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 מיליןאקדמות
 נו נח 1 דלום עד דביאנ כ אדללנו רבים ובתוך בפ מאוך לדאודה

 וגם מרובד כברבד לטובד ד יוסיף כן עולם לאור זד ספר לרוציא שלוםכדרך

 וזאת דמדד דוא וכך נותן דרין שורת ורנר כד נד כרוח יסמכינו ושיבר וקנדער

 ם לדקך כאגדך או בדלכן חדש ספר לאור כדוציא מאורד בישראללפנים
 מ' דו ומעש דספר מרות לידע לערד תי למען ולתעודך לתורך ם אחרמילים

 אשר קודש נתב נגלות בדגלזה כן לא ותפארחידו תהלתו ויוצרידודמחכרו

 די כבר כי חדש זד ראר לאמר רשמש תחח חדש כל ואין קודש בררריסודתם
 וימים שנים כמר זד נרשמים ק ככהי ורוכס  וחתומים ספונםלעזלנמם
 סדורר ות לד גורנד ר כעם וקכצנום ואספנום דנד ואחת אנד אחתומפוזרים

 אצבעות רי מעש חקוקים כדפוס שיד כרכר ום ר בם לפג ולחתוערוכד
 דכתובים נרשמת זאת למי אמת רבר נא דבר מווקקים ם שבעת ם קצר

 קדשים צאן רועי דרועים שלשלת ודור דוך משוש אור מאור ד דודחותמת
 מון 11 ראש נזר נושא אתני צורים ראש רשם אנש מעולם אשר דגכוריםדמר
 דינותי ק )ארד שמירא אלימלך צבי ד סו קדגר

 כנו ס( וש ששכר בני כעל

 ושלמך נו רב ננו כינר( ודעי ס כע לאנצדוט ק )אכד שפירא אלעזר נורב

 צבי רכינו בנו ס( יש שלמד שם ס בע ומונקאטש סטריזוכ ק )אכדשפירא
 גניים רבינו כנו ס( וש תשובר דרכי ס כע מונקאטש ק )אבר שפיראהירש
 נו על גן זכותם ס( וש אלעזר מנחת ס בע מינקאטש ק )אבד שפיראאלעזר

 רספר שם נקרא כ ע ב בארוזים ך צואר אחוים כזר זד ס ארז חמשך דמדדן

 רשם ן מעג ט ס אות פ אגד כספר )וע ר שפ אמרי דנותן 7 שפיריאגרות

 נפשירו דמסרי גיותא ורישי כלר רישי כרויחא ן רי שפ רנ שם עלשפירא(
 אריותא מדור ספו בגיני כ אר ואורייתא ד קוב בגין רתאבחד

 ע יומא כול בעלמא מחבדדין ל דג רבן רכול שמעתת כ אמתרהן
 שראל כתפוצות עולים ם מלב שלחן על אשר פעלים רכ ם דקדושספררם

 מדבר בכאן דדפסע לא כי נות כא זד בראני זד רארי לא אכן וכגכוליסנאדצות

 רק באריכות ום בספר דוא דלא מערכות נערכו כבר ז וע ורלכוח ם דושח
 רקודש מכתבי דגודש מלא וקדש ראד כזד דחו-ום מן רבא אומר בזרדברננו

 ד תלם של ן חול שיחות אלו כול לא דו ועל דקודש סדרת על שנעשו ןחול

 פד מור ל ם דצריכ ם שלום ואגרות דסכמוח ם וכרוז כ מכתב חליפותחכמים

 לד בועדת אש כגהל' מטוהרה אדכד רצוף והוכם לחרופר ועלידו למאכלפריו
 של חותמו ו אמית את איש תות אל לאמיתן באמת ודבל ונתלתו עמווחורתו
 צרקתם ויגידון יעירון חותם די ובו ל מחח רי ממנן מדחם תפארת דוא דרקב
 לדבת קדדש אש וניצוצי כמושבותם אור ר שדאל כנ ולכל אוחם רוארכל

 ם יחיד או רבים לטובת דודים בארבת דנאמרים בשלדבת עטם מפרי םמחנוצצ

 צאן על דסקודים על כ דעומד ודם מתייחדים אלידע ות וגשם רוחניותצדד
 בתקופת ובמיוחד וצוקד צרד מכל ולחלצו ומבולקך בוקר מכל לשמרוראבודים



הקדמהו

 מר עוזר ן וא תדפוכות דור חתר כגלגל רעולם אשר אלעזר מנחת בע4 נורב
 דסתר ואנכ חזיונות אות נב ם ונתק רעונות נכרו אשר דאחרונות ם בשנגם

 פניו וכמלאך רעם בראש צבאית ראשי 'פקרו אז או מעני ד כ ונתת' פק'אסתיר
 רמר ם דשונ ורכחות נים דם משקלקלו ובפרט עם כנ 1 אחור ו צר ך ירושיעם

