כמד
ההיוי
מכי המפתות שחעמ ד הבע ר שם ואך וכ4 4תהנ
סעמ ם גחי ם שמום ם אשריא אובי לבא ימרת רוח תפש והטעם שב
א איפאנדר ש 4ט א כן רש
"קב 4פג הא סבא קד
נמפהרעי
שאזדצד'קהראות ה
מו אך אץ דגן אפשר משא
פא
נחוץ ום אנ משחקק 4
הד-
מא
בטח
ע ד ק כנ ל ותם הא סבא קד"טא של
אפשר עוא רושי מד כעתי
ק יהרא ח פא פ  --בשמם דאה ע כ טעה רק יכ אגצב ב
'א צא
דלבון נעות נתראה פאפ ושד שכו זקנם וו בשער רהטים -צדק
מא-
בראשנו בב בעד
הני
) שימסור במוכו לרנה צ דגל
והננ 'טויח רצוף בזה פ תקא (קדטי
ה וזפלתוו שטרה בפ1ו חקב4
4
כ
ו
וכתבת נכתבריס כד ש יקרותו

י

וי

י

 1לטובה בב א ואחתום בברכתבנקי
השנה לטובה
פעוי
יאת ה שדבה
ח"ם אתעזר שמירא

י

קעו

נד ום ד תר יזרפד (ןנקאמ,ט ע א
כבר דיג קר ודד שראם רבפעים מקבצאי הרב הגאת 'בו
אשר הראה הרז
אחדשתה האהרה הגג בתשואת חן ותודד רבה
א חתם ע4
אהבתו תם בג קהלתו למעה ש הורתו תם פד עשר אשרי
שלא לצאת מנדח ק זד תרח אטת 4פנ בנ קהיתן צו קרי
רא ם דגמיה תכבדר במדנח דע כ עלא זאת 4א כלת לחשב פג הם
רמכתב-
סמא על ש ק יאשר בם ם פאפ הע סבר אהבתם רד דות לבם
ר קם
1עמדולירת ה בסטר ם כראף 7וב אכן ש טעם ם ע 4ם שסתרים ש4א
שהדפסו נשתוממת למרת רק כ אנ מתבת
אתליבא כעת
י זאב ר ט נ כ לא אהל לבוא כס וכהדנ בזה
רטל
יקד
אנ
דר
מאז על אדרעסע
המב לדד וסטביאחרע כ אסה חותם ה ממרחןעלואחכחלא

עי

א) ך החג לת א ש-ילט חס את רב ט על שלץ זתלט יכ ע לא רצד
ללץ שם וע"כ רכ ר טוכד לררב דשם שלא חתם על מכחן

י

)מ

קראתם ומז בפיט

אגרות שפירין

תה

דבנ מחחא מאותן המדלג ם על הער ס ותשצ ס להתנשאות נשם אדמור מ
וראשי המורים ויקנאות באחרים זהו מקצת שבחם ובו ובו ורף החריםחיילה
וסובב זה הויך וזה באח
ועתר הנה כל המב א דורן ית ח כאיו הקר ב בכור ס הנה זה סנחד
שליחה דרך היוכה חוא קרובה ע" הב דואר מהנמצא ם עוד אצא בע ה א)
א,ת ח ם ההנוםע' הף תפיןוםיה ב) שו"ת מנחת אלעזר חג ק עולת
ם) ע בת ם ושלום פ  1קרל (עד כ  1קדל משר אח כל עדה כנ שראל וגו
ידאריך רבנו לדרכו כקודש) כ רחיר שדוא נצח ות מלמדנו רדם דקדלת והנדלחעדת בג איך חנרנ רמנדנ ודרוער וכפ דמקובל ב דם מאבותנו ורכות ע דנדול ם
רק ז ע צרב ס חנאם רכם ומעלוה ומרית מוכשרות לזד וכראש אלר אלו ד רחנא ם
נשם רמקשכים רירנו שלא עשר תעמולד נםרמעככ ם לזר א) שלא שחדל לאסוף א
ע אנש  1ושלוח  1לאמר אספו ל חסיד כורת ברית וכו רק ד בע  1 1מדת רשחווח
ויקו ם מאחז"ל באכוח ושנא את דרבנות ומ ש כואו תפלל בעדם רוב חס וילמרם
בררכ ר בכל ראפשרות לרמשך לדם שפע כרוחנות ונשם ות כ רעו כ מאח ד רוא
שבאו אלו בטח רמד משורש נשמתו רשיכם לו כ) נם לאנ ש דבר חס רן רוא
דכדו מחמת פול ט ק וב וצא רק אותו אדמו ד ש כררו
כאזררד שלא כואו בלב
לרם רוטב בענ רם באמח אס מיידבקו נפשם באמה גחפלזחז ותודות 1רשסעןכקריז
ו
ת
ח
שנם
נ)
אותן
%א ר לרם לב"א דהר אחרה קומונר בסתר לבבו בנאור וערמומ
שבאו אלו ממילא אם רמד מחלל ש ק ובפרדס א ואשר רוע עסקם בזד) אז אם לא
קבלו וישובו מד בחשוכר רחקות רנישום מבתו ב אס לא כן וקו ח ו לו לנשמתו
כל אלו רחנא ם גס אם כא ם אלו מאל דם ר לבו נשכר בקרבו
ידרכו דטוכ ר) אחר'
ררע בנפשו כ כ  1רוא רק לכפוח עומת  1ע כ נשלחו לפמז דאנש ם ואלו נם נולו
י ע שאמר זר על עצמו כרחל
(ונאשר שמענו כען זר בשם דגר ק דדור מפש מחאו
מלכוחו ואכמ"ל) ונם גדול ם ממנו לרות מנדלםיאת כל רעדר ומנכד אח דדבס וע ז
אין חטא כא על רו (וכמשאחז ל ב ומא דף פ  1ואכמ ל) ובמס דח נפשו ינדלם עב ל
(עי"ש באריכות וכן כפ ברבד ער כ ראומר לאב  1ולאמו לא דא ח  1וגו ע ש)
וכר"ח (ח ב אות י-ג) כיתר דחז ל כש ס מזחוח (ק ט ע ב) תבא א ר דךשע בן
פרח בתחלד כל דאומר ל עלר אנ כופתו ונוחת לפז ארי עתר כל דאומר ל ל רד
ראתדי שריריךבוויוע ס כתב בזד ל
ם אנ מנפל על  1קומקום של תמןינו
ר"ל ע פ רמקובל מררב רקדוש רבנו דר רחם אל מפרש סחא זי"ע כ אחרי פט רת
אבו מרן דנר"ק ד דתם מפרשיסחא ר-ע רצו לחן לו פדיונות ולקבלו לרב ומ שבא
אלו אז מחלמירי אבע זצ"ל לבקשו על ככד שיקבל עלץ דדבעת תטף על  1קרדום שר
ל דכא לדרוך
מוסו בכיתו נדי לאחת עליו ואמר לו בדתראר ואזדרר ברח לך ב אח
יחטיא אח תכירו
דשנם לראגו ודרבעת (לדיות אד1מו-ר) דוא דייגת דנסש ר"ל (ודמ
שהד מן רדודנו)נילא ק בלעליו אזכידרע מרוב ענוותנותו בחכמת תורחו ועומק קדושת
צרקתו ודי אומן נפלא בתיקכן דמורר שעות ומתסדנס מניצ כסו רק אתרי כמד שרם
דידועד) מאז ק בל עלץ לר ות מנרג ואיומו-ר ונדרו אל 1מכל אפסים ונהגלד
(וכגסחיסברי
סם שמו ור פועל ישחמת ונמלאות כ
ז-יגס4-4מק4

ריב

יני

אגרות שפירין

ריו

תםד ודבר תורה דזחטשה מאמרותה
 ,ואחרון חב ב בקודש הב נכבד
תזוה ק חג עם באריה רוא ללואטור הקדוש ז"ע הן חסה חמשה ספר ם
נפתח ם עזרנו רש למצוא רמח ם בזכות אבותנו ורבותנו ולנשב עה ת
מ מטחות מבוע הדעת דקדושה רשקם ובמחה ברוב שמחה
והעבודה
עננו תחזנה ברוב שסחת ערם בב אגצבב יטען כבוד שמו ותורתו ואחתום
בבי הוחס ברכות עכא ל שוכלים
ם,קר, ,מכבד ,ד דוש ת באהבה
ןץייםאיעזך מפירט
גא יהודעע בטובו מקברת הספר ם

עי

קעח

בה יד נ ההן ומ שמא"
ק עתה,בעעות בכאב ומ חוש יתרתח) נמת קצת
הגעט מכתבך י
ירש בך מ"ש שברצעך לרג ח הרבעת יקבוע ד רתו באזהע ר נדויה או
כדחף
ט ש כל דאומר ל עלד אנ כו
"פיתמורלפלוג רד וים "רבא לררגך רשכם לררי
איש קדחם מדבר זע ל ואח"כש
א-א כ א ע בא לדרור ע כ רק קומקום של
חמץ מטיל עתו למותו וליסרו כדץ חצוף שמחצף סגו
רב ומגרג 'הראל אבל
לא לדותו כס כ מרוב ענתתמתו לא רצד מנם דע גפשוח לרקםם עדו ואומרם לו
רחג א זר כשם ר רושע כן פרח א רוא רם ל לון טחו כאבות א)
ש רד כמ וריעי
עשר לך רב ,ולא לד ות בעצמו רב ומנר ק וקנר לך חכר ודף דן את כל ראדם לכף
זבות
ומכאן מוסר דשכל לאותן צער שגם וקטג חכמר וראר אשר רועם לעלות
ועח
לגדולד ולרות מרשלם כפ ע מרוב האוחם וממת וככור אך לל מגמתם
שס
סבסד (דף ב ב ע א) ח ר תו וקוץ שלח גלו לו תדקףז רר אלו מבלי עולם ואסף מד
קטן שלא כ 4 %חדשך רמ יגשו זח ח ח רמעט בתוש (ע רש )ינן רתרש
ושמעת מב ק אדומו ר ררם רקרוש רכ יחזקאל משגאחע ד ע כשם רבע
שתאר כחח קרשו תאיד ק-בר
יקתש דחחר מיבלן 1ע כ פא רגד כשמי
מאוד וכבר רחלו רכנ משר לדחעורר לילך לרלחס בערך כ בן דם דעת רצק מן
,דרכ מלובלץ) מאוד ואמר כ רואר כרוח קדשו ערצא
הפמ ם חמן
דשםםקצר אח"זבכ
יכתם וע-כתם למלחמד
מע כ דנאיר,דח ת*טן
כרח ק
מדל
שבל א אומר אנ "מלזכערי
עלרר ואל סר מס אכתף
דמינם כמדע
איכו"כ בדוד רשפל דחשוך רוד ר
ב ב ,וככר מדע כס ד כל רכרכר על
רחזמי
"ע שרבד א"ע פ-א בראשו כאילן שכיות
רחומש כ פ בשם רבגו דקדוש ובעש"ט
רמות כעת מגחך כאשר ראר ברור ק מר שיר כרורוח ראחרזנים רביםכיד ל יא"ק
מא ק (כמו שומשמן) ררבד מאוד ודמך דו מעכבם רנאולר עבד ר) ד יג"למ נאולר
קה~טר ככ"א
א) ע ברברי תורד טרדורא ט אוח כ

גי

י

יעת

,י"יו

,ס

אגרות שפירין

ימז

קטנדי והסוד עם בהר ם א ואבות הם חזקו נ דך וכן
 הנד אם כ בעור ר הטעםםי הקהל
פראו יפרנסתו ואם כ דעת כ מיחמות ה בת ה ד ד ניחם
ו
ע
י
כ
ו
וטשאם בכי כחו
ד הת ת ור ש בך וב" עגנ דשם א ודמתא על מומי
וותר (וע ן ש ס ם ק[ ע א] צורבא מרבנן דא כא במחא כ' מ ל דטתא על
רם א וכתבנו מזה במק א) והן לדאבוןיבנו אם אנש קדלו לא כרו ולא רצו
4דבן את זאת ולא ספקו ד פרנסתו ו'א עוד א"א ש ש בנ דם א זה אנש
4
ביעל (אם כ מעם דמר) ובראשם דרשע הרוע אשר צערהו עבז מר
בהתרחקותו ובעה רת ד רתו ואנה יפנה ו קבע סקוסו אם כנ ל היא בכ4
מקום ססז ם "ס רב סנהג ש גה בערו וכש בא גם אחר שנרע 'פעם ם
רכנסת דשבה שה מקים של הרב כבר בארת והשבת שום ,הרב
7הקה 4ונסחות כדו יא הפת חד :ן; או ארוחת רקווא השהוה אשר מצא
ועב פ תרשמת הרב מרא דאתראוריא אן זד 4א
שם ר4א הש אך ר ב
פרוד בכבר מ ש ממכתבהניןרע "אזצ יק אמת
מטחך -א שמחד
אב4
ק
ר
'הנכדויא
כ הוא נכתב כרו צדק ת וערחתומי צח נכוה ושרה
רק כ מסרריח 4מ ואשר
למעשר כ דר יא ק ס תשאר כרבית
ראה פרצת בג דנערם שם בער באוכף אן גם א שגדי בנו יתח
וכ ס ם דהם ובם ש שם ~שסעת בשם זקנ דגאר ק סראפוץ "1ע שעשאן
מק ם ויסדתם אותם את בנכם ד טום
יבנו רטם בחיו שאמר שבך
י הם עף ההוראה העסקו בתורה
כופתו כפ המקוי ברט כדה"ש ה"ע
בנפ ת ובהוראך וי
א בקביה ובחסרות כיבד כמול
האת נחמת בעג וסר דות לב עשר הע מער סק ם ושנא את
הרבעת  1ב את דאדמתץ ת בכל שום וחג כא יסרם בעת צרות ורדד פות
דל עכז תשבת ווכ כ טאמרהכיל המלה בו לא)
שםרות אשר והוי
שכטה דוכת שר ר וק ם בש"ע להלכה למעשה כ תאר ספדם תפ לן
ומזחות הןותגר תגר הן פטורןמן דק ש ותמלח ותפ ןומכי מצות האמותת
בתורה אם כ הם עוסק ם לצורך מסחרם וכספם כת שחס ממצ א ם הספר ם
או התפ לן ומכיש הרבנ ם שעוסק ם בתקון הדת ולחש ב בני ,אב הס
שבשמ םונצלום מעוטתו ב אום  %ד שס רת תוה"ק הן בכלל הקהל השוב"ם
והמלמד ם וטור ם ומקהוות ובת כנם ות והב הםד ות ת שימק ומקולן של
בשר וכהנה וכדגר אם כ קבלו פרס וסחטת מדקהל על זד מאנש ם פרט-ם
א כ ש טליצת זכות בעד ע נם אם חם רומן ל סוד רתורה ומכל מצות ע'
ו-
טירדת עסק זה ומוכרח ס כזפ בתחבולות חעשה מלחסח ער הצהיר והסיא
להציל רבם או חיד ס מבני מרודים בזה והם"

ובקשת תשובת

ש בהם ממש כ בג ע-רו 4א חזקוביד.
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ס) נדפס כחוליות 1ומן באגרות סופרים במכתבי רע"א אות ס עי ש

אגרות שפירין

רמח

וב"ז ברב מרא דאתרא אשר עבש בנתז עפש הסמולה ותקנה וטנהנ
הקהל יעשות בזד משאכ אס ידי רק ראש ש בה אויממה ממט לא ישמעו
ם ת שטסדא ם אתיבנ תו ת
אל 1מאיטה ואנו דומה כלל לתגך ספרםי
י ב ב בםעדו
כ יעומת זה מה שאחכז בשבת כ 4מי ש"ט בדו ימחות
ע
וכר זכו וזהו חמור ותריכיערה ע 4הרב אבד כון שסומי על 1אך באמת
ע1
אנו כן כ מ ש"ט בדו 'סחות שייך נם אצי בעהב פשוט לב ב אוירי
כיצא שיך זה
וידידו ש שטעו בקולו וגם אםידי רק מלסד או ראש ש בהי
ש" 2בדו יסחות קרעיו ומב ר וחשבת בזה 'המלתן המשנה בב ק כל
יטחבת בשם רבו (ה נו הרב דמתאשעי 1חחוב בשמירת הדת יהשנ חכני)
(גם אם נפל העת ויחמא כפ עכריא חק
ענש וכדין
הכשרת את
נזכקריכני) זד כזה ומבן והשש עזרת לעמודעי המשמרימובה
תגר תם 4ן ו

י

.

יא

זביאגצב ב זשזכמס

חייםאיעזר שפירע

ב ה ום א סנ ימבקעתי
רעיד סונקאטש ע אחא
כבוד ד ד וד ד שראי רב פע 4ס מקבצאי גזר ארא' דרבהיאק

צד קינשנב סוע ה ו ש כבוד שטו מפאר ם בכל
דגדו 4מעוז
אפס ם מוחומגדי
ראזענבערג שעמא אבד ידם דקק
לטמוא
י אתמדארף %ז
דרענ טכהבו ם הדבר ם אשר שם בפ הצ ר נאק משק ב ת ואדוח
הסכחב שב הדרג ר להקאפליא ןע טוב אכן תטהת מדע לא חתם על
הכתב יהרה אשר הא החן בכר ש 1ום כאשר נרע ל בותר עתה עד

י

א) אחד שנת סרר דאמדת ישראל בארץ אשכה באו סמנרג אשכה לארץ
אתגארץ כשנת חרע ג כלשכר רארטד קאנצלח בפעסט ודישו ודחקו קךחתגח חד
עמדם לראגודד ורבנו כעל דרכ תשוכר עמד א לנגרם ודחר אוחם בשתיידם וטעמו
נאשר רפורטר במוינח דגר עומדת כמדריגך נבור מבארץ אשבט ע כ א"א לרצטרף
הלדתדבד עמם ונסוגו אחור ואח"כ בשנת תרע"ד אחר פט רת דבינו בעל ד"ח ותעוררו
עור"פ ורבנו חלץ " 511ם וצמד בראש ללחום עד"ו וכמו שנכתב בפרם רמכחג כזד
ושזכו מבקש את רר ג מאונסדארף עוד משנח הו-צ ר לחתום באזדרד גלו ולמחות ננד
יקנצליי (גנן עשר רד"ג רנ"ל אז וכנ"ל כסי קפ"ת ב"ש) וכק סך ובק כך פרצד
ע ט כאשד שקסד
רמלדמר דעילמת יממילא רד רענין מעל רפרק אז מרי בשנתי-1
רמלחסר רתחיל לדחפרץ פרעות בישראל רשמעוח תנועות ר? ונות ודסזרח ת ישוביסטן
ודסתררות דחדשד (האגודר) רב או אנדרלמוסיא כסרט בשרן שע א" וכר ואו קם
רראש חוראוצק
רכזו ודדסיס רקן ק אזרדד נחוצד" נדנרפס לקטן סי
שו-

ו"פי

אברות ששירין

יספ

כמד נבר הריעד נפסדה הזאת יהתחבר עם דדקטור ם (הצד ק מ) באשכנז בן
ה דבר
תפוסתםעי שת רסעפ ם במדינתנו ואמרו כ אטדמטען רמךיז
שהתרז פרחך ם בשת קד בכהידאד בפרם מראש הקאנצ  4ב) הלכו עוד
בום השג ,אם פתם 4רפצר ייבקש את וכד ש ש ב הישכתם  1עשו אתו
חוזה 4בא בבר תו או לאזנם שכך שומעות
אך באזהרה שדעמדגו אגד גרא ת מתנגדתיהקאגצ'ייא כלל כ אדרבא
תה 'פתחון פה ואמתיא טובד ,דם כאשר ראו שרוב דרבג ם ד דא ם

כ.

לעומד נגד כל רחכורות דללו ושוב נשנת תר מ נשב ו קא ממר נח פולך ודתחילו
רנרלת ראגודד משם לעורר ש תחברו עמדם ואחר סו מ כחל פת מכתב ם שדי לרבנו
עם דאדמז ד סגזד (ינוססם לקמן כזד ונס תקון עולם) נסע רבנו לווארקוא וראר מר
שראר ורזעובח עם רארמו ר רנ ל שם כשחור משם קרא רבנו לאס פר בשנת תרס ב
נער טשא 5לדרכנם רגאונ ם דמדנחנו ע ד לאסור דאגודד במדנחינו ולא בג קל עלר
לרשתתף ולאסור
לרבנו לאחד בזד רעת דרבנס ורארמור ם שכמד מדם לא רצי
ראגודר עד שנוכחו לראות ולדבר כמו עינ דם אח כל ונוכרת ודררו ירסכ מן לדברי
רבנו
דבנז ד כל מ ח"ו עומד במס נ נגר כל דכתות רללו ור מרגלא כפומ שזרו
נסון ראחרון בדורינו ושצריכז למסור ע  1נפש כ רוא כע ו ממש ע(ריצר ר מס ת
ומריח צונ ת מזרח ת ואגוד ת כולס כמו ץ אשר חרפנו דרוח ואמר שזדו רנסון עד
ב אח רמשיה ומ' שמשג ר כענים פתוחות ולא רבד כסנוורים שאץ לו גג עת כסף או
כבור לר ות ראש לשועלם ראד שכל דמפלגות סופן לא ק מן ולא שרירן
וע= כדקדמת ס דרכ חים ושלום שב אשר שמענו מדנ פע א בסוף שנותו
ברדקער בב רכנ-ס דגרולר פ ק ור עומד ומגב ח וצווח אתפשטוחא רמשר נכלירא
 1ע ובבוקר
פע א כקרעניץ אצל ראי מ ק רבו רגר ק משנ
ודרא וספר כ
ילך ל קח מממ ברכח פרידר ופשט מון משיגווא רתפ"לן שלו (שקרא ק ש בב ומות
בירוע) ורלך ללותו ואמר לו שאמ ר לך רבר כעברוח רעום כל רההות
חפלז
יס לא גתקו אותך ממקומך וחתר תחו ק ברעתך וס ם רבגו שא 1ר צע ר ל מם
שבער
לערך כ ר שנם ואבו מק כעל דר ת ד בת ם ח ווט ואמר לרכך אך חזקאל דנב א
רחתד צפר בריח קדשו מר ר בסוף ומ א כרחצברות רכתות ומפלגות שתוח שבדור
יאחו רבינו בןיקגא קרישא שלתיאמריכשיו סרש ל וקן לבן אכרע עצמי לבעל ח ו
לכת אגודר רס מלאזכר דמר כרעו ונמלו ינמלו קמנו ונהעורד עכתד ד ובז כהב
כפיאתו רקדןשד (אות ב) נא לזרר לילך בדרכנו שדוא ררך אבית מ ז ע בל שוס
דיעות או מעשר דמתחדשיס ח  1רק ב ראת ר בל ר מ ם ושלא לדתתכר לשום חכורד
וארגזגיזאןא-ן ום מדפושסים טלפס צנועים החנפ ם כמו אגהריסטען ישוכיסטע-ע
ובמצא כ מרד אחריתם ר"ל ובכולם יש מ מת (רחמנא ל"טזבז מדעתא דלדון) ומעכבם
דגארלד כעוד*ר ובאשר דזדרנו ככד כצריפ רדכנז גדול וצדיק רדור די ו
כ) עץ רערד רנ ל וע בזכרונות ר' יעקב ראזענרים (מס סדי ראגודד) שכ
בפעסט דביר את ררד ג מדרח א שפ רא ממונקאטש שדארטד כאונגארן ר חד

גי

י

שכדיותי

ני

יא

שגרוע אספירין

,ר

ימקל ם נמדגה מתגד ט יזה ע כ גמע אחן סכל הרע קהיו ובעה ק
יה ומהבד זה אם רצה כררנ לכתוב יהקנצי-א להוב חם על פג הם מדוע
כבד עשו בדברנרזי בית שאלת פ ט וההזקועוד בסוד מפגנו אשר עשו
בחשא אודות האסדה אשר הוא סכנת הדת ר ל מה טוב אם כתב יחם כזה
אמנם דא שטרא יחוד והא שטרא זכו ואן ראזהרה מתנגדת ידקאנצ "4א
לא אבן בשוס אופן מה זה הש כות לחמתן עד בא תשובהם ם ורע
גאזה פול ט ק שנהוג אצים ומת שובו ובנ לבנו כ 4ומא רוא פם דא דיא
הדר הן כ אם ד  4חת סח הדרג ה חותם ס כברעוד דרברנדוי ם ועד
עתה הוא מונח אצל לב 4תכלת וה עזרנו יחזק בדק תוה קוידנצי מ ד
כל הקט ם נו בסתר זבנן
ד הפעם לחתום ע"ז בטובו
זח ם ושוטטס ורוב ברכותבכיי כ ואבקשעי
כנע ו תר רדבר ס שמת ב 8דטוכז ד ד ע ההג החדף ,בק מז ד מנחם
ו ם נ )1
ו
דדוש"ת ומובתו ותכה יהרבן תורה בפהרה עד ב את נצ ב ב ונשמח
בחג הקדוש רבעלט זמן מתן תרת ט באהבה יוטס
מק דו ומכבר

יכ

עי

חיים אלעזר יטפירא

קפ
אזהרה נחוצה

נעה

מקרב נ ת "שדא4
למען האמת "שרה בשם ח אקרא ידם ר סכשזי
ק ם זד תם נקים מה אשראי הן דג,טו קול עלך נדף גרתו שי
י
הוש כסמן חברת-יב (כימר מחר ב 4ארץ .שראי כאשר כתבת עיקם

נקצרה בהקרסת הב האנץ מסרבהנ דכרלט הנדפס כעת ודדקנ דח בהגע
העתק הץ ו"כנשר פם ספעסמ בו יצ עו כסטרךיתץ חצ תחביות 4 1טש
הדור ה ו
ה חך עם
צרד נפשות להכרתה"ימסיען ויצבט
וכששנגר
י שם הערך
שכתב
ראוששיבממען
וכאלו אב ה ת ח  1המסב ם עם חברת ה
בלעוט וחן זא4כע דר א עמוד התורה פ ררען ערהאבעקןנעדאנקען פאן
שו אא
סמערען וכר ראה את איה וצאםרא צאף עכל ושד
דרבה שםבעי
יית משתומם א ך דח יכל יהכח ש את חח
גר
בלשת הקרך וע
נהמא לשכר מרטר
עשרת ומת רשפשש ושש כ נשמ אח כ מרר א
פתקי
דו שבע רצק מזד
בפעסט) לדא,דפד שירם בשורץ [ע ס ק פ גטפט
ג)

שץ

מש"ל נד כ" 1בדג ר

אגרות שפירין

יעא

נסיתא דענ דא "ניו ~אשר ד הב ת כסעמ סיא אנש ם אז יעת ערב
כפעסט בבוא הדנ מ זאב צב דברן נ דאקטארקי ן אבד ק א זענשטאדם
לשארנו או להווכח עם מדול כתבת נגדם קשות בדקדסת דביאנץ כנ
ובפרט מ ש כ דמה יכופר ם חשבו ונמצאו הרבנ ם דג סי סד דםבכ"י זה
ודשבת יד כ מש כ דמך כופרם באמנת באת הנצ כדרך נם י
א כונת
יהרבנם חג נ העומד ם בראש הם בתור נשיא הם
רק החברות בג הצע ר ם אשר נתרוו ונאספוע" דםו קומו יצחק מכל
עי
אמונך בנס ת ורהבו הנער בזקן ויא יבר מחר ב (ילא וטוב) א דמד רק
רעלםכיו(בעגן הדת)ע" עשייתפע" ם וחברות כאיוויא טוב ם
מחר ב כי
דם מרמזרה ם כ נם המה אמרו שעל סוד השע מדו חברתם ומה הפרש
אדמת
בנ הסו,יא אל ק בתר שמא ד שן א אשר קראו בשמותם
רקידש ו תכסו באדרת שער "מען כחש רק סתר טעמא יפגם פזש זטחטץ
רמזרה ס כבר דור ,זקנם רבות מ ואבות ט ודול דצדק
לאחרם ועי
המדנח ז ע רהבה" ח אור ח ם שדר יא וש ט (ברע תרס ד) כ אסר
לצמי דבר ב.ד חב ר וו ובפרט אזהרד כד
יהתחבר עמהם ואן ב ד
נרץ דמד נר אך מכי "בטי והוטבסטען בכי" זה כס
טסי
ואשר יאמרו כ חדש ם בהיוכ כאז טפב צוק העת ם מדפמד מרובד
וחורבן שוב בג בגיזת ט כעת רצויעשותס מעתה אכר הארץ באר ק דנה
טיבר כ הוא רעזן שוא גם בדרך הטבע (טרם נתפשמה ארץ הצב כאשר
 ,ן ש ידארך בזה ואב מ ונם זאת ד"א כבר הי
דבק הע שאנו וחכזל
י מדוכך זאתדכית ט הגרוי ם כנ" ואז ה המבוכר ונ רוש
לעולם ם רטבוע
4
הנורא ע" הפאנראמען במד טת מדכות רום א יברחו בערך ט אן אנש ם
מאחבנ ואזל ותר ועבז פסקו כן אז כנל שיא יעשות חברות ואגודות
יעם גראצ אן רתכי ת הקא'אנזערוננ באד ק כ זהו קשה ותר מכולם "אבד
משאר ת שרא" ח 1את שב כ קדושת אמונתם ומצות תורתט ומה זה
חדשות אתנו ה ומז ומ הת ר זמתו
ו סדר ם מרוטנבורג זול
ומ זופר סד שהורה כבר זקן רראשונם רבנ
בחשבץ (קטן) ס" תקנמ בענן מצוה ללנת לא זזל וניכר שיהא פרוש
מכאן והלאה ויזהר בכ 4מנ עץו ק םכי מצות העהגות בה שאם חבא בה
עגו ותר העב רות  1חבא שם נבח " כ ר א דורש אותה תם דוענ ד
בה והשגחהו בה תם ד ואנו דומה המורד בט"כות בפלטן למורד חוץ לפלט1
זה מ ארץ אוכלת ושב ם ואותם שהולכ ם ישם ורוצם בה לנהוגחיות
ראש ובפחוותם יהתקוטפ שם קורא אנ על הם ותבאו ותטמאו את ארצ ומ
ב קש זאת מדכם רמוס חצר וכד עב ל התשב"ע ומעתד מה נעים דעת
רבותנו חקדויט ם שתקנו מעות רסבד נ להישכ ם על אדמת רקודש ועוסק ם
בתורה ועבודהוביו סי זקנתם בחפיר ותורה ואם נמצא קצתעומק ם במדם

י

עי

כי

י

עי

ערב

4פגרווז יטפירין

הע קר םוסד יעוסק ם נתורה כ א כפ כולתו והבנתו אבל "בא שם
אב"
"ד ות עובד אדמד חורש כשעת תר שד תורע גשעת זרעה וקוצר בשעת
י דם
קצ רד כשאר אכר הארץ היא תנשמו בותר בעבודת עם הארןוע
תטוף דגר דתשב"ן הנל

ונם נודע ם ש נדז 4האחדינם הנאק סו ד הזנתן וצי כס אהבת הונת,

ןבדפסרת ואתחנן) וו ף רכנם צווחה באיהובציבועה אם תעדו ואם תעוררו
את האהבה וכר באם שהכר נועדו חד 1לך  4רושל םוכי הא מות מסב מ ס
י אן עתר הזמן דאמ ת
אפ 'ה צווחר שחליר וצתיך שמד שרקץ סתוםואי
פ שעה זה ום או מחר חטאו ומוכרח ם יעות פעם שנ ת
רק עת רצון י
ש
ד
ע
ר
ואחרון קשח מן הראשון ופכן ב קשה ש4א 'בו
ל
ד
ע
שתחפץ
ניע
הזמןו מלא כל הארץ דיעך וכרעב ל ורוחקק הופע בב ת מדרשו בזד כ עתה
נתן דענן "הענות בו ואןינויהשען ע 4הטענת קגד רצוץ של האומות גם
מה דעבדו לנרם דעבד וכדאמר בר ש 00
אם מב סו עתה בתחביותםוב"

י

עה
וכדבר ם האלו ועוד כהנה דברת על יב הרב מא ש חגל כסו שעות
שתים וסוף רבר ה כ עכפ טרם כל סעו קאםםאן 4אח"ק (בעת ידי
באפשר) רבנם גדול ם ר א ואנ הצע ר ג כ אצטרף עטרם בתחלהועם בע ב
י אשר ראו ומצאו שסה
חשוב ם ר א והקאמ סאן בבואה לב תה תציע אתכ
לפג אס פה כי 4ת של המד גה אם אפשר רתקן ויסדר גזה נאזו אופן ש"א
ז ק יטצב הדת בער ה שטה ונם 'הבא ם שמה ובמצב החומריי ואז נוכל
"עשות דבר ומרס זה אסור לעיטותיטום חובטותיא חכרה ולא פעולה לצורך
זה כ הוא טרם חורבן והרוס הדת והרב חנו הורה "דבר בזה ל בסוד ם
דרבנן הוא ססכ מ לזה ואסר בפ רושכ הוא עם ד בכל חדכרים דאגובעתון
וכן אנכ דברת על "בו מעם הדבר גארוכות וקצרות וכן יעשה
שלו
ההפס
רנקי תוסע מתנועתם בזה עד וכלו ינסוע ולעשות אם פחכייית ש"
הסדנה ונדפוך הוא אשר העם ד בתחביות 1בעתון הנל ועוד שם כ בלשונו
ברו כס דיעזע"בע א הרע נטך רען בזהערנען ערפאהרונגען צודען,מענסטען
ח"פפענגע ,בערעכםושנדע טהעטינק ם פארערסס ניבטאיינשמעילע,
' ולא
דעת אם חוא לשון הרב הנז' או של הרב העורך הראשון ואול חסה בעצמם
אינם בדיעה א בזה
קוד תטצאו בסוד הפרינראם של ה שובממען אות ד פערנער דיע
טרטמנזחציא ,מים דען אכר גש אוף דען נלאכען פרינציפיעללען בטויס
שסעהענדען טרנחנטטציען אן ענגער פערבעדוגגצוברענגען עכ ל הרי אגלי
בה תתי והודו ואסרו כ הסה חלק מחברת הציתם ההיכים ומסתדר ם
בדרך ורעיון זה ורהבים להתאמץ שהתקשר עסהס בקשר אמ"ן יחר 1ועוד שם
נמצא בהפראנראם שלהם דבר ם הסותרים לז=וג וכבר אחדל קשר רוגעים

אגרווצ יטפירין

יי

אט ק הסנן באשד חצם יחתאחד עמדם ז ס אהלי בע קבתא רמש הא
חעמא סג ותה האמת קדרת ,כר ששר הדססו שם בשם גאינם וצדק ם
גמד נד קדו שהסבמז 'דם אי תאםט' כ מט בם ש 4קרעם אתה ות טון
דכים -מר בשם '1הדפס יהפך דקערד על פ
של רחוק ס אם לא
גתחביתם ורצעם ק' כאשר כתגו בשם ה ושב תחת חל הרחוק םבני הת
חיק מדנתו זד ל (אשר א א ,נמש ולכתוב ,שם יברר הדבק
תרכן אהב מור ורבות זאחב הקרם ד  1הע כדן גקרקעיפנ
רטתט יברט גדל וצדק דמך גה הע וסדרת 'פרסם ידדפם ידודע
גזר 'דצ 4
ח 1בטדי הפ רצד מום ל ום ולא המתנת יאסף
ממכשלגגדי
כנ 4כ ה,א אן באפשר 1ספנ סכטז הדרכם וחסרך
חת טת הרבנם ה
מרכשת דק טד וצא ,גא אן שים (עד טא מבשר שלג משםע שועד
ם יאס פת מכתבם אן באפשר גפרן ממן
אשר לצזן מלך איקך ב חי
ס ש הו ד וד רום סף כל אן היקן כבו ירב ואת כבים
קצר
עמקי רבה ואלה כ כלכם תסב מז ותשמחו ידגר אטת הנחוצ ם
הסיחה כ
טעה ומררו ותור .את מ כמאמר הנבא (כ אשן 'א ושעט וט רא
נאמרעודאיק ט 'מעשה ד ט כ בפעית ד טסכייעש,ת טה) לאזו הדרך
שכוןאיר רקכיו כ 4אקצן ואן הדבר חט איאבתשיה כשאחוי ומכה
'ב את בן דוד בנאיה ושעה מן השטם בבנן רש 4ם גקרנ ובמהרה
ד דן ופרט הדבר ם מה ש ש 4האר ך בזה שיפלפי שד פא"פ ובדברי
השמד ם גוסו שלעים וכעת א א להתאסף בפעמם לא במק א מטעם חג
שד נתאסף תגמע טוה טדא אסן לשעת
פעל ם בל בשוםעגן
על דמשנד דו על רתחתור יתת יד יתשע ם ף רדישמק מר תחת ד
צ'.ט והוא נםון בתר נם וצ דוף כשאחזל בסוף סוסה ובפ חלק ובסוף
כתונות ובזיהק סוף פ ביק ואלו הן רצר ס וחביס יכן עם ח תוקו
ונתחזקה וא 4תפסאיהאייי ם והמרקד ם האו ל ם המפת ם בהבל ם ועם
שזג ם אל תתערבו זה גאינו בקרוב בב
ונם אזכר בקצה המפה בסוף דבר בזה בעה יאשר דחיו מגנ ט
לעשותחוזה להתחבר עם האטדמטען בפר טת
העומר סעל המשמר בעדנוא'

די

בי

עי

ין

יעש"

י

א) ע דבר ראגדת ( רושל ם תרצ כ) שם ר אות ר ונדפסנ כ בחקק עולם עם
קמ"ז עת ש ותבין ושיודק בזד מ ש רגאון בעל לבוש מירב ז"ל על אזדכר רותתד

דצ"ל
ב ד ום ד ויקדל עטר ת לפ ק מאדיצ ושנרבוח לראש צדיקכויר ר"ד כבוו
ידיק קרוש ר מכובו דדב רגאק דמוברק טופר ד ודגרו חו"ק חסידא
ופולסא ננש"ק מו"ר חרס אלעזר שפירא של ט א אכר ק טוגקאטש
ודנ*לוח יצ"ו בערמח"ס שו ח מכהת אלעזר

אגרות שמירין

רעד

דיט"2,אנד ואס פות שזו ן אמנם כאמתיא זו הדרך יסובת הדת הארסה
במדטעו וסרם ש יחם רשות זה סאתע באם פהכיייתשי חמד גה אסור
להם לדתחבר עמהם בתור מד גתנו כ אגודת םיא ע 4ארץ אונגארן סדה
וכאשר הורו ואמרו מנהג מד נת מ צי עוד טרם נפרצד המיחמד הזאת ג"כ
החד ש אם ר מה ת עד נהאפף ונחקור ונעמוד ע 4המג 1כנן וה .עזרמ יך
י מ יצאת מאר לה לאורגרוי בשועת שראל
בררך אבות ע וזכותם גןע
בב את חטא" במהרה דרן ו/יוכמ ס כד המתחל ומדבר בצדקך ימעה ש
ותורתו
באעהח נ תשא את ראש כנ עטרת מעקאטע עא

עי

י

איער

שפ-א

חתם
י כותי ברכנם וברט ד לדפצד ב שראי
נא ידדבק העיהע

קפא

ד מכתבם נ רכנ יאדמךר מגר עלתן
בד ג כ ד למב תר פ מבקאמל ע א
כבוד קרת הא נברא רבא יקרא ובו וכו
רוי בשראי הן
בראו לשר
אחר דרך סבת הש 14ב קרת
יתתו בפרק פרעות
רמ
תא
אי הררנצ למען ה ותורתו ב ת שראל ו
דברנקי
הכב-

"-

י

מ,דס ו-גק וא דירג כדם אתמדל רלע ל ף סכתכ עת רדרג ק חדפם
לדנת אש עד לב דשם ם ומ-רמח דנא ר ח מחכר שגלד דעתו
יברו רקדושם
דרסחד למען רודע ועשר בתוך עם כנ ודגם כאשר חשכת שדחז קו כ דם מגרל
ד לר זח ע ז בשוא ח ושלא לצאת נגד רחנוררשראל אן זד ,מום חפנד וט נ
מת-ודול ררור גם בדור שלפגנו רטעו אחק משכלם ומערב דם-ס
((עיב מטע ח כ כ פ
1
ב מ מק ח ם כס ש
לד ח מ ש גחל
ל=מ
רבם
שטי
תרמשאמרת
לס
ס פד תדם צאלדת מז גסמצנו כשסשאמחבימב
ת
ען ככטעו
םגתחבן -דף
כברב-לזחיח דף

א"י

-לייח

כיק

לי

יטב

סטת דן ונימחת
רעד לק רדת ק דבר חשב ץ בשם רב מ מדר ם ב ר בחך ען רא ת כמדרש תלפ וח
וקו
ממן זר ממר מרעד אם אן צז דלכם תו כשב
בענן
טף א
ד שובסטן דאלד ורנר כקרלת' אן א מתדבק כחכוחת דג ל ובכר ד ל ג עות רבות
נערם עגן בו ב וים חוחם בבל חוחם ברכות ישועות שראל כמדרר
לבטל
מז-
ורד ודקדושד עוד יעמוד לנס עד כ את עאלמ בב א 'עד לראותו כראש
כא נ דטד
שמחח עולם בקרב ר'טם ואתף קידר ודשתו צ יעדו
רק מרדכי ליב וו נקלער חופ ק טאר

ניית

א) רדץ ממר ר מו ומ מ של אבו דאדמו ר רמפ-סם מדצ"ל סער זצ ל (מל

אגרות שפירין

",י

בשראיבגיל הס"4פד דאגסה והגדולה החיו מאהב יהסתדר כל א כפ
דריו  1%1מתו ועצת הבשד גבר כעזה ר כמאז ל במם תםד (דףי ב
שטנא נצח ובפרט בסג ם הא 4חב 4מש ח כדא" מסוף סוטה ובפ חיק ובסוף
כתובות וסב ב דצטנמטען הנודע ם 'כופר ס גמור ם ר ל החיו וכהתיבש
במעטה ומסוה האדרת שער ,מען כחש הצבוע ם ומרא ם עצמם כפרוש ם
מדרכ הציאנ ם ובאמרם כ המה מעד הם ובאסת ארסם ספון בתוכם ולמען
תפחם את בג ביבם הרעוים בזר ותר מהצוב מ שמפורמטם לרשע ם כרוע
(ומבואר עוד באזהרות הגהצ מכ 4הטדנות נגד חג מנאוום בלה ק שרצו
ל סד בק"קא וכמש שם תהצ ממאכאטשת זיסכ מעים ה קרן מכאב
ותר 'דת תך ק דבר המירב סב ברע מאת הרע 3שח הטה קדש 4הם
א כטמר מחרב) ואטדספען
כשסותם מתרח סטען שובאסטק
זה אעדג ,עתה ואנ כרן כקרקע לפג הדרנצ כ הנה
(אעדת שראי)
כאשר ההלו לעמד עבודתם ס סד האעדר בארצ ט ורצו ל סד להם קן
שראל זצ,לה ה (בעל
במד נח מ אז הפרע את עצתם אאסו ר הנד ק רבן
דרכ תשובה ובאריה רא)כאשרחוה מעמו1טוקו כ זה מרםהרום הדת
ממשוך לשפות 1ד עות רנכר ות לחבק חק זר ם תמור אור במד טת
ד סטיאגד ח כמצי מן דט ש 4םהס מת זה כא דם אפשר שאב
עלא)

ויי

ביב

יטי

י

אמם אנחם במד נתט אן 'התחבר עמהם תם הרקטור ם הצדק ם שלהם
ן בדבר מ בודת מנחת איטר ח א ס עד) מפעם הם
אמם רא ת כבר במכל שיהם נרשם אזו נדטת ושקי ם ששלח
רבן של .שראל דכות כ
כהדרגצ יהם דנת לכף זכות
ופרטוליאהדוםאנטדעי
ות בש הדעת בחזהו כ
אזל סבנ בתו כלת דעתו או א
ה לא זה
במשטח כסר נצה 'הם 'א ח כמתחבר לדם 4מ אסדתם
מרך שעה ובוצא אמנם עתד הסו ט בעבר היכה חו ם וא
יבזה נחכרת
שפשה
האירההו בטתף כדבר משנה והיכה בחרה כת שכבר ורעלה קטנם ברב ם
בדבר אס פתם (שי האמד מ) בצדיך כאשר שלחו ל פנקסאות מתוצאות
אם פתם וא ת ס וט ההרב ם בראשם אשר (סיעד א זה רא ם מהם ה ט
נר ער פראנקל והרב סבראדחד 1ואזל עודוכר) אן בהם דלת הפרעדנערס
מער הס ם הרחקות כסן פלארענץ קיפענהשנען וכדומה אשר אן בהם
ר ח ארסה הורת כלל זר בסה והיא אחול קר רושל ם לא הו רטבן
בדן אאכ ודען מ ושב עמהם ואן'ך דג נפשות בג ותר מזה וחאך
תחברו עם ראש ם נעהג ם 1ועצים כאש

יע

ין

יל

יד

שפת אמת) וכשזוח דזעם נשכח ת ש נמלט לא ונפטר ום א דשבועות שנת תש"ח
(ונדפס מאתו ספר אמרי אסח)
ב) עי מש"ל ם פ כדגר א עי-ש

רעי

אגרווע וטטירין
אי

ובתוך סכתכם (אשר חברו ידפראשפעקמ מתוצאות אם פת צר ך)

לבקשנ ידתחבר 'רם עם בג גי וכנ סד גת השבת דהם המכתבבי א
הרצוך בזד (אשר מפג סדר רב דואר כד שנעז רדכרח ,דש ב ידם

כישונם אשכנז ת) המען דע רודותנו הדפקת המכתב הל טד בזה ונגעת
עבפ בקצר הסטה בדבר שנשאו ונתנו בצר ך לעשות כל תועבית ל סוד
ועגנ חוי בארץ הקדושה בתוככ רושל ם כגץ הגעגשע וגם טעכנשע
אונווערזפעם וגם געתערבע שולע וב וצא ככף דעות הצ מטען וסח כשתגו
איומאיו הצד השוה שברן שאן בו רוח ח ם ש' תורדו ראת שמ ם ויאזז
דדרך.שובי  4117ם כ אםיד ותורתווע ז נזכה ישוב שב טעו שמל בב
ועי כ' אלה חשבת משפט כ בודא ח ,כהדרג א ט בחברתם וכא דע מזה

"נ

מאומה
אוים הדגר אשד דגאנו בזה י3א אל דדרנצ אז ואבו' ומ צרה ומנכד
כאשר דגע דמכע דדאנודממען הדרך טמא סורו קראו יטו נדפם עתה
כחדש אדרנמן בתור טומרות דחנוך ש' החדר ם בפולן ושם כאותז נאסר
כ4
בזה יספח יתכנ ת הי מוד ם את 4סוד השפות המתהלכות
י שם
יד
כו
הדבר ם דנחוצ ם ודמכם ר ם את האדם ומלחמת הת ם והקוםובע
בזה  4האגודך ,עשתה כנדון זה את הצעד הראשון  1סדה בווארשא את
המת בתא ,זכו שהיש בה רואת משמשות בענ רשלטון בתור ב ת מדרש
ירבנ םויפן מוקפת ה א בהגבלות פורסיות שונות כמו קבעת תלם ד ם רק
מבג שש לשרומעיה דנחוצות 'דב א תעודות מע דותעל ד עותיהם בזמור
הר במדה מסת קהו עב  %זוזהו סעמנטר שאסרו רבות ע ז"ע) וע' כל איה
חתומים שיש פאזת רבנ ם וט נראים כדדרג אז 4אזגם שכך שוסעות
תיג ם שכך רואות תמסר שערות ראשינו או 4נו שכך עלתך ביטיע
תם עתה אחשוב שכהדריג"א דע גזה זע" תהבולזת שוטת טאנש נ תו
(כפ דנשמעע ננעתם)יעל סו סהנעשח 4כהדרעע"כ בדודיעי 'כהדרג זאת
המקצת בצפ ת ט צפנו בעה כ בודא פרסםוענה כ לא ב דיעתו נעשה
זאת והוא חיזר מעיקרא ,בל ה בחבורתם ובקהלם אל תחד
כי אך
כבודי
אובי לצ ר ולשער בכפש כ"כ כ תהה המכשלה הזאת תחת דו
אשרעל דת
תורק שמפרנו ששט זה כמה איפם שנם ולרבבית ם שראל ועתה חטבה
גרה ח 1בנםץ האחרץ שב ב האחרץ בס-גת ן מבחר ר א והחם דים
ד"ר ד ם אשר ד קורא ע" סוד ב ת אץ"טעם נאר) מערב ם בלטן נכר ם
תר שסו ה נקראת חילה לא אהל "האסן וכאשר פרסם כהדרג גם
במכתבו ל אז סםיא חזץ כ'איו חרבנם כ כמעט כקם סמכו דדדמצ
כצדקתו "גה עכרך מנ ס בנפשט ~טמתם וחטאת עמך ע 4דך לא תהא
מאת לשקה משראי וכסאו ה גק '0עה ש ושרתו ובבואיתז הקווש ס
ופשם על קרישה ה ותורתו כי כל המרוא ייסח מכם מה
ריל שטמרי

י

"

פי

עי

אגרות שפירין

יעי

ויאתרו התדו פרוש ם את הדבר נאר וחדר ם כמו שהם חזרשנעיד
ע
ע 4סדרות דקודש ויאשר ס
י וכלוס אמוג בג שראי" התחברו
חברת
"האנודמטען ותחת כנפ הם הסו היא כ 4דמחובר 'טמא וכד אם כ פשטו
מיפם ה4א אנ 4כהת דו כבר כמ
שוד אזכ ר מח כ נם עת הדג סר פראנק 4טפעסם 4צדךיא ה בתור
ארס גש א אתנאק רק בת ר א ש פרט כרשם כאשרענו תחונח במכתב
אזהרה נחוצה (הנדפם) דיוטה פה ו4א דוד,
קכט מ ר א ורונס כג41ם
במד גת ע הנהצ מאונסדארף ז' (ראים ד ש בר דנפיאה בעורם) ומהכחל ח
דעט נך האעדר שם עתד
רגהצ ממאד שח יאוש מ לצק
בסדנת פ ק רומא ובעה
שטזח'קה דארץ כפ הנאצאקן וערס
לטובת דת תרתט נמנח נם אנ וע
ם חבר דרבנם
רצער-ר"סהמטש'דיע
הנאגם עעב דא ה יעסו בראש ד דך ם במד נה דואת דן מה אענד
 .אם דאדמרר מטר וש"ש סאות
חרפ דבר א ר מתחדשם אשר קין 1שא4
רבנ ם חזרו פררשם את הדבר דרע תה מרבן דת תורק חו וכבר שטעה
אזנ אפס מנהו מדבר כהררנ יאניט כ 'א מזב תחץ 4דות חבר עם
הש04ת סטרן אכן עתר שכע רפם ומתם שטו א 4דני ביא אן ר ד
בעב רק 'עזב כפומ כן תלד ותר יעמד ניר ובפרץ נם רמי ותה 4א
מצאו רב ם וכן שלס ם ש"ךבו לר ושרתו באסת חב ת
אימן ישראל
הרבם ה חט ט
והם מחו ק דד דרוש ת באהבר דמצפה 'כאנצבב"א דמהכה
לתשוכרח

,

היד

חיים אלעזר -טפירא

ג) תר אשר דשכ דאדמור מער תל מבחב א)
כעוד ח מ ז
נברד ררנ למב-
ו
כ
ו
כקום ת מוד"ר
דגאק דגרול פאר דרור עדמד לזם עמו ובו
החפ אלעזר שפירא של ט א אגר ק מוזקאט1,
ראמנם עועת מפורות נעת לפג דתג ועב ז למען נחיצות דרור ולמען לרשרכ מסם
רכבור באחי כקמרותהם ראלד ט לא יתבן ק כע סנטן טכתכו שכמשנן אלמים רטנוח
מאחב ירידם תאנתם חב רנר פרץ דימדם לדשי ת ושרז כתך לא טע מר
שלח מבחב תם ע אביר ד קר דמעז אשר נשלח דמכתנ נ ום ב-ר לסף
לא
ל" נעה נזק שא א לרש נ נאת= נ כשוםשאייולראינך א ך רשאי לוע
תמסדוש
מנשץ
עלם יאת אשכדו כ יש כמכתת סר שא מ מן ראמח ואחד סרם רת
בחשא כ לא מעץ וסת לדית
עחב אשד שמעד לע שאס מגד לאנש
סחם"
לאן ש רשואל מ מ
שוב אלם באמת א ע
א .ד דאמח כ
לאר תאנ מגי
ק
דם-סר אלם אתך מד מעקלדתח ולשם רת
חשש רםמל גם

שים

שים

יק

בסי

הי

אגרות שפירין
קפב
זטכתב ב 'דג']
ב ד אן ום ב ים ודאטן בד ת"א ר סתקאטש יע א
ו תיעד בשת שבנהו ת 'צח בב
שכטסוינ
כבד דרב ובו
אררי דרך מבוא דערום בראץ רב פערם מקבצי ד ד ,די ם רבעם
מכתט עקר שנכתב מום מז "סבי לא דעתי אםשי ה  -אדיית שעשר
אחר או דוא באסת אמס עי ע ות דדרכ ם ויבושי מס ת בשנ ת
י"ם דא'ו ידיד איך שידי ריום באד דתשו זד ם צאתי 'רע ב"' אתר
שיר
ת
מפני דכב,ד ,מארבת דתורד אהבד מסותרת וכמים פא א  -ואנד 4א זכית
ירא ,דבה דדרנ קדיו ומצאתי אע סחוב עבפ יעע בקצת דסטד בקן
קויכסו ,השיב ספת נחיצת דענין
"דתפ'א כי רוב רבני פולין ואיפים ורבבות מדחרדים שנטו אחרי
מ"
ידיתכן שנפו מדרך התורה  -ד"א אם קטן אחדבעיניך ראש שבטי
דאטדד
ישרא' אתד וד4א דמד רוב ררבנים תיו כהדרג בפרם רדמון ונם דחסידים
יאמיץ ,תומם ויתנובאיין דגדו' דדר ( 1ודן דמד דדנר ם שנכתבו כמכתני
יתעד רוא עתידם וב כן דוא עפ 9דתורדו
רקורסן וד'אעריו האחריותוי
ם-מכתבים מרבנים גדול ם החתומים שכתבו
אתמרד מאוד ויש ביד ע כמד
שדמדיא חתמו מדעתם רק אחר םוכיצא דברי הזרד 'א רציתייפרסםעיד
עד את בוא דבר ,אי ד ונם מד שח 'ק בין פלין'נא'יציע ,ודמור 'דקדש
שאין 4ך אלא מקוטוושעתו איניסביןכי ד'אכנימיסי דמ4כות(פינוין) אדיא
י הדורכיבעכ
כעת ובפרט כ תורד א 'כרנוועפי דתורד אשר זריך מגדי
צריכים החכמים ביותר 4ירר בדבריהם ש"א 'פרון גדר שגדרו ראשונים

י
יט--

נכחכ וכע פ כ זאת דמראגרוזא של דאגודד אולם בענץ שנראד שכת ר אדל כתר שמא

כ ש גם כרול אגורר שנקרן אגודת שראל וממ לא כל חכר כאן כאגודתנו אתרא
וערכא על א זד חרפס ר ער כמכר ע אגודת רוללאוד כמוכן יש לרשכ ע ז אמנםכן
ר לנו שכתכים מצדיק ם גאליציע בענץ רת-סרות אגודת שא שמר ע ז רקיבת דבר
כ בענץ כור ש לדמותו למר שמצינו אע לדקרש אלא מקומו ושעתו אול שמר א צ
זד וכעוא צ מוכן שברל לד ות 11ק גמור ואם רואים ררברם ורצדיק ם כ נחוץ ג"כ
שמר כטח ר על סדרת רקודש כ כל חבר צריך שיר שומר כמלוא גמא כאשר
די
במצודת שא במדינתנו  -וכאשר אמר הבחור דמוכ"ז ר קר כי זם ע רפאסט אנו
כסוח שליח מכחנ ח"כ א פופ או ש ד נשלח לשם של ח מ וחד או ש ד נשלח משם
למדינחמ "" 2וכף שיתוודע דענע כמו שרוט כטח ודיצנו כח ר
ואשאר יזידו דושקח ר כברכת חג רבע ל
אלטער
אברדס

י

מרדכי

אגרות שפירין

יעי

אבות'נז 'דטרויטויע אם שיו חירק מן אנשי דג,ייזת כסדת ראתם :ן
יש החיק גם בפו4ין בעצמו וגם בגא'יצען וביצא ובייתר תמהתי מ שכיאינו
ערב בעד מעש ראעדד ומר שמדפ ס ם בר41יחנד(י) רן כפי דנראד טקהלף
' .מדינת שזויין ששם מרכז דאטדד ד"א זד קרא שמד
י רסדינותוכתת
אגודר שאעדתם על ארץ רבד נתייסדד כדיעותידם ומגמתם ופשוט בודאי

שאחראין ולרבא בני רחגורד זר יזה סד שיעשו מהחב,רד דרך כליהו
י

ובפרט ,טרודיעו דאמת בעוד מי מור דחדריס טף החרדים () בפו14ן
ומתקנותיהם (כעומר קעקעתם דמרובד) 'חבק ח ק נכרים ומעורב סו ר סימי
נעורתם עם 'ימוך דנכרים וזד וכאסרורביתינוזי"ע גם,ה מקרובכי גדו'
י כהדג אם אומר ראית שאין אתםנדויים סדם גחכמד
וצדיקי זיע.יסיחי

שתוכפו 'במ 4זאת (ואס הוא גזירת דטלכות או הסדנר ""מיד 4שונחם הפא
י'טדזהו בנתי ספרם אצ' רנכרים ודא 'ערב קודש בחוי ו'דכנמ צלם כדיבל
ה כן ידוע מסט וגמרו טעונים נט אצ 4גדו' צדיקי יופין מעוים)
ובפרסע ד ב ת דסעמינחרי בווארשא שייסדו האטרד זה דשיב
כדדג מאומדי ורק בע פ השיב בקצרד "דשייח (דב דמופ,גהיו) כפי מד
שכתב 4יכי דוא 4א עשאו רק הה צ וכר ואחותני רעדך מתשו כזד(י) מאדם
כי טד נ מ ס שעשאו'עץ ובקעת מדורד ר'זבעו ד היא אם רוא
כדו'

עי .א

אין

כמשו
אתיבירתפינוין בשכונתו ממוך ונראד ובירת חסידי כדדג ואנ ש ודוא
בוואר
מחזיק בידה(ור.קמד מדאטדד וחבר") ד"אע" כדדגצ ראחריות ועל שסו
נקרא ויאמרו דתירו פרדשים את הדבר ודותרוכידאיסירים ר"4י"א אפיפה
בטעמי הריתר (אשר אין לדם טעם וריח כאמת)כי א א בנייר ולדאריך כעת
רק שאין ב דיכו' עבטי דברי ב ד חבירו ובו כנץ זד יספיק נקצירת דאוסד
כי מאסת בעתשאסר .כי נדקי הדור את דסעמינטר בפעמם דיר יוסר
ידבע"ד אמת,א יותרכי פעספ עמדר אז עוד כמדריגת נשתתר ררנה יותר
י דורם
מאשר ווארשא רוא כעת ובפרס גזילותי הסמוכים
אטרוםנדו.
ובודאי זד גרעמפרת.שי שכנתושי ר א בןעזרי בשבת ובפרט ומזדו בית
און מהכרתו (דאגודה ושיוסי וכר) נעשר שטו נקרא שי אדם נדו" כמותו
אוי 4ע שכך עיתד בימינו בעו ד והשרידים אשר ד קירא (אשר מעם הסה
חבריו (יר א נס אנוש) משמיעתן טה
באסת) קבצו כ' פנים פארור
שמחזיק ואיע מוחד בזד יערל חן ד ודירוס הדת לגמרי עיץ לא יתואר בחרט
עלי גליון תורה תורד חגר שק מראדמור דנדוי מנור סקור ההורה מאבותיו
הק זי"ע יצא כזאת
אך מה שסיים כהדג בזה אחתום כי נכון שישלחו משם איש נבון או
שאשלח מפד ויוכיח הענין ושאידיעהו מזה ואמתכי א א כ"כ יהתווכחענין
גדול וטראע"י סכתביסבגי דואך ובפרם בעהים כאלן ע"כ בדעתיאירהנימוח
החורףאיו  -אולי בחודש שבם או אדר ראשון דבעליטיבא ימדינתכם אתה

.עכס

וע.

תבהי.

אגרות שפירין

יפ

אםיד ד עמד אבא יתארושא להגת ,דדרנצ:י מצוד בו יותר מבשילו
את דב כס פד נם דדרגצ אק -שיודק אאמת גם בנתיס כדייבמי
נודי --ירום דרורכן דת תור ק אבקש שישיבנ עב פ עתד תש מאהבה
ארבת דת ת רד במוקדםכי דמעם נאריא עפי ענותו ולא בדתמטתו נעשר
ואדרבד 4א נפרץ דא סור של רבותינומעוים וגםעי עארי דרברים אשר 'א
י בצפתיג צפיט לביאת טאפט
ענינו מריין במכתב דיקר  -וביני.בינ
במרדד בים ט כ אי ,ישער טדי דנסיון אשר נידם בעד תורת ד וחיקה
שבעתים מזוקקד בתוך בור ושוחד עמוקה כ קד מבולקד נקור יאורר בקרוב

ע.

בחסדן ת ש
יד דוש ת רמחי קידד מקירו ומכבדו ככבוד רתורד
א
ר
י
ו
כ יקי ם אשרי דד ר שגדמים נשמע ם 'קסנימ "דמעה ש ותורתו דמחכר

כראוי בתקותי

יתשיכד

חיים אלעזר שפירא
קפג
נסכתה נ "דג)"4ן

ב ד ום ג סין חרפ ב מזנקאסט ע א
כבוד קרת רכו וב

דגר בבואי יביתי 'טיבטם בעדי וחשבתי יקרבדאי דמ'אכר מ'אכת
*קידש בדמכסת כ קדיו כאשר הבטיחניוי-כן להתוועד בויארשא באסיפת
") רכ 11וים מ ט בנובתב רנ ל ןס קפ בן ונסע 4ע במודש א ר לווארשאי)
ואחר שנתווכח עם דארמו ר מגור (עי בתקון עולס ,נגמר לעשות אס פד בווארשא
ושרבנו מצדו בוא עם דרבנ ס אשר קרא וע מוסב מכתב זד כפג ס

,

") רכינו רצר קררי שם דד ג רז פאפענדהם שרי ממגרל ראגודד בוויען ת-ח
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כעור פר ויען מ ד למג תרפ נ לם-ק
שלוס וכרכר וברכת שסיח יו"ט לכבוד דרב רגשון דספורסם בוצנא קדושא
כקש-ח סולד ר ים אלעזר נ"י שפיר* אב ר רק ק סונקאטש ע*
אחרי רקיעם כ אות מול רדרת גאוגו באחי לדודיע אשר נתכבדחו בנלילות איכעוהרו

"

רקר71רם

אגרות שפירין

יפא

רבןם כתחית חודש תמוז הבי ט יעשות שנ השם (לבות שמה כגסת
ם כארק
ד רא ס) חטנו מקש (כדבר מקום אח ק יבא הכי ע
ממרמבעהנ בדרך אשתנ 1וש נ מעשר (בתקמת תדר ם מחדשבכיעגנ ס)
כ א אפשר באחו אחריתקןדמיות דטראוהמכשזי ש בא
ח  1ינד
מאחור הפרעדומיפנם מכתב
תשסענה
עתה 'דאכקיבב ומרות
מרעש ארן שלואה נגר
"נ" 4א סכםיזה
רן
רבגם כ חתט הר ם ישו
"
ה
ו
ת קף החדש הזה מוצה מצחתו רק בשם הקרץשי האטד טמען אשר קראו
ך בדרכ דם
בשמותם אדם" שח ץ זד טש4אנד הטמא קגר ם לי
תקות רם ר ם כ לא אץי להאםן זח אשר רכר 'טנצמער
ר ט ד הם וקצת
צדק כהדנ ור וקחל בהילמ עד שתאכיט באסור תאכלע בה תר
בו
נם בב טול ברוב מב ש בזה 'שיא נתברר עוד הבטוי ובעה רוב בגק
דבר שנאסר
שר רא ם אר נם דו מגן דוא ידםיא סור חשב עבו
ר תר וכין לעשותו כתקמת
כבר במנן מרבות ט .אבותנו הקדם נם יב
הארמהאדאקסע במסת ד ראם כני אך לאשר אחול סד ,יה בחר
האחרק רה עקבתא רמש תא חוששנ אול סם קצת לט המהור ויאשר
חפצ לבש לתארעא כמדיר חדעם ההנ ט ה מגחם זעמבא נץ מפראגא עם
המדגה צ מסיאתאק יאתגארן  1קראש גם כהדרנצ
לשרר רבנ ם
 1תועדו עם מספר נרץ ם מד מפתן יכרךעי המעמר ב"ה עכ ורעע
נא ושבט דבר רדדנ במקדם האפשר אם עומד עדן בדבורו והטפחתו
ד קרא את הרבנם הנ הנ ל לנן ש נ כהדג בתחלת שדש תסח לטובה

דכי.

ינ

רייס

עי

איתי

עי

יוי

י

י

ובטטותא דמר ירשיבמ מיד דן א
בה והמעשה איטר יעטו

4או יטען ידעו רררך איטר ייכו
ידידושתרצ

חיייםאיחזר"טפירא
אשר דדר גיא

ברגע רמלעמאם תר לא ד-ח בכח רגשו בם שר חשם
כמיסת
ץג  1ם
כאשד לא
כס
דעתיישי
קעת מ
דדכרח דוא לסדר כעס
רמת"כל דצויק ם מד כעס דחזק של
דד ג רסליחד לם ערות
דרשעים רמ"ד ככל יום ףומ מוכר ררכד כאודו אופן לעשות וק כוסיך של גאומ
הדור ועכל לדנריע על א זדו ררך נלך אני דקכן רק סוף לעבד ד ככל אשר "ש)ומ
אעשר לפ כוח
רדדח נאונו אנא בל  1וכל אשר חל סו גאוה ע
נ-
עברו דסזסן
רק תאלף פאפפעודאם

סי

עד סיך לתג=ם

רפנ

שפרווע יטפירין
קפד

מכתב ד ידנ']
כ ד ר חלת וביק חרפ ב מונקאטש יקא
כבוד ררב 1כ 1ובו
י הפגש שכתב בשויי מכתב ידידינו הרב הנאון
תברואת חן ההדרגתע
סו ד מנהם זעמבאען נץ ונתכבדתי מאד בזה אמנם תמדתי מד שתמה הדרג ק
ר א מארכיי היו) בעני ,סר שראועיני
עייעי שנייתי (ודרבנים גדזייםיי
ומצאתי אח שיא ארבד נפשי בחארשא זדמסתעף סאערד ה4א כפי דסדובר
שהסכים כדדרנ ק ודניך במשך רועות המרםשי דברים כי ישר בשינף דשם
מקום ומעשה ובע כ דייתי סוכרם ידודיע זאת עבפ למארביי טרם יקראו
א) ח ל רמבחכ שב רר ג דג ל

כר"ח בחורש דשליש חרפ כ פראגא
שלום וכס ס אל כבוד אדו יד נ דרג רגאון רמפורסם כחבור  1דצר ק
שרוח"ס מודהר חיים אלעזר שליט"א דאכד ק מוגקאטש
אחדש ת וק באר ר וארתח עולם
דנד מכתבו ר קד קבלת כעת שרהחי נחפז לדרכ נס עת לרסתופף אצל ארמז ר
גאון שדאל וקדושו של ט א כיוס רקול רעל ט ולזאת נשוחרר תשובת עד כר

דבר דאס פר אודות רצעת מעכחד ר של ט א אודיעמ כ יען שנתעורר לר ות אס פד
מחכר מועצת גרוד ח ד  1כום ב כדעלותך רבע ל אודות עמנ ם נחוצ ם מאד וכמוכן
דומן ץצר שמכל לקרוא ביום זד למעכתד ד וחבריו אחשוב אי"ד לדציעכין רבדים
דעומד מ על דפדק את שאלת דאסיפד ורצעת מעכתר ר ואס גבלוזמן לדתאסר כצ רוף
מעכתד ד אודיערו ובכלל כאשר חלסו כן קוס
גם אודיערו כ דשגע מנתבים מגאליצא אשר בדם אמר בשם כחד ד
רברעל
י
ש
א
אגודד בשם מון של ט א וכו ורנר אם נאמק בדם דרבר לדטל א כ אחרי שרטט ח כ"ץ
כ בכל לכו יחפץ לרתאגד עם ודול שראל ר ישכל רצעותיו רם רץ כתנא אס ד
מוסכם ט מרוב ודוד ת אם כן א פוא איך טרסט ועש לגמר דק ץודם דתחלת משא
ומתן ומד נע מ ררך רקדוש רמרן של ט א כי אחרי אף שכל חכם מבין מדעתו כי כל
ענץ שיעי דשט אנו רבר עקרי ודוא רק לעשות נחת רוח לאותפ שעמדו שדחוק
מדאנדרד צד כר אשר יש לישאל על ור וב משום נח-ר נעבור עבודר בקדשים כי מ
שוע אם שינה זך לאיגרם דפטדלקדשיבנ"י מדמנגך ם אל רחוצים עכ ז לרשלים רוק
ב"ק לדיות בזד דרך מבוא דשלוט דסנ מ לדעיע דדנד זדנל נדדןסיד ר לרזיו
לדרכות שלוס בעולס אולם לעמוד מצד אחד כקריאד לשלום ומצר רשני לדו-צית,
כדחנגדותד"א זד לאיתן לגדזל דחודד שליט א רצץ לדשחהף כאוטן בזד ולמותריד"
כל ראסיטר ואולם נתק שכ ק כרר רדכריש ואזי כטח ארמו"ר גאון חמדאל וקדישו
בסח סייס לרחלטת חברי מועצת גדול דחיסת שליט"א
דמפודסם כענתתעתי

י

אכרות שפירין

י"ג

אותם 'האס פה'דעע" מה באוס ו תר הדבר ם כתכת כארוכה יהדדכ ס
מנחם הני מ 'קראו א"ו והכא מכתב 'פג עג רדרגק ד  1מלא ראו
ענ 1רסדורם סמנרי ראטדד ום רטוטת שבדם מאנש מהולכו שר" נם

חטרו ר קרםקנית

"נה~נין

תווה

אתמל לא נפחי לדשם ענ על רם וא ד במקדם ראסשר

י

מגחם זעסבא מפראגא*)
גם גב חשר ט ודע כק כ מם ל אר תג נ מאח דממבט אשר כ תר
כשם כאלו גם אנ ממחמד ראגודד א"ר אנ רואך כר ח זוק דח ד דוד ת נכלל וכפרט

אבודם מרדכי אלטר
א ר רדו רדוש ת
כ) ורנר לרעתיק א מסכחכ רב מ שק בל אז ושאלו מד זר ועל מר זך

:ניס יןף ~:1ן;

כ ד אתגתאר אור ל ום ר פ כמדבר מ כ לעומר חרפ ב שלוב ט לכברך ו-ד
עלזן ודיך "שראל דגאק דצדק קדוש שדאל בו ק חו פ מדע כדודר
וב,שראל גדול ,ממו סופד ד ידדרו תפארתו ומרו רכים 4ב 1לאורו כקש ת
סו ר ח"ם אלעזר שלט א דאכרקק מתקאטש יצו
אחרשד ט ושחר ק רננ כנד לכרך את רדרג ק כברכת שלום ם בשוכו לשלום
מנס עתו דגדולר ודנשגבד לתכל ת טובת דבלל ולחזנק דת קדשנו כרוך מתי לשלם
ויזבד לעשות חיל ולפעול גדולות ונצורוה לרוים נס דתוד ק ולדרחיב גבול רקדושר עד
זקנר וש בר
ודנד דום ר אצל דירידיכנ דחו כ מו"ך ברוך פר מ ני מטשאפ כשליחות דמר
דרוג ק אודות דנם עד לווארשא ע ד דאגנדר כחודש תמוז דכע ל ודנד תכר אנ לכל
אשר ראוך ואם אדע ש ש תישלח כנס עתי לטובח דכלל ולחיזוק דת חוד ק נכון רננ
לרוץ גדור ולזולג שור ל קת חבל כועד חכםם ובכנס שר א לש ש ולא אחוס על
ודדוצאר אכן לא דעת תוכן רענן ותבל ח דאטיפד זו ע כ אבקש כזד
דטרח
מרדרג'ק נא לדעמדני על בירורן של דברים דללו ופרט דעננ ס אשר על רם תסוג
משא ~מהן של דלכד זו ומ ומ דרולכיס מ לס ומ לצרים למען כן אכן את אשר
לפג מ ואדע דרך אלך בד ודש ת ידריכנו כנת כ מצותו כ כו חפצת ונזכר לרבטחת
ונקבצו כ ת ישראל וב ת כרודד חדז ושמו לדם ראש אחד ועלו מן ראה בב א
כעת דח לנ פ ידויו רדוש ט ןשתד ק ב ראת דככוד דהוד"ק וכרגש אדבר ו קר
וק אנווט עטף

ניעותיי

*) רוק רגאון דמפורסם כעדם ס שן ת ורע אכרדם תוצאות חים וש-ס דרי
סיעצ דאגורר (ד ג כ אצל דותכוח בווארשא) ומועד דרכגם בווארשא נדרג בגעסא
כווארשא

רי"י

4פגרורצ ששירין

רפד

א יער (כאשר כתב
את כדררג ב ברמת בתא (סעמנארואי ,שםיאדוביםי"
דדג ד ק
כהדרח רק ש בד שי מעית דתורר 1כ ,דג ד כ ק בוויען
קירכדארף (שד ר שי ראעדד) כי אין שםביי מיםדי ררוי כאשר -עיד
בכתב בעפ ,כפ -ז מגדיי דני גרע תך מד מטבח
יפננ דרב דני
יד1צא סר פד מתקת  7כיתי ומם מב"י ימת דדרגצ יד ,מדים
ז-
נשענ ם ~כאשר העי טר ד :גםעתי,סארייבאד
מ מתישראי עפץ
ד יהזקנ ירפאמ בב מ רדעתר בעדם ,טוגה עב אקצר באמר ם אחתום
ברע שיום מהו קרך ומצפד 'שטות יטראי בב את דמאי בבא

.פני

יריאה

סוקרו ומכבדו
דרשת בארב-

קפה

ח"םאיעי שפיא
הדור והרבנים חיץ

אזהרה נחוצה מנדויי
טכסה מדי ות יצ"ו (נגד האגודה)"

הן ראד דאנו אהדי יצא יאךד דנהע פרט-כי מאסית דרבנ ם בטשאפ
זאהז נדפם מכתב גאת וצד ק דדך רי 1חס נדפס מכתב עת שי ת רר
ידבר א נתב עז '4הר על י-רה ק
מדעהצ דאדש ר מיעארץמשדי

בים

מ ,רעכרת הדת ואמתת א ה -אמיתי ת רממךה

רנ-

ר מאבותיט דקדוטים

א) אחרי כל דמו מ דג ל קרא רבנו לאס פח דרבנם כק קש,טאפלשא זל חןעד
דתתברות לראגודד דאס פד ותק מד וותקבלר דדחלטד כ אסור לרתחכר עם דאגודד
כמד נחנו זאפקו כדוזא בגב ע ופרס כל בתת מת ד מדרבן ם דגאונ ם אך כמר רכג ם
שמחמת ס כד לא רשתתפו אז (ע כמכתב נסמוך בדג ד כזד) ע כ כתו אח כ באלו
 0נת
ער ן דעיטן " 01ת דוברם
 %יתשתיס ין!

"9ו

וגוס ו;"(1ס

י,

שוסן! ,ייסכו ""וו

וי",

דכי

ו""ן'נ מום

רוכסי
דתו מעתקך ניד

שמו (ודו
כנע , ( 1מ"ונןונ ד;"ץידןד,פומיוןסס בו  7פישר
נשער ם ובו מש ת סו ד תיים אלעזר שפ רא של ט א אבד ק מונקאטש
עא
אחרשתד ק קרת מכתבו ודשנ דלג ר רשגח לנכץ טר ות פר על אסיפת רבו ם
ודגר אם ד ת ודע טקודם דאס פר דטשאפ ר' ת מסע מכאן לג ת למען לעלאות
מכוקשהו ל קח חבל בראם מד אולט נקרא נקראת על ש ק דבעל ט לערדע מענזשארץ

"י

"
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אגרות שפירין

י%

ויע הה פרצת דאגודד אשר תשמש טען ר"ת פרישת דבעדדי ודכין
י
יפעמינוייכזד ישרא' ויהטח ת אתיתר דפייטה רשרידים וזרוי םבכ
פינך בעור ר ודכןליאמת כי הדפסת דמכתבים רנ' עמד רושם גדו' ירצין
הרגה עשרות איפ ם מיטרא' דעי אך יעומת זד המר כים נגרש רשקםיא
יוכ'ו ויא ד' אשריא תקנו ז"א ביער את הממכה ב תאו ,שירם המעמינאר
(מדךש הרבנים שקדאזדז ססיאבתא בווארשא יא ניטיו את הכית ספר
בין בחזי ושאר קרקורי-ם וביותר
(התער בזת וכ"א ם) שרדם בין
מזימת רקא'אנאזרוננ :אד ק שר א ד רוס דעת אמונתינז דמקוב' מאבותינו
יע עפי תקנת רבותינו הגרוי ם
מרסבר
ן
ורבותנו יקדושים רע ודתקו
ן
ו
באר-ז ע ד ספו ירתגבר בטיטתס ושם תם
שבאד ק מרנן ורבנן האייך ודעמי
כז גורסימען תפוש את בגי כעבותם ירכרית האמונה מפג מטתם דת"מפ
 ,רטביכ בני כא' מבקשים אך מבתם =פש נך
כמעטף רראהיטע
(בדבחירות אן ביאק דרועים הרועים אע וכעצא כהנד וברנר)וגם בק.גוב
בגאיציען רצו ככר יהעמ ד בית און יסואבתא כתבניתר בחארסא יויא
השי בירתג ע גרו" עדיל הרן דיי אלד מחו בדם תדפס מכתבם
כבר והופרה עצתם 'סעד ועתד ראעו מעטר מ רושעיםעיר הק דש הבב א
אשר נדפם בזר בכתבשני ת ח יראי ד מרבם במםנ ומפורסמים "שבח בייר
ד שמדמיקירי ירושי ם מנרוי חכרת אטרת דקורש מדשרידים אור ר קורא
,אשר 4א כרעויבעיי מפיטת דחדש,ת דשונ ת 'סנ דם אשר כ בזר מג,ד'
דהורכן עעש האגודיים בה עק קשויעם ודקא'אניען כנ הע ר דקודש
והמחוזות די יתרפה ועכז ת וכאשר ביקשו יפרסם מכתב דרן ומכרנו דיכד
בדחוי (שבת דף נדנ רנוע ש 1כל מ טישבידו ימחו ת ובו וריט בדרך
מהאר עב פ להודיע דרבים ושיא יאמר מדשתקו רבנן ש ם רניחא ידו וחזרו
כבר מאזהרת איסורם ובפרש עתה בנגס ,ערקך הבע ד בעוד ר בנ רם "ע ר
עינידסן שעשו דאטדיים בוינא ודם כי נתנכח כבר קצת מקרונם עי עניני
רצעתם והחרטתם ומי דמד רגאספים שראויים יסמוך עיירם הית אזד
' הב יגדגי ראטד מטען כררכן ורבד
יחידים סועטיס אשר הוייכום שי
זקנים מחרקים בתומתם ובתורה אמונתם אך מפנ ארידיעהם וחסרון הבנתם
בעזים המעשה ודור תדפזכותהיו יכויע ור אתעיניהם כי אםידעו נדוי

י

ראם פד ומטעם זד לא אוכל לתת רסכמת כסתם ודש ת יד בעזתו שחפץ ד בידו
יצלח ש תדומם קרן דהורר וקרן כלל ישראל
דדו דרש צ ות ר כבנדבר רבר ככל עח
חיים צב ט יטלנוים*ן
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יפז

[וכצאת דר ג בקו ק רנ ל כתב מכתב זד]
כ ד ב תצא תרפ ג לס ק סנוט ע א
ע ד חבורח ראגורד נדרשת ור כב ר מא זד מקומן לחוות דעת וכאד כן עתד דננ
עומד על משמרת כ במד גת ע ובמרנות דסמוכות לנו דוא קרוב לדססד וכל שומר
נפשו רחק מדם ומרמונם ואנחנו במדנחנו לא נצרב ם לרסחררות דרשר לא כשום שם
ובנו רק מר שגבלו לס דראשדנ ס "כות מ ורבית מ דקדוק ם ן ע יקכעד תקעה
קבועות וגדולות עפ חקי דש ע ומשפם דתורד לחבורת ארמדאראקסן וגש זר נרגול
ושם אחרים לא נזנ ר רק נעקבות נלך ואז כל דררכ ם נחנקת מתוקנם עד ב אח נון
ושיב שופטת כנראשתד דדו רשותו צ בארכר רבד כל דם ס

חרם צבי סי טעלכרם

נו
רמון רצרק ק
כתב ו=תם כססת של צדקם לח-ם טוס ככר רד
,
ה
שן
ק
ס
ף דמס,דסס נת,חוניירא נסן אורה עסתה הסגרה ס נכש
עיי

ד=

י"

אחדשכ ק כאדבד מכתבו דגיעמ ואל אש מנו על אשר לא רש נות  1עד כר כ
דרבר טעם ם ד בזד ואם אמנם נ כעת דננ חלוש למאוד ד רפאנו במדרד וגם
ט ררת ד מ ם דק עב  1לאשר שמעח אשרכ ק ש לו חרעומוה על דננ מוכרח לדש מ
לו ורנר אשר נדברנו אז בעת ד והן בקרעמץ עם כ ק אאמד ר רקוד ט זצללר ד ז ע
זיכר נ
אם אמנם כ אננ זוכר רברו דקדוש מ בפרטות אשר אמר על  1אגל עב 1דגי
ייבר בשנחו ודנו רואד עתר כ נאמנו דבריו דקד"טים את אשר ראד ברוח קדשו אותו
צ מ"ע זצ ל
וכדבר דאגודד מד אומר ומד אדמר לב לב על חלל נ ת שראל ממטחדם חבכד
נפש על דחודבן דגדול ושממון דנורא כמו אש כוער תלדט ואן לך ום שאן תקלחו
מרופד ובו ומ ודע מד יצמח מזד ד רחם שאדית דפל טד וכמעט נחלשת מרוב צעד
ר חוקת  1רפאנו כסדרר כוכוח אבות דקדוש ם וצללד ר ע ואוסד במדרד לשוב
"1ת מד טונד שנת
לא חג ולקום ממטת כחו ש גנני אזח רשל מות ונזיד למהינ
י מאת ד דו אורכו
גאולד וישוער ושמע ד שועתנו כס ם דקדושים דכעל ט בב
דנאגת מפגע דזמן ומקוד כ רחם ר כמדרר על עמו ועוד כ"מ עגחנו  1שלח לנו
מש ה צדקוו ומעפו שתר ננ

.