 ם כמ ור לבו נמם ם כנפ לר עשתר אשר ס רושי ו ון צ כנקורת ם פגרעז
 כל ארון למאמר רקדמחו ום כס מתמרמר וכאשר ם דשם לב עד צעקתוותעל
 ונ רכר דמר ג מ מרב ונפרט שראל יצרח וכזאב ונרדף דנאגח הבד כד קוזל
 שמים לרחמי ומצפי וירושלים ן צין מחריבי לדו( ת דא וחניכא שום)בל
 קעכל

 למשמע כא א נצרכות מאד ום ר אשר רלכוח וגופ עולם כות דל כמדגב!
 צדופר אלוק אמרות פד ן בע ורואד למרקיק ן דד ן ש קר ן ד שפמאגרות
 דניול נו מרב זר דבר כונן דם אשו נתבונן ומזקינים נפר עשרד בשלשמנופר
 את קים צד זכרון ומאמר דדספידא מיל במאמר נו עינ נך חד, כאשרלמדנו
 גם מצוקים ארץ מגדול -ודש כתב ם ודדפ לפרקים בא ,ד רנד ם רקדברו
 אלקים מכתב ורמכתכ ם ק נחלתו על רח שם ואת ם הענק בעקבות נלךאנתנו
 אשר רורות חמשד ד ר ם רקד1ש אבות של שיחתן פד ם ק מפ אורנוגד

 ורשים ם רל אנפנו גם ומר ס אנש פשוטי של מתורתן ותר ם ממורשלמעלר
 מעשר גכלות שרשרות משולכות לד עשר אלד חיפ אם אלא אנות ן קור ןוא

 מדשלשד אחד בכל ינו שדצט וטונות בריאות אחד כקנר ם עול שלועדעבות
 נ אף ם ד חס פור כס פי ראטף עת ן וא ס חטר לות וגמ ענודד תורד סעמוד
 מ ד יודע נרשמים נדפוס כבר קצירו ואפס ומפורסמים רועם סדרבר
 בתקוף לרגלם נר דאמת דאמצע'תא עמודא על דויך סוככ ורכל ס מתמ

 מנגד נפשם בו רשל ך וא באמתנותא נרם ובמשקל כמדר תנועתם וכלרימנותא
 כל מפג חתו ולא כל על חסו לא דבלל וטוכס דדה ול"',וק נוגד כל דלדם
 כא1 זר ועל ים ד ם מ מבאר לרם לשאוב ם שבשם רם לאב ישראל לכותוקרבו

 כל ם ד דיתך ידמלאכד כפליים ככפל ומעם יים נפשם במסירות וכמיםכאש
  רזים את דמזניריס יחשו לא תמיך לד ואפ חושך מ ב גם דלילד וכל וםד

 ר( ברג ב רפ ס ספנם הדפס קדשו בלסכן רמש  רן וכמ רמס בשםלקרוא
 ם ונחוצ ם גדול בעננם שראל כלל כור לצ נמכר דננאשר

 כ מרער אץ לעכדל תער כלי כצאןן שנשאל אלד מ מ כ כ עאזהר
 וריח סער ודנד רעד אל מרעד 'צאנו נזיעזעד ורארץ ריעד מדור נשארלא

 טרי ומכד וחכורד פצע ד כן לנו פסדו כאשר שער וככל עת ככלסועד
 נעדרת ורגומת לרשכר חשבד ודאג עכר ככל ומצוק צר גבר פסםורסתר
 ודגר תלאובות בארץ ואנהר בארובות דרואות וחזטכו ממארת צרעתופרחד

 ימשש כאשר בטלר מאד שראל מדל מציד ון ב טכעע גריד חיבר מדא
 דא ידבר מר אשמעד א פס נא חלו לישראל יעקב אמר כעת כאולררעוד
 ם ק מדצה תעד וכל יממאיר מרחושך ריכר דוחד ך רמא דאוד מןמעט



יהקדמה
 על קרים ם כמ דמד רברו אשר דגר וכל חברו אשר דם בור וח עכרושחלפו
 ליאור לעינים לנו ור חשופר כזרוע תרופד ולררים לדרפיסם וראוי עיפרנפש

 וינחם מים באו נפש ער כי עמו כעני משמים וירא ד שקיף עד דדיםכאור
 וירגע וקוצו ודור דור שוממת וחרשו אור יד ערב לעת זד ם ורושלצון
 סוכות בשורות תתבשר ונשמע ר שפ אמרי ונתנו שופר קול כשמוע עמרשוכנ
 עולמים תשועת בר נושע שראל ו ם תם דולך מעצתו לנו שלת כ ס חוםונ
 א בב צ גבב

 כתני כל ואסמנו לקטנו בסעונד עונו אשו המלאכה. דברוזה
 ע"ד נדפסים רובם ודזנ ד בית זלדכיאם לקבצם דינו ב עלד אשר סדקדש
 שכחא לכולא סיימנו לא כ למודע ך צר דן וכגון כחי"ק מעצם ראשונדדפעם
 דמשונים דתלאוח ומרוב ושנים ריסים מאורך כ דסכרא מצר כמובןדמרא
 ס מכתב ש וב וסדורים ערוכים שד ם כור ח כמד גם נאפדו דומדםבמשך

 רמלחמר בשנות גם ומר חוצות פ ע ונתפורו דנחוצות לס-ומותשנשלחו
 נשאר שלא באופן תמצאנד ולא לבער וד ן נשרפ לין וגו פורחות וחשדאות
 אשר רמעט זר ורק ע רג לא רמעשר לחלק וגם ע ורב ושליש דמחצד גם נוכיד

 קטנד מנחר עג מנחת מזד דכאנו נמלטד ר שבחסר לפליטד "11נשאר

 כמרור ק וצד ק צר כל אב ת ב מראש למערכות וסדרנום לאתת אחתורערכנוס

 דארל חברנו וחד מ כענין כאחד דכאים ם כתוב כשף לפרקים זולת עבפ
 כל וכראש ן רענ לפ וצא וכ דאב כמקוס דבל דברי שם וצרפנו אתרלריות
 ומ נמצא דור זר ובא ד תקופד כאתר מעת למען שדוא כל ערך תן נבר
 רארננו לא ותר אבל ס רמכחב לרבנות נחוץ זדו אשר ומשפחתו רכותיודמד
 לב חקרי גדולים לקרשים ערך תן ל בזר באנו לא כ ם לכתב דמגיעבשבח
 ובנו א רמררצ מרן ולמרור ם מפורש חיבורים ו ע נדפס בכר וגם ם חרשוחכת
 דס אוטר דס לספד ד-דמותם דם על דזספנז מיל דזוטד יד א אמדר
 ת שו רעחקנו לא כלל ובדרך -צדו אפס סתם וש צדקתם נראר וכדם דוכוננ

 ואיירי תמצאנד ולא שלדם ת בשו עודנך נדפטד לא אשר מאלו רק רלכוחוחי
 מתוכם יתנוצצו דמכתביס ברוב וגס בקרכנר מקום לוס שמנו תירכסדזוטרי

 ס ופעם בארוכד בא ס פעמ תורר בדבר מתובל חכם פ כדברי טגולדאכני
 ס דמכתב כל ורדפסנו בקודש תן נ לא ומגרעות ושמורר בכל עדוכרכקצדד
 ם כדבר מדבלל שיצא כפרט ם לפעם זולת ולסדרם לקבצם נו ביד שעלךכפ

 אשד זבדזמד ידשעד דמקזס לצורך פרטיים ואנשים ם נ ועג ד ליחשנאמרו
 ר דאגו לס דבל רבאנו זר וזולת רשמטר דבר לעשות ניסד דדעתבכאלו
 בעול כעט לחוקקם דאגרת ורבדי ר וזפ אמר ואוסף ר אוג דוא כןכשמו
 כדי פרט כל על ומפורס גדול מפתח דושם ובראשו למשמרת ודועופרת
 רמבוקש דענין על דתיפיש טורחלדקל

 לעטר כדי ם נירכת וסמנו אשר ולערות בדגרות נכורים עטור יבאנוגם
 ע ס כפג דנאמרים ם דרכר ורושלם ורורחב מצוהן עזם בי וירוקוליס רן צשוקי



הקרטה

 כמכתכידם רמיבא ן לעג ם יכ רש רם בור כח שכתבו תורתם מדברישדעחקנו
 דדיבור דוא ומד דמדונר דוא מס לדתבונן זח ר שם תן נ ם ינחוצוכמקומות

 וצא וב א ויד דתורד כבוד מפני ס דרבר סתמנו ם לפרק וולת בור דח סכפג

 ם סוכר נים עג או ואנשים ככפילא רבנן אמרו לא כ למודעי צריך ראוכגון
 ור חד ור אח ור מו של 1 אחד בפקוס כארנום ם תם ידי יחדיו פעמיםכמד

 או נים לענ וניטרד ושם יד חן ל למטרד בדגדוהינו לנו שמנו גם אחדדארל

 דרגשנו דגשי כתרוס וליאבד לדשתכן ועלולים כראוי למז זכר ן שאאנשים
 אקורא בעיני יפלא אל כן על מ טונד ושאריח ד לדם לדציב חובר כמובזד
 דנודעים ברבדים ב לדיפך ם ולפעם ך רמאר על רמקצר יניף לפעמיםאס

 ודזמן ודמקום ן דענ לפ כוח ס כמר וגם ך ולרער לדאריך צ א םוממורסמ
 רדדפסד וסדר באופן גם דאפשר ככל צמצמנו נים דענ בכל כלל ובררך וצאוכ