י

נסורי

שמעח כ

ב"ק רק"ג מבהב מירב

של ס"א מל כאווטש אול ר רצון קדשו

לשלוח ל רעחקהד

*)

ברג"ד

דדו4דדיי

ארסו ר מאלכסנדר ז"ל (כערם ח הפארת שמיאל)

דג-ל

ן קפ ז

אגרות שפירין

אפח

ב ד ד תולדות (תרפ ג] פד ק צאנז ע א
שוב ט לכבוד ד ד דרם רנאון רצד ק דמפו מדר נדר ועומד בפרץ נגש ק
בקש ת ח ס אלעור של ט א אנד ק מונקאטש

אחדשח ד רן כבוד כר דרר ח מ משדל של ט א ס פר ל שכד ותו במחנתו
רתפלא כרדר ג על על מג עת תשונת על מכתבו ורנר באמת לא דג ע ל ד שום מכתב
מבנודו רק דעלד דנדפסד רפס ד ש צא מאחכם ננד דאנורד וכדרר ג צא ללחום
מלחמת ר ודראד ודוב לדעח כ מטרת ראגודר לא זו שלא טבו מצב רתורד
ור דדות אך עוד רעו ו שר תו ובטח מרן דבשם א דא בסעדכון ובפרט שררבד מנהול
מד נתכם שיח דעומר ם אתו על רמשמר וא נכס צר כן לדיר כ רסס ד שלכם לא ר
רק על מר נתכם ואן נצרךס וע מררנו ם ממדנד אחרח אם אמנם כ מאוד לב על רר
בראותו שפל מצב דתנו דקרושד במרינתנו אשר רדד סלא ב ע דצונ ם ררשע ם
אשר צאו לבלע אח דקודע ,לדם ת ולדו ח א"נ מאמונת וצד ח  1תעם
ועוד דצל ח מעשר שטן אשר לפג א זד שבועות עשו אגורת שא אגודר אחת עם
דצונ ס ררשע ם ראלו שקורץ בלאק חאת ר תר לאבן נגף ולצור מכשול לב ת שראל כ
עתד ח ו נדו אחר דם ב ת שראל בראותם אשר אנש ם דשלמם עם ד ת ונתובם ארז
לכנון אריר דתורר וצר ק ררור דוש סו ידידם לר וח אנודר אחת עם רצונם דאלו  1ום
אחר יום אשר תרבו דצונם דאלו כ כחל-לקות לשונם סיחו 1ד חן נפרט לצעיר
ם הכדד ואנודד נגז ואט
אתב דנוח ם לדופסות וככד גל דעת שאסזד לד"חבדיישו
מדרבנם מדגדול שראל רמו לתקן אולם דנםון וכיה ב תחלתם לרחם ר וסופם
לקלקל ומאוד נחוץ שיתאספו במדנחנו דרבנם ר רא ם לתקן דסרצד אשר נסרור בעו ד
ניס מ אלד אולם תש כח למאור וע נ עג נשואות לרחמ שמם שערד על  %רוח
טדרד ממרוס  1עורר לב גדול מדינת מ דא 4חם עם צדיק דורנו לטנס עצר לדצל
ז גם אננ אר נמנד עמדם ~נו
כלל שראל מש ר דאריות דאלד יא
ובזר רנג דידו רדוש ת רדמר באר ר מצפד לישועת ישראל ולרדמת קרן רתורד

"

גי

"

כבאנס

1

דק ארי ליתוש ראלכרשטאם*)

ב ר א כ ב שבט חרפ ד ראסטאוודאן
כבוד ררכ רגאון רמסורסם בתורתו ויראתו עמוד ר מג פט ש רחזל מגזע

הרששים ענן של נאום ארץ כבוד שם תפארתו מוקר"

אלעזר של ס א

אחד ש רדר נ שליט א
דנד מאז כחכח לדדר ג בחודש א ר רעכר לא רחעננת על גועם אמרחם וש חחם
מד פעלו ועשו במשך ד מ ם דרכים דדם אשר כטח סדו
ומר מאוד גרסה נפש
לסו מחוקי דרח באשר עלתר במחשנד סונר

ירסה

מעדביב:שי':יץ:טי:ג

:ך מ"י"י""י

אגרות שפירין

יפי

נחודש מ מג א דעבר קבלת מכהנ רזמנר על בנס נדולר של גאוני עולם כתוכה
בדברים חם ם ומעוררם את דלב לבא לרשתתף ובאשר רא ת רחחום על מר ר ר בדן
ח חשבת אשר כודא ש לזד רתקשרות עם אגודתם ועג ת לדם כפ ררעתק אשר
ת וב מם אלו רג עג דבר ם שכדפוס אל מר
בזד דדזמנר ודמענד וכמוכן אשר לא
נע
יש טת רצונ ם ש טחם ואן בן אלו לאלו אלא
שואפת אגו ומד צרר ודרואד ראר כ
ככשר דרכגם כלכד ודכשד זד דשת דאשכמם בחרמת וטנסס פיסק אשר
רעגלו ותר מחנררם וכעל כתתם דפנם דצינם ורמחזס ורמסתנל בנאומ'
רמאמם על דכנסי רואד דוא בי תלת קשרן מתקשראן דא כדא אידר במזרחם
ומזרח ם נצונ ם וכולם כאחד לדבח ש את דתורד וק אלו דאחרומם רגד ל לעשוח נזר
אשר מלו את אררת ררבנם וככח רתורר רם כא ם מן דראש כועד דסועל עד בו כוים
מרנרימ כשם דהורר ודוןרד תתרת שק ואומרת עשאונ אלו כל נשק כו אך דרואר
ראד כן ודע מ רמר
ודנך דם עוש ם צחר צות גדולך ואן מעצור לרוחם 'דעו לכוץ את רשעות וררוחות
%שר ונססת טח ננד שתסיסתו נתצם

::::דסש
%ד:ייי::ך

אמנם מחע לא רח"עו לס ררר גוס יעתו עליט א מד עלר כדם דט לעשות בדבר
חזוק רדת אשר שמעת כ רבם דן רמר גן רבו דדורשם כ הוסד חנרד מחזק דדת
ם על דג ל יורש ם כ
דרכר
עם סוד דתורד דאמ ח ם ואשר כפולץ
דאמתחטוי
שנם דרך שמ
בשבוע דענרר קבלת מב
עשר אעדת מחזר ד ול סד כח אולפנא עפ
מארר מ ד ד וכותב אשר בפראנקסורס מאן מסדר אגודת רא ם נשם ראחדות ובטרם

::::מ2::מח:::"1:ביי"

מי מ %מיי

מי(ע"ני%שייתס

ודנד כעכוע דעכרד באת כדגרי דחעוררות למכר בפראנקפורס אשר שהדלו
,ןען  %שום לסך חעת לא אפרד אשר בטח מצע שם מערם דחפצם
אשכנז אן אפרו חש מ אחת
תיר כסדרר וראמת תא אשר בבל
דעי
ללמ
מי"כמקום דדוא ור ש ר למרן בנגלד
יל ד ל א ש רמינשר לזד ל סד ,ש בד
כ לו
רר א כאמה רתע שפת רמרמ ד ת שיחו לשמש חשכומל סד שם שנדימד
תג "מ לרדר ג של ט א ההל לחת ל א ש אשד רוח ט ש קח על עצמו מיערית
כזך לחרש בשקל אמערקא
ליסד שבר כאמור ומד רוא משבורתו
רגשךשל איי
אזר שנם עלי .הו להמר שבד
עידר
רםון יראך ל אשר א
חיר  1עמ רארץ כפשוטו ור ום ת ל שם כבד כמר ונמד
נדררר נאחר רמקומוח שרובם
ספ,
דמך
מ ש "עיךמ

יסד

י

שי

ישם %ר ,נייססוע

יעייחי"י,

נ"

עי

ידוי

על מער מאת דדרג שלשנא "קר כ דאל רטש ראד בענמ
אשאר
חרום קרן ל
בר"ד וקרן שראל עמו נגו"ר
חו
רת
ש נ, ( ,%דידו י-ם סדק, ,1סננו ,נדנש' ננוד
ו
כ
י
נ
דונה וניכה והדץ מאיי
יוסף יצדק שניארטאדן*)

*) רוא דד צ מליבאוךטש
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מש"ל ס
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אגרות ששירין

כר
ומלזם זכט סלנגיד ד ד ש נ ררנ רצו ק דמפורסט,בו רנאון כש ת סו ר
חיים אלעזר של ט א אכר ק מונקאטש
ח כ גם אנחנו צועק ם על רחכרר
קרת מכחנו דגענו ובו ועתר רננ מנלררי
ומבקש ם מאת דשומע ם לקולנו שלא לדתחבר עמדם ו כול
שלום  -ואגורד
כת ד לחתום אות על רמחאר כ אנכ דרואד כ קשר רחכרד דזאת ל שראל כמפחת כ
ריא מ וסרת על סוד רעוע אשר סרור שנ רבנ ם אשכנז דקטר קארלבאך מקעלן
ודקטר קארן כאשר כבש מלך אשכנו ער ווארשא באו שנ ררכנם מאשכנז לווארשא
ודרשו סוכת שראל חסדו תבורר שומר שראל דינו ור שעט גמנאו ום עבור גש ם
נקראד נשם חבצלת  -כ ח יעקב  -ועבור אנש ם טעמענארום בראותם כ כנ
ת ומארבת שדאל עשו ואח ונלכדו ברשתם רצד ק ם
מר נחנו נעורים מכל תכמר ת צווי
אשר במדנת פולן גדול ומחמת ב רכר אשכנז דנ ל דמר שומר שבת ומתנהג ם בדרך
ד רדות ע כ דטעו אותם אך דסבו שם רחברר שלומ אמוג ישראל אכל רכל דולך על
קוטם דחכרר שומד שראל נכאשר ערשו דאשכנז ם מווארשא מסרו את רתנרנוח רחברר
לדרבנ ם ד רוע ם לנדל אח דג מנאז ום רמל ככראשונד ואתרידם נמשכו ארבד רא ם
דמד נת פולן כ רוע רכל בתר ר שא גר רא ור רוס רדח דנמשך מרחבורד דוו אן
לרעלות על רכתכ כ עפ ררות דראש ם ודמנרגם רם קל רדעת ורם מעוטפם בטל ת
של מצור שכונתם לשם ס ושבע חועכית בלבם המלמרם את בג דם ח לאטן כב תם
וכוצא וככן מצוד נדולד לדוריע אשר רא ד פרשו מרם
דברי דידו ש ב הרוש ת בארכר
דק מנחם מענדל רלכרשטאם*)

ב ד אור נ ושלח רישא יצו
שלום  1שע רב לנ ק רב רחומא ד ר ררם רצד ק דגלול מעוז ומגרול עומד

לנס עמו פאר דרור לדר גרר ועומד בפרץיכו וכו כ ש מפארים מוד"דחיים

אלעט של ט א אכד ק מונקאטש יצו
אחרש ד דנד כנר ידוע דעת נדנדנר רחרשד ועתד באח לדרשות לבת ד של ט א
שגומל לפרסם גם סנרחי נצדוף שאריח רפל סר דאומרים דאמת ממו שדוא שאין ת לוק
כת חברת צונ ם או מזדת ם או אגוד סטען או שלומ אסי ופרט דרכ מתועבים כעגי
ד רא ם ד נו רסחדרות רבנות (מטעם א ראפא) רתו אסור וכאלו מלמדר חפלוח ועור
עתד דרעו שרח דו שפת דמדינד בת ת ח  1וריר שלש שדסמ מו ל שב אר"ק בחמר
ונשם וכען נב שר קורםדק ,ועבידד גודרת עכירד ער שדתרו רפרוש ם ו לסוד
דסעמ נאר אשר דוא קוץ ממאיר ח-ו וח"ז וגלל רדבר בל ר וצא מרדתחברות ר"ר
אשכנז כצ לוף א זר גדול פולן אן זד שי כות לרקדושר אדרכר ח  1מבשול דרבים
דוא ושמעה כברים ברור ם שדצר*קים שברם רם צועק ם לאמור אנו במצורר דש ת
יפחם רשלח לגו רגואל צרק ב כ בחסד לגאלנו ורוא יעלד אותם ממצודתם כ ר דכותנ
שנ
גטו שסו תנון ימן רז ש
חזר דלבוששאם).
אכד ק קאליקרץ

"

יסעף

עכ

ני~.,ח

רצתקמ מקצת טטכתכ דרבנס

שדניעו לרננו אחר שנתפרסם רקו ק כנ"ל

') בדר צ מור ר ארי ל בוש ד ש אבד"ק ריקלא נהקכל למ"מ אבו כף קלא
ומשם לפרימט ק (נפטר ב א אדד חרפ  )1וחתנו של מרן משנ ווא זצ ל

אגרות שפירין

יצא

קפה ב

בד אור 'ים געי וקי תרץ מנקאטש ,א
כבודיד
.נ  1ד ד עראי ררך -גא  1ראפ רמם שוע 11 '-כ ,בש ת
מ ד יהונתן שסייף  -ייינא רבא דק -ע,סם
ס :מ ס  /ל /ד באגבב ב
ג,נו יקרת ואינא 'פרא מבא יאער הי ככ"ע"' ברוך אשריאת אמשת ותרת ו-כ-ס כ :ת ר
עזבם א' עזבם יסוג "ם,ן כב ד לס.
ת גאלך
מיחמת ד ניחם ור א ק ב מוסר 'כ- .י ס,ם ב דו "יד ם
 ,שרי עבז גםדכד ,בד~:נ אס 2י סק ביע" ת 'דכן בעת " קראודו
א~פ

~יב-

א) דור כשמת תרצ רו נתשרת ודפקו עוד פ ממגדל דאגודר בא ומעמש רם
ירע שו לדד ג רמך נח אועארן שתחפת עמדם במד נחנו ורבת חלץ
וכי וכהבי
חושם לעשות קרב ומדרך רץ דברו ע דלג ר ומכתבם לדד נ ולתעד רוכנם דלשכח
ק קשבת ידבר רם ועז מוטב מכתב זר שיכ מ נתן לו
דארט ר כפעסט שאל סואי
כתת זרד עימר ל רמשמר שם כפעסטיסיד (ת ע כח קק עפם אותעןגם דר נ
מג רנאסור (שד מררגנס רמשוכמ בועד רנל
 ,שלח או מכתכ לרננו ושכו מכשרו
שכדברו כן נעשר תגמר לטובך ת  4מכתבו
כ ר אור ללום ועש ק תכש חרצ ו לפ ק
שלומם מרעם כטל וכרככם לכבוד ש בימחו דרכ רא נאק רגדול דצךק
ומפורסם בוצ ק חו פ עטרת תפארת שראל ורדרו ער פד ח גדדר גדר
שומך בפרץ בנש ק עף"~לתרוחםן וכו בקע ת מור ח ם אלעזר שט רא
א דאכד ק מונקאטש ורנליוח יצ 1
ג ך לנבק דגענ גרנת מאוד 1אועתצ,ף רכרו רסרורס רוצאם מלב טרור לחוק
אות כענן נשגב דלז ומאד רנת שמח כ אוכל לכשר כ בדאספד לא מצאת ממדם
גדלם ,א רד ל כלחמד כנדך כ דרככם דג מרעברעצק ומראב ד כדער אמת
אחם וגם דרב מטשאדנא אמו בפלך דשח קד ואך א זך בעד ב מפעסט אשר דתחזקו
בדעתם רמוטעח ואך דנשאשלסאעמר מרמ בחועף תוווברכ עלחרבר%לגמל
לעע דש ח עמר למ וסלא נח שבט ררשע על מרל רצ
את אשר זממו
ש
מ
למשפט פו
" לשק הרט
עעי%
ם ב %רבילב
ש על ר ע מק"
ר ץ וקרן חיר%ל בב א
לראוח בררמח קת רי
כבופש רמקור ומ%יר מחו רו ש רש ח ב%ר ר משחחור סיחוק
ופחלי ט סלבויסי)

עיט

יו

%י

יתיש

ין רי במ של רגל צ סו ד עקל הל ט ב זצ ל (אבר ק תאלאתא ומח"ט ד טכ
אטב) וחתם של רם צ פור משר חף טכ וצל אבדק איעל
חצרת ,ועת משל ס קנ דן

שסר ג אהל

אגרות שפירין

רם

דטץ.אפ
בבזר

כספביש) עכזימרםי

כפ יאסר ?ח ביב ממח קרב נס

יבנ.כי
תקל ערם רב

מר .דך ח דגר בק"ג

ומ ס ע ד חכרת איו יארץ "דת ם
ל וגמר נחדש איר דבע"ט ם
א ד יפי
דא כות ודכמתגג-
כ' איו המפיצת תם המדובר שם עד ר רחב םגכייו שמד ודכא רי נדפם
רות זדדד'פות 4א
דם ד4ן את כ 4ה כחת אך מפל דוב דטידדות
כוית לעורר "ידפוס רם דג רמצפד  4שוער וגאו4ד ,רובד
ת

דדושתי

י

.רסס

ט ב'ו 1חפיצד אד ר

ךאדע

חיים אלעזר שפירא

קפד

ב  -יום ב ו"ב חרפג מונקאטש ע א
דר ור ע"ר "ד -גדו,ר שן ר "ררב נכו
 ,דבר בוז ויאד .ברא .להשיב אך אמרת
דניענ מכתבו מיא חדוד
אשיב מפני דכבוד יאשר ומעתי כ סע'ת כבודועטה דרבה טובותנ טראי
"כסר בג א ובפרס בעת רמרחמד ר ,ח' 1א עלתך דעתנו יבק ח ואץ
דמכוון בזר אד פערזאן רק שד פרינציפ  -ואחז ל (ברכות דףי ט)כי מקום
טיש תו ד איןהויקין כבוד 4רב מב שירופא 4םים ב שברופאים קנא קנאתי
'שם ד צבא,ח בראות.כי אק אים בד,ר רשפי והחשוך ועיקבתא דמשיחא
א יוחם מיחמוה ד ותורתו בקיר רמערכר כפ
ובו הן כבודו כתבכיהי
ו והשגחו אמנם אנחנו ראיתה 41חם "ם ה ותורת במכתבו אגרת בת
רירנ
4
4
מחית 4ב וירדת עד סוף דתדומא רב -ר וצר.כן יקרוע ר כקרוא את
דמגיה עתד מ ש 'דגאבד ק קאשרנ.א ויא אארך בזר מד ודאריך כ שם

עי

י

א) ר ר ררנ רגאון מו ר צחץ צם רלו וכגרם ל (נפטרגן חן שנם ט  1טבח
תרפ"ג וקצת מחד ת שלו נדפס בס צם וחמר דלף לכף רגמו ד משד רוז רלו דרב
סדארשפאלווא נפשר ד איד תשב ז) כנו של ררכ דגאון מו ד משד דלר ומגריז ז ל
דם סד ץ ק רארט כקאשף  1סר חכורות קדושות לתורד ולתעורר ופטרבן ס ד שנ ט
י דודיע סרר
ד מזן חרס ו דכותכ דנ"ל דרפיס מכתב לעורר שיתחברו לאגוד וב
ותועלת ואגודד אשו עשו לטובח דבלל ולרר ג מקאשף רנ ל כ חוכחת מוסר מרוע
אנו נותן מקום בערז ק ץ קאשו לדאעד" 11עד ום פט רתו לא דוח לאגר שם
נטשאפן פירסם מכתבו וע ו ררעעו רכותכ במכתבו
דאגודר) ורב ע נעת דאס
לרבימ ודכיו רשיבו כנו בפו [שם דכוחב רלז דלגח עבש  1ען כ חזר נו אח כ
ורודד ולא מוש על חטאתו ורדפ ס מודעא ופ רמם כרב ם ברתמנלות כ לא כון לשם
רופ ח ו]

י

פיי

אגרות שפירין

יצג

כי זדע קר דתם" ת רק שנעמר "ש מת וחכמת רעמים ובזד נבא ,תכפית
הנרצד נגד שונאנו נכו
ובאסתנרפיך דוא ויא כאתי ימדו מוסר כ בבר אמר דחכס מכ' ארם
בוא יא מבן 'א תגו אורחת חים או' 'פג מעיתו
ברד קדט
"כתג ,מד גת
במקש ושעתכ-דגר כען טדותרד דת רד פ ת אבי יא
סיאתאקיי 'יסדם -רך תאות פ ת אסריד ,:חיק זרד ובנטאד-י נכר ם שפק
יא נחפון כמוסר תורתו רא דרכו דרכנו כמדע אך בנמר דברו אדם
י אב ט מויון (ק (באות
סעפם קרוב "סעו ם ע עי ס ט 'נ "רשעןע
דקארר) את דשם דכא מגרך ר לויא יא ראית 4א -אמנת (וטודא יא
קשור חו דגאבד ק קא.ו ה יזומך וקמת אפ כקדד במכתב  '1אחר)
י חבג עבטם ם (כפשוטו בךחותא) אשר רק רוא
תאמת אנהג נשעמםע
ת  1עזרינ בב עי ב ד מש ח מיכימ 1קוים וזע ממנים (מ שרוצים
ירית ממנם בעת דנקת) רא -אעקים ודבט פס משיחך 'גא'יע מדם ב ב
(כן פרטו אבות דקדושם ז ע)
נם בנמר דבריו וכנמרי מד שפי בזר דחו" (סוף מם סוטר ,מביא'ידי
י ד נעסוטע ר) כפי
תחי ת דמתים היינו שיחו חטק ארוחות (א פיעבען
מאת
ש מתו ודעתו שם דנד בוודאי מי שכופר בתחר מ בעתשיעיד
צויטכופר
דבורא ית ש רז כופר גא מינ עקרים ואת ד רוא מגדף וכןדרס
בעיקר אחכרין בכ' יום ש בא דגצ דז כופר נקרא וזד פש ט וברור ואת זד
ררא ת בדאסיפד ידונמא מאחר מראשי ראנודיים 'מקומותם במושבותם
ובדרבד דברים שם געיתי מפח תמיתי טפחים ויותר וא צ ידארך עוד כעת
אשר בחרו
אשרגניו מצפזמ-ס ונתגיד ק 4נס ש 4דאגודיספען כמקורם
יייאע ד דים)
זם
פי
כנ
בדצירים אן ביאק חד עם שאר דצוניס יריאומים (דמכ
ועוד ועוד
ואשר כתב שתובע אותתידו ,עמויפגי הבד דק פב דנני בתודד רבה
אשר ראיתץ טוב תתר ישג אבות דאדים דעינים דכאים ץ ד איר באו
בפיי' ם מ דע חדוואקאם יבוא בערכאותי-ם ולא תבעוכ"י עץ בידצשי
(ובזר נתגידגכ אך רם גסדים בחוסר בצדרד בעד דת תוה קו) את
טראי
דמשמששיי בעד דתשד נחויי (ררצוף בזר)ב) ננד דערקיארוננ שיהם אשר

י

כ) ודור לדעת קד כזד

תשומד גלוי

בעזר
למכתב פלסתר אשר צא כתור (ערקלארוגג) מדגש א ם דקאנצילף כפ כ דראשק
שכגקךאם דשם דרב ק"וו (אשר צווח מכרוב א במ"כ כריזה גל כ דוא אים
אגודיסט ואדרבא ודע את רחששות על דם) ודשג ררכ ש"ד (אשר מלסמם סרם
ח"ו

אגרות ששירין

רצד

רוא כרר כזב וברוי כב ד מעת תבע נב פ 'פל כ ד שב שראי אמגס
סער במחכ יא דע רריכררווקת3ערא' בג ישרא'קצאים בידרסאכי
תבע ריך אחר -נתבע עכ אם ש י יתבע א חי מ כרח עפי רתורר'1א באם רררך בסב
"בא דג-
כעך כאשר כתבה תדפס שבעת יתאסף מ עתך
ו ד הבו נכץ
י
ט
ב
נ
כרם ה
חת מת דגרצ נםיתר דקתימת טכמד מד"ות יחל ספע' השטי
ראומשטור ץ בא לר זח נתמנה לסעקרעטאר של דם זראכ'טטען כפעמט) רבאו ללחום נגד
דרחלט ע רגב ע שנגמר במשאל שאסר לס לרתחבר לראפר סטען וחכרתם תכתב
כתחבולות ערמד רמרמד בשם רננ סלאתאק דחתומ ס שאזרו כרס ולא דזכ רןוימותס
ולא שם ע ום רק דראוטק רשל ש וכיצא רלא ידעו אך לחשוב אם מרשודר
דואשומ כאורך או בררחב וע ז לא וכלו ליעת מאומד ולמסת ולספור על מ כתתם
תם קצת כתבו כטעות רמספר (במכתן) ובאמת הוא שקר גלו כ אס חורו בדם רר
דרבגם כעצמם כלו לכתוב או לררפ ס כרבם (חוץ מדרג מק רכרארף שחזר בו
מתח מתו ואותו אנו נוחג ם תזרר בען פר) ורק באו לעור ע  1רעולם רכלת ורע ם
ולרבע ת את הר רפל טד ר א רמאמנ ם בררך אבותנו דקדוש ם ולדם ת ולדד ח
בדרכם שאנם מוכשרה ודן חשבה כ אחר צאת רגב ע וחתמות דגאונם רצרקם
גדול דרור ר מבמד מדנות ורחלו לאסוף ע ז עוד חת מות ובנ לבנ נתגלר קלתם
ותר של ראגחיסטען אשר דמר ברסתר חכרי רצ אג סטען ועתר דתחברו בדווארלען
בפולן ור לאגורר א עם רצ אנ סטען בפריס א בל בושר ועוד כמר רובחות בנח ם
גן בארץ נן כהו ל ועל כן די אזל מרראו לחשוב אשר זרו דנשימות ראהרועת של
ראגוד טטען ובחוד נאקת חלל באו רפעם אך בעו ר דמך כ ם נגרש דשקט לא וכלו
ואן שלום אמר ד לרשע ם ולמען לא חרוך רם צ דו ברשת פרושר על כלל כ
רמאמ רם רננ לרזר רם רפעם שוכו תם מיס למנוחתכם כטרם הנלד ערוחבם כאשר
נדפ ס רמכתב ם (ארג גאל) מר שכתבתם לדרבנם רגאורם ובו וב וצא ובתוכם נאמר
דתראד (דדארזנג) נאם לא תקנו ימעוותו ) לתוור מחח מח ידם על רחלט דא מורי אז
לא צשו לדס טונד אצל רממשלד בעגנ ממון פרנסתם רק (ונדפס רסכחבם שלסם
חת )
אשר כתכתם ולא בחחבולוח כס לדרפ ס פערשט ממעלט בל ראש ת ותכל ח
חרו רמבואר בש ע אלך ואמסור ומונן ממילא כ מדיגה סלאוואק ובפרט ר א
געולם וצר קם נ לא וכל לרחזיק עוד נראשירם אנש ם כאלו אשר שסולע לפייז
לסל מ גד ם עב שדאל זנסדט לסיוע על ראשי עם קודש נתיר גש א לשנת דראים
יתגלד קלונם
וגס א ר עוי
ומ ש בתקנתם (כלומר קלקלתם רמרובר) כ אם לא סכים רב רע ר לדחחבר אל
דאגורד אז ממילא לא יצשו שם חכרת דאגודד רר אנו רואץ שע ש אסור על עצמו
לדתחנר עמרם ררפודו רמר מרקאנצל נמס רוח וכל ררעוח ובפרט אם רמד יעשו כל
רחחבולות לדרגות חברי ראגורר ואס תחברו ב1י רקרלד ובפרט דצעירס נקרלתו איך
וכל ררנ בערו רקסנר לעשות לו מחלוקת שלא לדסכים "וד"ז כמעשי צדקת [רשעת]
ומטראז דירש כדשולען שלו כגאלהנען בתקנחו ג כ רק ברסכמח דרג ועי ן דרבנים
שמיהו נגר דכפ רד ר 1ם מדם נרדפו סקדילחס בע  1מפה סב-ג ר-ל בנח-ע) ע כ אס מא

י

ובי

אגרות שפירין

יי

צבאזת מד המהרסים נדפיס עודים רק דרח'ט בלבד משם וידואה עם
החתימות (בלתי תחימת הרב מקירכדארף")עם החתימות דנאספות ודא טכיר
מגמתיע רק שם בעת רצעת ודרצאת
שום איש פרמי יגסו כי 4א
דדכרח כנ 4
דדבר ם די
וברד דגני כתשןב -,כשםכ' דרבנים אשר בא איירם כבדו מדירות את
רדתם בדברי מדקרית חרג ,ישי תיעזריט בימי חעכההבעי ט כאשר עשר
נמים 'אבותיה ביטים דדםיבומן רזה עי דחשמונאים דקדוק ם שיחסו רק
בעד דת ד ותורתו ודיו מועמים מסאיף נגד דרבים רקמים ויושיעמ חוסים
ממתקוממים ימכר יאורו ש' מיך דמשיח מרבא לנאייט ב ב בבי
מגקרז ומכבדו כערכו דמבקש מייחד כי דיא 'מעה ש ותורתו

זד.

חטם איעזך שפירא

לכם שק 41טובתכם ושדיא אחזר וחיזרו להורכם לאחוד כס אשר לא תגלד קלונכם
וכאץ לדוד ע לאחב אל תפחדו לקול שנ ונכוח ראויים רעשנ ס דאלו דג ל כ סד
צלס מעל רם ור אתנו אל ח ראו ואלכם א ש ס אקרא גדולי ישראל ץד א דאמתים
נם אשד לא דתחנדו עוד לחכדח פועלי און דנ ל ונבשר לכס כ
שאריח דפל טד
בקרוב א ד צאדמאי
אודד רחלטד דנ ל לדחד"ץ מדאגודד עטיוד נוסף רדנד חח
גדול ב וצד ק דרור די  1מכמר מדינות וכפרט מכתב דאדומו ד מל באוו טש של ט א
ראש חסידי חב ד במוסר דשכל ואש בועדת וחכמד נפלאד נגר דאנוד מטען ויד ד
עתנו בררך אבות מ ד ע ונזכר לשועת שראל בב אח דגואל ובמן אר אל כמדרך

י

יק::גץ

%ניגשש

"1

דק

חיים

דוב נרינפעלד משמש בקודש

נ)על ש נקפ דן אמנם אחר נמד שנם (עשק תצא תרצ-ד) כ דרג יגל
כזר ל דגר ירוע שזר כמר שנם אנ מן רפרופים מן ראגודר
ר ח כפ"כ על פ עצת דר ג כנש ק סו ר דוד שר כעד נ כ ד ט בצוותא חרא
בקארלסכאד וגם גיל ת לו דסעמם אשר גרמו שלא עסקתי כעגן דאנודר כלל זד כמר
שמם ודוא נ כ גלד ל טעם רחוחקוחו וספרתי לו שקכלח קר אר לבא אל אס פת צ ד
דאגודר לפ כ אכל אין כדעת לשוע ואמר לי שלא לעשות כן אדרבא אצ ע שם
אול רצו לתקן רכל ואם לא עכ"פ תפרסם שאן מן דראויליראי ד
דחסרונוח שמצאתי
לדיות כאגורתם ושמעתי לקולו וכן עשית דית סופד ומונד כל רחסרועתדנירעות ל
ואורחי שמטים זד ר חי פורש  -דגם שבתחלר ר חד דאגודד חב כד נענ עד אשר
ואס יקבלו על דט לחקן כל ד"עווח ואראף
סרח אותר כסלאוואקיא וכאמיריקא -
שעושים כן אשון לימוק לסוכת דאעדד ודוד ראש ראסיפד מו-ר צתק מא ר לעוק
נ דכט ח לי שיקהמו אח דבר אמנם לאחד איודים ט דאחי שמוםפ ס לעשות מד
שא מ שר בענ  -על בן גמרת לדיות פרוש ועומד רלא רשיכות על שום מנחכ
ורודעד שרגיע לידי מרם עב ל של רגמו ד אשר לעמיל שפ טצער ר ד אכר ק
ק רכדארף
רק אחר סכות יעכר

אגרות שפירין

ריז

קפו

בי

ום ה ערב חטפה תרפנ מתקאטש יעא

כבוד ררב הנהל מיי
אחדשה ם בארנה לע-ר אהבהעיוגה אהבתעים

'כנ ם תזכור ק

ראת מכתב כ ק אבו הגה ק נו ז ע מה שכתב לד ד ט הרב הנבר החרף
נק סו ה שלמה למן א-מאן ז  4מק גראמתארד ן בשטח תרעד" מד
הרבד ם בתג
האחדה אשר החלה אזיפר"ן במעש בעד וחחנהוחז
 -במקים גדיתו שם אתה מתש עט"נ"ו ש  47הרב רנל ירח עץ מדגב עם הצער בהות אז מד אחר פמרת אאמיר הק ז ע העל דרכ
ה רוא ושסה ק) ואזה הדש ם טרם ופרצה מיחמת הע-ם הן
תשובה ובארי
הרהבת עתה מפשי עח כאשר דא ט טדל הצרה לשאר ת הפי מה מאםנ
בכ4
זםוום זף
בג ה רא ס חאסת ם זף דאטדה אשר נתברר עתה ב ותר
בה דת הצרם יוארוא חד עם הצונ ם אן ביאק ואן יוערהרית ר
שטתהתה כנר עתה בזה חדש ם לבקר ם נרחנות וטמטי ת ר רה-ת
רעבן יבטי זאת כאשרענו תתעה מ שר ם בהעיה פרס כ'
עם מה ף ת מפה וכס ת ותר ממפח ם ספג הכיר תהץ דש יהצ ל תר
הפיטה במרכת ט סח דאפשר בעה
הרצ-
נ אז שנדמם נאסף בעהי עור חת מת מט צ ה ו טכסה מד מת אשר
ימ
חתמו ,חזק ד ע כאשר בקשת בהנדסם ס לה אף מ ושיחס גם יבק
ע חיק דמוימת והשערורות
4ייאוו מש כ לא דעת א מקום
ובג ,בג דח'זת ידדפס דדכטבשי
דר צ מקאי שץשי נדאה טאיצרח
את מכתב כק ה ו מש יטר
קצר) מה שנמסר בקרענצעען מהסד ם אן קץ לעתך שבחו להצל
ההצ מא 4סנדרשים אח והאכי

גתי

י

בי

י

י

י

(האר-

אן מכתב רלז נכתב לדארמו ר מל כאר טש דר צ מו ר וסף צחק הפטר שבט
תש כבמקלק) בם של דאדמו ר מו ר שלום דו ב הפטר ב מטן חר"פ) מנרג צערא
חס ד חב ד
דגמו ר יצחק ל ב סופר ז ל
ב) בן לרגמו ר שדאל אולמאן מעז ד
מיראבטש שלח ח מנחם אב תרע ט וחחי
ג)ע פשל זף קצדנדגד ג
ר) דארמו"ר מאלכסגדד רר צ מו"ר שדעאל צב נסטר כ"ט תשר חדפ"ד
ו ,טל דדצ סוד ר
יכעדסמ ס תפארת שמואל) אתו של דר צ כול שמת יעראל ית
'חיאל זצ ל

אגרות שפירין

יעז

שאר ת האמ,נה הנשארה עודביב בג ח מ ד הסדרם ם האיו בומ א אין
אשר כי ום קשה מחברו בזה מרם ב אגצבכ א
ועתה מד(י מקש כבודו בראסטאחדאן י(ימת זר תבא כחץ כ4ות
כאשר רב או 'פג קרעיד סף מפב ובתוה דדפסו ראש האטד ם מכתב
כב מ קביה (' כסף נהות בעד אהב הנדכא ם ס ש יאנשבאך באקכמ
יאשר דר דר כהן הס דקם טעטשי האעדה עשו מזה ארסקי בד ד שע
פרעססא דני כ כק ח 1דתחבר כבר לראטדד עסתה כל מה פננו סדרעש
כ שקרוידד מ יהדנ ברת חכמתו
הה אשר עשו דאג דמטען אם כ

דיי

 .כף אפ ת בה אחת משם דאטדד
שסר פווקימטוי"א חב ר:חיךמכתב
כמנן אך יאשר ה חז 4"4וי השם אסיא כח 1דבר דם אמם אנחט
ו קביד בעד טעות הצרקר שמאסף כנ ודא
דענ רדבר ם כפשוטן שב י
כמושבול א 4רצ(ר4עייט מרמבן מעת
דוכרעכזשם האנדד
מא זק מנדבם אשר רמה מחברת אטד ם מזרחם שוב ם וכשמד עכז
נשביויאש פרט שטתןהמעות אבילא יחברות דני וכןעשד כהרג אך
4אער עשוהו ח דק זרא יעטדתם נא יהמעה ש ותורתו חז ק דרכו בקוט
לחתום דו יטובח יחזק טפע' ט במכתבו במקדם האפשר וע ז תקןהכי
ש4א חרוך רם צדו
ממתק'ממם 1ה
תזכר בהר ם קר ,דתירד ה ראד באמת יהוט (
ה (מט כאשר ה עם אב"ט בסם וזמן הזה מ חתכה דב(ימ 'דאר
דת טד ק מ ד הקט ם ,הכח ש ידרו ח 1ומכד יאוו ש 4מעך הטש ח
נב א דוותיצ באהבה רבה המהכד פד שעד אחת קודם בתעךבה

י

ביי

ח.תם

אי

.

ח"ם אורעי שפיאט

נאשר ה נדפס א ה מכתב בהגמרם תם הדרמה עד האמדד כסו
הפרט כיעםכי חת הנאסם ם מחדש ב דא נשיח 'כב-ו
שהזכרם
י
ג'
מגרע נחכר כתשובה

קפח
בם-
ב ה ום ה "ג תשר תרפג מונקאטש ע"א

כבוד ד"נ חבב בר פקת ובר ב לבו כיב יבא א ט בחבב הרב
גפן א-דת
רנאון דמפורמס ערוטע דבושם שוו ח מזדבן מזה
'שם ויתפארת ר שמחה נתן גרינגורג ה ו אבד ק קעזמארק
מ
יל  4שוכם מ יגהזס ושנה טובה
ודג

י

.בו

נדפס אז נקו מ וחד כשם מנחג עת של תורד [פרעמישלא תרת ג] טז עמוד
דו
ומשם בחקק עולם עם מ ב נ ח

חצר
אגרות ששירין
אחדשת ד באהבה הן וג,י הום מה ששלחי האגרת בת מחיתיב
סיא תוך ומרומד (מהנש א פ מפב) זרא ת בראשתה מ הבעה ח חרב תו

תכה'ת משתומם רן דברת עמו במארתהכאד הרבה ותחת א הש ח ם וע"ד
האמדד הנד דרב דם בן'י ם כמפ בטושב רכנם חקנם הן אנכ חף מזה
מפשע כ א מ אגן סם אפ4שא בטקצת ודת מה מבחוץ הן בתור א ש
פרט או רב בקה"ת הן בתוו נוציא היסוכה כ דעתי את החששות אשר נח
הן אמת כ אננ מתנגד לח כגלו כמו הרב ממתקאטש ותואר הגדול ם
הסננד ם 4ה אבי אננ סהסעמיד חג  4ודברת כפ ב ד דות עסו כ זכרת
אהבתו ה שנה ואת משנהו חנוצז מ ד 4א ש שוגר וצ אנ מט כיבבו וכר זר
מקצו; שכהו  -והוא צעק מ'חי לגו יהצע דנבע לפג הם בס4איואק לפג
האנד מטען בעצמם (אשר הס דתו על עצמם) ולגמור אודות הטעם נאר אם נם
ב מנו ש לאסרו אך דרב הגל פפה לועפ שיא דבר כזאת כ א ן 'טידון
סד שאסרו רבותנו כבר
ו דעתו 'דרב ובו 'פול ט ק עבז חשבת 1לאיש נכבד וראו לדבר עמו
כנ ל ואח כ ט ד טבחת ידעת כ כל הנה ש צא מפ 1כזב הוא כ מ ד אזנסע
מם ב יחיען 'אם פת האטדפשען וזה הנ טראל טא ט שדוי אך זאת 'א
פצת אשריא בוש לעשות מעשה בדרכ ס מכוער ם וימםנ וכבודו בעד
האגודד ויכתוב מכתב דראהוננען לרכנ ם גדול ם בתחבויות שוא מתועב ם
כאצו (כן כתב גם 'רגאבד ק וכו ועוד)",
א
מצאת
ו
ח
מ
כ
ע
ב
וברוב פרדות בים ם דקדוש ם האלו ז
לנגוע
ע
י אגרת שלהם מג תנא ם שמהם א) כ בית הרב מרא
בקצה המסה עכפע
דאתרא 4א תוכל לדת מד אגודה ,עפרא יפוץ ורמקול טכותך ושד אחחד
היא בג הנעור ם רקדו ברשמן אשר בקרבם לד ות אגודסטען 1מזיכו אתיב
הזקנ ם לזה (אס לא אסרו להתחגר עמהם ,טה יעשר רב ר א בהתחבר

יז

א) רקאנצלי דפ כ וראש דם רם אשר וחנו ח תתם בארן דח ם לדכא תחת רגלם
דד ג מסלאתאק ע רד פוח באופנם שונ ם בכחכ וכע פ לבל מ שלא רצד לילך
ייבמה ס 7 1ך,ן , ,7ב5ןש ין
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מזיעי יבי

י",

כשער כח רב ם כ דדפי0נ נשמי במכ ע יר שע פרעסע רק
מחויב
לדודג'
דני
כאשר"דפיםם חצא רכר ם כגלים
א זו שודוה ממכחכ תתנו הזד מקום לטעות
י
ו
ד
ר
(
ואררכד אנ
לדפך דמכוק כס ש ררמב ם כאגרת תמן) וקיי ל דבר ולא חצ
י
כ
ד
כתבת ודשכת ב פ לנש א דקאנצליא יתבת-ם וקרים דמך נתוו בפ ב רי ו בתוכחת
מגולד ואדכד מסופרת סדור בנ סו עצמם ע 4ריב לא לדם בענין דאגודר וכקשת אותם

אברות ששירין

י,ט

הבזרה נואת בקה"ת( ,בפרם בקהלה קמנדש היא אם 4א סב ם ירזפזהז בג
קהיתן האטדנמען וגם מדקאנצלף דסיאוואק א 1קפחו את חותו
הקאנרא  1תוצא ובגב אמך רעה אנן
ואדכא מ"תא כאטר ,שי הכשר באראן דע ר ר %מפארץ (בצדקוחית
ודש'ען שת שיימד בטרצען ך מהתקעת מ דרב מרא דאתרא מכרח
ערסכן ובעתי זאת יא תת"סד ורמם מירא בראשם ן ב הגד ק טרד ש
וצל אכר ק באבות שרי מקדם אבדק חישךצא עא בע כ סו יטנעא
מרו המהשקתשי רפראט ושי דממש4ה אזע ש4א רצרייסב ם 'חובן
רדתהיו וכן יעשו בם עתד (בפיאתאק") כמדמתם כי ~ם אז רבים מררבמס
בגכ הודו ו4א מסרו נפתם זעיז היכו הקד,4ת בפרס בג רנעורים 'טמון

י

,

'גמרי ר'

בזכי מ-גר ומדנד תנרג אטדתר עפי אופנךזשייות ובו רביאטייד
צחוק מכאיב] א כ רז משאח4 ,יא תגשו אסדות אעדות זאיזד אנודד דיא

.מי

רוא דאוגדד וסחברד אם אעם בעיר א 4א במדיגה א וזר אוסר
זדי
מחח
אחא בע"כ רצד
(דמעמיגארז וזד מתיר ואק"ך קת ותר מזד ובא אטדי
י חבר
דשוד שברן שאין ב רוח תיימ סי ת,רת אמת עזר מסכים ם כ
האנודד כעורםכי דסעס נאר ר תר ונפרס דקא'אניזיריגנ כאד ק כן דש4ע,
בחחנוח ובקשות ש שחדלו נבל תוקף ועוז לעשות שלוס ובאו א קבל דאמת מם
שאמרו ולא תחלל ש ש בסב ע גלו ס ואלו דברס אן לרם ש עור ושנאד מקלקלת
דז~ודד זאו לאזנ סששימעיתנו לתא דת ח ובזד יצאח ד זאנ את נפש דצלת ור
דרמת קרן רתורד ונזכר לב אח דגואל ב נ נסכשר שלום ומשטע
יעזרנ
שוער לראות כמדרי
וב ס נב
(
ה וו ,עזמאר 7ע א נ ( מנת תור
7

"

לי

ניעי

גס נער רבנו דו תטר לקוץ מכאב כ רם אשר עשו קשר עם רפורק עו4
שכשאר מקומות טרכז ס ווארשא פראג ווען וער רושל מ לד ות תם ד לאנן נגף
ולצ ר מכשיל ככל עגנ רדת זל וק ד למושע ם מגל אוסג ם ולדו-ם -ר לשפוך כזז
וקלת נעחימח גס נערידו זטונקאטש ,טצאו קן לר אצל שונא דדת 1כ 1אשר רםנו
עמד עמדם תסיר בקשרי דמלחמר ורגלו ם אל דם זדזכר דא ש לטוב רגמו ר מו ר
אררן מררכ ל בערמאן אשר מתחלר נלנד בשגגד במצודתם ן3דיותו אכד ק כריקא]
לעשוח של חותם בתור נשיא דקאנצלי א דג ל במגף אונגוואד וא" נ נ חם על
דראשונוה ואלו נאמנ ם לרע ד כמר שראו ענ  1תחבוליח דם ודוג רם ועמרל טן רב ע
כעגנ רדת זעה במכתבו נס כתב קודש עמוד ס ב ואח כ נשנת תדפ ז נתקבל לע ר
חמת תש ד ד ד]
ריטשא וטשם לפעלד דאו נדרג עקר ש

* 1דיא

דמעות אשר קבלו דרננם מדממשלד

אגרות שפירין

ש

דמתבוייים זדם':ע ,ש4הם וכיוצא הפרצות זדת,לכות ודרוסות ששמו כתוכם
יזה כוים מסכימים באעדר א (אב4 4א 'עשות רצץ ה בלבב שים)
וב ובפ בריצים עתד בתחבו'ות שוא מכד בעכ
ג) באי תתנןג רכי
בעבותות רעג4ר הארמה קאנצייייא והאגויד עם יהבדיי כר 4רסבדנ
י דרכ זכו שפיקה די סד ראה ישמות זה 4 4ך אחר עצת
וכאמת תמדתיג
משנד איא שראה שישית גדיד של זהב וכסף יוצא מאמעריקא (יחד
ינים אועב פ מזרחיים אואנודיים שם) הזד אינ שונאמעוים בכי אופן
מהי
שדי ויבא דשפע מכ' מק ס שדוא ע כעינו דטעתו רוצךידטיות אחרים
י מתראי כנ ,בדי בזיון וקצף (ידע כדדג
ומתהפך במענת שוא בדנימיי
שטכי יברר כי דרב וכו הגיד זאת שאיט אעדיסם כ4י גם אחרי רואו קו
ו בכתי אריגינא' עי ררב
דנדפס מאתט [מאם פת משאפף וגבע] בריוני
דנאבד ק קאשוי [סוד צחק צבי דווי יונגרייזן בא 'ידו וראד מד שידפוסו
ועב ,רנד כזאת ברבים) ואיךיחי רחי 'הכחישאחיי וגםוכי נאסר דאיסור
מאתנו ע 4סיאוואקייי דיא (דסעסינאר) הוא איסור תורר יכ 4דיים מי
שירצה יויטוע דבר ד

י

ם שם ש ש לסמוך ראנורה על שלשה עמודי ערם דרב וכו אדכרן
וטי
סיחא ימי איוד שנים באשר דברתי כשיום עם דרב דנו במאריענבאד
אז קצת סער האנודד ואמרתי ( 14גם כפי השמועד) סרסעמינאר
ובדותוחאירישא ודרייב עז בוודאי כן דורה זקן זקנינו רבותינו דע לאסרו וממייא
ובמצבה ,4עבד רב אהדוכו ואסר יראה
יא נכי ידתחבר עם
ראטדהיעאי
"בוש ידכה ש ה רוע הו בט דוא כבד ראש
נא כדדג את ררכ וכו אך
ר
ב
ח
ת
ד
י
עמדם
ר
מ
ו
א
ו
נ
י
י
ד
נ
ן
י
א
ש
צעירי ראנודד בקהיתו ודוא
אביו]
ובפגעי
ב פעם שנית דזכחתיועי ככד זנתכייש מאיד וכד וקיי  4העוכר עכירד
נתבי ש מוחיין מיד ועב פ שלא לדבר כ כ ופא נשאר רק -עמוד העורם זקן
דרור וכו (כפי דברידסן זכותו יגן ע4יו וע' כל דנ'ים אליו (לא ירינו)
ודמפורסם א"צ ראי ואין כדאיידאריך והעיקר שכחתי גםצעירים ירקדו שם
וכר אשר יחמורו כ עשה הכי כמנהג רבו הנת"צ טאונסדארף זפי ובזר דוא
הדיפך כאשריעידו רכל גם אני וגם דנדנם שיימצא מר מאד (בע 4יבושי
מרדכ) כ רבו דג כ טכתבים כאשבועריםיהקאגציייי בפעמם עד האגודד
זט4א ידתחבר ואולי יעשו נם דמך בתועבותידם למסור את הג ססאדא
שיים א ימטשית אוגגארן שידי בעכ מוכרח יחזור עדותו בזד והכי רותר
אצים יכבור דאע-ד אבל *איעיו אצ 4נשם א סדחתזסיס וכאשר טדע
עתד דרכידם בג-ם עוד 4א אימן ישרא' תתרבו החתומים אתנו בערי
רטן ויר א ידנדנו סו ד משר דכוייונגרית ז"4
מייתא ראיתי בן

י

ואדכרי

אגרות שפירין

שא

אבד ק פי'עק עיחג' כאשד ע'חתי דקז לדרבנים
אבד ק קאעדא ד א ד-
ט במידם (יליד דנ 4 4ת
אמנם דכותב ן' דויך 'אטיא
ביכר)י"א ש4ד עדין 4פייעק כ דרב דנן כ ראה דמכתב רנדפס אצ'
קנו -רב דוא חותם אע ע'דאיסיר וכקויפיזעי תורד אק ד ואעתהיד
מר 4חם מזהמת ד גער תרת בו 42,
דעתק סבתם רנעט בוק אמת ם ש -דג בתשן דראץק 4דם
וראיתי
וצדק גם מד שביקע "שזך 4ו דעתק מכתב האדמו ר ט" באו טש
בחלם -ר מער ~מך דמכתב אשג א ד ממקורו מא4יסךר מאלטור דד
"דאדס
ן שישא
שיטא כי סאת נתן רק דדעתקד שנתן '-דג
י
י
א
ק
מ
:קרעיצא (ייבאהיטק דש עתר כעךר תחת מממית הסאזךעט וא א 'כתוב
כעת 'שם) ~אי אחר סוכות רבעי ם ידפסו נם עם חתי דנך צ מכמר
טד נות ובעדה-וכבר ראים בער גם בדתנברות דקי פות בעי ר בירא
כמצרם ורמר
בתראד דיז עבז סר צ4ם טע"רםכי נתק ס ושכסכת מצרים
ת עבותשי חמרו
ייחם ס עתד זבז (בשנאת רגבע) ;ם דצ אנקטזן
ז
ם-דמתראדימטעןזכי שום
חד עוטתו בכמר קדורות שער שמדם יחדי (ע
תזכ -מערגי "ם טן דארןויעש כוים
יגומ דאית 'דח כאשר יבער
אטרד אחת עשות רצת תש כ'בכ שים בבשגצבב א
יתר אקעת ירארץ ור את שמתע ארץ ושמחתיוט רבע' 11ט ח תם
חותם החם וברבר וכסם שנתנייד
בב בבי
יא שרד דפ 4טד  -ו
וד
ידד ש ת דמתרפק בארבת מדבת מ תוחוי
4

דפאסמ או בארן

י

יין

די'

בתי

חיים אלעזר 'פפידא

רטכתב חח מת4 ,העתקז כר זן בבודו בעדה

וע-ז מת "ץ שכבסון תשדר ד
ט ר ר תמו רשמקול טמן
ג) דברי רב מ ברור סללו כזד שא (ו מן דצמעם דסושכק אח ו-רן רשגם אס
כתבו אוד בתכ בם פושר ן קד רז שד טמר ומלס ורכנו לא כן עמו וכפז~ת
לנו נסתר כנגלו לעז כל תל נדת,ח ו אוחפ טאעתקוחדמשלדיד דדנ
הו מר שרדפם (נתוככ רושלם עד ק ועכב א) מכתב חשוכת ןנשס דבר דאגרח)
דחיתם דרס דכךם מוצ ם כאמצע ד גבח רמש עא זד מרס
ד דאמדד
דעגת אתכם לכף זכות כ ראתם ספר מקורת דממשלרלרזכיר את שם ראש דכו דמשיד
(קו ק) רנודע רכם דתו בספר' מרום שלו רטמא ם ומתועבות ומרמר של דםנים מלא ם
כ ראתם מפ( דבקורת ומשפט רמסשלר שם אשר רוא (כעזן דדות) ומדר ופוסע על
ראש עם קודש ככחם ע כ כמד דברים שנשמטו כדפוס סכם אשד לא דו צר כ ס
לפחס רם עב-פ אעתקם כזד כער כ לא אדא ולא אחת רק מפגו ת-ש יתעלד
מש-ל
ש כד ת מד שחסרו בדקרי ראגרת)
ולטען כבוד שמו אמוגר ותורתו
רע-עח"שק
גו
פוע-כשלח כדפסרד ער כ אודו מרוז ו(
(
ס קם ח מ-ש מחים

רי

די

ידקרי

ישגרורצ יטפירין

שב

ים

קפפ

עא
נד
ר הי תרצ ד מ נקאטש י
ככור דאי גברא רבא ו קירא -נאון דחכם דשאם צנתרא רדרכא
כשמן תורק טסו סוד יעקב אישחי זריהןריו" ,אבדק ק טבריא
אחדשתד מכאן מודוא כי מכתבו דמר רנש'ח נאמצע ת ידינ הרדג
'נ מרגא ותנ מקרתא ירושיים חוב ב נכץ
רקנאי 4ד ותורתו מו ד אשר,ע
דטינד ידי בסוגד ודא רעו רא טבחיתו בב 4דר קדשינו ואת גפשינו ישם ר
מ כחזקת הטף דאי ם ט בא
שומר ישרא' ת ש ,עד אך יחליא
דציי ט ד בחסדו ממיהוט ם זיסזרים ונדי בריאעדיף 'עבזדתז ית שוידידה
דירן נצח 'עסת הרשעים כים נגרש הסוערים מכ' צד המר רציונים
הארורים עם בתי מימת ש4דס רטדעים 4כופרים ממש כתורת מקד ואסועף
רבורא עו4ם תברך זאחרירסבעי האמד ת ישראי שקראו 'מו והם צבוע ם
וגרועים וננרריס כמתרובגינוי אחרי דעת הציודם וש טחיהם ככמן דארן
ופועיי צן שיא עפיתוה ק ויד אחת ידם גם כעת באר ק נתקשרו בעבים
בחשכד יתריכ 1יחדיו 4דבחירותעירי וירושל ם כגודעוכדיבזיק וקצף הצד
חשוד ואין כרם רוח החם שי אמוגר ומסורת אבות וצריכים מאור לחום
ננדב בן בארץובין בחרל וכיסי שיש בידו לסחות ובו וכס ששמעתי ד"א
כדרג עומד מרחוק מדם ומרמונם 1כ 1נעשר 'יחום ס'חסות ד צבאות
ידזד ר נדויים עי הקטנים זה עמך נבור רחי 4ויתקדש ש"ש בב בבי
אמסור אי ד לנאמן ביתי לש4וחבעד כדדגחיבוריידברי תורד (ד  )1וגם
דרכי תשובה (עד ל מקואות) ימחזי נא לרודיעיגו מיד טקב,תס יטובד
ידידוש ת ומזבתו באהבד מוקירו ומכבדו בכבוד רתורר

".מצ

קצ

חיים אץעזר שפירגד

עא
בר ועש ק וישב תרצ ה מונקאטש י
זהנל באות שלפץ)
כבוד מרב רנאעוכי
אהדשתיד נכץ השינדידי מכתבו (סיוםיב כסלק שבו הודיעני מקבלת
חיבורי לשטחת 'בבז ישטח דבי גם אני ואור דרש רררכי תשובח (ערל
גדד) ידעת כי אין זד כלל תחי וברשותי כייא אגי רדפמתיו רק ידידי
הרהנ ר שלמה צוקעער נץ אבדוק דאלאס ומעותד כאן ימצא האדרעס שלו
זכרו ידואר משם ידרשנה לטובה
א) דוס רר-ג

רטפורסם ראנ"ד לערת רטפררים בטבריא ומח-ם ארל יעקב ביכית

אברות ששירין
.מ

נ ברדג

מר גי

 ,במכתבו רדנרק ארוב ם טא ד

שנ
רשן

מצ
דמקדס דצ'ת שרתא ר"
חברתדאטדד,וסיח
י נאיי
עכלבמח כוגתואיית
כי באמת אק כאן שש רציך רק רפסך טרפד ,דצ ומם רםישע ם לוים
דאעדייס מרם גרועים כמאחז' 1םוטד כ כ)דזדר
 .מן רצגועים וביסודם א
4

רם מקישר ם מפגי דיר ששיהו נטקדש ה בארץ 'בסתרע פועים איכרים
אש ונס מן דשטיס ודויכים
ש4א עפיתיד ק תגד דאט,יד בבנינך
ראגור ם כ פ בריש נעייד א גם דצונים"כמקכי בבה רתדעיריעשו כן זד
ד ברדבקת ק חד יחתטו שאחד בעגיגים שונם שבאמת
טקרזב 1ב1עי
אסיר 'רצטרך ירטעים כטדע
יד דוש ת ומובתד באדר ומבקשו בוחד 'דשטד 4טעד ץם טן דטכ'יט
המינים רחדשים"י ונפרם מנדיגירם וסופרירם כס יכו בכתיבת .ב"כע
1קז' שראי) ו'דס שסחרךע" דרך דיש~כ ך שן כאר ק מאכותיננויע ר
הליינו ישופם ט

ק.

.בו

חייםאיעזר וירא

מ"י~"ןמוגניויעעם7י

גליעת על ומעמת ; 0שט 2עד ק
נד נ טוב טון תרצר מונקאטש עא
ד נ עוז ררכ דנדול כתו מעוז וסנדול תו פ ובו גש ת סו ר אשר ועליג
מדגל ות של ט א
כרמשך למבתכ משבוע דעכרר רננ עתר כחיספת כת נד רכר ם אשר נאם בפ
ארמז ר דגר ק של ט א לדש כ לגח ר ארתן ררכר ם אשמור לדגר כזד
א) כעגן רחל פת מכתב ס עם אותו רב שנצוד כרשת ראנודר כמלא מוגן דמלר
ואן כדא לטפל נו וצד כ כל בא לא שובון ולא שנו אורחות חץס וזר כמר אשר
לפג כ ק אדמו ר של ט א הרג ד בשט רב ממורטם א נ מ ט  3טוב
נא איש א מ
חיכנס לראנודר ולרחחגר עמרים למען לרורוח לדם דרכם ונלפ שנ ס
ר כלפ חוץול
ד מ כלב תוכל למתאר דדתגגרות כמו עד עתד ונער אז כאותו מדבר בנ"ר כ איך
וגל לרציע גזאת לרוח אחר בפד ואחד כלבי ואך אפשר לחנוף לדם ול שא ולתן
עמרם כעוד שרלב רחוק מרס ומשיטתם כשםם לארץ ולך לך אמרינןנירא וגו ננד
כרכר דכריחוח כריח אך וכל ל שא אל  1פום גאפ לגגו רחוקד ממנו ומשיסחו
וכנר יצא כת ד ד חובתו נמצות דוגח חוב ח אליו ואם לא אבר שמוע כקולו ולא פעל
אצלו מאומר דנח לו ויחתמנו יאלר לחרפות ולדראק עולם
כ) בענק שנגל עת ל %מחו לנמור נא רע רשע ם ולדפק וממס לרחחכר לדציזנ ם
או מזרחים וכר דלא לפז ארבע ם שנר (בערך) בעת רת רמזרחיים שד 1גחוכם אז
גדול ם מווט א ול טא כרוע ור כאשר אח נ רתחברו בפומכ עם דצונ ם גש טחם
לבגן דאל וב ו"ב אז שש ושסח רב ט בעל דרג תשוכר ז ע וכך ד ד אומר דלא
קלונם כמו דצ ונ ם וסע ל %לרבד מדס ולדעל"ס על שלחן מלביס
עתר נגר ם

יצ

אגרות שפירין

דש

וב וצא כ עם פושעם ג4ו ם אן לנו שום עסק עכחד ר וכן עתר ככדו רמלחמית נגד
כאשר תחכרו בקשר
קימא קשר של רשע ם
ראגור ם בעור שרם
קצת כחובנואבי
נ ם ומנ ם שאצ ל
רמלחכר נגרס כ כ רק כמו שאר צי
עם רמזרת ם וצונ ם אז תופסק
לדור ר כ ב בן חמור לערור כמיבן נזולת לפרק ם זוע ם ונחוצס) וא כ לשמחר מד
ע עבודתם לעמוד ולרסחכל נב ע שדאגודר ורצ ונ ם נזקקן זל ז וטדב
יותרעושר לרפי
ו
שבאמצעות רתקשריתם תגלד קלתם ורגם ש אמרו שאג בלפ חוץ ובלפ פנס
ובו אכל באמת רכל רק כלפ חהן ר נו חיצונות שמלא ם 11צוג ות רצד דסט"א ד ל

שי

,גי:::

,בתקי,וש,ניס ץייפית יקנקויי,ין גן "ת "שןייןייימס
ינ,תנ נתיוון מן,נטייי ד עמנו 11?2ת ציי דיכתי ס1קי
 ,וענניו

מחכר לתשובד

ננה דוו,

י

(1

משד גאלדשטיין
כ ד ער ח תמוז תר צ מונקאטש תע א
ס ן ובו
קנם עהשד ם  1ש ,ת ק ",
דוב יסו נ

ימי

גני

אחרשהו ט דגר מעת עומדות ר  1רגל מ בשערי רושל ם תו ב תפדרמ מאתכם
תלד געמע רחש לבכם על כס הל חכרתם רקמם תומדם כפרץ לא אכחד כ
כקרט
כלב סדור גכדא דכד נק אזסוד
דאנדפד ק שלטא נשתרש מאי
יטשד ודגר על מעב ד כ דוא לוחם מלחמת ררח ראודור ~אבו זכו ואת אחד 4א

::::גו:מ:י::ןןו:::::,::::י":::י::ךי(:ן::
דגך-

רלאומ לום רשב תר ,כעד אחנן ז שדבטחו רצתם רב פרש בס  1פ רם היבר שוא)
לבטל משחז בדך דרנל כענת וחסמך שעד1ח כשד ם נראות מ בל זד ושת ם דעות עשו
 -לדחחבר עם דחפערם רפוקרס טפ ובפומב  --ולעשות כד תר לשחוק בבדור ררגלעכרד בחול  --ורק כשבח אסור אף רנשסע בנאת וא א פוא אתם דלותם ם
ומקנאם קנאת ר ומר זר שב כ נכר כחושב בעוד ר נ"רבר רחומת אש דת ברלקח
ארה אלץ ם מון דסבא קר שא אר דם עיאד ז ע עד שם ר אחרי רסתלקוז
בחרט ועשו מסבר כס רל לא אובל לתאר לפנבס אך שב ק אדמו ר רפד מרן
שלטא ס ת שרו בצער על ור על חלול בכח -רחורד וראם דרו בדסכמת כם ח ד
עדסכמת מרא דארעא קד שא ראב ד של ט א וב דנא רבא דקדקת ראשכנרס וכסתר
כל מד פג ר ואם יש דבתם בגו נא לברר לס כשסלד אח כל תדבחח

ירח

ןגה:יי"מ"יליימי"שיי"יי?"ישי
ששי?ןע:

ס

יגשם"י
ף ,ס

ודננ כזד ידירושתו ט כרגש בבור ובלוג ח מחכר לתשובד
מופר גאלדשטיין
ספרא דמרא אדמו ר של ט ח
*) רדכ רנ ל נפטר ט  1ממח תשל ד

אגרות שפירין
קצא
קרא תרצ 1מונקאמש ע א
דדםאדכם הרטםדמדם

כ ד ום ד
'אנשהקרם
ד ההן
כ 4טן עד עד ב את
דם א ש כפ מדיו בי
ציי
'
צדק
כב
כאי
דגצות ע' פג חצות לית בדבר ם
הן אן דרס 'בא כמי מת
י המוכז ד קרם מש בתנ דע ובג
פר
'ש
נחיצות יהוא מה תר נחצ ם יא
ת דאמתה ורדת תוה קק
תורד מכס צו מדפסם דם תקץעים".רצי
,דצי ממופתעות הנופרם דא רע ויא 'טחתו את גח'ת שראל סבא
"הכנם ביבת רנער ם ורזקנ ם חז זה בעד ספר נחמד עחון וכיל
'שן כקשר
בדת וברר ריכז אך דא עקא כוכיאן ימף מתא עב
אחד כתוב היד יתת ממת קד מד ץדב א כרכר א' ב תו
ימעה'ט שכ
יע תברך ממץ הנרטת בכי מי דם מב ושזלות טומת
הם ס ודמם
ועובטם
חיים אלעזר ~טפירא

ים

יבבם

מינם

"

בד ב לס אלד רדברם אשר דבר משד תרצ מתקאטש צו
ס ובו
כברד דרדג מ4א כנוד ד רב פעלם
ס
כש ח מז ד עמרם בלחא ד 1
י
כ
ו
חשיכתו ודצרקת ענתתו ואם סבא דזא טבא לדוו ואם לדן ש
דגעמ פדבי
גלק
ל
ע
דבל
ת
ו
ל
ע
ר
ל
א
-דעננס אשר סכנ תדלמן אבל א
השזנד עכ
כבר דגעמ ננכססנויאיר גם משאר אנש מעשר דטמד ם על משמרת דידש ביככ
רושל ם תו נ
ומש כזד ל דשפעתו של אדקר שלט א בבת ענמ נוצד מאוד אצלם לא
דעת כתנתו כ כמד חדי דשפעתו דלא שפעו קודחה נובע ממקורו סדור כקודש בבל
בו בעזר ת כרחוק ילקרונ אמר ורפאתו מחול
אפס ם ומצד דמשפיע לא חטר
נפשו ומ מעכב מצד רנשפען תופלק אותן אשר לא פשטו ד לקץ רפא סו אחן
קשבת לשמו כת ק %ריאת ממנו ק %ר חטב לדבת אש דת קיט וכל לדית
אע לשום מפלט וחניר שאן כדם חח ח-ם תם רטסחם על שח דסעפם צא
טמא קראו למז וכאשר זב חם עתר לראות את רנשמע נר ותו ממחופף בשער חשלם
ע ר קדש מ תו נ ונודא כת ד וב  1ב חכם לב ומבנ מדעיבר אמתתו ודשפעחו של
כק אדמו ר מרן שלט א ומר לא ודוע גל 4דרע תפל מרא נפשא זד כל
מבקש דבר ד מצא פרושא זל גמור לא דך ותן לחכם  1הבם עוד לדרסף ,קח
ואחתום בכרכה ש ם שלום כובד וברכו זד מ ם ראלו דו לששון ולשמחד דמחכד
שש טעו
ס ט ~אירשתן'ו
ס מ ח נטי

יח

כי

ישבר יימן

א) נדפס שנ ת בשכח תש ז פד ביוקלןנ

ע דד ת מו ר משד אל

עסטרייכעי

אגרות שפירין

ש1

קצב

ב ה אור יום ועסק וזוידות רצות [אכאצ א]
כבוד אהוב דד האברך הספיג חרט חכםיסתר נחמדמז דסיטה
שתמסק
גאלדזטפיץ

ח"י

רעקאם הא בשבק העברה והב בום ג
רן שיחת כבר שנ מכתבי
שבע זו והם כ-ל ם כ 4שא-תך גצרוף מכתב ם שת ם ה חוצ ם אה"
ע כ יא אע ב עת עד תן ג 2תשו
רה ותם עב ק נתאחרו
מישקיזםד
ים ותשו ע 4רם בפרטות ותם דנעט הםג
הכלר סשנ המכתמם הנ' ד
 -ואחכה 4כ מ ושחטס

חיים אלעזר שפירא

ביה שפט ם יאנש דד 4בבט ההבג ם ע 4כפש דעשקם
קר פ להשעטת
במצך רדפסטז דם תקון
בדבר שאלתכם כבר השבתי במכתב ר קאם בוםנ העי ם 4ד דט ה-מ
ש4דשמין נ מטר הכקל  --ואשר חרקכם שזב חם בער במיה רבך
יהעים בדךוח ש 4שמר
דבר
'האר עג עורם ובוכם
תחול מאי
וננ שי
ח יכס 4טוע 4טהה
"אגצכ ב בב
ר  4טקד ומטיקד כע מרסרכ

עים

,

(ז"ר כ ח שכם חשל ט) במו ד ח ם אדרן ל ;ברם זכור לטוב רר ת דג ל מאג ש
של רבגו כ לאחר רמלחמר תש ר ש  1רוא
מדבעד ב
שד מרעוש ם ומעש ם לבל תחברו עם דאגודד שעשתך לד כזפ ם אז אצל רבם
של
שת
ושלם ם ור ל] וב"ח תשל ט ודפס מעם
א) דוא ר נכד מצר אב  1לבעל קונ דספ קות ואמו ר תר נת ררך ח מו ר ר וסף
ר
ו
סופר
בץטשער ;שד עוד משב ק אצל רבנו בעל ש ש עם ש ס רב ג נ"נ ר)
כ
כעשרם שנד תר משר ראש אשר קסת דסוסר במתנו וט דר ס חקת עילס
ומסעות רושלם ואצלו ד חד צמודות תורד וחסרות זד ר מ מ זחל רכת כפרט
בדברים שככתב שב כס פ כשלחוחו ועלו אמר עבר משד ככל כ ח רבנו נאמן דוא
נעקךד עם כב ד טון תשד ד ר
;יימן
; ש ן ןי; לזיו

י

דחד ם נמרנח אונגארן

י

מביון ::ו::ו:יי

:י

יהשי

י:י'מש;יסתנתתת

י

דנו פב-ש באדכד ולא זז ח  1ח כחו מעל לוח לבזו ואדרבא תחזק בער ירוא
מידבר-ם דצר ב ס חזוק ב וחך וב רושל ם ע ר ק חוב נ וכפיט בדודו של שם ד (ד ח
ם ו ח מפז ר רכ ש לום אשר דוא וגר רשלום דאמ ת זר
ש אג ס נות ד משם יג

נ"ב:2נך:ני::-:ו::י

:יךת"ישיי ת" ט"יע
חי ם אלעזר שפירא

אגרות שפירין

שז

יקז

,סאה כתרים טש 1כעד עשרה תיקון עולם  -ועשרך עקז יהושענות -
ואשיח אי ה מחר דמך עי פא  11חמשים "ירע שיש'מז שמד בערך מאד
כתרים טש ידנני שו'ח כפי רצודך כעת על אדרעסע (ר"מ גאידשמיין)
פאיעסםגל פערווא"טוננ מזנקאטש ונא ידזדיענו מקבעתם ונרשם עי
דאדרעסע בפא חידדי דב דמזפינ הו ש הגהסד הר יצחקנ אד'ערא יאשר
הוא המוציא זמכיאאיי בדנך הדפסהזו גם בביתי והואשייך 4כ4ידדנודיז
דמשתתפים בזד כמזבו
ד'דן ש וט ;חכם "מצפד יראותכס מתנך נחת ואהבך
רנ

י

קצג

עא
ב ד יום ב ראד תרצ ט מעפיל י
כטד רנ ררנ דחו ב בג נ ץח הונין ש ומ סהראץ סרג-ות
וחטא רייס רשיטס גדי עד בא"ב כ בכי
רמלמ מכתבוייקר דם במקש מעימת דרחצד באשר דנם סמי מן ם
ד
ע 4מתמי ורלי ושארי אבר" דחתומם סי ץדע גד כמר ידפנ מים
אסע בים ג רבעי ט 'סרחן סי דאטש המסיך ע 4שבע"מ 'נאנק דר
ירחם מ רצחתןשיח " בב רפואך שייסד סן רשמים ב ב ושיחת מכתבו
'דפאיעסטינא קאנצ4י שיי בבחי התום תעודד אך מ"ש ביחוד אלי אשיב
בזר בהצרד ל 4ר ת ששיח שא' יש יהשיב בעד אך בכאןבית ספרים
רוב צא) א א ירש ב רק מב ת כיד ד -טובח בחסדו
(רק גם א וחומשיסידי
ונורא שאני אחתום בקשתם 4דקאמיסיאן ממעוכת
וע ד שב בעגן
י
אמתגרכו דברנדו
 .דיבר אחר כי דצ אנמטען ימ"ש רו'כים
אנג'יא " 1דן

"י

י

עי

גן חלס ד חב כ ונחמד מאוד אשר רננו לא זז מלחבבו [נררג עקד ש עב כ כ ד
א ר תש ד ד ד ומחבר קו סדר שנר ראחרונר ונרסס רק שמונד חוברות] ד בנו של
סו ר אשר ענבול (מכערעגסאו) במו ד מרדם דוב במו ד צב אר ז ל כ כע ד ק)
חתן דגמוד-ר ישראל זאב (ש מש כארבע ם שנד רובד ק אידעל) נוכר בשו ת כתב סומר
יו ד ס קע ר ואד ע ס מז ובשו תאמיי אש ו ד ס צ ט ר דוד שם ( לשלד ק
הדרמו ד שנגואל ז"ל מקאלוכ (נפטר שנת תקע ג ומ כ אצל רצץ של מון מקאלונ ר
לו חמשר כנ ם ורד ק אמו שרם כבנד חטשד חומשיוירד ועל דד"ר שראל זאבז ל
אמר שדוא כנגד ספר ויקרא ת ב) בשנת חרי ז נסע לא" ודהי שב בע ד ק סברי
שראל  %ך
יתדפס 5אש ספו
נבהן
שס
א) במים ררם דק מר מלכות אמל א וועד כשם וועדת פול לרון ולשמוע
מרצצות דזיעוח שתות ברבד רדצעד אז שארץ ישראל תתחלק לשת גזעים א חלק

"מ

סי

.ישיבתהינ".

"" ,1פיד ~חיגי

אגרות שפירין

שח

ע'ופ זרוע (בפרס בזד) עט רועד דיחס ידסד יכחשו את (אוי) במר
מליאג"ן ירודים שאינם הפיצים בדרך טמא בע  4פעור רקיישב באר ק
כמנדג אבותינ רטובים וידיות אזרח אנגע א בבנצב ב ע כ צריכי ,ירעריך
רממ'כד ור אך מ יערוךיומי יחתומיוא תאני -ריא
נגדםוירידיך
כשאנייבדי מד כחי וסד דערכתי בעד אחבץבעזים ו4רנח אתכם כך בצרד
4א אובי ע כ אם יחתר מנגדי דציונים (בתוכם [ש 4דציונים דם) דאמדיים)
כנ זכאן חשב רבים איו-ו טגדו4י הדור זיע] ואחריהם תוכי 'התום גם
רארט ד קאנצי'ייא '1/נו (פ קארפ רו0יא) באוגטואר ואוף' גם מפעסט (מפב
בודאי גנדו "נויכי דבר טבקרוטר) ואז גם אג אצטרף עם הג ראדסורים
דני בחתימת אב4זיית ור רוא ועג ויקעם הו גם בער בם וסכני"א צורך
ויוכנו
אם יעסוק 'בקש סראדמורי םויפעוי אצים כנ
אדרעססע

שי

ידיד

י

ידייב

שי ינית

י עי

ושובט ם וכוח ט 4או ט ן ידידוותוט בארבה רטחכד יישועד קרובך

חיים א-עזר שפירגד

י הספר ם
ם ש אודות דספר ם רנד ע"ה עיים סכום רב פאספארטאע
רגשית ם כגר ואשר ביקש סדושעמת תרצו כפיידיעתי 4א נמצאועוד כבר
ו 'בקט עוד אז בתחית רשנר והחורף ולא עתה כאחרית שנה וכשנד
ור די
הבעי ם סי יודע אם ארמזר עוד ידדפיס דמאמרים מהושענות ויעזור השי ת
ת
ש
י
י בערי נחוץ
ח
ם
י
פ
ד
ה
'
ץ
י
פ
ה
ל
ו
ב
אם
י
ונראר גיאגצב ב4י הדרוקען
י ידכם בתחית שנת
ידדפים הנדות דיר ש"מ (איי אדפיס אי ד בירושייםע
תרצז דבה ט) ומעבד שגי חיבורים רגדויים שו ת סגח"א חלק ר וחיק ר
דגדייים מא ד בכסותם וגפ'איםבאיכותם בחסדי דשי ובכל שנהצריכיןדייך
כבחי ואופז אחר אפ ידיד ד עבדי בודאי 4טזבד

-נ"ל

ר רודם וגר ירי משינד שדאל ת וחלק דב והן להערג-ם ודבנו לשישחז מאז ומקדם
שצווח ככרובא (גד רצררת באלפור (שאסור לנו רקמת מדי(ד קורם ב עצב ב) וע
מ ש מדבר ראנרת (נדפס אח כ כתקון עולם ס צ"ד) אוח ז כעת רדוינות נאר ק
ע דערב-ם ומ ש כשנת חרפ ט שרבנו רצ ע אז בעת ח מום דשת טד ר ל דבר שעשר
רושם על דנוולים ודאדמורי ם (שדוא רעון נשגב) ונם על דכופרים רצ וגם שדדיעו
ת כף למלבות אנגליא שמוותרם על זבוח דכע ל פעו ר לגמוי ובז זאזיד ק
 ,תוצנח
ר ל וב ז ד ללא רוע ל אצלם וע" שזמר דחזן מלא רחם ם לנשמת דררונים על
ידירם יצאו ועמד ג ר לרחים ודמתים ע ש ובל כ נעשר אח ב מלחמות רעולם וכל
רענק רד מעל דפרק (ובעוד ר אחר דחורצן דגדול על אחב
ד יצא דעגל רזד)

יי

אגרות שפירין

שט

קצך
בד עסק אמר

'ד 'יבי

תרס מעקאטש

(א

כבד יקרת ררבנ רם פ"א תלד ח - -ור זאנענשטי
בטאק יאנשי
עא ראשץ דק' 11בקק מהא"ע ךטק
י צ אטר שאי

.רקם

ד ם איש כפ מדי"
דקי ז דיקרים
"רנד אטר שאי עד דאנדת נראי וירו "-ם רומי אכנ בג
אאמן ר רגד ק
קראו בתמותם ד,כיד רועם דברי חכמים ראעי רכם
ז ע יעיו עד "מג שבע שנ מח ברצית -אעדסטין 'טוס קן במדעתמ
צךחכי ~ח ערם היחם דתו ק ואמדת ם 4א ע' אתגאל תך מדד ותו אנ
רדמסתי נגדם בקוי ק רא ומהנדפסים יא א כ, 4שיזח כ ספו תסו ונבצעו
ן 'צרםג כ
בכמות רעלם רק עוד סאזררות מדעאונ ם בארצנ עד דישובסיע
ך (בפטן איטכמ
מחברתם גם תשוגר 'מדיבת *דצעגמדא*ג ש'דפ.צירי
מפג סדרו דפאסט ר'טבחי כ"ס נם) זר נסצאס איט'חו רצוף בור בעזרי

רד.ר

 .בדפראיטפעקט יטירם מאסיפתם
ועביטו נתגיר קיונם בעתר כ -דפים
טעכמק כעמא וגע,ערבע בירישייס עירק חובבא
שיעע ,אקאדעמען
עם כבר ודי סעמ נאר 'רבמם בק ואדשא ,בשם מת בתא) אשר כפ
ודאתם כסדע דדרך (סמא) עדםזרז מ"מנאר'טאסרו רבותים עי עידאיתרתיע ררחק כמטחו קשת יב' תפה ברשתם וגס דעיומי לז דדבקים
וחוסים תחת כנפם כי דמחובר ודו ודיטכ אשר דיבר בזר דדנדש ני
מקאיעשיץד ,וד יעזרינו "חק ,כ' בדק 'ש ב א' ר ותורתו באמת ונזכר
'ישועת ישרא' בב אגצ בב א מפני נח צת רדבר 'אפרוש מאיסורא דשבת
סיד בעשק ,שבת סבא ושובטם

ש.

"-שם

חרפ א-עף שפיא

א) כשדחחל לדתפשט רע ק ראעץ במד נח מ שאלו חרשו דרכד קדלח לשמת
רמר ד מרב מ כרת מר לעשות חרו א מן דמכתב ם שרש כ אז מד דפס כשנת תר פ
ע דרם ג פ ע ק
כמ ראלורץ ,
א) יפס בשנת תרפ במראלחץ (ע דרמ גפ עד,
ב) עמש ם קעט בדגר א
ע ס קפא שדזכר רבע מזד תשפ רשחמש רמס כמכחכ ך לרריה
לרעם ם ורשים עמרט ע ד רצ ומח
ק דמ צ סו ר חר דאלמדשטאם עלך  1המח ודמדלאכ1דזד צמורסעש
מעול אבד ק פד סטק (דר"צ משנאתא אב אמר ר אז בקרענץ -רא שנק דשם
חק רמ? זעץר ר משד ד ש
חך ממר עלו ורד צרק מדל
לאמ קקלאשץ ובת דמימר ד דר ש מ
כגל צער שהל
משח"
אבד ק באחהכ
ר כאש שלרבת לא עשא מ
שרע כק ק קאששו מח כ בק ק השא
ולחם בלא פשרזח על כל מ מ ות"דשוה ומפלגות ואחר דמלחמד
ראתו
כרעולםחוצדקי
דראשונד שרשיר ד משתקח לרע ורנצנס נראו במד גךח ע מבהית שועת

"

עי

י

עביי

י

א=

ש'

אגרות שפירין
קצה

עא
ב ר יום ד משפט ם תרצ א אבאציא י
ככור דב דמופיג ויחמן כר כפי מד,.ו יבורך
סו ד
שסערן די1

יחזקאי

שובטס בכתבו דגיענייוויען ואך עהר בין תכריך מבתכים באו פיד
י שיק פ זכור
אשר דנני פדעי שינו דאתיר לפוכר ובעה"נ הוטב וע
בעי ם גמע יביתינו לשובטם בבריאות דשיימות עפי פקודת הרופאיםהגרויים דשם -ועדשאייתוע ד חבורתכם איהבי תורה אם יעמוד דףריומי
דע!תידם
כתחבורות האךדיסטען וב רנה ש חימש גדלי 17עיז
ותחבויותידם ונכ4ותיים זחו להצטרף עמהם כאשר נדפס כבר ונתפרסם
כקזנמריסים זה מבטד שלם בחתי גד-י ערםכי 4ט הארטד סא,ננארן אנן
ש" חוה דקדמא עברינן רבותיני ואבוהינו הקדוש ם זיע מייסדי הארמד
ועפי תקניתירם וכמבואר בשו ת מדר ם שיק יש דרבה דברים בהאגודר
שאסורים 'נו נם רם טהרסים כוך רסבדנויעבכי טקום שישירט אחתר
גדו'ד ח 1מהרסים דרכי הבויל באר ק כנודע"כי  -ומד גם עתד שנתגלה
קלונם מיוםייזםכי רם מתחברים בארה קובין בחר"עם כמה רבריםיחד
של דציוניס ואיןב
יה
י
יארירא) ובפרטכיעיקררתעסויד מוסר
עם חוד ד"אוסי
דתחבויה ש' מדנדזי ראטדיספען הוא לגרב דעת רהטני (או קפי) דעת וכר

י

יסק.

ישוב-ם אגודים ובו (ע ס קע ט בדג ר) ר מכתת רגלו בע דות שועת וצווח
ככרובא לדתרחק מרם ומדרכ דם ח ש וכ ע כ ד טכ אשו דיבר ובן עמר ליסן רבנו
ככל עת (וע בסי קפ ד כדג ך מכחנו ושל אביו ז ל ונד עור נשבת חרפ ג וע ס
קפ-ז) דבל זד נרם לו שד לו רדיפות שונות מררכוים ובו ועסק כמס נ כחורך ענודד
וכנס ח בגו גררנו ע פ ודצדיק עלו דרק ונעקד ד ח תשרי כ דחורמ ס הש ג
רדפס שג ספרים כע לום שמו קו כנר ורעח (חדת ז) וקו תורח מקוד (תרצ ז) ונס ח
שנ רם חר עט חר ת וקצת חולרותו כשם דברי חנך
א)ועיין מש כ רכיה כספרו רגעות ךרוקילמי (כמס שכם פ א ד ו) תג בשם ר"מ
כל מ שדוא קכרצ נאוץ ישראל ואוכל חולק בטדרד ומדבר בלשת דקודש וקורא את
שמע בבוקר ובערס מובטח לו שרוא מחח דעוך"כ עב-ל ר רושלם
קשך בזד לר דרמב ם נס דמצות דס-ל ראץ מצות שוב א כומר"ז וב ץ
כ) מר דנקט
רדוישלם מ-ף לאחר רחורבן א כ מר ור דמצוד רנד שדוא קכ!ע
שממטח לו שדוא
דרגאאלי דמצות ולא שאד מצוה דתווד שיעובד ק עוד קשר מ"ש כא-
ש לרם חלק לעוד כ
מחי דער"כ ולא ממסלא מחג מפורשת נמנדדדץ כל ישראלי
אולם "ל (קצת ע"ד ?חות אמנם נאמת דיש מליצר וכבד"ק רמת בדהמך ומומר
לסב ק כל מי שדוא קבוע נאי (בסידת אר"ק קזקכע דירתו שמר לשם סצת' וקדדשר
וטדרד לעבוד אח דש "ת ארמח דקורךכי עב פ נאופן דוד דיק מצוד [רגם שאינו

יש

אגרות שפירין

ש'א

ן דפסקינן בשע ד'כתד'ד 4א
וע ד קוש תו בקידיש ןנ) דג -יקה כיו
פרך פה כ במתנדע מ 4רהזיר משום שיא ידי ככדן המחזיר בבית -גרסת
יכ" לכתרי -אך לסד עכיא דורו יפדות במתגרע ס 'רחזיר אפי שכוי
4פד ת שנ רם כאפן כזדכיון שא ט כתקנת הו  4ורר בשוא ת עוקר ם 'כע
אפ ס ,לאוריי וכמבן  -סזכטס בכי המצפה 4ישועד בקר ב

חייםאיעזר שפירא

קצו

בר ום ב ים קן צפור תרצג גש ןמרחץ רפואד) ע"א
ח ט ושזכמ ס ונידינ רי1
כי
דגר מכתבך רמעמ הנר מרבי ד אר דמתקאטש בדיתי בסקוס אדר
דתרופד ע" גאכקוהר אחר מרחץ אאכיטסטדא 4הנטי רפאט רעואד עימה
מן רשמים ויוויעמ ב ב בבי ,מדרתי ירשיב בזהכי הוא מבנ תרתי משמע
י טמש
בעף ונפש יכ ובפרט יטדיעת אוגגארן הי 1ידידנו דחכיכיםעי
י ישראל
כששי בכליבבי ודוא לאו דלא תעמודעל דם רעך וכפרט דמגעיכי
ידציים מממיתי עצות רעות ר יציינו
יע ד סם נרזר קרא כשמותםע"י אדמות) רנה
עד פעיית תפארת(איי
פח כוונת כי זהו נרגע עוד ותר סרציוגים וטזרחיםדג.ויים וזהו פרי חמאת
דאגיד"היא ארייק בתר שמא כ 4שום וחנוכך דאית ירו א"א בתרטימא
טעם יפגם שורש פורד רוש ומענר מעשי רבע ד ר ימען תפוש את בגי

י

ח ובא כזמר ז וכמו שב ארח בעדי בשו ח מנח א חלק ד באורך וע כח עולת
חם ד] וא נו דולך כדרך רצ אניסטען ורקאלאנ'סטען לעשוח 9,ם מסחרים ונמיש
כחשב ץ קטן למדר ם מרוסנב דג ז ל ואלו דן ם מנא) ואוכל חולן כסררד (שאין
על דם שם חשש של סעשד דקאלאנ מטען בערן רפרשת תרוטד זכו) ומדבר נלשרן
רקודש (דהנו לד ק ולא דעברעא ש שזדו לשת ח-קרוק שבדו לרם נח צ ורם ודעימם)
וקורא אח שמע שוקר וכערב (ריעו שמאמץ כדש"' בשככו וכקומו כאמונת אומן יחודו
ית"ש ונם בוא ק ש מ ע דאוד תא מראשח אמונת אלקי עולם וגס כמו שפירש-י
כפרשת ואתחק עד"כ שמע ישראל ד אלקנו ד אחד שדקת ד יד חודו נעלר כנוד
מלכוחו אחד ושמו אחר בב גוצה ב עה ש ברש חרו אמונח כיאגוצכ כ מר ג עקרים
בג אח"ד ולא נדדך רץ אמסטען דרך ד17ע ט באפילד וכפ רד גמורד ר"ל וכששמוד
בזסיק נוד טאד ק אז) מובטח לו שרוא מחת עור"ב (ונקטו נל7עונם כד וק מחי עדר-ב
שדוס מקרר דחזח וראסתד ולא "יש לו חלק לעור"ב סחם שעל זר כל ישתחל
בנסון דג-ל כעיר ד שמר אבל אוחם
דפשוטים ומשמירס נכלל גם אזהם
שלא עמדי
ד נ) גנז
שעומדים בנסיון רם בכלל מח" עי
ס) כנראר דכוונד לד כ ט שם ת"ר דוא לסדות וכו עה"ח

שיב

אגרות שפירין

ביבם ירדיהס מי ס ד ןטמ רת ח רת  -ומצות 4ף,ב 4ם 'פאיעסטינא "א
י דם נאמר תבא ,תטמאו את ארצי ע 4רנסייס "סררת הב" ח
ק כע
4א -כס ע -ראשנ םז' ס-ר ם טרוטגבירנ בת"ב ,קטן א  %י-ארך בדבר
כזד
מפ רסס כבד נדפם נם כטסי דצ ,ר זד:קריב בתשר (דנקרא דבר דאנרת)
)
"
ש
מ
י
ב
ד
א
ר
ד
ס
-4גם דוד ור בער ט" ט א
את כ -ונ כדת ב"ר "א ב-כפי
דדכךם תחק רענן אך ב"כי דבר ענשמף טטח:ת רב -נדת טועם
" במעם בל" וט
תחת
ד
ח
ח
נד"
וטט"ם 'ע4ת בהיר "ר-
מכתכם מאד ק" ואנו כ מ ם סטאר אנשםדטבם ד ובגרד

ים

ירא.