 בדרך דלכנו רק כעושר כרבים חזותו ולדיראות בנשר לדגביד כלי פשרנקטנו
 נפש לכל דשוד דבר ושיד דמרובד את דמחזיקמועט

 דסק כ רעבר על כרודאד ם שבשם נו אב אל ם כפ אפרושדב(באתי

 אם על קבלת וצוקד צר בעת דמלחמד בשנות ועור מר מ מים מ גברעל
 ל ות רשאר7ו וכחיים נו בעג ד וירא רבינו ספרי ברדפסח לעסוק בנחמראראד
 על ובתפלר וד ספר לסדר מרובד בתוספת ודוספתי רבאת ועתר מתי וקנדרת
 דשנים ושנים מיס לאורך ד בבית שנתי חסיד כל תפלל זאת עלדעתיד
 מעשר בכל ודצלחד בברכד נו על גן ם ק רצד תכוה ם מ ובנע בטוב סורעץ
 זקנד עד גם נו יטש ואל נו יעוכ אל לטובד עמנו ד ף וט נו ענג וככל נויד
 כ וב ם בג וכרכר סוכר ונראד ונחי ונזכר וארבד חסד אוח עמנו לשד 1 כדוש

 שמוחם ואלד א מעל ונדורא גומא ות בר מתוך כרלכד ובמצות כחורר םעוסק
 חי כח ( שיח ת ו 1 רכקר עלא 1 )ע נ שמואל ירושע ד מז בנלהולדיתס

 תח מלכד חגר בתי ( ח ש ח וו נרילל זלמן שלמד ר מו )ובעלר תחשרד
 )ובעלך תחי ריקד בתי ( שידי ח ויו ווערטדיימער צבי יעקב ד מו)ובעלר

 שמואל ידושע ר מו )ובעלד תחי רחל בתי ( שיחי ח 11 קארנכלי חיים דמו
 דמקום ופד 17 עניו בכל נו ועל עלידם חופף ד תסך ידי ( ח ש ח ייוצימענט

 לאד יוטל מרת רתשובד זוגה ריא ת דב עקרת מ דכנ לאס ד 1 שט ב לדצאח
 ידושע ד מו ח דר של בתו ק לפ ח תשל מרחשוון ד כ ק בש ח )של רע

 מפרי רקשוט בעלמא ונחת עונג ותשנע תלין נטוכ נפשר ב מנצב ל( זשוואוץ
 ם בת שנשארו אתותי ולברכך לסובר אוכיר ס לח תבדלו דפין בעלמאבטד
 מרח ואתותי ח( ו ו שיינבוך ליפא יו"ט ד מו ס ג )ובעלד תח פרידאמרת
 דא אתת ודברכד שיחי( ח דו ברוין משד ר מו ס ג )ושלד חחירנקד
 בחסדים נו על ד נועם וידי חלציה וצא מכל נחת בשביעת 17 יעלעלידס
 מ צרק משיח דוד בן בביאת תפארחי7ו ת ב לבנין נזבד ערי לעינינו םמגול

 אמן דירןבמדרד
 ווייכבערנערבעריץ

 ר זלל חיים שלמד ר מו 1בלאאמ



 עויםיזכר
 ' ז בונם בגיטין ד כמז חיים שצמד ד מז א א נ 1ט1 י4ו4י

 ( ר סי דם בפנים )נזכר נ תרצ כםיו כ כנפטר
 4 1 גראם -בדן סמואי - סו גת חי מרתשם

נןג-
 ן נארש דיר תשר ר א כד עקדרט עשרפד

 41 יחיד טאי ד כתם ,ושרד בתם ביסץ יודלאחי

 ל"א ת שק יוחם טאיר צל יצחק אבא אברדס כסי( ם ] משד ר יזעם
 ד( רי מיסד פיגא שרר - חד )ם במזדסנחם אחוע"ד

 ואראה א מב שהא-ץז' "עם" אשר - מ ק יושע מזדדזתד
 תשד , ם כאשטר

 סטעניאש זי נאידשפיק טרדכי ח"ם ד סו ית הנר מרתדמותי
 בצגת עירדנפטרד

 אסתר מרה ד די ח ץו ם די ר מ כת טאבא ז ע זאב איכטנדר ד מויבלדם
 סיח ו ם ש עקדה נדרל ר ין עם ' ז טרדכי ר כס נפת"י ד מו בכד עםמיכר

 ד'ד( דתם
  וסנ'ד ם י גר ם עדר מתזך נפמרד אחד יום" חרת דחוובד 1הת' א דובתם

 , ת" ככזב יפש- 'פק תמה מרהשחן נד~ךטק
 ז' צג יעתק כסוד בתם ברסק אודאאז

 תרס ב כאאדךשמר
 תרץא דתמח מ ז4 *רענק" תאומים אנא בלטק מור בת ט"כף מרתאז
 4 ז גראם דסק טשר ד נמו ח תרצ אדר כ כ )שטר דגר, שמול ר מ, זאא