א) דם ררגמוד אכךםח מדוד סתר בן דדגמ צחקי נ סופר מחשב טש
(מר ס סופר מד ר) בן לדג מ בעל כתב סופרז ל ד נאץ וחרף וחורר תדולד נחאחדו
חבת דזשלט גאלצע נס כק ק פעטס ח חסן תרצ ז
אצלו זד
רכש"דדכויי
שאלתו כדנך דאטדר ודחשובר נרפס ב רושל ם שנח תרצ כ מטם דבר
תן מ רש כ ע4
דאגרת ח ל מכתב שאלת דד נ דג ל
נשיאות כוללת גאליציען דבל ערי דקורש ת 1
כד  1תמת תר?א לפ ק בארסלאכ
אומר וכלום אקוב לנבור דד דרג דגאון דצדק צמ ס סר קודדש דלולים
1
ב
1
כקש ח
מפורסם לשת ולחדלך ע1ך עץ אבות אן טמרץ עלו את דדלל
ש1
סוד רב ח"ם אלעף שמיא שלט א אברקק מתקאסש
אחדשר ם כמשפט קרת מכתבו מ ום נ לעומר לעבה קבלת ומחמת כי ד ח
טחך מאר בו לכן לא דד באפשתח יתו תשטר על מכרו דקר תם לשיח לו א"
רעות על ספח ד קר וער תחן למועד וכעת אבקשו ש אבך לדורענ אם באפשר
וד מקרב אזר ת מבקשו
לדשגע כרגתספרו אות חים ושלום
לרמצא ל ואקרס סרו בתיר כרקדם
ועתד נאת לבקש את נח ד לדודענ אם ורע כמר מגעס מעש ראגודד בנקידת
דעיד מצד דחרדם דאמח ם וא זד דם פרט מעעךרם כ נחוץ ל לדעת זאת אנכ
נ טרלביר אנ אודכם ואנ שהאם ועומר אנכ מרחוק ורק כר לתת מענר לשואל רבד
חוץ ל לרעת עוברות מוכ חהת מפרט מעש דם בו ולרעת נברור עד כמד אן מעשרם
מוסמנם מצר דראס יחררס ראמה ם לפ רוח שראל סבא ואקדם אח מר בר ג
רוא חושב לגמוע למרחץ כ ד ר
נתודר על תשובתו גם אבקשו לרורענ בא זד
נעל ל לדתראות את ברג פא פ ~לדבר אחו
אידת שאג שמל עתד מבק ח זאת א א ל לכיב שא פ אדבר עם נק ח אם
שגש תר ומד מצעד גבר בתש
נ ד ידרו דרש ת באדכד רבד רמכבדו כערבו דרס ומ תל לתמרי דש ח
אכררם ח"ס ררר סופר
כ) עה בד"ת (ח ר אות כ ד) מ ש עדחזם ופסה ם וף קיג ע א) א"ר וחק
שלשד מנהחל עור ב דדר בא ודמנרל בגו לת"ת ורמבריל על רין במוצא שבתות

יגל""

עיד תפיץ

מגים

יא

אגרות ששירין

שיג

י

שמה כי הוא צר,ת צרורות ר ואותם שיטצאו עבודה ברמושבות ביל
תערובות נשים וקרי הדעתזכו ופשוםכי הם נאברים בנוף ונפש עכ רשמרר
הרחק כספחוי קשת 4ב 4תפיו ברשת אשר פרשך דם א לרני המאלרגים
תרשש וידשומע ינעם וכפם וגזכד בברעיית הציון כריגד עביאנצ וכוח מ
ושוכם ס 'איוש ט בבי
יז ש טיבתםשלנירא

חייםאיעזר

קצז

כ ה יום ה ואדא עת ר מונקאטש יע א
כבודידידינו קרננים המופגנים וחסידים מז ד יצחק פרענקילא)
י1
מו ה חתם הכהזח זמו דירוך פעלדבראנדי)ר
ממיניה דכ41ים בירושייס עיד ק חובב
מא רוא רמש ר מק דושא לאבדלחא עב ל דגם " 1ל (ע ד צחות ודוא כאסח דבר
חכז ל צחצחות מאשר ראו ברוח קדשם עד סוף כל דדורות וכפרט מאשר ר בסוף
ומ א דרור דאחרון רלז כאשר דכאו כרוח קדשם על ד מ ם דאלו וזמן רלז ברברדם בפ
חלק ובסוף סוטר ומט כתובות וכדגר) כ דד רד שם בא רוא כעת מכוח נפש כמשמעו
בק כל רמפלגוח דשוטח (נעל ר שו ב בלומד מחר נ א מקדושחד) אבל אמונח שוב
א ועבודר בקודש שם דראו ותקון רדת עז ת קם מרבמבר נז ע כאשר דורו לגו
רבותנו זי ע דנחוצד לקרב ב אגצב ב ואחכר לו נכל ום ש בא מאן דבר שם כע ר
ר שמר (בעוד ר) ונמרט גידרל בג ם שם על טררח דקודש דרך אבוחנו ברוח שראל
טנא בתמתחו בפגמיומו ותבנ תו בצורחו דוא ריח
ר קשר ולרפרידם שם מדעות נפסדים
של רצערי ם רקדו שם כל שם וחג בא דא ח לדו דוא במעט א מג אלף אשר מלט
מרס מדעות נבוכות של אנש' דמסלגזת אשד קוננו שמד נאד ק כעת ח ש שלשד צמר
שחל עוד ב (שלשד רבא ם בזר חדו כאחר ודמר תחל עוד ב ומעוד ז מאן דכד
כע כ ללחום מלחלוח קשח על ככד שם וא ח ממחת עור ז)
שמ אחרי נ עטרני
רדף כא (כזז) ומגרל בגו לת ח (לכד בדרך שקבלנו דתדד ק מאבותגו ז ע)
ורמבדי ל על רין (שנק נח כינ ר לדבק דבר מתוך רבד אך צריכן לרבר ל א ע
מאנשי אק דתועין דמועס ומטע'ם דאלז בד עות דם) במודא שנהות (כ נ מ שכחוח
ו 1ט כרותן עוד דמיעוט רמצם שמר מתפללם בנ דם ר במדרג אות רם ידמר לדם כ
עוד תיו בדור רקדות אבל במוצא שבתות ו אבדד נפש וביס רמעשד כאשר ילכו
ברחובות נאו כל רחוצות מאגשי אובות מורע  1דמ מת משולבות ע כ צריך להבדיל
מדם כגז ואמרז"ל) מא ר א דמשייר כלבו מק דושא (דשכת דנשאר עור בלבו ברגש
קדושת רשבת רמורשד לו מאבות  1דטוכ ם ודבותו) לאבדלתא (ל דע לדכד ל מאנש
מרמר ופועל און דג ל בכל מ דמעשד ופעולות אדם) כנ ל ד רחמת ויגאלנו כב א
[ועי
 .לעיל בר ת מרדורא ד אות סו נ ל ל א ועוד בכמר רובת בדכריע כעד ]
א) עי מ ש ל ס קכח

אגרדת שפירין
ש-תקבעו ל ד ראטדשייד מך ( !) 8024 44שמונח איפים ועשרים וארבע

רחודש העיבור כפי

כתרים טרד העי"ער) דיוקם מרבע טבת
אדרבתוגהטיי עזיםןע"י סי ננ,
ררשימד ר'זטר פד וגם בעד קחנורא ת ת ויש
שבם

בעדי ניתן שנ מאות כתרים'שנר כפי מכתבכם שבקשתם ויקביו בזד 'רבע
שנר  50א כאשר עינ כס תתזנר סירים
עד דמך בעד הקבעות שדפסתם ושכר ררת דכיתועוד תכתבו נא 'ט
בדיק אחכ נטיח יבם כי "עע'א ד באפשר ישיחביחדעם
סכםתדנדי
מעת
ששיחף כעת עם ריקם ,צפת ועדי רעע ע"ס מתרבד ברוצאו
שתכתב ום כף
יצת כאשר תכתבו נשיח 'כס אח כ אי ד כמו שכתבתי
פר טד שתשינו סאמעריקא -ק א
ער"ן 4א דניענו דארנינא 4רש מת -מתנדבים שצ' עם דקבלות בחזרד
ועיז דבר מונע את סופרדכויי ממיאכת בש'יחות לקברותיבאו א ע כ אם
'א ליחתם תמררו ,שיחם
אודות דמכתב שכתבתם ,כת ב "דדר ק יאמעריקא דנה אם כותבים
כעת 'ם 4,ש ובאם חת ם דסכתב אז נשיחו 'נעוויארק נם עשיט חבייד
י אדרעס שב
גדו'ד עס הקנ ת ורתיימדות דכו '4מאד עקז כרצונכם ע
יאמער קא
מדוע יא דניענו עודנה קביות דמקביים חמעותחנוכדי

אחת ם ברוב שרפ זכהס
דדכם

ומפני הנחיצה

וקייטאיעזר יטפירא

י דטעם סדזע דחרשתם זד כמד עד רבתים ששמעט כנר
ת:תבז נא"
(~4פי דבריכם שב הממזנים שוים דרבר אגופים ר כ) שדשאירו ברכה אניטים
מתנדב ס ס:ו"4ט שדרו ב רושעים זכרי ששמעתי מאיש הכר ונבון שהמנדנ
כשגתח'ק כויי כפגע מכולי אחר הנדוי כמו
ידון ברו ם בכסו אי
שוייל קארייןןסטאיין) אזניתן לדם הבתים שהתנדבו מאנשידם כי
שנתהיקוכ
איט ענין כ' 4סינר מד שתיני כפיונתא דרבוואתר
אם ידונו בהו
ב דבנ שנתחיקו מד רעם עם
דמדרי ט ודמע צ-קר שארגדיים
' דב ר כ בדמיעוט שנתחמקו וכזן ששם המנהג כן 'מ-דכי כסף וב-צאעט

י

י

יעין

ט) נולד כשנת תרל בדאבראן (בגל לות מונקאטשן כשנת תר ס עלד לא ד גדול
שורד וכחס רות ור א מרממונ ם ררכולל
ג) דד ג דג ל ד מחוטט ואח כ עלד עם משפחתו לא עסק ררכר עכור דחניר
גזדר גדר ועומר בפרץ מצד ק רב ס ב ראתו נפטר ד חשר תש כ

ת

אגרות שפירין

שן

לא ת'כויד ת ואם ממוני דראכימש מסרו את רבתים יוויזניצא ע כ תוכ"ו
לדון את הבתים ויתבוע מדראביטש
עוד זאת קשקשכםע ד דאכרך זכו שרוא אומן בכתיבד וחשבון ויאשר
ב"א ראין רסופרדכויי אצ"יכם מאנשיכוי"נ עכ אבקש שתקראו להאברך
ו משרר זו גער ג ר כ (מוזשידא א וכשגוע) באופן ש"א ירי 'ו
דנ" ותתנוי
יש 'כס דרש ת מהחזיקו בזה או 4א ואם
שום חזקה ורק בכי שבוע
בכתיבת דקכיות בהתמרר
וישיצמרכו
כד
חו יתרשי במלאכתו בב"שמ
וכיוצא או תקחו אחר אך אם יד ד מדיר וזברז-ז כענידתו אז אכקשכםירניח
4
בזד שב גנש ק נכד וקיני דקדוש רבינו מדריו מסאסובזי"ע ושאר צדיקי

עזים זיע

נשיאות כולית

קצה

ידידותי ט דני

מונקאטש ועשרה הגלילות בארה"ק תובב"א
ב"ה

אא" כבוד אהב רחמנים בני רחמניםגומי חסדים ריץ
ירושי ם קוי תת ,ציון כמר נפשר תכבד ופחמוני בני בניאי חי 'א עת
בשורר ריא גת צרד דיא 'יעקב דיוקר ודרעב דטרא דסררו אתכייושבי
י ירושיים עיר דקודש תגבב א עת נחרב
חבי ומיואד פרש כנפי בידותע

בית מקדשעו קונןעייר רמקונן שוביםדיו חקי חרבמחייי רעב יעתד דנך
חקו בכפנים פיצות ובעתד דשאת ודשבר כים כאחד נפגשו יחד וידי אח
י עצמם
אחות יצדד בהן תשכי חדר ובחדר ס אימד חשגד צפד עורסע
וכי חטאנ זקניהעיר רקודשידמחווותעוי"יד ספיד
מז"עפות רעבא ואינ
יומתטי"יס בעפר קרנם ונשלכים ונסחב ם בחצות ובקוקים
ונשיר מתיפחים
ברחובות קריא עיפים ויגעים 'בקש מגם אובי "מ פירם ימען דשב רוחם
בקרבם כ 4עוד בם נשמתם פורש אין או נאיםכי רבים כבר מתו בראש
ביחצית ברעב יתגדי עוד יותר דמר מד בשערי בתציוןכי נסגר בעדט דרך
ומסייגות ים זדזעעפערקעדרז אשר מעוים שמו ודיכו בכי עת אניות קיטור
ם ומקושרים וסאיחדים היו
"מסחר וקנין ביב ים במימית המשר חיקירעיי
כני ארץ הקדושך עם יתר המריטת ואניות מסחר רביאו מארץאיחוין יארץ
פ רות מנ ם מםניםוכי ם עוגם 'סחורה ותמורתם דחזירו תבואות מחוץ
ד לדם לאכות
יארץ הארציע רקד שד ידי

א)

מכתר ילו

נדפס בעת רמלחמר דעולמ

"שגרווע ששירין

שט,

י אורח מני דרך ונסתם מהם שער כל מסחר
ועתה בעו ה אדד שבתכ
ר רובם 4א
וקנין ונסגרודיתי המהי והכרכרה ובפרטענייבנידכוייאפי
רגשני
ו
פר
במסחר ידידם ורק ע 4נדבת אחירם שבעיהעייהם נשואות וכבר דו
וחיות חיי נעימים ביהן ודוחקזהי יבם ששוע"ז אם מפקדידם דמי החרוקה
חתיכת לחם יבש ומנוקד עתה כעזה  -לרניי היוקר הנורא  -נהפך
זה מפירם  -עטופים הם ברעב ובצמא
שסחתם 'אני כ נכרתנס מעם פכי
ע שדודעיזעם הרעב הנורא ואם
ומ יודע כמה נפשות מישרא' כבר
אמנם שאנחט בני כוצינו בעזהי שנסנו שארית כחינו יאסוף כסף צדקת
רמבעדנ כבאמצעות הדג סו ד אברדם פראנקי נעח מבודאפעסט) וע"
דמיניסטעריאום רעם איימטערען די 1קדמנ פני דרעדישיוח חסיכה והיוקד
י רכמף ששיחנו ידם אף
יעני בג .כוי'יט כמו בכי שנה ושנד אולםכ
שעו"ד קרוביערך חיזקת דשנים דקודסים בכל זאת בעתהייקר השורר כעת
בכ 4דעו4ם ובפרט בארד ק חובב א איננו מספיק לרם אפי ע4יחם צר וסים

עי

נפייי

יהן

ועתד אשר גםימי דפסה רבע' קרובים יבוא
מהרא4יחענרורהועוצזאותתעצכולמאו"
תייצאת
בכפיים משאר דשנה אם לא נחיש חיש
המה

ימי

14שע יקראתם אז חו נתוניפ אחינו בניג'ייותינו דיושבים בארה ק חובב א
בצדד וסצזקד אשד תיאר ד דכותב מדעיות זאת בספר א"רעיכ,
ונתחזקד נא בעד עם ד עשונא קדמות קהיתקרא .לצרד התאספו נאבכי
עיר ועיר כל חבירה ואעדרימען סכם עצה ותחבויה איך 'אסוף ו'כקש מכי
חב רה והבורר בכיי ןחבורר קדושה.גמיעת חסדים וכיוצא כן) ומכי יחיד
מתנדב בפרס נדבר ותמיכד פרטות ע' צרכי חג הפסח עבור בני ארק
דקדושד ואיש את רעדויחזק ויעורר נא ועיז פרוטר ופרוטד תצטרףיחשבון
י אהב
גדו' 'מען ירא ה וישקיף מסען קדשו 4היציא מצרה שש,תבי
ריושכים בארק ובחן' ודעומדים בין בים בין ביבשד בצרד וכשביד והכסף
דטקובןישיחו נאיידינו במוקדם היותר אפשר נסען עבי 'ספור הכסך מיד
דקא ז אונד קאמג' םנימטעריאום דעם אייססערן יר ר (באמצעות דדנ
דג') עוד קודם ר ח ניסן הבע" ימען יניעו כספי התמיכה תידיעניי ארה ק
תובב א נמזקום האפשרינ)
חזקו

כ) פו מ וגשא דמולל שומר ח ובשנת תרם ד גכחר לראשויש א לשכח דארט ד
כאוגגארין ונדל אח רלשכד דרכד שנ ם כשוס שכל וטוב סו ר נדפס מאתו דרכד חד ת
ברחונ ם תורד מצון וילקט וסף תל חלם ות (נפטר כ ח תזכרי תדצ ז)
ק כמם רדם כעת רמלחמד שלא ד אפשר לרעכד נסתם לאד ק אז רבנו
נכברו ובעצמו נסע כמ פ לער דב רד לסיען ופעסט ולפז מלב ם ושרם דתטו
לרמצ א אזק טהיח חרוטת דקדש ס לא ידגסעד במסלת דכחל כעת דמלחמד א

אגרות שפירין

יי

ובזכות זה יעזור ר וימחא משאבותיבינו'טיבת ונזכהיבנץבית מקדשינו
ותפארתינו בשרד בימיט
בשם הממונים דאה ק דכוי"עו יצ 1ב רוששם תובכ א
מ נקא~ש ז אדר תרע ד

חייםאיעזר שפירא

פנחס חיים הק'

כרנארונ חזדרש"טוציי ,ואבד ר ,ק ג טיש זיז

קצתכ
בה
י קרת ר הו דנדיבד בדריסו תרומת
נקדמדא) פניו בת דה כרכר ע
רקורש סך נכו ע' נכו "מחלת ופעות רכות ת ח.רן ש א'מנות ייחומים
נפשות .קרות זקנים וזקטת (ניים ואבונים אומדים בני עשרך ל 'וה ט
דיושבים ע' אדמות דקודש ירשיים חובב א בעע .וכחומר כ 4ושנ דם אך
ירחסי אחירם צופיות אשר אך זאת כי פרי מחיתם באה ק ומתפתיים
ומעתירים בעד שיום רציחת אחירם סרחמידם ובעד אריכות מידם
ושנותיהם בטוב ובנעימים ושופם ם רינר תמד "פני טקום מקדש מ כותי
מערב וקבר דחי אמנו וסקרת רמכפ'דוציון רחנא רשבאור א בני ורמבעדנ
ודאר" דק זי"ע וזכות צדקת ריבודנינ
(,ינו בכיעניניני ויאשר מחמת
שב ב דדרכים והס'חיות יאיכ'
 ,תנא דקביות מעיר ק רושמים יבא א
בפרמוט בנדוג ע כ רותמים אנחנו בשם ממוג כוי" מ,נקאטש ועשרת
הבעצירקען בעיד ק ת כב א
דהותמים ברוב שום וב ט ומצפ ם יבבות נצ בב א

חייה אלעזך שפירגד

פנחם חיים הק'
1צ.
יגאו-ע מריש ט ישי נכי-

 /א)

ד ברץ -כסב נ) וייא לישע אחב מא ושלח כס פ מטבעות זדכ ע שרים רממונם
כלפ חוץ כנ ל ברמכחכ וכס ס עי מדינות אתרוח (ע רשחדלות דרתן גראף
שאגדיר-ן מגל לות מתקאטש) באומן שיעלר  1בא בטוח לאד ק לרח ות נפשות אברנם
רד אחר דמלחסר ;ורע ונתנלך כ פע א כששלחו ר מאות מטבעות ודב לא דניע
דנסף גלל לא" וע-כ ד דו"ד עם רממשלות  -עם -כ וכיען  -פעסט ורמשא ומחן
נמשך ונשתדר נ שנים עד שכשנח חרפ א ק כל רבעו דמעות כחזרד שר אז מכוס רב
ורבינו רי לו שנפחד גרולד אז שע ז הנלו לדתות בת"כ נפשות באר ק
א) מכתב קבלך משנות ומלחמד

.

אגרות שפירין

שיח

קצט
ב ד יום נ יב למב"י תרם ה מונקאטש יעד
בתוככי ירישליס תוגה א
ו מסוגה
כבוד הררניכ
כול4ני
אחדש"ב כיאות אחיה פניו כזה דיותכי רביםוכן שלמים בכאןמגיייות

כו44ט דרוצים כביות את שאריתימיהם בעבירת ה בעךד",ק זאת עפדדיחונט
קשה הדבר מאוד בכאן בהשגת תעודת
כחיבת דארץ ח41ם כעתים ה
ללקיאנזול קשר כקיטסועכימהוינא כת ח שמה
מסע ודיויזים כפרט מדעננ4ישע
יהשחד 4יידריש עבור זר באופן האפשר אולי כהיות שט מהממשיך
ל הנוסעים טנלי4ית כוללנו
דאנניי ת"יתן רשיקדיינואינטוהר בעווי4ימנג.כ
4אד ק ואנחט ערנאק וכהספיקםכמין צרכםושיועיל בפניהקונזילאט האננלי
בפראג יקר סדדיתא מכוח"ט בכאןעז וכדומה כאופן אחר שאפור להמציא
יהק 4דדכר ויופיו 'ע4ות נניק 4אותן שדעתם 'שלש ונא יחקור ולדרוש
ייעשות צעדים שם בזד וביחוד ביקש את כת ר דרב ר מאירדייך ני ספד
" ש ב ש 4מעב ה וימחול נא 4השתדי
דלנשק"רואח רעבוטראםירא4יינדפעונהררע?גיעגועוריייע
טננ כי רוצים ג"כ לנסוע ירושיימה
מדנכח 4דתחי 4סיד כדדפסת רלזחית דשנת תרפו בערך שמונה אספים
ימען יוכ14ישליח משם ביטי סיף דכעל ם ויניעו לכאן במועדם בתחלת חדש
סנ"צ כמובן ורבים מהעגים דכדכנו עוררו וביקשו לרזכיר שמוחם ג כ
בד14חית איתן שעבדו שנים שיעמליפ ומניע זכותם
ואחתום בכ 4חותמי ברכותוש.ום וכס ס ועוד בימי דספירה נזכרלבנין
בית דבחירר ,עננו תחזנד במדרד
ידידות ת כארבה

חיים אלעזר שפירא

כ ד יום א בא תרפנ סונקאסש יע א

כבנד דאברך ד'קר ' 1ש  11ח זכו סו השיטהחיים ווייגגערגער
נ יא)

שן ב בק געייפעגא נרארופאיווא]

יצ 1

ת חרס ז רי חלט ד תוברק אצל דגאון כעל ערוגת
א) אאמו"ר סלד בחוטט ישנ

רכושם ז ל וגם ק כל מאתו כחב קכלד על שו כ דש ב לו נאמר כשו"ת מדר ש ח"ר
ס צ ז ובס מסר רארבןסי ס"ד של ת במיוקאטש ב כסלו הרצ"ג)כן לרר"מ בניסע

י

כיזם שו כ (שסר כ א אדר ב תר"ס) בן מז ד צחק צב ממוזקאסש (וסטר כ סכת
תאג"ד) שד חחע של רדמו ד שלמר דברן שו"ב כמווקאטש (עמש"ל סי -א ברג ר

אגרות שפירין

שט

אחדש ר בפ ההחרס סיכת ועד הכיס %סונקאטש ועשרד
ממגות רמבערנ לאר ק שהי ביוםג פ זארא בפר ק אשר הם בחיים עודנך
יאויש ט מאותן שנבחר סאו בעת רבחירר כורת כפי שנדפם בסגקם תקעת
והת סדות דכו'ל (אשר לד ב אנשי רועד 'רם רכה כפי דתקגותיגידיות
מפקתי דחשבוןעד הנר וירגביי עם דנעיא הראשון חד וכן רבחירה,אסייר
בעצורקען ג)

כהית)

ג) ואא ן מן ד כנ מן כונם רנ ל ר חתן של ררמו ר בג מן אבא תאום ם פרענק ל
שו כ בק חוסם ונפטר ז שבט תרנ דן כמו ד משד מגר כוכ דור רב ע לדגאון מו ד
צחק וסף ת פ אבד ק כרעסלו (נפטר ט ז מרחשוון תקנ ד) כדגמו ד תייל ונד ת פ
ןנדפס מאתו קו ר ח ם ונר) בן דגמו ד רושע פתכל ת ם אכד ק פרעם סלא בן

עימו

סך

ד"ח שיו נ,ע~י~ה%סן

ב) כשנת חרפ ג עמדו אנש בליעל,
ו ד חשוד ם בתוכם) לדרוס דכולל מונקאטש
ועש ג ודדפ סו כתב פלסתר שונ ם לדרוס ח  1את דכולל ,וכס ש נרם ז מזד כדב ת
ח כ אות מ ד) וע כ עשר רבנו אס פר כללית מדר ג וראש דקדלות ורגובם
ודמתנדב ס רגרול ם רי ככל אתר ואתר מעשרר גל לות (כנדפס כ ז בקו פרט כל
מספד  83 84ד וסדך דאס סד ורש מת דמשתתפמ ,שהר צרר ס רב או יאש
די
רר ,וואדל ראזעלטאט) ודבר זו אלר רנבחר ס
כל
רווארל קאם טע וחברו רפרט מדב"
דרב דגר צ ובו כקש ת מו ד ח ם אלעזר שפ רא של ט א דאכרפד ק מונקאטש
ודגל ל לנש א ראשון ררכ רגר צ ר שיש מו ד פנחס ח ם קלן של ט א אבד ק
מעל ש ורגל ל לנשיא דכבוד [ערען פרעז 1דרכ רגר צ כקש ח מו ד ואל ס מלבו ם
של ט א אבד ק ארש ווא ודרג הגד צ מו ר וסף צב דחת נבק של ט א אבד ק חוכא
גש א משג ם רגב ר ר אכרדם ח ס קעסטענכוים נ ממונקאמש קאט ערר דגב ר ר
נתן פהערשט ן נ מבגער קתטץ קאנטראלער וששד עשר אנש רועד רמך מדרכנ ם
דדגר צ מו ר ישראל עקב וקל ס טלכו ם של ט א אנד ק וואלאווא דד ג וכו מו ד
שלמד שראל קל ן של ט א אב ד גל ל נעל ש דד ג וכו מו ר חי ם רודד
גאלדנבערג של ט א אבד ק מהאל ווא רר ג וכו מו ד שראל צב ראטענבעדג של ט א
אכר ק קאסאן דד ג ובו מו ר אשר ועלג גרינצוו ג של ט א אכד ק דאלדא רד ג
מו ר שסמאל דוד פריעדמאן שלט א מו ץ חוסה דד ג וכו מו ר שלום נח לאגרו
דד ג וכו מו ר וסף לעוו של ט א אכר ק רלדאז ןערזאץ)
של ט א מו ץ ווערעצקי
דד ג וכו מו"ר רוד אל מלך וו ס של ט א אבד ק סקערניצא דר ג וכו מו ד תהם
ע בן דגנ ר ר נעלוס שמארץ ג
וסף איכצנשטין של ס א אבר"ק יוקלווא ,מיב
ז שא ווףסכערגערנ כערעגסאז דגב ר ר -
מענד-ל גוטמאן נ
בערעגסאס רגבר ר
ר צב דוב קליין מונקאטש דגבר ר שראל ריכטער נ בערעגסאז
סעלש רגבי
משד ראזענפעלרנ תוסט דגבר ר אפרים דרומער נ ולניצא דגב ר ר
דגביר ר'
א סר מערמעלשסין נ סאוילאווא ,עדזאץ) דגבר ר מרדכ שלמד ויווארץ נ
מוזשא דגנר ר שאול חניאל סערלשטהן נ מונקאטש (כ רעחק מ-ר פרט כל
בג לן

י

אגרות שפירין

שמ

וננמר יעשות אסיפד כייית מררבנימ וראש דקדיות ודגובים
ויצו
ודמתנבד ם הגדו'.ם.הידים די בכ 4אתר ואתר מעשרה גאיותכייינ
אי הבים ג פ בשיחיג שבם תבע" ט בשער  10קודם צחרים במר ק בבנין
שי הקדייצ ואז תהיד הבחירה (וואריג) מחדשעי רנשיאים ופקודיםויועצי
דוועד כפ .תקנת הכוי יזאת נתכבד בזד 'קרוא את כבוד מעיתו בת,ר נונה
יבא בודא.איד יחוות דעתו 'ענין רגדו' וריעלה ר"ז דרסבעהנ אשר
~
תעי ם חי נפשות ימאות ות חיר א אימנות ויתומים באד ק תו ור יעזרבנו
י שראי זנביאת דסא 4בב א זחי מ
בזכות דמצדד רבה לישועה ודצ'חדבכי

י

ושוכחס
ואודרה נד4,די או 4יבואו איזד מכתב ם או ושפעםן וכהנדקדן מפר או
ממקו א ידחות או 'אחר את דאסיפה והנחירה ידעו נא שיא ידשניחעז
נ' 4וכיי יא שריריו ויא ל.מין רק 'כא בירא .אי ר הכאן ייומ הסוגב'
יטובד
ידידושתו ט

חייםאיעזר

שפ*רא

רא

ב ד טס א מדעכתך תרפ"ט מתקאטש יע א
הנחסד מצונח ומשאר דחו ב בחד ת
כבוד שב הרב חג
שפ*רא שליטא
בנשק כשת מור
דאבד
החס-ק קיוויאשד יעא"י
אחדשה ם כמשפט אתכבד בזהיהודיעכי ע 4פ דחיסת דאסיפה כולית
והבחירה  41,הכויל מים ג נשא בי סיון העעי ט בפה"ק נבחר מעב ה
כהלכד ולתעלה "סו ט ולברכה דהית מראשיויועצי הכו 44בתור ערזאטן
י משך ששר שנים כתקמתכולינו וימחו 4נא יהשיבענ ראם
לחבר הועדע
מקבי המשרהעי שכמו וחבר הוא ידבר מצוד ודתטנות ה4ז בטוב עין
ותשואות חן
י אחד ואחד
וכן נחלט באפיפד כליית ,פרט כ נומר  )95כ* מופל עלכ
מאנש* נבחרי דועד אישעי דג 14במקומו ובכי מקום שידו טגעת יעשות
פעיים לרומם קרן דצדקד ררטבן באמצעית דמרכז נשיאת כוילת פה וה.
עיניוולבו נחזק מוסדותי וארבתציוןוירושיים אל ישכח ננצח למען אחיתבני

איעיר

ג) אנש בל על דללו רשתמשו כאופדם באלו לדרוס דברן (ועף "ר"ל סי קם א
נסוף דמכהס)
א) שף מש"ל ס קם ח

אגרות שפירין

שכא

י דרך קודש וזכות דצדקה דרמכעדנ
כוייס ענ אד ק 4דחיותם ו'דחדקםע
תעמודינ ובכי רעושיםיד ושע נכס ס ולראות בראש שמחת עורם :ביאת
דמאצב ב ות ם וברבד המשמרת שיום בבי
ש ב ו דידשתו ט כארבה כי ה מ ם

חייגאיעזר שיירא

ב ר יזם נ כ א א"ר תרצד מונקאטש ע א
כבוד דיקרים דחסידים דמו מ וכן מגדיי וממוני כוילנו בתוככי
ירושיים חובב א די1
מכתביכם מיום מז מג א דניעו נמוגדס גם דטנ א ד ת יוחות בידם ד
א ידענו באורו עד דמכתב דנו והנה
רניע ביום שרוח לת צדדים "כאז י"
'דעתי גם ידעתי את מכאוב 2מ כעניני מזון ומחי אבי לד רישולך ב ב כי
'פי שעדויפי המצב אן רקימן קופת כיבינו משביע ישיוח על הוצאות
ורואי נובי לכרכי אתכם ד צרכיכם בסידי רמיזן אנחט עושים ומשתדלים
באופנים שוניםויחי ד עמנ בכע וחקותינו לא נכזבר שיעבר ,ימים מציק ם
ור זח זדציד 'עמוד ונקוד כעד עוד כן כסא 'עשר ישור כסף קדשים
'דודיעינו אם קבלתם תשובת מהר ם גם אודית הבנין נם ספ ב וייטלוח
העתק תשובתם 'מען דעת אשריפנינו אודות האברך וכו "א כרנו יברר
דאס שייך הכוללנו כי מקום מוידתו וכו שייך יאונגוואר זפ ב ואחרי חתונתו
די נע ונד בב מ שנשא אקד ו'אירו' "ברךע  1רב מרא דאתרא גשוםמיךם
יסדר שם מהותו וכו כפי דתקנות ובבז נקציבין אי ר איזד סכום לעע
פתורת נדבה בלי ח,קד בברכת היסמם כעמים הטובות "ברכה וכוח ט בכי
ידידכם
רמצפד

,ייעד

חיים אלעזר שפירצף

רג
ב ר אור ליום  1עש ק לס ודייתם אי סמ,ד תרצ 1סונקאטשיע א

כבוד ידינ יכ שובטס עד ביאגצבב א בכי
יאייך הגני עומד בעדי יהדפים חי
דן ידידי יקירי' דבר נכבד וגדולי
הגהות הירוש"מי בעהי שבאיו אימים ממש ינטר העתקתו יטובה -
וד
וטטעטי הכמומיכ אתירצוני *הקדימו בדפוס סיד (סרס אדפיסחינימוקיי
וגם שן ת מנחת אלעזר ח ד וח"ק  1שני כרכים נדויים בכמות ובאיכות
שפראים מאוד בחסדו ית ש) תהו דגורות הירושלמי הוא נפלא וגדול באיכותו
בחקדמתו יחזיק בערך עזורהבוינין
אך (לפי ערך) קמן בכמותי ויבארעניני

84גרורצ ששירין

שכב
כדפנם

תמונה שמינית טקט"ף

מכ,ון בתמונתו ואותיותיו כסו ררבה חי

בדפים דברי תורה כ' המהדורות ונס חמשה טאמרות וכיוצא ורצונייהדפיס
בירוויים חובב היינוייתן קדימר בזה ידפוס עיה ק (ויבואר ערלן) תסוטרו
כבר כתבתי בתמונת חיבוריי אשר בדפוס בתבנית שמינית (לא פחות ולא
יותר אפי

צ ט)

דנחר ידיד עביא פחות טחני רשי שן תבני צלן אשרהנך מדפיםועויד

בעדי 4א דק טסט מדו המחיר שיצמרכו ישל בעד
לקזעמפ,ארען  -ובטעית אננליא (אי) תוכילהשיב ותדרש נא בטובך סכי
כ4

בוילון אפף

דדפוסים וטאוד דומב בעיני (אם 'א יקרא דמחיר) דפוס ובו אך תדע
צלי 40מא (בעד כ4בויגען) מסחיר
ידידיכי אם יהיה החלוק (דיפערענץ) עםערך
א אפזר ואדפיסו בפה ק כי זד הסעות דוא
דדפוס בפד ק במעות שעו אזי
מעות טעשר שיתן ת ח א (,יאים עשיר) מתלמידט החביביםושליטיה וסובן
ממיצא כי אע ההפרח ויפזר הדבר ותרכיבנו נא הכ 4באר ריטב עם כל
רפרטים הנ במוקדם מחירובוינען כגד ויהיר נדפם כאותיות רשף ססוצעים
(בין הגדופים) ורק הד ד(יפעמים שורר א) מ 4הירושלמי באותי ת מרובעות
הדג ה יהיר נחשב בתוך המחיר ורק הבראזשירען יוכח 'חשוב בפגע אורן

י

דכזרך"י

ואחכה התשובר מארבה דחותם בברכת שבתא סבא ובם ם יד.דווו ט
..
בארר

חייםאיעזר שפילא

ותכתוביףי

נמ 4דבובן דוא בן וסנר דפים דדיט  16עמודים כמובן
בדעק כסה ירי טשקיו שף אפף עקז נחר טבויגען אשר משקפוועביו כנ
ימען אדע איך יכתוב השטר אתם כמובן
הנ ל
הסחבה לתשובה במוקדם

רד
ב ד ים א ויחי תעזרי
כבוד ידידי הרב וגז
י מכתבוהנעיד ודנדעד קבר א"ארבינו
הנני בתשובה ביקרת הכבודע
אביגדור קראוי-ג בע ם רקנד זקן רמקוב4ים"י מ"צ כבוד חכמתוכי דקברים
מוגקאטש יע א

מזילי

('

יגרז

א) רמכתכ דלז דוא לרר סו ר שלמר מנחם (כ ר שמואל) דר ליעדכן מראשי

רעדד טפראג (נערג עקר"ש כ נטן חש"נ די ר טן נ ח שרם) ודודו דוא מו"ר מיכאל

אגרות שפירין
בבה ח ד ריר תרת ם שנ ם ש" ש ס  1תר זדענ זד ידית
סי
זך דא בכ 4קד-ת השמת מן קראקא

ש"נ
גם דנתי

דומדן מטעם אשריא נבא

נדחי ותרץעי
ימקם קברת בערם ל4א יטו
ידם רות -דם-ש4ד בד-
 ,רודד דחסדזי ש4א 'דגח ארוןענ ארון אפ ב-פסק1
"ק ם צו את רבנ
ע כשיעור דנזכרידניח ארוןעג
טפחים כ דמקום ק ? רק עפ שםו.1/

צ
יו ש ) אים נ דוא בק הראקא נראד נעי ונר דקחשים
הקנ או ד
ע רטתיט רווים רפתקם כב ,קבר דרמא ואבח ודתם
איר
מ באר" עמוקות כדנךיא רנת שוס אתר ע4י או תחתי ע"כ א ,שם
מגל-
צ
ו
נ
פ
מצבות :פוי ת רק מצמד א רראט צד ק וצורת דקבר יארכו
ביי זן
א-ר כן דוא בעירו (פראג) כאשר ראחי בקבר -קדושים דרבנים סדר"
קבר אחר רק מצבר א וב ,בקבר א א דקנה
ע,י 4ת אפרים ז  ,וכבונד
י"ד ר'טנ שם כ 4א רנ ח אחר עדיו ומםיא
אצ
ינ' ניכר טאחורי דגדר וב
דמצבד בשק מד מאגע מדת "א שיך ט ש בי רמצב~ת יתקן טמקיס רמטה
אן ע מד ס בד ק כאער גרא -ממצבות תנד "ם דנ  4וא כ עץ פי" עשו
בך ור א מע-ת טיבי ם "תקן אם תחפצו  --שד,נ מ בתש כתו דרמתי
רק יכבר ד קברתירת קדושת דקנד 1
אם רצ באמת 'א ידהות בקנ-
זד
רם מוכן 4בא אי ד ימחמנם בתקנית רדש אדר ראשן יטובה
בעבי
ר ור ירור וכו
ועם ק נאייסבי
ראיייזכר משרר אשר כ בבז חכמתו כי ראד בעם א וטת בעת
פס שם כבית רחים -שן רן מדע מ במץ ומסיע דיא כבר שנ מאות
'"8א איך נמצאועוד
ען במרח ד שן ד'ז
סנר כערך ?א סר
אשר-אבקטבברע ר דת ירקבו ינמרי ו
ר"בשהם או ויש ם טנד
אחעת ש,4מ,
במשך
זית כשש ארתת ש'ע ,א בג קוד נם עבש כשנ צאן כ' דף חד

י

דןלטן ושלחג אלץ תת א) רעד ראש תשאשל דחקונח אתתםשמ
תמד על דמשמר שלא לשפת מדגם דשנט הכע כשד פ א כפראג ראד כ באמצע
צורח קברו 11ל דקדוש בעל דקור נתן מח צד באופן ,כמקצת מרקבר ר דפקר לדר סח
רב ם ודשתדל שם ש חקת רדנר ודח ק טעם שבלא ד אן דמצבות סכותות בד וק ועם
ועז דקרב רב מ דמכתב דלו רע חולדות רכ מ אוק קנ ר [בסראנ ד נמד משפחות
מל ד פראג מכמר רורוח ,טר מתורגם כדרך דחורד וכשנח חרצ א קבלו צל רם
לדום ץ אח ררנ דגאון סו ד אדרן עפשט ן ר ד זדןא ד יליד סאטמ ר ולמד במר
קעסטעובו  0דוס ץ נק ס מא
שרם אצל רבזו ואח ב נעשר חתן דגמו ר אררן
או לאק נעקר ד ג סון חש ד ר ד) מתחלד ר חופםיירבד ככעלעמש החח כ ד
רר כטאפאלשין ואח כ דומ ץ בפראג מח ס שארית אפריס מנחח שכח (על כרב נפקף
וט  1שיר דמעלות) שו ת כפ אדרן ח א וספר נס מא דפוריא על מגלח אסחר (פראג
"צר ח) וסטר דלז ר רספר ד ח ד שנדפס כפראג בחר ת זר כמר עשרוח שוים]

יע

שכד

אברות ששירין

גודאי לא עשו אז ארונות כאיו יאמר נאידידי הרופא וחכםטבעייו האם לא
כן הוא? אך בעיני 4א יפ,א כ כ ואיו נאמנים ירעיד בנוד'ן מ ש בקומט
בהיותי כמו כן י"ב שנר שהי הכיד צ דפה ק ובראשם אאמןר הגהיקזיע בעת
יסדו נתיב דכרזל מכאן יסמריא ובישוב הוקייווע הממוך יגבו 4גאליציען
דוכרחו לפנות חלק קטן מב ת דחהם דשם ופינו אותם בכבוד כ א עם מצבתו
זרי קברים ישנים עפי כתיבת הסצכד ותר ממאה שדם זדי טית רמת
שיימד רק שחורר ויעומת זד מסוך לוהי קברים חדשיםשי ב אונ חדשים
ובעת נמיום לפנותם נפיו אברים אברים כמעט יא נשאר רק עצמזתס
דספוזרות ודאם זדיבןעפי דטבעי א"א ודאי גםגווית רמתםשיבני דוא
כפי דרז  4והראשומם ובפרס המקוביים בהשגחה יתירד 'פי מערסיהם ושורש
מן0ותירם שלא עפי המבע ואין להאריך בזה בדברים שכבשן עתיק יומין
ית שפ) ומחי חיים יתן 'נו חיים ארוכים וברוכים פסען כבוד שסו ותורתו
ועתר אשיבעד רנויד מדגרים דארורים אשר הניפותם חרב צד תורת
י כשרים
ד וקשרתם קשר את המסאים האיו אשר בתחיד דיו נכריםאיי
וכאשר יפתו נערות בגי אתם נותנים יד לפושעים ומינים לעשות יהודים
ה
נ
ה
מומרים מחוי שבתות בקרב גגי ואשר כתבכיפוייח ב ד הנהו
אין
כבדו עם הארץ חו ושייח ב ד רק אחזיקוית ח ואיך יעשה הרער דואת
ישמוע בקו"ם ואם אין ביד דרוצד להחגיר תעודה מדרב בעירו כי יו"ט
נוונהו אז במח נעשה מעשר הנרות באיסור נגד חז ל ואיך יברך כבודו ברכת
מילתוהיאאין זה מברך אדא מנאץ ומחלל ש" 21יבטלהובזדון והשייטה לב
התועים ישוב לאמונתו ותורתו ומלאד כ 4הארץ דעה את ה כביגאיצ
דברי ידידו דויש וטובתו חפין ביקרתו וסחכה ,תשובתו

חיים אלעזר שיתירא

רה
בה יום ד י אדר תרצנ מונקאטש יעא"

א' כבוד ידידת אנ"ש דחביביט ויקרים רבידים וגבירים המופינים
וחסידים איים כפי טהי,ז בזרך העא ננעיסיס בפהיקיצז ונס די
יכי א וא היו
בכי אתר ואחר אנ ש הנחמדים ובתוארם הראוייפ
בכס ס ובתוכם דרבנים הנ חןב יראים ישימים בכל מקומות
מושבותירם ידי נועם ה עלינו ועייהם שוכםס
ב) ע= כד ת ח ד אוח עו מ ש בזר כארינות עי"ש
ע"ר שידבקו אוחו בנתי מדוחפות ובו
א) מ
נמוזקאטשנחוגדגלזדניופתירסוםלקררבאםזו לדגל' נלולחנה
י בדבי לא ד אפשר לדשדש נפרטיוה
בקריאד של ח
וכס בפסם תן מנתב תמוךבזי
לו פירטס רכיזו אז אחד דחחווד ורי ודפס גחדישע

אגרות שפירין

ששד

ד" ,רניי הכנסת דגשואן בעדי 4מ 1ט 'בתי ד תחי 'איושש עבג דחתן
דחו ב ש 4ט א תדפק מכתב קךאד ש 4זבד מדג משיחו ע9שר"י מצך
די 1ע4פי פקודתי'סיבד ובכאן
אניט רפארבר"טינגם קאמיסיאן ואנשיכית
עישיום מש,ם יא פרג 4א די
רע רד (ודניי שי דג" דרבנת) מדרכי
יוח "כ א א בפרטות "ביתו ונ"מ שרו כ בפד ק אזם נם רק
כאפשרות 'שר
נדפק בכ 4סעדי בדגנ זכיהמי ובתי תפיות כוים וגם
ע מכתב כדני
בדגשיחיםעי דפאסט'ת,ך דמדינד גחו ספניגורי דטירדות אי אפשר ש"א
 .רב ם וגם שים ם מ'ש14ח "דם וגם רבים ע" שינו דמקימות בזמגידם
ישכח
יבשמותם (כחוקותידם) באו בחזרד ע דלאסס נכתב אינבעקאגט בכי
ג תםע כיד נא בע? כסכאיו ד חי פורטןידנני בזד אתכבדי בה בתכם
ישי
אשר ירג ש ביבו ארבתנו
ובכו '4רזונת ידידית אדבר 'בקש מבא
ויד ר נ ב שנזכה 'שמחתע 'םומיכנו
( כמים פא פ) 4באע'
י
ראה שומ
ום
תם
חכ
שו
בראשינו ביאגצבב בקרוב

י

יא

חיים אלעזר שפירגד

בה ומה י נסן תרצנמונקאטש יעא

.אד

בים דרבנים הגאונים שיים א
כבוד דיך ט ריקריס והביב ם ס-עים
ד ככ 4אתר ואתרובב
ם
 .דמךנ ת דנידים דיקר ם ס פיך תורד
דן דמד אשר וחסי-חב4
ירא ם ונחמדים טיים א איט כפי סדיניו יבוררי
י
ח
ק
"
כשמחתינו כריית כתי ד תחי "א ש ט עבג חתם דחוב ש.4ט א דן אשר
כאז בכבודם ובעצמם גם אות ,אשר שיחו ד או מכתבי ברפד ותדיד או
כ א וא
מקרביכ עמוק מאהבךי
דעפעשען דנני בברכך כלית ותודד רבה
יחשב כאיו תי פורט ,כברכך מרובד חבו רויה ח נחת ושמחת עוים ע4
הי
ראשינו בביאת עא'נו ב ב בבי שובטס מוק רכם ומכבדכם

חיים איעזר שתירא

ב ר ום א ן צא תרצ א מ נקאטש יע א
כבוד ידינ הביכי דרב וכן היו שזבםס עדי עד בב
ן חקין לי דקפדד עוד אם
הגיענו מכתבו וניכרים דבר אמת ע כ נעניתיי
כי באמת ידעתי כ בתום יבבך עשית זאת 'אשר דפק עטיך בו יא מלבך
אמנם נקי כפיםאין כאן בדבר דוד כי איךיבויתתיאמיןעטי דברישיאכאיו
צץטתג (ש "ל כמונקאטשן ולדכים תודתו לדמשתתפם מכל מקומות מושבוחירם בגוף
ובממק ומכתבם וכו שבאו אז לאלפ מ

אגרות שפירין

שכו

וכף נשוגנ או במזיד ראשית הנדקיי מושל מקשיב וכר כל משרתיו רשעים
ע4
ויא המיד אני ומשמשי ככהני
שנית ודוא ד(יקר היא ריחי צריך 'דרניש מזד מיד 'שאוי ואכ אני
4

י אמנם גם בזה "א
דייתי הטרם יאיד ד יךנקיון כפים בל מהשבת אוןעי
שעית שרי א דמסית ד ד מדאי ניסא וב" אשר כתב בשויי דמכתבשי ובו
אשר המעגו אחר ש,יהת מכתבוג כ כהשרית כנ ודבד וחר"ך פיפיזת כיד
י (-וא
רער ב היוצא בהתכו שם וכו כי דוב אורב דואיי במסתרים וכו אםכ
פסיק רישא וכו) שאף כבר מאויר ארץ דטמאד אמנם תדע מבו מתומדתו
ומבית אביויא יכ,ו 'דעבירו והשהיתו כ כק רק (ץ מסיתים דצועלים הב
רב ודכי שייך להם ויכזב הם
זד יעורך ישוב הבתינו מתיך גהתיעדשר וכבוד נשוב כוינו ירושיימר
כח ס ארוב ם כביאת גנב ב
ידידושתו ט כי ריס ם

י

היים אלעזר שפירא

כ ד זם ר אמור זיעת ר מוגקאמש יע א
כבוד יד נ הביבי דרג הןב חן ם דומך "עפר וכו שר ח
הירש פ"ם דיו רב בנעוויארק א)
מז ר צבי

יש

הבירו צבי המד וגם קו רג כה ראדרת ודאמונד ברב
דגיענן מכתבו
תודד ותוו ה ואשיב ( 4ראשון ראשון ע ד ספרו דנך כמו כן דוא כח דתורד

א) רבנו רקפ ד מאד על משמשו ובא ב תו ש ד אנש אמת אנש ם תם מ לב
נאמנם לר ותורחו (וע ל בס רפ ר שב משמשו ארב א ש אנש ב תו (א וב ו ז )
ומצ ן רבנו כמוסגר כדאמרינן כסוף סוטר שמן ר כ ומ א אלץ) ולפרו חנף לא בוא
כ) ע בס חים ושלוס בריש פ תולדות מ ש מב ק !קנו בעל שם שלמד ז ע
ע ש
א) נולד בשנת תרס א לאב 1דגמו ד מנשר שמחד פריעדמאן אבד-ק סאבראנץ
(מח ס דשמש כגבורתו ונפטר ר"ח שסט תדפ ו) שד חתן רגמו ר שראל אפרפ פ של
סופד ז ל אכר ק ר נאנאש (מח ס אפם ארן נפטר ט ו כסלו תדנ ט) והחן של דגמו"ד
ז"כ טרמן אכד"ק דאדאנ ((פטר ט ונמן הדפ ז) מתחלד ד אבד ק דאטסעג ואחד
דמלחמר בקרל אדבח שורון ובקרל ארבת אח ס כברוקלין חבר דדבד ספרים וקו

י

ס נשם שהתממותן על ורצד א שן או
:שנמ

אגרות שפירין

ש"ז

ומצא חן נעיר אמרות ז,שזט דגחסד זדיפד ובטף דשא,ד סי 'אידעזיא
יבין כי היא ק"ות ופירצד ותועבד שאין כסוד ר ל מהתיר יסעשה כמעשר
ארץ תר ושםם טייח ע" דם הו כמשחזי ףכמות דףי עי רב יא
תתנ דדו לא תעשו אסדת אטדת בץ כארן מן בחוי הץ בא מפא או
באמעריקא וכאשר דוכרזט וחתמט עתר מחמישים סגדו" דדיר ריו בכמה
מריטת נגדם במר 'כפרצו נדר
רבותיטז  4בץ בדסעמעארן יקדםובו
איסי
בץ ברקא'אמען באד ק דוגמת
הצךמס ישח ועוד יצע אע חרדים ועוד
קוד וי
א תשימו קרחה כיןעיניכם ים ת (דמך רשע ם בחיידםקרויים מתי ס)

"

ומאריכי עקם ומבב שביב דאסונד סביאגצבב א יבפרט שם בארצכם וכאשר
דנני בק בעהי זד כמ -יא יפ'א געגי על תועבותכאיו בארץ דשפי'ד -
ערות הארץ  -אשר ד,א חוךבן רדת כסד (זולת אזדיחידי מנויד) חירבן
עוים כס"א סובן דמיה  .ירחמנו בקרוב כבועשו כוים אנודד איעשיח
רצחו ביב ש4ם בביאת דגצ בב א
ועד חיבורי בעדי דנד מדנמצאס עד אתי דעי שוים דעס יכתר
מתנד דוא שפחד דרך ד' כר חיא קרובר כממט פאקעמ

חיים איעקר יטפירא

רח
בד עם ר עקנ תרןמב 'עא

כבד ורך (דדנ דנ 4באות 'טיפ")
דףעע בו ור-טדחכבררדח ףאדמדמ מחם שתארןנ א כו
י ש ק פ ראד נבא יבתעו אף תעד ירשי בעד
חיד בשבק הבע" טע
רציהוע ה א וכב ויום קרט ב:בך וכט ם עד יףאגוב ב בכיוחי ם וברכר

עי

עד

ואשר שא' כת ר עור מק דם ריינ מיד בב אתי מאד ק ת בב א לרודיע
מאד ק ע פ חצות ואשר ראיט ורכרתי יכו רנר יותר מאשר ידעתי
ראית בני צרות ורע,ת אאו המפויטת סדציומם עד ראנודייס ועך ככיי
והאנורייםבכייאינם באר קףויתוכרועתינו ]ודכידבי ורעות רוח ומד
לנמשח תיס כח ' וסעורים עינ רעוים כשקר ם שיהד ס ועננו כאות
וטיח,ות לכיאנצבנ עזור רשי ויקב" ברצון תפ"ותיט בכי סקוטות
רקדושים בירושלים צפת סברי תיבב א ואת אשר עגגו ראינ דם ק ויע
 1סלץ סוג בערינו .ישועתיט ופדות נפשינו בב בכי אין די באפשרות כי

.כר
.כו

א) של ח שב ע ש פ תצר ת בנו של רדמו ד מדדכ צב שווארץ ע ד מם רטר

שפח

14גרווז יטפירין

עצך ימאות ביירות ז"א מתן לכתוב גם בדיבוריא יאומן כי יסופר זיעת
ימר שראים בעיגיגו בעדי ומפני פעם רכמום לא אאריך בזד
נחזור מד שרתחינו מ ש כת ד כמו חוכה ע 4ששינו דנהדי במד שנאמר
בע פ ,מי שירצה 'שמוע אבי יפרסם בדפוס הוא כשם שמצור ובו ועוז
אחזני זאבות פכ ידן דע מה שתשיב וב אבל יא 'אפיקורס יוירא 4דכ"ש
י נדף
דפקיר טפי וכיש בחוצפא דעוקבא דסשיחא וכיש 'קויי קויותעי
ובפרט באמעריקא הציונים ,בו יט ש הכופר ם דאיו יכחישו גם פמירר של
מליד וכ ש שיכחישו אותי וימה בזיון התורד זחוד בזד 'חנם היא הם רק
ממיתים ומדיחים בי אשר כמודם יא נשמע ומא נדייגד ואינהו נפישי סינן
וקיימי כי כוס4א ,אוגיא כמאחז [ברכות דף  ]1ודי ,מבין
ואחתום ברוב כרכות וכוח טוהצייד ונא 'דוויעימיידירנו דר מנחם
די 1מזד

י

ידידושתו ם

בארכ -חייםאיעזר

שפרא

רט

עא
ב ד ד י ניסן ויעת ר מונקאטש י
כבודידינ טאז דרנ החןכ חכם וסופר מ
זץ'רש פ"ט היו רב
בארבת ישורין בנויארק
דגיענו ברב תודד ם צבי חמד מכתבי אביוידינ דרב דגאון וכו זרד ר
אם כי מעם וסר הוא 4פ ערך חכמתו ור,בם אינם רק מכתבים פשוט ם אשר
כתב בטעם כשזנו גם 4ב ב עכ"ז זכרון דברים דוא 4מרג ש יקרת כבוד תורתו
וזכרון דברים מאחריתו 4סכיריו וב ותר לבניו די 1צביעה לו תשואת חן חן

ליבי

ושוכם ם
ודנד ראיתיכי רדפיס כבר שישד מפרים נפתחים כח רתורה כח חכמים
והאדרת והאסונד יסחוי נא בטובו ,ז,חם לי בסוקרם בצירוף אם ידפים
בקרוב ס כתבים אחרונים מאביו ירידיט הגאוןז כנ"ל ואי ה בהניעם אשיח
י טעט עקז סדם ואשר יכתוב
יו מחיבוריי בעדי דנדפסים את אשר ישנםי
כי אינם עוד אתו ואחכר לתשו
והננו בברכת דחג שמח וכיצר וישועותי2,ראי בביאגצבב א ידידו מוקירו
ומכבדו

י

יי

חייםאיעזר שפירס

אגרות שפירין
בה ג

שטי

רי

04

מטחו יפרח ןתרצון מ"קאטש יעא

כבוד ך נ דרב הגאון דנפ4א זכו היו
רגאון שר התורה סהרה צ")
'תשו יקרתו עד בקשתו הסכמה לחי
סאגהייסער זצ מאונטואר תסהמ שיא ידע שדנני מונע א-ן משום הסבסד
ודוסח 4ך זה זמן רב ודא אוכל יפרוץ ח 1האיסור ממעם גדר עד שבימים
האדו לא ארשך בזה 4דדפים בשמי אפי כעין מכתבעוז ואין סשיחין אפי
אין טשיחין ומשוס 'א פלוג וכו וכו וע ד שב לשום עימ רחיבור ולשום
הגהזתי -נד נעגמתי הנם מרוד נדק ש4אירצומ ומלכד רוב כאבי ומחושי
וחיבורנו בעצמי בעהץ ההכיבים פעוים וזהחיקיסכי עמלי שמתאוים ,דם
י דתירר ויריע באמת אין בכחי ועתי ,סדרם כראוי לדפוס אשר הנני
ואיי
רואה נחיצתם בעולם ומהדפסתם אן כסף מוצא וכר ורן רמה חביי משיח
תאיך אוכר לתת עתי שאינו ביד ושארית כהי להדפסת חי אחר ם גם אם
כגובר ארזים נבהם בתירתם וצדקתם
יי'יוטש מ באהבה
אועזר שפירגד

י

עי

חיים

ריא
נ ה א דברים דיעתר ם טעפליץ
לאג"א דיקרים דננידיס ודחסידיםדמיפיגים יראים ונדיבים אישכפי
(מרחץ חמין) יער

מד 144יבורך רעץ

דן ידעתם כי יצאתי בזר חויו לגדרי ימנדגי ואין דרכ 'בא במייצזת
ומכתבים אך אדעתא דראי נברא רבד ויקירא לא נדרנא דנה בא חכם
לגבוינו ןבהיותי פה במקום מעעית דרחצד לתרופד בערץ)דמיכז ררב רנאון
יר-א מרבים היחסן וחסיד המאורסם בתורתו ץראתו וכו וגו
הוקבדפללתאוסועדי
נהרסד במשך ימות דמיחמד והוא מתושבי רומעמעןיבע
ת חרוקת
דארץ דגר) אשר שם בדטדינר דמטבע זמה ונדלדלה וביודעי ומכירי קאמיגא
כי הוא סילבי עירינו ודגייל וממד מדל יחוסו המעלה בקודש בדורות
רראשונים ז ל הנה אביויזקף דמה מאנתי וזקנו זול מאנשי עירת מחשיבי
שצידי ד""ס זצ ל מקודפדי נכד ק שוטעלסדארף ואח כ טווערבה
א) מגדולי
וכשוח תר ל באוגגוואר נפטר י"ז תמוז תדמ"ו [דספידו נפויו דכינו בעל"9ם שלמד
רספר גדול ודי ל בספר שם שלסד] נשאר אחרד דרבד כתבים ורק אחר תבל שרם
נדפס שו"ת עץ דבדולח וגם על טת ות רש ם ןדנדותיו על "1ד מובאות במ"פ בדרכי
השונר)

אגרות שפירין

ש"

נגודיו אצ 4כ ק אאמן ר רכן

רננידים ות ח יר א ורמוכז דוא חשובנדוי ס ס
ש 4ישרא(4בעי דרכי תשובר)ויע וגם עתד נודע בשערים יד4י1דו דןאיו
י צריך ידודיע כי דדנ דמונז 'א
קצת דרכי שכחו וכאתר דיא יודעיי
דורנ' מב ת אב 1באיה מסעי 'בקש עזר ע 4פתחי נדיבים ח1
אך ד-כרח איצודו גתה בצרת רבת שצריך ידשיאד 'ת ח סופ'ג כראוי
'דיות חתנו ונתקשר בתנאים בתנאי כפוייסיק עד זמן דממשמש ונא את
רנדונ א ואן יכסף מוצא עכ גם ברוב חוישת וכאב עפו דוכרח 'ס4ט'
בטימו4א דנברי דקשד באיוד עיירות נדיבים א-י ימצא תועית שלא יהרם
הבנין ח 1דשדוך דג  4ע כ תדל ,נאכי נםעת רב גאוןו רפא באסת כמותו
'א שכיח בכ 4זימה וכמע ,כבוד ד מצות תורתו נא יתאטץ כ א 4כבד7
רתמכ ייסעדו ברוח נדיבר ימען יוכר ידפיק ומטו ימובד וברכת ד תעשיר
'כי דעיכה ומלשה ותיכף 'ת ח ברבר וישוער והציחר בבי וידיו דימים
א4ז עיינו חששת וישמחד בביאג צ בב אדברי דמבקשכמ דמדבר בצדקד וחותם וככבוד דתורד ועומדי

ריב

חייםאיעזר שפירגד

כ ד יום ב 'ס חיי תרצז מונקאטש ע א
לכבוד דאיופים מנהיי וראשי רח ק בפדיך צו

רנר מדענו וראינו ימרות רוחינו ודאבון לבינו ולתכי שומע ורואר אשר
בער ואם בישרא4עירינ יצו קדיתימ המפוארה בבית החיים אשר דוא מקום
י הסג א
קדיש ומהור כמבואר ישון זד במהרי  4וסובאבאיי רבד ובפמגע
י איוד קברים נפרחים אשר כבר
וא א) סי תקפ א ס ק מ דנך נמצא שםע
נאסר בשע ותשו גדזיי האחרונים ז ל וכבר הודעם זאת ידח ק דפך עוד
י איסורכי העמידו שני
מררבנים דנד ק ז שיפנינו ועתד נוסף איסורע
קברים (בתמונת טרוער בימער) וזדו חוקת דעכו ם ואסור מסיא גיז פרחים
ך
ב
נ
בין איינות גכ נבקשכם לעקור זו מארצינו
ח שינו ותו 4דודיע
ע
דםכיביעצססא,
"ודברתם ,ואם 4איסירזס
'קרובזדםכי דזא גפי פסק התודד
רחוב קדוש מוטיעייכם 4הענירס ולגוקרס ותטחין נא בטובכם יהודיעט אם
עשיתם זאת
תמחצו 'שלוחינו דעתק דאזדרד ששיחתם מיד יקרובי
ז
דקנר ם ראלוו
י ובתקור אשר תשמעו יקוה תורה אט חותמים בברכת
ענ
יכ
שוכםס 101ק רם

,

י

עי

י

א) עק נשות מגחא חד (ס

נקייםאיעזך שאירא

מא אות נ)

אגרות שפירין

ו"

ריג

בה ב

4

ד יסבי

תרע 1מונקאטש יע א

כבודידידי דאברך המופינבתוידויהםובו יראושיםהיחסן מ ד

אברהם יהודה הכהן שווארץ ניע)
דשני "נכון רמך חמשים כתריס בתשואת חן יעורך הש.ויצ'.חך בכי
'שבה ונשמע ובמבשר כ ט בב" ישראי נזכר 'בנין אריאי ברחמים
עניי

וכסס

ייישו

הייםאיעזר שפירא

מ בי~נ ה

ריר

כ ד 1.ם ועש ק בבוקר ד איוו תרצב סונקאמש יע א
ככור דרב דחו ב חכם צורב עיסק בחוקי חורבין שוו ח וכר כוח ט
ישוכט ם
הגיעני מכתבו עם דפדיון הרצוך בעד ה ס'כד בתרירי דשי ת ירפא
רפואד שיסד מן דשסש בבבכ.
דתשכתב אסרתי אבא כתשעה אך
כקצרה כייןידע רוב טרדות" ומחש מפי מסור" ר ל די מתמה על
א חור או מניעת תשובתי

ק.

.א

א) כנו של דרסו ר שלום דכדן מכערעגסאז (נפטר כ  1ארר א תרצ-ד) כן לדגאון
בעל קול ארי (ע מ ש בס קב ג דג ר א ) (נררנ עקדך-ש ב ז א"ר תש-ד ד ד)
א) בר ת (מד ק אות כ זן כ עגן דקנו ט ל שנודג ס לחת לצדיק שבותבם שמד
ושמות ב"כ ולכאורד לס שרגל אצל רצד ק ומברו ד סב חוכר שמו ושמותאנשי ב תו
למד דצורך לנתגת רפ תקא נכל עת וע באגרא דפרקא (אות ב ד) מד שרכיא בזד
בשם רבנו דקדוש מלובלץז ע ברוח קרשו אמנם סמך לזד מרברי רגם רא ת בכח ק
אאזמו ר ז ע מפר (שם שלמר על דמועדים) שב מש ס מגילד (ס ן ע א) מד בחב
שלמסד שלזנותן של ישראל אעו נמחק כתג שלמעלך לאכן שנן עכ"ל רגמ חרו רמת
בנת כח דקורט "ל למסד שכותבם עוקשיו רצדיק קורא אוהן ומח"לל בפי ולבו
שיתקחם מ ש ברט תקא רואת כתב שלמטר לטובד ואגו נמחק מב ש כתב שלמעלר
שנחקק תפלתו בסמר ועושר רושם לסובר עכר ק אא ז דנ"ל וב"ק "אמו"ר ""ע אמר
שטעם כת כח ונהןנת דקווסי ל גס למ שבק רצדק בשמותיו כנ"ליען חוששץ ש אם
זוכרן דצדיק את שמוחידן מ מ לאשר כמותו יש ררבד ברא שווכד שמותירן ואול
י תפלתו שגורר נפיו וע"ז ר איתרע מולא ח ו
יסעד ויהלף כשמונק לפעם ם ולאיר
של מ שמתפלל כעדו (כאשר מ ד יירא דצדיק לנפשו ע -ז) ע"כ כוהכים שמותורם
תפלתו שגורר נפיו ומובטח שתתקבל בעד מ"א לטיבר ןוע" עוד
נפיתקא כדי שידי
"1
(אות פ ג) ת"ס (
"ות ע"ד) ועי"ש]
בד"ת (חתך אוח ב) ת"ד (אוח "ג) ח"י

84גרווז יצפירין

שיב

א)ע ד שדקשד על דגאזן דחס (בם" רג) וכן דזא (בסי רי ד) שסטע ד
דסק ד ש 4מי נשמים כבר כתבתי כתשו מנח א ח4ק ד (מיעו עודני בכתי)
ע ד דח םכיבעכ-פריו קצת מ שכי זית סב מגיייצורך שעה דיתה כוונתו
'סובר אז במקומות דא'ו וממעסים שביארתי וגם מטפם שכתב כת ר בודאי
מעין עדיף וכן רזכרתי מזד בחי נימוקי או ח (מי פחז שנדפם עתד בעד
ב) ועד דצורות שאין בויסות שהפרפוע' דמידהידחמיר דנך יש אתי
ספר ישן בשטו לראות מרדד מברר דרכה ראיות 'אסור פאטונראפיען גם
שאינם כונטות זבן כתב כיערות דבשועיי בדרכי תעובד (סי קםא סעיף
רז ובחי נימוקי או ח (סי רם ומד נעשרכי דשו בו רבים מחמת דפעסער
המסע דמך מוכרחש אבי א 4יפלא בעיניו ע 4דעות רמחמירים מב ש גסה
שישאר בצורות נם שאינך בולטתועיי בחי שו ת מנח א ח ב(סי כזוסי
) עיי ש
ואשר שא4
ע-אם ידניח תפילין דר ת 4מי שאעו חסיד ומוחזק ומפורמם
י ה' תפי,ק שנדפס כבר(סי לדם ק ט)שביארתי
דנדעיי בחי אות חייםע
בעדי כ 4דברי התשובר מדאדבד ד"א יעשר כן קאי רק על 4דניחם יחד
ך כנ 4
אב יהניחם אחר התפי4ר צריך כ' אחד עח ש ויתר א א ידארי
ירט עש ק ובימי דרצון דא 14ודשי ת את שעתינויארך ככוח טית,יוכה
ונפ
איטה ,כו4מ שנת נאויה וישוער ב ב בבי
דידושתו ט כ 4דימית

י

"

י

"

חיים איעזר שפירגד

רצו

ב ר ים
כבוד ידינ חביבי דרב דראון סוערה תיק וחסיד ירא ושים היחמן
עהרענרייך שליטאי) דוט"ץ דק ק ד מאד
ומדולי סךדחייס
עא
ב ה ניסן תמצא מינקאמש י

צבי

שוכםם
הנהדימים האת הטב~רכיםואין עת 'דאריך אמנם לכז,אונ/רצון דסל ח
וחביב ע4י רכחור כהנכר חתן תמים המעסות החן ב וכר מן ר דוב בעריי
י ד א ס ק ד זס ק ל"ו קב ח) יעמ"ש סי רמ-ר
ב) כררכ תשובד נס
א) ע-
רגאק רגיל גולר בשות תאג"ד וכהב אח 1דגאק משימלר די"ר בצל לחם
שלמד (עם-ש ס צ-ב בדג"ר כ)כי ש לו ע"ד חלק בתורתו כי גתנדל כב חן ולמדם
ררבד הד ולרפלא די דתנרגוחו וענוהנותו ועוד בכחנותו ר לו דורמנא לדת וליורות
מדגד"ק כעל קדושת ו"ס ד-ע עב ר ולמד כיושבת רודו דגאון בצל דגזשק אליעזר ז"ל

אכרות שפירין

ש"נ

שפיטצער די זנו אשך הנדו טחזבשי בית מדרשינו ישיכד רבתי דרכי
תשעבד בשמר דנאה לר דוא ממובחר ד"שיבדבין דכחורים דיומדים בסגד
גם דוא ישבח יסובר וימיאיתחפצ .יבחנו -יתןי
ן דתרר ידוע כ אן
באפשרות יאור אינני נותן שום רתרד גם ראותן שנתגדיו בב ת ור שנים
רב ת שיסעו בדוראר ופא אצא מגדרי ח אך תקי דעורד רואת "עד
בבג 'מעכתד רמיה ד אשר מיין בעדו בפס ראי סבא קמעא רגאן
דצדק אב ד קר רתכם ויירא "ית ,רתרת דןאד מדרכ ךספקו דבר

י

,

איו יפנ

כהרג

ואחתום בברכך כים

צאתנו מאמצ ראנ נפיאות ברךב טוע ת

עאגצבבא ושמחת דחג בכשרץ ובכסס
יידו דושתו ה באדבד

חיים איעזר שפירס

רמז

אזהרהבדויהימען
ישחנו ננ שראי דיקרימ ודסופינים דכידים ורנהריס איש כפי
מדיין יבורך תושבי מדינתיע פ
קארפאטסקירום ד עתידםיחיבבי
תם ימובד סרוס ,ברכך
משאי
דן קרביום בחירתצירי דמדינד ודנך אדר דתיעצ ת ודתבוננות בטתנ ת
השם ותורתויחי

עפי דעת דתורד ושסירת קיום מצב אטביד ,מצד רורמ תם ואמונתם ודן

יאצל רן ז דגאדן נעל מש ב נפש ז ל ןד חתן דודו רגאון כעל ב ת נפתל ז ל עי
קנ ג) ונתקבל לדום ץ נק ק מאד ואחר פט רת דגאץ בעל לבוש מרדכ ז ל ועפ
ציאתו נתקנל לאב ד שם נפטר כ ד כסלו הרצ ז ונותאר מאתו חד ת ררכד כח
ושו"ח ונרפס רק קצר דמטר (על דמטד אפרים) ושו"ת קב ח ם ח א
ס) ד אח כ רב באגאדד זאחד דסלחסד ד דר נכרוקלן נעוראדק ואח כ נא"
נססך  1א-ר תשם א חיבר ודדפ ס ס הולדות קול אדי רם לקרט דברי חורר
ן כס פ) ברגיע זמן בח דת ציר רסוץזד רחיצכו גם מרצונ ם
א) בשנת תרפ רריכ
לרעמיך אנשים משלרם לנחור בם ורבנו לחם כנגדם ברוב עת אך ד אז כמד מדר ג
שרשם סו עצמם ולא דשתחפו לבא אל עמק דשור לערוך מלחמד כע וד מד שד
רכנו בטכתכ רבנו נפרם מזד ועל כן כשנת תרפ  1נדג ע שוב כח רות כדמד נד חגר
רבנו עח וטרח  1גע עד שעלר בידו לאסוף דד ג ושב א חתום דו לד ולתורתו וזדו
ראזדרד דנדסס כפג ם ומלבד וד כ רבנו עוד מכתב פרס כיתר שאת ועוז (וכנרפס
ס' ה נ צ תגיי
ס

ם"::יה:י:יבי::ן'-

יישייי

אגרות שפירין

ש-ד

מצד קיום מהייתם ופרנסתם רננ אייכם בקר קורא
נפשותיכם מרבד כי איש מישרא' ריראים אשר יאמן בדברי חכו
כי
דסד קיימים וחיים נם עתה ברוח קדשם ונב אותם יחזק ויעמוד יימין
דנבחרים שדם כרצון רממש'ד דרוממד
הממריד יד ה וייתן דעתיט
עוד זאת נורע יכ 4זרמת רוח רעד וכפירד גמורה ר שי דציונ ם אך
י בדברי דבי
רמך כבוד ומוכת עצמם דורשים יעור עינידם שי בית ישרא
ורעות רוח יזאת מצאנו חובר 4שש.טידודיע ידזדיר דרך כ4 44כ4יי,טראי
הסכנך המרחפת ע 4דם בזדעכ אח ט בג דאדוב ם רקרים דשמרויהזררו
הרחק כממחוי קשת 4ביתפיו ברשת דציוניםמען דסקים 4תת חוות דעותיכם
ע4ידם ועת צרה ה א ייעקב עע פעויתם יכבר טבחנו ידעת אשר החריבו
כבר בהרבד מדינות כסעמ עד שאו' תחתיות ואופן דסתתם ודדוחתס דוא
ת נזפת תטזפנד שפת דנפירד נ נקרא בקזז סך צורח ק47
בשפתיחיקי
ע
קורא 4עזרד יעזרת ישראל הנאמנ ם יד ויחורתו דקדושד דשמר .ודזדרו
יישחתו בכי דר קדשנו
יז
רביתי תתנו כר ואומק 'דצאניססג אשרע
ים בדשויע, ,נימנאזיע ,שלהם אשר רמד
ואמונתט בדעמידם בית א,ן כפירת
ננד אמונת א'קי עו4ם ותורר
יאבן נגף.משחית מיאים כפירך וסמאך
מן רשמים רק נא אחינו דחזיקו בדרך אבותינו זכותם נןעיינ בגמוד בצד
ו שחסר בכי עת עונד
דממש4ד ובודא ם הסד יעמדו ינ
עוד זאת מחוץכ ם אנחט יד,דג בשגר בת רביב כי דמשא מתן שי
ההתאחדות (פעראיינינוננ) בזד שדיה מצד הסכמותיהי מי ש ר זד 4א נעשר
בדיעתינו והא כרצון החכמים ברוח התורדביי אך אמננו עומדים ביסודצווי
ישראי שגד כוית
דתורד ויגמז' ויעורנו דש ת בכ 4ענינגי ונזכר
בתיקון דשים כב א
ר עשק ץרא תרפד לפג
בעד ח אועתאר אור

ובמענכם וימען
4

עי

אשר

י

ירע.
יהי

עיי

י

יים

ויפי"ד,ט "-א;-ש-דריי* -ש,סקח,מש שיוסחשנטך
ש~י.עלט%ן=טשי
א רוטל-ח
"טןקוא
=ה ,נדדטש
" י,"1-י*"
-ד

4

ש ק י ק ה ="
שי
שק=ישי
אישן
=
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=
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שיי

ש
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אגרות שפירין

שיד

רכזנ

בר זם נ ז עתר מנקאטש יגא

כבד יקרת אנש האד מם -דם עדם וחסץ"ם מ"ימם ץקךם
רשיא)ז-י מעם
א שע4כפ מדי יסרך בכם ם (במד נח ע פ קא
ריבב סביאת רעא4
י משאלות כס בכיי טראי תזכה
ד בב בכי
י סי רטז אן בכח דתרד
דן אטת מ חתטת סמי בדחפם ק קרא[י
עי בה דת דצונים דארורים דמימם ודכופרים (אטר , --מע4 ,א יחרוך
רמי ציד  --דמד הרמאים דטדעים כאשר עשו יפמ שנתים ודדפטו
מכתב פ"סתר בשקר ם כי ררבנ ם דג חרו כרם מאזררת אישרם עד
ר?יוניסטע ,ע כהננימעיד כעתכי כק ק אוזשהאראד בפני ננתב שפני נחתם
רכתב אודרר קז 4קוראדניי מחברי דרבנים דגאונ םדיו)עבז באתי א'יכס
ביחוד וכאדבד ,מען טובתכם 4דזריר ויבקש מורו נא מע 4אדיי דאנשים
דרשעים דאב ואי תשמעו 4דדחת דרשתם פן תספד בכ 4חטאתם וכפירת
טומאתם ודוא סכנדינוף ונפש גם דעוסק עמדם מב ש חוחייירייתן חוו ד
בבחירה עתידם וע" כ' דנ4יים 4הם ובפרם כי חפץ ורצו ,דממש'ה יר ה
דפרשגראם שיט אנו מחייבס עפי דתורר 'שמוע בקים ועיז יעש
כדצזגיט בכ 4משאשתנו ז"דעוטע נעם ותבא ברכת כל טוב בכל מילי
דמיטב חים וברבד ארזכר עדי עד ושובט ם

י

חייפ אלעזר שפירא

ריו
עא
ב ר יום ד מטות ומסעי תרצנ מונקאמשי
דן חדי השורד דזאת רעד בבניישראי ויצאתי בזר חוץינדרי אשר גם
בכ 4ענינ ם בכתיבך ובמ4יצזת רנמ מוש 'מזר הנוצות ולא אבא לקרית
חצות אפי בדברים הנחיצות ובפרם לתת תעודות ,בחורי ישיבתיע ישיבד
ודצליחז ועשו פרי בעהק
רבת [דרכי תשיבדן הנו אשר נדיד מעיתם נדיי
ימעיד ראש כטדע בכ 4רעופם ובפרם ,מבקשי האמת יראות אך טשום לא
פריעמי מכתוב תעזדותס אטנס כא לפני דסוכץ דחביב ל
פ"נ הגני טזנע
דב כהרכה טחזיק ברכה דחוב ומופינ ל"צ וכד אשר זד כסו ד ור שנים
ומובר דוא מיושבי בית מדרשינו בישיבד רנה ודזמיף 4קח משנה לשנה עד
כי דיא נעשר בעזריביןגרו .בחורי רישינר רבתי (ופא דיטינ שום כתב
סאתי כס ש) אכן נצרך לו עכיפ ושמוח יאביו דרבני רמופינ מ ידזדא ארי
נא אשד דוא מהזיק בידו שיוכי לשבת על רתורה והעבודה והוא הארץ
מרחק (בעיארק) חפץ יראות ולשמוע מד טובו וטובתו ע כ דגני סעיד בזה
בשבח רסגיע לכתבי ם ונם בפניו רק טקצת שבחו בזר

שיי

אגרות שפירין

ואחתום בברכך ישנא ויפרח כעדי כאשר .שקיר נם ריאד
ררתי
דתורד ממנד יא יסור יד
 .ת ח גדוע יד .עזור דשי ת וכה יוסיף רטובה
בבע וכזכות התורה נזכך יצאת מאפי'ד יאורה ואי מקום טדג דא ונזכך
ובנין דדרר בביאנצבב ושוכם ם

עי

חיים איעזר שפירגד

ריח

עא
נ ר יום נ וירא חרצ א סונקאטו י
כבוד.דירי דדג החריף ובקי גח ת אוצרביוםינפ4א א"צ סגולה ובו
וכר
י וינסור מדחי ועד כלך תורר
הגיעני שני חלקים וכו ידי ד עמוויע
שיימר.1די לשם ויתפארת תורה שבכתב ושב ,פ ומפל רוב מרדות ריסים
דקדושיס ודעראים ומפס הנכנסים ויוצאים ונם שבייים שבנתיים יא רי
באפשרות להשיב עד עתד ורעי שולח בזה רצוף שעף סרדונאבאנק על סך
"1ס

 134היינו ארבעה דטילאר מחירם וימחול לטיוחי
 .הכרך רשיישי

מכורך אשר יצא לאורה עתד

וגם ישיח נא טד שהדפיס (כצי דבריו כסכ) מכתב תעודה"י או כשן
ר רבן ש 4ישראל בעי דרכי תשוכרז
.ע וגם דגיענו מכתבו
רסכמד
טימהמ"ק הנהדק טדרשא"אזיע יעזור רש 9וחלמא מבא חזיתא
אם
או
סל
בדבר הח
ויטליץיפעוי בעדינו לישועתיט וגאויתיע ב ב בב הי מצוה רבד שאין
כמותר 4רציל וידשתרל בדבר עזבוט הנל שדניה אחריו ברבד יעשותכפי
מכתם שכתבתי לירושיים ועיי מש סי רפ ד] והעתקתו נמצא אצי מסוני
שידפיסו בקרוב כ4
כוילמ יאצי הרב מו"ה אשר זעלינ מרגליות נץ כדי
חיבוריו טכתחק אשריד
 .מספיק נם מחיר שליזםעזבונו ואוצר הספרים שלו
המחכה יתרבה ידידושתו"ם כי הימים מכבדו בכבוד רתורה

.