)מברעזנא(
 ם( חת בדר כ מ ) תר פסן טהחר

 י ז גא"דשט"ן בעריש יוכר ד מו בת מכת( ד דר א )ש רבקד מרת זא
 ש דות בדר כ מ ד תרן לסן ב כ הפטרמשנאן

 דתנצב



 ובקשה תודה,הכרת
 סמך אח יאקיעזר יי שדי איד 4כ' וברבד דד ת מכירדננ

 סו"ד ח דד יידידי ,בפרס ממש כ " ובסיוע וברוחבהומך
 ישים עבודתי משך בכי יימיני שעמד נ"י וויינבערגערטרדכי

 ד מאת שלימה משכורתם ותהי פעיםד

 העתיד עלובקשה
 מהקדושים לאחד וכיוצא כרוזים ס:תבים י חח שנמצא סימכל
 בטהדורא נדפסנו ובעזהשץ ינו א, ירמצ בטובו שיואי4 ירנ

 "ו תחשב ו'סצוד דרבים את בזד ויזכר ד אישני
דטמיר

 ודמו"י

 נשמתו לעייוי פעולתו נאיהא
 ז"ל נחום מו"ה בן טרדכ' הסו

 לפ"ק תשנ"ב אייר טיונפטר
תנצבה"ח



מפתחדת

 יששכךבנייפן
 סיכר ב4 *ם-קדמדא
 -כ4ד אגרא 4ס*קדמדג
 ן סמן, ס " א מדרצ ת ספ - "סדקדכדג

 מעןקנם 4םיק-מדד
 ם דרו" מ4א ם ;דםכמדד
 צב עטרת ס ע-אמדו
 ת מם" זג ענונה כ,גיןתקוז
 בתגידןח

- 4  
 "כד, ר- 'דת "נטווית

 אד בך עגמצא מראות עי יזר בלפסקט

 נקא יקא: " מדר ק ידדמכתבי
 גקאטנ בס ס יאנ ך' פד רמג ארר זוק המכתביא
 פיד ., טהר ר דרסו יקחנומכתביב

 תא ר דא , יתטכ ק דחק נסו"  טב-סייג

 בינהיודעי
 י-עיכגר יםדקדמ-יד
 י דג י-קדה-דממךפו
 דם ק שידד קם בעל צ ד- יכנןמכתבטז

- 
 ם -נורא ם מ

 ברב- יירייז
 דק בעת ן כ ! ימד תסופי דרס ב"י כדי פת יד

 ם סו ברכתחי
 'התת-

 י רנ
 פרם מנתם ד זך "יקל סוד -דצ 4במ מסיט
 ב מג'אנ מעדיי -גדם ד מ ב רר ימה ט סו ברכתכ
 ת מות עי א מעי- --אד בק"תכא

 שלטהשם
 * אח- טפך עד "רא4 סנדלליקראסג

4 

 ב ב, סק נ שמס-ר א עדרבכנ
 נקאמש במ דרך מי חס ד ודם ת יסד יהת מכתבסד
 4 דג 1 ב,נ בה יזט י דר בעי מבטסד

 כרבטתשס גד'שטש וקאמס ס יקק מכתבסו



רתח.5
סיפן
 בעניך 41א בכתף בני ישאת רתעוררותמבהבטז
 וביד"צ תשובה דרכי בעי מבנו י הנ בעניןסח
 ד לאב ב ג אברהם גרשון ה סו ג הה את שיקביו א יעיר מכתבסט

 בדרבנות חוקר ד ע א ירביא י דג דרב יקבית תודד מכתבי
 ,דגדגייב

 סימם ק בק ארפה מקדי דמתפרצים נגד מ ו בק
 בכרמים תו.עים ישישו שיא מאד ד יקץ ברכה מכתבינ
 א בעמנה ונכדו ת רר געי ומבת ם ,טקד אותות ס ע הסכמהיד
 ממקומו ינוד שדוכרח פן ןרו מראווא ג ירה מעיצהמכהבין בזה ת דר בע' ומבט אחד שדב יקבו ד ע וחביד
 אברהם אשל ספרו ע4 הסכמה 4 4דנ ח דר כעימבנויז
 שטאטוסקווא נעשו כשדקהי מוסרתו שעזב ב 4ש רמ4צד-ח
 מדיארמאט ג דד ש' בריאות בטעום דורשיט
 אבררם תו4ד1ת ם עדמכמדט
 ג ח ררועים ט4א ס ע דמכמדטא
 הספיקוונ ק, ם ע דסכסדט5
 ק הרס סידור דדפסת ע4 דסכמרטנ
 דוד אמרי ם ע דסכמדסד
 ביס מעין ום קשיטד מאד ספר רדפסת עי רסכמדפד
 ג ח עופם כהונת ברית ספר 4הדפסת רסכמהסו
 מסאסוב צ הה הורעו מצבת ע4 יחקוק מ"שפז

ושולכיי
 ךעקטןנשזש

 כמנדוי נ בידכ בנין ד ע לחק ת ב בעי ג 4דדמה-א(
 הם דאתרא מרא הרב אותז שפס" ב שז ד ע סנאסאד צ 4הה ב(סח
 א מנח בעל מבנו בזה אזהרות הסג נבאר כמאר רמקוה ד עמט
 בעניה מ ב זהוייך שרוצים ד ע ורדיין מקייינ ג ,דדנ
 ס תרס ]בשנת ן קיצ מחשבי ד ע רבאסוד,רנא
 ג ח יצחק יד ספר קבית ד ע מווראל גידדגב
 עיה"ק בירושיים עזים חיי ישיבה ד ערסיצדננ
 במונקאטש הנדוי ר בכיהם ם ספר קנין רר יהב, מייצאכתבנד
 א בעיר הרבעת ד ענד
 ד כקוו דקיויז רתקטת ע" ברבדמכתבט
 ננאנאו משמזת דחכרה דתקעת עי ברצדהכחבנו
 קדור ירושלטי וזיף הירהט4מי הדפסת ד ע בוויינא ידטדפיסיםנח
 ל הנ בעמן י דנ 4רסדפיסיסגפ



רתח
פיפז
 1 דרמבעד דכויי מנהין יאסיפתקריאדט

 הכוי"ים בק ת הד ר יגס הבושם ערוגת בע4 ג 4ההמא
 רכו"י ענית ועוד י הנ בעמן י להגסג
 הנ"נ גיח בעג ל'דגסג

 יאי ם רנוסע אנשים שני הערכת בדבר י פרגטד
 מטשימפא נ להר ראד ה רתרתסד
 טשימפא ק יאבד שנתקב' בעת ברכה טכתבידנ"סו
 י 'דגמכתבמז
 ם מת לסופר קביה כתבטח
 ז ירטו דוד דברי ם ע רסכמדסט
 בישיבות עניים ם בחור יהחזקת רה חב רתייסדות דעע
 י א 'בן מייצר כתבעא
 דגולה משפחה על יעז 'הוציא ש"א ד ע מכין פמ בעי ג ירהעב
 א סנה בע' מכנו דנאל בעניןעג
 4 הנ בענין עודעד

 מ בע ישרא4 בנות סדרת ס ע הסכמךעד
 ב ג נתן שמחה ה סו ג הד את ד יאב לקבי א "קדדה מכתבעז

 ב 4שו קבלהטוי
 ס'ודאש ג יהה ג קורצזיכט שרוא ב שן 'קבי אם אמ%
 כחודש ד אג ום ב נישואין יעשות ד עעט
 בקראקא יהודית גימנאזיא נגד מכתבפ
 מצה ת עץיי בעניןפא

 ע-
 מכונה

 ק עיה ם בירחיי בזד ,פרוץ שרצו י רנ בענין מיעיוב צ 4דדפב
 ם במרחק שנעשו ייעלת ע4 דשגחד תן י שיא ב ערוד בע' ג 'דדפג
 'פסח ויירט ש'יוואוויץ ד ע רבנים מובעים אזהרהפד
 י 4א שנסעד זקינה ירבנית רמיצה מכתבפד
 ד אב הרב בכבוד 'ריזדר שאמ'וי יקאמכתבפו
 מד של איפד עש ח אהה ע"ס ודסכמד האמת חכמת 'יימוךהתעוררותפז
 נ רמכעד מצדקת דקדשים כסף ויחביא 'אסוף בקשהפח
 המחכר 'בע מנח"ל ת שן עי הסכמהפט
 ת עד אש אמרי ס עהסכסךצ
 שחיטך ל עה דשקי מחצית ם ע ורסכמה דרפסה זכות מסירתצא
 א מבמנח זעירא אפוף ס ע הסכמדצב
 בנו הסכמת עי שהוסיף ת דרמבעיצג
 ישרא" חמדת סידור הדפסת ד ע מכתבצד
 הנ"ל ישראל חמדת ם ע רמכמהצד



-

טפתח
סיפן
 אמת דברי שר י ס ע-סכמךצו
 ש הרש ר סיד עידס?מדצז
 ם השם ןן 'חם ס , דסכמד רמחבר ד , ר רבצח
 ם ע דר ת"מכתבצט