י

והיים אלעזר שפירא

 )%דמחבר רלזידפיס מכתב מבעל דר"ת בזד ל יחיבור דגדול ודועלד זאת תורח
דעולד תסיד ק~ככתכ ושבע"פ וכל לדאסר על זר לא נראד כנשם דוד ככמותו
ונאיכוחו מווקאסחפ ז ניסן תרע"ב

דק צבי רירש שפירא
[אך רב ך לא נחן א מק במכחנ זד מפז כמד טעמים וד"בן

אגרות שפירין
,
רננ 4ק ם מצות רונה ת כ ח עבפ ברברים שבכתב עפ דתורר )4ד
ש-
שמעט מת ר בירושה ם שבג כת ד דקטמם רולכים בבתי מפר רחפשים
בטתט הידים פרותי ערוד שחופי שת אי אבי ריתכןי ואבקע תשובר
בר רד 'מען נדע -
ב) ע בדר תורד (ח כ אות צ  )1אודות חוכחר שדאבך ומס ם כזר ל אמנם
פן אמרו א ש ר רא ורך רלככ מעברות שבדו מר ל ולצרד דואת ללחום כעת רעד
כזאח כער ר ותורחו ויאמר שלום על נפש וכשם שמצוד לומר דבר רנשמע ובו
וכ'וצא כטעגח ריצר ר למען דלעות בג ח 1יחר דפל טד אמנם כאסח אחז ל כשכח
(דף נ ד ע כ) דגל מ ש ש כ דו למדות לאנש כ תו זלא מ חד נתפס על אגש נתו
באנש ערז נתפס על אנש ערו בכל רעולם כולו נתפס על כל רעולם כולו ע ש עוד
שם (כדף נ ד ע ש אמר מד ר לפג רקב ד על אצרקם גמורים שד ב דם למחות
ב ר דרשעם ולא מ חו ו אמר רקב ר גלה  1רוע לפג שאם מחו לא קבלו מרם אמרד
למג (מד ד) רכש ע אם לפגך גלו לפנ רם מ גלו 1כ 1עי ש ומכאן חשוכד לאוחן
דג ל ש אמדו דלא אק כ דעו לתקן רעולם וע ז לא וכיחו כלל ויחג פו לרשע ם ז
דם מחו קם כמעש דם ונותנים ר לפושע ם ודן רמד מהריב עולס (גם אם בשם
צר ק ם כנו א ע) חדו תשו על טענחס שלא וב חו כ מס לא לא ישמעו לרם ודלא
של רקב גלו לפנ דם מי גלו כגן וגם לא מ ר בס שש כדו לחקן
אם ל
ידא קאמר רק מ ש ש בדו למחוח ד נו בדרך מחאד כדא דחזקת רבת ם
פנד
רעולם
בב ב גם אם ראחר דגזלן ושר נשדרו וחומס בו ואק בירו לסלקו משם לע ע עכ פ
דוא מוחד ומודיע כ גזולר רוא כדו וכלודוא עומד במחאתו כשיבא דעח לדוצ א
דגדלד מתח חמד בו כדלכר
וד"נ כן כ א כפ כחו  1כולתו יצווח ככרוב א על רפידצד רנעקרח יעכ"פ חקן
דם אשר
ויפערל אצל א או אול אצל אחד מיעט ם ג כ ברא ועב פ כשב א
מןרשי
דבל לדם ר
ד קורא קיים כן למחות יד עדית ומחאות מצטרפות לפעםם לתק
ר נש ס שבח שם כל מ שיש בדו למחוח בכל דעולם
רמכשול מקרב ישראל ואמרי ני
כולו ובע כ לא מ רי במלך גדול רמושל בכל רעולם כולו כ כמעט לא ר כן בישראל
,זולת שלמד דמלך ע ר) רק ידיד כן לעח'ר ב ב מלך רמשיח א"ו דמיות רק באנשם
כערכת כל מ שיש כירו למחות אם א ש פשוט כמכוש בזר כפרט רב או ם ערש
תר"י אמשם דסריס למשמעתו למחות בכל כחו מד דאפשר וטש מחו כ א וא א ש על
מתגרו וא ש על דגלו אז יצטרפו ככל רעולם כולו למחות ולתקן כגז ואם לא רקולר
הלט בצוארו ח ו כמבואר טגמ ח ב ופשוט ודנד ב רושלם שכת שם (סוף פ"ר) שכל
מי שם פוק בידו למחוח ואגו סוחר קלקלתו תלףי בז ודיגו נתפס דאמדו בש ס כבל
ראמד בירושלמי קלקלהו חלדי בו כאלו עשאד רוע כעצמו לעמות דאלו ח"ו כס ש שם
מפרותי דירושלמ רפש טות (ועי בזוד"ק כרע מ ם בהעלותך,דף קנ"ג ע"כ) שזרו בת
קיד"ב טמא דלא אדרך בשל חות לאידוש כת ובתא רק אשתדל כשקצים שנקראו עם
רחיץ שקץ כגץ ממונא דלפון דים מארבת ממון דוס מחניפם ולא מוכיחם עיי"ש עוד
ברע"מ וחבץ ומירי שס שזדו רי נ ס חבל משיח שנאמד תברדוויחלכנו ףצרפורכים
ודרשיעו רשע ם ובו ודם"] ועשן כרסכ"ם (רל דיעות פרק ר דל ת) כ בדברי שםם

אי

יע

י

ש"ח

אגרות שפירין

סובןמטייא כי ממכתביי יא מיני ופא מקצתייא ידפיסו מאומהכי אינס
נותן  1ם דסכמר 1ד רכות בשנים וכפרס :מקים שיש עוררים וזכות התורה
יעם-ד ין והזרעו ש שוב ו תקן במוקדם יסכה 'תקון לוים
ידידוש ת

דניי

רטט
א
ש
ט
א
ק
נ
ו
ס
ב
תרצ
ב ד יום ד ח אדר ב
ע
י
אי
כבוד ירידי הרב זכו
אחרט ה הנה סרסתםצויך ידידינו הסופרדכויי את דמכתכ פלסתר
שב איוד כיב כופר מנאצי וכו (בשם פיתקא מן השסים) חדיויתיכדובעיר
ד שמר דוי  -בעונות הדור  -אך 'פרא כעיני כי בעיד רבתי בדיעות
דסצא תטצא שוטה כח -אשד 'חשוב יאיש כמזנ' פתי יאמין לכי דבר ב1ה
ואדנדן סיתא דמקוכל בדי חסידים הזקנים ת ח טאבותידם היו אצל
דקדושים רבותינו צרבי מיוביין והירודי ספרשיסחא1י.ע כי שמו באמתחת
הרבי מיובייןזייע פעקא פיתקא מן השמים מזויפת כזוע"י מחכורות שונאיו

י

אס דובח את חברז ולא חזר בו כסתר מכל מן אותו כרבס ומפרסםן חטאו ומחרפן

אהתו כפניו ומבזין ומקללק אותו עד שיחגור לטוטב כמו ויעשו בל דנביא ס כישראל

עב ל דרמב ס  1ל ואנן מד כעג אבתרי וב ז מ ר דרמב ם כחטא של חיך מב ש אם
עושק חטא שרוא מכשול לרב ס וחטא רכלל אף נא לגו כ חטאנו אס ח"ו לא נמחד
ככל לבבנו ונטשנו
ופו אמרו דסכל ס כ ראו לנפשותס למחות מפז עברות שב ום כנ"ל ומי רמר
לדוב ח (נענודפסיד שנידף) ונדנד טענה רכל שאינם עפ דהידד רגר עז אהז"ל
ב ומא (יך פ ז ע"א) דכל דמזכר את דרכים אק חטא נא על דו א כ זכר ע ז עוד
לתקן חטא עצמו ועף מ"ש בחי חמשד מאמרות (כמאמד דלקוטות אות ס א) ועב פ
לא וכיחו
רטרפ םידי רמוכיה ס באמרם כ ת ראו כעצמם טעכירות שבידם כס ועיי
וכ וצא כגז רצד עוכרים על ולא מס את לכנ אחו בלבנו וראותן לקפח את רגלם
נכאילק של כדזל זכואירי כמס טורדלגבי דנורחיס מדמלחמד נ דמד ע"ז חוטאים
ומחטיאים אח ררכים ע שרכוש רעתם לרות רודפ שלמוגי*ם וכאסח כהוכ ב"פ
במקרא א 1שלום אמר ר לרשעים (וכמו שכתבנו כ פ כחיבה-נו) וע -ז יאמרו מהשתקו
רנון ש"מ רגיהא לדו תתחזקו מעומדם עוד וחד ח-ו כירוע ומוכן ד יעזרו לעמוד
בגרר ובפרץ ומכד לדתגלות כיה פרן כב"א
א) רבינו קיבל אז מבתם מאי כשד פהקא מן רשמיךיכ
ו וחמר שכשמיס נרתם
ד
ג
נ
כ
ג
ר
ד
ת
ו
מ
ל
ו
ע
כ
מאוד מתורתו ועכח.תו ובו אך דא עקא מר שמרעיש
רראשי
דנזדע בעמידתו חמ ר לצר רמינ מ ור ז אנו רצר ומקובל כשמט וכו וצ"ו סובכ מבחב
דוד בפרם בנד

אגיות שפירין

%ט

(ודטעשה קצת באר כ ת ואכמ') כתובה קיך ואח כ גודע ים רכס  4ם
ב הזך נשתמד ר  4אח כ
הא" 1שכחכובן ובו וחתן סופר א ס,ובי ; .דכות
אב" כאן 'א כנו"דע מ ש ה 'ז עונש זה ר כ א צ להט ר את דתו
ו
שמעאי או נוצר :שדזא ממאמנ  -מנ קוק זכו ורעדת ד,א מסיא
מן וכו ר ל
ו והנבא קדהוא
ועוד זחת הצרי מאזר אך שמויצחזק את העולםהעיו
י ג 4ץ את
 1ע ובעגן הסק ואפס קצה התע,ותז אן מקום "חרוט בחרםע
רגש מורש יבב אך זאת אזכ ר ס ש אאזמזר חק ז"ע מפה כעמה ם שם
שימה תחת א הש ח ם דנורא ם וגרסו כ בעת ה חוד הודה ותמר שויד
מזה מש ח דנד מ ד נהכמר ונסתר כך אדבר עד כ כוים כחשו ואמרו 'א
ה תה בזה דכו וגם שאט אנש רמק,ם ואמרו וכוי) וכאשר טף הדבר מע קרא
שידד ס כעת אתכם א עד שתגיה באגצ כ כ וד"ר

עי

י

י

חייט אלעזר שפירא

יום ב ויק פ תרצד טונקאמש יע א

ב-ב דרכג הסופ"ג החסיד דמפורמם ה שיש מ ק דוב
כבודידיגחבי

בער ע"רמאן גיא
ביאנצב ב
שיבט ם עדי ע-
מכתבו ,דגני "השיב מפני דכבוד  -ראשית ברכת מניא מבא
ינשוראגייע
יתו תה עבנ שיהיו יאויוש ט ורזיוג יעיה פד בכי הפיר,שים
נב
וכסם וישבע נחת מרם מכ 4יז ח בב" מייי דמיטב בכ 9ובב ובשארי
י ת בעדו ישיח עזר מקודש בקרובבכיי אנ"ש
רדברים בודאי תפניתי.הש
בכי יגשמע תתבשר ב ם בקרוב
י המים דח תם בברכת :איא סבא ושובט ם
חש ם כ

"

יים

שפ-א

אלע-
הע 9בחים ושמם

ע"תפ

ותעדו שקש ץיפ

וגו

עשב עדכתחר רפד

א) כט ר משר שמת %שרב ב"סט-ר קחתן רמו ד מרתי צב שתבורץ מס רט
של ח "כ כמק לסד ב ש כח רגאק בעל מררם זרק ק %אף וטד מנטרו דרעק
שםקימר דת חשתן ממתאישר פטר
נדל זדקש ופיט ש %תושע
כ ח אהר חבר משר דברים ערכים ב ח פאר וכבוד הכדנו לחיים

זהי

אגרות שפירין
רפא
בד

א 4יקרת כבוד דעוסקין בצרב צ כור באמונר וכן כדם פיוחי
-רחמנא וריד ,בחרד ונעיר וכא'

ט:תבכס מאסון תם דשנ

י

כצרוך צד ר דכסף סךעכועי

בם מבקדש ם

תכן חיות טצוקי דיכם ס 4מעבד ע"נם דח ב ממי "פקח ידעךד
ע 4קום מוסעת רשרד רקד שד ואתםאי תראחאי תחתו מקרת רם-אם
אתכם סד נם כי זד בכי" :די ושמא בר עדיך כי מום-ות 'יסוד רתרד

י ידכם כוודאי ומק אםיגיע 4דכ 4י -וא ספק אחדמני איף
ברבים יתעזרוע
ובמקום אשר סנגדט ומנגד דתורד עובדים בכי כ"י קרב בכח דשאן אט
מתעכבים בשאירות ובררשית ובחק רות שונות וד"א קי בדרבנן עבדגן
ע גדא ואחכ מותבינין תטבתא ואםי' 1,הב  44אחד דןדעל גרמת רזקאזי
גם
4א יפםהיו את תביעתם גם אחרי חשר אתם תרי מ ,דזריזן
אחכ יוכ 4יתבוע איזהו אהוזין מדכנסתכם כ ,וחם והם וד'מעקמדידמיב
ייד ם
חכוקית וירא ת בדשרפד שריפת בתי ת ת בוכ ,ודננ מסי ם בכתב ידי
י יזחיבי יא יתואר כחרר ע4י ג4ון
ממש דן יותר מדכתוכ בזר כתיבע
טדי ערך ונתיצת דמצור רבד 4דצית יתר דפייסד ,כ ם שב בזד אמת וצדק

י

דירכם דורש שממכס ומגבתכם כי ד מים

ףה כ רביב בשויי המכתב

חייםאיעזר שפירא

מהנדרת הישיבה מיס

א אמור תרצ א]

בד
גם אני אביע רגשי תודתי מקרב לב ארבד וברבד סרובה ואין לשער
ולתאר טדל המצוד כת ת כנגד כוים ובפרס ביזטיבד רכתי דרכי תשיבד
א צ יבאר  -בערי  -ובקשה ע 4העתידיוסיף אומץ לדיות עושה ומעשה
ושכרו כפוי מן דרומים גברכד וחיים עד ביאגצבב ושוכם ם

הייםאיעזר שפירא

א) רוא סובב ע"ד תכרך חומכ תורד ככרוקלץ נ (שהמכו ררכר יש כות כאונגארין
וטשעכאסלאווקי) וקבעו ככת אחכ כאמעריקא קופסאות לתכליתזר וע ז צאו לערער
מכולל שומר רחומות כ דוב רשגח גבול לדכולל וע ז דשכו דרבנים דגאונ ם דמדינת
איננאו-ן שאן שום חשע ע ז כלל ברד"ר באמעייקע וכן עושים ככמר קדלות
במדינתינו ואלר דרברם אשר כחבו עד-ז (כשנת חרפ"ח) ד מאר בערענסאס תוסס
שימלט פרעסבודג סעמידאל סאטמאד כאטערקעס נאריפאלא אונצרארף קירכדאדף
דעלמיץ כעריחא אתויאראש רעווא סעקעלדעט אועוואר קוקנוורדיץ ועוד
 )1ע"כ כתף רבוהב ומכאן כ רכיך בב "ק

אגרות שפירין
בד

[עוד כנ  %סיום ד חיי

שטם תרצדן

גם אני אעורר בבקשה רבד וכפקד כי יובתינו דרנה דרכי תשובר
רעומדת כרום מעיתך -רוחני וכטצב דגשתי הו כמעם ,בו כי אין יחם
ידגחורים יפ ת'מדי תורד ויד א וכמספרם רבבייע ד נא 'רחם ידומיף
אימץכפיי כפלים ישכר כפויס ,דפס ם בברכך וחיים 4כלרעישים לטוגד
עד ביאנצבב א ושוכם ם

חיים אלעזר שפירא
רכב

נד טעקאמש ד 4ם חקת כיק תרצד 4פ ק
שיום וברכך ברבף ידטקכר עכבך רנמדים ורנדיב ם אורב ושיחר
צ1
תורר אנש ריקרים והחביבים געריף י
היות שדעייות וגדרים ונדבות בכי בתי טדדשות שבעירעואי בפ פנחס
שבוע דבעל מ מוקמר וטוקדש גם בשגר הדן כמובדינרשי אשתקד ידחזקת
י דלתי רתורר
גגי הישיבה רבתי דרכי תשובה דהו אשר שוקדיםע
") משנח חדצ"ד קבעו אקרן ט רקדלר שבכל שנד ושנד ר מוקדש ש ק פ פנחס
עבוד ר הרבד ורבנו דרפיס מבתם פרט דלל בזד [דרכר חד ח מר שאמררבינו בפת חת
דיש בד או כסום מסכת מר שלמדו בד ש בר מובא בדברי חורר וארשום בור דבר א
מד ת מדדורא ר (אוח ס ז)]
ארשום קצת ממד שאמרח בפתחת ל מור רשיבר רכת ד "ו בעד" רנד דוד
מלכנו "מר בהדלס חבל רשעים עזדנ ומדהך לא שבחח זזנד צריםס לדבק גי גל ס
מורד דרך לעם שורון ובפרט כזר במומוד חממא אפי שרוא ללומד תורד
אתדךלם דו
" בנפשם בנס ונות רב ם שיצמרו רעבון על דם (במוס בעור ר בגלות דמר
נעמדו
ודארוך ורדוד ראחרון בחבל מש ח דאלו דגרולם ורנודא ם מכל צד ר רחמנו רצילנו
ך לא שכחחי כ דלא בטבע גנ"א
ויגאלנו ב"ב) ואך כ כזד חבל רשעם עודם הירח
ועורקידם דוא אם רדפודו ר"ל בחבל רשעם או כחלש כח וכדונן ואך זבל לד זה
כי
ם יצב ז חורתך לא שבחת אס ע" מעש נס ם זדו לא וכל ללמוד
ע" חבל ר12ע
לאחדים אץ למרץ ממעשי נס ם ואם רחפאר ח ו כ ש לו עורקם טובים ובדלח
כיעד שלא דק לעורקו תכרתו גם כל דרד פות רשע ם וחבל צרות שעמדו
גופא כ"כ
עלץ רנר ודו לא עמל ללמוד לאחרים אשד רובם ככולם חלרסף דמזג וגח ועורק רם
באשר כ 17למד דמלך
חכדונם נחלשרט ע" רייפות בג ל וח  1לדחפאר עצמו
" ידללך זד ב"פיך
ל)
ב( %כמוסר שלמד מאביו רמלך יחמיד
ול"
רנד בשרוא ם רדיפות וחבל רשע ס ר ל באשר נודע מך
א וחרא "ל הוד כי
ל"על ישיבתנו ררמר דע וע "ז שפילו בחנוכקיף לפס כנ א יעשו וע"ז הבור
שעמדו

שמג

אגרות שפירין

וד'דאד מד1דד בקתמדד גד 'ה ג נ שורות ד'" יוצאים חניתת'שכי או א
אשר ידב הת רד בקרב יראך נא ידתאסן בב" כק כוונתו יגדור וכנדב
בשביב -כרנדוי נחוץדיו וכדאי רוא זכות תור ק שתת כ' דמםיעים
יק סד ש תכרכו בעושר וכבוד כסס
נזכך 'כיאת נצ כסררה דיך ,אמן

עי

חיים אלעזר שפירא

רכל כענ רדמון דן כעגנ מרנטת רנדור ס שלנו ודן בעזן שלמדו קלות ממעש
ך ש בר אשר מנגד לנו כמובן (ד דפוך לכם לטוכד כ כ)י
ע ז ש לנו לחשוב בשני
ררכ ם ואופג ם א) כ דוא זד לעומת זד עשר אלקם כראות דם א כר פעולתנו לעשות
פעל ם לתורד ולדעמ ד ככל זמן למננו חלסדים ה ח ויו"א ע נ ומד מתגברים
כנגדנו כתחבולות שוא לרחל ש ולכסל ולפזות כח רתורר כנ ל כ) ל כ רוא זד
כמש כ רז ל כברכות אם דואר אדט ש טוו-ם נאים עלו יפשפש במעש 1ע כ אס
נחשוד באופן א רנו ע ז פן כא נאור כלבם בראותם כל מז מותם ותבולותם לרעתנו

וככח ר ש כד כפרט ואז נראר ונוב ח מור עד במד גרול כחנו לדגרל תורד ולדאר רד
ולררנות גבול דקדושד וע  1קנאו עלנו רמד לפרוע פעולחנו כנ ל ונם ע  1לא
נפשפש נמעטנו (ננ ל ממס כרכות ,לתוש שדוא ע עולתנו נא צעצוע כענן כת
ש בתנו ואם בא ם לדי גאור בג ל ע משכד תלמודו כשאדו ל בפסח ם (דף ס ו) כל
רמתדר תלמודו משהכח מרו ח"ש רוד מלכנו(לידך מוסר לח ח ומנרג שיבר ובדנד)
חבל רשעם עודנ (ואעפ כ לא חשכת לדחגאוח ע כנ ל רק אדרבא פשפשת במעש
כ( 1ונדו דא כ) תורתך לא שכחת (כ אס ר=ח מתירר ע גודל כח ד(יגוד ודקם ם
אז ד חלמזדז משהכח ח"ו גג ל מש"ס 0סה ס) משא נ נשלא חשב כן לדהגאוה כס
עוד זאת רא ת לעודד אתכם ולדוב ח לכם אדוב אח (רמלמדם דע ) וע
כרכרנו כד ת מרדויא ג אוח ל ד ואות ע דןכי דנד כבר רזדרתי על אודות רתנדגות
דכחוריס דן כעמן דחפלר ודן כענין דש נד ודן ככל דרכ דם כ אם ראו הע"ד וגם
דכעד ב אם בחוד מר ש כד רכת ד  1מדבר כעת רתפלד או רשם ע כקול ואן עונר
אמן בראו דלא מד עשו איעכ דקר דמון עם ויאמרו רותרד דרצועד כבר רודר על
ככר רבינו דדמב ם ז ל (כדל דיעות) ור א מרחו ל על דחנדגות ח"ח שלא דיר ככלל
כעינ דכריות כדתנרגותו וכזד יש לחרץ מד שקשר לכאורד
משג א ובו מבזרדמויי
על דבר רנא במם ומא (ע כ ע כ) במטותא מ נהכו דלא חרחו חרתי גירכם עי"ש
בם י ולכאורד קדד דבון דקף"ל דל מור דתורד דמאוד שבר מחזיר למוטב וכע כ
יושד חשוכד עוד כחיו סרם ישככו כיח מוער לכל ח ואם נטיבו כחשובד כ א כח ם
ח ותם רלא אז פטרו מגיהנם (וכס-ש דדמב"ם ברל תשוכר) א"ו רמשום שאם תנדגו
בואף אז ר נכלל חוטא ומחטיא אח ררכים כנ"ל (נשריאים ואדכא מוכק פתם-ג
שןל
)" -ל בחוטא ומחטיא את ררבים דאק מסם קק בידו לעשות חשובר א"נ שוב לא
כ
השבו ועהו רקמו ג'דטם כבוא פקודתם ע כ דזד רם שפיד רבא על דח)]-נוחם רלא תירתו
הדתי גידנם כמ דש"י ייזרע ללמוד וללמד לשמור ולעשות מחוך נחת וכס"ס

י

ים

יקי

ולביאגצככ"א

י

אברות ששירין

שסי

רכג

בד ים ג עשב חרפ כ מבקאמל יעא
כבוד ידידיי היקרים ררבנם רעופללם חן ש הנגידים ובו יטוכס ם
ודצלחד

הנד לכקשככ בעד דטוכץ יירט ררבנ המשלג מ ה מ אפרש גש שןב
כמחנכם")ע ד דכצעקתד הבאר א"י ובאסת דואעויה נדולרבעיני העורם
אשר קדדו בדרך בדיותו במרחק בעיר ווינאעד מחית בנו ויצאתם אז נגדו
שו ב אחר 'קפח חיותו ודכנסת פרנסתו ומרבד שדוא איסור עפ9
,קבי
רתורד שישחומ רשןב דשני מרם ננמר בד ת בעיכםובינייהר אפריםגי
הנני מבקשכם מצידיגכ ימובת הנל יעמוד לימינו ו*סובת ,ע ד פשרדשיא
יחמר מפרנסתו ושכרכםכפוי מן רשמים גם אחזיקיבם טוכד בעד זד בעדי
י ככר
והנני ידדו ש וטובתכם וטוקירכם דמבקשכם ע

חייםאיעזר

שפ*רא

רטד
ב ד ום ב ואתר תחזה תרצ ב מונקאטש יע א
אדטהו אענד ,לא אדעדו וברכת ,חוכטם אברכהו לדהג וכר
יתשו יקרתו ע ר דרב ר שמרי הענדיער הכהן די
אשר גם אני
דכרתיו ית"ח שיש בו דיעה שיוצא מתחת ידו כתב יד התרת רוראד
משכידר דמונקאמש פה עירנ יצו ובראשם חתום הרב דגאון סו ד דוד
שייעמ 4די 1רנה זר דברדינא רבא בד צ שית וראויים רם יסמוך עתידם
אפי שיא בשעת דדחק ודשי ת יעזור לב מיחץ זו דדחק בריתם מרחוק
ויקרבנו ית ש בביאגצב ב יתוך ארצהיק וכבוד מרכותו ית ש עיינו יופיע
בקרוב ושוכמ"ס
,פס~יר*פ

,".

זץייבפוביעזך

א) בק מוואלווא בס של דר ח סו ר וסף רהכמאן (מנייטש שד משב קאיל
רבות ע כעל שם שלמר ודרכי חשובד ומגחת אלעזר של"ת "ג גיסן חרע"ס) בס של
דנמו"ד משד אדרן ר"מ ז ל שד אכר ק נארטאנץ וכסוף סו מת"י ומ ג כירושלם
חום-כן "א תצח חדל כעדמח ס ארץ חמדד על ברגת דגדגן וע ש בדקדסד ריחום
סשפ (ונזכר כשו"ת דבבר~י ח ם ח ב  1ד סי ס"ס תחו ס ס ג ד) דר אפדתהיגיל
טל"ח ר-ח איר חור ת ואח  1דר"ח דנגיד סו ד וואלף ר"מ טקאשף סחסקץ הגינו
גדרנ שקד ש י"ג סיון תש"ד ר ד
א) עס"ש ב 4רל"ח

שדם

אגרות שפירין
רכה

תרצד סתקאטש יעא

ב ה ןם נ ראשי הסטות
פ"? בדרבן דחו ש דמשיא מש ק מ דוד 'טטערנהע5י" נ
שנם ם

אם מ אץ דרכי יבש בכת בש בכסואיו

ובפרט ממיט ח 14אשר מקו ם

בעוד ר כל דבמחות חכו  4בסוף סוטה בפ חיק וסוף סיום כתובות עיירם
עתדי האמת נעדרת זרו כס"א מזכן רמ4דו) יאין דרבי 4בא במליצות
לדפריז דיצות ע4פני חצות זוית כמקומותוענינים נחיצות אך מחמת ארבת
בס שחי ה
 .מ אהבת רתורד בראותי כי רוא הו ב בזכרונו ועגנו 'דפ4יא
בעדי ועדיו כנאון י'תפארת ודנם בעד בקי בתהפוכות למנים עתה כין
עתר מזב 4דתקשר בנכבדות בהו 4
בחז  4בין בארץ דוא יפמן 4ענד בודאי
כי שם באד קזיפניו אין תכ'.ת שישאר בתמודו ויראתו סחטת כטד טעמים
כעךמ פרנסתו וכיוצא משא כ בחו" כס רשידוך דג' אן
עית4.י
מו
בדיד
נכבדות טב יותר בעודי ודי בזד בש מת חוזת
שמדבריםבי
והש .ת.עזרים ביסים דא' 1בשמחת שדא" בביאת המאי בנין אר אל

.

בב

ושובט ם

ר שפירגד
חייהאיעי
רכו
בר אור ילם ד ראד תרצד פיטמאן
כוח ט 4יד נ רב כריכה מחזיק ברכה דחריף ובקי "1ט ם ופיסןם
רמופ"א באנשים בנש ק סו ד יצחק שטערנהעי 5הי 1ח) שיכםס
עדי עד ביאנצבב בב
דניענו מכתבר יבשביל ארבת התורד יארבת אבותיך אשיבר בזד אך
בקצרך ע ד רנכבדות ןסאי] גרב רחריף ובקי סו ר צבי 4יססינ גי

.

א) ע כטכתב דסמוך אח"ז ברג"ד א
נ) עף ס-ש רבעו באריכות כד"א ח ב אוח צ-ר עף ש
א) יליד צאמ כן לרר כנש ק דוד נמצאנו ואס כ עלך לאי עב כ ושם ס כ
ודרפ ס קו מגילת יוחסן (בארדונ תרפ"ח] ונם-ח בסר ס כוכב וצחק ח א ע""ש] נכד
לרגו ק דר-ש מרקלסכורג ררם ם מדומנוכ כעל ישטח משד ועוד בשחר טל ילדותו
רכ"ר במכתב רגנו לאביו)
כא ללמוד לסונקאטש רב ר די מחבבו טאוד (עי
בד כסונקאסש דרבד חר-תומביאו ררגד מעסים נכתב  1ור כמד שנים ראש רבסש

אגרות שפירין

שטה

מדעברעדןח רנר ראוי ידרבד בהוצאותידשיגיירוריונ רנל אךאיננייודע
אם הנ רוצה יהיות בכיי דנוסעים יאה ק בבחרותם דסמ שוסעם (רובם
ככוים) וחושש הוא דאריק בתר שמא ולא בתר פעסא
וע ד ד ת שכתבת מדמ"רר דברים (פרשך ב סי יגד) כל צרד שישרא4
ואו ר שותפים כה צרה וכי צרד שי.שראי עצמן אינה צרה (נ הפי היינו
צרות רעבון וממפה שי כ4ונעוים יכ 4בג א ואפי ש %חזירים מזרים
כמי
כדאיתא בשים תענית (כ אע ב)
תעלתג כ משום דנם םעירם דומיןיננתי
ושןע לאו חסי תקע 1סעי נ)ע כ דוא צרה) וכל צרה שהוא של ישראל עלסן
דייש שאבותינו עומדיםבעדינוונם זכות דמצוד
אינך צרה כמו בשושן
ונ,י
ת העורם דשכיח היויקא ונגדהמבע ,ומובן שפיר
צר
שנצ
(משא כ ברעבון ומשה
לק מ
ום ש יהקשות בחסיה דאיך ס,תר כשמוח בצרות הבירו עב יאידעת.
היכו כ זד במד ר ואם מ"ט בשם ספר מיאסת מחשבת ז א מאחזי ויש
.ישכו עכ"ז בדוחק אך סר שב וטובת רבות חציינון זר בוודאי לא לישרא4
כשר נאמר וכקנאות ח  1רק מאמרהעזים והגירים ויתר דדברים נדברבביתי

י

י

י

אי ר ושובטם

חיים אלעזר שפירא
רכז

ב ה יום ג פ תצא תרצ ה מינקחטש יעא
כנוד ידידיה אנ"מ איש כפי מהוו.בורך הרבניםרנגידים התופינים
וחסידים וכר ה ציידם יחי יאוישטזא עד כיאנצב ב כרוב נחת
וררחבה ושוכםס
הנד אין דרכי יכה במלהגות ויפזר המצות
יפני חצות אך מצאתי א"ע
ע
כמחויב בדבר קצת לתת והסוכת תעודת .כפי בקשתו ה ה הרבני הסופלנ
דדמיס אז כמכ"ע חר ח שיצאו אז לאור ואח כ דו"ל כעצמו מב ע בשם רכוככ אשר
דשחחסו בו כמר גדדלים (וכן לאחר דמלחמד דו ל פד כרוחק עוד"פ קו רכוככ,
לאחר רמלחמד ד אב ד זאלצכורג וררנ דקדל שאד פ כבאלט מאד דרטיס ג ח שו"ת
כוכבי יצחק (ונסוכם כיאורים ברושלם) נפטר כ ח נמן הש מ
ב) מדעכדעצק חלד כשזח תדע ו למר ככבד ההנכוה ואח כ אצל רבעו כנשכח
דרכי תשוכר וגהעלד לראש קייכד שטר [ביחר עם דגמו"ד דוד קליק יליד מוגקאסש
מח"ט נת ארדם על טושו"ע או ח זפסר נרושליט ע'ד"ק ט"ו כסלו תש"ל ומנו"כ
נרום רד רזתס) ושא אח כח וגטו ד אלי כץ ד "ד אכד"ק זאטק ונחטנר לאכד"ק

אגרות שפירין

ש%

החסיד הו ס סו ר ראובןחיים וויינבערגער נ-או ביודעי ומכירי קאמינא
סימי נעריי ועד עתה היא ואבית 1.חסידים מופ'גים ויר א דעירנו וזקעה.
דרב ד"סיד דמפורסם מו ד שימד רכהן שוב זצ' ועתה הגיעעיין צרות
בנותיו שדגיעו תרקן כגודרד'זין זו דדחק אין יכסף מוצא יהשיא) בכבוד
וכראוי "בניו שדם ת ח כעדיי ,ע כ גא ירחטדו ויתת 4ן תמיכד 'דכנסת
כיר בדרך כבוד וזכות רמציה יניט עיינו בכל משאותינו וכפרם ביס
דרצון רקדדשים האי "רחמים וכרצת יליסיעך קרובה בב
כ ד דמדבר בצדקד מותב וחותם יום הב פד ק דג' בברכת כוח מ

י

וש"מ ם

חייפאיעזר שפירא
רכת

בד
הרב דגאון זכו שיים א עדי עד ביאנצבב א בכ יפו

כבוד ידינש
לגיעני מכתבו דיינו כתיבת ,ע 4ספרו הנחמד כאר .רודד ששלח למנד
ברב תודד זכו וכפי שנגמעתי מב ק אאמדר ז ע מאוד חביבבעינז מ' ועשר

י

חבור ע' סר ק חרדםויע יאכמ זד 'י בדרך העברד הרבד דברות אך
וכף אי ,באפשרי ידאצי עת וידאריך בכתובים ודשי ת יע,רדו ויצייחרו
'זכוח את הרבים יכו
זהנגי הזתס בברכת ינודד ידיד שתן'ט כ 4דיסיס

חייםאיעזר שתירא

טארפא בשנת חצר ח דדפ ס דר צ רנו ספר 'ד סופר בעגנ קדש ם וכל דלומדים
דפלגו אז כשכח ספרו נדרג עקד"ש ג מון חש ר ד ד
א) בן לאא"ז מו ד צחק צב [חתן לררמו ר שלמר רבדן שו ב עם ש כס א
ברג ד אות ג) של ח כ טבח תרג ד כן לסו ר אשר ועל גוב ר מרדכ)של ח א
רססו תרט"ו(ד
 .לו ספר כתב וחמק ער למדרש א ומרר ם פאדאוואז ל ועור) דר ח
דג ל דדם ם ב ח ספר הי ראובן (סוגקאטש מרצ ו צ ח בררך אגדר נסטר ח סון
חש-ג

סשוגסיךלחאיוטץ

ד

ן

א) נכתב לדד ג וכו מו"ר חים לייכ דיסש דומ"ץ כמאקאעא נפטר ח חשרי

חדר-ת

אגרות שפירין

שפז

רכס

בד ד בדע'תך תרפא מנקאמש יעא
תר הכלזרד דואת 'עד בבג יוראי אשר רמזכז ש ב ר  1האברך
המשיא טש זוח מזד בןציתקאייש ני"אחז טעשי אבותו ד א אבו
ר שלו קא יש ז  4שאיתמחי גברא ויתמחי קמע דסת ם
דמ"יכ דתסי
עככל מן ק סם כן 4נא מ שבם
המידם ע4ידו שדי אק ט'א בזה"
ארע מש-לס צחאצל אכו המתנור רדגבעל אש שראל ס ו-ה
ם ח ע מג ד ם מירקס ת"מנ ם תחב במכתבע-
א עד ם ת
דעת רב ע ר קיש
עלב לתר
בדל אך תג ק רמה"עם כס
שמדאו מ טעותם אדר דנדי
אן לסמק
ע שלשד הוים תל דג מגדןשלשחן
מכש ,ואשר כחב כי
דוךיעשו מלאבח ד ברם לדוג א מתח טעחים שוא ם באה
על רם מעתד כלל כ א
אחר דרגד גפ א ו שעברו ודגדוו כח פוץ א כ אן בדם כדי טמכד
ב) זד לשל רב מ באוח ח-ם ס ל ט ס ק א ע דדסחיים רנד מצאת א ע ~חד
כמחו ב לדציע ולעורר על מדל דמכשלד בעוד ר כחפ לן ומזחות וט ת למ וסקתד
סח ס בסתם מם 'מא ר רוע לו רסופר ל דא א חרד כמלאכתו מלאכת שם ם כ אם
דקתד מדחגרץ שמוכחן לדשתכר ורמד קם א ש מפ איש אפ מפ ענד זמו שמחד
ככד מסתרככו ררכרים רעומרם ברומו של עולמות עלונ ם וכב א אלו דעוסק ם בדם
לזד אס מ וכד לדעצ ח מקחם זחכוומ תעעך
מזלזלן בדם חד ,7ד מלצו
ן סחורתם ואמרץ קדוש לעומתם ברוך אמרו ודרכם לשלוח
"מלן ומקבלן דן מן'י
למרחק ם רשמד חשבו לממתקם ולא דעו כ מ ם גממם בטעם מחיק ס וכבר ?וחח
כך קמא זללזדרעל דסתד-ם עי כדכת וקב דלנריזס ל בסע כ,חללנך
צרך לד ות מאוד רא שמם וחרד לדבר רשם דמחעסק ככח בח חפ לץ ות קתן ולא כמו
עבשז כמד שפריט ועממת ם נעריב דמחלמדים לכתור תפילן כדי שרגילום
ייואח"כ רואך רסופר אם נכתבו כדלכתן בחסריח ו חרות וסג לדו כדב ואח"כ
שעוש
ככחכ

דיג

וי

"י

חי

מנקוין אותן כבת ס ומוכריו אותן ומחשביו לדם רסופרים אותן דמעות בשכר דלםרר
לנער ומרא ם לרם פג ד תר לזמר דרי אע בזד כגומל הסר ם עם דבורים רענים ללמוד
לדם מלאכת רבת כד כחנם ור א מלאכת ד אבל אז' אומר צא שכרם כדפסדם ואדרבא
לא טזנ דם עושים בעצממ כ רוער ראנו ודע בן מנו לשמאלו האן לו שום כונר
נצי
כעולם רק דם כמתעסק ם נכת בר ל פוח דבתב ולא לשם קדושך ושום כונת מצוד
בעולם ודרי עונש דסופד מרזכר שמכושל אח רכריות שממח ם אוחן דחפילץ רפסולין
לרשבח את מקחו ובו כ מן רראוי למ שיש בד נידו למסת כותב
ולא עוד אלא כדי
מדוגה ם אנש אמת שונא בצע בעל תודד רא אלקים וחרדים על דברו בכל עיר
ם
וע ד ונכל פלך וסלך נמו שמממס שוחטים וטרק ם שלא יאמימ לכל דסופרים שאץ
כונתם אלא לדדתח ממון וכו עב ל דלבוש דפווץ לעניננו וע-ן בפס ג הפתיחד לס
ל-ב) פדר טךפר חסר משוחט עי-ש טעמו וגם בס חתן סופד על או"ח (כסוף שעד
בסריס
רטוטפות) בד"ר אודרר גרולר ורבר לדביר מכשול מעם ד ע"ש וכיצ"

שסח

אגרדת ששירין

דנו הויך בדרכיו ודוא ר אוב ,תורר ועוסק בא סנ,ת זר ובעזהי בטחיא יצא
מכשות סתר" מצא רטעי ת שצריכין יתקן ור יעורנו ,מען שטו ותורתו
בתיקן ערם ב נ במ"כ ת שמים בכא

חיים איעזר שניירא

י

ועוד זאת נוסף רער מרובד אשר אספר פר לאח אשר עדעע עוד בתים ותו של
אאמו ר דגאוד ק זצללר ד ונטפל אתו עמו ד ת או רצער לפג ררבד שזם דחילת
לענוד בזר וכמעט שעש מ חמד נע ר א בגאליצען אשר משם אז רוב דסופרים
ודספריס ומא ס ישם ום דמכשלות מרוכן ככולן תתפשטו רמת ם שלדם על פג בל
דמר מת וראיתי ננ על זדם מועטם רסופריס שם שיש לסמוך עלידם ודקלים טרש
לדם פועל ם קל ס שכקל ם ק מ עלה כ כ סולא לאונ ונעשר אז תקנד לדשנ ח
ישום חותמות על רמת ס ר וצא ם מסופרים כשרים ובו וב וצא ואח כ חזר בו ררכ ז ל
דשם כטענות שתות אם כ א ק טספ קדת ות א לחזרתו ד כ עוד ותר מזר ש ע ר
גדולד בל טא (סלאו מא) שמשם וצא ם מת ם לאלפ ם ורכבות ודפ רצר מרובד משם
לאק ש עור וערך וכאותו פרק ד ת חד כווען ובקארלסכאד עם וגאון דעצרם שר
דתדרד מן ד וטף זצ  4אברק סלאנמא (בע ס פורת וסף ומרככת וסף) ושאלתוע ר
רמת ם מסלאנ מא ודשכ ל' נקצרד תשוכר גרורד נתור ררכ כערן כ בל דספרים
ותו מ ד וצא ם משם על פר דמד מת מותר ס לורקם לאשפד ודמד פסולם מדאו רכו
כ זרו כתבו מנותח זקן ורשע ם וכרכר ם ובו וערש ם לרבע ס ומק דוש רשמות מאן
רכר שם כ אום מחז קם ומאםנס כלל כנד ועל כן רחל ט על ד וצא ם כולם משם
ען רסופר ס דשם ד רא ם אשר דמד רמועט ם לא שלחו דחוצר בלל ממלאכתם מלאכת
דקודש כ לא וכלו לדספ ק גם אוש דע ר רגדולד לאלק ם ודגליל רסמוך במובן זד
רצעת רק לדוגמא (וט פר ל רגאון דג ל שכבר פ רמם דדכר במכ ע ולא רוע ל מאומר
י ז סב נ כמדינת מלכותו ע דסופר'ם רמוקר ם ר ל) ונודע ל אז
כעולם ועוד ד לוע
כ כמד גתנו כוודען ופעסס מברו  1שגו דם ת ככתב ד זפ דל משם ותציל1ר אחן כל
שומע שומו שמ ם
דאזי1ו אחי ודע וראו נודל דפ רצר ודבנו ע כוכ ואר כות רגלות בחטא זר אשר
רדב קדלות שראל נכשל ם בעוד ר בם ת וחת לק ומזחוח פסול ם ולא לבד שדמד
קרקפתא דלא מנח תפלן עוד עשו אלפ ם ברברת לכטלר כלאו דלא תשא ובר וכפרט
מסופדים כזעפים נאלם וע כלק"ן דודג של זק  7דלנוש (נסי זד סע א לעני; מסור
ח ל וקרא מן שאנו מאמץ בתורד ומררי פרק עול ואק ראת אלק ם לנגד ע 1ו וכל
שא נו מאמץ ררי מם לא א נו בקשירד שרר אנו חרשת על רקשירד להצוד וכל שאנו
בקש רד א נו בכהיכד עב ל וככד רמד הסופרים רקל ם דמתחדש ם ב מ גן אשר אן
מאםנים כד ובתורתו ולצחוק "שב כענ דם וכלבותם וכמקום שצריכן לקדש רשמות
שנו ויזמרו קפדי עגנת ועוד מעשות מטעתם ל ושק חז מ"ש זק  7כס דדך
פקודיך (כמ"ע דמ'לד חלק דדבור אות ס) לעדן כמזמר-ט ודאפקורסים בעקבתא
דמשיהא כעוד"ך שלא כבדוס במצור זו ורנמולים על דם גריכץ אח כ דטפת דם בדית
עף"ש דבריו נ נעמו ומעתד צריבק לדק ק  1בון רמילד עסק רמהכר (כס" רסיד

,

י

אגרות שפירין
נ ד ד תשרי תרעצו יט31ה סעקאטש יע א
הן דקריב אש ישראי ע 4מזבח אריא' ד ת על תפילות עם כגי
ה במחשבר ומוח אשר דע,ד ע' שמז ארדג
שראייעי 'רצחזגחי
הקסד ח' נ יזש ערוגת דב שם סוד ישראל גרודאני דזמ"ן דק
סידא'זויטזא)
וביקש הסכטת דצךר באיפיישראי וגם דג ש'פגי ספרו הנדוף בשטן הלז
ערת אטר ישי כבר דסכמזת מגדי ישרא' אתנח גברא וא תסחי קמע
וגם אני עינתי נרם כאיורמקימן ע 4שכחים ומצאתי דברים ערב ם ואםכי ם
בחי אמד אץ מון כב ישר דמסכ ם אץ משבין ע' דד וש אך הדבק
במדותע ית ש 'קי ם רצץ ואט אעעדיבאת ע כ -4סכת בדברי א"ר רר
שיתקבי ירצץ ותפייתי" עין ,רצו ,יפני ארץ כי יעכר 'שנת גאי"ר
ישועה ב ב תר דשנר -ואון יסובר לברכה מפני מרדת קדושת דימים
הקיצר ם יאמר ברכת ד עי בם ח תם חים
בעהח טס דגל פה ק רני

חיינט יולונזר ופפירא

ריא

ב ד "ם ב וארא חרפ א מנקאטיט יעא

כבוד יקרת דאייפ ס רנךד ם ידחסיד ם בק ק זבו צו די
בה

04

כס ם

"014

י

הו שסעתי ותתז בטנ לא שכי ידאמץ עכזדי אער אסרו כ ',ד
דעת אטד בע ב מכם "קחת 'דם רב 'דע יל ממשטרתו את דד צ -מאיהנ
לר חופ משק וט ע"מא אבד רקדיתכם הנשמע מאת כישרא'  :סי
ויא
שברח מחמת המצק מפף רמיחמה דמראה עם עתק שב פעם א
תבקי

ירטף

ימ

ח ברח רק
א פסק דצתך
סעף א) )עבום שמל בד עכר א צ לשי
עאכו כ בסח ס שבודא פסול גם בדיעבד ועתר אח דרע רקמו ודחעוררו אול זכת
דש ת לדצל מדמכשול ממדפכד רזאח ולמוח בזד גדר ם וסיגם ככל כחס ולא נשא
ט
סו א,ם בכל רמעכב בזד ומזכות זר מכד לגאולד מר מרחם ס במדרד דרן

עי

יכ

י ר אבררס ברודא ז ל (אכר ק פפד מ ובעדמח ס אשל
א) וכ
ושדס)לדגאת דמפורסםמ
שנם ד חם ץ ממיאלוךטץ דדפס מש אש "מאל עדת
אמדם
ו
כ
יוס משפחחח כשנת תרנ ד רן ל שז חוברות מב ע חר ת כשם
יעף ש ברקרמד ח
שעף צון

אברות שפירין

שנ

י

מצא דירד.דור בי ניתז חרבואין 4ך אונם נד מזד עיט
ר שנדוי ננד
משמרתו נא רימז יב רא חדי זאתיבם 'פוקר ומכווייחז
דרב דקר'תכם נ נגד וקמו כבוד ויע
מדרך כזר וגם 4הרכ אור כא
תשמרו ינפענם ומאודכם זחד'1
רשתדנ 4ה' אסרדוראד שמד כיבירא אין דוראתו בקדועד
סמך
אם יעשר כדגר דור אער אץ"ו שחר 'בא כזדה אדר לפרון נדרונכוי
שגבנו דראשנים ויש בזד כסד יאזין דאור תא ודרבנן ונס הדיין אשר יבא
שסר כ צריכים אתם יקנף בעת "דיות מזרד דוראד בע רכםי-י רק מי
ש סכים דר צ רנ  4כמבואר בשו ת מדר מ שי ק (א "ה סי  1נ) וכן רארך
וביאר אאסור בטות צב תפארת (ס כנועייש כסי חץ) רבא בתשו דברי
יזצ וכן בער ביארתי ברי כזר דוא
ר כות ימדר אדרביז ( %סי קטז)עי
סי כ) עב בודאי שא ית שראי 4א עגו ש4ד בפרם
בשות מנחא
דרב וד"ן יא יבוא נאת רשותו כני ידשזמע נעם וכטס ושוב
בביאת דטא .נמררד דד ,דיר וטובתכם
ומכד  4שועת יטרא"

ע.

ד ,עוד א -,4ת

.בם

ג.ת

ינ

י

יאי

ח11ם אלונזר י111ירא

א) גס רנאק מראד מ שלא (ע

ס קל ח) כתב ע ד דו ל (תדפס אז) בנד ל
בעוד ח

אל כבוד אצילי ומגדיג קרל עדת ישורק דק"ק ובו יע"א איש איש לפי מדללו
דע"י שחו אין סוף
דנד נא למג דדדגד צ דקדלהכס של ט א כדהנצלוח אחר שמעו שכרצוגכס לחה
למלאות מקומו אשר רוא מוחזק בו ברבנות שמד זד רכות בשנ ם ע א ש זר מכלת
שאלת פו ובלח דסנמחו אשר ע כ כאח בור במזכר"כם את גודל א סר דשנת גבול
רמוחזק כדבר ומזד ר אחנם שבודא כל תדינו לתה לא ש זר ל"1כ על כסא דרבנות
רדור1ר כע רכס עד כא רדבר לרתכתנוח כנכם ובן דררגד צ דג ל של ט א ואם
ן דנד
אתם מצטרע ם לאיש "שד נא לפננם כא17ד שאל א ש כדכד אלקים אז יזק
דרדגד צ של ט א לדוש כ לכם אחד מבגו רמוכשר ם לאותו אצטלא ומנלעג דסכמת
רררגד צ דז ל של ט א אסור לכם יעשות קטנה או גרולד כדבר דוד ובתקות שתשמעו
לדברי אלר דגאמרים באמת למען דשלום עפ רתר ק דננ מכרך אתכם כולכם בכרכר
דמשולשת בתורד כנפשכם וכנפש דידכס מצפר לררמח קרן רתורד כ נ אב ר
בעד ח דתם ום א בא אפר"ת פר קאשוי יצ ו
דק שמואל עגגעל אכר-ק ראדמשילא
כעת כק דגול ם פד ק ק רנ ל

אגרות שפירין

שנ,

ריב

ב ה יים נ שיח
נ 414כן  -ן

ובראשם דיקר מז ה וכן ראש תקדי")

'קר' ת
דנני "דתרות וידזריר
ן קראתי אתכם ,יא באתם"יום המוגבי וכפ .דשואה
יפנ רבידצ דפה ק.ע
אתם רצים 'הח' ירשטים ע כ 'א תעשו שוס דשתנותעד שתםאו ידתה ק
עט כמ חיים ושוםם
ש"אינרוע מפרס רשוב עד אשר תבואו 4דתד ק

חיים אלעזר שפירא

ר"ג

כ ד ד זיי ,פ תרצ א מונקאטש יע א
כב ד יד נ חבבי דרכ דחןב איש חמודות בתורד ובחסידות ובמערת ומדות
תרמיות ונכבדות שלשלת היוחסין דנגד.קר הרוח סו ה אברהם
הכהן ,ר" - 5ה"ש")  -דיו שובט םעדי עד ביאנצב ב
הגיעני מכתבו במועדו ובדוחי שכזע ת שתיים שהן דרבר ע 4באבאציא
ובאת יכיתי בע ד ומד דמועי כמעט יא שסע ע' פ' כה 'עזר דשי ת
כרפו ש מן השמים בביובכי מ' דסיטכ ואניתפיה 'השי ת הבורא רפואות
שיח רפורט מן השמים לד ניחא כת פראדל תחי ונשסע ונתכשר כ מ בכ
ובכיף זה נם מב מ וטכית אכיןז ף דיא אמו תה .מאויו ם דו ח יטובח בכל
עלמם ב ב בישועה בכ"
י שסחת ת"8ת בם דוד טעביי שיחי הנד עימו תחזנד
.עד שאלתוע
מישרים בחי שן ת מנח א (ח א טהיא) בעהי באורך וגם בשיורי טנחה
(הנדפם בסוף מנח א) נוסף'ענין זד וגם בקו מאסר ממח התפיה,בס הסשה
מאמרות) וש ביארתי פ א באורך בדרשה בבירם ד ספרדים 'חסידים בחיטכו
בק משאפ כי זד ט"מ ביקומי אמרים ודברי חיים (ח ב אוחסי ח] בתשוכי
זה נוסח דספרדים דירן (דיית טסה ראריז שנהט החסידים) שנקרא שער
הכויי ודוא ראוי לכל מנרם די"ב שערים היינו כי זהו דרך רבינו הבעש"ט
תיקון דכ4ל וימהר ביאת נצבב עץ
ז"ר ,התפתל כ א ויעבוד רקבעניי

אביי

י

מגליל מזנקאשש
א) דמכתב זכתכ ל
"-ד מא ר אלינור ראפופארט דאררשט"ן מאידעל (מח-ס
א) ר בס של דרסו
שלשלת דזדכ תולרוח זקנו דגר-ק כעל סם כת חכם ם פיעטרקוב חרפ ט וש-ס) במו ד
י חים ח-ב ו"ד ס ל"ט
אוררם אבלי (של-ח ג דחורמ"פ חרמ"ח מובא בשו-תדבי
ושכחב סופר אכר צדק ועודן בדרסו-ר מזחם ארי כרנא רוד לדלאר

84גרווע קשפירין

שני

סעד ע הורד תפ'ד ש ח צרכי רבים שי הכ"י ,דעס ד נרקיס דני

יע ע כסדראיייררגיי רקטנים בזר
והחורר באמת בדרך אבותינוו
האמוג -יזקין 'א סור ממט
וגם כי
ובפרס בנו טיחי הוא כבר מצווך בת דת שאי אביך ט זקניך וט באשר
סלכ ואביו חקניוז' ,מע"ר בקורט רתפייו כממח זד וזקנו רצד ק ר פנהם
ז 4רגד 4,יו פגר ק בעף ישמח מטה זצ 4ד כי דוא מבני היכלא שלוב) ודוא
בירר ג כ מע"ת טסה ספרדשינו בשו ת -ערב משד [סי זן עף ש ע כאיןיו
"שגות וגםיבניו שיחיו ובפרם שטכ' ירסבירין תוכן דענן והחיזוק בזה וכי
שרוא יתפר
א ית ש אכן נם טעם זר טוב יפנין 'ידע
דכא דמך
במסח אבותיו כדי שנם בכ 4דרכיו דע 4דשמרידיות ענישתנו 'מע'יותא די

יפייס

ימביןח

נ) מובא כ ט"פ חוכחח מוסר אוח ט ז רמ' רזיובבם אוח ג עי ש (של ח ד
דחורמ"פ תר"ג) ר חתע של דרמו ד מ כאל סאמוטער (של ח ר ח מנחם אב חק ץ)
שעמו ד רמעשד עם דמקור אצל רכר ק מלוכלן ז ע רמוכא כר ח ח ג אות כ ד
ח ל רב מ שם בב מ (דף ק ח ע א) אחא רבד כר רכ דונא אשכח רקיץ אמר מאן
קיצ תקוץ ענפ אמר בולרו שנ ררכד כר רכ רונא לא אקים זרעא לריר כר רכ
נחמן דנד לא כתק"ם דכורו רק כח ם ח זחו נעוד ז וכן שמעה כמד עג מם כאלו
מרצדיקים מתלמיד רב מ דכעש ט ז ע וכמו אשר א ש א שלח פ תקא ופ נ לר"מ
רקרוש מלוכלקוי ע ודרויש רדוא ר דר ככפר א ,דנורע לנר) במדינת אונגארן וכאשר
מעשרו כמדע (וכמו שרב א
קרא רכנו כקדוש אתיפ תקא דב ר בו כדא ש מדוחו ומי
ך כס אגרא דפרקא ע ש) ואמר כקראו רפ תקא רנן ח ח  1רא ד אך חסר לו מקוד
טררד לטבל 1רזמב דמבא רקחט ל (אשר ד בושו ומכית ב אמס רם לאשר
כבר חפר ו גע ולא מצא מ ם שם בדכפר לר ות מקד בראו ורש ב רמע מזח קדשו
תר לז
כ מעלם וש ר ככת ר 6תם לא במדןדחת) -פר שם
סמר %ר תקער ד 6רממ מם דמקת מאף
צדע שם משרם בתך דמע
כ
הפר
%
פר לו "ת ה מ דת ח ת כף
לד שם כאר מ ט טטא
לו דמקת רחת לסב" ,תר כמר שנם פחאש בשו דמם קש
תשא שם מם
ף
עשו דמם שם ומ -קיל
רשל-
אדע אחכ כ טלק
דקףש
עומי
אחדל כ מץ סתר מחח ממח פיעמת וא ניר ט מ לא
ש רנר רמע
רק גלים שר חיו מב ש במרת וט ע כ לא מקים דכיו של דבר נר רב דתא רק
כל מ חהו בס מדע

"ם

"

י

י" "מ "

תי

מיג"

במיס

יו

נ"

קועעכתפארח נמספ תם שפ דכ עי ד לאשקסזר ומזד אעם שומע
בעמן ג-ל כנם לירד כ
'שמע אלים
כדל אמו תקהי אמו
חסתאו
י לס שמחיק לבע מלטד קל במעשע תדתויו חדו
תמז
אאטו ר וצללר ר שיו
כ יד לאשבן סיר (מדרך דוערד כפ רש ררא משת) וממד א ש שומע מךל אמו
ששע נקל אבע שכשמם וכס ש שמע מ הסר
וקול אמו (דים שדמו"ר

מי

יא

ימ

די

אגרות שפירין

שנו

,י

כס"ת כחתם (תא ח מי ט 11
ואם כי מציגו יהנאון כעי מהנד לי
שאחרי פטירת אב דגר ק -פיארז  4שינד ממסח אבי וחזר 4אשכמ כמנדג
הסד גה שם שסלת מאאסור הגד ק וצי ה ששסע ספ ק רבים הד ח
וצייר ר שדרעיש ע 4דנאן מהנד 4ו ז  4בזד וב וצא ואכמ  4בכתובים ופא פ
4
אדבר נו אי ד בעת רהאף יטוגד ,כ יעשר כנ
גהי שובטם שמחת דחג בכשרו ,כיסי צאתם מאס צ יראנ נפיאות
ברוב ישועות כס ס דידו  -אוז ם

דזייים"שיקוער יטפירא

רעד
נד עט א ואצא תרפב סונקאטש יעא
יד נ חבני דרנ דמפרסם ערתת דבושם סוע ד פאר מעת
אברק
כטבגד"ו' 'טייח עיטר ונם ,סו
סודצויטטחה נתן דיי
קלסארק י
בדבר השאיד דשא"נא קדמ7ק במי שנשבעינערר עישאכ -הר פשוט
כעיף מכמר מעמיס עפי יתגרד וכפי דטא'ד שדציע רדדנ  17כפי
ע כ,ם)  1טת שתו
ירר שבע פ וכת קדש לו מלמד
"ל חמש ירח אמך
שד") ולא 'טמע אל דם (כ כבר נשרש אצלו שורש פורר דחסת
,אביו ואמו אמרו מוסר
קלח של דמלמד דם עמדד
דארזל עדכ חדלת ד רנר פ כ למד צויך לדתפלל בקול רלא רש ודע
וק כדץ תברך כל נשר שם קדשו לעולם רער דים לע"ר דשומעם
דמחשכות
עץ מד שכתנם נזר כפ
בקולו שגסוררם" תלרבו לריות ולרחפלל לרש עכר ר(י
ם) ורנר מ שיש'ע במם כשועל זורם
בראשת על דמסורד כבהוכ קול דט אדך
ד אם רואם דמד שאב דם מתפלל בדאר
סניכ לשלחף ודולכם עמו לבדכנ או לכיד
צמו"
ם רם יחלרכ נדם רשפ אש דקדושד רערב לדם לדתפלל כראף
בקול ,צמר וכנוף אז,
וממילא ום כ גדלו רולכס חמד בררך ר במס לר דעולר בת אל אבל אם בא
לנידב  1ולנןרמ ד ואנו מתפלל בפו דק עומד כעץ גררם וכאלם לא פתח פך אז גם
רחו אם רעד דק
מו רע"ד אצהימק כמשר אשתו שלא *"פלל דו
ומרשכ"ז ומנח אשר ער
ררר במצעד לכרך נ"מ רענן ידם
שאבו ואט 4
ו
מ
א
ו
וק ש על דמטד כדת של תורד וכרומד אז אף אס אב 1
טרזדו בדברים ללמור
ולדתפלל ולכרך כירם ז לא ישמע לדם כון שרואר שאבו ואמו בעצמן תרגולו בזד
חרו כי יד לא ש גן סורר ומורר ,מררך דתורר בג ל דוא משוס) א נם שומע כקול
אבו ובקול אמו ,בשעת רתפלר וכרכת רנדנק ומ וצא ואז ) חסרו אותו לא ישמע
אל רם הכרותע שרם דמום ח ם לא נדט בעצמם כן) ד עזרנווישיכנו לעכודחו ותורתו
שרקוח נרם ת"ב עוסקם כחורר ומצוח וכ-ט

לי

י

בי

מזד מד נדמו דעק עממש כגי קנשסי"מ

יקדי

אי

שנד

אברות ששירין

סב ארת טעם זגמוקי וחוו ד ירדדג שאצ תום ר תר אין קישור זר עפ

דתורד כ '4בכד גא)
ור יעזרנ' ,תקן ויחבר וזבנות מוסדות ת ה ק ויגאיינו בב
ידידושתי ט בארבד מוקירו ךטכבד

ריח

בבי

חיים אלעזר שפירא

נ ד אור 4י ם ד ואדא חרפ ם מונקאטש יע א
כבוד קרת יד נ (הר דכי בס ר' )-

דגעג -פאוו בעד ה מ'כד בת י. 40אנ
י תפיד"' 'דשי '1א כ'
לדמ,אייו4 ?,נה 4טזבד ו'ברכד ו4דצ'חד בכע ומטמע נתבקר כ ט
בקרוב בשועת ישראי ונאוית ע'ם בב א  -אמי ר תה 'איוש ט רוסס
מצב ברהאתר ו-ותכת בחדרה כד יוםף רשי יט בד בבר ות נופא ונד רא
מביא עד נכון היום בב א
דידושתו ט באד ר
..
כבי

חייםאיעזרשניירא

א) עף מ ש רבנו כס ח ם ושלום פ חולדות עד כיחרן מורת רוח ח ל וחד ן
(נשי עשו רמר כלתם) מור ח רז ח (שד רוצם לד זח מורו ח דרך לאזד רו ח לכו אס

ג גן דרך דכנ ם רצעריס זבפדט
נרו ח דתורדאי לדו ח דום ודעת) ליצחק ולרגקד,
רכלות לדות כעוד ר ב מנו מורות למורירן רם אבות דם ראיך חנדגו וזרו חורבן
רעולם ע דווגיס שא נם רגונ ם) ורגם שאצל רקדושם דאלו יצחק וריקד לא פעלו
לרער כלותידם ררעוח כנ ל אך עב פ מרמתם ורצונם של דבלות ראלו ד כן כגז ומזד
מ01ר דשכל וכפרט כדורוחיגו לרשמר ולדורר מן רצע רם וצערוח כאלו יצילנו

י

תורד (ח ב אות ד וחלק ח אוח מ ט) לדתפלל על רח ם כשם ראם
א) ע ן
דווקא וצף שכרכווב-
רב ת (ח ב אוח ק ז) כ ע ר ראדמורי ם וגס עת רחם רם אצלם ובו
ובדחו ל בחענ ת (רף ח ע א) אס רוא ם דור שרשמים משחבן כנחשת מלרוריד טל
ך אצל חם ד שברור  1רבד על 1
ומטר כשביל לוחש לח שוח שאן בדור מא חקותן יל
כחפלר עכ ל רנמ דר דצר בן ללך לחסיד שברור וכו וכו וכן בש ס ב ב (דף קטז
עא) כרסא וריסי שלרסע )כשם דנם דם שיש לו חולד כתוךכתו לך
אצל חכם שכע ר שינקש על  1רחם ם (ושם לא ננכר רק לחכם שכע רו אבל לע ל מש ס
חעניח מבואר דלחם ד שבדור ראגו אפ מיחק ררבר פרסאות כון שצרכין לבקשו
במקום משכנו נדור רזר) אמנם כאמת במקור כדכוים שמב א רבינו ררם-א כשם
דנמ-
ר
וד(ד שם בנמ" מבואר כפ שדכיאו נ כ נד מ שם (רס ככ כ (קטז ע אן דרש
פנחס כל מ קרש לו חולד בתון בחו ילך אצל חכם תבקש עלו רחמ ם ובו ומנרנ וד
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שנה

ריי

בד גהק אסר ייתר סזנקאטש יעא
כבזד יד נ חביב דוב דגל ,רספזרסם ,ר גת רכושם מזר בן ט,ר
ח ה נ ש וב ם ד שמחה נתן נ"ב ד אבדק קעומארק

,דגייך
רגעם יקרת סכתכז ,הפרץ ,דחף ,סר חד  4טא סרט שיח ועד
מאיתו אם יקח בחזרה רתרש ת עטעט ' בפראג א ,יקח עוד מד ענתח'יז
הנר כבר ראוענ אטז חח כ ידרפאות בפראג %א רוטב ש דא
בעד

י

"

כ תו מנקש לט דרב דתשס וךמ ש כרך אוש
כמפת שכל מ ש ש לו חרר
עב ל דנם ובו ע ש בד מ וכן ברמבן (פ ח"ח עד ב כ נא אל רעם לזרחה
אלק ם וו ל ג כא אל דעם לדרוש אלק ם לדתסלל על חול דם ולרודיעם מר דגר
לדם כ זד קמ דרשת אלקם ען עשו גם דשאם כמו שאמר לפנס בשראל כד
אמר דא ש כלכר לרחש אלק ם לכוויכר עד רחאר וכן וררשת את ר מאחו לאמר
ראח מהול זד ש תסלל עלו דוד עם אם נשמער תפלתו וק ותלך לדחש את ד כמו
שפ רשת שם עכ ל מאור ענ מ ררמבן ז ל וכן ומד ברמכ ס (פ נ מדל דקות רלכד
א ) ח ל ומד דוא תקנת רנפשות לכו אצל רחכמים שדם רופא דנסשות חרסאו תל ם
גדעות המלמדק אותם עד ש חזרום לדרך רטוכד ודמכ רם בדיעות דרעות ,מלדם
וא נם דולכם אצל דחכמ ם לרפא אותם על דם אמר שלמר חכמד ומוסר אול ם גד
ררמכ ם ז ל ה-ף ממורש דלגד חס עד אצל רצדיקם וחכמים כר
עכ ל מאור
בכלענ
צרבי 1דן כרוחנות דן כגשם ות אמנם צר בץ "רקדק ולתדר שלא לדחחכר
לרושע
לאותם שנותז ם בממק ע מרם ועוש ס זד קורדום לחפור כר כנ"ל (נד ח ח"כ אדח צ"ר
צ ו) וכאשר דביאו ככל דסר ק ובד כל וברבר על דחומש כ פ כ דד ק א א דר"ר
מ בל מזלאסשזנז ע שמעלדכינ ,דקד,ש א דנעש ט ז ע שדוד ראשו ובכרב,ול
צווחות אשר ד  1בעוקבתא רמש חא רב ס (אדמור ס) רב ם כמו שומשמן שרמךיד
מעכבם רגאולד כעוד ר ודם דדברם לאשורם בער וכמו שמקוגל כשם דד ק א א
לסד קונו ת ש ש זבד לבוא
מדרא ל מזאק לקוב  1ע כ צריך דארם לבקש
נאמתני
לדצדיק אמת ולא לדשקינים רנ ל ואם הסלל זרולרתח
וכלבב שלס בודא .עזדדו דש
וזבד לזד אבד ד
א) דרגו של רבנורי במ"פ לתן לאנ ש רבאיס אל 1עגר סם רפואות וכתב על
גי ר את שם ררפואד ונתן לדמנוקש
וע בד ת (ח ו אות ק ד) ראנו אצל דצר ק ם רבותנו שבגולר דפועל ם בתפלתם
כשם מרוט ובפרט בעד דחול ם וכמבואר כש ע ע"ד רל נק ח שילך אצל חכם הכקש
על  1רחמים ועב דמר נחס לו סגולות מגע ות ומחבו לסעמם סממר רפואות וטעמם
נדאר משום שנוחגם לרם פדונות ולא רצו לקבל מעות בעד חמלתם לדרופא חנםית ש
וגם שרוא בכלל סו אס מחנם זנו בשמונ"ו לדמנקש רפואר נעונ דהנדטהוגחויח
רש ועכודחו תרו דחקון ירפיאר כק שארז ל אן סורים בלא חטא דכו וכו

כתי

"

,

שנו
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בדכיאואיי אן  -ועכשיו בערי דומב קצת כדיוסיף דשי יטובד
ד'
ברפסוצאכרי שנימד מן השם ם ב ב בבי ואין מעצ,ר יה ירשיע נם בתריפית

דאר בשדימות עכישיים לוד (כפי שרשמתי) בכי ים רקיץהא'.

ונתבשר בס ובינ יבגי נשסע קי 4מבשר בביאגצ בג א
ירידו דיש ת כאדבד

ונשסע

חיים אלעזר שפירא

רלז
עא
ב ה 'ום א דברים תרצ א מונקאטש י
כבוד 'דירי ררב המאהג החריף ובקי בה תוו ח המהויי שהי ח ובו
מן ד יצחק אמסעד ר ו רב ,מו בק אי4אק והסביבדא)
רן אשר ביקשיומומעינ' והסכמת ע 4חיבורו מערכת א בבהי טריפות
ומצוא דבר נהון להיכר 'מעשה בדרכי השובר4אאמ
 .ר דקדוש רבשכברג

,

וכשמוכ תו ומלמדו כפרט כמיל דאו אסור לקבל שכר (מע קרא דדנא) ע ב גותנם
רפואות טבע ות ועל זד משד לקבל סדזן השאחז ל אס א נמנע מנן שו א יגס כון
שדמנדג שבתנים פרונוח לדאדומו ר ודוא כותב רפואות ע כ רוי כמו מקום שמרפא ם
כשכר דמותר ל קח ביץ רזדו אומנתו ונם שדוא שכר בס לד וב וצא
ונס עוד טעם לשכח ד לדט שגתנו רפואות טבע ות כר לדלב ש את דישועד
ודפואד בדרך אטבע ושלא דיר קטרוגכי אק מתפלליך על מעשרנסיט מטעם זד שאן
רדוד ראת לכך וכנודע ונם כשיושע דמבקש לא ד ד רמתפלל ח  1מתנאר לומר כלבו
כי ככת צדקתו עשתר שלחו פ רוח ונענד וכשארז-ל שעג ת (דף ח ע א) זלך אצל
הס ר שנכור כדכד עלוכתמיד וכו ואם לתש ועלהך בדו ומג ס דעתו עליו מביא אף
לעולם וכו עב ל דנם וע כ כשגותן לו רפואות טכעות לא וכל לדניס דעתו ולומר כח
צרקחו עשר ורק שרוא חכם ו עע בסמסנ וחכמת דרפואד וכון פר נזר וכמד רופא ם
בשוק וכמובן
וראחי נדפס ככר מכתב מכת ק רבנו רגדול ורקרוש כעל נועם אלימלך ז' ע
שבחב מליצו לקדזנתו אטד חשונד עג א שנסעד פנללוה  1וכחב שם כ כאתר אליו
לעזרד אבל רוא כעת שוכב על ערש דוי ל ע ואק גאפשרי לו כעת לתת לר ממעות
כפלוגות מאנש ס דכא ט שנותן לדט דפואו-ת וכיוצא יען שלא כנ ס אנש ם לרוסו
עצור כחדר דמטות ע כ מבקש מאג ש לסייע לר ולרחם על עכתוד ד וולא רב 11
דנו א מ כמורו אשר רבדיו נשמעם כשםם ועשר סופחים בשםם ובארץ ולמרדוירך
לחח רגזנות ננל אלא ז"א ל נ סשעמיס דול ד לו "1ג בפשטות רסעפ רלו כץ
טעמים רבם נדוליס ועמוק ם שרו לו בודא לפ דוב גודלו וקדושתו זי"ע
א) דדם הנ"ל רי בן דנמו"ד אליעזר זאב אמסעל שד אבדח לאנסץ (נפסד ב
כסלו תרצ"ד) וד' דב בק אילאק (מסוך אידעל) בשנת תרצ"א דתחיל לרדפיס מפ-
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ש"ז

זיע דנד טוב עשד בעמי ורוא חיבר נפלא בקכט ד ימיאכד גדו'ר בפרם
אםעיר בעדי ע 4כ- 4דרכי תשזבל אך דיאנדע שכבר עדר אצל ר עתר
בעד
מעשר שמם שיא 4ת ,שום -מממד אכי לשטת מרי (בל ט
א4פ

איפים

כן

יא

אי

4ס"עו בעשרת אוכפש כ
גס מד וממקש מכתב "ררבר דע ד וט
שרע-
סו אם אף אכתב'ו גס בזך 'מהתחחייאיכ
' 4מהות חפצו כי אק זד
דרכי מעוים ידיות דורש דמים ובפרט מימיר %א בעדיויא בעדזז"תי זן4ת
אבטיחדו בעד כ אם שאיוני אי ד (בבוא 'ביתו יש כס ס) דנגיד דני
במכתב אז אשיב  14כיד ד רסובד בשבח דמגיע יכתב ם
דנני ירידושת ט באדכד דמצפר ,שועך וגאו4ר בקרב יטים כ ב בבי
ושוכה ס

חיים איעזר שפירגד

בד סם ר

דלח
:ח 4מב" תפרח מעקאטש יעא

רי,דסשיג דחה דנמד חדנ ח ח זכו מ מר-כי
כבד יקרתישס
דרב הכהן נ"י הענדל"ר שעםסי

ח מ אשר גי את
הן דראנ בסידיגיערי ראברך רחוש החכם דקריז
מכתב כבדו כדבר דחיב באמערקא והנר דע כב דו מ מךס טט' עטרך
יע בע 4דרכי תשובר
עטייצמ תפארתומעי ראשיד" כק אאסור דגר קו
ירים או נתינת דכשרים וכדג -דברים
'א נכנסתי בכתיבת מתרי אס
המביאים אפי 4צד רה ק"נגיעת דנאת מסון אז כבודבעיים ידרגות חסידס
ח
י
כ
ה
רדיית רדת דנני
מרקדים בעגלים זוית כר שדזא נחוץ "מוכת
מוכרת 'אשר אסרו חז" באנות בטקום שאין אנשים רשתדי ובו ובכיל מי
בידו ומחותהיינו בדרך מהאר ןעי בדת ח ב אות צ  ]1אפי ש"א שבו
שדיייי
ן בתש,בד שיימד עבפידי בית מנום יכ 4ר א ומאמין באמונת אומן
ע
אמיתת אנותיט דקדושיס זיע סי 'ד איי ובעדע לפי מסת הדור אפעל
דרגד אך יא בדבר ם פרטים גם שטגע וכיתות ,פעמים ובפרט בארץ
מערבת א  2כדל סר מות על רדרכ תשוכר למצוא דגר חפץ לרלכד ולמעשר וע ז כ
לו רבינו דמכתב רלז ודוא דדפ סו בחין ס קיצור דר ת שחיבר אח כ נפטר אלול

י

חשמ"א
א) ליד קאלכ סוט ואח כ סכרוקלץ של"ת ד מנחם אב חש"כ וכנו מ אשר
של"ח א 1מן חז~כ ט
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שזח

ת4אונות אסער קא בור תחתות לנגד ט בכדור הארץ מאפל וערות לא
יכל להושיעה ילת משח צדקט אשר גאלע ב ב
גרב לא אוכל מהשב בפרטות יטאיתו כ אן רצת לעשות חדשות
יחם טעם כמום וסודות מראחז בכל תקמח הם וענניכם וכן
בדרזל
חיב שחלבו עכרם בכ 44זה כמו ששסעת בפרסות ספ ק אאשור הגה קז ע
מפהק בשם הנה ק רבשכנהע בעל דבר ח םז"ע בשם חתנו הטרק בעל
טעם זאע בענן חיב שחלבו עכךם צו תוצאם) ועסו תחדנה מען זה
כס ערן השיחן בן מתא בדרכ תשובה (ס" קטוםק ו) וכן כפר חדש שב
שא ע מאםן ש ה" בערם כפר אוע ר של מה שלא מצא שם דבר טמא שם
בר-נשחט דעננס בארץ אמערקא עכז אן רצת יחדש התרם בזה
כ
הצית רדת לאיפ שראפ באסער קא כס ש טעמו
יאשר כ כת ר כ
"
ה
תטקז עב פן בטנו לפ דעת להגאל הסם-סם מראדמשלא נ סטם
כשדו בק קאתו והש דרכו לעסק במטת ה תר עטשת וב וצא וכמדע בכ4
קט ארץ עע אס הא ת ר בה ה נתקלת גדר באמער קא ברצק כבור
"חתום בחב ש כטס והציתה ושקה קרובה נב בבע בב
ד דושת ם כ 4ה מ ם

ייה

ריש

חייםאיעזר יטפירא

ב ה ד שתש ם תרפע סתקאמש ע א
כטד ד"נ ובו משזבת קרתו דמר קדרכצ ה"ו
עד שע אובער אפשא אשר מרדו בכהדגותחעע ואסרו לפס ד תוחק
דעת דרכךיא ישצט הנה מקש "כן לפורענות להכער אש סחגקתת
כאשר כתבת לשם יכהדנ -ש י 1מפסה בשות טמר איטר חג ם כ)
עישק ומג אז עתה בדת מהחזק במעם הת-ה שם
לתת משם
במורד ם לאור ה טמש ורתת חץ סכותת הבערה יריק יצאו אמנם עתה
בעזה ר בע קכתא רמש תא בהנתח זן בהפרדו בג א צב גבולותעם ם (אטנם)

י

יא

ב) ע" בשו ח מנת א (ח ך מ כ ד) שדאריך בזד ובשם רבנו בעל רב"ח כענץ
רטעמ ם נסתרים שר לחכז ל כתקנתם וכגון בחלב שחלבו עבו סואין ישראל רואדו
וכו אשר פו"מ ננפש ר ל וע ש כמנח"א שחלב שחלבו עכו-ס ואן ישראל רואדודין
כשאר איסורין ררבנן (רינו גס אם מומר רא (ו רק מדרבנן ולא דאורייחא בלל) דצדיך
וטייב לחח ולכזבו כל ממונו עד שימצא חלב ד תר או שיאבל שאר מאכלים ע ש
א) עי שו"ת פס מבס (ע ד ם ק ו) ובשו ת לגוש מרדכ' (או"ח ס י"א) וחו"מ
(ס א) והנדפס בתתן ז (סי רס"ר) וכחו מ תרנא [ס "ז נכתב לק החפישן

אגרות שפירין

וש

יטמיר כניייראת (קד'ותם)כי חיק ד עסויעקבחבי נחיתה דוא תוררו
ורמה מצאו ידם און ידק ם מצבר וגמד בפגע ייאמרו אך זרדי ם שקיךנדן
סצאנוהו ודנד אמרתי בקת כזאת פגי דרור כפנייכר ובפרט דני חציפא
דסחוזא אויי יפר שתקחי
אך מפת כבוד תורתו אשזכ,יטעןיא יחרוך רמי צידו כאשר דרטעים
באים וישתבחו ב(ר ובאו א בנכותו ויאמרו מי אדןינו ורבים הם אתנו ופן
ע פריעטי בזד עכ
יחשבינ חו כנ טד ידעתם באם אטמעידי בצידתימני
אטב ואוסר טרור ידצטרן בצירופא דרבנן רנאוגים דמובהקים מראדימישיא
ומטארנא רי 1דמח1יקים ביד דפס ד תור ק בב ד שנבחרן משניכם ונעשר
כדת ש 4תורה והאוסרכי רפס ד נעשה בטעות זכו הז בתדאי סועד בדבר
ואית מן דיבוב ודטורדהיא דרס או
וריבדפ,יזטריא ימד ולא שנ-
דשו
משג-ב ששמו 'דם.נגדיכם ר 1אסור כודאי ועיי בדברי אאמן ד כשן תצבי
תפארת (סי כנ) (יי ט באורך טכ ש כקת כזאת אשר רבו דוברים שאינם
עוגן רצונו ש 4סק ם וסתפרצם סאדונידט די ד עמנו יגדור גדר ויעמוד
בפרץ כדרך אבותינו וזכותםיגןעיינו וכוה ט שנח גא"ד וישוער בב בבי
ונשמע ונתבשר ב ט בקרוב
ידיד~שתו צ בארכך סוקרן ימגכדן

חיים איעזר שזעירא

רם
בד אור 4קם ג חקת תעזרי סונקאטש יעא
אגראהם
בגוד דרכ רמופינ רחם ד חר"פ יו"ש וב מז ' -ודא
די " 1שיכם ם
דניעני יקרת טכתכו עם כי ררצך וכפרט מאשר דחי 4דדפיס סחורת
רב ט מהטיח ד קד ק טהר"י בעש"טויע שמחתי מאודעי התשורדוידי

ייב

י ראשץ
חיבור נחמד כדרך אב ותחיבת דקודש אשוב ת,צובד מאדברע
אשר שאי אם בסמוך ע 4חליפות מכתבים דנדפסים אודות זה

ראשוןבי

(ס
ג)
ב) עי שו"ת עצ חס חוי
א) דר דנ"לדי מק עדעלץ ה בר ודדפיס סם מדרש ריב ש טו"ב נדרג עקד ש
ן תש"ד ד "ד
כ ד סי
צ) זד לשון רג ע נדברי תורד מדדורא ד (אוח ט) דיר נרפס עתד ס כשם
שושרס
ח
ת
נ
ל
כ
ת
ר
פ
ב
ו
ט
לאסוף ולקבץ
גססרי
מדרש ריב ש סוכ וטוב עשרדצדיק.ס רקדוקרס אשר (מצא כעמי חיש דאלק ם רכעש"ט דקרוש ז "ע אשד רמד

מדמי-

שם

אברות ששירין

מסכתני רכינו וכסן מ יא שמיעא4
 .כתמריא מבירא 4י לקבתאחר.ות כ
יש בדם טעות ם וזידפים במזוגג וצוגם ויש סזידין כגו) ידחיקיע ד על
אמתק
דכ 4וכמקום צדיקי וי
י ע וייפו שקר בסנטם

י

ה .ציינו

ואשר ביקש

קלורין לע רם לרא ך לט בתשוכד כחוך גלותא לפלס דרכנו ובאורו נלך ער ביאת
רמש ח ב ב אמנם דגר רב א שם גם מכתבם דם וחס ם מכת ק רבנו רבעש ט וראית
מעשר כרופסת רמכתכ ס) וגזכרח רלכ ד כ אן למדק דלכ ד מס סעיש ד (ונפרט
מעשות רנרפסות בזמננו) באשרכבי ב ארח כח
 .ד תחניינא (אות ע ח) [מזל אן וגס
שט (אוח כ ד בסופו ואות צ ר) וד"ת ח ג ,באות כ א כ ר) ע"-ש ודנך זד מקרוב
טיפסו מבחב ם בשם רבעש ט וחלחלו דררד כ דמגיר דגדול ועוד ועוד כדנך מצד ק ם
אשר כפ דבר דם דוא מאוצר דממשלר כק וב או במק א כרוסיא אשר לקחו זאת מאת
דרכ דקדוש מרחץ ז ע בעה שמו אותו כמאסר ל ע באשד חו2דז דכחנ ס לנגד ממשלת
דצר אזין אמנם נראותנו רכחבים רנדפס ם מלבד ררשערר לסבן כ די זרים רמז פ ם
ואח ב מנו (או מקורם) שלטו כרם אשר אן טדדרך וא צ לדצ ע מזר (גם כצוואת
רגד ק רר ר רובער ז ע) אך דזיופס רנכרים כיהר בון שנחן רשות למשח ת (דמז-ף)
ז ע ממשעווארסק אשר כתב לרבו
רב או עור מכתב ם כמו מדסופר דקדוש ר
שיאשר גוף רמבתב אן לראםנו כ רוא
מד
דקרוש רכשככד ג כעל נועם אלמלך ז ע מלב
"שן לאשד שלח לז דכו לנדוץ רפרקרות גער נכדו כוער סומר אוהן מוסחר וב בתשו
כ רמר כשריס בקודח ראות ות וככל דבר רק רסופר ר לו מחשבת פיגול כעת כת כחו
ובו זח ו לדאמן כ מרוד ח  1כרכו כ רבו לא ראו זאת ברוד ק וכו אולם רכל אחר
דולך אחר רחחוט שהתום שם אברדם משר ורסומר לא ר ד שמו אברדם כלל רק
משר וכ כ על מצכחו ובצוואתו כנטיע**) רק עור א קדוש ד שם בפשעווארסק כשמו
רר ר אנדדס משד נ דון זכחקזץ נרסכסתו על נו א ועל מצכם שד מחותנו של ררכ
רב מ נועם אלמלך ז ע ,ודוא לא ריר סופר כלל) ודמזיף כחשכו לדשב ח מקחו כר
לראמץ לו עור דוסף דשם אתאדם אצל רסופר מת ס ור למבן
ועור כזד ותר תראד עוד (דוגמא) מז פ דמכתנ ם דאלו בח דרס ל דב א ש ב
ררכ ד  1בשם רגאון מבוטשאטש וטארנא ז ל לאשר נדפס שס (מרמז פ ם) בץ
*) מכתכ ט אלו נתפרסמו לאחר מלחמר דעולמיח ,כשנת תרע ט) בשם רגנ זר
דחערסארת ואצץ כזד לדוגמא ולפלא רוכחר אחת אשר מצאו ישם כ שלחו חח כח
נ ד מרכתכם דללו לכדקר מדע בע ר וו נא וחוצאח דבריקד ד חד שרניר נעשר
מחומר עץ וקש שזדו ריח דבר חדור שרהחילו רק כשנוח הר כ תר ל ועד אזנעשי כל
ריש
תך
שת"נ ס

"

ייייהישדייה יםי""

יתדי" תתמי

ש""יישו

**) רד ק מודר ם ד סופר סת ם ובדסכמות דגר ק על ספרו אור פג משד כמו
על 1גדולות ונצודות רבנ רד ק דרבי ר זום א רעידו שם בשם אבירם שבשכתב סמרו
רק ד לרב וצא מאותיותו נפטר ב סכת חקם ( 1ועמ"שסי קע ד) ורר ר אכרדם
משד (נדפס מאון כמד דסבמוח על מסרי חם דות וקבלד) נמטר ט מרחשוון תקנ ד

אגרות שפירין

ש"א

האטה כבר נודע ז'וכ4יברר כי זד ושסנה שנים ויותר שאינני גווע "סכטר

י גדרי ובע
;ם 'ס הראשינים ו 4א אוכל יעבורג
בתשואותת חיןדפים אי רישיחי
כהכמרו ואשלח ין דסח ר ארר יושת עיי
4

דידושד ט כי

הית ם

חיים אלעזר שפירא

דמבתכ ס מכתב מקרוש,קים כנו דררמ ל מסאסוכ ז ע משנת תקל  1לדרב רקדתם
מרר מ מקאסוכ  1ע ותארו נשם חלם ד ררכ דקדוש ובו וכפי רחשכון ושנות  1של
רד ק מקאסוכ נמצא ר כשנח תקל  1ככר ש ת או שבע שנ ם ע כ דזנחד ברורד ד א
שדמבתב דלז (שר כן בן דמכהבם מאוקרי נא לפ רגרתמ) מזו ף ודן אלו (לדוגמא)
רוכהוה גדולות וממנו חק ש על רשאר קורא נעט דשמר ורזרר מכל חאמק נם כ לא
ועילו לאמונת ד ועברו ולא ל ר א ותורר ור לחב מא בדם זא ונחזור לעגננו ב גם
מד שרדפסו כתוך ס מררש ריב ש טוב דג ל דמכתכ ם דאלו כאד כל רואר ומבר
לשון רבנו רכעש ט דק במכתבו ראמתים שרם נרפסו כבר כספרי תלםדו רכרן רגדול
רנר ק תולדות עקב וסף ז ע (מ ש לגסו רגד ק ר גרשון ק טבער ז ע) כ ר
במכחלם ראלו שנדפסו מחדש כנ ל כ אן זר לשונו ותואריו ודרך קולמסו של רבנו
ולדוגמא ודוכחד אצג בזד בא זרו מקומן מקצת מרם  -רכ א בם דנז ,דף מ א) פסק
ב ר איום ונורא אשר כחב רבנו דבעש ט לא שיד לו ד ת עם כבכול שצרך לו
פרנסך ונחתם מרכעש ט בשנת חק ר וב שם שגוזר על כד צ דאשת אשו יבא אצלם
ד בשנת תק ד
דמוכ ז ש ודקקו לזר ותנו לו פסק על פרנסך וחום נדפס פסק שק סו,
וחתום דק וסף כארוה ר שכת 1צ ל מואשקוב ונאום יצחק בא א דר חיאל מרארוול
ונאום רק משד כ ד דן וכ זמו צ מדאלין עב ל(ד ,פן) דאחזתנ והנדד אך לא בושו
ניוד רלז לדדפ ס שקר גלו אשר מבא ל ד צחוק מכא כ ולחלות בוק סרק בקדוש
ן ח1
עלז
דן נודעת זאת לכל כ כשנח תק ד (קרש) לא ר אז נעולם ער ן דרג דקדוש
מו ר צחקזי ע משטוויל כן רד ק רבנו דר ר מ כלז ע (כמו שחתם שמו ושם אכין)
כידוע שד רר ק ר יצחק דב כדימנוב בעדך שנת תקע ו וגר שט שנר א ואח כ חזר
למדינתו (לעת וקנחו) וגם אם נאמר שד זקן כן שמוג ם כפט רתו נמצא שד כשנח
תק ר ילד כן ר שנם וכמו כן רר ק דר וסף בן דר ר שבח מדאשקוב ז ע כעל
דבעש טזי א ומח"כ אצל דר ק רר ר
דם'דור אשר אבו דר ר שבח ר מקודם ם
דובער ז ע וזרו כע דר"ח וסף ורר זד כדוד שלהר אחר דכעש"טואיך תחם אז נזמן
דבעש ט (כשנת חק ר) על רפסק כדיותו ילד קטן או לא נולר עוד ור כגלגול רקדוס
וכן רר"ק דר משד ב ר דן " 1ע מדאל נא שד כפ דשמועד ניס נעורה ממש
מהלה דכ ע רבעש ט "ע אגל לא ר אז עדין רכ נק דאל נא (כמו חתמתו בזד)
די
קנ תלמידי רבעש טזי"ע רצו לחתום על פסק נודא
וגסאיך תנן לומד אס גדול יז
ל
"תום אשד אול ד (נשנה
כזד אס אמת דברי דמכהב אשד פקר על רם תרו רצער יח
תק"ד) אז נ כ לד ונער קטן כחבם יחתום וא צ לדאריך בדברים רפשוטם רק
דפתאים דמאמ רם לכל רכר ודוא מעש כע"ד כדי לדכההם ע 1
לדוציא מלבות

,

שסי

שגרוש שפירין

דאסצגר דאמת ת כסר שצריכתן לדצ"מן כמעש דצדיקם מלת לד לכדו ולתורתו
עבודתו
ובן לדוגמא אצ ן מ ש שם (בדף נ ג) אגרת מרצד קת אדיל ע ד בת רבעש ט
לקרושז ע מתרלוכוח 1כקודש וב שם אוף שט ן פלעג ער פין שער זעקם בז זעבען
עב ל תברלת משחומם ררי כ כפ רוש בס צויאת ר כ ש ומנדגות שרוח (כמובא דם
ולזעיד בתג א לקזט' אמו ם בסוסו) שדוא נכתבמגריל הלטד' דנעוא"סז ע כנודע
מדנרגותו שנדג ודזדיר לדתפלל קורם רנץ רחמר ב' לאחר זר הת רחמד בא ס ענג ס
דסוככ ס ומעכבט רתפלד לעלות עה ש (וכס אשל אבררס על או ח לדד ק
מבוטשאטש ד ע דכיא זר ג נ ופלפל עפ דלכר כון שצריכן ע "ז לרקדם דזמן
זח קק לדתפלל קודם רנץ רחמד עי ש) ורלא בימות רקץ שעד ו או  1בגר דשמש על
דארץ זד ג שעוחכי בסעד ד (ז גער  4אודר) כבד ודח רשמש ומחי ואיך דתמלל קודם
דנץ דחמר אם קם בשעד ד מס ד ד צריך לרכין א ע מקודם כמבואר כש"ע וגם יפגר
ךטולידו ובו תם ג שם כ דבעש ס דקרוש טבל ככל ום ונמצא בחירוף ומן דטכלר
כ עכר כבר רבע ר וט קודם רתפלד דרך כלל נראד ברדר כ דז פן שלט בכל אלו
דמכתבים אזל רצר רע ט צבוע לדשביה מקחו לזמר שמתנדג [לדנריל] כדכעש ט (דוא
או רבו אשר בחר לו בזמנ נו) וכאשר דרכו ארב ל שן דרכד עד שעד ך גם כקץ ע כ
ז ף ומ כן אבל דספרים דראשונים מתלמידי דבעש ט ד ע יאמחי ם דמר כחשו נגד
פגו (של דמזיפן) יענו כגז ע ב אח ודע דשמרז לבל תסמכו אפ סם כד כל דדו
על רמכתב ס דאלו דרשודס בזוף וזבוח רבנו אא ק דכעש ט ו "ע ותלם ר  1רקרוורם
גן עלנו בכל ערמנו ומפעלנו כשח וכס ס ונזכר על ידו לאורך של מלך דמשיח
בב אתו כב"
ועד שדראשונד מיצרות דולכם רשני ממררת לבא ודנד ראו דביא לנו אהד עברי
ממזרה (א") לצחק בנו דב קרא שמו ס פא ר יצח ק לשוס לאבל צ אפ ד תחת
פא ר על זד רור לבנו ועל אלד השכו עננו כתכל משיר אשר דע קו לס גם צחוק
עשר לס ולאותו צרק  1ע אשר קראו על שמו ותולרתז רר ק מדדי א מז ד טשוב
זצללר ר ומלבד רוב דגוזמזת ודדכ"שות שנמצא בו ככל שארי ספרים דגרוע ס מספרי
תולדוה ודרכם רנ ל ועוד ודו כ ותר באופן מוזר מספר בשם הד"ק דג ל איך שריבד סרר
ח  1על רבנו רקדוש א ש אלק ם ר ר מענדל ר ע מרימנוב (אשר בלצדיק זמנו ברור
ויער רעדו מפג  1לשלו ולזכרו ורמפורסם א צ רא ור ל) כ אם ד ח ד עומד לפגו
כדכנער בא מד וכיראד וכו וכייצא עוד (מר שצריבק לקרוע בשמוע דדכרים וח"ו
לדאמנם שיצאו מפ אותו צדיק ז ל) ועוד אשו דיבר סרר על דקרוש רמפורסס בעל
כסא מלך ומקדש מלך זי"ע בדברי בוז אףלעינים שכך רואות נדפם כס כיםגו זראף
דקונ דלז לשרפו על בזכיו ועל רכריו כנ ל וכן מ ש שדרעיש על ם ער"ח שברפס
סבב ררומש(ריסנו ר כל רכרכד ואוצד"ח) תראינו ראף לחבר כדפוס על דדומש ודלא
דוא ז ל כעצמו נחן עלו רסכמד גדולד ונדמם שם על וחומש כדסכמתו (דיסתי) וכן
כדנד וכדנד כיוצא דנ מילי ס תרף ניגדו ממר ששמעת פר"ק מגדולי תלמידי דד-ק
זצ ל לדפך (ולא עשד לו בקונ י
ד פאר לדד ק דצ"ל רק בזיון ת"ח
לרער מר שתקע עצמו לפגוע בדגר דלכד (ולחלות בוקי סרוקי בשם
ובאת
יל) שאין לדתענות דבכוריס כערב הסר ע"ש בטוש"ע אי"ה (ם ח"ע)
ו"
אותו צדיקכז
שדככוךים צריכים לרתענות כע"פ דוא ס ם זצ"ל לדתענ"ג (ר"ל מדעחא דכא סופר

י

ו,

אגרות שפירין

שסג

רפא
ב ד ד יתרו חרפ ב מונקאט,ו יעד

כבוד -רנ דגאץ חכם וצורב עומק בחוקי חורב ויראתו קודמת
,חכמתו כנראד מבתמי כתיבתו סו ד שסריי פגשה הכהן

אד"ער היוי

שובטם הניעני מכתבו קיכורו סראד כדן במועדו ודי 'מראךעיני כמר
רבדים טונים נו ראתי כדן "דעה יפר אזום מפני רוב מרדותי מבי צד
יע בע' דרכי תשרכד
ובעסקי בדדפסת כמד חיבור טדרד מאאמור דגה קו
ובהגדותם כעת הדפסתםעי אנ ש הין וגם בחיבורי בעד ת זאת ד תר 4י
באיחר ,עתד באתי בתשיבד ברוב תודה ותש ח חן ו'עוסתו הנני שומח
סיבורי אות רייס וש14ם שרדפמתי בעה ת מוקירו

חייםאביעזר שפירגד

רטב
בד ג מקן תרצו מוגקאטש קן א
ככור דדנ וכן שייט א
ש כס ם יברכת חנזכד 1מי דנדים דאר יתנוססו כנזר יש עות 1כ 4מידי
דמימב וביאת נצנ ב
רניעני ספרו דמר אביו רגאו ,זצפ"י ואשר ביקש '4ט,וח תמורתו
מח בזרנו בעדי ונפרם ס אות שתםעי ד מייד איעכשיצא כ' 4ז41תע"
ד גו ובו) ובדבר תומכות כאלו כול ם לעקוד ר נלומד לעצזד על 3ל דתורד כזלד
,וסר על רכל שדוא ט ס זז כ ופשוט נ דגרי ריק ורכל דיא כנגר כל רפוסקס
דאשת ס וסקורן מד רושלם (פ ע דרב לא אכל גם חמץ נע פ טשום דדי נכור
~נג נאותו יוםוכיי שלא יוכל לאבול מצד בערג
גע
ולד רמחנר דלו אדרבא צריכן להת
לתמ"ק וק לרבע ס יתעעכ וט ע פ וא צ לראריך ופשוטכי א 5לא עלד זאת על דעת
אותו צדיק ז"ל ואם לא דחענר רצדיק דג-ל גע"פ דג 0שדי דגנזד גול לד ות מחסת
חולשתו ערוג עבודתו וארל פרד א ע כמ ש דר מ גשם כל בו וגם עשר ס ום מס
כמו שנרדגם כדורות רחלושים ראלו בע פ גס מ ש שט כשמו שאמר פ א ביום ג
רפסת כ גל ל דסדד ד נח כינו ואח נ מחר ל נספר"ענוס כ כחי חכטד וגו לא
ירע וכותב מד רקאמף דגק כלל וכלל ולא יצא זד מם דצדיק שדי גדול גמלות
מ סכל מחחים .עולם רזכט ללוקק קילס ככיב
ובנסתרות ד יצ""
א) גלפם כס מרפד כדן מרד ת (לונרון תרץ ח)
י דלנזת זשניזמ עם פלפזל'ס על
א) ט"טר מדדכ לדגטו ד סרז'כ קאונטעדל"
ל ט מלאכות שגת לכנו (כולגור תרצ ת

"

אגרות ששירין

שסד

דזדמנות ובמחיר רב רק שיחת חבירה א סחיר דספרים חשובים כעדי
מחבורינו אשריכויתי עודישיוח מהנמצאים איזה סדם "משטרת ואיו רן
שן ת מנח א חנ זח ד רברי תורה מדדורא דו זח ט תיקוני זזה ק חנ עם
כי ר 'אאסור רוד ק זי"ע
במח כבר הניעו דחבייד גא "הודיענו מיד מקב'תד וש,כט ס

ר"ג

חייםאיעזר וירא

בה ום ג ערת אב חרפ כ מארקהבאד יעא
בן הטצר ס זרח אור ל,סרים בבגן טרום הרים 'טו"ר "ידד
הרבנ המופיג חכם וסופר קר רוח מרה אהרן מךדכי הכהןג"'י

הנענ לנכון כרב תודה הסר  3000 ) %ו טחץ להבע תודת וברכת
יאלופ הקהל צ 1בעד השלשה אלפ ם כתר ם חגו לסעל תודת בעד מרחלנו
והמאה כתר ם
דרש ,מוכתם ב-נ ח
חיים

איעזר,ייירא

י

רפד

נ ה ום נ ואדא תרפ ה מונקאטו יע א
כבוד קרת הרב ההנ החרף ובק בת"ת  11ח טש ם ל לוח כ ם ם
כדרך תם ם וכר
ב אך החוצפא תנבר
הן לתרכובת קרתו") והגה זהו אגיח בת מחלתי
תחת ת ובהבערה
בעשר ב מ ט בכח הטחץ,בי תכל ת
לקהלאי
ארטהאדאקםןותלהקדותעדש
שטאמוסקווא ופשום
לחלק יצאו מן הכלל ירא ם
ב נכונםב,ה דבר הנאונש רק ק ראראם שלא וקאשוי ח"ו ששח מת השוחט
שלהם אסורה ונם מובן ממילא כ הא סור שב על כת ה והשחב דקרלתכס
בטל ססילא ואסרנא לא אסר וה את שלומו יענהו רום קרט בכבוד הוטרח
כראף  1תקדש ש"ט על דינו ותחזינה עיניט בב אנת ובנין עירס בב"א
'דדיט ת וטובת, ,סדקדו ,מכבדו
שפיךא
חיים

איעזך

א) די ררבד שד 0סזכיד דקדלד ממונקאטש ואח ב פלד לא"י המל"ח בירושלם

עיד ק חוב ב

כ1

א) לעיר אחת
לקרל שסאטוסקווא

תמת תש"ז

שמחמת מחלוקת נעקץ ררבנוח יצאו כח אחת ורצו לדפרדלדיית

אגרות שפירין

שסה

רצה

ב ה ועש ק לם הוטב אטב תבר ח סוגקאטש יע א
שובט ס לכבוד אהוב דד ק ר ד ת כ בתוונא דל בא רב רחומי
ורב נהורא א הו א ועלת 4א הרב הגדוע תוכ סוע ה  11ח רש
הךנ קנקן הדש מיא שן ז~שן כש ת מן ה נסע
ה וא' שלום וברכה
ק לש ק נמקד אחר ק ש אהבה תחקת לחש ב תשבה מאהבה עבפ
ומטאלת
נשיר ט  1מה לפ מסת העת המעט מכתבתך ועל
השאי
בא בארוכה
כמאחז ל בר ה בענגה שנמשית למדת תורח שבעפ) מעט ם
שעם ם בא בקירח אשב כ פששדסיתר בש ק להש ב המעהע או הקאתע
יתוך הטערמ א פלא ש ואן כאן ב ת מחרט ושבתא סבא וכס ם ומטמע
תתכשר ב ס שז בקרוב תראה פא פ מתוך נחת ושסחה בק וב בב אנצבב א
ד דדשתךם באהר ואחע
חקם אלעזר "טפירא
אם ככר מיאת את התשד קצרה שב 4ך ה כב 1אושת הסקךשי ט
שטמם שכ החס זיק תשלתה נא סיד נטעך

שיסהשייעסי

י

י

רמך

חנקי

ב ד ד פנחם תרף ד מתקאטש יע א
ככד 'דיג הרב דנאץ מוצה שחטא
שוכט ס יתשו יקרתו  --דעי טמע בעהץ בשבוערבעי ט עם א לטרחץ
דרושים ועחריג שבועות עלגאכקירר אםיהיאפ,יר
פישייאדא) בפקורת
לבארגאסטיין (בעפירייך) או ליאכימשטראל
י שב ח
א) עמ-ש ס
ב) עמ"ש סי רי"ר חות ב וברמצרן טם
א) ע ץ בחסארח ברם פ משפט ם מד שם ער"כ ועכרתם את ר אלד בם וכרך אח
לחמן ואת מימיך ודסדוהי מחלד מקרבך ל כ ענין תכל ח רנדצד בפרט עבודתנו
כנלפת ד"ק דוד לדעלאותויעקץ דווקנת דמפתריס ומפורדים כעור ר ככל קצות רארץ
וכפי מר שנחוץ לכ"א לנרונ דנציצות רשיכים אל 1וברוע כשם רבינו דכעש"ט ד ע
שלקח ס"א עמו אברך א מתלמידיו ע" קפיצת דדרך כמד מאות כרסאות כדי שישחד
ת אשר קוט שדמד קץיכ ם לחלק נפשו
שסד מ כאר כשרר ויברך עלידס ושיעלך"יציצו
(וחזר מיד עמו ע" קפיצת דדרך נעגלד שלח שחל"כ דד צתך ראנרך דלז לרתגורר מ

וסו

אגרופן שפירין

איננ נותן התרת דוראר 'שום ב א זר יותר ששר שנ ם רק רב ד צ
ניתנים בזד ידראוי ונפרט ררב דנאן מ דוד ש'עמ'גי דוסן ואלו יענד

בזר

וישמש בר ראד ועשיית וביהר בבית דממנחייס רפד דוא דבר קשר יען
זר כסו שיש שנים רחזרתי /מררי ושנד תקנת אאזמור דגר קזיע (בעי
שם שיסר) אברפד ק שיא ישח ם בכאן גם מי שיש' קב'דזוית דשוחפים
דקבועים דפר ק מם 4א יא כ 4רחיסידים ,שמש בפראקצי,ן
ודננ ידידישו מ מכבדו בכבוד רתורד

חיים א"עזר

שחרא

רטן

סנקאטש יעא

בה ב מקן תר,
ביס אורך ע"נו טפיע נדרה זצוכמ ס 4ידיד חביבי דהג החריף
ובקי איצר בים 'ם זוח וב ם ה כנעוה דור דיו

י

אבד ק טשימפא"

אש בס בברכת סלא שכא מל דת בס ש ח
נרך ,קחת וברך
'או וש ט הש עודו ש ד" 'צב תפארת שראי מזבח 'בגן אראי גקרג
כמ ט  1זכה תדלו 'תורד יחופה יסעש ם בב ט בכי וראי סלם ומכד
ית קץ עקם

שושן שנ ד ל ה ט ח שתת עדשמא לארץ מיתק דע האר ד"א
ודענמי
וטודע לו ח
השחד הכרך שם כד לחקן דצוצ" ש*

תל ק רמס אשראן אחה 1ז עד מד בעי"ר כ צדו חס תו בעל
ק
אמת ס ורחושם מחשבות ח ש לבל ידח ממס נדח דגד ך א ת ון מסבב ס כות
לארז מרחק לדתעככ ועמד זמן מר רנ ע לדרנד אלפ ס
שמסעס למרחצאות
לרפו
מ שראל ובהונם דרב דת
איח ו ר א חסדים ואנעז' מעשר ועי ז נעלו שם דנצוצן
דשיכפ לדם גנז (וען גפע ח נכונת מדר ובו מארבע כנפוח רארץ מ ש נענץ
דעלאות דגצוצץ ממדינות שונות נקצף דארץ ותגן דענין קצת) אמנם מ שרזכדו דש
ל שב כמנוחות על דתורר ודעכודר חמין לו לתוך כיתו דנצוצן שש כ ס לו לחוך מאכל
שיעלם וז ש ועברתם את ד אלק בם ובב רור והיקון רנצוצץ בראו אז)
ומשתדו
וברך אתנו
ל-חמך ואת מימיך ,מד שתאכל וחשתד בבחיך) ודםרותי מחלד מקרבך (חולא
תצטרך לטלטל בטלטל דגגרא דקשד לנסוע למרחקים למרחצאות בסיבת דמחלד ר ל
רק תתקן זאת בב תך)
א) עם ש כס ס"ד ומכתב רלז נכחכ בתוך מלחמת רעולם רראשונר

יד

כגי

רי

אגרות שפירין
ואשר

ש א4

עצתי בדבר דירתו מבן סכתו דגר כבר רגדת

שסו
4אב

ידידינו ריקד גי ו,א ברככי דדכר ם יתחזק דגניו ומ ש מצב קה"ת כעת
דנד יוצדק מ*צת דעוים ע דצחיח מיואחז' זב ס דף עז 1-מאן דביםיי
בדאי מתא ''ך 'מתא אחריתא  1ראד כי שם ביש יותר ד יצ 4מ כאשר
ם 4
יראך צרות אחר ם גמקוסות אחר ם יפי "רך איש ,פי דרכו  -אז ני
אוסר כי בעת כזאת גם קדירות
במקומו ארוחת ירק
4כת ד
בו כן נחרבו די
י אזד
דדשיבי
ת נדויות תר כמעט
ר""-כ 4א אד,ע
דרך ומאיזי
אמן תכ"ת דוא חפו ,נסע ,אקא אנד
חז רבו טרדות "ין גת ומדארך כ"י ד יארז מ מ ושנותנ יכו,מ
ש' מלך המשיח ברחמים
בס ב ובנעץ ם וגננ תתזנר בורדרד דירן די

"

ובם

י שת ם בא-ב-
יד

חיים אלעיר שפירא

רמח

ם קיק "ם טדרד כ 4מנ תרצד סתקאטים עא
כר י
כבד ריקרם אפפם ועירס ראיים טעים מופילם וראם אש
כפי מרעו אקר ט דקק חוסם עלטם
יתשו קרתכם ושא"תבס וגס תכ-ך טכתב ם דרבד ש 4רגמם טמדעת
ס'אץאקי כשביע ד ,ם  -יאמיר אישר ידקד' דפראתחארקם שיכם יעשות
בה רה חדשד ע 4יאקר נפ ק ט ת  ,רכם (שמאטזמעח דטקף'מיס סדרב
י דמרא % -שם אותם ישךם שופטים רצר אן
,דממש'ד נשתוממתי"
גלעד בסדעתע 5( ,קארפ רוק וד"א טדע מ בעמם דקאנצ"י ודקדקת
בחר
ארסה אץ 'דם שום כה התחברי ימדעתימ 'א בדי ו'א ברא וי

י

אותם
אך נר ידעם צדקת 'בם ועמותמתם בע ד ר אשר אם רתם (צכץנתם)
'בטד כסירתם ידד,ט בכ' גת שיסדנ נץעצ"ח ארטד גמדעתימ (פ
חסיא) דמד ערד ומם ת ג-ד ומקטרג 4לר רביד ק נס עתד
קאר
דיוגד אשר מע-ם דפרתץ מגשיע בדקאנצ'י
מעש"דם 'רעד ובפרט
קי פ קארפ רום והתחברו מד עם פוע' אק רציפים ושארי כתותם אבי
עפי תור ק בודאי כוחג יפר בעדז ובודאי יתחזק כוחנ נם עפ דסמש,ד
ועד ארגיעה 'שון שקר זאתדיא ממקצת שבחם הנורע ואין כדאי 'האריך
אב' באסת 4א יאמן כ יסיפר איך דעיזו דרבמם 'כועב 'טדינת ע בטירות
ד דרבנ ם דגאומם זכו ן'4מ א דטד'נתיט וזהו דחוצפד
ואמורים ביתיינג
דעוקבתא דסש תא אשרימני מאד ב"דדר ודאסיר שהדס בזד א מ שודאפי

סעי

שסח

אגרות ששירין

כאיסר דאימ'ק ייותר די 4דם ,רבם ס,איאק ,תקן קדמותם ואפדת ם
בעו ד במדינתם --כי דנת באמת בנף הדבר מעשיםבכי ,ם גםבכיקד"ית
ונדרות לאשר נתדוד עח מסיר ת וסח'וקת ר"שנישד פראווהאריס וידו
הפראוו זארץם עושים כח רות עפי דתקמת (שטאטומען) ש' דקד'רמיסדים

מאבותיה ורכותנו וגם די בן בע רנועיר ואם בישרא" בזמן אאטו ר דגר ק
ז
.עבדיד נרו ע 4ראשינוומי כסודו מורד (ש 4דדדכי תשזבד)זנןעודסגוזיי

דרור

זרעתי
אטת כ יבחור רב ואב ד בעדתם שהוא דגר הקבועיא
והן

וש ט אן

תקנות כנ ל אבל

רשות לחפראץואר ום לנחור רק לאקרו ס הנבחר עפ
יתחור האקרו"ט כנל הוא דבר שא אפשר בעגן אחר וצבת בצבת עשן
 .שיש'ו מח בקדקדו והאוסרים כנגד יא "כד אשר יפצה פירם
כמובן יכ4מ
י ראש עם קודש בסד גת ט '1השהרר
הבל ורעות רוח אשר רצונםיפסזע
ע
ויהתנפי עלנו וסחים ותהם ובעה אן ,דם שום כח כנ ל נם זה בצק תנו
צפ ע כ לא תעלה תעופתם בעה
ושוכפזם אשמע ב ב מבשר שחום משסוע שועה בב אם ש בב
הכותב באסת בכח התורה
שפירא
חיים

איעזך

א) כמקום רנ ל ד או בת אחת שדתנגדו לראש דקדלר ע ד דנח רות וטענתםרי
שלקחו מכמר מאוש דם דשט מרעכם ועוד פרטם ונאו נקוכלזא לרב ך ולא חצר
לדתערכ ואחר דפצרות רבות דרשר רב לב ח דינו בתור כ ד קבוע דסמוך שיזרקקו
גי
לאס ולכקשתס ושלח לרקרל רזמנר זו
בית דין צדק דק"ק ארטד מונקאסש ודגלילוח
נ"ר ועש-ק חוך צ כ למכ"* ת"צ-ד לפ ק מונקאטונ יע א
טבור ראלופיט דקצעים ראש עם ד ראקרו-ט דק"ק תוסט יצ"ו
אחדשר ס כמשפט לראש עם ד דן באו לפו מ רוג דםיחסדים סו ר גדל גליק
נ" ומג ד אלטר סעזאל נ" זמו ד רושע פ שזיומו ד רושע פליקומאןנ כררשאת
כמד יחידי סגולר דקרלתכט רק חוסם יע"א לדזמק אחכם לדתור ק על דנעשר לרם -
עול לקתח מרס דשט ממרעכט לבח דת דקרל ולחת לס שא מ מג ע
לפ מאמרם -
ומחמח שדכחה-ד רוגכלד על ום א רכע"ל לכן מחמת נתיצת דדבר דור מזםויפ אנחנו
אתכם בהוד ב ד דסמוך על מוצש ק זד שתנואו עמדם לדתור-ק  -למען תעמדו
עמדם לדהור ק קודם דנח רר ככד לתתך רשלום ב רבם בעזדשי"ת
ה ום דו ל
דורועשזליבסאעע
חיים סופר
מנחם ווייס
לי מאיר זאג סגדן זאלצער
רבד צ רוצ או פסקם שמחויב ס דקדל לרחז ר רשסימרעכט שלקחו מאחם ועוד
דנחות לטובת דמערריס תרוחו רבח רות על זען מד וכן דור ורכחידוח זחקהמו
כמוערם ונבחרו אקרו"ט לדקדלד

אגרות שמירין

שסם

רסס

ב ה סוצש ק לם לא ח 4דברו תרצ ד מתקאטש ע א
ה קר ם ראשם מ ב ם א ש כפ מהליו דק ק חיט שובט ס
כבי
לתשו קרתם הן הובא לפג כת בת ודדפסת אבנ בל סטראותשי הנ
רכנם מד בם כ אטר *כם לעשות בה רת הרב ואם תעגרו אז "רקן
ע"
עתה מקים חצ אסים ובטטת רלאשר אם לא ראת בעג * האמה
ינה עם חרבנם האלו אע כדא %פלפל כ נט ודוע 4כל סדות אטת זמום
ד4א הה קרח ועדתו רק על א
שלדם ועז נאסר (בפ חיק) כ
אשר כ לק
"קאלג ש %פ א
דק
תטהת הוא הסוהד
לשסקזננב1דה
ההבגאביהמד נתכם ושכת א(ובא4אומדאערטכי ב ה אןים
מ
חטט ומה רם
שום ש.טת בטד גת ט (פ קארפ רש ושסט בתוכם) יסיאחאק ורבב הם
-קאמל א שלהם שפרט שדם וכתבו רק לצד א בלח שסט בן אח כם מב

יי

א) ואלד דברי דנאכד ץ קאלונ ו ל שכתב אח"ם
בר פר קאלוב ום נ לס טוס מגח תרצד
עלוב ס ל בור ארוב נידי ררב דנאל חרף וכק ותץוחסרבנש קכש ח
מור ירושע של פ"א ראכ ד דק ק אומוואר יע א
על
תיתן נ רר באת סר אחר רא ת נחש משם
אחד ש
נששממי
כתי כתב לדדפ ם אותו כרכם וכעת כאשר ראת מבד ץ ממתק"טש
בח
כ אר לא נ
שלטאשככר רמ באמן ענק ראת שד דשלחאשרמאצל בא בערמר עכאף
ראת מנר ץממתקאטש
א
על
ח
כדלקכל עתד אח
רמי
שאג לא כת
אחד שראת
וסמסלק'יזעתר
1לחןאסילא רמר
בימר שכחכת ד
אר מבט כל
י
א
נ
שמעב ת בדרו אותו לרב כחוטט דע מברך אוחו כבדבת מז"ט שיאויך מ ם על כסא
ממלכהו חכות אבותיו רקרושס זצ ל ד מסיעתו ש עלד מעלר מעלך מנדל למעלך
על רתורר ועבודד  1ר ד נרול כ שראל דינדל את ערהו קרל חוסם על כרב תורר ידאד
מתוך שלום ונתת
וידו רוש"ת נאדבר ומבכדו 1רום ץרמ ונזכר לראות כנחמת צ ק ועריה
רק מנחם כלאאמודר"א אברפק-ק")

י

 )4רנמו"ר מגחם נרורא דנ"ל רי בן רנאון מו ר אנרדם כדודא אבד ק ברעזנא
21כד לדרעק בעל אזבל אברדם מפחד ס כעדמ"ס פר רמנ על סוגות דש-ם ום רל כות
עולס וחתה של דד צ מוד"ר השולם פ=ש סג"לאיד"ק טאש (נמטר כ ח איר הרל"ד)
אב"ד כטאש כ שנד ו"ח"כ ל"ו שנר כקאלוב ד ד לו קיבר נרולר ושדרכמם
דחשובים באונגארק נסטר כן ע ו שנד ח מנחס אב תרת"ץ תדפס מאתו מסר כאד
מנחם עד ת

יי

שע

אגרות שפירין

הצדד ם ואם אזי באו מתם יהור ר כתירת רבנ ם דעימא הנד רוע שאן
אחר סעשד בד כ-ם והבדצ דפהק ~אשר אנ חתמת גב עמדם] ואשר
י הם ובאו לכאן וטעט משג הלדדם חמן זמנם ענ כדבר עד
המהקבייוג
אשר עא הפסק ואתם ק מתם הפסק כדצ והוספתם מאש האנש ם תך
האקרךט כפ שנאמר שתג בהפסק דתו ק ואכ האקרו ם בתקפוו כול ם
ה" יהמ שט אחכ
לעעות כח דת הרב באץ מפרע עפ חתיה ואם
מותעד התאהל בשו עג בדצ כחדב עפ התךה אבי יעעאןבד
הרכנם הגל ימחות עפ התורה קודם הכהרה כגל
ואסח דמשפט ושיש שפטו בשער בם וב מ ם האלו שכ שופטט
כבראשו ד וועצמ כסתח *ה בשועה %)1יה בב דיכם פ

אי

חיים אלעזר יטפירא
בה אר יום ב =נ מחת תרדה מקאטש עא
המשם סוע ה
שעם ם יכמר דהנ חב ב הרבהטין המפיס
מחהםערומי
שע נריטואיד
ורה שלשית ה וחםן ובו
סעח
יחר
שנדי
אבדק ק חוסם") גח ם חותם ח ם ושנה טונה שנת נאויה
של ם א
וישמח ב ב בב
הנעם קרת מכתבו והנה ה ם ס האיו ם
 .הרצון שאן הלגלד וצא
בקולססו זולת להכרח גדול אך אן לך נחצות נדגל מזה ולהפר,
ט מא סור
ר פות יבפרט מד,שוחמ כלוטד הטחד נע רגם נגד
שחוס חוץ כנביותימ
ם ק א') שגם בים ם האלה מצוה
הדרג ה ו וכבר מבואר בסג א ס" תר ג,
לשפוט יהוציא גז 4ה סתחת רו והצ קתנ רוח בראות כתכ פלסתר הנרפס
סרבנם שלא מסד גת ע ככותבות השה בדבר בוו כאלו ננד כחדר'ג וקהל
חוסם יצ 1אשריא אוטן כ סופר כסו שכתבתי כבר לע רכם כ אט ררם
(שכוונתו) ,נכוה כסס דתו לחד וט לא האמנת שילך באופן סחר כוה וכבר כ
חרסב"ם די בשרת פאר הדור הטעם בנמצא א מהם קרוב ופסול עירותם
בטילה או דבם כהוום בהתחברך וגר וטכיט"כ לילך בדרכים כאלו ע"כ
כקצ רת האוסר אש ב עבם הנה צות לאפרווטא מא מורא כ הבשר הסובא
רימז ל יתשאל
א) בן לדגמז"ד אברדט 'וסף נ"ל (עס"ש ס ""ט נדג"ד)
פאזעט ז ל אבקק רעש (עמ ש סי מ"ב כדגה א) מקודם ר ראשבי-ר מאועוושר
זאח ב ארד ק תוסס נרג שם יש כר עד לחה"מ רקדלד ואחר טלטולם דגיע לארד"מ
ויסד בידמ"ר קרל ערת דא ס רחוסט בברוקלק ורדפימ ד-ח שו-ת חסר ידהשע שטר 1
אב תשב"ט

וחחי

אברות ששירין

שעא

נגד א מורו וכן מנח דת רני בע רכם הוא כנב 4ה וסר פה חש :זנם דכים
ויהטומע נעם
וע ד אשר צווח ם יד ת הצר אן בגיעד במדנתנו (פ ק רוסס) יבד
ה וחב)
דססוך וקבוע רע ואם רכו קא בזבי א וזבי א גם זד וכי י
אודות רש" ש או רחסש אםיא כין להשתוות הד נס הנבחר ס א ,בגו
י בם בה
'בנו ה בעה כבר סוסד דקאגצל א דמךנחנו צנו(פ ק רומם)ע
רמרכז דמד נתנו תם
ככח הנמשיה מפראג ואז דרבנם העומדם
פונרא
י התורד ככס אשר ורה
ככח
דשיש או החמש ועד אז הגה כהדג כתיק

ד.

כבי

ומחסת קרושת ד מם אקצר ואחתום ברוב שז:מס וחזתס ה ם זבוכד
וב אגצבב יבשנר טובה
בשבר
דו יגש ה
שפירכס
חיים

י

איעזר

ב) יאח כ רנו עד"ז דקאנצילי דפ קר וו ל רדחלטר אשר נדפס אז
כ ד ד וישם רתרצ  1אחראראד תצ 1
שובט ס לכבוד שקרו ט דק ק תוסט ד ו
אחדשר ט מתכבד ם אגחגו כזד לרג ש לפג מעב ד ד  1חוכן דחלטר מאס פת ועד
ררכרם מאור לום ג וישכ דתדצ  1כרכר ררכגות כק ק חוסט תצ ו
על ראם פר הופעז ררכרם וגאוג ם ובו של ט א מצד דלשכד רסרכז ת ראש
ללשכד מור ת ם ירושע פשגרתד נ מנדל דלשכד ודר צחק א דק ו-ס נ
דסוכר לדשם כראש אס פדזו נכחך מחו ררכנם דרך רגאץ מז ד וסף אל מלך כדכא
של ט א אב"ד דק ק אחראראד
דרכ רגאץ ר ושב בראש פתם את דאסיפר וכקש את דרב רגאץ מו ד ,טלמד 'שדאל
קל ן אבד דקק סעלש ואח ן ר צב שאשעתער ראש דלשכד שקימו את רפרט
למטך שלא לבקר את דבר דפסקם אשר דומו מכף
כל  -דתך דונם שם
כק ק וסט תצ ו ק רשתיות "גסן ח לישירשל ם את דפסק ם עפ
רכ
אשר ר תר
" ק למק דשלס ,שץ קץ למלחמת אח ם אשר רסכד רדת
רתח
דקחש
לילד ,תפארת נע רקדלות ךרא ם מט קטל ועד דתם ם לבש סוור
יוד דעתו
דחח
לעמוד על רסוטמד רלבוק את בדק דקדלות ירט כפאדק"רפ רוס וע כ
ויכוח ק ק חוסם ככתוב מטר
דעת תורר לרת
רםלישס שבדבבי
לרם ראש
וקדת עפ שק כ ד לכת רשמת כקרל
א) אמת
חוסט לכ
א לבחור למשוו
זאתחילא אתריב
ב ד עכס חוד ועתו ר %דרבמם עפ" דתיה ש"
רגאץסו" -יעקב "זק' גרגוואלד של ט מפאפא תם א א לבחור מ"לו "שר לקחו
ברכף זיבות עד ד ב רשען מו ר "
רושע גיימואלד של ט א אב-ד דשם וגם מד
חבל
דשלום דנררש
קרל חוסט מפג שבחרד כגאת תסבב רק מדץ ילא
"
ב
ח
תתדוד חלוק דעות בעננם בללכם רחים כןררב אכ דודראש וץ דאער
ב)

י

יב

ק"

שעב

אגרות שפירין
רקח

ב ה ד כ לסב תרצ א מונקאסש ע א
כבוד אחו  1ד ד ק ר הרב החרף ובקי ר או קר רוח סו ה שלום
בן א ד4
ה ו שובטסטי
חגעג מכתבו וצר בעגמת נפשו ואב תפלה לחש וברכת ככל לב
שיצל ח בכי עכז ב ב ומעתה ועד עולםווכל להטת בתורה *1ר"א מתוך

י

פחיאק

יד שמד מאחר שנפסק ם רנ ל לא דע כנד אזי דעת ררב אב ד מכרעת בכשאר
קדלוח קדושות וכאשר ורד כן קום
ג) מאחר שלא טזכרר מדפסק ם רנ ל לכמר מאנש דכת דג ליש לדם דכח לשאול
ולבקש כח דת רראש ב ד וגם ועד דרכניס לא רצד לדחליל טרם שמרצ רבר' שר
דצדדים ע כ דוחלט שרק בדבר זדיחתוך רדץ ב ר שידעם גער כס עפ תקית דלשכר
דמרכז ת כאם לא תסשרו ב נס לבן עצמם רשנ צידים
ד) איסור שחיסר חוץ נשאר בתוקסו כב מ וגאונס רצדקם נ"ע אשר שבי על
כסא ררבנהת בק ק חומס כא סורו מקדם כיבלר וטרמד ודשו ב אשר שחט שמד מדוט
ורלאד כל רשות דרב אב ד מכשיל הוא את דרבים וגוזל אח דקדלר ע כ שתיטתו
אסורר לעולם כיבלר וטת פד
אן רשות לשום ממלנד לרפרד מדקרלד כאשר כבר נספק כרססקימ דגר "ס
עמרו מסרכים לזר אזי ועד דרבנם בתמיכת כל דרבנים מפאדקארס רוס יכדר עלידם
רא סור רמבואר בספרי רנאונים ג ע
ר דרברמ מב ע בזד תקותו דחזקר יודדכנס דגאוגם של ט א אשר לקחו חבל
וי
נרכר' ריב רנ ל וגטו מין או שמאל אסרו ורחירו בודאי אחרי רואם רכרים דנ"ל
דנאמר'ם עפי דדלכר כודא יחזרו מדברידם לדרכות כבוד שמיס ושלום כישראל
אב ר
אב ר סעליש חעיא
שלסר ישראל קליין ת
צבי שענבערגער ח מק מי הפרטי כל
כשם רעד דרבן ם
יוסף אלימלך עדנא אכ ד רק ק אוזדאראר ח"כ ביאש אס פד
מבקשים אגחט את מע"נ די  1כשט דלשכר דמרכדמ וכשט דידדות רתרדית
עפץ
שישמו לב לדבריגדולינו
י
דרברמוםרנאורם רצדיקם של ט"מ דנאמרים דתורראת
ישים גם שלום כקדלהס למען שמו תכרך
ס12א ומחן של רלשכר ודשם של כפרומי
מסען כבוד רחורד ךדדוח דתחיח אם 1
דוכשח ד ברגש כבוד כשם רלשכר דמרכז-ה
עוול רססן שריעד
יצחק אאריק זויינו ח'
ראש דלשבר
דמזכיר

זי

א)"לר זעגטא (נכד לדנאת בעל ריעות שלמר תלן קורס דמלחמד דתח"ל לרדפ נ

אגרות שפירין

שעי

הרטנה ונחת וכאשר אע רוא ם שאן העסק המדיבר (פה ק) לפג 1ובודא
שמח לב אם אשמע בשורה טובה שנתמנה בקהלה המרובר אז ערב לטובה
כה יעזור הש
והננ ד דושתרט כל ד מ ם

חייט אלעזר שמירא

רנפ

בה שר לום ו ליק סו אטל תרצ א סתקאטש ע א
שח טחם
ד נ ההג סב וש  17טוה
כבי
הנענ מכתבו והב ממכס 'כתההנם כ הארכת בשות מהא חלק א
[ס ו] בטדי חוסר האיסור אלהי כסף היו
אמנם שלא יקבל נעדאלם שנה או שנת ם מעג ד לכת ר כ ד לטעי
פרס בעצמו אט מכר ח ם וכרכרו וטרחו רבות ט הפוסק ם ז ,הת ר ספג
שעת הדחק "וסר הפרנסה של ת ח צו אבי אם לא רצד לקבי טמן רוע
טדא טוביחש עזרהו 1צל חרו 1תנהו לחןויחסד ולרחםם כב למען כנוד
שבע ת ותורתו
ךטנת נאולח ויבעה ב ב ד דושתו ם בארבה

שידם

י

חיים יתעזר זטפירפפ

רנבב

כה א

מתתן יצב

מב עא

לחרב הגל

הגעג מכתבו והמארקען לפדרן ד-צוף והב בתשובה מאהבה וברכה
סדזכה יתנהג השי לחן זלחעד וירתם ם 1גחהו בסעג' צדק למען שסו
ונתכשר בש ם בכ' ב ב זםז וז חח תלד וש ק בוסנה לפובהור ם
וניטמע
קרט ככבוד ופרנסה טיבה והצלחה 1שזעה בבע וברכה
דידושתו"ט באהבה

חייםאיעזר שפירא

מפר בשם דכוי עפלם וכשנח חמר ז בדיותו דר כלאגדתן

ד

אגרות שפירין

שעד

בר ום ה מז מנא תרצב

אכססמהאי יא

ק

יהרב
רגענ קרת מכתבו ורק כעת [שבאת יבאן זד שב מ ם מסב עפ
פסדת ההפאם נאכיהר ב אוג שבקות יטעה הש .רפאנ דשאה
של מה מן השםעם"כ ב] נפנתעיקצת להש.ט תשובה מאהבה בברכתסיא
סבא עער הש ת  1נדל בס הסיד לאווש מ "תורה ולחופה ולמע ט עב דח
ברוב נחת והרחבה עד עד ב אגצב ב בב וכוח ם ושובט ס
הנל

.

רדושתום באהבה

ומצפה לשטיק

'1השסע

חיםאיעזר שפירא

רנד

בד נ ראה תרדנ אכססמהאי עא

להר הגל
הנענ מכתבו "גה תמהת הב לא דע כ יא אשקר באסוטז הו
סרדבר ם שכתבת כ גדר סקו ם ד א אצי בעה זה עשר שנ ם וותר כ לא
ת אם ישאלת א מראש
אכתש ישום עד לא בעד רב או משרה אחרת זי
הערה בודא אשב כ ד ה הסובה בשבח המגיע בכתב ס לק ובו בלבד נאסרו
נ מק וכו אשב
רק לכי משוםיא פלוג ובכן רע א ה ברור כ אם,.יאלו
סד עצבז ס בעה תו אן באפשך נם אם כסדו הב נ נענ 0אץ
דדושתיט באהבה

יע

חים אלעזר שפירא

לן",,ןל5אמיץ"מע
ג סרא;שנוי; ש-
מחושןתיו 5,4ש7

גסק~ם רוחצו שם גאואצי
ן גע
"שר ש ן ען השתך רסקת

רוננתם אורן תגיתגיר~,ע ג ;סעיטט =14

;

-

לי

"

8,
-ג  ,ננ2

- ,

-

-1ל64

-

-גתי סעקךסגיו שיאי

1

כמוכחו של רנץנת

גע שש

מניות

וך-4

-

ך'4,

אגרות שפירין

שעד

רנה
ב ה ד פ ו צא מונקאמש ע א
כבוד אנ ש דירנו ה קר ם והחב כם חגגד ם החסיד ם המופלגם
תחמד ם א ש כ 8מהילו ביך הע" ברציחה ומ ס לא וש ס ד
כב' אתר ואתר ה עעס אל בם כבל משאשת כם
הן טמע הסוכז ה קר ם בשל חת 0צץ; בעד הטסת כלה בת קשש וט
אשר המעה "רקד חסן הסמאן הגע לשבה ואשר המר כ קרת מדתו
שוא ש ב מכמה צדד ם וכד "קדדש עלת רבותנו תקףט אשר מפ הם
תטכותס אט ח ם עד מכר ישלב ב ב "רושי ם ובטבעו מסך הבשת
פג 1לבקש עזר מחלתו ולנ"ע באיה מסע האת ת קר מ נפשו בענ כם
אשר אן כערכה תם אנ מצד
לה ות שלוחו ול אדם כסותו
אב"כע למצי
הקדשם תאעי כל הטס עם קוסם
אבקשכם על ככד חכות
מעשם ומכה לשועת שראי בבאת הטאל וכסם בב בב
דד ש ושבתכם המדבר בצדקה אם כ אן דרכ בכך זר במי צות
מהרבות בחצות עבז אדעתא ררא גברא ק רא לא גדרנא ושוכם ם החותם

"

עי

ים

י

בברכה

חיים אלעזר ימפירא
רנו

בה ום ה כ ח לסב תרצא מתקאסש ע"א
דד הרב החרף ובק יוחס שה"ח טדע בוערם לחשר
כבבוי
ר ם ואש הטיות ו ש לר מן ה אשך אבשיל נך'טואלד ה"ו
ח
שןב מומחה דק ק אונטזאד קונםס"
אחדשת ה הגיענ קרת מכתבו ונב הקונטרס ם הנדפם ם מספרו על ה
ם מוש האומגות והדנ ם והלכות גם התפלות והברכות ואשר ב קש
סלח כי
חסכסה תמהנ וב יא דע כתה אשר איננ טתן רמכמה ואשר אנ סדר
יג והננ מונע א"ע מהמכסה גס על ספר
בעדי הנני שזמר בעזהייסיכוםיאפ
הראשת ם "אחרת ם הגדיים אשר ספ הס אט ח ם הכסה טעטש אשר
י זה
אוז) וטובן סם לא כ לא אובי לעבור ע
הערק  1דפס בראש מוו ותארג נ ותרת
"שר ב קש לשום עע
הבכך לרא*ש הטונים כחרט נזה של הפרזעל הסדה הרבה אם נ ברכנ

יהע-

א)

נס לדסק מדרם א שול (עמ"ש סי

עכר דמית וש ם של ח

נ מק תשג

צ כת"דמ1ועדמחו מטו אשר

יפגרורנ ששירין

שעי

הש בטצוה הגדולה הלז (ב 4ע ה) במפ וה א חב בהע' כפ השגח וגם
יס
ח כורנו בעה אות שיום נראה כבושם ח4ז כאשך עד כ'המגיה
הגדו" ם יה ות משובץ בש"ש איה כטלא מובן המלה החיכה והפיפול
ודאוסנות זכו עבז 4רתואר הנ"יא הנעת גםישי ש ורבע וחמד ה כ ה
ל פתחון פד ברושי םעהיק תו בשנה הע 4ט 4פנ הא תנא רוש4מ א ש
א4ק ם הנאק סבא קד שא טהרש א א"פנדאר זע (אין על עפר משיו) בעגן
וא א לעשותע אחר מ והם
ם אשר חומל
עשר (דרכ מ)
קרסתומהזנהדו
רים [הש רחמנו בב להשפ  4ולבמל עוטר קרנות
עגנ הכיל נדוי ם
ראדום רגז בדג אלוע-ן ש ם סוכה (נ בע ב) ואבםל]וא מהם טצות ואומטת
הסידה והנד שהכי טוב וכר ואכטל בכיפות ופרסות העגנם וסיבת המדובר
אז בארוכה בו
ק באותח םסמןכהסק אשהבאת ומדבר התקונ זהר כסאמיד
ונם מזקנ הגה ק סהרצ א והנה ק בעל ד ח שהיכו בתפ 4ן בשעת הם לה
ודכרעת אאמור הנה ק ז ע בשעה שה מוחי שהוא מבבד ה ד כשחיא
קיטורה בלח חפש ת ויא ממהרת ע כ הי חולצן וה י
ן 'הב א זה ספג
אוסמת הס לה נם כן ובדבר ט באות שלוס (סמן רם ה ס"ק הע "ש)צינח

.כ4

יא

עי

"

ע,

ועתר עלר בדעתי ליישב דברי רבותינו הנה ק דעט צ ורכו (רוא זקינ).

הגה ק הרם  4ססאסוב ז ע שנהגו מחלצן וגם כ אמרו המעם בשמם מפג
שהתפלן ה א אות וט לה הא אות כמו שבת ע"כ כשם שאצ תםלין בשבת
כך א צ אז לתפ לן בשעת הס לה ולכאורהביא ה קשה דהא א כ יה" פטור
כ 4הום מתפ לן כוןיטיש אות מ'ה חתום בבר ת קדשו ואן לוטר דמעשה
הם לה הוא השיב ותרעד שאן צרכן אז בשעת מעשה לאות דתפ ן דאכ
קשה למד בשבת הוי השג אותות שבת ום לה הי ע טה שהוא חתום באות
בר ת קודש ולא מעש המילה נחשב כאות כסו שבת א1י"ל דבאסת צר כן
לשנ אותות וכד התק,וח ק הנל והיינו החותם בר ת קדש החתום בבשרנו
נחשב לא והב הוא בחול התפ 4ן ובשבת ה א אות שבת אך במעש הטילה
כת שצוחח התוה בס דתה לחיל שבת אזנמיש הטלה אזזהו סדתה א ב
בעו לטדל נקלתה בעת עש תה אז מטן מהת הה א רקימת א דמיה
ש להראות בם לה ט %מעלתה בשעת
השנ דשבת לב ש
חרצ
י בתעש האח בעש"תה
א 1רצ
חר
בו
עש תה שאן יעלת תפלן אז
כא"
לתפ לן מבן כ א4ש תכת מעמם אך למעשה "ל כהכרעת אאטור כמל
להסוהל ועל השמדם שם לא הי מקפד אם א ה" מנחן או חמשן ובעת
שה" הוא רק סנדק ה" סגחן על 1וכמבשר זנם בדנרעו
דידחטהךט כל ה ם ם ומצפה ישועה ומהלח תוך אסם עם סטלה

י

ית

ין

הייםשפיעזך "טפיךא

אגרות שפירין

שעז

רגז
אזהרהיאפרושי סאיסורא וטטאכיותגס*יות וטריפות!
באע בזה לה,ה ר עפ דתה ק ש חוש כ 4אחד ואחד
זיהשסר לכל תגאי 1ה 1מוכ חת השחס לאותן שנת סדו א4ינם8שניע"ל"נעז
להזהר

געמ *נדע הסכנם שם כנסת ה דא ם") כ שח מהם נב'ה ופר פה כנאסר
טגאונ ם וצד ק ם מדורות ש4פנ ט בשנת תרכ ט וגם אנחנו סצמרפ ם בצ רופא
דרבנן בא סור הנ ונם אסור יהמםן עמתם החסן (משאלענט פעררקעו)
זהר כל אחד ואחד 4בנ ב תו 4ב 4ל תן כשחוט אצלם ודא קט בשרבמקוין
שלהם אפ" נשחם והובא ססקום אחר ונם 4א.קע כשר מהנאנזלערס אם לא
דעו בב רוד שנשחמ אצל השותםם דקה"4רמה רפה ק סונקאטש ע א וכל
העובר ע"ז כעובר על כ 4התורד כ הס מובדל ם כגמר מעדת אוראל
המחז ק ם תורה שבכתב ותורה שבע פ עפ השע כטבואר בשו ת סהר ם
ש ק ולהשומע נעם
סונקאט,ט א  1ח תרפ ח לפ ק

י

י

חייםאיעזר שפירגד

אהרןוויים ,רב"ד
מאיר זאב ומלצער הכהן

דוד

י
יסחשםיי
עיס
סי
וו

א) ד מכנים א-ע שמות שונ ם כמו כנסת רא ם  -קיל עדת שורון מחזיק
תת תדיד נץ ז דצטתו ואסה את שח סתם לערלתם מאד יסשםדכים
בשמ וזפ ח בס כתב קיש מלחמות מצור דחדש ]
בךתד-ז אותינבפ דב חדלם ק ט אנ ש*מוכ אדכד
ש משב ד
נכ
יץ כאמת ס תדל ם מטר מדר מלכע משח צדקתיוד ק עד %ף
דמך למלחמד "ל
הית חוב פעים דף נתת דע-ר כשראל דמצערץ
דרף ראחרק וב אמנ כ
תנינתא ורכס מדם כ אק לדם שום תכלת יצק לעשת
יוקץ תל ת ח ומעקה לשב
ברצתם (מרך פרת? פ) רק לצרף קמבק דת ח דממתד על חתור שע ז מ ו ס ם
לו מ לרטש לב ת בג א
ד ואמוצו ב
ר
ר
י
ל
ומש
רדברח"
אמרו מ חלד זעב
דרמתלועםמחיכ*חקדחו בלנזסלאמםדי
מח וצד
דממומרם (במ דק)
כספלי
דסשמר ת ש
צררם חרץ דדם כל ארות חדדק כל כח מנדג ומזרד דע"ד על
תר מלכר אס שלוס (חפץ כדשלום נאמת)וכי אדבר (שלום שדנם חפן כדשלוט) רמד
למלחמד (עוד יותר למלחמד מעמידו כאיל רמנגח נגד רשלוס באוסרם ותנא ם דכלחי
י נודע לדם שתדו באמת מגמתי דשלוס וא כ
אפשריים (לדזתם עד תוד"ק) ואחריכ
ידעו נגד מד לדלתם לאשר זדו כל עיקד מנמתם לעשות נגד ידפרער מעכודחי
ולעשות מחלוקת ח"ו כת) ר שסרנו ויצלנו ויפיל אויבינו לפגנו כב
כדפס כ ז

י

אגרות שפירין

שיח

רצח

ם ד נשא תרצד טתקאטש
בה י
דד הרב ההג החרף דקי בחת ומרבץ ת רה ו ש וזח
טפורסם ישבח טוה אהרן דוד רובימטטיץ ה"וא אסרק
קאהאמשהאזא
כב-
הנענ מכתבו והע בתשריר מאהבה והז ות עיר פה ככל הפ רשם
ומיא טבאק ושבע נחת טכס 1חלארש"ט עד עד מאת ,צבכבכ והע
בזה
דד למנחת אדנה וברכה עשרם כחיים טש
י העיפות ק ק להם חטם אצבעות כבר נדפס תשר בעה
וע ד קאלתזע
בטכע אר ת-ה טה שהשבת כגר ועהה מדפס שמה
דד ט א מנחי
רצ-
תיס ד ט הדכ שי ם אח קת בהחד בשם דרך גש ר הל טרד ן הרצוע
ששם ראר כ גם אוה ש שיחס ב אצבעת בש-ש א צר כן נ כ טמרת
 -ואן יחםואחתום בברכת טהרה ושטחה זח ם ותוכם ם ד דשתךט באהגה

,ףא

שיח

חייםאיעזר 'טפירא

א) ררנ דגל שב ררבד %,ם ער תבכת חותם דרמור אל עזרפין ,שלח
א ר ועש ד) ואת כ (קבל לאבד ק שם די לו ש נד מפמירר ולמד עמרם נדתמדד
מעלר נדרג עקדדשח חמת תשד ד דופס מאתוס האפרס זס נס עת אדח
ב) דע לדעת ק כזד מדהר וערד (מדדיא ד אותז) עמשאחז ל סד כח רכן מכח
דאב אמרת כעד תחח א דשחם גדת עפ" דמרע נשם ז-נ דד ק דמפורסם
כשמנתו שדיג עלו פדדימ שקתל בז
מחפשץ ז ע העל עע
נום דד ,ד ו ד מנמים דמ1של שם רדד ד לד 1דשנ ומילא תלד
מספר דר אדנ" שדוא כעת צ"א ואז עלר מטפר פ ד(צ ר)ח ששדדונ(ד ארג')
עלד (במספח) פ ר עבד ק ודדכרש עח קן ורם דבסיחמ ח שוכן תקם אנש כ דיג
כנרד ראשור בת~תמ חתר חסד אטת ומנא שאל לס נרם כ אם מם פ-ש
ד ז חשש גאה קטרה
שק ם ש דליחת ת ק ד נסעו כשכל זטת עצמם
רע ת תפלד אשד בוטח בזכותו או בבונת תפלתו וככר כחרט מזר כמק"א [בר"ת ח נ
סטת אטת1חש פד(שממלחר ד 4בבקג צכב
ר]
א"
משאככשטי כדן) כח דק (שואך % ,ח דא ב (רם חתר חסה אבו ת
כנ ל תא מטן כשקך
ומנא גיאל לכנ בנדם כזכות אבות) כנ ל
י שכ א) ועוד נדפס ע 1
דוא דגמו-ד נטע שלמד שלמעלל ד'"י (עימ שס
תשו נדולד מאחו נס אוויץתליתאי (שו"ת מדיף שיסכורנז ל) נצרוף שו ת טללי
אורות בקו כנפ"י רגש ר (סאסמאר תש ב) וב חשוכות מדבינו (שמכר בס(ים) (דפס
כלקוס שו ח מנח"א פי א ב עי"ש
סע

ירש)

יי

"

ה

ג,

אגרות שפירין
רנת

שעי

מתקאפש ,רא

בר א חקת התזרה תרצ ד
כבל דד שב שחר הה צ הספותם הו פ בש ק מ פשה
פואטי
ש
של םא שיא סבא ושובט ס עד עד באגצבב בב""
אש נם ברכת מז ט בחן זהז ת עלה פה בכ4
ברך לקחת וברך
הפ רוש ס בזמת אבות ט הקדוש ם וכבר שלחת ד ד להזוג ש חו לקאסאן
ע' ום א שבק הבעל ט ( א תסוטי)על סעודת זעם דבטחת בעה 'מא

י

א) ופטר ט  1א ר חם ו בדגר ז רם-וכל סו ד דוסף רלו ראטעונערג אבד
קאסאן וצל (בד לדרק בעל עטרת צב מזדטשיכ וצ ל) מח ס כנ ופלשם ושם
הפטרכג מרחשתן תרע כ) אחר פט רתו גחקבל לס מ בס רגדצמוד ח משלמד
בערל ס ,ערער טוכד ((פטר ו טבח תר פ) ואח כ מ מ אחו וחתם דגרו מיד ר
מלא שר שם עד דחורבן כשנת תש ד תדג ש בד מפוארד
שראל צב בעדמח םא
י וכתתו בדרך רמקוב ל מאכוחו וררג עקר ש ג ס ק חש ד
ר ע"ד רשם ככל כותו
ר ד (הוא קרא מקודם את רם ע על סעודת רז כתות וכס ש רב ע בם דמניקוח
ל שמעת מאדחןר רר-ק
ח אות כת) שב
ב) עק בדכף חורר
(מר
דווע" משנאו ע שאמר כ מיירוא בחדל שא אפשר לו
תו [מודר ר חזקאל שהגא] ז
בל ג בעומר בםרון עב ם דד בזדטשוכ כ א תסח בוטאדדליא על?ץ של
לי
רר ק ובו בעל עטרת צבי זי"ע הרגש טעם מען זר עבד ר וידוע כ מאמרי צדיק
אמת כאלו כל רברידם כגחל אש ורם סובא ג(ז בגו ול כא מדי ד"א רמ"א
כאורי  1ל ער כ גדלו לר את וורוממר שמו חדיו כ גדלו ל ד (ר ת לג כעומר)
את" (ר ת א תמת) יגרוממר שמו חדו (ש בוא מזר רתרוממות וק רוש ד ) ורמ
ונד ת מדדורא ט (אות צ ד צ ו) כ לדרכו בקורש שמעת נשם רד"ק וכו
מררצ"ד ז.ע מזיד טשוב בעל עב צ שלא"סד תניד בש ק זד (דפר בלק זנלעמ) על
י נפרקזד זו שדרשע דלז פתר פיו (ודיו נמד שרש רפכו
דסעודוח ואמראיך אפתחפ
לטונד כבר) אמנם בגוסחא אחרת לגמר שמענו נשמו כ אמר שדוא א צ לומר עוד
נפ ז כי כבר נאמר ונדפס חידושך מ ש נפרשתן ב נוקא כזור-ק פ בלק כידוע שדחזיק
א ע ודחרקו כמד ור ק ם בדורו ותלם דו ז ל כ ר פ א נשמת נוקא קד שא מ"ע
ואבס ל
אמנם אק כעגותן אגו רואן נזר פלא אשר נטמן נרם ז אש קודש נחייס חותו
ונריח קדשו דג ר טעם ם אחרים כ ום דסחלקותו ד בם זו ( "א תמוז שגת תקצ-א)
ח מקובל נפ צדיק ם וחסידם וסםכחן מראש רגב א ם משד רביךכי ום פטירתו
הצלי
 1ארר חל כפ תצור ע כ לא נזכר שמו של משד רכינו בל זו וכן בכמר צדיקים
וספרידס כמו בסר"ק מעם אל מלך לא נמצא על פ תקדל שום רבד כ לעולם חל אז
יום כ"א אדר בפ לדל יומא דרלולא שלרבינו כעל מ"א זי-ע ובן כדגר רגל כן נתדוד
ב דר ק נעל עט צ זי"ע לא וגיד ולא נדפס שום ח על פ זו (ועיי בד ת בנ(דדודא
ח אות ל"ר ל ו ע ש)

כ.ד

ית

י

שפ

אגרות שפירין

כפ הסבוקו אך נם יכבודו אש כ נכ תשך מאהבה בזה
ברכות יטונחגי
והננ מחך ד דושתוצ המאוה לו מז מ וכס ם

חייםאיעזר שמירא

רם

ם זה תםי סמיה ומ תרצו
בה ג י
כ ק ד ד קר הרב הגה צ חו"ב זכו קר תפארת ענש קיכו
שוכם ם עד עד באגצב ב בב
דגעם קרת טכתבו וררצוף ואחרת בתשובה כ ה בפעסמ כמו
חודש ס ם ובעה הזע ל ל התרופות ירפאות מחלות ויסור הא ש שש כה
וסף הש ת רטובה ברפואה של מה מן ה"מ ם 1שועה קרובה בב בב

ת.

ח ד אות ב) כ אור בש ס כריתות (רף ט  1ע א) במתג א ר
ג) וע כר ת,
עק כא נואלת אח ר גמל אל ואח ר רושע בא טל ס של עימאום שדלנו ל קח בדמד
למשתר כנו של ר גמל אל רבא על אחוהו ועל אחות אב  1וכו בו וב דחוס בד"ר
שרלכול קח בדמר למשתו וכו לדוד ע שבחן שאעם שר  1טרודין רו עוסקין בדברי
תורד עב ל דתוס ר ל כזד כי קשר לכאורד בשלמא ר גמל אל שדלך ל קח כרמד
למשתד בנו עלו ר מוטל דרבר לדשא את בנו וכראמר במס קדושין [ב ט ע ב]
דאף לדשאו אשד דאבמיו"כ וממילא ר צ ל דכנד דרבר לסעודת דנשואן שיבאו בל
רחכמ ם וע ב דותר לו לבטל תורר שנתבטלד ע "ז בע כ בדליכתו כדרך לא טל  1לקנוח
בדמד וב וצא (דגם שגס בדרך עסקו בד ח כנ ל בחוס מ מ משוט דלא כ כ כול לעסוק
מררך כמו בב תו ברשקט ומעון כמנוחר) ור אצלו חוב מצור עוברת משא כ לר
דישע אך דותד לו לגמל חודד לילך עםד גמל אלנ' מר ורשייך דמשתד לו ירושע
שא נו קרובו של רמן כלל ואס לדסעורח נשואת רי דולך לדבר מצוד לשמח סחן
וכלר חתן ח ח בן גרול ונשיא (דתכם שכדוד) אכל לילך מקודם ליקד בדסד לא טלז
אך דותד לו לבטל תורר נשבל דכנד דרבד ורתוקר עדין מדתכל ת ולמשהד שא נו
מוטלת עלו ולא באחרופו כלל
ונראד מזך שורש וסמך למד שנדנו דרבר מרצדיקם רבענו ואבות מ ד ע ובפרט
זקינ דדזר ץ מדאפשז ז ע (בעל זרע קודש) וברו ותלםדיו רקדושים ח"ע רלכו
וטרחו בנשוא מזמוט חתן וכלד בנש ק ובפרט לבג רצדקים שבדור ועוד באו לשמח
קודם רנשואץ ולאחרירם גס כדרך מבוא לרשמתר חירר ועצומר שעשו בככר אלו
כנודע ע כ אשמע זד שם ר בדמם שגס ר ירושע רלך גם ברדכם לקנות כרצד
למסתר ושמחך (דגם שלא ך קרוב לדחן וכלר כנ ל) דלך עם ר גמל אל על נשואי
עד מלכותבים דוד
בנו (של ר גמליאל) [מסני שר ר גמל אל נשיא ומגדול ם
(ש בגלד כ ב) וכן בכל נשוא חם רצד ק ם שבדוד] ומזר שורש רעמן שרשמיענו תכז"ל
בקדושת לשונם וי ע ומכד לשמחת אפריח כב א

אגרות שפירין

שפא

וגדד שאיתו שחפץ 'עמוק כספר ח ,הע ססכ ם יטובה וביבר שיסוד

אורה (להר ג קפיא זצק שנ פעמם וגס ס שומר
מקודם ם שעי
אסתם" ואם רצה קרא כהוגם ם שפע
טמאםהכב יה
זיסארךגדי
"וד העץ ח ם (ד
לט
בישעי בכפל כפלם אבי קדחט הוא לאיקח יא

י

יארשא עם המפרש ס) ופע ח וביבר ש סכול (קודם סוד האמת) כשחר ת
בבוקר במקוה
ד דושת ט באהבה

חיים 1511נזר 'הפילא

ומשף
א) רם  4תק מד
משכרכמב=תממא(חאסוכסנר מרע וע טממד ש"
ושאר
חכמת דאמת ככר צדע כדקדמת רעד
תל ועד
למיכזמנ מ כע קכתא דמשחא צרכת ללמוד זד רחכמד ובפרט למ
ספר ם קדוש ם ש
שנפשו חשקד אלי אך ב כספרם אחרתם שמרנכת לימור מקים כספחם אשרימד
רתחלח דחכמר כמו ספר שצר איד וט שומר אמתם כדי שלא נאו כתפ שת
ת כל דרו או קושות ח וכאשר דזרר דארז ל באזדרת ות=חות על
מחשכת גשםי
דמציר ח  1חמתד מראד וצבע אך בסוף ס שומר אמוגם בערן דדשגחוח ש לרלג
נתר שעשר כללם ופרטם כענן
עלו ואסור לקרוח בו ושרא ל מאר
יד רפרט ות מאתו ח ש על כל פרט
וח
שג
כש
מד
דדשגחר פרט ות מד אמו"מ אמתח אומןכנ
ופרט וכפרט שכפרט כל דדו אבל שאר ספרו דוא נחמד תע ם לרעצ ל ורנר דדבחם
רללו לא מלב כחכח עב לא פלא כענז תיר אם תמצא בדכאו
כעגת
דד"וחוד גס נססדס בהדמעו כ מקתינ מצדקם וחסדם שמקבל סוכותמ
וא ז ז ע יפעל דם ש לדלג ורכל רוא מאתו ת לכדו כל שום מקרך נם פרט שבפרט
חקר ור אר ערנו כערד וכמצוחועכדקבמנח א וע בדת(ח-ד אות
עד את
כ כ) וככס שב רבנו כ רשמומ שערם שם רר מדר שיטאל וממב רארזל) רם
לשק רק מדרח  1ז ל כס ש רת ר א ושעל רם ן
נק ט בלשתם כסלת נק
פו יזסכמה רכה מל דר ת ע ס
מטר" [עמש ל
לטוח נספ קא תש"א~ת ונוצא
א פר של מה
וע כררך תיש ושלום (ברשמטדת לס תתפ ר) מ 17ב ",ודרו ללמור כטדרד
וספר רכמ בעמן דמעשר דמוא רבובא בשותמנח א",בס כדן בתשו זקעמרן
כעל 'מם שלמד ד ע דמכדלת ורעון שר רבע מכר את רמדובר ולדעתוד סבתד
ד מל טדרד ולרמזר ר ולמדר זד רו כחדר וכבור א דסתד רכר
למרד סתרייעי
ואכמל [ואגב ארשום שרכס רמו גב שילמדו ס מנמתח ם [עף כדתחזאות
ס ק וס אמתח חכם ם ומסר עמוד דעבודד לרגמור ר ברוך קאסוכער ז ל וע ע בעגן
לסיד פעמות רוירד כדת חט אות עק

י

וי

וי

כי

,

פ8גרורנ יטפירין

שפג

רמח
ב ד ום ועש ק נשא ב תרצב מונקאטש קיא
כבוד ד נ קר הרב ובז זכו שוכטס ובשמו אשר חתם כ קחי
ו והנאבד ק מדבר מתוך נרוט ,רובד
יכ
והבאנו  4ד צחוק מבא ב אשר ב קש והתנו בג
י
ת
ל
ה
ק
"
י
דגענו ס
בראשםכתבתונא ה דבר הם כ אםאובי"פעוי לגרש את הרשע,הנכר
והרג
הדזעה כמד דזא
חסצער אהב ) טתוכם אז סבמו יקאנצל יע 4והבטחתם,
ש כמעי  1מך עשרת א4פ ם ככר כסף טש או וזעכם ע' הם
שוה
עבת)דמתי
תמוד יתד תמוד כטה תשובות ן נדבר וסרוב צער גם סמכתגו
וגהצנ יפנ תמונת קה יתכן ודעתם אשר המה בזד הםוחד ם,יגריעזתא)
שי שמד ר ל הרר והב יא דעתן כ א מז ממץ" גדברם כאיו
גם
נד
וריוש ע ש4ח ם כעת הע מטע אע ואם אתם ד תם בדעפוטאצאן
סערם
ר
כ
ו
א
'עשותו
והבסחז ואיטר טה ם ד בר 'טזא מה אנ
היא ש למע כ ישסוע בק תורה ו' מד ארסה
ואוד ת הקאנצ
וי ואנ אננ כעת כיר
קאגצ' כאיטר מרו ע4מ רבותנו ואבותע ז ע
העקספנענט זפאקטאר 'ט 4הת סדות הקאנצ א רק הוא יה העומד מא"1
ט ס ת ש אשר יב מלב ם ושר ם בדו "טור יסר מ ד
תה"ה "ח העי
הלאנדעמאמם ועצת ה הוא תקום רהעקספאזטורע שה תה מ*פנ דרכה
כתה
ם
ת המת כאשר
שנ ם מתגטלד אז בעה מהממשיח ולא תקש עד
הנד הפרעו דענט רפ בעפ כמפ נפק,דד גם בכתב כתב כן וט) מתן זה
הכח 'דעמ דד כעת 'קה 4ארסה אתעואד ז0םיא א א לעשות רבך בית
ער דב רה מה כאשר כנר הכחט "דעת יאכמי ומהבטחת אנש וב
וראש הם כנר 'טנעט והותרך ככיל טשיט רעה תחת מוכה
באזן
ה ותר מוזר וגם עוד בעת הסיחמר כנסע לס ב פגע ב הנתבד דקרלתכם
זעש ת ין מוכה פראסעקצאן אצי הר דר בו ,א
דכ הדר דשם ומרע1
התרעם עי שבריא בקשת בכזד ) וה ממש דצלת נפשות הוא עומד
בב" עת מצדזכו יפעם ם בשוא ת יפעם ם ברם ועשר אס כ "א הי טונת
מעים בעד שכר תמר ח 1אבי ם ה עבי להב ר מדתו -אשר כמהנ חת
לא ספ קו בזה עכ בזד אקצר9

י

י

י

יט

עי

-------------

א) זד ננהג לקדלד אחה שבקשו אהד טומר מרבנו ושאז יצטרסו לדקאנצ"לאי
ם פ חבא ער"כ אשר קרך גדרך ו,וב נך
ס)דני לרעת ק בזר מספר תתארחב~.
דנחשלם אחריך ל עפ ד אאמו ר וצללד ר (בס ראד) עד כ כ קום מקרבך נביא
כל
או חולם חלום ונחן אלך אוח אר מופח וגא ראות ודמופת אשר דכר אלך לאמור ולכד

אגרות שפירין
רק

שפי

ם הנה בא אצל כחותנכם

קודם
אזכ ר דבר
הל
כמאשעןיחדשהיחה ם וחתמתישם.
וכר אודות הם4ח שרצו הממשלהיעשות

א באחרונה

הפסח

בל א על כתב 64ג המטשיה כ והיא וכןישם דת ש טצא דחומצא והחדש
י הסלח שנמק
אסר מה ת בזה ק ז גם ההג מאתטוארג 4 9א נתן הכשרע
בסטטת דחדש ם ואדרבא צור ביעתאר שלא רדשתסש טמר נפסח וש
בכק יא דנחט ל קח בפסד תת ד וחתר סיכת מדתו של הנאמ"ק
מאומןאר נ מר הרב רסחנ כס אשר כתב מרו בתחלת מאתו הו ואח כ
התאספו ש נתשם הרב דקהיתכם זבתך דאבנער קאימע יהע רד
עקספאז טורע  11ה'ט פחאות גרסאות ותר מזר אן כדא למפל ולהעללתם
על הכתב
עע קר השטאמפעו 4הקאנצל אשר געת ומצאת בעה יקחת רק
הלק בן חרבנם עעהב הראם עד שק סמם והן כבר שכנם לחוחיכם
מדסטשלה וט המה אשר השח תו אז דמההם .סד שמאמימט שלט הנר

י)

אחרי אלרם אחרם אשר לא רעתם תעברם לא תשמע אל רבףיגמא דרוא סו דרנר
עז רבנ ם מפורסם ם שררבד אנשם מתאספן אלירם שעוש ם כמד דברים שאסור
לעשות ומכסל ס נמר דברם שמחו-נט לעשות ואומףם ומ ש לרם ידך אשר פשוט
דעמ א נם מג רם ולרם מותר לעשות ואח אעפ שדוא אסך עפ רחיר וכמד פעם ם
נראר מדם כמו מופת ודש עושר זאה כד לנסות אותת שלא נשג ח על זד רק על
תורחנו דקדושר וכן ד באאע ר כשדלך לעקוד את וצחק בנו אמר לו רשטן כפ תו ם
רבמ שלא לשרוט את בנו ודראר מופת כ נעשר מם ונכנס בם ם עד צוארו ובא מם
עד נפש וכן כ וצא כור מצנו בדחז"ל וב  1נס ונות מאתו ת ש וצרך מאור לדתאמץ
בזד שלא לנטוח מררך דתורד מין ושמאל בכללות וכפרטות
וודו מ ש נ יקום בקונך ננא וט ונתן אלך אות או מומת וגו וכא ראות וגו
ד מ מ שעובר על דברר שד-ז בכמר עגנ ם כעוכר עע 1
נלבד אחר אלק ם אחדים,
מדוע תעשר ככד שב אשר לא דעתם
כשאח ,ל) אשר לא דעתם
רםותי
(כאשרם נושמאגלא
רדדך דזד וע-ז רזכר דכתוכ) לא תשמע אל
כ אחם פשיט רעם א נבם ודע
י דנביא דרוא וגו עכדר ק וזדו ענין מעשר עמלק אשר בעוד ר בא בבל דנם ונות
דבי
לנמית אותוז באופנים שונס ולפעם ם בא כנסון ננזל ורוצדליטעות אותנוכ' 1ד דרך
חדש לעבודת רש  1ש דרך בזר לעברו גם שרוא תאות ונגירות ופרייות ר-ל
ותחבולות שונות ווש"ד כ אשר קרך בדרך(ליסר שזדו דר-ך לעבודת רש רגם שאנו
עפ דתורד וע ז) מזנב בך כל דנחשלים אחריך (דייט פשוט דמך ללמוד מסנרלילך
אחרי שרידות לכם ח ו) ר צל מ מידם
ג) דר-ג מו"ר יוסף אלימלך כרנא בן דר ג מו"ר יצחק איתיק מראסנאווימץ (נפטר
כ א טבח הרנ"נ) וחתן רגמו ד משר ונגרית אבר-ק קאששף מלר בשנת תרכ-ו ולמר
אצל נקעו רגמו ר יצחק אהזיק ביליצער אבר-ק נאדידא (בעדמח ם באר ת"ק) ואח-כ
אצל רגמו ד ?כ ר רש מאנרהמער אבד ק אוגנוואר (בעטמ"ס שו"ת עק דברלח)

שפד

שברווז ששירין

וחזר כסורם כמו הרמר פ וביצ
א ומס לא יא אפשר יעשות בלח
יואר כני  -ואזכיר דבר א עוד כ בהות הבד אצל בדעפוטאציאן
אונט
וחג ד כשמו ובשם הרמר פ כ נתנו כח ותר מרא להרבנם" בהשטאטימען
האלו ואמרת לו כ ממרא הוכרח ם 'סדר ולהגה התקנות האלו ובעת
דדעלעגורמען טאג א ה באוננוואר עשו קאםס-אן יפשרעז מה ראפשר וכן
ו והעםדו באונטואר פראגראס כלפוריו וכס ס התקנות חארטה סאונגארן
עיש
ה ש נח ואחכ ימדרים השטאמוטען קאטטעע (אחרי הדיג טאג כנ ל) ועתה
הגד הרב סח לפג הרב הורווץ מרושי ם (הנכבד וחכם ונודע כתהיה) כ
'א וכל יהצטרף יאוננוואר יאשר הם רוצים לתת כח ותרמדא .ירבעי
בת ם והנ מ 4סתרא ננהו בן הרב דשם וששלו ק על למפל בהמו
לפ כח ועת
אן
עכז הע שיח כעת טכתט ישעתאר לראש מיסד המשתרל ם
בהת סדות הקאנצל בעה אוי וכלו לעשות דבר במוקדם איות קהלתן
יהצ לם מטלתעות כפ ר ם והרשע הם אם כ המה (כפ תשבונ) ש להם כבר
טמרו נפשם עד ככ בער קהית א
דרג מקה-ת שהעט ח מדממשלה
עבז עשו לשבה ור מה ושובטס
י ה מם
דדרש כ
קה4

י

יא

דרים איעזר,יתירא

רסס

סתקאמש "דא

בה ום ד כנ טון תרצ ד
כבור ד ר דרב הנה צ זכו של ט א שובט ס עד עד בא צבב בכ'
אחדשת ה העי נם בחב טרדות והעדר בריאת בשטת .לחש ב תשו
מאהבה בקצרה עכ פ ע"ר התפילן ש ש ל בעה מורשה מזקנ א"ע ח
אא ק רבנו הגדול אורב שראת מהרס"ל ססאסוב ז"ע (אשר יש לדבר הרבה
טהם מרוב נפיאות אשר בהם) והכתב קודש הוא נפלא  1פה כסו חדש ממש
מלפמם ד אבר ק ושאדאג ואח כ בצערל ם וכשנח תרצ א נתקבל לאומודאר וד גש א
דכולל שומרי דחוסות וגם נשיא דקאנצילי דאדט-ר כאוגנוואר בפק-ר ונעקד"די ספץ
תש ר ד לו בכתובים ח דוש ם על כל סוגיות דש ס וגם על רוב רמסכחות ושו"ת ררבד
וכל מיו(נ  1שמם) נדג יש בדגרגיר ער דבולא בתו-תא נשנת תעד ונאכפו כל כתכי
חד ת ונמדו (רי-ר יצחק איידק דלוי יונגדהז ו"ל סירחשלימ)קיבץ מאיזד חשוכות ות
סוגיות ודרם סם כשם מדרי"א רבדן ומכד בשו"ת גדולי דורו שבט סופד ערוגד ב נטע
שורק פרי רשדד לכו"מ וצוד

אגרות שפירין

שפד

ע ה)" 1אב 4הבתים כבר חידשם אאזמו ר רנה קוי ( (בע' שם טימר)
כאשר נתקנו עור שור דראשתים בק פרעמיש"א עוד טרם דוודי וב( ,שיתי
(ב-
בעניי כאשר זבחי בלה ק גם יתפייין של רבינו הנדוי אא ק בעי ניעם
ק
ק
אא
ך
י
מ
איי זיע כתי תיסירו
מהרסםזיעבלי אורפני משד (כמו חדש
מסט) אבד
הבת ם כשיתים חדשים עור שור המובחרים כעת"
והנני ידידושתךצ באשה

חיים אלעזר שפ'רא
רסג

בה זם ב עקב תשמעוןועת ר טאר נבאר עיא חמוס ה עשר בא ב עולה
כת ב ה וחת ם ה מזב ה
'כבוד קרת הרב הגאון ובו
אחדשת ה הן ה ות שכהדנ נמצא בקארלסבאד וכבוד רנאכד ק אועוואר
ה ו אול עודנו כפראנצעסבאד ואס הצער דננ מתטרר פה מאר ענבאד
חשבת דרכ לבקש את כהדג שוגבל זמןןזם א) שנתוועד בקאריסבאד
לחמת ק סוד בעגנ ם העומד ם על הפרק כמדעתנו פ קארפ רום א בנחצות
הסתדרות הקנאצלייא יסדינתעו"' אשר הואעניןנדוי ונחוץ מאוד אשר אם
החרש תחרישו בעת כזאתוכר ולא (זד שבא ם יקלקל חו בעצת אנשי בלעל
א) ען לעיל ס קעב
ג) רב  11ד' לז ס וזשת אכוהו זנם רגש לו (גם כדלים קוים) בו-כ הפצים
ו
י
ד
ו
א
מ
ע
כ
שרשתמשו נו צריק ם (ע ס קע ד) וד חשונם
וע מש-כ בדברי
הורר (מד ק אות נ ג) כזד ל מד שמצך מ(רנ דצדיקם רנותיה ואבותנו שרחצתו
לכלים שדשתמשו כדם צד קם וכן כמד צרק ם וחסדים ארלכל בעד כאלו דון רב
ונקרא שומא בפ רעולם [ועיי נדברינו בשו ח מנחת אלעזר חלק ד ס ט לענץ מד
דפסק כש ע חו-מ (ס רם ז) כדמוצא חפ לץ ש שום דם דם אם ש חילוק כץ תפלן
קוים מסוער צדק עף ש) וממד שאמרו קרש ההבד לדנתן בצמק וגו פשוט דאן דא
לזר אמנם נ ל מקירו בידושלמ (מ ק פ ג דלכד א וכן רוד ברחילמ גדרים פ-ט
~מרט וזת עב ל רף שחפץ רשתסטת
א) מקץ של ר
מארדחד') יכץדי
ד
על ידו לרעת ומב רן לעגנ טובות עוד"ז
ליצד ק (דגם וטרוא חפץ גשמ
של
ג) רחפילן כעת אצל נכדו רבד צ מו"ר יצחק יעקב ראכ ואוחטומ שרט א אהמר-ד
מדייט זתיקלץ נ
א) רלשכר דארטד (דקאתלק שנתהסדד ע רגי"ן תשגח חרב ט נפעסט רמך
מל ענגים תמלא ף טחם
ם אצל דממיר מד
ר
זע"דטעעל רסקיי
קדלות וכו וגם טובות ליחדים וכ וצא ואחר טל"מד רעולמית
גרררואלשולנדדכוביויסבדעדמי
לכל גר קאגצלף בפ"ע על נס ס דלשבד דארטד בפעסט ורבינו
רצד שיד קיפל בפ ע לגליל דחחחון קארפאטרוס (שעיד מונקאטש דיחד ג-כ שם)

ים

ריל"

סי

אגרות שפירין

שפו

המם ת ם ומד ח ם הרוע ם אשר אך מזבת עצמם דורש ם והמפורסם א צ
ראי  -עכ"פ קים עתה כחד"נ את והב כפופה אחר כל הצער שנרם ל
ולכל ר-א האמת ם בטד נח תמור אשר אני הבטחת לו מיד אחרי הישועה
הנדויה אשר עשה ה ע 4דנו כב טול בה רה הצונם ם ש עבז כאשר נתקן
רדבר וכרד"נ אתנו יר כבוד מחול וע נחת וע זישע נ ו] למען חצל
י ט לי חד
תר הפל מה זלהושע חוסים סמתקוססים -יחוב קדוש מומןע
היבבות הנפרדות (בעצת הבע"ד ,ולעמוד לעזרת ה בגבורים ננד המתפרצים
י סד כיאז סודות האמונה והארמאדאקסיע כדרך אנותנו ז"ע וימחול נא
ו
כנב ל זטן ירוא אות יקארלפבאד ואם ר" רק מצאות ואפשרות אבא
הבעלם המחכה
איד לום הממבר שנ אחי פד א"ה עד ומא
בדרחאלי
לתששה מאהבה

ד דרש"ת ביקרוז הככור ושעה ידומו וכבודו כל ה ס ם

הייםאיעזר שלנירא

רבד
בה א ונצלח חרפ פ מונקאסש יע א
נבזר דנ פ הרג הנאון הנדוץ המפורסם לשם ולתהלה תפארת עם
סמלה עיר פה ח מעוז וסנדול שסו מפאר ס ובו סו ה יוסף צבי
דושינסקי של מש אב"ד ור מ דקיק הוסט
הגד בדבר 2ח דת צ ר טד טענו פ קארפ רוסיא שתה" א"ה ב ום א פ
וישג הבע"י חבצעקתה הבאה אל לאשר קמו כהות ואנש ס שונ ם צבוע ם
סטרא ם אע כפרושס והצר השוה שבחן שדרכן ל לך ולהדק לדת תוהיק
וימצב של היהוד ם כהמדינה ורוצ ם לצוד ברשתם תם ס ם  1שר לב שיבחרו
באותן שא נם ראום בלל לזה ולעור ענ ההמון שלא דעו במח יכשלו
ושוכלו עוד לגרוס עיז ח"ו רעה לעצמם בעף ובנפש
עלחית נזהר
ת41כ ההכרח אלצונ לעורר בזה את מע"כ וכל אגיש למעה,
מאוד שלא סייע ד עוכר עב רה ומחלל ש ש ולא תע דעתם חוא האנש
ושלא ישחחכו לרקאנצלף דנליל רעלת שר בפ ב כ שסר כבר עשו קן לדם
דאנודים ובכלל א"א לריות תחת רשמעת דקא7צל דנ"ל כ מד שלד דרו במקוסם לא
דוד סומא לד-רן דוד מוס דסוסל וע ב וצד ר2נו ליסד קאזצלה בפ ע לקארפאטרוס
כאוננוואר אך לעומת זר עמדו נגדו כזד ד"ר רצי71ם כקארפאסדוסוראנוייים שדי
טקורבים וובבדיס בדקאנצלי דם-ב ועטם יד חשידהם באמצע לעשות פרעות דבות
שלא יצא דדנר לפועל וע נ פנד רכים בזד שיעמדו לעזדהו עד שדכד א 'קוס הכלחד
בהוו לדושתו חוסים ממתקומםמ

אגרות שפירין

שפז

בתו לי טמע אחרת כאעי הי וכר שבראשה עומד א ש נכבד הרגי
יעשות טובות בעםו יהוא מוכשר בדיעות 1בכי פרם החוק ס וראוי לאותו
ד לפג דעמ"ס והשר ם של המדנד בגודי חשיבתו אצלם
איצטיא יעמי
יעשות מזבות שראי בעגנ פרנסתם וכהנד ובעד הכלי בעגנ הדת
בטקום שצרך חזוק מהמסבלה הרומסה
ולא רק אותז ואת בתו ביבר יצ ןזהר בזה כ אם אחיה פגו יטדל
שעשה עבר בכי כחו לשרר נם
נתצת הענן מ יקדש יהות
ם ש ראת ה
אחר ס אתו "נ ש עג ט ת ע וחב ר ם המקשנ ם '
התךהקהווכי
ר אש
והטשפט יש
ואהבת הכלל והפרס סק בלבבו כעשות עפ
את רעהז עורו 'חמת דעתם רק ע' 4מטעזכו וךזבירא יתן הש ת בלבם
יטעה עמס ועם דת תורתע ואשנה ויטלש למעה ש שלא כהתפתות
ק השטסע על וכו יוה רעחק כח
ממרשע ם מדים הדת ח 1רק גל אחד י
הכיל שראי לדששע ם נעם ותבא הם ברכת כס ס עד מאת חטאע
כבא"
דדוש ת באהבה וכאהבה הקודמת אשר תחדר לבער ימקור אשר על"
ואת והב בסופה  1ש ם נא כהדג נ את הדבר ם על "בו המהור  1שקול
ךחשוכ למונה כ גם ש כחט [האתרת] המחובר ם הד( 1צ םגרוע ם עם
ם .תעם רש ברת מחרב קרלמ ארמה כסדנה המה הק'אמט
ף לשמת חג גרונ הג ל
ציר ט) קצת מהם בג תרה המה במל ם באי
חע
מ
ופרט כ הגבר וכו נכבד קה"תו הא אועו בראש חלסמע עכ חט בעזה
במוח כ ראה שדא 'טלא תחברו ח" 1יעל אק והמסוכנם הני רק הי
המדנה בדת
מעתה כא ש א ביב אח ד אתט ומב נעה 'ע בכע
תך ק ובכל מ  4דם סב וחח ם והשיש ר תה בר ת אתו ואבקשעוד הפעם
בדן השטם אשר קו ם אתט,ח פאס ארבד ם
על ככה ש"ח לע
האמתת מצ"
נקרב יטבה באהבה
 1זה ו בז
והנט מוקדו ומכבדו בזה בכבוד התורה

סטי

י

יה
יש

י

עי

ינ

יכל

דרייבר ?*4ונזר שצפירה*

רפה

פיזז דיגח רבא דזטונק*4ט-ט,וביזדינא רבאדשפונגוואזור

בה
הן למדות דזחט יאבה יבט הב מ איש שראל אשר ר ח ראת שב ם
בקרגו הגה זה כמה שגם עיה הפורץ כגבל ט טחבי כרם שראל ח צבאות
א) ע כ כגוב רבינו מכחכ כלל ומכאן ואילך דוחף בכי ק

אגרדת ששירין

שפח

בקהלתנו הקדושך אשר מאז ה תך קר נשגבה טבצר ועמוד חזק לב ת
ישראל הנה עתה נעשתה לכל מפץ כפ רה בעוה ר ט" העלה נדף והטמא
ומסמא מס ת ומד ח נער ונערות שראל מאמונת ה ותורתו אשר כסוחו לא
גה תה ם מות מרעד והמן וממום ודומהן הוא הכופר בסבע אשר בוש לא
בוש והכלם יא דע מ"כנות עצמו בשם דאס יודשע פאלקסבלאם וכפ
העתק נמנע הארם ה דוע צ מם דפה עם נ 41 4שנה ו דבר לשןשי
המ"ר הנ ח זג על ה ושרתו ועל אמתת צית מצר ם ע"מצית
אבית מצה תהב וכל קדושת המצמת ושעד שראי ביעטת עז וטת אשר
צר כן 'קרק מד ר ל כי השומע רואה מאד מאד טתחרמע על אשר
ר -ד-
והמכשלד הזאת תחת דנו
החדשם עד כה
ואם כ כבר צעק רבנו אדמור הבאח הקחש האבד פקק של ם א
.
ת
ב
מ
בלהבות אש קרוש בדרשה בשהנ לפג אסה שנ ם 'הרחקו
שראי
בעבור דבר כפ רה שלו אבל כברעבי שנ ם רבות ובנ לבג בזר יתם
ר כביד ט לא רצ ט 'תרע ש
ואת רב ס מנאת וצדק הדור ש' ם א יבע
מעילם ועי כן ר-נו סדנעלב ם וא נם עויב ם ונם חיטבנו כ העולם כדו
גדעו מס"א כ כופר הש באיק שראל ו רה קרו מאהיהם אמנם בעור
המץ עם תש ם שדעתן קלן וכמון קל דדעת רבו המתפרצ ם מ ד אדוט של
עקם תש וסובך העם אך לפשט הספדה ונע 1ם נזם ותר דגבלר שמדחי
י ח1הקירת"ו צואר ט כ
ממש כפשוש ואםעוד נטמן דע בצרחתי
ושאג ס מת דמשכ
אמרו שת קה כה דאה דשיא וסדשתקו רבץ
י
כ
ו
דברן
כדבר
כמאחזל נרכ התוב עלס להודע לוע בע רט מני לס כ
המם ת ם והמד ח ס בם טת זאפ קורסות ואסור עפ דתוה ק יקרותו
ן
ב
ת
םח
להתזקו בתוך ב תו כמו 'צאר ספר טע ם ה ותר זרוע ם

י

אי

א) חד אשר בתבן דבד 2תל לוזשלם ערק ועב כ
בד ג ות תרפס מתקאטש יצו
כבוד דרכ דגאק רספורסם לשם ולתפארת ולתדלד צ ע סבא קיוסא נדורא
משא גיר ער עומד בפ ץ אש ד דב סעף מקבצאל מרא דארעא
של ס א רב ואב"ד לכל
יישראל כקש"ת מז ד
עלי
חטטחובזאבנענזפ
קדושע עמו דרבמ-ם דגאונ ם
בל
מקרלות ארכנים בחובב
רעומרם על מממרת רקורש ב דכא רבא יצ ו ר עלרמ חץ
אחף ררך מבוא דשלום ברגש כבמד ב אות דע פת ם גזר אל חדר טינבמ בדבר
גדול והא רנחוץ לשעתו בעמן אשר בעודו כעטעו פר ק ,סע אטד נער קמן
אפקורס צוד רפקר טפ אשר מדפ ם עתק רנקרא ראם ורשע פשלקסכלאס סלא
משעע עאצערו לא נף תר באשר סדור ע רכם כדד ג
דגלי ~צרר וליצסת על ד
לנשח ב סו לצורך ,ועד מקצת מסמאות זנאיו סצדפסו זדועחקר בנטיע דארס-ד

יסף
זיע"ים

יצר

אגרות שפירין

שפט

וכ 4אותן ש קראובואו פצואיתו אפ' רק עלד אחת המה בכלל מס ת ם
ומדחים וחפאתם כחפאת רבעם בן גבם שחמא והחט א את הרב ם ומבזים
ומועד וראי ו אבדו עפ התורה חזקת כשרות שלהם
בזה את ה
ים נאמטת על שום דבר חצרך הכשר עפ דתורד ואם
תו
תורש
ום
ויא ד יח
תוודע 4ט שאחד עבר דבר התורד וקרא או דפץ את הע"ה מס ת ומד ח
ע
הנץ א
"רה חק פש 4לעדות ולשכועח ו ה" הוזלג (עפ
 ,יר' עמ' הוע
התורה) להרח קו מכל דבר שבקדושה כרן הקורא וסחו ק ומפען ספר מנ ס
שדנו עפ דתוד ק כמומר ד וצא מדת שראי רה ל
יו פאור כ טוב
ן
ג
ושהשומע נעם ותבוא עלו ברכת טוב וזכות התורה ע

נודש כס4ז חרפ ט יפ

דודויידעי

ק

דכדן זאיצער

מאיר זאב
(כ ת דן צדק דק ק מונקאטו)

מנחם ווייס

ש)י
מאיר ,בוייא מאיר עספרייכער ט
ב ת דן צדק דק ק אועתאהר יע א

ברצדי

(מקום החותם)

בה גם אנ נבהלת ו אךעמסת בשמע דכר לצץ וכח על ה ותורתו
ומועד קודש סהע4ד נדף ד שע פא4קסב4אש נום  39אשר מדראו הקרוע
את בנדיו דברי חחדוףונרוף כאץ יכבר יצאו בקנאת ה צבאות הרבנ ם
חגאונם ע
הגיד"צ דפה נ ובראשם הגאון הצדיק האבד שלם א לאסור אסיר
כ דברו דבר מנות הזפ קורסות דח ל ולכן נם ד תכון
יקרזל העלה חני

יד שע צ טונג רפד ררצוף בזד חיאנ ס נוח דמשכי לבות בז רמץ עם לד"זץ
ולקרוב דקודאם כעלך גרף ינז ואך למותר חשב לתאר לפג רום כבוד רד ג איך
עתון כזד מז ק וחובל נפשות רבות מ שראל בפרט ברור פרוץ מרובד על רעומר
בעור ר ומתנרל בולו רק ע" ציונם וא זד חצופי מכת דנעלאגען דפך אוכל נו ט

שנאסרו ממאך וחמש ם רבת ם גאוה עולם וכתובם מרא רארעא קד שא כדד"ג של ס א
קודש) ודועדאקטער של עתק רגז אשד רדפיס מינות רמשכ
(כנדפס בס
בליצנות ולעגכהעב'ל מצוות פסח ואכילת מצר זד כוסותיכ
ו רוא דוא גם עתד עורך
ו אובל נבלות וגילוח ובעל עבירר ואשתו בפרוע ראש וא נד דולכת
ראחרא שמויכ
לטבילד כגורע לנו בבירור
וע-כ אנחנו רח מ ואתנו בי ו-נא רבא דעוא" אונגוואר יע א ובראשנו כ ק מרן
גאון עצמנו דגר-ק אבדפד ק של ט א רקרוב ם אל דחילול ד צאנו בתרב שלומד בקול
עוז וא סור תמיר שלא לקראות ושלא לדחז ק עתון דאס וד שע פאלקסבלאט דם
ולדרחיק ממנו נמטחף קשח ודבר זד צריך חזוק כ ותר בכד לדצל אלפ נפשות
מישראל מרשת ראפ רר ורםנות ר"ל במונן

שצ

אגרות שפירין

עמהם 'אטור אסיר לקרות העיר ידשע פאלקמבלאמ" הנ ל ולאמור
לאסור ם צאו וכל ה רא את דבר ה יחוש ,נפשווזהר נם את בג בתו שלא
'המכד חו ברשת דבר מיטת ואפקורסות טדעלד
לקרוח בהערה הנלמבי
יו כרכת טוב דברי הכותב וחותם לכבוד ה ת
חג ושהשומע נעם ותבאע
ותורתו
אור יום  1פ ת-דות חרפ ט יפק מתקאטש
אדרן וויים
~רבד דק ק סינקאטש י
צו)

י

ע כ עתרחגו בזר מלפג כרדרג ק ש ונא לרתום דם לר ולמזק תוקף דאיסור
כרשם אש שלרבת קודש נגד עתון רגז ומוכטחיס אנחנו בזד כ דר ק עשו רושם גדול
וגל רעם שמעו רראו ויתקרש שם שמס על רכם דרמד בכל 7צו ארץ
ותקותה לבטחכי כרדרג  7סררו בונשומת יד ולב טדוו לבא בעזרת ר בגבורים
כנ ל וע כ נסים כברבת ש ם שלופ טובד וברבד וחודר רבא ונזכר לרומס קרן רתורר
ולחזק פרצות כמלל ובפרט ור רחם על פל טח עמו ב ת שראל ואת דצפומ רד ק
מעל מ בב את מש ח צדק מ בב א
רן ש רר ג כא ר כראוי לכבורכם דרמד מניח ד שמר
דור שליסעל מאיר זא 4יכדן זאלצעי מנחם ווייס
ב ת דץ צדק
דחותם -
רק ק מונקאטש ורגליל

רה עדן סתגמן קדישין
חאת התטורד אשר שלתו מתפ
כ ד גס לפג מ כ ד צ דוכא קטעט מדעתת ריצא נע ר מונקאטש ע א שב נד
א ע נשם דאסיד שע פאלקסבלאט ודא מ שם מאמרים של כח ולעג ולצק וב חוד
שדכא מלא מנות וכפ רד מב ת ומחוץ וכוודע לבזות צדקים וקדוש ס וגאונ וגדול
רדוד של ט א או לע מם שכך רואות ואף לאזנ ם שכן שומעות לרירי דמחרפ ם
ומגרפ ם כאלו ר ל לכן אנו מצטרח ס לאסור א סור שאסרורז גדול רעולם לקרוא
ולסכור אח רעתון דמרשעת דנו וצאו טמא קראו לטו וכלייחוש לנפשו תדיר גם בג
כתו מלקרות ברעלד ורף רנ ל ולדבאו ח ו להוך בתו ואם לא ורנצד בו כל דאלות
רבמוכד כחוד ק ובו ושקץ תשקצמ וחעכ תתעכנו בו וכל ב ת שדאל דו נקיים
ולדשומעיט תבוא על דם כרכת טוב
ח כידיצ לכל מקרלוח דאשכמם ר ום ר שבט חרפ"ט מע ד ק רושלים

"

חובב-אעי
כא

מדוכי ליג

נאם
נאם רוב צבי קרעלענשטיין
ד21ון

נאם יצחק בסורריא ויל פרעגקיל

אגרות שפירין

שצא

בעה" נם ד תכון עמהם לעטור נעך אטונת ה וחורתו אשר התוגה
עלית לסחות מס ת מ וטדזחזם המחרפ ם וסגך פ ם כא 14ר ל ולעקור שורש
פורה ולענה שבהם ה יעזור יעטור בגדר נגד הפרץ ונוכח לנטועת ב ת פרץ
בב א

חייטאיעזך שתירא
רטן

ג ה ה תצא חרפב סונקאטש ע"א
כוח ם שנת גאולד ו שועה מעתה ועד ע41ם עכאש ל בכלל נוראי
יככוד קרת הא נברא רנה וק דא ח ה בשב.ד"נ וריד ישראל
כ ק הרב הגאון הצד ק המפורסם וכר בנש ק מוהר"רחיים האבער

שייט א") שובטס
אחדשת ד באחבד הן הנעט נ ק הערות על ח טנח א חנ כ ם הפסח
העל ם והצנעת .המכתב לחביבות כ נסעת מד אחר הפסח שעה גדולה
כטדע 4כהדר"ג וכאשר החד ת את פגו יראות מ ד במארענבאד ה~כרנו
מ ד בבוא לב ת לשיכט"ס ועתה
ממכתבו הלז ועל התשובה
מראש הכמ
תיכש ב ר"ז ויא כתבתי עד עתה כ
כדדרגחצ
אשמח לחש כ תשד טארכה לפג
ידעת ווכ"ק עדיין לא כא 4כ תו נאות קודש
הו ם ש כ ק על דבריט במנח א (חג ס ח ד"ה במס גרים) כגר שטל ולא
טבל והקשה ע 4מה שק מתי הנ" החדשה במס גרים דרינק ם ל דא ט ור עד
שסבו*  -והפא ש ס ערוכד ה א ב בטות (דףעיא ע"א) דאטר ק
ק הא
תושב ושבר מה עב ד לי וכר אלא 4אתוי גר חמל ופא טבל הר דרעיק מ"ל

ידע

כד
כבר מפורש במשגר שרקורא כמפרים חיצונם אץ לו חלק לצוד כ וסב ש לקרוא
י לא יקרא כע"נ ם
ר
ד
ס
ל
ע
1
ת
ו
פ
א
כרכריפ שיש בדם מינות ופש טא שבל ם שעמדו
ג
כאלו ותכנר קדושך לדראמה ולאמץ אח א"דיפ עד כסר שאפשר לווך אחילוי בג
ישראל ונם את ונרוץם לנלה קרא כמכתב דעחונים של מיטת ונפ רד ר"ל ולכלתי
דברסם בג ת ישראל ודשומריפשו ירחק מרס ומג וצא בדם מזר ר את נפשות כנ ביתו
דלכד כרשת יכרי רםנות למשכי ובעד ח רמחנד לישועד קרובר וכל ררשער
לכלהי
כלר כעשן תכלר
ן
לד
חייפ זאצעצ*ע
רק

יוסף

א) דוא רנר צ מאנטירע גן רר-צ מי"ד כרוך מור,ניצא מח"ט אטד' כדוך (ם ב
ל נגגלד ונגסכם 71דרו אליו חסידיפ דבים ג'9
כטל  1תרמ"ר) ררב רדל ד גדי
ס סמנו ספ נמוק חרם כ"ח
תדצ"כ יידפ

דחנוכי

"

אגרות שפירין

שב

דגר ופסל ולא סכל נכ הו בר עב ר מבהלתי משתוסס אך ב זה במחכת ר
אגב ש טפי והלא אדרבא כפ הפשוט שם ב בסות דרע ק ם דתושב ושב ר
לא יאכל בו (בפסח) ולאחו דגם טסלויא טבל לא אכל בו הינו משום
ב-
דא מ גריען שלאסבי וע כ ד ט כנכר ילא אכל בפפח ובנחרת עקב פה שם
מסעם זה הגם בכמוו; דרע קיש סתו דגר שמי ולא פבל 4סעוט שלא אב"
בפסח ע כ בעכ כנ החדשה קם בסם גר מ ירע"ק כנ ל ח ב ופשומ
יאשר דברט באר כות אופת ספר ובו [כאן הארך רבנו בפלפל ם אשר
כבר נדפם בה ואכמל בזה וטום המכתב חטרן

י

רמז
בה ום ג ל יסב" תעזר סתקאטש .קא

כטד

ד ג הב ב הרב הגאת הבמבהק ישוכי מוח יחלתןי~פייף

ה ו דוסץ דקהי בפעסט
הנעט החלק א טהחומש בראפ ת עם הסערהיסוד ה ותוארנה עע
ן 1זכה להגמרו בתכל תכ" לת ופ חיבר נפלא תורה תם מה על
בעה מ.ת
כי חסומה חומשיתירה כלול בהדרו ואשנה ואוגלש כ יא נראה כבשם הזה
וו זהננ נתשובד טאדבה זברנ תודה ולעומתו אחנה תר החלק ס
בבבעי
ה ודננ חפץ עב פ לכמוה מחבור בעה תמורתו ולא אדע סח שלחת
לו כבר ע כ ארתום  14מהנמצא עור אצ 4ואזה מהם שאן לו עוד זדע ט
נא בטובו ואשלח לו מחר ואלו הן א) אות ח ם ושגום על ה 4ת8לין ומ 4ה
ב) שן ת מגח א חג עולת חם ד ודבר תורה סד ק ד) חמשה מאמרוו; ה)
ת זוה"ק חג עם באר 4ח רוא מאאסור הנח ק ז"ע
ואחכה לתשובה וחותם בברכה מרובה ברוב אהבה

י

"

ד דושתו ט מזק רן ומכבדו באה ר

חייםאיעזר שפירס

ב ה טונקאטש א האז ט תרפ"ו

לפ קא)

הרב הגאון ש 4ט'א והניעג ע צר נאמן.דדנ.