 ממו"
 ,ם ן

- 
 דשים א טדרל ספות

 יטעפסק מ ק ידד אמרים ט "יק ס ע-סכם-ק
 ק .צ- רד א ס עדמכמדקא

 מרדכי 'ביולי ת 'לוקסכידקב
 אש רשפי ס ,דסכסדקג

ק-

 אי אמי פ עהמכמר
 מנייד ס עם צחק ת ב ס ,רמכמדקד

 וע ,ד יצחק ת-דות ם עדסכמדי
 הפיאר י ם ערסכמרקז
 ישה היכה ם עדמכמדקח
 שבת ג תסג ם עדסנמרקט
 ם רקטנ ד ם ידדפדסכמרקי

 מטהיהסמגרסכסד,סברתק"
 -ברי ס ע רסכמרקיב

 ד-

 ת ער
 במנחא מבג פקא ע' רד דבריי עטסכתכיג

קי-

 יבק פס ת זו ע' -סכמד
 חד אמרי ס ע דסכמהקטו
קטז

דס:מ-
 , מהריא ת שו עי

 אייר משמרת ם עדסכמדקת
 הנ4 'ס דסכס- ,דקיה

 בל "בא ס עהסבירקיט
 ,טאי שאף ס עהסכמהקב
 ב ח תןה בחר ס , דסכמדקכא
 ת עד אברהם ברנת ס ע רסכמדקככ
 נפחיי בית ת שו ,4 -סכמדקכג

קכ-

 ת עה נפתיי בית ם ע דמכמה
 יצחק אמרי ם ע דסכמהקטר
 רות מגית עי דרגי שמחת ם ע הסכמךקבו
 שמואר אגרת ס ע רסכמרקנז
 רו אי עטרת ם ע דמכמדקלח
 ישרא4 מנחת ס ע דסכטהקטט

 בידערמאו מהרמיש ג ידה משד דבר 'ספר רטכמר ד עחי
 הודד ק41 ת שו ע4 דסכסרקיא



יימפתח
פיסן
 זג עד חים ס4 כ ע דסכטדקיב
 אפרים ודני אפרים ידות ם ע הסכסךקיג
 רמחבר ד ע ומרי פסח הל ג סם ע4 מהד"ק ח ם ע רסכמדקיד
 להדפסרע והסכמה חדשה שמטח בס ם גי הש "סוד ד עקיח

 אלעזרטנחת
 הרבטת כסא עי וע יעי מטשימפא ג  יהה מ מז ברכתק-7
 ד יאב אגע מקום למלאות רראו רבן לקבל א יקריהקיז
 סראדיטישיא ג יהד מכתבקיח
 חד שותמהר"ט ונקבית סכעב כ(קיח
 הח"מ תורת ע ימכ והסכמה שמדף מהר" ג יהה מכתבקיט
 פעסמ ק ץבק יחם 'הנתקבל בעת סזמ ברכת מניקט
 יתומם נכסי מדח ד פס ים חק שחמותו שתדר ש א ח יתקטא
 י דג בעניןקטט
 ויתומים "אימנה תמיכה בשייוח זאנענפעיד ח מוהרי ג הה לנקשת תשובהקסנ
 ש ים טהסיסיאנערין כרופאים שהויכים ד וע הכויי סבני %א הוספה ד עקסד
 משאפראן נ ידד ט כות ברכתקמה
 ישראי פרנסת ת להשח שרוצר א עי תשונה מקעזמארק ג 'הדקטו
 א ח 4ת ממיכך תעודת מכתבקטו
 במספרים חזקן גילוח ד וע סטאמיסקווא ענין פיקטת
 דאגציגערקראן א מדר ג 4הד דנדי בענין עידקטט
 ייויבתו שנסע ב 4ש רטלצה דושינסקי ן מדרי ג ידרקנ
 ר יו בדבר שנפקד ד וע ד יאב שנתמנה ירב ם מז ברכתקנא
 דזויק סהרה"ש צ הה עם חסד יעשות יזאיאך לדד מכתבקנס
 הכול% אנשי בין בהסכסוך שייש שיהי א לרב בקשהקנג

 דיקמן המכתב ד ע עיה"ק בירויטיים אשכנזים דקהית יוועדקנד
ר הרבטת בהתמנות יפה ד בי אחר יינךקנד ב  ק עיה 
 ' הנ בענין עודקנו
 בב"ס חול לימודי סיערב המוחים ידי ומחזק מענדלאווישפ פ 'הרמכתבקם

היראים
 א לקו ספ וכיסוד דחפיה נוסח ד ע בבורקלין ד תו ת ת ימנהייקנח
 בס לכלוית ט בע ברכת סגאיאנטא ג 4ההקנט
 טצזיין רב ד יאב ןרקב,ז א לקהלה מבהבקט
 המכותלה צירי בבהירת הציונים כח 'באי יסייע פילא אזהרהקטא
 רפואה  לצורך לינדוד שהוצרך לוכח טליצה כתבקטט