והננ פבש .דד
העי ם מהמסורה הגדולה עם רחומש אשר בעהי הפל א והנד ל לעשות עזור
ה ובצע זממו לברך על המוגמר לטובה יה" לכל ל תפארת גדול בא כות
וכמות כמעם לא נראה כבושם הזה ונם אשר ושת על א-ה בנטר החומש ם
אשלם בטזטנ בתשואת חן חן באהבה וץר אשר ביקש הסכמה יא אוכל

א)יד

כ

לו רבנו כשדי עדין באמצע דדדפסד דשלח גלונות אחדים לרכיה

אגרות שפירין

שצג

לעבור על נדר כאשרעינו ראו 1ודע כ אגג נותן שום הסכמה זח כשמונה
שנם ש אם כסבה ארזס טכהו ומשום לא פלט ש על ספרן של ראשת ם אך
זהו אצ הסכמה והדברם חס עדהן וצדקו כ רב פעלו והטי מחכה לראות
בנמר החומשם יטור געה כלול בהדרם
ד דוש ת באהבה ומאוה ט כק ט ברשע לא וש ט שטס פילה תשועה
ב ב בב וטצפה לב ט להשםע

רמח
ב ה נ תשר רצות מתקאפש ~דא
כבד ד"נ הרג הגז המובהק עז של ט א ןהרב הני בס" רם ק
גם ברוב מרדות (ותר סכפ .כח בעתות) אצלת מעט עת לחשבו

תשובה מאהבה בברכת 0דא סבא מנב  1של מ א וברכת השנה נזם תתם
בתל חותם מלא יום רד משלה תוך אמת עם מטלר ושנת שועתוטילה
וב אגצב ב רשסחת  1מ ושיכם ם

חייםאיעזר יטפירא

רמת
אזהרהגרויה וסודעא רבה זאור"תאז
ב"ה נ טשפט ם תר פ מונקאםש עיא
שמועה שמעט ותרנו בטשו כ נפרץ בסלואו בעוהר בערנו סכת אגשים
שרוצ ם לעשות ב ת הספר "גער ם בקר את שמותם דישע נאצ אגאל שלע"
ע'כ אט מן הסודע ם כ הן עפידתוה ק והן בחוק תקטת ה"רנטנקטצשנם
שטאמזטען 'ט נ ם בל המלסד מ והחרר ט באתה אושן שיה ה תהת חשגהת
דרב והבד צ וגם עפי החטט (בעשלום) משנת תרע ד אצל רקחי דפה"'כי

א) נשנת תרע א נ עלר על רסרר לבנות נת לת ח דדעיד נשם מחזיק יתויר
על דרך אבות ט נל שום ש נף מדמקוגל לנו אבל ביע א נשי דלא מעל מבג
ם גם חסיריס אשר רחפרצו מרוטר עם ארוררם רגר"ק
דנעורים רמנועד'ם וגלוד אלי
געל ררכ תשובר רשואפ ם ~שות דטתדרות עפ" ררך רחדשר נערר ל מח -תוד"ק
כתשכ ר ונסדר למחירה (כאשר כבר נפרץ כא זד קדלות) אגל רב מ כעל ררכ תשובר
עמר כחומת ברזל שלא נ ח שבט ררשע על גורל רצדיקם חץ לו נחד מלחמר כבירד
ורגע ררבר ללבו של אותו צדיק ונתפס על דברי תודר (ורדברים איוב ם אכם"ל ונם
מ*נ מנוד רתווז -ור ל) ואחר פט רת רררכ תשוגר נק מלבא למלכא ז-סו כנפשם
ער
לחגור שאוית כחם לרפק זממם ולעכב דממנוח דרבנות עסרד
לראש צו-ק שרמשי"

י י

שצד

אגרות ששירין

בראש השול קאם םאן דפר עומד ם הרב והבר'צ וכלת הטכסתם והשגחתם
יא יעשה מאוסה בזה ולאושר זה אים תחת השנחתזנו ואדרבא אנו משניח ם
ודוא ם את המיד כ זה קוץ מבאב וםלון סמא ר לדת תוה ק בע רם והוא
יצא פורה משורש ראשויענה הצ אנכטען וכי שום וחג כא דא ת לחו הצד
ה
דשוה שאין בדם רוח ח ם
רק לעסק שאול מז דרכ 4כן
עבוד
פתורת ו
אחבא נא הרחק תדחק
קתר
כממחו
 ,טוה
ינת לכל ונפלו ברשךנ
ועם ה חזקו ונתחזקה מחבורה מחו ק תורה אשר געה ככר בם בית
גדול 4תלפ ות בחדר ם נא ם ומרווח ם ברשוו הממשיה ולומד ם שם כעת
ואם טעםהיא 4פ רוב ה'ד ס כל ע ה בע רגדילה לאלק ם ונחמן עוד,מנ
בת ם כארז (לכ 4הפחות) נא תאספו כל שראל ה רא ם כא ש א הבר םיזה
ותת רכם יה לנדב בראו יפ הצורך לנת ם כאלו *גדל בג מ על ברט
התורה ונזכה להנד ל תורה ילהאד רה ו שועת שראל בבגן כ ת הבח רה
בקרוב כ מנו

אהרן וויים

חיים אלעזר שפירא

סטר שפיפצער

לדם מקודם לעשות נרצונו בעגן דת ת וכרנד אמנם רבנו כצדקתו דפק ר את כל
התמנותו ואמר רנני מוכן ומדמן למם נ גופ ומאודי ע ז וכבד עכרו כמר שכזעות עד
שרבנו נצח וקושטא קא דוא אמת ותורתו אמת ורחלו לעשות ולתזק מחדש את
י בראוו רשודל קאמ סטון עומדם
דחבורד מתזיק תווד (וננתב ונחתם בפנקס רקדלר כ
דרכ ורביד ?) ואנד דמלחמד דעולמ ת נבגד לחנורד מחזיק תנוד במד נרנ ס להלפות
ולעומת דר דכנ דנעורים עשו אז נ ת מסר לאוס ונאצאגאל שול) אשר לכסוף נעשר
מזד רעברעא שע שולען (ועם ש נס ע ר רב ע)
ורנר לרעתיק כזד מסך ק תפארת בנם (ר ,רב ר) מר שאמר אז רכנו בעל דרג
ר (פ אמור מל ב) בוכות דיבר ם אשר נגאלו שראל
תשוכר בב אור דבר רמדרשרי
ממצרים שלא שנו את שמם ואת לשונם ובו וכמדרש לקח טוב (שמותו) רוא בשביל
ק
ד
ל
ב
ו
שלא שיש ודתלמו אח שמלוחם וינד ש
לא ד במצרים רקוע ם ררכר דלא
אתז ל זפ רש (כפ נשלה) והמשים עלו ננ מאנ"ש שארבע הלקס מחו בהמלשת מ
ראפילר ורק חלק חמשי צלר מאם צ ורשע ם כאלו בודא לא רלנו נמלנוש רור
דוקא וגם לדיק לקרוא אותם רק גשם ד שראל בלבד ולא בשם דאומות שרוא כלשון
דמדינד וכן בלשונם ר תנן לזמר שר קדקו דרשע ם במצרים לדתנרג בטלבושי ידח-ם
ולשונם דוקא רלא ד טוב לרם ותר לילך כדרג רעם מצרים ויריו לעם א עמדם
ילשונס וסלנושס ן ק שבלא ד סרו מאת ר ודרג אכזהם בד והם רקוע ס א"כ למד
לדם לחרור גרגם לילך בדדב ידיד ת המלגושימלגו כגז ולרות מופיש מן דעמ ס
י רבוונד על אותן שנגאלו ממצרים רק דתלק
נוד (ודגם נ יש לדחוק ולישב כ
(חמיקרת) רוד שנגאלו כוכוח זר מ מ במשטות משמע לבלל שראל גם כרשעים
שכחוכן)

אגרות שפירין
אהרה לאפרושא סבתי עזן הציאגיטפען
בה

ן דאבך כ 4נפש בית ישראלעי המספחת הנוראה צרעת
הן יטשמעאיז
ממארת הצאגיסטען אשר בעדה מלשד שט ,הצוויח לדעמיד שקוץ ש מם
ימען צודד ששות,מינית ואפיקורמות חרב דכפירר
כדעבראישעכיסנאזיאוסא
ז'ת רביםסיידיישראישיו שדוד בסצודוח הרמים
שתרם פרשךצימי ביר

כ.

אולם ל על רענון שנתן לדענות בו ל בעוד ר במקומותגו כ מ אשר יחפוץ
נבת שוקען ליוד דתודד לקר מ מכנ לסור את בג  1מדרב ר וממגדג ל מוד תלמוד
תורד רמסורד לנו סור אחר דור מאבותנו דקדוש ם עד מרע ר במצות ד ולמדתם אותם
את כנ בם 1ג 1ושננתם לבזך וגו ודוא מואס במלמדים ד שנ ם כדרך ד שן דזר ורק
כקש אמורים דחדש ם אשר אנו רוא ם  1ודע ם כ רם כסם וארס ר לכפיט לערנו ע ד
לר במד נד ונוכל לדעת תכונת רכנ ם אשר גדלו מל מוד תורתם כ בל
א
ואם כ שראל
ראת ר א כקרכם אמנם אם אמרו דכעד ב זר כם  1אז דעו כולם כ ברע דוא עומד
ן
מצד רם א דמתהדש ם לסור התורח ד ואז לא חזיקו עמו רכער"כ דירא ם וגם לא
אותן רפוסת ם על שח דמעפ ם אשר מחדקם עוד כ ראתם קצת ממנדג אפות דט
אמנם רם מסתריס זד  1ש מו ארכם בקרכם יאמרו כ בל מור תורד לכנ דם דם חפצ ם
ובאמת אנו ודע ם כגז כ שקר תרמ'תם וע ז רפכו את דקערר על פ ח  1וכשאחז ל
בסוטר ש ש לדתירא ב ותר מן רצבוע ם שמרא ם א ע כפרוש ם אם כ ככר נתגלו
תכונת מעש רם כגדול בנדם ב את כנדם ואת בעת דם גדלו בת ק נכר ובגמגאז ום
(אשר לא זדו תוק מוכרח מרססשלר) עוד אכרז ש חפצו בתורת ד ור נו ש פשטו
כ יחפצו מלסד ם כאלו שר רומץ לתמונת בנ רם ושלמיז לרם גס תורת
טלם'ם
נר ותילמדו מעדנז
ר דודת
זד כשעטנז ושאור חמץ ומחסץ לכל בנ רע רודמי
וזאת דוא רצרד ד והר גדולד בזד שדרשע ם מלב ש ם א ע בתור צדקים לחפוץ
לל מוד תורד לכנידם וידרכו לשונם לומר שקר בור כנ"ל וזרו "ל כדרך מליצר
שכמצר ם ד המעלך שבוכות זד נגאלו שכנ שראל גם דרשע ם בתוכם לא דתלבשו
באדרת שער למען כחש רק רורו ואמרו שדסד מכת דרקוצ ם ולא מרצדיק ם ,וכענק
שאחז-ל כמד ר בראשיה כראת צמק ם בראת רשע ם ובו ומעולם ר כן כתות צדיק ם
וכתות רשעים ככל דור ודור) וזדו שאמרו שלא שינו את שמם (דינו כשד  1רשעם לא
שיש את שסם לקרוא א ע כשם צרקן ולא שינו את לשינם (ד נו ללמוד לשונם
לרטעות כ בונתם לש ש וב רמר צדק ם ם ל זר לא שינו אולם דודו ואסרו שא נם
מכח דעולמים דמחזקים עם רמצר מ) ולא רחל פו ושנו )~ת
מכח רירא ם רק
 .מ כמו עגן לרהלבש באדרת שער של ת ח או צד ק שדוא לכסות
מלבהמר ם(ד
ותכל ת מסרחם וקומר כ לסוכר כונתם) (ועי ש בתפ כ באר כות)
1דלב "ש דרכים
א) ודננ לדעת ק בזד מדברי דב ד צ בעת שדעמדו אבן רואשון צור מכשרל

יד

לבנ" לדכנין רנ ל

אגרות שפירין

שצו

פג הם  1נצלו אתעד ם עדי ה הרות -ועודמעט ואת
סדו צלם ארק ם
יהב הנה נשתבחו בער שמתעתדים להעםד במות תופת תפתה ערך 'הם
לעקר ולנחרש את כל שרש האמתח ולהכנס בלב נער ם ונערות ארסו של
עכבא ללכת אחר שר רות לבס "כפור בד ובתורתו לדבוק נמשםברו ר חשק
ועגב ם תחת מסות דשע קולמור  -בשם ישו"ם*ת פארששעללו3נ ובו"ב
 וכבר הזהרם בשסק חרפנ באסור המור מללכת לבת טפר שההם המלא םבדבר ם טת ואפ קורסות השוסע שמע והחדל נפל שדוד ירנלס ופט עורף
להחורה המסורה לט סאבותנו וכשאם נפש סבו ם וטתנם לטרמם חק* ה'
ומצותו
ועתה אחר שכבר נבעו סצפונ הם נחש צפעונ הכרך בהקולטור שלהם
.
ת
ב
ב
ת אסער בו ר הם ועוקב הס
מוסים ם להגדיל תבערת חטא על פשע
השולם ת' וכ חב וקורא ם על וט א להשתתף עמהם חז אשר לזאת אפזא

סעי

כר

אחיט גיח ישראל'

עת צרד דוא ליעקב יום צרד ומצוקר חשך ואופל רצ אנ מטען מדרס ררת מחריב
נרם ישראל מחעחדיס לרעמיד אבן סף  -דאבן דראשון לרעברא שע גמנאויס -
צוד מכשול לן ח שראל בום א עקב
לזאת מיאנו ע מח"ב בדגר למען ר ולמען עמו כיח ישראל דיות שלפג איזד
שבועות נתאספו כבית דמדרש דנרול אס פד בלל ח מכמר מאות אוש מ ירא ר ונרושם
רבוו רגאון דצדיק ראכ"ר של ס"א עם רמו צ לצאת לקרב למלחמות ר בנטרים נגר
ן ראלד זלנלזת מחאוהיט לפד רממשלר ררוממר ונתן או בראסיפד דרוס דכת
עותואי
כיח רכינו דיבור צ שליט"א ורביד צ לדכות על קרקר קירש פורד ראש ולענר ולתקן
ו
ח
כ
ת
ש
י
אשר
ר
ת
ע
ו
ר
ביום
ע
כ
תקנה קכועוחלרייל שארית רגולר משח תוחם
שבן עשי
א רבא ואספו בבית רביד-צ במר אושי ד17ם דאש וחשובש מיקיד קרלתנו וננמר
בדמבסת רביד-צ בכח אמיץ וחזק שדן אסח שמרראוי ר לנזור תעמת ביום רעמדח
שדרור חלוש מאד רוא גדרר שאין רקטור
רציר מכשול כע ר ואס שדאל אולם
יו
וח
יכולים לעטור נד אכל זאת רמעט מחא
ב-כל איש ואשד מישראל אשד ידאח ר נונע
ללבם לרחומה עכ"ז ב-ם א ערשיד ר  10אודר קודם חצות רטט הלדזדיר כאו"א
מישראל אח ניב מכית און ררוא לטען ישאר לזכרון עולם שדעמרתציד טבשול דנ"ל
רוא למרות דת הוד ק תגד חכ 6ישראל ולהרחק מפתח כיתר
ומזר--ם בכת דתורד ובגמרת עירק קו-שץ את כל א ש ואשד בחור ובדולר שאסוד
ל-לך ולראדה אח מעמד רסוטוקצר ודמחועכד עת יוטוספו שטד לרעמיד ראתן מף רדוא
תצא לראות לסחה,ח ען דרוא ירע כי אח נפשו תנוסחו רוא
וס שלא ישמע לקוליי
חותל ולדשומע בנס ותבוא עלי כרכת דטוכ
מונקאטש מש"ק יאחחק תדם-ד
דטיד"צ וקתל עיה ישורון
דוד-ק מונקאסש הע"א

"

אגרות שפירין

וגז

אייכם בית ישראל נקרא השפרו רכם מבתי עק שידם אסור הוא עפי
י כניכם וכטחיכם יתרהפייטה הנשאר
התורה לרכת שמה חוסונא חסלו נאע
לכם לכיי יאבדו חו מקרב ייראתי) מנעו רגליכם מיכה לבתי עון ותלאד
בתי טשח ת הצ ורסטען והעוכרים ח  1נורו יבושת ו~דראוז ייהשומע 'נעם
ויבואעליו ברכות טוב

מונקאמש ועש ק נשא תרפ"ו

חייםאיעזר שפיל

אחרן וויים דודשי-ססעל טאיר זאב זאיצער דסחן טנחםווייס
ב ת דן צדק דפה

רעד

'

ק קק

ק

בה
פגם ד ט תחזקנה לזה לחבורה הנעלה הזאת שומר תורה ואן ד באר
ואןדי עולה בחרם על גלון נודל הכפ רה ריל של בת אוןהציגםלסיג הם
וספר מיטת אשר ימדולנערי בג ו תפשטום לשמד ממש כפ רה כע קר ר ל
ונאת עיננו ראו ולא זר ובפרח כ המפורסם א צ ראי כלל
שלטד סחלר מסובנת כעיר מונקאטש וכמד נפשות מג" של וגזדז דדב
ורכרבזצפ""
ר תקח) ער חצות דיום וכיוס רחענ ת דרש רכיך רכרי ככושין כבירכ נ
תערס,
כקול רעש נגר רציוךם ובית מישח ספיידמ (דעברעאישע ג מנאדם) ששםיפיפו ששוח
כ" כערס כפיות וט מח ח4ע"ז באר עליה וצרד דזאח ו סרו לאר"ק
כברוכיא
אשרדפתךמלחו כרהט וצו
שמד" ושדקולר
ברחוקת סיחר וברח מב עולטות לדאבות ואמרות
חלף כצוארם בשט כות דט נקים וקללם בלטותא ררבק רל"ל אסותא ודזדיר שלא
'בראו אצלו אח-כ לעת רצרד כי ככר רזררהץ עפר כור ומחטיבים למסור חשנו לעקור
ע"ז זו מצרשןנו ודכרע עשו פידוח ורכש דשיכ מעק ודמג'פר נעצרד אבל ררשעים כיס
ממירר כבית רמשפט על מטד ביזר וקלל אוחם ועינד אהןט לגנא ודי
מוח
לרכינווהגמי
טשסס על רבד זד אבל לא מערן קרסולם ואחר כ" 1כשבח שוכר שלאחרי הזרו
ונשנו דדבהט כדוקרתו בלכד אש
א) זד דחוסורכינו ורבד צ על קול קורא בלשת זשארנאן שדוחסו רחברד שדמדי
תורר רקיק מונק4טו 9בנד דציזמס דחטדד דנ"ל סל"סדד א חקת הרצ"ד עם הקעת
מרסיסדים אשד באו ער-ח אז [ונתוטסו אח"כ עוד חפשות וא ש כידינק ודתקמח רי
בערר חילך וצמקות וכרומר ושנק רשות לשנוא שום ענק מדחקנוח כל רשות רמו"צ
ר"ר נסי משמחם
דבצד"ח אז כפעם דראשונד
כחח-למן ליב יאזעפאוויטו 2יחיאל גראס תכדן שמואל
חיים ק4ללוש איידק מעורל וויע ו

"

אברות ששירין

שצח

ע כ באס להזח ר עוד הפעם לאחכנ" בקהלת סוהני לות השמרו והזהרו
ום שלא טהר בזה ח 1הרי הוא אובד חזקת כשרתו ולא מנה לשום דגר
שבקדושהו ונזרו המה לבושת מדראון ולהשומע ונעם וכס ס ונזכה ל שועה
בז' וגאולה קרונה ג"כ
ועש"ק ביק תרציד מונקאפש ע א

דודשייפעי

חיים אלעזר שפירא
טייר זא 5הנהן זאיצער
רבע

מגחםווייס חיים סופר

טחאה ואזהרהנרויח ואיסור חמורשי

תורה!9

סאת דרננ*ם דגאו5ים וצדיקם שייפרף דפדינת פאר קארפאפרום
בה
הנה אודות בת המפר של מפלסת הצונ ס שמכנ ם העברע שע שולען
אשר העם דו ככמה מקומות במד נחת בפרט הנ מגאז ום העבר ת שהעםדו
בסונקאטש ואונטואר נוכחם לףעת שהם מצודה רעה וססוכנח מאוד ~נומת
ח לד ם זה לדות לזרע שראל כ לבודו אותם וסם דבר מנות וכפ רד בתךרת
משה רבנו הנתונה ים מן ה"מ ם תורה שבכתב ותורה שבע פ
"ים ו'-מש רושע דודזיסץ משד וסף סדיעדסאן מנ"מ עסטו"כער צב כר ד
עסטרייבצר יחזקאל שדנא וף ס משד גאלרשטיץ דוד לליץ ברב א ע"ד עקב
גאלרשטיץ דושע קליץ פבתס בדם נ עסטריכער יחיאל רבדןקליין סת"ם בן ציון
כרסא מנחם מעמיל דאגער שלמר קאלליש צנ' דידש פריערמאן אלטרסיך וויעד*ר
שלמר ראב מאדן חזקאל שאמועל וצחק רוב סעסלעד דלף משר צבי וףיס סח ם
פנחס ציגער מנחם מענדיל ד רש שלוםיוסף קליץ מרדכ ווימ ליבוש העטעגשטיץ
צב ד רש יאלדאן יצחק מגיל והיגבערגער חזקחל שרגא שו"ב וו"כ דוד גח דכאן
גראס טת איצקאורטש אברדם דערשקאוףטש אפרים פישל כ"ץ מגחם עדלבים יצחק
ומעדעד ישראל פחננקיל מרדכ פדאימאותטש סח ס סוכי פלישסאן מגחם חב
ראזענברס צבי ושתעל יצחק אאז ק פערלמוטעד שמעק רעסלער יתשאל שרגא
גאלרשטיץ אלי דוד פ*רלשסץן יצחק מאיר סעלכראס -דושצ ראזעמפטיץ בן צמו
יאקאכעד -חזקאל שרגא ראועגכערג מ"כ קארנ אכרים מאה -גסינגער סגחס כרוך
בערנשטץן יעקב יצחק וף ס בן צון אפרים פישל עסטריכעד
וגל אלד חתמו במאשרר כנ ל ורובם נדאגו עקד ש כשגח תש ד רי"דא
א) בכל עת מצוא דרפיס רב ע ובית ריגו אזררוח וכרוזים לסימור כרם ד צבאות
%א תואר נתרס על דגלת צדיק מד פצל לרנון כעד תורת ד וכמוסתו עמו ובחלוף

אגרות שפירין

שצי

הרם חנכו את הנער ם והנערות בה מך העלול לעבור על כל מצות ד
דאור תא ודרבנן וככר אשר קודש ל מוראל סבא לענו בשפה יע
ו ראש
י4ענר ומרה תה ח 1אחר ת הדור הבא וגם הדור הצע ר של עתה אם
נהר ש לזהו עכ תפוג תורה ואבדה אסונה בה ובמש תו כ דור תהפוכות
המה בג ם משח ת ם לא אמון כס וגם סרב ם הם בחג מת של הוללתור קוד
תערובות בלח גדר ערוה ר
בפרט בער הני ומ מדנה  11אשר מעים קד
ת 4רבם שי
ישראל קדש ם הם מאםנ ם בנ מאסנ ם מת"נם בדרכ תורה והאסרה
מ יבות ע הקדמת ם שמת תר יר במם רות נפק ממש
הסרקה
העטדתאב
ס
" ספר החפש םהני גרסו רעה ופרצות מראה בוקה ומבולקה
בת
ת
כח העם ישרא 4משפחה ומשפחה מב ת ומחוץ
ובכן  -יאשר כ 4איו מד התזרה ה נו חוק השלחן ערוך זסוד
הארטהאדאקסיע מוח ם אס בכי םנ התאמצות טחאה נמרצה מד ל סוד
הכפ רה של בת טפר רנ 4תם כל עקר קום ורשון של בת ספר דם
ת מנאןע שלהם במדנח זו תגד כל הסתדרות לבתי מפר עברים בחס
א עפ התורה
הקארפט ת וסדר ההעד שיהם בכיל ל לד בנ" שהואי
והמסורה ושיא הה להם שום כח וזכות לחת צב ולהתערב בעגג ח
ל דבר שבקדושה לא רעו
הצ בור הארמה .בכ
והשולח זרעו יהעברעשע שודען כאלו מרע לס בסם מות ומוחקן מספר

י

עים

הת ם היהדותו

ים

וללחום נגד מם רזדונם מכל  1ם ור בגדא כער דשטנא ר ד דרשעםיציונם
חשיד ם תמיד כאמצע
זנה דקדק שעמסו ננדז ככל דאופנים
לרחלכם כשווחאו וכדבעחעו ו(מרדי
וב עשרו רר נו דכנסות
ומעצד אחת עמדם) נפרט במס רות ועל לות
מפד ונות ומחתונות ובריח הילר דספרים ודפ קות מזוזות ובו במשאות שוא ומדוח ם
(ונודע עד כסד דחס ר רב  11לעצמו בקבלת כספים ב"ג נפדו ושמו על  1שרים מס מ
וארנונות שבע מאות אלפית ט ש כתרים וצ ז משכנו בהו ורכושו ודספדים שלו
ליגזש נטזעצות דמשפט לד"א כאור צדקו וכס פ ד נסנ"פ מרנ כדיור
זדו
נד" במקומות מושכותידס שא מבתמי רביע ב ע ד דשם א עבתב לו מכתבי
רשע
רראונגס נריעף שיפגע ח  1ברגנו ואח כ מצאו דפאליציי קנד שר פד אצלו ובקשו
י תכ"ד) כדן רודף
מרכים לטחול לו ודשב כ אסח -למחרן לו וכן מבואר כחו מ,ס
ע ש ובן כסי שפ ח (כש ך ס"ק נ"ז) נשם תשו דרשכ"א דם שמרחב על כל אלו
ונעשר כעמוזק ד ז נגשר אסור על דשו עב"ל ונס כמב ע שלמו ידם ככל מקומות
מושכותידם פנל עת ובבל שעד נדנד וכדנד דוטיפובני עולה לעסתו ודוא עמד גצרקו
בתוך דרייפות ולא שינד דו כ ש ולא %ר י ו אף שדי כמ פ בכח רותד יעקב
ו ואירו מסר נפשו ושפו ומאודו וברוקר נאמן עמד על משמרת רדת
לכדו כורן סומךיר
כל דמים

אגרות שפירין

ת

וזאת התורה אער שם משה 4ב ואיה המצות אשר צוה לט ה בחר סנ
ודבר חזל בארס ופוסק ם לא יעכרו מתוך ה הוד ם וזכרם לא*מוף מהרעם עד

עולם

מחאת ט הנמרצה הלזו אנו טוח ם בכח התוה ק ועפ חק המדגה ר ה
בכל תוקף ועוז ואנחנו בשם ה אלקגו גזכר עד עד לסובה וניכה לב א"צ
בבא

דודשייסעי

חיים אלעזר שפירא
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ןמדר ונדפם ע 4חחבורחשימר תורד במתקאפש בחטשח לשרטת בלה"ק
וכל זשאר0זן ובנושק חמדעח שמעביש אשכנו ובלשת חטק
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ת8

רעג
בר

תה ה השורה הזאת לעד בבג שראל להמוכז האברך המופלג ה קרוו ח
סו ה ןקב צחק ז ם נ אשר ש מש בפהק בב ת המאבח ם אצל השףנ
י 1הון"ב בנתב הודאך כדאו נהה תה ת
הסומח ם דפה תתט מדתםע
הקט ועמד לפר על הנמק הדק ה סב כדנם המפרש ם בשטלה חדשה
"מה שטר ם על פ  1כשמרה מטרשת ום שחט לפג ג עשות ש דהם
תרעמם ום נ בהמות נטת ,כמבשר בדואט א חטא ר ובעז ת צפ ח ת
כדבש דאתמח ל ופות לא א תסח לבהמות וצרך
לשחטמהבפהגסגההסתןקבלי
באוסטת
ג בהסותיכמובא בדרת ס" א ם ק ל א) וטים שחט שח
בבד קת הסבן שצאתה סרג ש בפרמה דקה מן הדקה
א)
בראו תם בחנ
תיטשיא בפגו וזר ותקט בפנ וסכט חד וחלק על הע
כאשר קלקלת מב
טחן בזה להסהז את תעודת שוכל להות שרב בא הקהל" לשוב קטע
ההלכות בפו זם
בעה" באשן ש חסר על ל מץו ש ה" מחחז ם ושטר ם
מעתה והלאה השעמס על רגמת בכע הראו לפנ הרב טרא דאתרא שה"
תחת דיו
וען באעה ח אור יום ה תרו תרגע מוקאסש

עי

ח"ם קעי שמיא

בדבף חורך (ח ד אוח מ"ו) ארשום קצת מסד שאסרתי בסי ס משגות
א) צ"ל רני
מעלת ריכרד גס
טיקק בסוף מס דוחות סטיר ת ת קודם לב ג עם דארץ ודי
יד מ מ לדוחן ע ד
משאינו טיוחם ותר מכ"ג שבוא רטוחס דגדול כותר מ תזם כרונ
א ע רפף לככדז כ דזא אינו מעלך לגב גודל דתמנוחו לכ"ג פן כשל כעכודד שרוא
כרררים מלהים בשערךיוכל לסגל ולסמול ולקלקל רלרותו ע ד לא דעו במר כשלו
י ע שאמר על שו"ב א שפקפקו על 1
ופ-א שמעתי כעין זד כשם קדוש א מדברז
שאנו כק כרלכוח כראוי אך עוסק כקבלד ואמר שוכל לעשות נבילות בכורח עכ"ד
ומעוין לענין באותו ערן אמרור ע ד דמכרם א ע כטס אדמורי"ם זאיגם כנ חורד לידע
דדלכד ידמעשד אשר עשון (וכבר כ כאזדרוח וצעטיל קטן של רבגו דקרוש ר ר
ע צ-ל לסדן בגפ ת וא"א כלחי זו כמובן ונודע) ואשר אמרו כי רמד
אבלנ'שס-לקךוזביעל קכבילו עז אמרו שאפי ממור ת"ח קודם לדם דין כג (מטתם) עםדאר,
וע-ו אסרו בגס שם רטעם כרמז דמקרא קרר דוא מפגנ "ם מכ ג שנכנסלפני ולשמם
ת תוי תדע אם אסח
ודאגו מפרר-ם נחי פממיו"ח שאופרש שדם ודשים
סנ
רת
פא
כפ דם לא כן ת"ח קךבולים לחדות על קנקנו כ"אבב
יליא כמובן

=

אגרות שפירין
רעד

כ וקרא חרפ א מונקאמיט עא

גד
כבוד ד נ חבב ררב דגאץ המפורסם ערוגת הכשם מון ד רש
שח"ח מעוז ומנד" מו"ה משה חיים ח"ו אבד ק קי טוארדן
םס
והגליות"יט.כ
ארכו ה מ ם ואן כל חוץ נפר,ן ונבה מורא בננו ועתה הא ר לנגדענ
התשורה אשר עבד "יחם רב ע" הטוכז ה קר נ והע יעומתו גתשוכה
מארבה ברב תודה ותשואת חן חן ר" ר עסו  1צל ח וקשהפעי ם יתודה
יחרבץ בטהרה ונזכדיעבדו תגש באסת כדת טה 'עשות וסכה 4ב אנ צ ב כ
כ ע"נת בדבר 1ארשום מה שרא ת ברק גדף נע א
ן תת
ימע
"ת אלו ומ :בר עמדו הערם מד רבם מהפכם הטמח
או
הס ארבע פרש
שומרם קדש ן כ באך זכו כטסח רש בסיוק אך כאמת כתבת
בעה בה מתח םלה 4תפין(חערפס כעתקם כהסקט)כ
טע קרא וב בא כ ח לסדר הפרש ות לחסאר בעת שנ חם בתל הבת ם הלא
בא רק יכתת הנחת תפלן הטבואר בפושות כשע (ם" כה סע" ו) כון
גדנחתם שצוט הקבה יהנח פרשות א4ו שש בדם חוד שמו וצאת
מצרם  17עב שפר ד קגלעג נמה שמע זה" אם שמע קדש וה כ
באך (חשב כפ טטען כמדרק שש בהם חוח ואחחתו תש (ק ומע י"
אס ומע) דטמכר נס ם תפישת שעשה עטת כשהוצ אט ממצר ם ואשר
הכח והממשלד בע' ת ס ובתחתו ם יעשות כחס כרצתו (וזה ~רעלה בעים
ע' יצ ם הה הפרשות קדש ה כ באך שהם סדכר ס רק ס צ את מצר מ)
וא ש  1כץ ומה שצרך ,סרין הכתנה בפו ב ארת מען זה שם בעה
נן חך סחשגה דקדש ם
הם לב) ברא ות מרש ותום מבתם ומנהותיע
דבור הוא וחבאת הרבה סמוכן לדברי השער תפלה שמשנ עף הקבז ל
ואכםל
בענן אם רת הרנ מוץ וטיסן ותשם יחי
ד דוש ת באהבה סוק דו ומכברו המצפה לישועת ישראל בביאת הטאל
כמהרה דדן

ליס

,

חיים אלעזר שפירא

א) ע מש-ל ס נ ואחר מלחמת דעולמ ח
בין קל"טזארד"ן למתקאטש

לקי

אגרוונ שפירין
הער
בד ה זה ברבד תרע א מתקאטש
שוס ם לכבדו נ
בבוא לב ת מצאת מכתבו ודברת עם כ ק מרון אאט" 1וטייפ"א,
יו
עתו שאבונ אסר קד שכי חשנה תם בום ה אצ וכר כמו שצ העיפנ העסת וכשן 1ט אם רצהיהתפיייפנ העמוד
 -ומעע אצ יהתפליבודא מתר ואן לו דן אב 4אחר שרשם
כשככדיו יפעם ם
וכרכה חשומ
ואך טוב לשראי ח ם
ושף"

י

דףיםאיעזר יטפירא

רעו
ב"ח,
אזהרה גדולה נחוצה
וטראה"
הן הכצעקתה הכאה ע' ט מצר ת בג בכף מקטות מושבות הם בשעת
י
ח רום ושערור ה טראה הזאתועת צרה ה א עקב כמכנה נחלה המרחפתע
אסגם אהב ה קרט תושביעירט ,אס
כי פשעה ובכי רגל רק 4ה דישועה
" אשר מב בזת ט הקרש ם והרחוק ם
שמעט ותרם בסנט בעו ה סיער ם
במד גתנו הלא גם בער טיא עבה השסטה כ באה כמח כל לב מספקע
שער ם ככל הסחירות וכבר אטרום חז  4ודחר מם קיטם ובפרס עתה כ
כבנ לכלל שראל וט"שכזע  1ירודף בג כמען ע העיאת רמחר שיא
רן מה
כדת ק ז אם.בא ח  1עיהם תהי דאחר וא
חושן עתש ם אא כמ"
ודמו ודם ורעות1
א בן ביבבו לפ דרכו 1
כתוכף הא מור וכ
טי חלט ך צ לט מכת רע 'נפי מל ט נאית עלם
שנחס את נפש
ומכשי
בסהרה דדן בב
עצרד להתאסף באס פה
באסת כ דבר טה טעץ ,הב בעצמם
עלבבפרץ שיל
"י פרץ וצתחד ברחתות ט
אקרה
כילת באסדה א ליור גרר יעמ

י

"

י

א) ע רב מ נדפם בס פ אזדרות ע ד רפקקות שערים סו אחת מרן העי ברהב
זורות לם שסג כ פע א ד מיקרם רשל של דרגם
תיס תסיס
נדשסט"שלא לשות דג ם עד ש וחזר דשער למקרג,ו)
ס רמם רב ט מודער
ס) זד ר אחר דמלחמר דעולמ ת דראשרנד כשנח תרע ט שרשלטונות נתחלפר זד
אחר זד ו תדלכו אחב מגוי אל גו רמכ;מלכד אל עם אהד וביל"ב נח"י,סו ככל פעם
גרדות חדשות על אחב במדימת ט

אגרות שפירין

תר

חץ ואז נעמוד אנחת א ד בכ 4אופןועגן  04ש
ויעמוד ע 4דמשסרת בכי עת בעה

ולרעם דם לק ם דבר הם

באעה ח ה ו ח עטר ת מונקאסש ע"א

חייםאיעזך שפירא

חק אדרןוויים,

משד שפיטזער,

רעו

נח אר לום ה בראשת תריב טתקאטש לא
כבד וז קד ינבלבב ההנהזזנהסיידאאשדמחה
תן חתר ח מר ם סחתםם גבר חכם בעת שמד לם מוח "שע"
א מרגיעת ,ה" ה עסו ל13ת את הרב ם
אשרזעייגיטייפ"
וא-ו מפ" שבע ברש נחת עכבכ וששט ס
הנעט מכתבו ואשר כ כ עכפ פא בשה סהראו שאשביובתקינת
חשנה הס תמהת כ הס מש ט תשתה טאהבה מדם בשנה "ר משת ם
הילש פעם ם ואבא ראשית בברכת השנה ייבה בסוף רה הא תרם רתקף
נפצות אשר עט עלט בב ובכות הא תףם אלו האבות שסלדו בו (כדחז ל
כר ה דף -א) רשע לעח ם בכ"ע כ נ ותה" הונה הזאת שנת נאתה ו-וקח
ך דדט חגחמד שהכמירם נשה"ו לדסק
קרעה ושובטם זהם שמח,
הגה צ המקרל המפרסם דר מרה חים שאול דורק הכהן של מ"א סך שנ
סאות כתר ם טקד

הספרת דנקט תם שפחתי אותם לאנטאנש (סטאימיצ) להנה צ
של ס"אק והמעט עתה מכתבו ברב תודה הנה ההיצ טאנפאנא שאלתי
סדע לא הב א בם זל נהר" אשר נבנה לתרץ דברי השק בנהר שלשויא
הבתף כלל(בעיט בו בהפחע  --כך כתב) את דבר הם .שמןז ת ד" אשר
ם ומדק לא שב גם קוש ותו האם לא ראה
כתן חצ השעת ם דר"יו
כלל "ן "שמן דת ר" המסךסם ולא חש להשען ישאל נא פשר דבר מהטדצ
הטדע ט מה שבקש
מ
הבק ול פ א גיא "פ
סורח ש
כע" די

י

תשעה"

ד 1שתףם באהבה

דו-

ח"ם אלעזר יפפירא

תאשר
א) נקק דשו יזק מקו דרו סאירא אח רמע
זאתקוקדדש ב
דטר מאח רמקמל "ק "דרת ש האד אח ספרו נחכמת י
מיאח תףמ
מקש
לדשחדל לדוג ע= 1ספרם
כין
ל16ד
ק שפעת  50ק של רמע מ מדרת ש ח"כ ע"ז מ

היו

קבי שיא

אגרות שפירין

תה

רעת

ב ה יום ג ויצא שנת זרע קוד' ט סונקאטש יע א
כבוד קרת ידיד ה וידחנ רחוק ממעוני וקרוב כרע נ הא סבא
קדישא נהורא נפיטא ררכ דגאון הצדיק המפורמם ערוגת דבשם
תהוד מ ,ה
בו ק הו פ זקן שקנר הכמד  1ר א איש ספיר לו
רושלים עיר קשליט"א איפאצדריאי בתוככהיוטי
שיטה
חובב א ש כסס
הן אקיים כעדי יובי4ו ש וגו ואשלח מנחת אהבה ונדבה דרך היוכה
היא קרונך עי רבי דואר הקרובה תשורה חביבה א4ו רם חיבוריי בעהי
מהנמצאים עוד אצ 4וגם מחיבורי טהרה דאאמור הגאון הקדוש א א וצללה ה
ויע (אותן אשר נמצאו עד) ה ר א) שן ת מנחת איעזר חג ב) אות חיים
ושרים על הי תפי4ין וח 4מירה ק ע41ת תסיד דבר תורה ח א ד) חמשה
טאמרות ה) תיווה ק עם באר 4חי ראי חג ו) דרכי תשובה חג זח ד ז)
יע גא
תפארת בנים עה ת וסועדים ח) דרכי אמונה על חנוכה לאאמו ר ז
השמחני בתשובתו מקכ'ת ח 14השמונה היית תשעה ספרים הנ  4במוקדם
י אדרעס טמוני כומנו
ולאשריא אדע ראררעסאייו ע כ כתבתי ושלחתיע
ו חק והנרומה החו
יצו ודמה ימסרו הכי ייד
גם כתבתי מהממונים הגז אשר ישמח 4בי אםיעשו חתהייתן זכות ורשות
מגרש שדד אחוזתנו בית נאטן ימובה ויחיים ושוכם ם
לכהד"נ יבמתע
יחיי דמר כ ק לאוישט א עד ביאנצבב א עוד ינוב בשיכה
וסצללאין אס על
סובה דשן ורענן בבית ח לאורך ימים ושניס טובים וכס ם ועיניו יראו בבנין
ארמון על מכונו ב ב בקרוב
ירירוש ת באהבה ומחוי קידה מקמי ויקראורייתי ומצפה לישועה קרובה

אייעזר

חישאיעזר שמירא

אהה בפעם דם אכתוב יותרלדזכיר שמותיע בהתפללבעריצווכבבשיחי

ונבא נפרפזת ובכריזה כי לפיכך ועישיום כריאתו דסר שליט"א בעהי
נתפלל בכל יום ובכל עת ךטעה ברוב ישועה
דג"י
 %מ נס שק זית זך כלל ופ א ואקרא מוש 9לאיוד קלמן גנידס ד דספר דלו
ופחח אוהו ולאד רמר א מרשגוחץ 1ח 1רשלר חשונוחי רעגק רלז אבל "1ז לא עחן בו

בלל

א) מרן רם ק בשנות הק-ע ע ד בקושטא (סטאמבול) מקור מחצבתולייצורם
רמפהרסמיפ מוד"רמלי
תאם אלפאנרוי ובנו רגמו ר יעקב ז-ל בעדמח"ס מרצל מאש ומצד

אגרות שפירין

ש

רעש
נה סם ר פ מטוס חרפט מכ (סתקאמש) יע א
שיטא רבה 'קדם רבים חיות אפינו אשר אמרט בצרו נחי בגו ם עד
כ.אגצבכ א ה ד ראי מבא קדישא נחורא נפישא גאון דגאונים וכר
איפאנדרי ס ט
ובו ין דוסי תהיד רביט
שייקפא שוכם ם עדי עד
בא שק לייה בא חכם לגבול מ ה ה הטובז הרב מ ישראל זא 3ה )"1
שטמע "אח ק שב ובא יסקומו כאשר מפר פא פ שהוא מאנש רושל ם
תובב"א ורוצהיקבל מד פג הדרגק עיש ?מת דבר ם בפ 1ובודא ש ב כ ק
רב מ חוו ד המהורה פאפ דבר בו וכבוא יגיח א ה ממרחץ ם כ אכתוב
א ה כאימה וכאשר שאל איש נדבר אלקט 1חר הרברס מפר המוכו
ימובה וסרוב הס רדא וחולשת גופ אקצר כעת ואחתום ברוב שוכט*ס
וסצללאין אס תםד על ח דמר הדרג ק ש' מ א בברות נופא ונהורא מעל א
וסו
הסחו ק דה באהבה בוערת ונחמדה יקבל פג שר התורה 1זכמיאורה

שימה אייעזר

חייטאיעזר שפירגד

י

ח ם אלעזר בן אסתר להצלחה ד רחל פער בת אלטא אסתר פ נא
להרון כבש ק בתם ח פולסא רבקה לבהנ הגדלת לכסס ההש אה ברע
מת

ג ה עם (ער ת א ול) ד שיפטם תרפ"ט מארענכאד ברא
כבוד *קרת אשפע חעת טומע הגאת דמובהק שר התורה צים1ע
ארק סבא קד"מא נהורא נפישא וכר וכו ט דוס" תהלה מוהרר
ר איפאנדרי ס ם ש' סק
שיסה איאמ
העי ,הסלץ כעד ד"נ המטדל כמחט מנמת אאמהר אא"ק "1ע כעל
דרכ תשרד) ומסדר ומעת ק ומבר ט ויחו מפ" בעה 9צובא טרבע

נדי

אמו"זל ;תלת יושע ז ל כל מע ר ימס "וכד אח"כ ;תקבל לרב כדמשק עשמ
תר ע לופת ונשם וופ א נא לטטף וליזש*ם ושם מע תפטר כ"כאיי ופיז

במעמד חףע וע" שלטתי
א) ר

מק סםי

,לז
ד"רטזשלםעי

בסחם ממתת

יחמס

כטאמר ח ות אש

ק ועבמא מח"כ חס ץבק ק ארעל נדרג עקר*ש טץ

אגרות שפירין

תו

כתורה אגרך כמשסעו ו"א הרב וכר סו ה שלטה צוקער ח"ו אבותק האלאט
וחובר ה בור ם מחוכםימהולל הברך מישועה בבג ם זש"קביב ובהצלחה בכ"ע
צע בטכתב לפג מרן המנא קדישא של טנא נא להתפללבעדו רחם ם
כאשרי
יפנ העף ובטח הפיתו תעשה פ רות לטובה ב ב בב ואכפ ל בקיצת נא
1
'אפוש ברחמ ולהתפיל כחזקה כעד המוכ 1חגל כי מאוד חמו מעעי

רחם רחמת הש בכ
והננ ג"כ צרך ל שועה בכע ורפואה ש 4מה על כל טכאוב גב" והננ
פה מקום מעיעת הרחצה לתרופה ום א
ט נסע
תצאצון(נואמלתול)הב
עינם אנכ
אעשה
לב ת ט לשוכם ס בעה" כ הנע חודרו ררחס ס ור
לבחי הנפיט הנצרך לתכף ת הטובה בב זמכ ת א"ה אכתוב (כמו
שהבפחת ע" דחנ ההנ ם שראל וואקף נ" מק א העל שנסע ואהדק)
בארוכה ומצללאן אע ע 4ה דסרן של ט א לכוח ט לאוונס ט ומצפהלבין"ט
לשסק ולהשמע בב הש רחמע  1ה כס קוסם ות יארצע ב ב בקטב
החותם בברכך וטחו קדה באהבה נחמדר

יב

חטם אלעזר בן אפתר (שמנירא)
רפא
ב ר ום ד נצבים 4 1ך חרפ ט נץנקאטש י"א
כוח ט במשצ 4איחש ט בכי לכבל רביע תות נפשיט פאר דורע
נאון הגאונים קה ק שר התורד סבא קדשא נהירא נפישא וכד
איפאנדרי ם םשייט א
לו דוסי תמיד סודר ר שיסה

אייעור

שיכם ס

.בו

הנד אבקש ~אתחנן להשיב סיד על שאלתי כאשר ישאל איש בדבר
דאיקים במוקדם האפשרי כאשר אבאר בעהי מעמי ונימוקי במכתבי הלז
ונאיצת מהר תשובתו הרמתה  -באשר הטי הצעיר באלפי ישראל משתוקק
'בב ונפשי יראות פני קדשו ה-ו עד מלך ביפיו תחזינר עינט ב ב
מאוד
בכי 4י עת לנסוע אחרי ש"ת הבעל ט ספני ביטול ת ת דרבים ישיבה
 ולא יניעבתי ה-ו אשר העי לומד עמדם שיעורעיון געהיוסי איבא חסורי מחסרא
ר
גרישא בתחית זטן החורף אוים אחרי חעכה הבעל ט אוכל א-ה להאצי 4עת
על חודש יכףם (והתצמידים וביניהם ת ח חריפים יחזרו פה השיעורים במשך
חוסן היותי נאר ק) והנר עוטריעדי לכאורה ד הירושלמי שגת (פג הל ר)
אדקטור לולבך קטור מפינתך זדחו' 4ום עה כ הטורן בים דרך ובמיםעזים
נהיבח זהו מהחג עד הטבה ומשמע שם בפ" פג ס דאחר דחעכה כבר סותר
וטיב לנסוע אך המימרא הזאת נם במד"ר (פ כראשיתפ"ו) ושם מבוארגפי
מתנות כהונך ושארי מפרשים דאחרי החעכה אז גם בשארי נהרותעזים לא

אגרות שפירין

ת"

ן דמגואר שם בירוש4מי דידבר מצור אץ לחוש
יפרוש :ספינה אויםי 4כי
ך דבר מצוהיתר מזה וגםי ל
מזה משום מעשה שד"עיי ש בקהע" 1ואזי
דיא שייך חשש סכנת דרוחות באניות קיטור שבזמניט אשריא שכיח היוקא
חו ועוד כי ספני בריאת גופ כמעט א א לי ינסוע בימות הקיץ רחמים שם
ביותר כייא אוכל יצאת רחוצה כחום ריוסו ועז אשאף שאית חכם וצדיק
הדור ה ז ,עצת זקנים תנחע יטוכה
ועוד מנעוני אנ ש החסידים וידידים דיו כי חששו מפני הרטעים דציונים
ודומידן שם בעיר ק נאשר כבר הונד
כהדג הסבא קדישא שליט אמעסי
עתד אחרי החורבן ושפ ד ר ל וסם
רנגיה עף עיכוב נסיעת עד
ינם כירנעדיקר-ובפרי
הטרמים המה 4זה הצונים וסאעתם כ4
נעיה קעי הערבים ד
י רק
שום וחניכא דאית להןבקבית דמאנדאט טלבעיפעור אשרהי יראיועי
היק וחורבן רדת וקנאה:ין דאומות (והערביים בפרם) וכר (כאשר דדפסע אז
נגדם 'פג עמר יטניסז עב פ מקום סכנה חו הוא
ועל כוינה לב בוער וחפץ 'ראות פנ קדשו ה" 1ולדבר עמו לטובד
ויטובח כ ויא אוכ 4להתאפק עוד וגם כ שמעת שגס כ ק אמר שחפץ
יראות אות השפל והצער  -עכ בממותא מג דמר לרשבג מד ואם
סב ם לב את למובר (בזמן הגל) או א ר אדלג ע 4ההר ם והספ נות ולא
אחוש ע 4כל ודע בעה מאס 1בברכתו רמהורה ומובטחנ בכחו שי אותו
מכם כמ) כ אבא לש"מ ואשת 4כאן לשובט בה ם
ען שלמא
קבלת פנ זקן סבא קדשא ח"ו כ הננ שולח בזה
ובר אות והעקר
י
צ
א
דעתק מתיךבת ~ה כב ר) אשר לעג ד הוא כד הרמב ם כ אן שוב א
טהנ מסנט (עד ב-מצב ח זרק מצוה עררת מצוה אבקר בעה טקשות
הקרוש ם בכי אח ק וקבר אבות ע ורבות ט הקדוש ם ז ע ויאשר מלבר
וכהנה עור זאת כ
ההכנה היר כה חה במו ב רחים לכתב תעודה
בערר יקחה מטנ עמר אסי מורת הצי קת הכס ח ע (ער בום אחרת
אחפוץ להחם ר עכפ מג קדשים ה" בכל תפלה ק' א
של פסח)
בן חד מהגם כ אחשוב
כמבואר בהארזל בכונתה בכי ום וום
אשר אסי הב ם א צ לד ד ולמרעת בתפלת וקד,ט מרע צדקתה בחכמת
ר א שקרשה ומהרד עד הרק האחרתה ח ע עכז אסר לשעת מאחר ם
שוא כחע דכימד או א סה"ת מכבדם כחיו ומכבדם לר תםיעי"ת נשמד
ימכואר שם בחארזק וצרכן מנן י על תדרך ודספ וה במשך מ גסקמז
לטובה וחט א"ה אסע זטרוב ההוצאות) רק עם משטש א ומהכיל רק א

יני

"ם

"

(יזום.

יא

יה.תי

א) עי" טש-כ חףמ גרגרוח רחשלמ שם
שךח ממ א ( ר
ט) טפם

נימד

"נ) יי"ש

אגררת שפירין

תפ

(הסוה"כ) יהשגחת ובגן בת כוללנו ובוצא וצרכן עוד ז אנש ם חשוב ם
שוכלו לסע על השאתם ושה להם כתב מסע טהטמשלה וכוצא תמכן
הכנה דרבה חטן מקודם ע כ נא מהר רוץ דברו בקצרה הן או יאו כד
רכע"ט ואםניאסף ש רא של עשרת הם
שג עף תשמתו
מם חשכ
י נם 'טפה זננ לכם קברט דש"ת בג אגצ
החעכד
א ה שע מד אחד
בהחג-תו בב אא
ואחתום בברג ושוכם ח ם ארגם ונרגם שנת מידה ושועה בנ
בבע לב-ט הכותב בחפרן של מצוה וטחו ק דה באהבה נחמדה

י

חייםאיעזרשניירא

נא יהזכ רט ויהתפל" בעדם ב מ ם הירא ם והקדוש ם הבעל מ ח ם אלעזר
בן אסתר להצלחך כבע ז רחל פערי בת אלפא אסתר 8נא להרזן בבז
ח ק בחט ח פר מא רבקה יכהנ עטהי" ח החתן נרך הושע רחם אל ק
ומא לכה"ג והצלחה ובולט לכוח ט בסט צ דאו שס"א ושנה טובה

ק חד חששת דסק שרשב עז
ב ד נ תשר תר"צ
דוא מואש נריא נפ שא וח ק חד מן קמעא
את רמאור דג מעת ומגדול
נאץ עתך פארדית ומשוש לבט רמא ר לארז תומד נפרץ דץ
מגף
אדא רדד כמד ר חיים אלעזר שפירא של ס א וישל א

%:רג":י1:
עלי

ן

אי

מיימגיי"ימעןיזין מס 1מיסנתיג יג
" חץ"

ובא ראות לדודיע כמר ק ב מגד ימים דנענ מ כ ד ק ע דר ר ישראל מזאב
רוס ץ בק ק אורעלן ואמרת לו לרשבו תו מ ובודא שבבריניע לידך קודן עתד
סמוך ליד כ דג'ענ שננ-ת ושן ש מ דיעת שד ט ורוד ק מכרזת כן רבע וכן מרוץ ולא
ערי דררי מנן וע ד שאלחו דעת במו שגל ח מקדם שגם דשל שמחד גדולד לקבל
פג שב נד אמנם יען שמצב דער רוא בדוחק וכצער גדול בצעדיך רושל ם א מ מן
דראו לדכץ עצמו עחר ור ד דעכו נ לס שור עד שקף ו ראד ר דשקפד לטוכד ע ע
ועל דו ודבר מוד ע שמלכד רברכות ש נוחו  1תקימו על ראש צדיק ולא שלוט בו
שום ען ררע נם לוטד פר לחש למנצל מזר וממג כמר ס אינ יכול לראי-ך זולת
סיפא דוס א רז-שא שלמא דמר וכל אשר באדיו שגא
רב ד מקוד רחם ר צויי
שלמד אליעזר אלפאנרארי

אגרות שפירין
רפש
עא
ב ר יום ג פ ויחי תרצ מוגקאמוא י
שעמא רבא חף אריכי עוד עוב בשיבר טובה בביאגצכב מרנא
זרנגא הרכניס כאון הגאונים שרהתירה מיכמיהו מזרה סבא
קדישא,
יקורא נפישא סוע ה ציםע ,כר ובו מזה ר
קנ
אלפאנדרי ס ם שיחי כאיוש ם ברוב גחת וכסם
אחדויות ר בארבר נחמדה ומחוי קידה אתגאל ואבקים מן קדם מרן
שי ט א כ רכר ם א) הגני ש-ה בזה על ם לדוגמא מאשר הנף בעה כעת
מדפים ועויה שכטד מפריס נפתחים כמצוא רווחים הא) שו ת מנחת אועכר
ח4ק ד ב) דברי (טהדורא ב ג ד כאחד) ג) נמוקי אורח חים כאשר יראה
בעדיעיניו הטהורים תהזינה מישר ם החלק לדוגמא)יעידע' דכל 4גא בטובו
ושזוח דסכטתו בכתי ק ג דמפרים והנם כי יש 4י רחוק א המכמות
נאוני הדור זצ44ד הזקני ארן בעודהייתיצעירלימים כבן שלשים שנד אז -
ועי נוינה דסכמת אאמדר דקדישויע שנדפס כמנח א ח4ק ב  -עתה
ברדפסתאיו החבורים שזבינו מן השטים ידיכרזת ידידות עם כ ק מרן הדרג
דסבא קד שא שקט א חפצי ,מאזניי וכקשתי להדפיס הסכמתו כי רק אותו
ראיתי צדיקיפל בדור דוה היוומציאין אנועי תת דמר 4איקי רשמים ערב
וב,קר צהרימא) ויאשר עומדיה האוטנים באמצע ההדפסד בביהר פ נאבכי

שיסהאייעזר

ע.

עי

א) כשכתב אח כ דר מ ג ש מכתב לדשוא ז מרגל ות כ רבנו בשול דמגתנ
עוד פ ע ד דרסכמד ח ל ם ד דנני פג ש דיתי וו נ ו  1זנאחי לסלאוח ונדי ו ומ
חכם וסומר וו ח מ משד ג ש דג ל כ לא אוכל לעשות דבר וגם בעל דדפום עומדים
כחוך  -ודוא גורם דפסך דאומנ ם וגם דפסד זמם אשר דם נמכך לצנור כלל שראל
בעננם נדולמ ונחוצים ד ועזרינו ע ד כבוד שמו ם ם נב ע כ אנקש משם את
דסק שר דתורד ד  1על דגל וגם תשו במוקדם עד נאת א ד אחרי רפסת
דנעל ט
איןעזר שויא

חייט

~וא .סרוזתא קד שא שנתבן רם-ק ספו' כב'יב
לפג שאתקמר עתד קט רא לחי עלמין נעתיקרו יבר ם ככתבן
נער" ומ א כ לחדש איר שנת תר צ רושל ם ע ד"ק תובכ א
מכאן מודעך דשדר לן יד נ רגאת רצד ק אור ישראל וקדושו ר ח"א אלעזר
של ס"א רם אכדן ק מונקאסש ג ספרים מגהת אלעזר ח"ד וספר דברי תורד מדדודא
חנגא וט אמוק או ח ונתמלאד דנת אורד אורו ע מ ודיו למאורות וב קשממני לתת
רטבמהי ע זראחי שדם מפלפול וסנרר שרד ובק אוח נפוסקיס ראשזנ ם ואחרוגם
ואורו ענ ור  1למאזרות 1ש 1ש ודנם שגררתי כעצם שלא לבא ברסבמר על 0פ*1

עי

י

"דס~ 1.ז'-ע 'ומטס

אגרות שפירין

היא

יאחר  1רון רבדן ימזבד ~נעד' אקה ואס בי בעוה' 'ש 4י עוד מן המשן
הרבה ךרבה כתב ם ח ת בה'כד יאטץ במרר תסתר) ללע מ ~צרךיע-ם
א' 1רהבורים בין 4עי4ם ד'מדנים בי ,וכחסידים או לבני תורד רפ,טומים
נחמדים ,יראו אמתי ספיד ק'סוטי כיה כ דפלפוי עם רהיבה ודרכי
ירצון נא
דחמידות כוים כא רד מצומדים מרועה א ת שניתנו
יי
3אדברוכוסי
חם
י אדון כ 4ת ק ויתעיר 'עשות רצונו בלבב ש4ם
ימנ

ב) אחיד פני כבודו סייס א נמשך על מכתבו ותשובתו שדשנתי אחרי
שח דעףמ הגד אחר דב דרשת קקת שיט 'י 'ראות פני מיכנו רדרנ"צ
שיים א יבעינותי דגיועגי כי אמת4 ,ע 7עדיד
 .דעכו נ ימישזר זדן
אמרת שיא ת עדיף במי -מתי אך נכספד גם כיתר נפש יראות וייראות
ימובה ויכרכר ויה אריב  -עכס ; 4שבועות שת ם כימי ספ רת י,שר
רררנריו נא
אתר רפסת אי ר -ייריש'ים ל קתיבב א"קבי פס
אי דהר אותי עתר ממי רץ 1יאס מנע אהי  -בעצתשובינ(--באי רסכמתת
מכיי 'ב א עתר ב מות החזרך עבשיימי הקוון תן דסכמתו ואכין את דרכי
אי ד ואהכד ,תחיבתו בם קדם כי צריך יוד דכנר ב אי ג ירחים מכתבי
תעודות דממע (וויזום מממשית אנגייא) עכ אחסד "מכתב מרן שף מ א
וכאשר יגורנו  -וימר בע ר ק עפי עצתו רמר איך יורקתי ימצע מינסוע

"

י

רכז דור ן מפז כמד טעם ס א! למדן מ! דכללרת דדא ודא על גנרא רבר רבוות ר
רמפורסם בספריו רקדישס מכמר שנ ם ווודע בשערים לא אוכל למנוע כ רוא דק
ולא למודע דוא
לעשות רצון צדיק כ כמקוס שמצנו גדולוע שם מצנו ענוותנותי
ת

ו:ווונמסישמת117ימסי11ניעמ 1,ניןתיר ת"נ"1יישםיייקסיקייי
ת ד כ דלא ל רר כמאן ד'לף

ר קם ר קם

וא ד דחכיב ם דברי קדשו אויור

למנרחערא ובחו ד][כאן דארך דם ץ ז ל בדערוח על רבר' רבנו זי

ודדגר ם נדפסו בשו ח

לא אוכל כעת לדאריך עוד ב רוע רד ארך מ 1בערב 1וכד לחדש חידוש תודד
אמת ם ובס ס ע ע וכרב כנ א ורב חיא מלך חפץ נח ם דר בר רברי מקוד רחם ד

נאדר

שלמר אליעזר אלפאנדרי
וכשול דרסכמד שנדפסד בשו ת מנח א ח ד כרתכ רבנו בזר ל
י ר עור לפלפל כדברי
א"ר לפקדדכלליס ומראיופנם שכתבנו בתשובתנו ןס א)דנ
ן ע אך ראת לפצות דברים או אפ ררדוו-ם ע"ד קדשו
רבינו דסבא שא רב
של רב נר דנאק רנירא בקדושה ספד תורד אשר כהב ממש ב מ  1ראחרינים שנ מ ם
טרם דסתלקותו לעוד ב ולא ברתד ענו ולא נם ליחו עד ררגע דאחרונד) ואשר רפו

יל

הינ

אברות ששירין

לחברון גם אז כש הי א ה שקטה הסערה לדממה מפג כסה טעם ם זולת
ם כדררג ום
לקבר רחל אסעזעגעירה תר הבית על שעה א אם ס.
לס רק כלג בעיר תך רוב אוכלוםן הבא ם שם וכש ה 4ע שמר
הממשיהג כ ואם גם להיא סב ם הדרג א אשמע בקרו
סדר"להי
א לכו
ר ה שדרש -לך על קבר הצד ק ם בער ה ע-רש סמה אז פטורזוי
 -וכמדע ה ע רשעת נכר באשבמ שה" מם רות סתת תתנו והיאה זה"פכנ כשהיו יקבחת הצד ק ם טחת 4ע ר) רק כיתה נמש לראות פג1
דסאר ם 4א הם ס ו ספקו דבר אלו יאשר רוח א4ק מ וחכמת שלמה בקרבו
בב-גצבבבכ לקבץ גל ותה
ובג לבג (ףרע הש תעוד בם החי
ףסרתאתל
וי כ ד המחכה לתשעה מעת ר
בשטחה למט כטד שמו ת תורתו וא
שתחק וחשתו ם בכל לב  1פש באהבה"

ים

יש

י

חייםאיעזרבן אסוגר

עא להחגר " הקתסרס ם אלו המפס ם על ם ידתמא כ גצרכ ם ל
לסדור המפתחות והמה בב הד"פ וא"ה אקוה לפובה 4ק ם ס ד כצאתם
לאורה עם הסכמתו (דחד בדרא של ט א הדרג) ובילו ש למורא יטר התורה
נ ספר ם נפתח ם וממרים יפובה בסתנה אהבה

דם וזלגו כל ענס בעת רוח אפנו מש ח ד נאסף בשחחותנו ואשר אמונו בצלו נח

בגו ם ע עלותו בסערד עד שיכו כחזרד ומש ח צדקנו ב ב בזכותו ר תר תקותנו
ונדפך לאבל מהילנו תגלד מן דשמ ם כשוב שב נתו ת ש לצון  1רושלם ב ב דברי
דנכאכ דנאנח ונרכא וכותב בדמע וגם מרוב צער ומר לבבי כעת לא אוכל לרטר ח
לדאריך לעין ולפלפל נדברו ז ל ועגן דסתלקותו (בעון דרור) ובסרט רוב גדלו
ז-דזשהו לא תואר נחרט על גלון אפ על אלפ מ נ רות וכנודע לכל מברו עב פ
בנוקצת רש זבנו עכ פ לראות ברופעת אוד ח נורו רגדול ם ומרא ם ובנ לבנ
(ישע לנצה ם ב שועת שראל וניאח דגואל כב-א
דמחבר
ב) ודנד אחרי כת כת רמכתב דג ל בכל מות דחורף דסק כ ק רבנו לחשובר ולא

קדלבאל -ובנחיםנילד דם ק בעון רדוד במחלד מסוכנת ונשחזר לכדיאתו-צ" י

דש נם

בע ד ום א ך טוב לח אדר תר ץ
לכבוד מע יד ד דדב רנאון דצדיק גאון עוזנו תפארת שדאל אור שראל
וקדושו נזר אלקו על ראשו רבינו חיים אלעזר שהירא של ט א מגן אבות
כעזרו כיד א
רב ש"ד שלום כמאן רתני אר-ר ובא ראות לדודיע כ שמעחי שמעלתו הוא מצטער
על ואס מצטער על זד כי תל ת נכון לב נטוה כמאמר דמשורר ום א רא אס אליך
אבטח וו-ג

אגרות שפירין

שג

רפג
בה ום ה יב גסן תרצ סוגקאפש לא
מר אר אל הא סבא קרקא טזרא נפ שא זקן
כק ש א
שראי
דשונם שר התרה הראה טעה צסע עו וכן ט
חרבנם נשן
דש ה תהלה כקש ת שהד ר שוסה שיעזר אי*אנדרי ש חי
לא ש ט שהם ם
הס בק דה ובאהבה נחמדה אשר כחו דרב ע הטנא קד"טא של "6א
ועש ק כ א אדר 4טער רכפ אשר כתב ל *רדת הה ח
בעד מכתב נ"ך
גר ט אשר ועלג מרירת שה הס כה לטיה אך~סיב ש טן השטש)
ממש תה רוהב ורש גג הצמא ס 01אום לבר אתוידברו הקאש ס אק ד
מילן בפ להודות ההש"ת על חסדו המוב כד וםף ה לטובה ו אמץ כחו
זח  14לאוריתא בחזקת עפא ובר א דאל ס מובא וסצלאן אט כפ בום תם ד
על ח רזן של ט א עד כשתגצ בג כס קוש ות לארצע בב בחי ם
ח ותע ובכסם ועתהעג כטת ש ח ות מעעע הנפש 'ראות את פג קרש
סלכם החן ינשק .דט הטהורם גתוככ ירושלים ע ח"ק חובב א ובדעתם
א"ה לנסוע מכאן בום א ער ח א ר וזמן ב אתט לטובה טדע בוודא ע' טג
לכויה צ 1ואחתום בברכת רפואה של מה לרבנו בב ושוב 4ב תו ב ב
סב ת החולם כר א אולם לא וש ם  -ובנ יבג  -נצפה בעה לב את
טאיט ב"ב ונאכל מן הזבח ם ומן הפסחים במקום הקודש בשנה הזו בב" -
ושמחת החג בכשרון ושוכםסי'
דבר' המצפה לראותכם נתנסחה וב ט חותם בק דה אפ ם ומצפה ירחם
שמים בתוככ רושל ם באהר ואהע

ביס

וי

חייה אתעזר שפירא

ולערן נ אחו פד רושת  1אם מע מסבם לבוא כא בא ברינד ונגיל ונשמח בע ד
ולקצר אבי צריך ורשט אריך סו כן ר רצון אמן דב ד אדונו רשי ט
שלמד אליעזר אלפאנררי ס"ט
א) ער ח אחר שנח תר צ נסע רב מ נסיעתו דגרולד עם תבריא קד שא מרבנ םירא
ד ע כאריכות נפרט ות בס מסעות רושל ם וב ום ד כחוקר אחר דגע רכים
לכבודו וב גידם איש זקן ונשוא סמם
מאלכסנדרי ללוד ושמר קבלו פג קרל רב
אי(מח-ס א פד של מר וש-ס) זקן ויושב
דוא רדז דיחק ד ח9ס שאול היק עכרן ז
שבל
כיש בד של דחונוח דנדר ובא רוא וכל קדומתו עמו חכמ' דקנלר מד ערבר רם רגם
רגמו"ד יעקב חהם סופר ז"ל (דרכ לעדת רבאם וכעדמח"ס כף רחהס) ועם דגמו ד
שלום וסף רלראישיך ז ל ,ררכ יעדת רתימממ) ועוד גדוליט חקרי לב מרססרדיס
אשכנזים וחסידים ושם נמסד לרבינו מכתב עת נרכם לקבלת פנים מדס"ק

י

אגרות שפירין

חי

רפד
תר צ מונקאמש ע א

נצה ום ב ח אלוי
כוח"מ להה"ג המפורסם ערוגת הבדשם תוב נודע בשער ם שסו
מפאר ס רושל ם שובט ם
דן מצאת א"ע כמחד ב ,ימען תורת ה חבור הסבא קד וא סרן גאון
הנאונם מדרש א א"פנדר זצלל ה ז=ע ולמעז כבודו של אותו צד קהנו אשר
נרכאה רוח מ ום ניקח רשם מה רוח אפנו משיח ה אשר אמרט בצלו נח ה
בסים וט אשר נחשבנו ,להבתי ח) כבס החבב עד לאחת ,וכאשר ראה
כת ה  -אם אשג תשוכחו הרמתה  -בהסמכתו על ח בור שרת מנחת
אלעזר חיק ד ונסוק או חזכו אשר נתן ל ליד ב מ ם קודם פס דתו לח ס
ענה כ  -הב ס וז"ש אשר דעת תפצי גמאו  1להדפסת חבור 1הערול ס -
אחר פפרתו  -יבקש את כת ה בזד  -ע"ד עזבוט
אשר פרד וה ה לשישה ראש ם המר רטש ם א) בן אח 1או קרובו אם
אמת שנתברר כ הואיורשועפי דנת אם אן צוואה לנגדו בתורת מתנה ודבר
אם אסת הואו וא גה
דקדש ומצוה ומצוה בה ו ובר אותו
כ)
כנודעכ צו
~המידו ש בה על שסו
וב
יואתל
מזו פת כאשר
רב ם וכן שלס ם  -ה
דל  -ונם ל הצע ר קשה טונא  1ש חשש "אשר הס ק לא חתמה רקעד ם
הטגע ם (אוליי) ונם מדוע לא הודעט אהוב נפש מזח ג) הוא רצוט ואומדן
דעת המצוה להפץ חבור 1הם-זל ם (ותשובות 1דארוכות ונפלאות וכהנה)
ובקרפ שלא הו לו ננם ל שאר ברכה בעהז בודא הז הנה תולדותו פר
התורה ללמוד ולגמד
צד ק ועשתטת 1אשר זהו ה ה כל ס ח ו במםנ
יבסור ולעשות (כ על כן ה ה קנא טרא שלא בשטת אפ" קוצו של יו"ד

אמר.

עי

לחודש א-ר שוח דתר"ץ
בע ד
ארר ניראל וקדושו נזר אלקר על רא 14,רטאור דגדול מעוז ומגדל רב
משרשיא מכנ על ד דח סו רנפשא ריחב בתןנא דלבא דן דוא ידר
כקודש גדדר רב חייט אלעזר שפירא של ט-א
ד ום תר ט כשיד ושמתת באומהם ל ג הארץ רא רר מכביו  1שמח דר צת
ול שר לב כ שרתד שבנד בע ר קרשט רושת ו ראג אברך ול נאד לכרך כדדך מחיך
לשלם ברוך רבא נשם ר דקרים בו ברנת משרע ר ברוך אחד כנואך וברוך אתד
בצאתך וכמארז ל במד ר ורוד מפרשד סע וע ע ומן ררותי ד לקדם פנו תו משתולת
ארבד אנ וארוצד ער איש דאלק ם אבל כעת לא אוכל לצאת ולטא ברוע ר ברחם 1
רפאר רפואד של מד כ ר א וכביאתו לפר דא ושווא ש רא ס-ט לכל ערת שראל על
גאולתינו ופדות נפקרת יפק לציון גואל כ ר-א

והותםבגי

תותם ב-נות

שימד איתזי איפאוירי

אגרדת שפירין

היו

מהתוה ק נפי הבירור בדרך אבותינו אשר דנהייע) וע4ידי היכוריו רנדולים
גם עתר ילמד תורר יכ 4ישראל רצסאים 'דבריו דאח
עכ לפענדנ ואבקשו על ככה ואקוה שגם חבריויקביו האמת והשלום
ממי שאמרו להכריחם 'ק ם ע 4פשרד ואם יתעקשו תוכרו לפסוק עפץ ד ת נם
ב"י קם שלדם כמבואר בכהנ בחוס (ד דינים סי יבסעי ה) סדן המחבר
בשם תשף דרא"ם ומקירו משם ב מ עיירם וזדו נכ דבר מסובך ש"א יוכ4ו
'דתכרר האמת לאמתו כנ' עכ ראוי 'פשק כנודע סשז ת שכות יעקב
שנודגים דדיינים בפשר לעשות ע' שייש עכ גם בזד יש 'פסוק שייש
'ריורש שיישעי שיכר ובידם ד ע" שמו (לפעלד ביאס חכמת ,ו'מר
יתקרי) ושליש ע 4דדפמת חיבוריו מכתי ק כוים  -ויאשר דאוצר דספרים
ס כפי הנשמעיש מעות מזומן(אויי) בערך שני אונפים פונך
שלו שוהדון רביג
שמערייננ 'די אי ד די 'כל אלו הנ שלישים ותוותם ועוד יהי הרבד
ירישיבד כי כאשריוציאו השיישע' הדפסת כ' חיבוריו בג ודמעות שיפדו
ממכירת דספרים אשר כ" דעו'ם מחכים ירם (ונם אני בערי אשתדל בל"ג
יפרסם ולעורר לקנותם במוקדם) נם זהו הסעות ממכירתחיבוריו'רי 'החזקת
בני הזשיבה שיו כפ
 .אשר תסדרו למוכרם בהקרן או בדפירות ש4הס

י

ועוד בזח רבע בקודש הנחדל'עורר לפעיה 'אשר כבר פסק הנאון בשו"ת
כתבסיפר [חיו ד ס" קו"ח וע " במנחיל חנ י"בע ש] כ "מצבה הוא
בכלל צרב קבורה ב ם ט ובפרט צזן לנפש ח ס-קבר א"ת האלק ם כזה שיקף
לשם ו"תפארת הט4א ושקע בארץ בקרב ח ם ם כאשר קרה בהר הז ת ם
לכסה קנר קרש ם אשר בארץ המה (ואן עת האסף להאריך בזה כעת) ע"כ
צרכ ם מקודם ל קח סעזבוט 4הוצאות בגן צוע וגם מהגבון לפע"ד לכבודו
וממעות עזבוט לקטת (כפי שןח מהח"ק הספרד ם סמוך לקברו טקום שני
קברים סכל צד ה ט ששה קבר ם מג צדדם (וצד הרביע הי
א רק מקום קבר
א פט סמוך לקבר ההג החכם הדין פרחז ל ושם קנה בודא ב סתם בנו
הרב פרח גי) נדהי מקומו מנ צדד ם (על ד' אסות סכל צד כשנ קבריםכניל
פסי או עכ פ שירחו שם רק הכם וצריקהראוי כזמבסו לומד ה שיבה שלו
ויהוא ראוי לכך להגח שם ושצ ע המקום ההוא בנדרכרזי כמו שעשו לקבר
ם רב ע טהרשדא אלפנדר.ז"ע ה' חד מן
חפ"ק בעל פרי הדש ז"ע וכהנהינ
קמא .ולכבוד הזה ראו ובפרט כ כן דאר וחיוב מה דאפשר נם בשאר קבר ם
כמו שמבואר בשע ו ד (ס" שט ח סע" א) בב ה"ק אן מרעין שם בהמות
קינ ט רושת ההשך בהר הז ת ם(בחלק.ם ה שנ ם של המפרדמ) ללעג ולקלם
מתקזנן כסו כקבר הצדקים וע' הגרר
בעוה"ר ועכזת מה ראפשר ם
סביבט לא יוכלו הבהמוח ורועיהם הפרא ם לרעות ולמרום על קברם  -ור
בזה לעורר ונא מאוד לתקן ולנטור לטובח

א

אגרות שפירין

ולעמוד לטעוןויבקש בע"פ כל זה  -הננ מסנה בחר קא את הרב החריף
החרף ובק מ אשר ועלג מרגליותנ והשג האברך הרב החרף ובק ם דוד
הרב צ) שפ רא נ מכלא ובשם כל שראל המער ב ם שם הסבא קד שא
ומת מרם ככבודו ומצפים לדבר ספר תוררע הקדושה
ואחכה לתרנה בראו  -דדו ש כבוד התורח ויוסדי ובברכת כוח מ
שנת האולד וישועה קרובה
לא וש ם בב" ובא

נצבי

חיים אלעזר שפירא

רפה
בה ום ד ל ד לסב תרצא מתקאמש לא
ע בשער ם לאיש ר א ושוטר
כבוד ח קר באדם החכם תבקני
התורה העורך דן דיר טרדכי בוקסבוים נ
שוכבים עד ב את נצבכ א
חן שמעת שמעו חמוב ומקצת וגחו הצעת בפג 1ודבר  4אלך דבר גדול
נכבד ונוראו בשבוע זו בש ק הוא ומא דהלולא (הראשונה) ום פט רת האדם
הגדול בענק ם הסבא קדישא תר מן קמיא עיד וקד ש נח ת מן שמ א הנאון
אא ק שר התורה סהרש"א אלפנדר זצללה"ה  11ע ולבט הוסד ומר בכה ב א
כפזם דמשער כלבבו כאשר נלקח מאתם עט ר שריד מחשר ד ם אשר ח קורא
מדורות הקודם ם ונם בדור הקדום ד" כדא להחשב בתכונתו חד בדרא
בגאועתו בתורה ו ראת ה טהרה וחכמתו דעסוקח סנ ס ומשפחתווהוסו
הנעלה וסדת אמתתו וקנאותו ואשר לפגו חנף לא יבוא וטהרת דיו ו"בו
שונא בצע גם בדרך ה תר לא נהנה מבני אדם ושבחו לא כילו אלף נ רות
(ובפרםסדרנית 1בהצנע לכת אן עגן האסף פה) ומה גם בים מ אשר הניעו
מי זקנתו לתחלת המאח השגה ולא כהתהענו ולא נס לתו ולא מוחו ולא
י ולא שמעמ עד למעלה בומן ראמוראקז
ד  1וכחו  -אשר כזאת לא ראג
והתנא ם ז-ע וקדוש הזה שוכן בתוך רושלם ע הזק חובב א
אבל אהחו מה עשתה ירושלם וממוניו אקד 1גערו ולכבודה אשד קדוש
שרו כתוכה ומעולם לא נהנה סחם אדרבא גתן צדקה ממטוט (אשר הוא
לפלא אך ח ה לק חכותו הנן בעד העיר ובמסירות ששו בתפלתו בעדם

לטובר ולביכר אשר כעודך רק מוסחר פעל ועשר יבות
א) לעכר עולס טבי
שנרדמו מדאות ע כהנת רמחחדקבוח ורוא עמר
וזשגכות כעי רידדזח רחרדיח רנאסזי
על ימינם כב-ע

אגרות שפירין

יי

כתצות ליד וככל עת בכל צרה אשר לא תבוא וסמקוסו חו8ע ככורו יכל
העולט כולוים שזכה ונודעיו מהאור גרוי  1קר אשר צון הא ר והן בעזן

הדור כ מש ח ה נלכד כשח תתנוובעונות טזעיה השם מה נבגע המה לקחו
ו את כף דונו ה ט אוצד הספר ם וסגרו ב ת תפלתו
תחת חמטגר.תפש
ד ס הספתחז ובא זה זכיתו אם מם
ומדרשו  -זה שגה תם מה
א הסנדג אצל הספרד ם ותקנה (כלומר
ב
התקנות שנדפס כבר רושלם וכןהי
קייה) ד למדו מנס נם סחבורית האשכנזס והחס ד ס באה ק ,וכד בזזן
וקצף) אבל ילמד זבות ש שב טנא רבות ט התאזנם זרננ רושל ם
רק לס שיקח ממעות הכויל וקסמן (או תם כות
ו'צהיכיסדסד כמנהיגאמתשז
היס) אבל רבנו רב הא נאץובו הס קז עיא נהנד
הספרד
מעילם סכור הם ו4א ה ה ע ך ישום כובל ובקדלם אל תחדכבידו ובאזה
ה ובעוד הי ח אתט בשעות וברגע ם האחרוגם
סשפמ הלכו'סגור בתו.עזבנ
ממש אשר שכ 14ה ד צח בש 4מות וב רךכרכית והש ח דבר קודש כ טיבן
 .אזנח (גם אנ הצער אוכל
קונו וגם כרכות עלנו וכאשר ראו עננוושמע
להע ק כבר העם ח העמיק ס רכנ דמשרד סאלדאט א ש ח ן הוד כל
אצי הפתח מכפנם דסתן על צאת נשמתו ףענ 1הקדו ם ער ראו שבט
כזו וכדרך המבע טא שק רבו
י רצתה
הבן זה) שוט עמםע
שכזר"
4פטע בטשת ה מרם הסתלק.חז
מ תתו ע הצער העז הנשמע כזה
ובפרם בטייח עזטט לאחר פס דתו חטט טעם ם (לפגם) ה ה יחם כמבן
א) כד שלא גע סעזטט אפ תוה פרוטה לאחר רק 4הס יבדם ק כד
לנקש את נקסמת טהס"קז ע אשר ה ה קנא לשם ה צבאות ותורתו ואסוךע
ותיקעי הם כסו כל ר אאיר איר מ בג 'טראל כע"מ המאמנ םרע" --
י התועבה מנבלה הזאת
הלא חכמת התורד בחח תרתה ותצעק ברחתותע
סדע שמו בטאסר חתש.תירתו וספר 1כת ק לכרת צאת לירה אשר כל
מצפם וט ח 4ם על הם ותה זכרת דבר 1הקדש ם זאת נחמת ט אשו
החיק שהתחי לדדפס יפנ הרבה שנם "ט אצל כמו עשרם קתפרם
מחשו ת חאךח ות 1ד (בפיפיא חד פתא ובק אות נפלאה ואר כות נחלה
מברר ומלבן עלו שם ם רדו תהומות) וסצאום בער כעת במערת הנה ק לב,ט
ז ע בצפתו כסזהעקז א וכל הקתטרם ס הנדפם םמ"ח ס שם בב תו ורבו
ככול המה בכתוב ם ץא צאו טאהיו וב תוומריע תעכבו אתכיזהי ודנה
דעת .את כי פרס דדבר ם עד רכן מגע ם הערסית ותחבושת בטה ר
ופ רססו אפוטרחס 1כסמר משמש ( 1אוב א") אנש ב תו (כדאסר" בפוף
יחי כומ א אלח צמאה ניס הס ק ז ע,ט ה" מהוט כ הברד
סוטה
ל אףש 1שלא ס פר לט הס"ק טוה
יש כה ע 4שסו וכפ הטטמע ףכןט"ףדיכ
מצחאתו טה אם כ היט אוהבם איץ .הבחל ח בסםנ
כל 4בה ם ח
מסח מערערם שהצמאה חלו מע פתוכן 'שעוד דא ות חח  --וגם ש ואט

.תחת
י

י

י

כייס

ש"

ות.

דאר בקושמא מנכד אחו

ע"

אגרות שפירין

ת"ח

ע כ כפ דשערח כעד כתבת מכתב כקשה יהחכם הראב ד שי
המפרד.ם 'עשות לפענד כדעת השבות עקנ בפשר 4של ש ה מ השל ש
(חכמת שימר קראך) זד ד כן נחלק נ 3עם
הדעי בהמד שע'
יגב רספר ם קר ם1וכי יתמך כ היק שש ת ד ט
שמר
 %33משח העעון שדוא
הסחצדמהיי ש ספר ם דים א עד  %67כפ שחן קחויה ש בהשיו רא
צטרכו למכרן וכקנות אחרם ישבה ,חיק שיש (השג) ח ש סגדו
רספר ם ט"ו ע 4ריצא ת הדמום יחדפ ם כי חכורו וחדושו כת ק ותיק
שיש דקל ק הד 4הזרש דאר תא
תא רתרוץ פשוט ען שהב-י ם
וא ת סדק פקן כח רושתו
דאי
רושת הקרוב ם תם מה כפ הצ'אד
באה ק טס'א פקעו כב מ ב חש' ם
(אם דא אמת) כבר נפקעהע צואת המק המטחו עיבטח שלשה עפ
התרה כישק סחנר כד שיא הה מחגהעמ שכתך נתךה) וכאשר דפ סו
ן ומדע 4מ
ר ספר 1מחק דשי ש שי רב מ אשר דג ח אחר 1ברבד מי
כשודא דד נ ואיטדן דעתו הנדויר ז ע שזהו ד כ 4מגמתו ודמעות א,טר
קברו  1בעד ספר 1ש סכרו 1כ4דעיס צמא ם וכמח ם 'דבר 1וגם אנ
פ"
במכ רתם וכן כ4
י ם א מבר1
שראל והרבנ סש
רצערבינ אשתדי
ו דע 1ש 4הס ק ז ע אשר שמעו שסע הטו בכל הסד טת אשר נקפרמם
קיא מרא כ4
מה ד הלטית דחקת בג
גד-
הסע"
כסוף מ  1האחרת ם לא"
ש בה ל שטו כנ  1ה דעי זה פקודת ומסת ם ת ח עכבר ם נ"נ ם סכי
שו המשרדים 4בד רק
רמפימת יא רק מהספרדיים או
מדראים וחרדים אשר ח קורא כידעיכי אוהדןרדרעי
ת
מדקאמסע.חי
דסצזה רם ק ז ע
ואס בכי אלה שלש איד לא לשה 4ד להעזכץ הגל ה ט שיא חיקו
"מם הנ  4בדרך פשר וש14ם אז ס'כד ע1חן רבמן הום ס חהו מהמאת
4שי
ומארצ מ צדק ין בה ועתה
רושים אשר החרבו בהניק
עחר
ורםםמ
וי ועדן מרקד הבע ד נץמתם
מרצח ם כמבואר בכל מפר הנב א
וד
בדבר הזה בותר ובעץ ענו הדן ק תת הדן חרב בא לעזים כאשר ה"
כשד ר שפ כת דם כס ם מ מקרת עם עתד הש .רחם ואץ ותרע ט
הדן ש 4זרה מג רת וחת מת כת ק הם ק חבור תרה שלא ראו ארה
ו נגדו גם יר,טוס אותות יצבחו חכרץ
ואטר יאומן כ מופר א'טרויש
י המצבה לא הנ הו יען שלא נבו עדן בכי מז מתם ומנטתם
קדושתוע
ם כחוב לכנס
כ וסר מ 'תם הנר מלכד ענקם טן השם ם נח"
עפתוה ק לסחות בסחאח %ו יענ השים וסקחוענ גם אנתן שיא דעו
י עד כקרע חד" מרר
דרכיהם ו"נ'ה קמעם ובטחיא 'רצץיחי יחם ואי
אחריתם
'
ו
ע
ח
ע
אך בשב ל
יאשר אוי דעכם מפג ,והירש מהמשפחד 4א בא
זד כוין הבד צ באסת להעם ד אפוטרופוס באס הוא בסדה ובפרם

י

מרק.

י

יא

י

יח"

.

אגרדת ששירין

חיט

.פן

ששמעת שכבוד מעיתו דזא מורשר ש"ז בדדא מר טוב יאמרו סד זה אם
י טשך ,ןד זמ ,ץמנים טוב -נד "א ז ידרך א) אוד ת חיבוריו זי יריות
שפת תו דובבות וכמאחזי בפרט כי לא רנ ד זרע גוממיי ב) ,טען חכמת
מגית רתזרד שנטצא באוצרו מילא לא רד כני ט וגם כי דעע כ בטח
שחטו זיס'ט ברם רי זר ם במפחדות רב ת בספרים עתקים כא 4וכי ומא

זמני ,ד,טמר מרפסך כגדע
את דדברש דאיו דטכר ם אבד נא כמע ל בס ט 'דבק בשם בשם
רע-ם 'פג דמעים מאחכ דדעש (בעדר) בער ד שמר מדהרם

דג 4
ישבתם וידתרות בדם עי כ'
אכפ" עוד בקשתי יחד ך כמפג ,ירט ימדר יגמ,ר הדבר יט כד
ובת דר מיקדמת כקדד רבד אהתל בחב שובטם ך שב את עופםנו
עןעד גארד בב'א
כנראנונד ו "צג כבתקי -תוך אמע ,ם סטי-
ודננ כלרי מבטיח כ שכרו כפו' מן דיטטים ככדכד וחיים בעזרז
גלר ב אם יזע ירצ' את רע שק רוד אורענ כי א'ו צטטת עיעד
יד טרעזבן דני ושיפיץ טכתיק חימר דסק ויע בדקדסח
דחותם ברגשי כבוד רראף ובאדבד

י

דץיםושיעזך ,טפירופ

רפו
בר א מקץ תרפו 'פ ק מתקאטש לא
י מ נהרך 'אסתר ש' שרד ב וב הדרך שן ר
בס א רה ופעע
,כבר ד ד דרב דנאוןחז ב נו חשר ח בך ם מחום ם ו ש סו ח
אברהם ששערן חט חמץ דקה
דו"
הגענ קרת מכתת ותמדת על שאיתו וב "א דע בעה ב יא אשנה
מ-
מעים את דבור ובפרט גדרת מטעמם הכפיסם -
אשר את ביככ וב
ביי
מאת אשר הי ט
ראה הדרג ג אזהו הסכמד במק א במשך השג ם

ראי

טעלר חלק מכק של רסק(ששמר
ט) "סד רש תכ יוכלו %שוס
רדררבאחי
מודדך למאחזם שסרט יחשוק
על דם דא חופמאזששל רסק
וג 4ה ש ח וכש רפם ע סו ד עחק
תשג ש ומסר איםירמו ד ולמר אלעי
א (על כת
וספר
א-זק רבדן רעזז,רנ מנחקלעז ג חשו תדשא
רקרא ט) וש ס ועוד דו נטו לדרפס שאר דכתב ם
א) מלר בשנת תרס ר ולמד אצל רגמו ד מוער וסף דאפפמאןז ל (~די דום-ץ
כפאפא ואח כ כרושלם ער קנפטרר ח מטן חרפ ח עעמדח-ס מ כאד מס ח-ס)

ישא גדי

אגרות שפירין

תכ

לחשוב שהותר זכו עכ אתו רמי חח יטרות רוח לא אוכל ימלאות חפצו
י ככה כ כבר יצא לו מוג ןן
חטוב כ בודא גם כהדרג לא רע בענוע
כחבורו חקודט ם והפעולה הרצו בעצמה תע ד וגם ש ין כבר דסכטות
גדולי המדנח זה יעזרט לימודיימד לשמ,ר ועשות מתוך נחת וכס ם ונזכר
לדרמת קת התרה ושראל בב את המאל ענן אר אל בבא דדו תשת
ומכבדו בכבוד דתורה

דתייםושיתנזר יטופירוש

רפז
בה שר יום ה ו"ח שבט תרץ סעלאטש ע א
מביד וכו (ררב הנ ל בס 'ניפץ)
תם ספרו מיצ אש כהר שד" מרצ אש בעדם נשם
סתוםהנעאבנותמכ
טתבוירכות ע רקדוט ם ז עעי נאד4ת ט ועל פדות גפעז ט בב
וסלח
י אחור ת,טובת סרוב
ת
כ
ר
ב
ו
תודת
ב
ב
ויסוער וב ט
ע
וקבי
טרוחת ואשר ב להודעהו מח ותודות אבות הקדוש םז ע הנה נצרך
תה ח בור ם שלס ם חמנ ם מ וחד ם  -.אשר לא אוכ4 4רש גם  --ובתורת
תלפין לטובה קנ ת וג ספר ם הא ב ת שיסה ס דנ הרב דחז ב ר דוד
כהנה נ והב זכרון צדקם אשר הוא א ממש  -קר הסצ אות -
שמצאת  -ומהם ראה באשר דוא עומד בחיק חדש םוו אצ ש 4אאזמו ר
פ טסחאות או
זע ב א םון טנך (כס א שלמ ה) ובהםיא נמצא טעותוחיי

יט

מזכאות

ים

אטנם מד עבר בה בורו דא ת כ ד א מלאכה נרולה ונכבדה אך כרגע
בהעברת רא ת להודעז כ בכ ה נמז באיר קח ק רב טבע' דבר ח ם
ז ע מצאם החסר טת"מדו החסד ם המיבהק ם שהו 'טס בתמהת
מאומארן הנאת ם הצד ק ס מה דאראגזר ש קאמאדערזי)בעי אמר 'מפר
ר הערצקא דל אבד ראצפערמא ר פ"טל ס81רז אבד נאנאש בעס אפם
ארץ ר א זק פרעדמאן וי אכדקה נרעדחאז  --וכהנה
ארץ
טמרגה הטכס תם ממדגת ן לשברתא
 ,חרבנ ם חקחש ם מאור המלה
אשר עשרות אלפ שראל חסו בצלם הרר וסי סנ שטאדט ח) זצ ל
והר ר טחן דוד מוידלאווצע ז ל (שה" חותנ זקני בזות הראשות והר ר

,י

י

פי

גדי
,ע

ואח כ באתסדארף ד מחן רגמו ר וסף מא ד ט גערמאן אפד ק נ דיזל ד ד ח בר
ספ מליצ אש וש ם ומבחב זד כהב לו רנ 11נאמו נקש דסנמד ע ס ננוד שמם
נדדו עקרש נו סיף תשד עם חותם דדו ר ד

אגרות שפירין

ת"א

עמטאי מפשעדבארז וצי והרר יעקב זצי מביענדאווא בעם אמת יעקב
ד גדול המד גה שחסו יעשרות פעם םבצי צאט  -וכן טיל צען דוד
.כהנ

קב הה ק המפורסם מז ד משה זצ 4אב"ד ראדואדאב
בן ב א א ר אצ ש' הנ אא הקמש מראפשץ ז ע כ סת4מדו
ת4ס ד ררר
דחק ר פ ב ש מער"א ז"ע חח א ט כ הה ק הניד
מתלמדו ומבאו
בער ז ע מממר טש
בעל 4בש שרד ז ע
ה-חי דור קודם מזקנ
ו
ביב'ט) וכס ש כפ במפרו דרך אמת בשם רבו ה
ניא הי תנם ד משהק של
מראפש"ן וכן כ על הדקר פ ב ש מהוטובז ע וה
פ א נתעד וה אצי זקנ מראפשץ  --לן חושב
ההתה סלעיןז ע רק
שם בנו (המד שג רם קב מצד אס הכטח"ק) ההקם קקכ אכדסעלץ
הצערם שבן ננו וששבם ראשנה 1 --ק
וצל והדק מדזש קוב  1ע
בזם ח א ר ה א צ שף ההקר רחםא' זצ ליא נ כדיק המעשה ש"א רצה
כ4
אחר
וחל-דפצרז ט ק בל ו ולאטתיא ק
"קב' על 1הגש אות ודרבטת ו
פט דת אב1ז ע הנר ק ה דוד טפש מחא עד שנ ם רופת שנתהוה המחיקה
ב ט ובן הה ק ר בתם משם וכשנפטר באותו שנה החקר בתםמפ"יסחא
ק עלו ההקר רחם אלז ע גשיתו והתנהג ברמה [ש בד ת ח ב אות
בי
"ק
שש בוםטו תמה בתוידות האוהחהקדושז ע כ בתשו דבר ח ם
ב 1ד סי ק ה חשש ידסתפק בכשרה השוחם שאמר כ ם אוה ח 4א
ר
נתחבר ברוה ק עב ל הד ח יא חשש יהסתפק ביבך וטיא ה ה המעשה
ביטרב רק במלמד ואסרו בודא וב עלו שהוא כופר גמור ר ל ועוד וכן רק
וצוה למרא דאתרא שירץע"ד
בענן ממץ הפרם דסתפק עד 'טהכרו בו
הממץ שעבר ובשרת ב ת שלטה "זח ם ק"ב) לחטין ססקאלא זל ש
אותו עבדאא
 ,ופסק גכ הב נאק
תשובה בארוכה ושיאה יאותו שואי
כענותן כשדת מנח א (ח ה סי נ בכת ) בעה"ת הארכת בתשובה לדעמ ד
דבר שר הת רה הגל כה-דא .קרא ברא ות הרבה סשם ושסקם תם
וע
יס שברך על תפ 4ן ץ ת אם א צ יברך
אש שספלו בתשר ב
דא ת
כ"רש נכשהכר ילתח הנדיא ראה בדברנו בשותמנ-א (הא סי
כ ה) ושם מצא הדבר ם סטאר ם בארעה בעק מהראשונם מב ומשו ת
סם ח וכוצא וק בס אות ח מזם" 4ד מקזז דכרט מזח וכן ראת בדן
מלה שפיפל וכשיא ראה ח אות שסים חסר ין הרבה טברור משר
הדבר ם והם (הני) א נם עוד אצל ומה א יעשות

מדי

יהדק

יל

י

עי

וי

ט.מו

עיפעי

ימ

וזק ומקש מארך הש"ת את שעת ט יארץ ושכזפ ם

"ר אן עת
ייחרתו ט כל וךמ ם

והיים אלעזר שפירא

אגרות שפירין
רפת
ב ה ומ ועש ק ואתחזק תרצ ב מאר ענבאד
ככור יד נ הגה צ תוב זקן ו ושב ב ש בה של תורה וחס דות ו ר א
גרינ?וןיינ ש 4ט א אנד ק
טדע למרוגב ויתעה סו ד אשך
דאלהא והני ל שובט ס*)
אחדשה ה הן הכצעקתה הבאד א 4מק ובו ואנ הננ כארץ מרחק
'תחפת סעג ד שקה בעה' אך אשר אתם דוק ם מכי צד כ דש פקנ

יעייג

נט וכו הרב תחרף עק ראמיהוו

קפח וחות שי
המרצ שמה ר"
חהגאבעללא אשר קבלו וק טע 4הם אנש וט
אשר השוב סק וט לא
הסחזקס בדהנ 4עב "אמרת דבר וצרת האזר סד שאמרת כפ כפ
י והוא מורהיהם כדת
שמוחזק שם זח שנס רטת הרב הנ
ש"א 4יסוצ יכ
רק סמה ש חט ממש דנאבע4יא
י הם בא פור
שי תורה וקבלוע
"פרנסת המוצ תם 'פ המצא בדרכ תשונה [ם ח סק קםק לאאמךר
המק זיע בשות שם שיסה כת סם בכהג רז
הן'ק ז"ע בשם א
בבדור ובודא כ א
בויתן שקבעו על הס כני לא וכלו ישחוט בל נאבעליע
ד
ר
ו
מ
ו
ב
ס
כמדו וא מ מראה ט נו
כנ 4ועל כן אמרת כ1ן 'טהיטרב מסרב
ן דנאבעיע שקבעו על דם כנל וכ 4הקהל שלו ישחום אצי שרב
ואגו טחןי
שקבלו לחם עתה ונס עתה אכונוענו ם 1שבעו משח מתו אך בבוא י
בת
א ה אראה ואברר בלנע ד צעקת השוב רומז ק לו בדם פרנסתו כרת מה
יעשות שבואו יפנ בד צ הקבוע דססוך במדגתנו או אזל ותר טוב כד
הגאון אכד'ק קאשו ג כ 8שכתב כמכתבו ההעתק ששיס ל וער עתה ועד
בוא לב ת בעה הכל סותר ם לאכוי משחיטת השוב שק בל המרץ אך כז
עד תבררו הדבר םיפנ בדצ שא גם טגע ם וכנ ל והקולות חדיון ונשמע קול
מבשר בראש הר ם משסיע שועה בב אגבב ב ושוכם ס
ר דושתו ט באהבה

ביי

יאכי

חיים אלעזר שפירא

א) נולד בשנת חרב כ ולמד נמך שז ם ב שיכת דגר"ק בעל יטב לב זש ל ואח כ
נישד חתן דוד ח מיחוסי כדוגר מז ר צב אלימלך כדטז ע"ר (כסינוט נכד לרגאק נעל
קונטרס רספיקוח ז ל) בשבז חרס ר נתקבל לסו ץ ואח כ לאכר ק דאלדא רי לו
שיכר דרבר שגם ולעת זקנתו נתרןז תש א) דדפ ס כ ח ספר כ ת אשר ער ת נררג
יקר ש כ ר גיר חש ד עם ר1מ משפחתו ר ד

אגרות שפירין
רפט

ב ד יום שיתמר באדר תרצ א מונקאטש יע א
כבוד יקרת הנגדים דתורנ ם דמופינים דיקרים איש כפי מד44ו
יבורך וב
שובט ס")

הן דכצעקתד הבא -א"י מעירכם ער ואס כישראלי ועתה (רפכד רי

דברי ריבות בשעריכם בכי ור נמנעתי ט4א ידתערב עד אשר מצאתי אע
מחוייב עפי התורר ושיא יהיות בכ"ל מי שיש בידו ימחות ואינו מוחה ר"
סלאי עונש שאמר רז  4כזה וכהיותיעיר דקרובה א4החיי החיטוי ובתורת

בד הסמוך ונראר ביותר קרוב ובאסרו מדשתקו ש מ דניחא לרז יאשר עף
מומט ופן קיד ראיםר ח  1יתלר וכרעי
כלומר וכנחור וישכו" איסורא ננד הוראת רבידצ ורקדי וה'ואי כל השאיזת
באו ה פשוטים 'הורות כמז שודו אסור ואצ 'באר בדבר דפשזט ודנודעלכי
בן וצרה כי כ 4יסודות אשוות וקורי עכביששיאיזה רבנים הרחוק ם ססעזנם
כתבו רק מפני שרקד" מסרב םיד ת וזדו אינו אמת עפ שע (תו ממי "ד)
זכני זצאים כיד דם א שפסק שם נסי א וכן נדתן כב ל רססוך נס אם "צ
במרחק חכם או כי ד יזו תתר וכ כ שם דרס א בשם דמם דב ד חשו
ש 4שישד
ואןבסיומכם כ ד
שבב" חד תור םקרי ב ד
י
הונודימץוכבר העלד שם ברט א דהכינדוג ביר
4כס רק מונקאטש או מיהא'ע
מלי
סא
שר
ריפה כה הנתנע כס ש מרר ק והטעמים בזה הע"ה אאטור בשו ת צבי
תפארת ם ידע ש ונם אנן בעניותן בערי בשו ת מנחתאיעזר(חיק ב סי
ת תפארת צב ידגאון סהר צ מבראד
נ)עיי ש ד טעמים בזה ועיי ,עוד
ז"( 4חאעהן"ו ס עח) וכפרםהקהי הנקראים נתבעים והסהדין טזחזקים לדם
דרזב יש דהם דין מוחזק כנגד ריחיר (דייט נם רכים אגר
מקודם ודין קדי
הסד מועטים נגדם ,כס ש בתשובת חכם צבי מיי ד וכן דסכימו בשאר
אחרונים נכ
ואין אני מכריע בזה ומחליטכיל עםסי דצדק ניניכם זשטועכין אחיכם
כתיב ואח כ ושפטתם צדק בעיקר היכר אבי זאת ברור כי הניד צ ד"נ ם
צומח ם דקדי,תכם שי רקה'יצ 1שאמרו א מור שח טת שן ב אחר הז
נבילר זטריפד וכל יוצא זמני וכיון שרקדי פרסמו והדפיסו (כפי שראיתי)
שנרצונס *יד 4ד ת אהגם דפני ב ד קבוע דממוך ממש א כ ליתדין צריך
אנטר פרצתם נדר דתורד 14בוח

קבי

בש.

עי

א) לנח אחת בקרלד שד לרם סו מ עם רגיד"צ ודקרל (ע ד כח רח דרב) וע"ז
נחלקו וקבלו עלירם רב ושו ב כפ ע

אגרדת שפירין

תמד

בוששיכעע פ שע כנ ל שח 4איסור הב דעי שחיטת אחרים כנו ודנהעפי
דינא דגם ומתני (פ ב דסגדדריז) די מיפני בישראל דעיקר נדג בזבי א
וזבי א ושניהם בוררים והם רנ היינו דדיינים בוררים להם דשדש אמנם זאת
היתה בהיות הדת וישרץעי מכונם וכונתםיש ש וכמו שזדירעי זד דסמע
והוא עוד כמור בשם הדא'ש שם כי אן לדיינים סכי צד יעשות
(כס
רק להפך בסברא לזכיתו ועיז יצא האמת יאפתו וכבר
כרצון כעי
י
נ
י
ד
נ
ק
א
י
ש
ג
ש
י
ח
(
ת
ו
ר
י
א
ט
)
ט
ב
ת
ו
ש
ב
ם
י
נ
פ
ן
ו
א
נ
ה
ז
י
ס
ח
ו
ו
צ
ו
ם
י
י
ע
הר
ביי
ע
מקודם רדייניפ סכל צד טענתם וכי
אמנח בימינו אשר המה בעור ר רובם ככוים הדינים הנבחרים כבע ד
ממש ועודיותר מהם כ פ ובחירת השישי
א יבוא לידי גמר רק כרצון הבע ד
בעצמםועיז אין ידבר סוף וימשך זמן זמנים סובא עד שיבואו תידי בחירת
השיש וביני יבינו תאכל המחלוקה ותיקד עד שאוי תחתית ר ובפ יא
י גמר יעולם ואררבא יתדווד סדתחרות ותחבולות פסקים
יבואו כל.4יד
מנבררים כאלו עוד מתיוקה גדויד מזד אך לאשר אחבי מפוזר ומפורדבין
העטים יש בכמה מדימת נם כתועינו אשראין כי ד קבוע רסמוך להם גם בתוך
שלשה פרסאות או יותר הרבד והרבה ע"כ הוכרחו גם בתקרת (שלאטטען
של דסד'נה) יאחח כהךובי א וזבל א כדבר ריבותביז רקהלות או בתובם
וע"פ רוב יביאו יהםעיז שיש מכי צד או שנ מ (אחד לדיין ואחד יטוען)
ושניהם נתכוונו לדבר אחר ממון רב שכרם משלם ודדבר ותכריתו לעופם 4א
ישלם אבל כעירכם שיש בי ד המסוך וגם קבוע של שישה וארבעה דיינים
מומחים וככר כתבו מצדם הרב והביר צ וראשי הקהיה שהם בחרוירם את
הביד צ דק ק סונקאטש 41הנהבעים משפט דכחירה בבהג בכהד הסמוך -
אך הם טוענים בטענה בלבד שתבטלו אתם מצידכם א תשלישו (ביד בטוח)
כתב בימול בבקורתכם ומחאתכם יהערכאות נגדם והן דצדק אתם בזרע פ
ש"ע הומ סי כו סי א עיין שם ברם א ם א שסיים שדסברא דראש נר
י גריון ח ש
ואד עיקר ונודעו דברי דג מהרש קדי מבראך וכן נדפם כברע
ע 4ההן מ שכן מנהם הי נגד כל נבר איים או מי שחשודלייך בערכאות
יהשליש מקודם גמותות שיכט 4כ 4סעשהו דנ 4
ה
ז
ת
י
ו
ח
אין
שצריך התובע
סחויכ בי ד להטפח עמו ומב ש ירביד צ יהזדקק עמ' ואתם (במחית
כבודכם) היפרחם חוק מיסר אשר יא נשסע כמעט כמוהו כישראל דיראים
י4ך בערכאות ולהעריך ממירות נוראות גם שנתברר כיאין אמת כמסירתכם
כטדע וברם איןיד אונסותנדוי מזדיימך ולזבוח באיסור ולהכשיל המון עם
המאמינים לתומם ולהסות את הכי כנ ל אמנם בעניני הערכאות אין רצוני
להתערב בזה לא כנגידויא טקצתו רק מה 'מטגע יאו ה ולאפרושא טאיסורא
כדת של תורה וכנ ל כי מקודם אתם מחויבים ם לנמרי רזביחר נבייר
י יתושיו בסאכיות אסורות וכמבואר
ומריפה עפ התורה כנ"ר תוהי יב

"

י

י

אגרות שפירין

תכ"

י

בדרכי תשובה זס~ףכי א וכסי נ) דעות כלגדליי ראהר~ניםז נזה כחוטר
איסור כזר ועיט בד תזמי א ם ק פג) כשם מהריק שכ'זל כי ראוכ 4ע ט
נתפטם גופו מזה ונוקטה נופו כסו התוכר דאיסורא שע"ז הולך וסתרחכ כח
דיצה ר בקרבו.טפתדו כי מצוד רכה הוא עושר וכח ריראד וראמונד דויך
ונמעט בכי יום ובכ' סער וכמו שדאריכו דרבנים הגאונים בתשוביתיהם
במכתבניוי ום4חמת מצוה ע 4דגר מיגעם בימיהם (אשר שרו בפירוד כזה אם
כי ריו ,דם אז גדועים וצדקים פוק חז מהעיתהיהם) ובפרט אאטוזזיע
שימה) בתשובה שם נמכתב גלוי ומלחמת מצוה בטעטו
טפהק"קבעי
ונמוקו כארוכר שם עפני כח חזקת חקה" דצ דשם שהטה מוחזקיםיעע
ואסור ההפסידם ויהפריש בינותם וכל דעובר דרי זה שחיטתו נגידהיטריפה
בג ל

"מ

.דב

ע כ אי גא אחי תרעו ודשמרו מאד נפשותיכם וטוב לכם ודעי ככח
דתורד ושע כב' ידזטין אתכם ,פני בי ד מסוך 'כאן בטשך שטונה טים
תבואו 'דתר ק ויקיב רדיו את דרר והגס כי 'א אדע אם אני אזדקקיזהגכ
כי זה לי כסו ט 1שנים אחרי רסת4קות אאמן ר דקדושזיע דנני גוהק 'ב'
עדכנים אע בדוד כאיו רק.הבידצ ברבד אשר נודעו טבעם בעוזים בעהי
'בי דינא רבאוידם ראוי 'הורות 41דון כנ ידמה 'א דתערבו באמת ולא נטו
'שום צד סלכם אך אם תבקשוני טשני צדדים ויפרט כשתסכיטו ייכנם
בפישרין אז אי ד ארי גםאני אקח ח"ק רטובה במושב הביד צ יהי איך שידי
אתם מחויבים 'בוא כנ וכיס 'ביט חדלויבם תוםי מן אכילות איסור זוית
ת דנחזצזת אשר גל יזטא
זביחת השו ב והוראות דביך צ דקד'תכםביסא".
ומני ואסח וסמפט וירתום שפטו בשערימם וסכה בב לביאת מבשר שיום
משמיע ישדער וב אגצב ב וכטס

י

י

הדורש טובתכם ומוקירכם ומכבדכם

חייםאיעזר שניירא

ג) תר לשון דר ח נעל מד שב דרס-א ברג ר) כ גדול איסור רמכשלר כשחיטות
וכייקות דמסוריס לכל ע שם ח סע ח שכ מרזרר
אכלת איסור מסמא נפשו
דע-
תזק לו חלק כרקדושר ע ש וע כס דבר רמלך על רמצות שער כ"ז סוף פרק כ ח
רשך)
ד
ב
ק
טדל
של
וע בזוד"ק פ שמנ רבפ וישב רף קצ א ובפ משפטים רף

אגרות שפירין

תכו

רצ
נד ום ר ום דרבנן ה 4ושץ נב תרצא (מרחץ רואה) ם טעפףץ
עא

כבזד זכו 'טוכס ס עד עד
'כאן מדביחאר דמתקאמש בה ות בסקס מע טת הרחצה
הנעג מכתבי

בל הש רפאט בב רפשה ש 4מה מהש כב עד רחאב הבע
קאריטוי
טנוא
א"ה אסע ימרחץ ק סעגק (כב ערץ ע4שיש שבקותאו 'מרחץ

4א רחק מפה בן דר האמרד רטפוסם ישבח תתישב טד בעצת הרפא ם
בעה
ס ררופא ם
יהנה גרד תשובתו הנם שהננ פה מחוסר ספר ם יגמר יג
פקד מרטע האפשר נב  8כאן נ מות המרחץ עבז אהבת דתיד דוחקת
יהש ב עכ פ נקצרד יפ מסת הפנא ורש דמבתנם וכאב טפ רעאומ א
י כל דברו בעה
תמד כשרר הש רפאט כ ב "וסר בכי כ עכרת ע

דמתגאל נמאכלוח אטיות וע בראש ת חכמד שער רקדושד פרק ט  1שפ חץ עננו
במדרש רבד ונתחרש תנדומא פ שםנ על פסוק זאת דח וע כבעל על רד
ע ש
פ שמ מ שם שער ס בב אור דבר חז ל רשם אך מאכלות ראכורות מז ק ם את מדץ
דמך1כלת ומל רם בד רע דמא דדעות ודמעש ם ומגרש מ ררה רטררר ודקדושד
ממנו זכו חד שאמרו חז ל כש ס ומא דן ל ט שנאמר תטמחם נס ובו ע ש באורך
וע כס תפארת שראל לדמורר ל מפראג פרק ז שררתכ דנאור כדבר דמד ר
ודחנחומא דג ל איד מקלקל אח נפגז ד 'הראל ת כאבלות ראסזדות ע ש וע נאור
ס עוד נפ אחר פ ח פסוק
דקדוש פ קדושם ע פ ודתקדשתם ור תם קדוש ם ועי,
נכת )
מען גגם לדרם ע מפאנו וצ ל
ושמרחם אח משמרת וע
לחםורגי
כחקווננפסורקתשובד פרק כ ט מ ש כב אור גודל תגם שכזד וע בס ערך (ע
למדר ק סי
כ
ריש ס זד שב דם שנדנד מאב לת א סור נעשר דוא גוסו חת כד דאס רא ע ש וע
כשל ד דק נשער דאזח ות אזח
כמנורת רמאור נד ג כלל  1חלקו שדק ד באודך
ק שכ שרבו מדר ש דזד ת לררת ק א ע אלף אמד מחשש מאכל א סור כ זד עושר
רושם גופנ ודרושם עומד תםר ידב א גם רגר דראש ת חכמך דנ ל ודארך בעגן
זד רות רסכין ועגנ דםרכות ע  1דע בחוכת דלככות שעד דתשובד פרק ר
ועץן בשו ת מרן הנרי ח ם ח א כו ד ס ז באמצע דחשונך מש כ תוכחת מגולך

יע

"

בי

יע

לער שדם חס ם על שו כ רנקלר ודנתעב שמאגיל סר פות ואינם חם ם על נפשם ריקרד
שלא תחגאל כמרק פ גולו נ ררכר רוע שאן אנד עכ רד כמאכלות אסורות שמטמטם
דלכ ד'שראל וכעוד ך ע ז יצאו במעס מן ררת כמר קדלות בארץ לועו ע רשו ב
דקל ם שאכלו ונתפטמו בטריפות וגברו על דם דעות ורדת ער שפקרו ונאבדו מהוך דקרל

דקודש עי ש

אגרות שפירין

ת"ז

ננ~נ םז שר ם זיאו יעודד (באשר חבכ ם כעס דבר ט אצל כהד ג)על מה
שכתבת בטגח"א ח4ק א שצר כן לכתוב בפעשט וגם באפען (בודא) מעכר
לגהרדינא גם ,דסתקר א בודאפעשט כ אן לך מלכית מקפדת.ותר בזה
שם בער הב רה אשר זה לפג הרבה שנ ם שיכו וצרפו שנ הע רות
והמחלת לשם אן ות בה א טדאפעשט או כפ קר אתכם טדאפעשמ (בש ח
ה דעספעלד מם שם תמיר עתר כ*עשאן המלכות
דומה
לךדקתיצ
ה
ברי אם כתבו 'שם באדרעסע פעשפ הבד) או בודא
מסתפק
ת"בד א והננ
ש
נ
מ
ו
ד
מ
כ
(
) לא נו
(לבד) אם יוהו  1ממרוחו הפאסט ועב 1כפ ששמעת
מא -יהם ת -צ ם דחק ם ואן ראו ם יהתקבל
יסובה עד הנה כלי  11ש
במשפם ם וחוק ם ועתה נתמנה באפען (בורא) לקהל ארמה רב חשוב דר א
דט ה ו (ועם הנעלאקןן שם ובפעסס אץ 4ט עסק וט להןאן עסק בג מץ
סקיוושט עפ השרד האטת) אך הגסן חכם כשלם הם כער קהי פעסמ
ו
ב ד דט הרדג דקר (ארמה) בפעסט לתקן
וא ד אזכר יסובה יעדרי
למובר כנ  4ובירא ,טמעו ידבר ט בעה
ועוד א ראו יעורר בענן ם דור הגטן ושאסור ליטטת מדאו בער
שטתחזק יטמה וכת בתה בפוסק ם ויא נחרבה ב גת ס מ'טוב בנ כלי ובפרס
מזמן הטתץ טכ גטז וי איסר נתקבל בב לכל י-ע דת ורן בס ב ג טן
ת אבנ סר אהגךז שנדפם
דוסן והנה נבהלת מיסתוסם בראות
מקרוב וב בקצרה (עד השאלה האך לכתוב בג טן בפארץ) יכתוב פאר ז
ולא זכר במחכת ה שמפורש 4ה פך בס בג טן לכתוב פר ש בש ן בסוף (כ
מקום הפתח אצ יכחוב כלל האלף כפ* ד הפוסק ם אבל אם גם כתב אפףב
ש ואם
אחר הפא במקום פתח גב טופ)וכן מוחזק בחוס רב ט האלמפאי

.ב

כש.

-

*

ובםג וכן כתב בשאר מד טת4,ם הער הגדולה הזאת זהספוארה) בש ן
בסוף בריטון אוננארן ונם בלשוןפויאג ת במוף  2שהיא כסו מבתא ש ן וחד
נוסה וכן בכי לשוטת ארעגם ורספרד"ם פאר"זט וא ת בזנב ל שקורן
האשבט ם וגם ה הוד ם באשכנז האות  5שלהם בלשון ז"ן מה לאשכנז
ם ועוד והוא העיקר שנכתב בו ן מ טות
כצרפת ובפרם בער הב רהזי
אבות ט ורבות ט מעולם א ך הותר לעקור שם זה לגמר
עוד אזכר ע"ד היטסות ג סן שהסלכ ות מקפדת וכסו כעת במד טת
טשעכאסיאוואק  -דב רנא בה ות עלם כבר עשר שנן כבואט לטונקאטש
גרא ת לאאסו רז ע שם דרגס 1בראש חבר צ והנה נוסח הנמיןעוד סלפנ
מאה שנה ויבר מזמן זקנ מרן הנה ק סהרצ"א ז"ש (כע 4בס יששכר ושאר
ס) שה יפנ מאה שנה אז רב דק ק סונקאטו והגל לות קאם סאט בערער
וכן כותב ם עד נחוסו מונקאמש דמתקר א 'מוקאטשוב (בלא טן כסו
שכותב ם עתה דסשעכח הטאלת אז מ הוא הקורא שם זה סוקאטשךב כ

"פגרורצ שפירין

תזח

נם הנכרם האכרם ושב סבב בכודר זבפרם הער כוים הוכרחוייסור
כמו אצי ד הודם  -מךנקאטאף וכא
לשון חגר ובפרם ונם דע
שבר באוני
'דמתקריא ואמרו  4אז אזל ואצא עוד בן
כי 4משם הונ
נשמע

הנכר ם ושב דבר ם בדכפר מ ש כס שם הער ככה ואן ישטח ש4איחוצ א
ז כס ש בפוסק ם ועתה כפ חוק הטשעכע ,נקרא שוב כן מוקאמשעוו א
יע
בכ 4החותמות והפאסמ (גס בשנ הכשוטת בקארפ רוסיא טשעכ ש וצר  4ת
חטפה ונתז רק שם זה ויא אחר ע"כ א צ עתה ישטת כלל כון שהואנכ
עתה ביא טן בגי ומד שם ם בסוף באיף או באות () שלהם אן המיכ ות
מקפדת כו ,שהחוק עתה הוא רק ש כתבו בפ רמא הראשון איזה ישון
מישוטת חמלאוו ם אן נ ם ישעכ ש או רוטהענ ש הישגה או רים"ם או
פ41אנ ת ונם סיאתאקיש וב וצא וזהו נקרא כמו בג מן בריפזעג ת הישנח
כנ ל יכמה נדל ם דבר הכזל והפוסק ם

י

ואחתום בברכך מרעד ובס המצר ם זרח אור ישר ם קרן שראל
רם בבנן מרום הרם בגאנצבב ושוכםס דוושתו ם

דץים אלעזר ישפירא
רצא
ב ה יום ד שסות תרציא מונקאטש ע א
רשיום וברכה עד ב אנצבב א
ח אר כ וברות טפא וכפ ס לכבודיכ
שנ בזה חזרה דתשובה ע"ד אפר הנשרפ ם שרוצ ם לה ות נקבר ם -
בדרך הלכה הראת בתוהק כה ח" ח עמו 1וט ף
א ת 1ור
קראת יר
אומץ לתורד  1ראה 4חק כל בדק ולעמוד בפרץ עד מכר ב ב לסיכות מת
קצת לדער
דברו
פרץ ורש
במש דברט במנחא (חיק נ מ" ח) '?דעתטטמה לדחסר נםב4ד
התערובות 'שא 10נכר ת ומיוהו אצי הנעלאגען בר חוק מקום מכאן ולא
טבטהו הנה במכתה לא ראד ועץ שם המב שלא רק טפה
ה"ת
לה
חומיבב ה ח
אלא נהלכה ויטעוה פית וסח ת בדח ק דפה 4?,א לקבר
עפעיד אצל הבעהארדע שקברוהו בקברות נכר ם (עתאע רעפארם רטע)
דפה ה זח בחסכסת אאמ 1אבהן ורבן ש 4שראיז ע בעל דרס תשתבח
חםאר ם עודבהיו זרוקה ראשע וכ זח בפ רוש 'שם ובן נעשה מעשה
כנל ומע 10מיבד ההיכה  --יאות לבג סר .ל"ש
נם מ"ש הר וכר בודא הצדק אתו (אם כ ידלכה נם הס מסכזם לדבר ט)
במה שחכך יהקל תסתפק וכרוכ בשב ל שמק לן מנהם חח ק בכמה מק"ות

היך

י

עי

עי

יה

א"

אגרדת שמירין

חטט

לקבור רשע ם סחיי שכת ע)ד לבס עוד ותר לקבזך אשד הנשדה ם
יכשר ם ב ג -דקר ק בן קבר שראל 4 ---א ראד כת ה מה שהארכת
בטנת א חלק ב (ם מ א) בדבר הפ רצד שי החברות יקבר רשע ם אצי
צד ק ם תם שיא להרה ק כדאו מקבר נכר ם ורשעםוע ש עד בקת שר
מנחה בטד שהוא השימה ים" הם שט וק לם ל ד לד אפר הנשרפ ם
ט ר מנחה נדפם בסוף מנח א ח4ק נ ע ש)
להקנ י

כטף הדבר אשר דמה שד חטך ם ותר הרשע ם המטרפ ם משאר
רשע ם מחלל שבתות בפרהסיא אם כ ד נם כנכר תסקט כהא תנא דשבת
ובזד ס ב ובשאר דזכהץ תסו שהמא נתר מדברט
חם רא י"
שהשבט עלמהענ"בשו ת בגן צון תג מ הכןע ן בדבר ע במנח א חלק ב
ס
גד) אמנם לענן כגורתכ ) --וו אק בזה למשי ל4שגנד) בארצות
אמערקא אשר נשתקעו בסומאת אסור ח טל שבת ר ל רובם ככסם גם
הסג ח ם תפ ן ומתפלל ם בכל ום וגם בש ק וכמצא ומחלי ם שבת בפרהמ א
אם כ אן תרופה ונסכתם בה ם ח ותם וגם יאחר מותם וכנכר ם ש "דק
אותם אבל ם שהי ק שם להקי בקבורתן ושיא יבבתן וחצה לדמותן 4ס ש
כשועחוטןם"4דסע'ד)[ק ומשבזה בתשו מגחאחלקא (ם"ובדה
כשרים לעדות אם
שוב רא.ת חדטס ובו)ע ש) דקור המת בחפ
קעבד ותנ ראש
הפתאים הא 14שם כת עק
כ עברו 4או דאו ס ט סבר
שמהמצי
חשבו כ אםיתן מרוח הה שגזן בחטתו
שנשבה וכו בארץ הפמאה
או בעבודתו אתה דאלאר יצדקה או לדבר מזב ש ה" בזה כופר עוט אם כ
אמנט לא ככ חמר משא העט רמורה שם להק4
הוא מד הכתוב וחגם ושע
י4אשר תבם הב כן  --ומעמ מן הסעמ הכשר ם ששר ש ק משאכ מ
ש ורה גם באמער קא יקבך אפר הנשרפ ם בכטד בקבר ישראל כ זהו
הוראה להכע.ס וכמובן ומ ש החת סז ל לחקל בעגן המאבד ם עצמם לדעת
ר"ל ומהסבעז עצמם ונד" צערם ובודא נתחרפו אז על מעשיהם קודם צאת
ששםעישם אבלאיו הכופר ם חנשרפ ם שדעו את רבונם ומתכוגם למרוד
ולה ות כופר הכל ר ולהכעס שגם בח הם דעו את ום מ תתם וטפש כח"ב
יבם גם בזה 'עשות מעשה כפ רה יהראות כפירתם לאחר מ תתם ואך ש ך
וכרמותם ישאר רשע ס כגל ולא באת להקל ה1עי אחרום אלא להחם רעל
הסורה בזה שיא יהקל כלל כנל
ד דושתו ט

י

עי

לי

י

חייתאיעזר שפירא

אגרות שפירין

חי

ב ה יד
כבד וכן הגעת מכתב

רצם

'ום ה כנ לסב תרצנ סתקאטש וףא

כהרג ומטתי רתירה

באשכט"

ותסיח  4כ יא אובי מפג כ 4א ארצה ידכריע בזר למעשה אם כ
יהיכה ה" נראה לכאורה ,הקל בעת צרה כזאת במר נתכם והוא פשוט מחסת
מימם ש אכלו בשר תמותות זכו  -אך 4טעשד דננ מת דא מפנ אבותינו
ךבותמ היסקם הראשכם יפרט הרמא זל וק ל מרה ש ח דבטל
שן בוא מזה פ רצה תולה כ ומר ספק נביה "אח כו אמרו התדו פרוש ם
את הדבר וותר מזה שסעת מפה קדוש אאזמור הנהקז ע ספה ובעל שט
שימה) ששסע מפר קתש הנאץ המפיסם מהרם1ז עבעי מפרש ה ם בעת
קבל ממת התרת הראה בהחת אאז צעד סם טעשהעיא שה"3ס וקע
הגהק מז ה מרדכ ואב אכר ק 4ב 7אב הישקות עקב זע שרתר קטנות
בפסה עם גאת דוח אז שה" שנת רעבץ ס0ש עתחרם מ ד בפסח ואסרו
שיא בוא בכי ל ורות וקטנות הוא באמת חשש רחוק וכ~מבואר בב ואנהו
הכס הספרד םמכיא קאאבי בפסח עאכוכבא סור כן זףכיא
גאםומגרד
ילא א סור לא התר' ואתם סבפנ ס בתוך הצרה יעדר הש מתוך
הרוחה ב ב ורה כחיכה 4פ היראת שעהוחוו ר של תורה הש נחנובמצגי
צדק כמען שמו באהבה והן הנדחבי מש ח שנאמרו בפ ח"ק ונם בם ום וסוף
כתובות ומד ר בכמה דוכת -ובזזה ק ותזוח ק ככסה מקומות ובתוכם בסוף פ
ביק עקתן בתר עקתן תקפן דשתא שראל תגברן וכדן ת מ"כא
מש תא לכי ד ובאסת הוא כן באשנס שת ם נכל הסד עת א מהם לא
ם וע שנן דענ חזא
נעדרה  --בעורר במס ם וארטמת ומ"שנ ם
י נסת כאץ נט'ן את
בב
יו
בש
סאן כל ימקם בחץ דכהץעגוח
דנית
י התתי"ק בהקדמה והעגן שנתן להעמת במד נתכם צר ל
אמ
בותדע
נפש וכ
ח בש ק ואעפ"כ לא
י כ אצבע איק ם הש שהחל הם רד רבא אקאי
ד על דעתם לקבל על הםמדסגדת ההעותב' בכישקוק יבףד (ס"
את
מי
ע

י

י

א) רמכחב סובב ע"ד גדרת רשח טד נאשבמ ורבנו ק כל או מכתב ם ררכר
דרבים באשכם עלא דמר רדע מו ר יחיאל עקב ץ ב ודר ג מ זאב צב דברןמג
ין
רע
קל
כגרלק דרך ג מדד ס קדזצכהם מששד ש ודד"ג מ זצקיל נאטכערגעדפ9ימיגו"ן זנך
תשו מדד"ג מו"ר שמעת שראלפא~ען משאסרכן (אדענבוד ג) ורד נ מדר" צירלסזארןן
גם כ רכינו אז תשוכר לדלכד בעגץ ~ר ונרמס בלקוט שו"ת מזח א ס ד
כ) עה כדרת ח ם ושלום ס חרנ"ר בתשדבד לדנמו"ר וסף אלימלן כרגא די"ר
אבר ק אתנוואר

אגרות שפירין

ת"א

ב) דסחיי קבת בפרהסא דט כנר וירמבם וי פסק בה 4ת,טבד אן
שששן תשוה מ ד מאין עבז טפש
טאלן א"אע דתשעד
ד ם במרדם ,רובפ ככוים) בחיווי 'סק ומה ש ך בכזה
ש"רכי"בםוע.ס
כח
'התעטת תצי וכבר צרח דנבא 'טע ספ ה הכזה צום אבחרהו וט
שגתן רשן ימשח ת זכו ורט דצרת נם בשאר עגנ הדת תם מפשות
במד נתט
בסד נתכם ועןערב מהפיס ק צונם דו יהחנף
מהממשל"
י איט תצ
ובפיזין מד דרעוףזאן "י -גד'ים זמדאפעיקירבצד ,חה בודא
 1טנפנו בב בב
של תוה ק  -והש
המכרכו בכם ם דדו שחוט באהבה

ן
.כ.

.
כין

עזרנ.

חתם אלטר שפיא

רצג

סונקאם'שוהגיייות

בית דין צדק דק ק ארשה
בה ג ציונסןתרצא
כביד הגג ד דקאממסער ה פאדאר נ והקאסמםאן דע ם
הרם מזת אד מאת ת" בשחי"כ
המ שמשד
קאםםאן או קאכם סער שלא נבחר מאס פת אנט קהל עדת יפורץ הן
בה דת הרב אב ד  7וצא עכ הצד שכמדכם אנש ק ק וט
טזפםשגיםלעש"
אתכם לדתוהק יפג ב ד הסמוך ובתורת נתבעם יט יבם רשות
מ
יבחור משיש אלו הבד צ הקבוע ם אונטואר מונקאטוט או סעי ש ועד משך
ד ת ועד אז אסור יבם עפ דתוה ק לעשות שום דבר
שיש ם ום תבואוי
חרויות הן אודות בח רת חרב לא מג ז4א טקצחז ו4א 4העמ ד בהחרט
הוואהיי מטע בזכות הכותרם ולא יתת רשית גם על ערא פראווויריש
ישום א להורות וידן או יסדר קדושן זוית ם שנתמגר כבר לדוברץ
ם מוזהר ם ועומד ם בזה בכח התורה לס וטעבור ח"ו ולהשומע
מחקרי .את
ם וע 1שעה ח
יגע

,

שיט

חיים אלעזר שפירא

 ,סחיר זאב דסהן זאלצער ,מנחם ווייש ,חיים טומר
דודשייסעי

א) ס זר ושלאחריו רוא לקדלד א"ת שנאד לע

רתעיבוח כ"

וט וע רסמשלר

ת"ג

אגרות שפירין
רצד

כד
לד רשערור ה והנבלד הנעשתה ב שראל אשר לא נשמע כמודו כהתועבה
בע ר וכר נ רענררוננם קאטםסער שיא נכתר מעוים מהקהל כלל פסע על
ראש עם קודרו ו חלל כל קודשו הן יהעמ ד נח רת הרב אב ד אשר ה ה
קבוע וק ם ונתמנה ש רענ קשמ צר ואוב "דתיה ק העוטר בראש שמה
ודכת דעמ ודרך כזה הוא םיון סמאר ליסד לעשות כזאת בכל הקהיות
הו ואחר כי הוטעת והתראות מאתנו ומדגאונ ם ש' ט א אבדקק אועוואר
ואבדק ק קאשו ועוד כתבומיהדות מגאונ ארץ של מ א ואחר כז דוא עומד
בטרדו  1שחק לטו ופא רצויקבים כ4ל כ באשר ר הואער הקרובה א4
ע
ע גי
י להצטרף בצרופא דרכנו חגה צ של ט א ד ככל
ההיזי נעודר הח ע
אחר ואתר רקרוב םוהרחיק ם אשר רבר הסיך ממו ש4עזים ת ש ותורתו
מגע לל בתם ופרזה ר ולהודיע כ כי רב אשר תמנה על דויזמה הוראתו
אמורה עפ התורה ונם שןכ ש קב 14שח טחו אסורה ולגודר חפש טות
והנחצות אקצר באסר ם בזה וטובטחע בעזהש שכל מ ש ראת ה מגע בלבבו
קנא קנאת ה צגאות ותורתו ובפרט הרבנס הנאונ ם והצד ק ם ה ויעטוד
בגדר ויפרסם א סור הדבר ננד הפורחא) ובזכות זה נוכה לב ת פרץ וב ב
ישוב שופטנו בגראשונה ויועצנו כבתח'ף תוך אסוג עם מעלה שועה
גאולה בקרוב בב

יכ

חייםאיעזר שפירת

א) אח כ דגר חו רד ג ונשלח לשם ב"ר (מחוץ למרינח קארפאטרוס) ורוצאו פסקם
באורך ודצטרפ 1להברידם דרבד רכים וגאונים לאסור רב שגחמנר ע דממשלד ואחל
רפסך כ ר ובאור דפסק כ רכינו מכחכ זד
ב-ר אור לום עש ק לס ברכך ד  1שמרך ופו תרצ א לס ק
אחרי ראותנו דכוי רססק ב ד ועז--ק מררגנים דגאונ ם נ" ש שבו וכו וגם
חו-
רנדי דגאזדם ד ו שךסבסו לדנך דם ורם נאוד רפסק בטעממ וז מוקם של א
רפבד
צ
עכ
רו"ל וגריוחיע עור רקרובר אל רחילול ר "ורחב בעור"ד
אשדדיכאמורו לאנדיתי
דחורד ועלנו
אנחנו באנו עב"ם לרצטדף בצרופא ררכנן ולקים דבר' רפסקש
צפ-
רא
ערד רוח דבורא ונזכר לישועת שראל בבגן בית מקום מר נו
חיים אלעזר שבירא

אגרוז יטפירין

ת"

רצה

ת"ח בה ט סכתכם בחד שב רכע"ההגמהאיאםזלש ס" ש1
כהגד) אשר הדפסם בספרו זכר צד ק יברכה (קץד תרח"ח
בה ום ה גרא תרפה טתקאטש עא
ק בחד ת כל חדש מלא
כבוד ד"נ חבב כיבב ההג החרףיב
טשן טעם זקנם בו א,ט חמודות בתורה וחס דות י
ן ע'טר דות
צוקעך שלמא אכדקק האפס
שד ח וש תךס מוח
שים ם

יק

שיסה

(א!

חגעט מכתבך כסעדו אמנם דד אדוב כבג כאשר דעת רוב סר ות
תם צרות ערות שראל כעךר שקו ם ב ,עתד ד ת ישג סחטת (דצינ
פתי)עם דד אנשה ווהארזנחלקהיטרם לב אל פיא כענךאם
אבא כקצרה ו ותר פלא אם לפעם כ אבא כארוכה בתשובה להלכה בעזה
באשר הננ בעי מלאכות הרבה ועתה גםעול ה ש כה רבת בע' והם לוטד
העזר עק סתאדחצר בנמןן ובמוש עומפטוט מם סוכה עם חוס ו1דר4
בבה חירט הש לד כטד שטו כב עכבאת רק בקצ דת דאמר
שאלתך במראך גע" טהנם אנחעיהתר בפרט בדרות חח ושות האלו אן
להחסר בזה תו  --ואדכחסיחא כאיך משר אאזמור אאק
דרב
דפהק ז ע ,ון רא ת סעח בחכרך הכח בעת הותו בסאסווטבהיתחית
הוראתו כקתשה'ים  1ש תשובת הגאת הקדור מהר ש קיתערז ע מבראד
ששאלו אאז כמה פעם ם (כהותו ממל תראר לשם) ע"דעגנ הוראד ומנהגו
והש ב בקצרה עא קונטרס השאיה ת בזת שנ ם או שלש ( ש יהתר או
הש שנשסע תתבשר בס בקחב
לאסר) ואע מה קנן אבתר
קוב
חענ עומד ומצפה לב ט כקרע מכם
יב ואחכה ל דעתך ט ששרר גב
בקחב דיוש ת באהבה רכה וארע

יד

י

יו

יו

חייםאיעזר יטפירא

(ב!
%9רלוםג עקב תרפהבארד
וב"
הנקט יקרתך ואהבה החקת להשב על אתר כ טצאח בעהא כרסנ בעגן
הקרר לטעה אך האזר הנה משם חלף זמרר נס רזת סערה טבשנ הסעה
ם;"רא ו"ט ל סר ם טהראמאטקסו ס והמתם הכל שתכה הש"ת "חרט
י ד"ת שכתנת גסדוסנ שנסבא טח בסטק
וירשאט רפש טפש ב ב כב וע
ואתחנן כעין דברך וא ט אתי פה ועל המדרש שהבאת היניל בפגמ ות קצת

תיר

אגרות שפירין

עד דבנד בק דושא רבא בק ק אז תתענג ע 4דו שדזא בכח לת ק ואחן
(כבחטי,טן,י,צ:.י~ייין טבח הו (ז א) עב כ ע' הו ע ש בם דור ובשר"
משרע ד נכנם "אח ק ה הנאויד סי מך אז בכח ה דה שהוא ימעלה סבח
הו א"א ע' הו כס ואשונכון נם ל
דו ,ז א) וזש דמדרש אתאי
כפש טותע דשאח ,בשס ברב ת אשר בחג -כת ב ותתפ 44חנך ע 4ד (ויא
אי ח) ודרשו שעשתה פ4י ס עם קונה בטענ ת וב ,ר נ נאמר במדרש מר
שבא משרעה במעמתו עכ שפר דרשו מד ע 4ד (ע" ה ם ושלש פ
וסח ט
ואתחנן כמ שחתום בברכת שבט ם רישה ודלחך בנ מעתד
ומכד ב ב יב אגצגב א בדעתנו ח ח יה ות גבאן עד
ב פ שופם ם
יטובח דדושתו מ בארבה רבה ואחע

י

.ם .יע

ה

(אור 'ום ועש ק ,טסן תעזר" סונקאט'ט ע א)
גרך יקחת וברך ין אש בס מהתקשרות אחותו ר קרה תה כן עדר
הש ת 3כע וע ד שאלתו מש גסט4ח שראי הו תסהנ יטה הבאת זה
חגםבישץ
בס חופת חתנם הסתרסם בן הפוסקים ושם
ממג הלא

ירא

אחר ה"
י ככה והש מת
היט חך ואם 'תחר גם אחר חצותשאיל כברע
אבי
ימור אחר חצות זה שאג
יההמר וכ א כא פ דוקא לסכנתא וט ש ה תר
ב
עפירארז וכס ש גם בחופת חתנ ם א כ
כ ץ שחזתג מסיא רק אחר
חוחצ"
בעב כתתו לזקר אחר ח
"ש ממנית אנת ומס שב מ חסכה סעקמ 4סשתה ושסחה דגה יא
טדע מ ח בר מסלד שאת לפ הנראה אחרי האסב םז מרא אכ עדף
הרמבס שכ שנתקט 4די' ושמחה וכ דטהרש'יננ דדושתו ט באהבה
מצפהיבט בקרב ה ס ם לשמוע ו'השמע (א"ש ען אגובח טפר ס במכתב
חתם סחב בענןלל חנם ובדרכ ח םושהםם חתכז זבהנהע שן

י

י

ןד]
זמוב אדר א תרפ ם מזנקאמש ע"א)
הגיעט קרת מכתבך ומפג טדל הס רדות רק עתה אצלת ל עתיהש ב
בעדי הט רדות אך שורות שת ם עיד שאיתן (אם לעשות חתונה בשפן
דא ת הכל בעה זפא או ב פ הי עובדא לפג בפה ק ואנ "א רצ ת לעשות
מעשה כעצם נם כשושן פור ם רק התרת  %4סהכד"צ ה ו ולבסוף גם חמה
המשרכו בהחופה שםעד צה"ל מוצא שושן פור ם (שיתמר) אך רבני אוטארן
ם בום ידיושתו ט באהבה רבה
כפ ששסעת בהט ח תר גם כשושן
ופהע

פי

אגרות שפירין
ודו

יד

מונקאמש ע א)

(אור 4ום ה וצא תרץ
חגעט סכתנו ואשר ב קש מעיה ךפואד בעד א שמשתן כממד דנה
מאמת הקדה ם  1ע ורש בדהימסמר כ אםיא ישתה שום משקר
מקשי
מם הא -אפ; אוחיבזבוצא מקער 2חמאגעד שעת שב כה
לח הצפף
יפעהיהעצד שיא אכר בעת הצחר םא
 ,מאח ס מטח ם הרבד כד ש4א
יה ד צמא לשתות) ועכל יאכל משדת דערב מה ש רצה בטןיחס והמאה
חב גה 1כ 4ואר מאכר חיב טש ם 4בשר ובוצא אבי יא מרק(יפיט
ייד ד ח וכש שסור זר 1טן דק אז בעזה
כמען ואז א ד בטח לא כא
בפ,אד רדויות
 .ט ברבד
שתכה מבעו ב,ד יטבה ור

יא

א .י

ג11
,אור יום נ דגרם תרן סב עא)
המעט מכתבך עם בה רפה ינם סעטדתהק.
ר רעע אמו מרגש
שש הסבה ה רחמט רפאו ב ב אהבה רחקת 4הש כ ע 4אתרע ד וארתך
הנה מפורז בתבת כבטד שר בסור .יה תענת ראתן דמהנם ישב
כסעדה וי ש ת כטס כת חכר ם גם בשכתי
ד 4א שט וחבא בדבר ע
ם תקנא סע ב) תם שם (ם תקננ סק א) בארת
בנסוק אוח,
טה חשלם כד הרם א שיא י4מ ד בעםג אחר חצות גם כשחי בשבת רק
בדבר ם המותר ם בס כ וכן נהג אאמן ר כשחי מה לדארך בג מעזית רק
בסידה ג רק עד שזץר בהשט ג כסכאר רתכ
צרכן יזהר שיא
יסור לאכיל זה טד א ד ה 1עמר ם כ 4השישד
אבא
ספ ן ה ט ב השםלש
לטובה ר דושתו ט בארבה המצפה ל שועה נארה ב ב בב
בחדש אלי
ןז1
(א ח תרצא סתקיטש ע א)
חנעט טכתבך אטנם ההכרח 'דהר עכפ מעט כ אשר דן אות 4איכף
זכות כדאו באמת ובלב נגן אם ך ודע טרדות עתה ותר טכפ כח
ילקרמחוט וכאב טפ ריאשר לא תואר בחרט על ניקחאחשוכ נם
בעת ם הלה למעע א ה טוען או לגאלשפאך הסטיךירריש ברופא ם על
א תדק אוה כרחמם ככן יאבו או
אזה מח כ כש 4כח הסבל יסהי
עבפ כ ד ד ממן חיא ק ל חקה שי ח עושה של חותו (כברש מד הגין
ם לא דעזש טתל 1נחנ
בטכתב יחזק ) וערב זטקר
שדה תמד
י מ השבת קצת סו"מ הע 5ט
ותפלותי ולמהל4 .כתוכ בכע ורק בשבועהע
בדכת השגה לס שהוא הברת גרול ועיד שאלתו הבה ככר בהשרת קצת
בנסוק אח1ע (ם" םב) בכת לע ן בדבר ע בשדת מנחיא חנ ס כים" םח

.ת

יל

.צהר

אגרות שפירין

תיו

עפ ר השבו דהו תקנת הנאת ם שלא ימדר קידושן והת הדב מרא דאתרא
והגאון כשו"ת שואל ומש בוג ח א מ רל מ] אוסר הק דהםןנם בדיעבד ואם
כ הרב בשו ת מהרש ם ןח א ם ק ס) השגעליו עב פ הודה שם (במהרסכם)
ראם הוא תקנה בע ר יפסוי חק דוקין שנעשו בלח רובות הרב מרא דאתרא
הוי תקנה הארסה ד.אזהרת רבותנו גאונ הסד גהז ל ס סד
ש לפססן
תקעת האלט ה שלא לקיים סידור חק דושן של נעלאנען ושמאטוסקווא וא כ
עדיף עתר מתקנת העירע כ.ש לפסלןאו וטה שאבי החתן שמר שנם הוא
מה שכוין לתקן עכפ מה ום
נשא כן אצי השסקוו א נה טענה לחת
כדתרוכי
סשה וישראל קדהוין שנעשו אצל
והלאה אבה הנל שיא להנח ידור
שסקוו ואחתום בברכת השנה לסובה שועה וכרכה בג רדושתו ט באהר
ואח ל

.ד"נ

גח,

(אור ייום ועש ק נ סדות תרצו מרא)
חגענו טכתבך וברוב טרדות לב וחולשת עפ וכאב לקחת ל עת
יחשב תשובה טאהגד עכס אזה שורות נא יד ד אל תצער א"ע ואות כ
י
גס אג חלש הטזנ ומדוכא בסור ם הש ת רפאע ב ב בב" ותזכור הטעשהח
שספרת לכם בה ותך פה ק מרבנו הגדול המקדוש הבעש מ ז"ע ותלמידו חק
ןע שה" בוהכ ובודאי הוא טה ש לטובה כן ויקבל תפלותיט מצער לבנו
"רחמים ולרצון שיה" שנת גאולהושועה קרובה השנח הזאת טהום והלאה
חובה כ ד ד דושתכם באהר ואדע

חייםאיעזר וירא

בעזה" רפואתך במוחה ונא "חודיעע בכ"ט מהנשסע המצפה לב ט לשסוע

וירשמיע

י

חג'

כדרג תחם ושלום סי תתרס א נאשר שנשאתאיל קרלגעלויגען ואח"כ
א)
חזרו לדח אדט ר צריך שג ת לקדער כרח בחופר וקידושן ובאם רה ברכה אירוסק ח"נ
החת רחופד ע ש ועי בשו"ח פר רידד ח א ס צ"ר ובלבו מ ארע ז חנגאסי ג
וסלמו-מ (דגדפס נמרצ"ז) ס קע ז וכשלחן דעת( -ס ו סע ז ס"ק נ ) מאוינות
ע ש
א
 ,אעתיק מד מ ש ע-ז רד ג מדאלאס בספדז זצ"ל ת"ל אמד שלמד"ם אמום
לא נאיר נספר ור לספר שיחות ומעקרותואוחית ומופתיםמרמיי דקדושז "עכי אץ
שיצוד ופק רי מהלז לדש חות גאות ומעשות אשרדי דרגובקודים לספר פנל וםויום
ואצל כל עגן וענק מר ד לו עז מעשר וכגודע לכל ואץ גבול לראותית ורמופחס
ודישועות ופקודת עקרות אשר ראו אצלו כמד פעם ם עק כען ב ת ישראל נגלל ואר

י

אברות ששירין
ת-
1פ1
בה אור לום ה "ם ושמחתם לפג ה א וע רצו-ת ס" אטש ע א
טיא פבא ,כטד ד נחבב כיכב הרב דהגדחרף וק בחת הש ההם
א ש חמיות בשרד וחם דות ומעקת ומדות שה ח סו ה'פיטה שוקעך
ש"טא אבדקק דאיאס מטעכבב שחטא יזחט 4אושיושימם ער
עד ב את נאצבב בב
הזם שיחת לך טג טנ את למזכה בעה בוט א קודם שעד  1בצרר ם
'נרגרהאז דנם כ יא הגעט עד תשנה ע' מג כפ בקשת אם בא

י

בפרט זד צו-ך מזד זמן ררבד חכרק ומוח נפלא לחבר ח כור גדול מאוד אולם
עמדי
עשרדאג
לתשעל רת רחמוויד 1אשר
"כתבך אספריק שנח

ת ע רקחשז ע שריי
שלת רבם ע ם תש
אכי1דקחשם
ו
מב"
מחכיחס ר בריא אולם ,תורתו ועב
געומכ"ודתו ואזכר לעשות תם ד
לחהט ארוב ט ונרונ ס לד ז
מעל ם לסונר למען גכוד שמו ותורתו מתוך חי וחח עד ב את דגראל
כשנח תרצ ד כסוף דקץ קודם מ רסל חות גחלת ל ע בחולד דהזען עד זטנץמ
ל ב ן דח,את ן ת אל ג מפאם וכלם אמרו ח 1מאש זשאסעתכף
רם4ח" ע-כ נטעת ויכף ש ד נוס ד
לבעחמסאס ומשט גסעח עם אחי
לפעסט
דסלח"
לשאל את כ ק רבנו דקחש עט ר
ומסי רקחם שימק"א למוהאטש עט או מא
ציי
ע
לקבל יכו %דכן אסע לפעסס או ליען ואש שמד עתצרריינ רקררש ד
 1בכ ת ושר ש רמ ,שלו תסק אולרני אח ד"ר חיר רקדשר (דקט 0ע ש ה
מרמס דקחש ימרא דכעש ט ז ע 1עמ ש ס קע דן שאשר באת לט רב מ
רקד"
ר עמד בת כח בו גד למשפחותם וכאשר גק ל שלום אמד ל באת ממן ובעת קר אד
א והד
בג ;ד ובאג בא סו ט גם ננ גד למששחותס דד ת בלס דשם
טכוטבוית בג דקר שיד לך דסואד של מד ירט רקדוש כא תכף עמנו לנת הדחווציד
עלנו לשב ואמר לס אמסר לבט שנ מעש ות א) מעשר מרבעו דקדוש דבעש-טז ע
רבעש ט ד לו א ש תסק -נאמן קדוש א שר ועיל בכל  719ושגד לטא אל  1על
וד מ וד לדרכו לבוא עוד כלילד לפג ערב ור כ כדי שיעווד גם סדר דכסרות שמר
י צדיך
ור דר לערך ד או ד סדסאות מן מבירחודי דדכז לנזק לרכוב על סוסוו
לעכור ררך סנר אילנות ודגר לעת זקגחו דת"שכ א ע כ לא יסע רק מערב עד כ כבוקר
לאחר שיעשר סדר רכפדות כבתו וד ום גדול ד ודוהר לדג ע שטר וגן דור ויצא
מבתו צוד כ כבוקר שעד  8וכדרכו לרבונ על סוסו ולקח אחו עטו כל רנצרך ויד
כאשר רתתיל לבוא בדיער נפל תרדטת ש גד על  1מאוד אשר ד מוגיח לשן קצת ם
רחישכ א ע רלא ריוס גדול וקשר סוסו אצל אילן ושנב על דאדץ לדגפש ולשן קצת
אכל ישן קךגד גרולד הקץ אותו תסיד וירא כי ד ום עבר וזמן שקיעת דחמד כא ונוכל
לשער כמקצת דעג ג ודצער ורא מר ודפחד שנפל על  1אך רכל מן דשם ם וסר וצל
לשאר פד כריער ונחן כסו וכל חפצו כשקו וקשר דכל עם סוסו
לעשות דוא מוסד
"גדי שכח ולנש דקל ח וקטול ודתסלל מגהר ואח-כ היכף כל נדרי
לאילן ולקת לו דב

י

י

אני

תיח

אגרות ששירין

או טא ינה (כ 'טעע רבאהן" או כוצא בים רשםנ אן כדאי ראו
~
עכז בבטחת כ כא בש מחר איה דעפעשע כמ עב אהבה החקת לכשב
עתד בא שת  4לה וטדי שמחת גער אן אתאר בחרטע" לזן ומ ש כמ ם
האפוח לביא אשגחלמרהת ור גת רבםמרקור גאסמע אשר סתת
כלב נשבר לשכר' שכר ט וככב ות רתוח ב ס של דמעות ודלבנד ר זורחת ור רואד
כרמחזור וגמר כל דתפלר ורש ר ד חוד ולמד משגות עד כח"ח ל לד ואח בגינב אח
על וארץ לשן בצער ובפחד גדול ו ד בבוקר קם על רגל  1ונתפלל כל דתפלות
עצמי
צד כ דתפלל
בלב כשנר ובבכ וח ער כצוח  1ד לעה ערב דחסלל נע לר וכאשרראי
חפלת ערב ח ומ ר שב על סוסו והנב ח ש מדר לדבנו דקדוש רבעש ט למעזרוז 1ר
כאשר כא כצל קדשו וכנתנת שלום ככד כס של דמעוה מד שעכר עלו ודכן ר
ב וד כ ואמר לו דבעש ט רקדוש אח ד קר אל הדאג ואל תבכר ואל תצטער ממד
שעבר עלך כ דבל ד מן דשם ם לטובד ובודא ד שורר עלך א זד דנ ם כ דהת
אזל חס ד בטוח שאתר נוסע למעזגוז על וד כ ואחד תתפלל שמר נראו ונדומד ע כ
נגזר עלךמן רשמים לסובר שתשאר כד ער ןשס יר לך לב נשבר מלא צער ועג נ ואף
אנ אר מלא צעד עבודך ואתר מדחם ואנ מדכא ע ר גודל צערנו ושכרון לבנו
רד רם מעלך ויד א ד שנד טובד ואל תפחד ואל תדאג מעתר מאומר כ
במותרק
אי דוא מן דשט ם לסונר כן שתר בבית דלול ם וע ד רצעד ודעג נ ושברון לבך
שם וע ד גודל צערי מכאן שאשתתף בצערך קבל דש ת תפלתנו מגודל צער לבנו
וימתקו כל דדויים והזכר לחים ארוב ם בטוב וכנע מ ם ולא תצטער מאומד ותסע
לפעסט לב ת דחול ס ורשען שט טאל ו שנו שמד ררענטגען געשטראלונגען רטובם
מאוד חד תנו לך רר לך א ד רפואד של מר ורק אל תצטער עצמך ואות
ושוב אמר רבנו רקדוש דמעשד כ) ממוח ז דגר ק בעל ד כל דברכר מקאמארנא
ז ע שרי לו חסד נאמן אשר ד חשוב כרם ל ע כמד שנם ודרנד ד
וכאשרפצ'ר בתפלי
בעדו עד ששמע ד בקול תפלתו ופקר ד אותם לטובד וחרר אשתו
י
ת
ד
ק
ותקש בלרתר עד שדכרחו לקרוא לרופא ם ואמרו כ אין עצר שתשאר ראם כח ם רק
אם קחו את רילד ת-ילד לא שאר בת ם ושנידם א אטשר לדציל וכאותו זמן ר
דגר ק מקאמדנא זצ ל כסר טקאוויטץ רסמוך למקום רירת דחס ד דג ל ע כ בא דחס ד
דנ ל ברעש גדול וכבב ות גדילות לרכו רקדוש לסר סקאוחטץ ובעת רדוא ריר שמד גם
דגד"ק ד אשר מקארלן וצ ל ולרגד ק רוד די לו וורר אשד ר ש-ך לרבנו וקדוש
רכעש ט זי ע ודצנו דבעש ט רי לומר בזורר דזד ע כ ד עהר בדזידו שערות
מדרקנא קרה2א של דבעש ט זי ע ודלך דגר ק מקאמארנא וצ ל נאותו דזמן אל
דגר ק מקארלן לדאות רזודר דנ ל והשערות דקדושות ע ב באשד בא דחסיד דנאל
לדגר ק מקאמרגא זצ ל דלך אחדד שמד רר באשד הצבו שנ רם חד'ו בא דהם ד דנ"ל
בקרל יללד וכככיוח גדולות לדזכיד את אשתו לעודד רחת ם נעדר ב ח ולפי ררופאימ
אין עזר בג ל ואמר דגד ק מקארלץ לדגר-ק מקאמרנא דלא נ ק פעל פקודת ישועתו
ר"מ ס ואמד וגד"ק מקאטרים לאהל שאחז כשורות
ע כ על 1מוטל דדנד לבקר
יאמר לדגד"ק מקארלן בזד ל בזכות רכ  11דקדוש רבעש-ט
דקדושות של דבעש"ט ד ע ו
ד"ע אשר דהררות דקדקנות דפ מרקנא קדילק שלו דנם מזד (וגם רד ק יסכים לזד)

יידת

אגרות שפירין

ת"י

בריתם כפ סר ה צימ וופאט בק זא=ה חב סוט יטמע מכק
בממש ק באסטות דכקר קודם שעה  4יפעסם עם או טא ומשם במקר מ ד
עם דשקלטנ ינרעדהאש כני ומשב ראתבאחה ספרכ טיןלהסתן
ה  1בשב ל ור אם כ א עז כדא אך החלכן הא ק
יכתחלה אחר

חצ"

שום מכשל עא דלדילארק ם ראם תלד
שתלד ראשדץ וש ק בתתים קלוכי
שמדם חים ה מ ס לך לב תך וחטא עם כש ט תן רן ובא בח"ד עם כרבת מז ט
וע ז אמד איומו ר לבנו דקרוש וי ע כזר ל לדכריע בן קדושת דשערוח של
נ פ אתר באח כאוחז רגע
רכעש ט דקדוש לכ! דספר חורר שלו דקדוש א ננומכי ע יע
טוב בעת שעמדת כת כח בג גר
ן שדהח מג ד דססר חורר שלו וכסמן
ובאותוימ
בטוח שד לך רפואד של מד א ר ותסע לשלום ואל תדאג
למשפחוחם כנ ל
ואחרנ
מאומרע כר
ירדכרים רקרוש ם דאלד ד וצא ם מעומק רלב ורדמעות זלגו
בנ ד קר
מע 1ו רקדוש ם ובפרם שוחקרח נתן ל דו דקרושד ומיד נסענו בחורר לבערענסאס
וכאוחז לילר אור לומ ד נסעח' 'שר לפעסט ובאנו לפעסט בום ר בבוקר ודלבנו שר
לב ת רחול ס ובעוד ר בר ך דהת במסד זבל מ עש ח ר דמעמד ומצב לא טוב
ובעדכ ור"כ קבלת מכתב קדשו דזר לפעטט וממש קכלח אז חוח חרש בקרב ובקשת
אח רדופא ם שנ חו אות ללך לחוץ כרער עב פ על וט דקדוש ונחם ל רשון
מצאת על ור ק ורתפללת כ ר כב ח רכנסת של רתברד ש ם (בן ת ח כולס ארוב ם
רדידים ירא ס ושלם םויזכרו כולס לטובד ולברבר לח ם ארוכים בטוב ובנע מ ס) ומן
אז ודלאר מום ל וט דאהי כ ר עץ בען דדטבר לטוכד ונשארת שמד עד וס נ פ לך
כ עד או דברחת לקבל כבל פעם רענטגען נעשטראלונגען וב ד בפ לך אמרו ל לך
ולטובתך כ ב ר נמוחו כל רררץען ונאברו ואפ רש מר לא  1כד עוד נ ד
לדנאתך
תגרנית מס הנסצכ ניי'נ"ע
ייזפת

:::בננ:י

"ייייש

י"

ואחד כך כיום ר הרס שכזע שלאחריו נסע רבינו דקדוש ודטרור ז ע לאכאץ ע
מחלתו חולת שועל דוססען שד לו ע כ נם אנ נסעה עמו יחד לדנפש קצת
עבת-
א
יודנד כש ק לא דיר כדן וקרא אות רבנו
ובאב את ב %קבלנו כשמחר וכדרכו בקודש
דקדוש ישראל במקום כדן וכאבנר בא לרפסוק שוב אשום אלך זנו קרא בקול כעת ח
%שרד ואמד במגם שו"קוח עדלעד גט וכאשד יצא מפד קדשו גן קוס דלא"ר ט
כן
חרקךם דצנובים מ א אב וס א פ ראר תרצ  1נולרלי בן זכר למז-ט לשמחת נלקהנו
ואז ר רבים רקדזש במרחץ טרענטשען טעפליץ ושע אז בשסוע זו בוס  1לנאכקורר
חבל בראש כשמנהינו
לסל אטש ומיד שלחח אל  1ט ג ונס מבחב
כקשר שיבדואאליקי
באטד ספר אם כ זו-זים
%ד ות מודל וסנדק ונמחץ עלץ עד אחר ידרים גי חי
מקדימים למצור אגל אם יכול לקבל מודל מומחד דשאים לדמ"ק לנתמד אחזיז עד
כ טרחר גדולך דוא לרפסיק דקודד וצם כי בעוד-ר דנדו
אחר ?דרים ואס בי ידעתי
כעל ישרים אבל דלא אדע שגם שמחתר רוא אץ לנער ע כ למעד ש ימלא דכי%
רקדוש את בקשתינו לסוגר וכן דוד כ רבנו דקדוש דש כ ל מיד ט ג במז"ט ונם
לסוכר תר לשון קרשו ןעה בפג ם מכחם ט]
שיבוא וגס כתב ל מבאחי

תם

אגרוש שפירין

יבהם שרא ת דוא אות שיום וא ט פה את עכ יא אוכליצ ן את הס"ק
בדוק אך,את אבקש כ רחצי את דיד ש" מ א לא אוחר טשעה  10בבוקר
ה 4טעד
כדי ש ד נ שעות ב 1רה צח לסי
ברחת 1והש 'שמרת הבר-עת בעה והש ח שסר צאתה כואט לח ם
שום עכוכ בררכע ר דושתו ט כאהבה רבה ואח עק
ושיכם ס חיא די

ום הרחעד בם ם חס ס "א

חייםאיעזר שפירא

רצו
אנשא" טקחי רא ם בע ר הב רה ב פעמם סדגת אועארן לן טע ר
סאבאדק א ממרכז גש א ר רא ם ב מאסלאםע( 1תזא לו בכתוב ם בשחת
ס י) בקהלת הארסה רוצם לעקות התפשדזת עם
מגחת א' זר כת
קחי נע"אכען ש מסרו דנעלאנגן הבת ממבח ם והשגחהעל כשרות שח טות

חי

א) דכט יאר את מ %מס רח נפש מטן דקדשז ע אשר ממדחק רב סר כא
עם או מא מסל אטש לאטט ששד שטת ומשם פאן ולא שן כל דללד אפ שר בעל
סים דפסץ רקטור לא דשגח על נזדחחו וכתש כקדש ככל מצן לעשרו כמסנ
לעקם ~ד
חשרם
מ לד אשר ר ספל ממחד רעמן טלא כמעט אן חגמי
מצ" כחד שעת  1 1 7טרלק עםכק מק אכ1מאודגדזדכ תשתןדע
מיל וסרק
ודאודו דרופאם רגדולם נשחוממו תתפלאו על מעשר ד  1וכאשד כתב רכ מ כעצמו
כספח דנפלא אהת שלום (ט מן רם ר סעףגג רף רם רע ק ע-ש ד וכמד מס רת נפש
רדאר כמצוד דקדח~ד דלזו ונסע ככל מקום שקדאורו ולא מתיח על טרחתו ולא על
יוצאות אשר כ ם אצל דענ ם כפרט דתאמץ ככל כתו ל סע ועלר לו רוצאוח גרולות
ולאלפם דנם אן מספר רכוס כבר תו 'על אאע ר תם חין דדכד שלא דו מזת~ס
כרתן לחער אחר צצן דמעכםן וע-ן כדקרמחו אות שלום שב חל-ק ע כ אמרת
בעזר אתקן כד סילת א כרך דלכתא לרדאות חב נ~תא כח?-ש אויחחא תם קצת
ערג אוסנתא לרומס לרדד ולכבד מצוד ח כראה לו וכאשד וא מ רשמעמ מאבותעו
חעותמ עותם ק על מ ~כפרס אשר אכיתע ספדו לס מקדוש זק ר דגאת רקדרש
א ש אלקים אודנ ישראל וכן שנח מ מלל דבנו מררם ל מסאסוכ ף ע אשר נסע
ככלים  1אס ככדורובמצית מילד גם ברחרק מאוד כדרבד פדסאוח רסופד בזד נפלאוח
כק כל עוצם עמרו ועכודחו אשד ד לפלא ולאות ונזכוחו מכר לעלות לציון ברינד
רד דובר לכל זרעו שלום עכל ק וכחמת כל רבדי קדשו שכ על לקנו דקדוש רכינו
סרמרמ ל ע"ע נתקיים בו במלא מוכן דמלד כנוזיצ ומסודסס נהוך אמוג עם סגרלד
ורבנו דדמיף ףעף כגדלו ובחדילתו ואשד בכל קצוי תבל מפורסים חדלתו ואפי לדרבד
מאוח פתקאות נסע מחמת גודל נפלאות אומנתו וגודל צדקתו וצדיק סוד עולם יצ שמו
לעולם עב ד דר ג מהקלאס כס זכר צדיק לכדכד
א) דעחק מט דרכי ח-ס תתלום סי חת-ע [ורנר ככר דם עד ז דרבמם דגאת ם
ממדינת אועאמן מלפג רכות כשמפ ונרפס כיפאק וודמ רלקסיוסף שנת תרם תסי

אגרות שפירין

תמא

ת הבהסות זעופות שהכי ה" תחת השגחת הבד"צ ה רא ם לבד וקהל
ובדקי
נעיאגן ורבנ דםיא ידי להםע ד השנחה וחיק כיל רק כדכנסות תפשרו
שיא יצטרכו דשגחות מ והדות
קדי ארס ד ונע
יאפגקעןד 1סווותתרתורובזעה זדרב
י בפע יעתד יתאחדו להשגחד א
ישים 'אנש ם ה
מא
את
ת
ד
ג
ו
א
צ
ט
קהל ארס ה אוטר ם כ ש מה מע"ה כ
י הקלאמח
יקהי וע
עב פ מכה אותם בזה שאכלו בשר כשר כדת %א תנאיו במרק ב
3ח דת הקטם דבה הנעלאנש יבר קתם והשגחתם ערבך ערבא צרך וכף
ב -ם נאמר על זה דאשר להם "התאחד ופ הממאר בשע  1ד ח"
קנא בטךסקחדשרל משרדמכנר שאזאמ מלוויהפרשוע ש
הוןדפ-נןבוד ס כ כום חיןכהא ת"דשבת חטראי"כעזבי
ן אשר רעם ככרם
חרק בפשק ם א כ ד ם כשאר משר ם א תם
סחיי ובת בפרדס א וחםות הם פתוית בו ואם אן אע מצון להפר שן
כשב שאן מצוןביי להמצא להם סאכ 4כשרתבי חשש סרפית ח
הגד כזאתאי
י מצוה א ,חוב זה עימ כלי ופמליא כ דמה צאו
ייד
מ שבעלה הצד ק ם
מדערב" כזן שכעכ גחלקמ מאתם עפ פסק ש'
רב"
ז ל וגם ק ל כיבא לא שומן ורמה.צאו מן דכליע דעחהם הגרדות
ש4
מנהגדם הנפרם דל
מנם אשר כר הרכי
תם ש בר כמו ב סף תקרת רבד ע (משסע תרכ ט) שקגימע' עועי
כזה
מ שלא יהתאחד עםהנעיאמן כשוםעגנ הקררה מס ש בעגן
דייבטל
ני
עקר דהמת לקרת עז ואן 'ע בד הנחל מהברז שוכ
שי בסד סאות רבנס מוג ארץ וצרק סע ט"ד תבל
דנך
שה" הנד
הגד
י ש תאחדוע דע חד ט אם ה" לב א בהבנ בפע כמו
שאסרו
כון
י
י
ל
תראסבאכסעמפעי בפעסט מ מ גע מזה שמדות ה רא ם ר ל בהתאחדות
וכאשר זמו לעשות האתפ קאצ אן מכנר זה פר עצתם ומז מותם
קהי"
יד
שברן בזה בדחו ( 4שבת קטז ע א) ע' דםנ ם שאם נחש רץ להב שן
נן
כנם יב תעז וא מ נכש 'ב ת דםגם עז וט קי הם אסר דוד המלך לד
הלא משנא ך ה אשנא ובתקוממך אתקוטט תכי ת שנאה שגאת ם ראו ג ם
עבי הגמרא ינה מה 'שץ מנם מדע כבר הפלוגתא בראשוגם
ה
שאחרת ם וו ועב פ איו דב פר ם ומתחדש ם בודא בכלי ס נם הם
שכשר ם נימתם המד שנד נהם בתרה שבכתב ושבלפ באמתתן מן
בענג דשה טד מרת ברתעי ,כח
רשמם הץ שעשו עמהם התקשר"

-יל

יש

הייאש

שיי

יע

י

קם ח חשו ד ארדד מאת תאק מבאד דאר ז ל יערמח"ס חטא" רשדד) וערישיר

יטף יי

חזר דדבד עזר פ כשנת ם ב באס פת דדבדם טפעסט ומפס במלקט
טן
ח

דבי

ת

84גרדרצ שפירין

תסב

בע"כ תאחדוותועדו עמם בב ת לשכתם יחשוב חשבונות הסגע יחם ולנו

 ,בע כיעשות הפוך רבד חז"ל בגס שבת המלוחויויזה כוו שנזה.סיעו
וה
הרבה לקנאות הנעלאגעז הנפרד מ עד הנה כון שבנ הס מעפ הטה אובי
סרובה

נשר כשר (רק התזר והשקץ חד 1יספו) והכנסתם טועטת והוצאתם
כהיצנחה סיזחדת זדנה אס תאחדו נהזב הה והושגחה עע להם כפי ערך
נפשתם ר זח והצלה מהוצאותם כנל וים.עם במסון למחיל שבת וטנס
כאל ,כודא אסור כפ המבואר בשע הו מ ם תכ הע "ש ונם כפ הסבואר
בטושע ףד (ס" קנ ח סע ב) הסה בכ"ל סור דן ולאסעין ואם זה א אפשר
בזמנ ט וגם כ  1ד כדפום ם דחדש ם ובפרס ברום א ש ט הרבהע"י הצענזו"ר
אמנם האמת מד נא דגמרא ושע כן הוא ואך מותר עוד להעלותם ולהנאותם
בזה כנ ל

הבעיד ר ל

(והאר ך בזה בראיות לאסור)וס ם שראו להרג ש שהוא מעש
אשר בא גפ תרו ותחבויות  1בכלערוער סד גה וסד נה ועתה בא בתתבויח
זו להרום כה ה רא ם בשט דת תתוה ק ע כ

רכוז
ועשק לז יסב תפרח יפק

טחקאטק

,ךא

בה ש
כבן עךב ד"נ האברך הרב החו ב ות ק וחס ד עו חונ כנש ק
כשת מחה חים
הורתיץ שקמא שגמש

שיסה

"

לת'טו קרוזך הנה פה הע רותך כ לפג קטןל"צעמן חוסרת סנדג האג"
ז ל קלא מיה עד ערב שבקות כ הש הקר שז ע עשה כעצמו תחחת לבס
ברגביסר בסרון וכבר כתבת מה בה שות מנחת אל ור מדד ס"ס
ק" ען שם בס" מק אולם אם תתה לשמע דעת קצת קץ כא 0כתמ
אלך קרעיחג הקדוש הבעל ט זךכ נכץיגלחו לטובה תבנך שי*ט"א בערם
שבטות והש עיר לטובה יתודה והצלחה כבע בעוזיא סבא טעתה ועד

עזים

'ש ב 'ד דוותזם כל ה  0ם

מ"מישלעזך וטפירו8

י

מדדכ מל אמף מעם ממו ד
א) דת תר צ מסיתו מד (מ מ
לץ" מג ר) ר ארר מי*שא ואד
מרץ ש"ל ממטהמ  %ל ס מז
מ
אסף
טעם
ומ
דמ"מד ף ת ו ודקלן חסד מרם ד
שדרכ נ=ם שטרכ זכה*
משב ט (דשאלד די נכס שנעשר ג שרם גר"ה סק שחל כשג"ק

יע

אגרות שפירין

תסנ

חצר
משכע ד ניוח הראש בנו ש ח הנה זה תג אזישעה כ ובפע ח] לעיטות
חוח דראש ' לד ם ב'נ יעוטר תה שיש שנ סיא תךא רק שמעת
מקשש א סדירז עבשנו אשר קרעשי
את הצצת מד כטסת שלבשו ללד
פחות מג שנם ואמר כ הסד בבה ער'סח ב' מצות אבל אנו בדקדק
בב אם הסרק ען ג רחם סדנ שנם או פחות סג סינוד דם וראת
בצפתו ובס רץ שעושם שם דתג'חות אז ובודא כ 4איו הנער ם לא עלדו
יג 4ע סר ש סלמו 'הם אז הנ שגס או נשבוע הססצה רק הוא
בדוקב
י דענה רשנת ה ט ממל 'שנה הרבעתעד תומה זהו
בערך ואם לרמתןע

יא

שמעת

ע כ יד

מה כפ הממג בארק וכס

דדו דושטית באד ר ואחע אהבתו מצפה בכל ץענ ם' מושת שראי

מצרתן בבגצ בב מבנד ומזקרו באהבך

רצת

חייםאיעזר 'טפירשש

ביד ום א דברם תפריח מונקאמ,ט ע א
'אחב הקרם ננדסונברם ראסוקצנמנכבדםומנתנם א"ץ
כפ טרייו בורך דע" בכי מ'טאלות ינכס יטובח בב
דגנ יתת תעודת בקצ רת האום ד "דמזכן דרבנ ה קד המופיג בתודה
וטעיות ומדות נכבד וסדור בו א'טר הנדו ת חובעי סדות מוסות ומוסמס
ן ושאר המעתות וססיספהת נגד ם ונבר מ ועתה נצוק
כמעלות ודע "ב
מור ויאז מרגלות נדרר עקב צג מרגל ות ונבר
א)
מכתבלוותר (רמוחא סלררי
וטות פר תבואר רצ ס) ולמעלר נקודש בשנת חרס ו כא
למרר ל מרג
לא" (בד ק כ שמס) עשרו
רתאכק בעז תל צדקם מקטלם ומר
חן בענ דם תם כספר ור מכר במ פ מענץ דתקשר" 1לגדול דרור ועמד על משמרת
דזדק כא וע כספרו אשרראש) זעמדלממשל רכש בכע (העל סי קצב
כדג ד נ) ודפיץ כרטרו עוד כשע ם קדמת וח רצד אז אצל ררכד נמו קול קורא
בסינר תם לגרתי חו ל דריץ דברו לבוא לעזרת ד כגבוים ה נד סתוים דרכד
"תם מים קרם בכמר עננם ורפט כמפ סטר דך נסן תשג ט
תגלחת
כ) דשלד ד ן שמו %1ד כב ד מג א מת וצפע ת"נ
שמםשאל אם לעש"
לדמחק עד
כלג וזטן טת וצ בלאשר*וחמ"ויאוייןג
שלם"
שוח ת"צ ג ע כספר רילולא ירשב עם צ ח ברניטם וע בתנחומא קרושים ער"כ
ונטעתם ועולתם רכתוכ מרכר כתדוק שלש שמם סו ע"ש

וי

יחד"

י

חסד

אברות שפירין

העתם בפרם במד טז ט הוכרח 'נסוע בכל ומא מהרחש נוסעכאיד
ע כ ערב בקשת ותעיית כ ראו ורצו הוא "ספחהו אל א הכהוטת יעבור
לפג הת בה בר הו 1כ") או שאר דבר ם נכבד ם שבקדושה הצרכ ם נאמן
מה דאפשר ש וכס
רוח ומצוה לקרגו ולתמכו ולכבדו ולעשות לו טובות כי
לחסצ א פרנסת כ תו פפי דהלז ב ה" 1זה עזר ט  1צל ח ע  1קבץ
נפוציתנו וכוח ט שגע גחיה וישרנה מעתה ועד עוים בבי
דבר החותם בברכת ישוער שובט ס

ויאי

חיים אלעזר שפירא

א) ודנם לדעת ק מש כ רבנו בדב ת (ח כ אות ס) נענן צד ק ם שר מתמלל ם
דקדשם ז ל
לפף רעמוד ת ל דגר רא ח תחת אל לב מבמד צדקם
ינ רעמן בפרט
תפ
בול
רל
דכעש ט ותלמדו ז ע אשר מקתל וטדע שדבעש ט דק דתפל
כמם טובם בץול רעש גדול תורא ולעומת זד חלם רן דנדול דד ק מדרד כ ממעורטיט
לא דחפלל לפר רעסור ודנמ כ ל אול מפג הולשת נופו ורגלו (כעדע) וכן עו אול
ד ע אשד ש מדם שרתפללו לפף דעמוד
שלאחרדם
לומר
כדרבר אצודלק םרד דטעם מר
יותן שנממש) מפנ חולשת קולם וכן (ראד
פשוט
יא
בו(ל
ווש שנמנעו
בך כס ש בעשר מלן דחסיחא שר רב מדג [שדם בתשעח תאוים
קדשמם זלדה שעף חשתד תדפס מסנו עפ ירחש חתם] שד רב רנללרד
לג דת כר %ק ם משככר אתר מדתך (מנחך) תרנ ר ח אכר אדא אחחו שד
קלו ערב ,מתערס על שמע תורד על דת בד אסר אדר לכיאך סמא דאדנ ך רד ד
כבד את ד מדתך (דיע מגרתך בג ל) עכל ד דף דדוקא ר חיא בר אדא שד קולו
שאר תלמיד תראד פשט דחנ שלא ד
ערכ ד נרנ כרב לדד לפר דת בד
"הם ך אחר  1וכן מצ ט כבע של רב ההא בד רכ) אימא רן
שב
הבר לט דינר) כשלד התח כאתר מרחש וסים כמד
פ ז ע ח דן ת קם
אט ומדח עע קדתימשרג טנדנ אנורכ יתפל לפר מנד האלדע ן
ל-ן (כחטר זר) באיך וכן ועט מץעל נדע בשם רצד ץש מל חד ק רטתץ
כמו רד ץ דם מ מקונץ ד ע שד שכר
שלסגט "צ נ לדתמא (לחש
בחד"
רמם שראם  11כוי
ב %ום 1ום ומג כן נם לעת
טזעוד ממ
לפף דשבד ככל
"מע יקשט עד שנשארו לב דמ ד ושם מרשו תחחו עור רך וטה של חב ש ~כל
חמס דתפלל מר וט ב ומו בשאטת וקלות עביתו עד אטף
עלו לפנ
לפעלס
מת
עב
י אז נשאודורל
חו
ת
יו ולעומח זד דד ק דרכי מלוכלן ז ע לא דחפלל כלללסני
ל
ו
כ
דעמוד ולא ר מנגן כלל ושמעת נשמו שיניד ודחמרמר נעצמו על שא נו
לנגן
ולרתסלל לפר רעמוד לככר את ד מגרונך בקול פר ואמר נלשוע דקדוש אנחנו "לו "
ממזחם דלףים (מזרע קרח ואול נס משמואל דנכ א) ואם ד נו מזנן דחנו מעורר
בדנג נד ער שד נתעורר חשק למעלר כבכול לסני דש ש'בנר ב ת מקדשו כ ב כדי
שנזמר בתוכו כילכולן עכודח דלףים שד קולס ערב לנגן עכר ץ וראותם דדברים לס
שאמרן לדאמין בו ובדכויו ברוד ק ובו וכר

יאירשחי

י
קים יאכי

יא

י

אלי

אגרות שפירין

תמר

בה

כבוד

הרביכו

שובט ם

מה שתסה כת ה בדחוי פסח ם (מ אע"ב) מסח שבשי
ו בחם אבד ח ב
האך אפשר בסצאית 'בש' הפסח בחס סבר כ לא הה חס מברי
ב רושל ם כדאמרע בפסח ם )ח ע ח ולהשיא הפסח חת לחומת רושלם
.יא רע ממציאות
לסבר אסור תסרג מאודעי חס התו אדם חכםכמות
הטבע כס מהם מאבאסיו (באינגארח אשר טוי כן הסם בחבות הרבה
פרפאית ועד ג מ ם חזק חום דת חתו תם אז ה חם וממצא פטפט
הסצ אות שהר סם בחב מסברי 4רושי ם ובמשך שנ ם ם חז ק החש
אז עד ן חם ריתחן חפ
ב-א ושם בישל בו את רפמח
בדבר שובא בזהץ [ע יקום 11תמנחאסי ב דה
'ט
עי שדבשר]עיאם נמצא אפר פרה בוסן התנא ם ואמורא ס הנה ראית
אטנם ד
מדב
)
א
ג
ח
ב
(
א
ר
כ
ח
ה
ג
ן
הסל ט ודשא לת עבז גרא ם ברר ם מס ש
כ הע
דטה סהנ אם לא כי ההטהר מטומאת מת אלא הדל דה 'הם אפר
ננבל -
פרה וכב בכהארזל אשר דגרו כשטש בריר ם במיה שנסתר כ טמן
התבא ם ואמורא ם הי 'הם אפר פרה
ואשר כ כת ה בהשעררת כ בתחיה חשבו 'השאר באר ק
ומה
להדי
רי באה ק נתרחקו משם הנ
נם אנכי
אך אח כ כאשר ראו
למרהרכןדפואתךיטחזצר"
טבת כ זה עטה לדרך התדד"זת הלא
חשבת בחתלה

.ת

.מ

יה

וכן שמעת מאסומו ר רק ז ע (לרא שרצרק דמנדג דוא צרך לרתפלל לפג
רתבד) מדנף תעם סר ק משפטם (קטדעט רשלח צמר אפקל לכר גש ר
תוכחו ובו רצדיק ח עולם ם א תקר על וומ עכל ד ע ש עב ר אאמו ר ז ע
ז צרך רצדיק רמנדנ לדות רש ץ אשר על דו נמשך ר סוד חי עולמ ם לרעלות
דתמלות ולא לעשות של ח איר דא כ ראיך רוא דכח סור צדיק ולמד רוא דמנד נ
ולא אחר אולם לס קמש לו דרך וטעם נסתר גור או דע קר למ שאנו קולו נשמע
מפו חולשתו אן דגן אפשר משאי אפשר אולם למי שקולו ערג  1פר (קצת עכ פ)
יש סמך מרנ ל וראו רק שחילל ראדומו ר ובקולו עורראוים לדתפלל כרעותא
כודאי
רר בכלל מזב חרבמ
דלמא והעל הפלתם אל ד כ אנ ש בודאי תעודרו מקול
תפתל
םחיע כחו כנ ל וררי בור
אוטר אין חטא בא על דו (כשאחז ל) וגם שיעלד תפל
רחלוק ם ררכידמ של רבותנו ב"א לפ ררכו בקודש דנכד למעלר שגבר משבלנו ובן
דכא ם אחו-רם חלוקים כזד כדרכדמ רמר רקדושמ אשר בארץ דמד זי"ע
א) ע בליקוטי שו"ת רנ-ל רבע כ שנם אחד יחורבן קצחדי עד-ן שוב גא
עדיך מציאות לדקריב
משום שאז שד לדם אפר פרד
ודאונם דעלד רבעו

יפ

יב

ד-

אברות ששירין

תמו

חחי ביי ח
אמת היא' ש בנה זח בן אדם תנחם וב חשנו
י
טועה 'גרות דארוך כ היא נראה ברור שה מקוב" אצים שצ'עוד נ תג
כ

4ה

ש4א

1

ה

באמצעמ.ת ארר.סר

בבאת מטת צדקנ ובן בת שנ
א 8בום פת נמצא שקתנו אחר המרבן
כמשאר בסס שדרשם ומוחק
ביב ואסרו בק נתם שם כ ודען ש"א בנה חב ת ממן קרת כ כ כסו הב ת
ק כפ אכ
שנ אחר ע שמן דג-ת נב 4וש תארך הוות וכס ש רשב
4מה שכו שם באר ק  7דחקו  1קרבו את דקץ ב ש בחסמףכי א"א הדא
מ -ש ט רשות
משום הקרבן ושמעת שטקרבן אעפ שאן ב ת דו ויל
וסדר וקרבו ק פ כסו שב ארת שם
ד דושת ט המתכה "שהר קתבה
4ש4ש

ין

חיים איעזר יטפירא

שא
בה ום ב פסח שנ תרפו מתקאטש עא
הס בכתב ושר דבר אמת במזה"ת להע די
ק ם ל ד דט דרמ דחרף
ר מוח
גק בחתוים דא ושלם חכם.סיפרהמהיי.טפוא
המשובחדווטדפיאהרטחהןטונפלג"
שהב סוסחד דפה ק ואתו 'סעד ומסך דג פ דאברך
ע פר יעשות פעי ם סו ה ט-טה
ושנץ א שחט.-ת חכם שופר דומהי

גאידיטטיץ גי אשר כתבו בספר תירות וענג אאז סו ר א ש איק

דסלך

ש"מ ה שמו ושלסד משנתו עבודתו יטעלד בקידש ז ע אבדפ קויי
מעש צדק ם  17מעשה מרגבר כעדע בספד ק ונפרם ד"נ המופלגחדי

יישוו

מ

יייך

תז""זד יגמזיו

י משנם שיצו
""

ייסיגרנס

ב"דגי

ם

נפשט

א) רד ח מו ר ר דור [כ ר דוד) כדנא זגעלנ) נגדו של רגאון כעל קונ רספ קות
מעד ז ל אנד ק אונמואד די שו נ
ז דיך תלםדו של דגמו ד די ם צג מאני
ככייר ואח ג כמונקאסש כ ד שנם ולשוע עט סופר מד ר וחכר ס כ ת שלמד וט
חולדות רננו ננעקד ד עם כ כ ב ז איר חש-ד) ד
של דד ח מו ד ר וסף סופר
דגרן מכריך [שרי תתך של דד צ ר' אדרן צבחסח
יכ מכייר שד דר כסוף מו
ו
י כעל ש ש כפג ק נפטר כ ד תשרי
כמונקאטש ונפטר כ סכת חרם ג ורספדו רבנ
חרפ ד ורננ לרעח ק מ ש רבינו בדספידו ת ח ג אות -ג) בפסח ם ודף נ ע)"-
אשר מ שכא לכאן ותלמודו כידו רן אסרח ס א לדספד חכם נפנו זקן מופלג ותר
וכק כנגלות וכנסתרות אשר עסק כל ים  1ער פט רחו ומנעוריו וגם עתר
מבגיבסירותח
סיזקנתו ד מכתת רגלו ומתאפק כעפר רגל צדיק ם לדסתופף מצלם כין
דפלגת
דחסדים דכא ם על שכחוח  1מ ם טס מ ור שפל ברך יר נעניו כל ג"וד ותאות

י

ימד

אגררת קטפירין

תם

הש ,נ רקד 4תנו דטדע כחש בתוו ראתו וטעם כת בתו ונםוהיא רע קר כ
א פ4ג ח 1ולא ערב בתערובות דבר ם
דדנר ם בעצסותם אמת ם ונאמנםיי
כדרך רוב משח ת וכיתב איו הספר ם ע"כ בודא ראו  4קח נרבה א 4בתו
כ א ואחד כאשר דפס ספר דטכר יזכות אבותנו ורבות ט גן על ט בכל
עננט במהרה ב ם ט בב את טאל צדק "1מעת שראל בקרע ואם כ א ע
טת ,זאת בתורת הנכמה לדדפס בתוך הספר כאשר הע סלע אע מל זה
רטח במןס גם ספר אבנט ירבותט עכפ תה לי ה-טרה הזאתיעד
בברכה 4כי המם ע ששה
כבג שראי 'עששפעי ם מקבצ א 4וטד אחתום
,מעשה 'שבה תברך ממעת דברכות ושיכם ס

עי

ח"םאיעזרשיירא

שב
:עזאי ת

י רתורה מהרב
דן דקר בו 'פג ר ום ספר כתביד בנמו תפארת עקבע
דיו חםן דקק
תנדי צנא מיא נפרא טש ףחם ם ד 'שבתי
ורצצת בו מעט 'פ ממת רפטה נאמדו מקשן ש4
א רשרוש ורגישי
שבקםוראיח כטמן הוא תפאדת"יעי ~תפארת'ו מן "אדם מגס ,קנסט

צי"

ייפשיץ

ככור דנדוגד בעוד ר ודגר אומוים בשם דצריקם ~מאמרו על א ש בזד שנפטר לעולמו
מ שנא לכאן ותלטוד1כדור מ שמחזקא ע עד עת פטריו גם לעת וקנחו
אשי
לתלם ד ודוא ב ד  1ומלא לחפוץ לבקש גדולות ממס לד ות כמו רב ומוושל וב וצא
אך אמנם צויכץ לרכן מם מד ור  17ךלשץ אשד כאשבזר שנפטר כ אם
ל וטוב אם ד
תת פט רש %א ד אשר י
ר באמת ח ח וחקר עשק כתיר ער
קנכי
משא כ
ל רארם "כלת כרקת%
ד עדו מומאר תשרם)כ ין
טד תרד
עלם דגלל ושם למתם חפשי %א וכל
מ
בעלם תל
לעשי
שלםץ לאי
רמחםיח ות א ככל דבר דלך
לעפם שאחז ל באטח
תשות
רליםלמ"
וד סובר ותר מפג שעומדים כבר
אחרי דעחד ודחכלת נמצא רמתם יש לדם תק
לדחית כתחר מ (משא כ רילוים עומדים לדפך) אך לעומת זד לא טוב חוזר לרם
לדמומם גם תקור זו כ ץ ש ש תשש גרול אס א נס ככלל משאחז"ל בפוטר (דף ר ע כ)
כל רמחגאד אן עפרו ננער וא כ ח  1אין עומדים לדח ות אך זקן כזד ששייך עלו
אשד מ שכא לכאן ותלמוד  1בדו כבת חלס ד כס ,ככח ענו ר) וא כ ד עפרו
ננער ע כ שיך שפיר גב אשרי מ שכא לכאן ובו כס דאשרי לו שפר כון שעתד
עומד לרח וח כקרוב בחחד מ ברצץ דכורא ת ש כב אג צ כ ב ויעמוד רבדן לאורים
רשנ עטר לרות נעורים כד ר א ס
א) כן לררמו"ד עקב צחק מראדטין (גאליציע) מנעוריו ר נוסע דרכד לצריק ם
מכחכ כרקדמת ם שר עשרך ר ר אצל רר צ מור"ר אברדם מסטרעטן] בשנת

עי

חי

רעים"

אגרות שפירין

תשח

.כבר

4
נודע טבח ס 4דרב רנזכר בא
דבר ם נאים וערבים יקרים וחבבים
חוי] ,בספריו זד א זקן שקנד חכמת דתורד סג אה' ססיים''ות כימים
כדברי אגדד דוידד 4ת רד'.תעודד תחי זאת 'ערד ותקותי ביד
עת-
כי יתקבצו דדברים יצב דמגי ,בוכידירך כידן בדברים המישביםיכו שי
אדם יאיר נהורי פ'סטי די ד ,סו בכ' מפעריוו אפר ה 4ו ועתירתי בזד
מאת אנ ש וטכירי ,דלת גתומכ כדו דמוכז היקר רבחורדמיפ'ג מ מרדכי
שיכ4 4דפ ק זמם יטובח בכס כ4
נ אשר ברצ ט '-דפים -ספר כדי

יקרא.

ימען תת את כ ע נח בדברו הגם כ רבות עיה ברעת מר עבר
קצת אך בראש"ת אצ ן מה שראת הראשן במשב ב תרבת ש4ה
דדם רנה רשת כתבת בעזה"ת בזה בהבירג שער
אתרוג ערבר

,יב

טשכר אך אעתק מקצתמש עהכועקב סע סטתה וגן ק בת עפ ד
י חג
דפרק דר א 1כ 1ברכס פ אמר כ פסק ך  1עקב שע סב חד חמוע
רספר ם ודה כ' עש ות ט ועמדת ט ב ם רחג רקחה
הסתות כמשאר בכי
כדי הכות יתם אחרת טמעי עצרת (יתודאשגייסן שאז פ תתץ התלה בטת
לב ך חד י4
רנת דבראש ת בסל'ב כ דק נט ש שדוא בח כהתםעי
ב ת רכת שכי עבורת ט בחג
ב הד ם
מספר אתרךג ערב ה
הסגות ובנענע ם עם דד מנם כד יהגע יום אחרץ שמע (שקורן
בראש ת בא ואצ' ט ב ב ש שסחת חיה) וא תא עוד שם בהה ק פ
אמן בעגן שטנ עצרת קד כת ג עצרת תרטמ ,כנשו והש ומא עק ב
א ח ר"טא יחדהתא וכל אס אושפזון חראןעט וע ד כת ב אשרך וראי
ילע ן בנש מאמר חרא טים אות ה) תהו
מ כמל 1כתכ וו עכ"ד
שקטלג נסע סכותההנה דתהעמדת .וממרת כתנתו כד לדגעי 1אחרח
ום שת שאז אדו ומא דאהו רשא יחדתתא כט וטיו בת שבחנ
הסיות בטבה התה מטרתו רק רבעת הבנן כשמע שאז מתח 1הב ת
רבת דבראש ת שאזחיג שרא'רחי בשי מות בנבה סחט םכידע ש
לרמח וץד מה משדרז בשכר (מ םוףא ,בג סל הם ם (בחג הסוכות) לש תן
ש תן מששת מ בראש ת נבראו כראש ת אל תקרא בראש ת אלא ברא ש ת
כן (בדף נ ע"ח גב שסחת בית השדאבה מצוה חשובה הוא מיטת מ
ו ב-ת רבת דבראש ת בנסוך הס ם
בראש ת שיעקב נסע סכותה ו טי
תשתן הרמח בבראטת לק ום הערם רמקמ ,עשה סתות שרמשך גם

4י

ילד

.ם .א

.

י

יי

ר נתמן לחמק בק ללז צא ואח כ לארש תא מכר רתר פעם ם במסה שן ת
עשו ז מ
דד נחת נטת "רת שש
תת

סעי

י:מגש:ס

שיה

קחי

אברות שמירין

גנז

ם כשיק יפנ ר ח ומא דהלולא הלז כנד וכבר ד ברט מזה בד ת
זהיעיל
מה בהן וכוצא בהן שיכות הפר שות בש ק לזמנהמן ופס רת בנו נדב
קנ
מהמש
יא בר ח נמן והוא ות נשמת הצד ק ס אהוןובגו בכח ח"נ
ך
ואביהו
עי
חידד שדוא נשמת משיח צדקנו ש בוא  1נאלט ב"ב ועיבת" ח דהמזי
בסידור בכונת הלל אנא ה הושעה נא שהוא אליהו נדב אבהו שבואו
לתקון הגמור ורעועה של מה בב ואבם ל
ואחתום בברכת ח ם ושובטס ד דך המצפה לישועתך דושתו ם באהבה
רבה ואחע

חיים אלעזר שפירא

שי

ב ה וט א כב מזן חרפ ה מונקאטש עיא

ו זקן שקנה הכמח
כבוד יד*נ חב כ כלבב ההנ הוב ות ק וחם דיכ
זגנח מנהבן מנה ו ש א ש חסודות בתורה וחם ודת אתו צמודות
כש ת סו ה משה צבי פריעדמאן נ אבותק
נ
פעסמ"
אחדשת ה באהבה הם לק ם ולשמור מוצא שפת ע ד חי בכת אשר
מסר ל לע ן בהם ומצאת ם שר ם "סוצא דעת ונכונם וקרוב ם יפשומן
ומס לא לא רחוק ם מכונת האמת ה" ה עסו להטת בתורה מתוך נחת
ם) אות מ-ו וברקד למאמר חורת שכת ונשע מאמר בן רמזורים אותב כדג ד
א) כן לדד ג סו ד צחק א זיק פר מ אבד ק נרעדדאז זנם
אבד ק יאדדאז ודשר ורטפסר רד צ מדרי ריך (דנורע לתרלד במלחמת
מלפניםדי
ר כנכורים ושד ראש דקאנצל )-רב או בשנת חרז ד לעדו ק ק נ פעסט ובסוף מו
דת-שב בק ק מונקאטש ררפס ם רכות לוט נפ ב ד אב תרצ נ
וע בכתב קודש ~מונקאטש חרפ""ז עם צ מ"ש דד נ רנ ל בתור ד וז ל ואנ
י ע כשנת תרכ ט לפ-ק
זנות לדאות אנותנו ורנותגו נאונם וקדושים עמודי עולםז
אשר מסרו נאוטם ומאודם אודות דחלוקד בק דארטד ובן דנעאלאנען ועצתו ותפלתו
זבחו של מרן דגאון רקדוש ודנורא רבשבבד-נ כעל דברי ח-ס מצאנו ד"ע ד מסיע
כס וע שיש נד ממש לקבל דרש ק מאת דממשלר אז לקרוא את דחרדים בשם אטט
ארטד ולדפרד מכח רגצלעאנען ובידוע דמעשד ואנ שמעטו בעצם מפר טרור נברא
י אז כיבוס דדם בעח רקאנברשמ כאשר
רבא דצו-ק דנשגב מו דיצ"קדייך זיק מפעסטב
לשלוח צרים נאמנים לצאמ לשמוע עצת קדשו ופתאוםראי כמד אנשים את (בר)
נמר
ןירקדתם מצאם טסע ככמר רחובות קדי בשעסט אכל כיקשודו אח ב ולא מצאורו
מד
וכאוצר נסעו לצאנו ס פרן לו את אשר ע נם ראו ולא זר ותכויל מרן דקדוש כדנדי חץם
כ 4הו 4לא די כפעסס רק כצורי שמד ואק כאן מקום לדאויך כזר רק מצור עלים
ט סכת תרנ ד)

אגרות שפירין

טח

ובחזקת הטף וברא דאל ם טפ עוד מב בש בה דשן ורענן לאווש מ עד
ב אגוצבב א ואשר ב קש כתב המכסה הן הקשה לשאוליד ד יקריו כ הלא
עדע כ זה כמה שנ ם רפ מונע אע לנמר מלתת שום הנכמה (נם לבראו ס
וסאנ ש ומשום לא פליג) ולא אוכל לצאת מברר ספג כסה מעם ם ג'ו ם
וכמום ם אך באת כח בר בתשובה מארבה כדרך מכתבעוז לחזק לבבו הפוב
 1אשר ח ל ואצוה את ברכת מקרב לב שמה נדירות מני אז כאשר ה"
חב ב אצל אבותנו ורבותנו הקדוש ם זחע הצדק ם בדור שלפנית (להבהל"ח)
ובפרס אצ 4אאמור הקדומוז ע ה אוחכו ומכבדו עד האחת כאשר תסתופף
רקרוש נימים צובים עוד מק נאייפעסט ועכשיו בשנים האיו מעת תקע
באצהילי
תורה וקמעת ד דחו בפה ק הכרתו בותר 4פע
ן
וטה אתקנו סהדות"א דסהמטתא של מתא הא חב בותא רסרן אאסרר
ר ש צותא ותה ט לחכרן פתכם חדתתא 1ספעץ דגר אלו לס עט המחז ק
את הטרזה ואחתם בברכה ולהפ ק זממו אשר חפץ לארפשי אדרא ח מס
דברו ובפרם בשכה' כי ד דם הרב
ב צה וב וצא אק ה
לחש רחכרץתקב
דפהיקע מר נכר ח דוש 1גסשבצות זהב
הנאץ מרה תר של מעל
ושבע ן נחת הץכםםוע לס תחדנה עז בקרו בשטחת"טירת בבנן
מרום הר ם ע מש ח גדקט כמא
ד דוש ת באהבה רבה ואהלך

שי

שי

חיים אלעזר 'טפירא

לספד לדור אחרון למען רעת כמד גדול כח וצד ק ם רצד כמד מסדו נפשם על
רארטראראקס ע) ובק בוץ וחד משלש מאות רכנם אונם צדקם אסרו אז אח כל כת
ארשד שדיר דם ושוחט דט ומד דם כא סור עולם (לא יר עוד בם
אשונירדד
[ועת
מרםקדי
דץ גדול מ
בחכמך ובמרן
שנדעדאחרבוינארת ראגוח קכבכח ע"ש]בס מית שלמר מאמדאוי
דחיס אוח  1ט ובסדר
כ) ודג לדעחיק ביר מתמאדת ברם פ בדעלחך עד כ לכד אתה ורעכם לך ודי
רטוב דדוא אשר עב ר עמנו ורטבנולך בברדמיט מזד רסבואר במירור ככונת רמכין
מצעדי גרד דאנו מכרכיו לדש בבוקר כשחזרו רמוחץ סמר שרי כלילד ז"א בבתי
תהרמד ושב בר דחס רסתלקות דמוחץ ובבוקר חזרו רמוחן ואז נקרא דליכ"ד ועת
בסירור רר ד קאפיל זצ ל חרו ל ונחה לך סרלכ "ם (רתע שחעבדו דש בטוה "ח
כץ דעומדיס ראלו (רקנו שעוש ם דק מצוד אנקתם סלומדר באין מוח לרבץ ולמשכיל
לדעת את אשר לפרדם שעומדים רק במקום א ) וודו -ל מ"ש נצ ם זפרות ושראל
שמחחי כאומדים ל ב ת ד נ"ך כי קודם בנץ רמת דץ עושש רמצות רק גסצוח
לדיירו כשאר
אנשם מלוסדד באן מוחץ כ"כ כס-ש פומ דוגל ם רכנוי נער שחב
ריכסנהן הכרשכן
אמרם של עיר אמדת משוס עם אבל במתחלת הכנץ תזרו לעבוד ד
ך ומיחץ (כנ-ל)
ליבץ בית ד ודשראח שכינחו ע"כ שסחת באוסרים ל בית ד יל-

י

אברות ששירין

שט

שיא
סו ה יצדוק צבי ח"ו אבדק ק פשאפ
כבוד ד נ חבב
הרבס ועבדו ו
והגלי"
ק"מ במועדו ועתה באסטת ל לה
י הנ
כד
ע
) שלו וכרנד וכס
סאדבה ע"ד חבורז שסלה לצב אשך מדפס זעפה
נזכרתי להשבז
י
ב
ז
ע
ת
לשם ולתהלה הן מדע כבר לכתח"ר דד ה" 1כ זח רבות בשנ ם אימר לא
אתן קול ברמה כמכתב דסכמה ולא קביה לשוב ס נם ל ד ד ם וחבב ם
תחרות והכשר ם לרבנם ומורם
ובפרס
אמנם עב  8אשב טקצת שבחו בפג 1כ אחזוקו בעה ת בן גדול תורה
משרידים אשר ר קורא ונפרט שכח המגע לכתב ם וקונמרם ם שנדפסו שולח
מספרו הם עיים לתרופה נחמדו"ה הוא נתחבר ומסודר באופן יקר ומזע ל
גם ירבנ ם גדול שראל בםג חיפה וקדווון וכתובה והמסתעף ומחובר
לטהור חלא הם כתוב םעל ספרו בחר פות ובק אות למעשה והלכה כל מחו ק
י וכירטו כן ה" 'שמיה לאורה זו תורה
ברכה בכל ערוכהי; ד עמו וע
אשר תתססו בנזר
ויצב" תפארה ל ושב על מדק ושערהובים אורח
י
י
ע
כ
ה
ישועות בבעוב אגצב ב ש ב שנ ת יקדשה לב החותם בברכהמריבה ושיום
וב ט מיה ו פוצו מע מת 1חוצה ומכה יישאה הנחזצד לעיות יהד הקזד1,
כמרוצה לב ת מאוינו בקרוב ב מ ע
דדו דוש ת באהבר אור לום ה ו שב תרפ"מ מונקאמש עיא

עג.

יא

.

חייפאיעזר שפירא

מעתד לכוועלו בעברות ד לדווית

ח-ש עלו שכטים שבט -ק לדורות לשם ד (כ
לשמו ת ולא דיר עומדים עוד רק מדלכם כס) ח"ש אשרי תם מ ררך דדילכ "ם
בתורת ד כח דולכים (כמוחן כני)
וזדו "ל לכ ד אתם ואטכס לך אם תו-צר לרבק כדש ובצדיק רדור כמו חרו
שבא לדגק כרש וכמשד רב מ וכישראל אומדים לו לכ ד אתנו שתדבק א"ע כמנח
ושכל כבחינת דל כד לא כמו דנוסעים לצדיק זד לכאן וזד לכאן רק כמצות אנשים
מלומרד בל מוח ודעת רק מטעם מנדג שנסע גם לסכיו או שיקרא שמו על  1אכל לא
לדבן וללמוד דרך ד ודבר טוב מדחיק ולרע על מר נסע וז-ש לכ-ד אתש (כמ
ן ודעת) ולרפק ולדשכיל על מד נסע לדצד'ק ויד דמעלר ור
נדליכ ד שדוא
"ורד (אן טוב אלא תורד כשאחז"ל) אשד יטיב עמם (שישפיע לגו
ות
גסד
רסוס דדוא דיינו
דש") ורטבם לך (שיא רן רטובות גם לך) וכן המדם  177ככ"ט כרוב רחמיו וחסדיו
)4כן לדדגמי-ד משר ודא אב-ד בק ק זענטא,נפ ר כסלו חש-א) ומלבדגילו
חכמתוודי מדחבדיא שנסעו
עם רכים גם
בהודר נידע בנועם וטוב מרחו
ל
בקמ"רא-עם ב"ב ב סיון
דדספידא עליו (נפשות לצדיקים כ"ס חצד"ת)
מדפיס קו

מהי

ועומ-

אגרות שפירין

תם

י

בה לס

שיט

עשק כבוקר נצבים דיך תרצנ סתקאמט יעא

כבוד ידרג האברךהיכומשסעו ההנ החריף ובקי תח'םי
י גאלך שיחי כוח ס ושכסס עדי עד
יחידיי טיבי
ניאגצכב נבי"1

ש סו ה

דן ראיתי ואריתי את סור דבריך הנעימים אשר אתה טרפים ועורר על
דטכבש בשמו מקראי קודש כעניןתדייין כחור מ וכאמת נפיאתי ונדמתי
בעהי מנועם דבריך ובירור דדברים מתחקר עי שרשי הגס וירושימי
ודראשתים עד אחרון שבאחרונים בשום שכל גדות ועמקה ואמתה של היכר
יהי ה עמך ותעיה טעיה בתורה וגדופה ביןאמוניעם סגולה ישוער וגאולה
בב בקרוב וישוכרס
תש ד וחבר ם שלחן דעזר כ ח (ודחחל לררפיס גס ח-נ) וכספרו זד רהיעץ ורב א
בכמר עג ר דלכד מרבנו
וע-ש בס ט (סע ס ק א) שדעורק בקצרר מהשובח רבעו כח"י שו ת מנת א
ח ד ס ל-ד (רען שלא נדפס רחלק דלז ע"כ לחכת דקודזש רנה לדעת קו) וז"ל בחתן
עם אבותו דתנו עם דכלד ואבות קודם רחגאס שחלך בבטוי ראש כנדונ מאבור ק
ורבלד ואב בקשו לכר ס בנעדריוועלטען אסלאם זשיאן אבל לא רסס סו מכח צוואת
ומנדנ אבוח דם שד מנכד רבד ק ד ת כמ"ש ח ב חו ד (ס נ ט) ודחנו בחנא' לבטל
רשרובין ואחר דחחונד לבשר שהטעל זחו ,מזר ראו כ חללר  1ט שחפרד בנדר
כמדד ובו וב דעקר כש טת רסאד נכריח מר ח ומש כ דפס-נ או ח ס ע ר (כא א
סק"ד) כמדינר שוצאן בפאר נכרית ש לסמוך על דרס א וכו רלכאורד מד מנדב שיך
נגד דו-ן  1ל דגזנח דפמ"נ על מדד ם אלשור במנ א שם סק ר רמחרי גשערוה
שדדכן לגלות דבזד תל כמנדנ וכו אבל כשיטעל שנראד נשער ממש אסורים סר-ח
ובסרט כס שאבית  1דזרק-ו ע ז רשיך משום שאל אבך וכו וחייבם זרעם לק ס וע
שבת דף כ  1וכפרט דאגות דם רנ ל ד מורד ב שדאל וסנדול דפוסק ם ע מש"כ
א ס תר 1 6לענק מועד כיום שנעשו נס לאבות דם וכו וכ מ כפסח ם דף ם
קי
ממ
ר
ים ידנדנו בני בישן נדנו דלא אזל מצוד לחציון וכו דנבר קנלו מאבותדן זע
ערובן שלד  6כבל מערבן אר"א אבא ממשפחת כנ מנאר וכו וחל ח כ ביום שכת
ונדחר לום א דלא שלמנדו משום ו"ט שלנו ומעשר זו אחד דחורגן ד ובו וסי ם
ינצירוף חלול  1ס דג-ל דרק ודצדק עם דחתן לפטרר כגט פטורין עף ש נומובא
בקצרד כדרכי תו ש אות צ  1כדג ד]
חים נאלד רי יליד מתקאטש ות ח ומתמיד גדול
א) כן
לדרך-חתוטוי"שוג רנמדמשי
שנם על שלחן חיחע בעתו סטראפקוב וחזר למונקאטש
כתונ
מנעוויו
חיס"ד שנם כחורף שנת תש-ד ח בר יעת ספרים זנדפס ס מקיא קודש
אן
ונעקד,דוכ
(תדצ" )1וט מאסף לגל רסחנות נ ח (תרצ-ז צ"ט) גם חיבר הס ררכי תעם ושלוס וס

אגרות שפירין

תסא

והנח יאשר הקמות את כבוד מקרא קודש שנקרא חוד מ כדאסריק
כחמגה וק פסק ררמבם זכמ ש כבר בחי אות ח"םהי  4א) באןך בלהי
 ,7ש בדבר ט שן ת מנחת איעד (חיק נ ןי ט) ע" ש ולי  4באבות כ*
ב תםעי' המדד טרד
את דמקדזת(דרכינו חך ט) אץ 14חיק
מר בד ממדת שרעמותעכ4ש זכי דטככד את שרמצר4 1דית יוימעד
רמב-עורו בק בערב
כשתך חבו רקחי
מן ב
4אאצי
עב אברכך שדא צ
האטש ם עדי עד מאגצב ב
עזש  11ואך טוב סעד בבי
אשר כקשת'יתן 4ך דסנמד אז עכפ מנתבעוז רנהיררי הקרויתישאוי
דנצ-בעדירצעיר ומשום 4א פ4זנובו אך
יא מנעי דסכמד אשרנודע דנדר דגדזר
גס בדרך מכתב עוז בגדון ד דן אי אפשי ואזן באפשרי וכמו מאמר דעזים
י כאשר אפרום
אור יש דבר או אין בורך או 4א .וע
זכתחיי טראש ור קרוב מראשית רשנרימובד ארן אשרעיני ד א בדזכו
באדנך שם לא נמצא שום א"ש מישרא 4שיניח תפילין כבחודמן וכמ"ש
בסידורי דאר" ז וכאשר נסובב שם מן הנוסים כן מבאי דארץ ישם
(בניותינו) גדולי רדורות מכף דמפ'נית ובזד דשתוו כוים שאזן מניחים
כ4ל וכמ"ש באות חזיס שם ונם 4דבד'דציונים ודעימי" אשר
תפי4ין
עמהם בנחאומדרשישס ותבואו ותטטאו את ארצי גכ 'א ניחום נחידש כי אין
מניחיו תפ'ין כ 4דשנדכ"י וגם כחו  4בארבע כנפות הארץ אשר נתפזרת
בעונותינו הנדידוע שהספרדים נוהג ם כד מרן דב ו4א נהו תפ ףן וגם כ'
הם או אכותידם וזקניהם תחת דגת כבוד
החסידים בכ 4רסדינ ת אשר
רבינו רבעש ט ז ע 4א ימחום כ '4נם הפרושזם (אור נקראו כן) במדינות

דיר

טעי

יערם

י

יהום.

זד עשרלו מדלכ ס כדגר רשוד לכל (פש רן כאופן דערכתו ורכרעתו ונועם כח כחו ואח
מקורו רערד בנ"ע (וצא לאורד אז בשנת ת ש ע רד ה סו ר שלמד גאלדשטייןנ
שד משב ק אצל רכנו אתו של דרמו"ד משד גש ול עם ש ם קצ"ב)
ובאן דמקום לרער על א זד כותב ספרם דמושאל "ם משרי ם ושועל םילכו בו
לדתלבש בטל ת שאנו שלרם ומאג שנדפס כתבו ולא בושו ורעתיקו משםדן מדמקורוח
וגס מדמגדגים עימן ולפעמ ם גם בלשוום גתבניתם רץ בשנו רשם בשמו של נושא
רמעדגד שלו וכן לא עשד ולא כל דרוצד ל טול את רשם יבוא  1טול ואפ בכוזבת
חידושי תודד אן זד מן דמדד ק ו במורגםועניו קודש שאן לך בו אלא מקומו ושעתו
מביצא בגד שדדפ סו ור עתר בא סידור לר"ת שבחץ
כ ואגב אמרוף לדודיע צערי
(מדאריז"ל) עט הגדות צב תסארת וחסרו ורעלמו ד12ער ודדקדמר ושם רמחכר חמור
דקרוורם רמחכויט שם ודברתי עם דמן ס אשד חח" כל דסידורים רנ לבי ם מפוים

יד

(וואלנער) רושלים ושאלת 1ד תכן לעשות ככר ורשיב שדוא לא ררפיסו דק
כת
שר-א"ר מב ב 1שסז צב זזידאנסק ורנס לי להקן ולדגל ם את רחסר ומאז ככר
אי
עבר קצ ר וכר ואן קול ועונד וכדי בויק (וע כרקדמת שו"ת בוכבי יצחק ח")%

"

אגרות שמירין

תסב

ז" 4יא ייחום

וכשיפתו ואם
"יטא וכר רסוסים תחת דג %רנר"א מווי4נא
דאשכנזים יניחוס בחור מ בודאי א"צ ויא יועילו דבריךכי אם דמד באמת
אשכנו ם יראים א צ ופא ישנו ממנהג אבותידם רטבים ודנדו4ים ז* שהניחום
ואם בשביי בג הם ריא כסנ בזד מקו ם (ככעספכי פעם) מאמרדעוים בשם
דצדיקים כ אשכגד (ת ח  1רפא) בסדנוחינו נוד דאות נראד טיבם כי אם
המד יראים באמת אז די בנידם ת חזחסידים ואז ממילא 4א יניחום בחוה"מ
ואם ח4 1ריפוךאז בנידם צאו מנדר דתורה 'אט 'אטואזח"ו 4א יניחוםבכי
השנד וממלא גם 4א נחזר מ ואם נשניא איור סדנדוים זמינים כגלופותיך
י דאמת אשר
מבני דשורים או זקנים ובשכים בוערים דמך בודאי 4אידדוע
רחוק ם ממנו וקרוב ם יותר יארבער אנות נזיקין ש'הם פניות גאוה שקר
ונצחנות

וכאשר די 'ך סאתי גס בתור מכתב עת יחשכו כי בהחיד מאתי יצאו
רדברים אם כי 4א ראית דקונטרמיס שלך עד דנך יאשר בעד" דנך מחשובי
יתגברו יותר
הכמידי ישיבתנו חרבת (דרכי
תשובר)ינשימםונבדעושדנרים(ובבזעדרךוע
י"עיכוב דגאולד
מרם
בקנאת תרדד דשנאד המרמת את דע
כנודע כדחז ובסד ק)עכ בדאי יחוא ת עדיף מלדדפיס מכתב זה בכי שום
וחג כא כגז
ואחתום בברכה מרובד מען דברכך רנ חותם בברכד בכפיים מאת
רשמים בשמחת צין וירושף ם כמדרד דירן ושבתא סבא וכוח ט יאיוש ט
שנת גאווה וישועה בב בבי
ידידושתו ט באהבה

י

י

שיג

חייםאיעזר ,שפירא

עא
ב ד ום ב פ ואדא תרצכ מונקאטש י
כבוד ש ב דירי דרב הדג דחריף ובקי בה ת ותיק וחמיך יקרונעיד
שי ם א רב מעיר
בנש ק ארא4ים ותרשישים סוד ר
בוקאמעועווץ וכעת חתה בק טאקוואאי
שוכם ם דננ בתשובה מאהבה הגיעני הקונטרסים משפשול שכים וראיתי
כי רב חי 14הירדבים התימודוישדד עמקים ומפאתירצוני ההשיכו אםכיידע
כת ד כ רננ מונע א"ע תגמרי מייתן דסכמות וגם וככתוב מכתבי תעודה
כמלים דסכמות דע חדי פשרי בימים ובשנים דא'ווהעי בזד רק מפני כבוד

יחיאיפריכי

א) מכ"ג רלז נרפט (בשנת תרציד) מם משברי ומ ורוב פתיהר לספר שלזלול

שגיס

אגרדוש יטפירין

תט

י

יירירות רקרובד יד עמו יע 4ךצ4יר
דתורד כמכתנ ברב -ברכת א-ב-
 %,במת רת רד וכד יהדן זייויןאסייתים שי הזרד 4דזציא 4א רד
.%שב בכבר " %מ ןגק ת ברב -רוח ת עד עד ב אגצ א בב בכי
ואיטר כתב כ דנדו ?צמערעי דמת%קות בנט ב ומחו דגך ק סאטןא דע
ננ גם אנא יצטערנא ע%שבעותדי בדבמהת שדוא ד ר נתן %ו דס:ס-
? מ בשמעי רבשורד דואתבע ד ר בעץ רדה נתפס
דא שורי גחנתי נם-
רצד ק ד%ז ודברתי קצת רב ג בר בתורך בננ -%ובנסתר חד מקרוב כתב %י
כש-גע-ו רכורינו בעזרי שנ-פס זד ?קרב ונם
מכתב תודד באדנ-
ית -אמת ?ירושליםע ד ק ןעס '2,ס רע ודרוךשדמצאתי %ו קיבור ברחבכ
4
ע
ות חביז~ ובו
ממני די יט ז'דבח' ח 1מ ש' דבר ם
בכתביקע דפניי
ה בקרוב ברחמים
ובצפיתינו בפינו בבי ינחמנ כשזב עב גת %צ תה-
רב ם
ושוכם ם דננ ע ב דיר דוש ת בארב- -מחכי  4גז"ד קרובד

י

חיים איעזר שהירא

שיד
בד ד ג מזן תרפד סתקאטש עא
ק דטפואר שפר מד ר עד ח קר דערך סו ד
כבוד דינ הרב רחריךיב
ש כמם שמחתי ט בכ9
פנחס זעי*ג הכהן
דנדפם ס"4 1א רא רא
,תש בת יקרתי דראשץ ם דשנ דלענ
רגיענו כ4י אך אין נם כ ?ס 4א גדרת כעד זד כסד ש4אייתן שום רמנמ-
גם אשר ידפיסו מאג תם גדר ערם וי %משום יא פ4נ מטעמים נגעים
ונסתר ם אוטר;מד .ובעת יוגבר ח בוא נדפוסנודריי ישיח  14זאשיכ מחירו
בעזרי הנם כ ככר יש %י כטד חבורים קטנים נדפסים בזד ע 4קידוחו -חטר
דש תיעזינו בב ו ד אור ייבנה כאור רחמך וכן נזכך 'ביצגם בבא
ידדושו ט ומוקרז

די.

.דזנ

י

חייםאיעזר שמירא

א) מספד זדן אור על ענים קידהש דהמר (נדפס כשנת חרפ דן ~יעף מש ל ס
קל ר] אגב ארסוס כ בלחות (דשנת תרפ ר) שדדפיסו כולל מונקאטש ועשרד גלילות
נדטס נוסח קידוש רחמדכיר דללו ד,ו מן רשם ם ום חק נתן ולא ישכור רריה
מדכן ומזומן וכו ברוך וכו עושר מעשר בראשית למכצח נטמור לדוד רשמים ממפו-ם
תר א אדון וכו עליט וכו

פ1גרווע אספירין

חסד

שטו
בד
תרי ד,ירד חאת ',ד בכף שרא' עש
יעקב ני מטאטנאר שמדפים" ע-דפי ן-מ
דמופיג ד רא מ
אבי
הממזם לערת דדברת דם שם מדוהס
ידרמכן ע 4שה"ש ותר
נדבר לבו 'קרבך א4
גמצ"ם עבז יאשר דם כז
דסכמד תם א?מ שר דמסכי
דמ4אכד 4דו  4תע' מד לדש קרש ס כא'  /כ רע -4חז קיר  ,ש מצוד
אל
בודא קדוטת
כתבי
4רחךקבייקח ברכך תל בחי
קרא ויעא4נכטי ב ב
 .מי 4דן סב זגשע 'נצחם בס-רד דידו
ראפר ג ,ע'נו
בכס ס באעד ח א פנתם תר/ג מונקאטש ע א
פעם מקבדאי 'דמכז ד

חיטיר

יפ

חיים קעור שמירא

שחז
בד לס

א טוצשק ד דחמכד תרצד מלאטט עא

כבן דינחבבי

הברחבוךם מה :סםמ רמאיךנ ",שכטס
עד עד ב אגצב ב

דננ 'רער את אשר ראועל מד עבד בקנטדש ,ד מצתאמנת
דשי שקעץ  41קט כ וב טעם אמנם מדוע 4א רגא מש אאסור ז  /בדרס
אמתה (ררך כרז דרך נפ'א מד".שב ד דרמב ם מדשנת ררטבןכי באמת
דאמתר 'דאמץ ש ש ארק ד א מצר פרמית אב' דע ש ט א'וק -יא
רפויית ואיגר במצות תריג כ ב4ת דמצוד א" ,ום לצן -כמדע ועי ש
באורר דר ?. 4מצור פרט ת ע'עז 4תפומ במצ את ד ריקא דרך אמונד
דרך חק רד דב רוד כצד רשכ"עיז מד
דמקובי ינו מאבות אבותינ
שכתבתי בזר במצ ד זאת בם ה -מחברן נם מ"ט אורות ט ט דראב ד דשגד
ע 4ררמבם בס שחושב שיתעז דוא גוף ובך תסונד הו ד,א בכ '4רםנים
 ,ן בדכרינז בר ח (מדדורא ד אות  ):מ"ט בזד דבר אמת מרבנו הקרוש
וראו ם דדבר ס ים האמרם
מיוב'ין זי"ע אשר הזד רחחר ברוח קדשי
וימי ראורד יאירו עלינו בנזר ישועות אורד וסמ"ר טכס ם בבע ידידו

י

יא

דוש ת באדבד

חיים אלעיר שפירא

א) נדפס גט סאסאפאלא תרע ע
א) דוש דד"ג סו ד מא ר קל-ן שב דרבד שמם באדלד של תורד בעיר א רעל
אטד ם יופלא כדררי דמדום ודשף,יורין רם חולדות קוסואל ג"ת נעקד"ד ס  1טית

הגז"ד

אגרות שפירין

תמד

שח

עא
ב ד א ר 'י,ם ב ,ארא תפר ח מונקאטו י
כבוד ידיד .חב כ דרכ דהרך וכק בה ת רא ושים ומושים יכו
חכם סיר חמר "שפר כש ת סיד יעקב פאבער די יכטם
ריעף .קרת מכתבו ם דקעטרמש מדר ס שפר א ואשר דקשד
הסכמתי תטהתיכי 4א דע כת ד דרכ .זד"
 .עשרד שנים ש"א ' תן שום
נחת
י חכור
גדר ואתו  407חד מד ישא ברבד בה4שא-
דסכמד ואך אכ
ורווחה 'רנות בתורת ד תמימד מרוב כי כשיבא טובך דשן ורענ ,ונשמע
זנהכשר כס בב* כנ נשמע ונראה מבשר טכ גצ בקרוב 4עם בג דדוש

עי

הטוב כאהבה

הייםאיעזרשיתירא
שיח

עא
נ ה יום ד שמות תרצא מונקאטש י
כבוד *דינ ראברך כמשמעו דדג דחריך ובקי  11ח גדי.4ם וט ב ם
יכו סוד נפוציי הכהן פריעד די ") שובט ס בע~די עד בכי עד
כיאת ימן בקרוב כבקש
דנני בתשובד מאדבד ע %מכתבו ד קר ואתו דס'יחד ע 4מניעת דסכמתי
[ע' מנ"ע שארי אורדן כאשר כתב מעצםכ
.נורעיכת ד נדרי זד עשר שנ ם
ן ואס פ א
האו" .יותר שאינני נתן שום דסכמד גם ע 4ם דראשונים ז,
י דראשוג ם ומכנים קנאד וטנא -חו ב1
אשנד בזר אז דננ טואטא 4עזע
דאחרונים על אשריא דראחי 'דם חטיבד מיוחדת כמובן 4כ 4אכן נחמדים
.
ר
ע
ש
י ד עמנ
דבריו וסתקב'ים כימינו ומתוקנים ,דיות
אורד 4חי תירה .ה
להוסיף אומץ ו4דגדיי תורד ו'ראדירה ייקרב בנץ מת דבה רד
ת אבות חק בכח מ' דסיטב בדיג ש
ורנני מכרכו כהצחחה בכרע .זכו
כ ד יד ד שוע ם כ'ונ ח כ' הימים

חייםאיעזר שכנירא

א) (טארנא הרפ"ח) לדך נ מו"ר ר משד סופר בדד ג יעקב שלום סופר
מטאפאלאטשאן ר אב ר בק"ק סעודכם ואח כ בס מא פירעד נפ בן ע-ז שנים ז אלול
תרפ"ח
א) די אבד"ק פאוולעחיץ ורנל"ל נס של רגמו-ר עקב מאיר גץ אבר ק קאפ ש
(נפטר כסלו תרצ"ד) רו ל מכ"ע חד-ח שעוי אורד (תר-צ צ נ) וגפ ס כאר משד

אגרות שפירין

ת15

שית

ב ד ' -סדר דנני מתןיו את בריתי שלום תרצ ד מונקאמש ע

א

י דכהןנ"י פריעד ,שוכנים עד עד
כבוד ידינ דרב ובו מנפתי
מיאנו צ בב"א

ראשית רבד אידיעדו כי צר ל סאזד בטמע דממתה
דניענ מכתבי
מפם דת חותנו דרב דנאק מדרגם זצ ראבדק ק מיראי ,םן") אשר הי
עטרת תפארתקנייתו ונם במדינד יעזור דשי ת ו,א ינטע עוד יחוד ושבר
נזכר ,נחמת בץ בימים-אי בביאת מנחם וכונרירושיים ד יעורנוויושיענו

י

בב

ידידושד ם כי

דיסיס

חיים א-עזר שפירא

שב

נ ד תדיד השורה רזאת יעד יהמוכ 1דרבני המופינ הו ש החסיד דישיש
ףשערייפ ני מק ראזוזדאב אשר כפי הכתבים שיש 'ו סרבנים
סו דוואי
גרויים מגאי ןען דוא ת ח טופ'ג וגס מצא חן בעיני ומדפים ספרא) חי
בפד ק ומצור יקרנו ולתמכ בכי מקום בואו ובזכות הצדקר נזכד יישועד
וגאלה תוך אמוני עם מגרד
באעד ח לס ד בדר ח תמת תרעד סתקאסש יעא

חיים אלעזר יפפ*רא

מד"ק (מ ראל ורץ חת1לחחמ עטש כס שי ט) עם פאר למשד ח משלו עלד
כעקד ד ר ד
א) דוא רגמו ד משד נדענערנעד (נפטר "ב חמת תרצ ד) כן לרנמו"ר שמחד
חים ג"כ ראכ ר דק דנ"ל (נפטר כ ט טבח
וחתנו של דגמו ד נתן נטע סג ל
לאס"א ז-ל (נפטר אדר חרסז ובעדם ס כנףתררענ"ננ
דירש"ס) דרבד מח ח נרמסו כדמכ"ע
אדרך (שדו ל חתן עי מי שי"ח) שור תך פומרח תחח כקורחו

יפאו-

א) רמזי הורר ותלמידת זאנ (מונקאטש תרע ד) ער"ח ומועדם (ומביא שם ד ת
אשר שמע מפ"ק מצד ק ם מחלםדי דכעש"ט)

אגרות שפירין

תסז

שכא
ב ר ם א פנחס חרפ סיגקאטש ע א
ב דבהור כמכד כי טהזיק ברכך חתן
כב ד ד ד קב ב כנפטי.ב
דגדוג בתורך
תמים 'מעווותדויך וגד" -דרף זבק בכי קדד ת
ר-
ובטס זפזסקס גדע נ ק ד ם 'עבה ותדיד טסן שרק טסו בו
טידנפע,שלסה ןטייסםעלקדיזבשיכטם ראטישיבתמומעחר
ד

י1
תירדט ד

י -קתסרס ם אשר
ק עד שאיתך "קשתך יתת 4ך סכתם דסכמדע
י טונה דדפ,ס דן טדע"ך זד כסד שמם אשר גדר גדרתי
אחד סדפט וערדע
בעדי ואינני שר דטסכי םיה ב ר ם ולא רורמנאיםרים ורוא טצור שאפשר
כ4
יעשותרע אחריט דצריאיןבגייד,גו ויא א 'צאת מגדר גם ידראוים
תלמידיםדגיגים כמותך  -ע -דד דוסים כמצמותם תם עדידן ,יצדקו לן'
רואת וסע ן כשסו :ן  -א נטע שעשועים כשערע דאוריתא יפיפויא
חריפתא ומעם זקנ ם בו 4א בדרכ געורים אשר יקראותירת בחורים ובעזרי
א) נולד בשנת חרס-ג לאגו ררד ג סויר ד רוד (ע ל ס קם  )1וטנעוריו ד
חריף עצום וב חר"ת בדרבד רחומים זד ראש כיש בד רבת ררכ חשונד ציחר עם
ריעו ועמיתו ררג ר צג אל מלך בן רר ג אבד"ק כערטש ודמו"ל רירחון תצא חורר
ד ר) אחד חתונתו שם כמד שנם עד ת אצל חוחן בע ד קדעגיץ וכשנח תדצ ג נתמנד
לוום ץ במובן4יש הכר ס נמצ שישון מ חרו רדפ ס עוד ב מ בחדותו ום דרך נשר
ןעמשל ס דג ח) ס שלחן נגד צורר ושם געקדד ג טת חש"ר ד ד
בם נסע שעשועם רנ ל בס א כחוד ד (באות ז) דאריך כחק רת דקרמונס
שרביא דתיומת ררשן (ם ק ב) באשת אל לכי עלד אל למרום סדו שתדא מותרח
וברשמטות שם דביא ח מדביי רבינו וז"ל
אס אשת אל ד חד מותרת שמעת מפד קדשו של מווי דגרול
רכינוונשעכגקורלדרחקיוי
ת דקרוש מאודן של ישראל שליט"א אשר עוד כ מ בחרופן ברינתך
רגא
נבו שיהמר ועיר נדבר חדש שלא די נ מ לד ש בור אז בלל דגם אס סומר דדא
שעלך למרום כגופו (יפלצו אח ב ודמחו תחת גלגל תמד כדאיתא במדרש ומוחא
לספרים) רף כמו מ תר ומותרת אשהו מ"מ מ מעיד ע ז לדתיד אשום אז דלארי רק
א ראט אל שע שד באותו מעשר שעלד למרום וע א עמן בעדות אשר אסדיק
עיככות (דף פ"חע"א ,מהוך חומר שרחמרתעלי כסופו גואם כא געלד אח"כ אתר נותן
מ
עלי סל רדמתם תצא ודולר ממור וכרצא מש"ר נאמן ור"ת בארם שסט כדרך כל ארץ
שאס יבא חח ב רמת ברגל  1לפג רם ד דוץ נתברר למפרע כי ריא אשת איש וכס
ממזרים ע"כ בודאי דייקא ומסבא ולכך ע"א נאמן משא"כ כאלירו רנביא גם אם
ממדושמנרישנחשב עליהו לרתר את אשתו מ מ בע א אך ברלין לדתיות נם אםדי ידתיו
רגב א ושאפיינן בע"נ אסו משד ואדרן משום דלא מדימם אלא נזד"כ ור"גרי צויך

תסח

אגרות ששירין

כבר נודע שמך מה-ט דדשיח סבים ישרם אשר ראו נבן יד('ותס
י
יים
בכ
(י שיחן ש" מר
'י(י אטר 'א אפיק זטמך בז -ומאוד שטח נבי
בעדי בראות פרי תועת יטיבת ישיבר רבת בדילות ומדם תצא תור-
ברוח טדרד בעזרת דבורא והיתד,כעיי דדרד נזר תפארד ויא ת והדוגמא
בישרא 4עד בנין אריאי נב א 'מ בראש שימותגו זאת חד ת יב מ ובתורת
ד אירעיניג יבכהענינינו תפיר,דש .תכ'דגטיעיתשידי נוטען די
כמותך ש"איביש דמעין ויא קוץ ראיין כעשות פר יסעיד והטסה בבי
ויפוצו ט(ינותך דח צד
וענינו תחונד בסדרר בימיני בישיעות ישראי בביאת דגוא'.בני
ן אריא"
בכ א

.תם'ת

.אני

ד דושתו ט באדכר

חייםאיעזר שניירא

שרם רק דטעס דד-קא ומנסבא פן תכחש והאסר כש כא רמת כרגל  1משא כ דכא
כקזיבא ברגלו לפ( דב -ד לא ד ד מוכחש רערות שעלר אז למרום רדא בא אח כ
בלבוש דנוף כ פ לפ( דב ר ומרנן ורבנן גס באחנלחא כראתו-גן בש-ס כמקומות רתוח
וא כ לא חד ר מוכחש למפרע ומכר ג ל-ש ריקא ומנסכא ושוב אץ ע א ואמן לדעיד
לרחיר כנ ל אך עיקר חק רת רתד-ד דוא כנפק מ לדודות שאם המר א כמו אל ובו
ררי באמת שנ עדים או שלא חראר עצמו באזרר שפיר חח ל דספק אם אשתו סותרת
או לא וכמבואר בכנר ג (ס סו-ב) אלו חוכן דברי קרשו דערב מ ומחוקים לשוסען
ודנד לסוס ש טה ר יגס כירושלם רהי"מ שמא נע17ד לו נסים וה אק להמור ע ד
רב מ של ט א אך אפשר לוסר דע א ה-יד נאמן בעדית אשד רא לעולם לא ריר
מוכחש דא סד נסים נושד לו ובכד-נ ככד פקע א שות שלא כמקום בום לשיטת רב ח
יצחק ודשו-ם דמובא בדברינו בסרם (ד' כ וג) רז א שררי באמח שיטת דש"ס כבלי
דל-ח למעתד נסם כלל ואפ למד שרעלד מרן רכש" .דדיכ שבאחי נס ש ס דילן
סוכר כד רושלם דרי כאמת ככר רוב ח רוא דככד נ (אפי שלא כמקום בום) לא פקע
א שוו) וכמו כשארכת כזר כסרם וא כ שפיר שיך דייקא ומנסכא ודו ק
אך זאתיש מקום לדעיר קפח ע"ד סק שליט"א לכח4רד בסד שדעלד דגכי אלידו
ל-ד ע-א נאסן משום דל ש רייקא ומנסכא וכר דמנא ידצר ריא (אשח אלי ז-ל) שיבא
כחזרר רחראד לפר סרנן ורבנןי אם לא שנאמר דבאמח אהד מים היכף אחר עלחתו
למרזם כבר דוסיע כדגלו כטוכן
עוד שמעת ממר קדשו של סורי דנדול רנ-ל לרסתפק אס ר סחריכימ אז כארמת
ד
זל
אלו ברגיש שלא מעם
ואנילוח אחדי א*
דסק דסנדא נואר דשא נאמרו דלנו"
טעם מיתד וקכורד ומר שמציע אלישע רואר ודוא מצעק אב אבי רכב ישראל ומרוציו
רהנו לצער לככו שמשלד למרום ונעלם מאתו (ולא הכד לראותו עוד רק לפרקים) אכל
לא בו-נ אבטלות וקריער אך קשר דדרים
נסדא מפורצות מסו ק (ד' כ-ו ע"א)
שלמרו דיג קריעד מאלישע ודרי תצלו ל* רה -מדג כלל קריער ואכילות וא-ל דלמדו

אגרות שפירין

תסס

שכב
כ ד יום ב ואתחנן חרפ א מונקאטש ע א
כבוד ידינ הביכי רמופיג והסיד דאברך מ סנטה יוסף בי חי
שזוארזא)
נ-ט סבנך דנויד שיחי 'אויוש מ
דמענו דםג ואכרך אתכם בברכת מז
ש' א"א ותגדפו ותורר ולחופר וממעש ט ודנני
רשי ותכניסו
עמעאי ה ביום טהר בביקר רשכם ימרחן מאדיענבאד עכב ב שיחיו 4תרופד
י רמי וגם
בעדי ותקרא שם בנך מאר ע 4שם חותנך כי דיר ירא ד בי
לעשות רצון זוגתך בכיבוד אבי ,יעזור דשי ת שד 4נדא מבא באיזו מ
ידידושו מ

עיר

בברית.

חיים אץעזר שפירא

שבג
בד ב נח חרפ ח מדנקאטש יע א
4הנל

דגיענו וכן עץ אביך ריקד ררבני רחסידדי  1שדי פד בימים האחרונים
דסוכות הע 4ט והנני בתשובר מאדבד בברכת דשנת מרובד ישוקד ורציחד
וכסס בב" דשי יעודינו ונשסע ונתבשר בש ט ומץ ונראד פא"פ מתוך נחת
והרחבה ובישועות ישרא 4וביאהנבב"א
ידידושד ם כי ריסים

חיים אלעזר שפירא

סקו*ח סר נאלידו ר(ביא שלא שלס בו מ תר וקריער ד קורע מכש-כ בשאר כ( א
ש"ת לרם צעד פיחד וקכווד ז"א רלא מצגו ללמודי"ג מדות בקו"ח וק מרתורד ולא
מד-ק ר"מ נניאיס וגחונים א"ו דד נודגעלי קיער ואכילות אך ממילא צ ע למאן
רס"ל וקדיעד מד ת ריש משום רר"ק כד"ת דמי הולא מדע מרכרי דה"י וזל התעדת
(ד טו צ"א) רתילוק דיכא ודנב א מצוד בדרך צוייד
ו רוקא מד"ק כד"ת משא"כ
דיכא שמספר מעשר שד ורתם באלישע שקרע אמץ אל דוא דק ממסד רכתוב מעשד
מ"ש בשו-ח מנח א ת א ס ס"ז ר-ר אמנם ובגמאו-ח ס
שרי וא-נ אים כר"ח
(וע-ה נודא לא נחגו שדוש של דגוף שנלכד ועדין צ"ע עבד ק
תוצ"ד] תב"פי-ל משילו
ורמח" חצם יחיש מ שש ומנד לאק דמכשר כיאג"צ ושמחת ירהמלם

ייק

א) של"ח "ר תשב ד של רד-ח מו"ס אברדם ירוד מאועהאר (של"ח ס רסן
תשע] מן דר"ח דמפורסם מלסכיי
די צאנו מו"ר מודני צב ז ל ססודט

אגרות ששירין

הע

שכד
ב ד יום ד נצבים וי'ך חרפ ט מונקאמש יעד
'רנ' כוח ם כסנ"צ 'אוים א בוכטה

דגיעג מכתבך עם דטועק דרצוף חטשיס דא'לאר ודנני בתשובה
ך ככס ס ויתקדש שרם ע 4ידית
סאדבד בתודד רבא ורחיב ד אתיב,י
ובשנן אובד ומבורכת מעתד ועד עגים שנת נאויד וישועה ב ב בב" ונשמע
ונתבשר ב ט בכי בקרוב
דיקר דנניד מ דוד דיו והצ'חד וכס ם
ופרן ברכת רשנד 'אחיי
ידיד וו ט נארגה

חיים אזעזר שפירא

שכה
נ ד ב יג מדות תרצ ד מונקאטש יעא
שובט ם 'כבוד ירדי ררב רפיון סוע ד בו שייט א
ברך ,קחת נרך אשכנו גס ברוב רמרדזת ביסים דקדיש ס ראינו
ברכת דשנך 'מוגד תתחדשעיינו בזד 'עטרת תפארת 'בג" עם קרובו שגת
נא,יד  1שוער קרובה חותם חיים ארוכים וברוכים בכי
ידידיה מ באהבה

.י

חיים אזעזר שפירא

שכד
ב ד יום ועשק י ב תשר תרצ ר טונקאטש יע א
כבוד ידידי דד-צ הו פ בנש ק צטרת דארז ובו סו ד סשה ,צטדאז
שיים א") ברנת גח ם ושנה סובר ובוכטה
ו אשיבנו ברכת השנהיסובר בכרע ושמחת תנם חותם
ברך יקחתי וברךי
בתוך חותם טמא ועך אמתי עם ממ"ד ושמירד מעופר ישוער קרובד ב ב
יד דהם ת וש ב יברכו בכן ם

חיים אתעזר ותירא

") ועי ין

ס

אגרות שפירין

תף

שטי
41נ דאברך רחרף קנקן חדרו 4:א ישן ענש ק דחס ד רא ושיט מן ד
ארי' ראבין ג בא יפנ דברת עמו דרב -ג עמו ברככות
ראיתי שד א מיא וגרוש כתורד לפי מעט
קשבנוועתז1ה דנצרכות 4כ' מזרדייד"
יורד יורד ידן ירץ בכ4
מקנת יכן -גני ס מך שתיידי ל4י
ביר ראד ו-ננ בטוח שבעזר ת זכות אבותו סייעידןישיא ארע
רך
די
דבר שצר
תק"ד בד ראות 1ו"א צא מתחי דבר שאינו מתוקן חו אך ההיותן [חסר
איוד תיבות שא א 'קר ת] שיליין תחרר בצו ובמפרשים יכמ-ט בתשו

חי

ישראי

"

שבוי ואז ורד ווכין ישיך ע4יו
ידבר ר
טמע ,תרי י "לד -באעד ד אוריום ד

"אבי מדוראתי

נם דמהדרים ודיראים

ץ ד רם ,תרסו מתקאטש

צבי היר 1-יטפירא

יבטח

בר עם  -כא "סבי תרצב טגקאטש עא

כביד ז.דינו אנמש ומברגו דחביב ס יד קרים מיפינים וראים
נדדרים וו ח נדיבי עם ד דע בנעמים בכי נוב ס4ה עדי עד

ביאנצבב
דן ידעתם כיאין דרכיייתן ויתרוחמייצות יפזר דנוצות זוית במקומות
ארי' נא
מאוד נחיצותע כ אבוא במרוצות ,בקשת רמוכץ חרב מ
ראבין ,אך ירשום דברים אחדים כי דנדן ש ב דרב יחריף ובקי ץ ח
ומוטטך 4דוראד עודמכ"ג אאמןר רבןיני ישרא 4בע 4דרכי תשוברויעפעיי
בם שיפנ"] והוא נכד דקדושים אשר בארץ דתיים וטפידן אע חים דמד
מארי בית ישרא'זייגינו דנד ק בס יששכרזי-ע ובנו הקדושבעיידעי
בינהזי-ע טיאגצדופ ומדנר"ק מבוטשאמהם דמע בע 4דעת קדושים ומצדאביו
ז" 4דזא מהגה ק סרר צ מטשארטקוב ומדרגם ס'ינסקא וחותנו מהרי
מהאמבורג וימעיד בקודש דור דורזי"ע וכעת שבתו ודירתך בכבוד בוויען
מעת דמ'חסד עד עתה ודוא נאיץ בגודת רחובות בעניות דדור נם בעיר
הגדיה שם ובלחן וו אדחק אין ,שער וטוכרח עתד יזמן קצר יבקש עזר

ישיאי

בע.

שי

דט דקרך ר לפנינו עוד אקד מכתבים וע כ קנו מקומם כאן בסוף

אגרות שפירין

אי

וזכות אבותיו ינן ע 4כי

באיה מסעי נא מאוד 'תמכו רסקיו יתכבדו
דמסייעים עושים ומעשים ונזכר 'ישועת "צרא' ובגיגאצבב ושוכם ס

חייטאיעזך שפירא

שכך
ניד

כןבאיפת דמוכץ ראברך ררב דחריףובקיוו חיא סוה משהיתיידה

י כור המבחן נאשרירצו במעתו
טרני'ות נץמסיניווער וביקשיהעסידהוע
יסורר צדק בעדתם ורנה בשבתי בק"ק עמל זמן,מנים ובכייום ויום עברתי
אתו בעמק דלכה בש"עיןד ה א וגם בדף נדך ומקואות וסצאתיו מלא וגדוש
כפי מחזיק ברכך וטיי,תי אתז ארוכות וקצרותונם בשארי היכות וראיתי
כי ררבד מקנחו בעוצם בקיאתו יורה ורהידיןידין ואקוה ברכה מרובה
ושיים וביפז
יום לסדר התיצבו וראו את פרועת ה תערב מונקאמהציעיש

חייםאיעזר שפירס

ים

של

ב ב מרחשות תרציע מוגקאמש יע א
בד
הן אין דרכי 4גא במליצות ולפרוז רניצות בראש חוצות ם בדברים
הסזכץ
האברך החוש
טקוצות אכן הטייץ השיאנו ומבשרך ש' תתערם הע
פרענקיםדיוסעידתן ירחטלים תו
רסופלנ הונובו מתה יהושע
שהוא נכדוכ"מ הקדשו הרב מזהר ר יעקבסמעייץ ויתו כן הגהק רבן של
ישראי מראפשיץ זיוע בעל זרע קודש וזה מקרוב ום4פנים היתה שמש
דדחק ושערי דמעו ת לא
רציחה ז
אשררחבהוכעהליו ורעותבדצרנולתחיץו,לכצןאתכללחהומיסליימעפהי
ו וסקרבהו זכות אבותיו הק
ננעלו
ול רנני תהא מסייעהו חכות הצדקה וזכותא דאהיק תגן ותושיע געהע בכל
סייי דסימב ונזכר בב 4שיכ קוסמיות לארצית בביאג'צ בקרוב ושוכפיס

ישראי

עי

חייםאיעזר שפירא

ץד

תיבות שלא רי אפשר לקרות ציפוי

בנקודות

אגרות שפירין
שיא

גיח דין צדק דק"ק ארסה

בנד יום ב ים

תעג

סוגקאטשוהגיייות

פסק ביד"צ

לטמרני בדרך הזה תרצד טונקאמש יער

נפסק עפרעד ק בין דני תרי צדדים שבאיםעי מוענים בכח דרשאר חיא

הטד הנאבד ק אונגוואר ורבדצ דשם רי 1ומצד דשנ אייפ
ייראשי וטובי
ואר (אוזשדאראד) ע ד דגק,ד שנעשר שעש דהיתך
הקהי דקיק אונ'
4דציאניסטןגימנאזיום בנית מיעצות דסאיאן ש'
בידם בכח איסור שי תורד ודמה דתנצלו ובטענותריז-ועות שיא ד יהס
באפשרות יחזור כבר מהרשות שנתן דראד ק (רפרגזעם) 4רציאניסטען ע'
ככד גם שפא ברשות דרעפרעזענטאגץ" ,ודמזעמם מצו דרג דוק זדנדצ
ד  1סתרו טענתם כ עבזיאדיו רשאין 'עבור עף איסור דרב מרא דאתרא
ואחרי שמוע טענותידם יצא סאתנו חווד נכח דתזרד  -כי שריר וקיים
י החייבים בזה מצד דריטוע4יעקאמיסיאן ואור רקאמיסיאן
דקנה ששמןע
י דנביד
הלז כבר חיוו דעתם בכתב רקנם שעשו נגדם כי המד מוחים
ע
רנעשית ומחויבים הסר 'קיים רקנם ד4ז כנד ועוד ור א העיקר יאשר
האקריס דרעפרעזענמאנןכויוהחייטו שיא היתד דם במעי רזה בידיעתם
י זד דפרעזעם
והמה מתחרטים(בעדויערגן)עי זה שלא מהו נגדםאז וחתוםע
והרדפן ודסעקרעטער אכן מירבד זד מחוייבים 'חתוםעי דמראפאקאיכי
חברי (נבחרי) דאקרו ם
ומי ש4א ירצד 'חתום עד משך שישר ובועותמיום דיעות דנם אם אחד
מאיזה טעם הוא מונע אקיחתום וגם אםיא ירצר'הגיד טעם טניעתויחתום
אז יבואו 'פנינו הה ם ונפסוק בעד" אזאיזד קנםמגיע,הסונוףבא"עסיהתזב
ידו 4ה וכבוד אטונתו ותורתו ומובן ממייא כי מדיום וריאה אסור 'עשות
כזאת וכסו שקיביו עתידם דאקרו"ם בכתב דניי וגם בשארי עניני הדת
ששישים יאפרושי מאיפורא בכף דבר אם כי "ט ררימוע44עקאטיסיאן עפ"
חשסאטוטע ,שידם טש אם ירצה דרב אב"ד יישב בראש דריטועייע
קאמימיאן שגבחרד בכי דבר שידוע דוא בראש (האבסאן) וווכטם
דאקרו ם ודגאבד ק טחך

דודשייסעי

חייפ איעזר שפירא

מאיר אג רבדן ואיצר

א) זד מס-ד רוע לק"ק אונגהאר שלפרוור מעשר שהראש רקרל מדשתשצחי וכל
רחיעצות מחגר דקילר סק רשדח לדציגרם לושהסש כאולם של מייצו
א רקרל
ולהתאסף ששם ואחע ומ קושחן לרם ד חג מסעת כממשלי

(לים דהייסרוח מש-ט)

אגרות ששירין

תעד

שיף
*
,.

בעזהע

יעשותרצין יראיו הנני בזה למלאות בקשח המוכז דרב החסיד וכר ם
פרדי היו" דום צ דק ק האימין אשר אסף וקינץ מאמרים מספרי תלמירי
יע דבריםחמויעכיןיבזת בני אדם לעבודתוית ק אם
רניט הגעש ט הקדושו
כי את חיבורויא ראיתי הנה אתמחי נברא ידידי חרב החמיד הנ ף ביודעי
ומכירי קאמינא כי הוא צדיק תטיס כמעשיווחסיד בדרכיו לכונתו לש ש לזכות
את רמוןבני ישראל רקדושיםעכ אחזקת חבר כינ סמיכנא ודנני כשורתיים
כהוציא זממוהסיבבכיטוב בעזהש"ת
א4י ףאחיט בגידיקרים 4ססכוולסעדי
עא
כאעה ח א קרה תרנו מונקאטש י

שיג

גבי הירש וירא

גז
חבר אני לכל אשר יראוך בראותי תעודות יקר סהדותאמידידיי דרבנים
דגאזמם טטדינתע שייט א אשר עדותםנאינו מאור מספרים כשפחז דהאי
גברא יקירא תעל מופלג ררם דמאדץ סו ד גגצע יעקג נע מו"צ ריטוב
אודווארי" 1העקב איש תם יושבאדייםיש 4חורהמעודו ורוצך יהעלוח בדפום
חידושיו באנדד והיכר עכ רצוןיראיו אעשרוירי תכון עמו בכתב הזך לקי
ה עמובכי מרעליוויוכר לישב לאיוש ט על התורה והעבידהעדי נזכה לקיבוץ
גלית בב ברחמיםבכיי כץ ומצור רבה למען כבוד התורה ליקח הס בעת
" מעשה הצדקך שלום וברכה וכפש
צאתו מביהד"פ בתמיכה הטגה יה
באערח ום ה דח שבת תרסג מעקאטש

שגי היריפ 'שפירגד

-

-

רטש) ועי"ז שוג יא בלו רקרל לחזור מדרשות שגטך לרם שגזר רי כפניעד בכבוד
רממשלר אגל חרב ודביר"צ עמדו על משמרתם שאמודליחן לציורם באולם של קדלר
יר(אג,ד וגוהי'ט קשו אוסם נקה הסור ושווו ע 1סהיוקו וע-ג
גרסת

ריבי

א) ראסדשטיץ בן לדר מ יעקב זאב ז"ל ונכדליד ק מו"ר אורי פיביל מריכענק
ל מח"מ אוד דחף-ר ת די כלסיד רגסדד-ס א ש וחיבר ספר שלרי פרבמר סוכר
ע-
(על תרל ט) הורת חסד עד"ת (וע ז סובב רסגמד רלז) בית וועד לחכמים כיובלשומש רי
דומ"ץ נראלסץ ונפטר גן ע"ח שגד ט  1חשרי כלג"ח
שם ורי תלמידחביב לרנד-ק
א) דנסויר נטעיעקב כערנעדז לרי דרבדשנים
י סתר נטע נאסלם(מיוקאטש
ופמ
יס
דד
מעל יסב לב זצ-ל (ונזכר כמ"פ בשו-ח אבני ציק) ור
חרס-ג) עד"ת הפלפולים ובו דדפם כמד ממחביט וקח"ת מצבו זצ"ל

יצ

אגרות שפירין
שיד

י

אי

") בעהי א ה 'סבי תר צ פעיה ק טכריא שסיבה ראיתד שנזכה
נראית פני מיכיט המשיח לגאיינו ב כ בכי
אלהא דמאירענניענני כאשר זכיט מהיות צטן התנא הקדוש רמבעהנ
ויע כן נוכח יראות פרי מוב והציתה בכי טעשימ ועמסיה ער רנה ומכה
לראותו בהקמת הצדיקים בראש סלים ונאולים כס ש רביט הרדב 1בתשו
חב יהבאתי כעני בערי בחי עולת תמיד ורצון יראיו אעשה החברים
היוסדים בישיבה רזה ובפרס המרא דאתרא דגאון הצדיק ובו דר סופח
קי*ערסב) האבדקהיאשכנזים ואכתובידייר במעםמירין כדיוסיףח המובר
ונשסע ונתבשר בשורות מותותבכיי ישראל בקרובוקוי מבשר בראש הרים
בביאת עא צ בכ ושלוםוכי מוב סלה
 9שמירא

עי

יץייפושיעור

שיה

אזהרה (ווארנונג*אי
בר

נטך רעם וולס שסטך סיבות און צרות הלכןאונוייידער בעטרטפן וולס
איו ויכער דורך אונזערע וינד (עדנות) וענין סיר סהוייב אויפמערקזטם צו
טאכען אוכזערע ח ברידער אויף ש וויכטינע,סךויטס ווערמ יידער'ייער
גריננ געשעצמ
סיר זענען טגנעזטגמפון אזנזערע חכמים ז"ר בכבוד צו רטלמןיעדע דבר
ו
צ
שבקדושר אךך תשמישי שבקדושר דה ,שבען ווטס וועדן בשנוצת ש
דייליקייפ שווי אייך יעדע ריי"יג שריפמ טדער דרוקוטך איבערהויפט
כלעמליך שמות פון טיזרים מחזורים את חומשים וכדומד דטרף מעןזייער
געווטרנט ויין נישם צו יטגן ארומיויגערן שדער חו אין סימט שריק צו
יטרפן טיל דטם אט א גרוימערחיול השם און דערעונש דערפטר אט היער
א) זד כהב רכים כריזחו כמבריא עיד ק על דצ ק רטכער" 1ד"ע (11ף לעיל כסי

קס"ד)

כ) שרמ"ח חורח רארץ וע ס

לאחכי כטדעתעו נירוח

א) אחר המלתמד רראשונר בשנת תרע ט ד
ווסות ועט ש סי וב"ו כרג"ד] ונרפס אזדרר זו
חם ונשלם עסת

כדס
ילכםטת רביי
ע

לאיל בירא

ד"ע

קשות

תעו

אגרות שפירין

גי.

ס א1ו הלר 11י סם אויב נ שט ד,רך דער הכבירד דאבו מ"ראז~.פי צרות
א כצמנט'וי
אבערדעם אין רערחיב  ,15יערן מאן ארער
נעווטרנט צו רק און
5ר
י'נעוביעם'ד שמותפון
אצך ו~ארענעו ד קינדעראוו משרתים אז אסב "1נ(פ
ס'דור'מ טדער ספרים זאת וי דאס משט מיטקלרין מ'טן ם סם נטר
דאס אועקי"נן אוו טראנו אין כ"ת דמדרש ארין א11עק,,4נן דארטאיפו
נלאיגלנמ,ן פיאן
אפיך כרעףאיו1יעיכ( (ס אט נעשרכעף טד(ר נעדר קם רעם נאמעופנו
הקב ר  -אן יוע4כער שפרמך אימער  -מון מלן אכטיננ נעבין נישם צו
כאנפנו צו א מיאוסו נ(כר1יך אדקר אךסק(ריו מימו מיסת
מען איאוידנליטרנטזין נושטי
ו נעכן פאר קינדער קין סירה -אדער
ספר צום ש4 6ן 11יי" ;ם א'ז א מכנר פארן ק'נד אוכ ער צור.סם טדער
11ארפמ רטב ספר צו דער ;רד אוק' דרוקעראוו כ1ככנדער ד6רפן נזהרויין
נישם מ 4141צן זיו אן ד' א'בערנעכ"'כענע בהעטיר פ1ו ספרים נאר
איינצ~פאקו א1ו מרטנ ,איו בידמדר איעקצ4.ינן ז בכבור
נטך מער זענ'ן מ.ר מוריר די שמשים פון העדן טק1ם קריש 16זי
"כמ1נננעכן משם א1יסקעריו טיטן שמוץ ד' שסות ב4עמ.4ך פוןסיד1ריפאוו
ספר.ם באס דטרט נעפ~נמזיך דאס נטך מערר 1ף.י דער עונשפנןמחייזיו
קטו ח4'4ר נזרם "1ן נעקערי'כע ס'ב1ונ
ד' שמות א'ז ויער נרףס אוו
1אשר' 4רמזד'ר המהנודר און דער שכר פון דעפ 11טס אט נזוראין רעפ
46עפ א'ז ויער נרו'ס

זיין

.

ריב

יו

י נוראעזים
תם ונשים ,שגחיא-

זיין

4.ל

.

4.נ"'%.י'.לן

"ט,.,""/ק" %קי",ע"יע,ך":%

*

י
?
מ
"
"
"*",

ג'לים

עימה ששירבב

 ;-מנקיאמשי.)--

טבת -ק נעל שם שלמד

"/, ,1

י4

עייל

י)4ן

א:

ק

עי ,,,יגיען ,%י4,,ן י",ץ

לו.

ילאה "'44ן

 4,ירי* ל"4י/יי"(י,גיי,ש,,," /ץ
ט
'/ף היי  944ולי '1י

ייי

י
1י;)--*-1-1ין
ל"ממכתי".

ספו ידב

תשונן

ש11
י"ר,

1

44%%;:,י",,

ז"" 1

4

""

עיע"-ייי
מבג"4ליבע.
"'-שלשנ'
ול'"
יוני
קני

עשן".-,א.

:1ההרריינ:ג,::ל,
"",
,464,ק"4

124,

קע

'ירי
?'לוס סנה'-ק סיר באריי

ג"':":4,נעי"
ף
ז
ו
נ
נ
.לש  ,י%" 14"14י
(,

"
"
ל'"'".:ן.ן*/נל'

'1שייש

שמן4
.).ן41ן

צביבירש אבורא

אמי
מקששתא.
ק"
,עיגלעע עגייי4
ע",
יבע %מעריי

י

=

ירמען(1וער ארוו*הר מחגקיד
ש44ין עקיר,ש ,3ליינ
ליירגהןרקוימ 63רןי
ח ס ת(
מקעע 5עע,קנער
"6י
גוללי
ר
"
ט
רקשרד
הע וער ררךיג56ו"ץ (גל
6תמ
קי?14
י
נ 4ס;(,ר 5טיר (גתטגי 3ג 5מדס טלר דרן נק שלר
ע(ע)
יג נוס6יר" 6יעקל וזיועוליל4 ,של  65ג'סער5,3ר 41

,3,

ר"

ג

יר

כנחרר וגו ,נפקר"ייהר (החיק עבטד ,ע"ר
רל-
ועכרר 5קרגי (5תתכר 5,ר עג 5ר לפר 251נ5ץ 6ד ש%
 6יתייז מליס עמחת
 41שמ",%ןמפיע 'ן6י 3ג5יי
רם6 ,שר קעערחו
כ;6 11ת"כריב לדול 11דק בנפרעים
ווקגר עמער ,ער(גלר ,ונוירר 3נור,כתרת,עוע לרגל (עינד
נ ימשתי( 4גוי"ע גדע גומד ושכילת(
375ר נ(13י י,י(י

,ט

סאש~ן
כגיטין דרל געושה עלקיר

שלום מבתייק

בעל מהחח

אלעזר משנח תרע-ד ,נדפס

ונייקר 4י

=ש יי  91,ש

הש,4

ר=רלף ,ר4
,4אא /ים'1,
עש

לי.

יאקסי

ירי""1

בס' קע"ט)

טעו

ע,עעש
,419חלוג

,י

רג"ע,4ו//ייטז4,ש ,ש ,ו.פן *74יזו

8

,ליש*4/ 1,1י"7ז
:מי שא 4עה" 1ע ,4ש))ע"'4")1

'וזירי',ב,;4י.נ);,י".ך.הן4
=*פ " ,4344ק "9

415

י"-:י"'עז,':
לי"':מן'
י"
ל)ק~ש,46

*/4לשיש

2י,י5?,,
ןקל""ן"?5ה

ען*של*
פצ) 44י4

יעי

""4

",%

14עעלוום "'ו לע) 'ילל'""1ל"
,ש

)טןס) 4םסן

טכהב ,ייאר

,מולשונין
תיל שטחה

ןי

לההומה בהו ע-ו עי סי

*

-

 צול תתזוסל כלה

'-

י*ש=

ר-ר

א  8תדק א א ד עטם

'י'סזל פוכ

 ,בין שדישוהיסט ,רג
"
.:
,%יתרעט=ירדי
י
=י ת**

כרינק! רשו

"
ך"
ד4
וי=
ק
"
4
ך
"
_
ה
ק
ב
4יי12.י-
-

,עי

]

"/;,ע'ןבהר-תיחטט
ף

*

,

ירחמיי

לשוס-

ש"ג

;'

ט"ש"אשחחת*א

י'
'1-
שחני""
";%הר%דכ%הני=מ=%ק :יפמ- .
גקחיב תעי) ד פ יא
שיר ח -אד-היעוקש
כעיכ אריש
בנ4
ארף

הא
דקינ,יך
שי

שף

חרדיים

אסויטדקיישש א-או* מיסקרם
נ 4קל השש ששחזי
וש הארי ,הס יכולי
יכתי
=ש=עשמ :המםןסמף
ע"א *ישממב=סחהזלם ל

1

ייש נשרשהאני

יפשתם גששו

םאלעאישפרא
הי

 * 8ת יקח י144יא ""41א04

צלום מכה'.קבעי
" סאוריי14יי

משח אלעזר (נרפס

 %ימחץיקיש השה ,שיהש

4
"
"
י
י
2
מ
ט
י
%
שיק
יש
י"מ
",ץ)%%"4
במשפם תשהההשביה בצדקה

וי

ד)קע"

תהי ערד

"!1".:,,'1י',יגיי,ד':י'%י"",יתיתלי.