שפתחטז
סימן
 בנו א ר ררשבי ו, צ אצי דדית ימתיח ד עקטג
 ' רנ בענין עידקטר
 בכסך רבמת ת קב ר אים ד ע משימ'וי ג יההקסד
 ק עיד כירוש4ים א ד בבידמ שנקשו 4דחקנות חיזוק מכתבקמו
 ) מ יד /ונתמנד ח 4ת ט מןקסז
 ד 4ח1 שנהמנד בקת מקיוויאטד צ 'דדקסת
 יהג" ט גח ברכתקסם
 4 "הנ ש רמו כרכתקע

 עבודתו בשכר י בא ולמופר מעות שילוה ד ) רא שפ ר ר נ "דדקעא

 י ירנ האותיות ת צור ד וע קטנר ת ט כתיבת ד )קעי
 מפשעווארסק ם מהר ק מכתי ת ס יקנות נ עקעג

קע-

 י הנ ק כתי הוא אם ,ברר י חג בענין
 פרטים ועוד י הנ בענין עידקער
 י 'א ס) נו שרב בקשתו יעי ת טרגי ן 4ריאקעו
 שק עי עד"שבתבקה4תו 'רבאקעז
 כקר,תז משמרתו יעזוב שרצה ד אג ירבקעת
 האנודה נגד ד( תרע ובשנת באזחרר יחתום סאונסדארף נ ידהקעט
 האנודה ד ע ט( תרע )משנת נחוצד אזהרהקפ
 האנודה ד ע מגור צ הר עם מכתבים חפיפת קפדקפא
 יחאגודה דתהברזת ננד הרבנים מנדויי נחוצה אזדרדקפד
 דאגודה ד ע שטץף מהרע ג 'ררקפדב
 ל ר ,מינות דגומים דברים שב האגודה ממנהיגי 'אקפו
 דאגודד ננד ם בכתוב יבוא טייבאווימש צ 'רהקפז
 ידאגודה ודשתתפותם ב כפ דקאנצי'יי נשואי נגד מקעזסארק ג 'דדקפח
 ודעימי הציונים אחר מהגוררים ברחוק יעמוד ובהמשיך מסכרי כ 'דהק*פ
 4 הנ בענין 4 'הנקצ

 עופם תיקון ס ע מיק ,אסיפת עוז טכחבקצא
 חנים בס יהעוסקים חיזוק דברי ג"ח ירר"מקצג

 אשיי סמיכות פוי יוועדח ההרבנים חמימות אסיפת ד עקצג
 אס שיומי או יהאנודה להתחבר אם פ( תר )שנת ,מיהאלוויץ מכתבקצר

ישראי
 ותחכוייתידם ריומי דף ייטזד יצמרפו יבי וערד אוהבי יחמורהקצ"
 אדמיו פעו"י בשמותם שקראו תפארת יעייית יינדר שיאקצו
 הכוח בענין פרטים כמה ק עיד בירושלים הכרי למסוגיקצו

 ה4 )תרע העורם מלחסת בעת שאת ביתר הכויי להחזקת קריאהקצה
 4 הנ בעת להנדיבים ותודה קביה מכתב 1קצחב



מפתח
רשן
 בדכאי 'דיות י יא דעסעש עכן וי  יט כתב ג יין תדעתד'קצט
 לי ודב ם תע ק ורד ם מרבג בע"ת יאמפה אר קרמכתבר
 מק צ'הדדא

 ,ץאש-
 דכיתי ועד יחגר פד באם שנתקכן

 דכי" בערן פרטים כמד ק עיד רוש"ים ב הכיייממתירב
 ירושיים ק בעיד דירוש'טי ת דגר ספר הדפסת דעדג
 דקנד בעי א א קבר בפראג מן ד ה ד דב דערד
 יהמשתתפיס תודה ומכתב בתו יחת,נת נחית אה קרמכתברד
 אחד 4רבמכתברז
 א פירצה נגד מטרו בקבעת ן מסאכראנ גידדרז
 ק באה המפיגות מרעת ת חוצ פ " ידודיע ד ע "ירגדח
 ספרים קבעת ע4 תודהברכתרם
 דבד..ח עין ת 'שן דסכמד דעדי
 בתו ינשופיי א 'דב ט4'צד כתבריא
 ח כביה דו שדעמ ואי'גות הפרחים יחסיר קדישאידחברהריב
 מע,ת שייוח ע4קפירריג
 היכות באיזה קצרה ברתשריר
 דמאד נ ידד דישיבד מיוסדי א יבחורהמיצדרטן
 הטדינד צירי בבחירת הציונים ידי יחזך שיא הרבנים מנדויי אזדרדרטז
 " דג בענין פרט מכתב (רטוב
 מדישיבה א ד יתימ תעודהמכתבריז
 טגוניה ותוכחת ספרו בקבית א 4רב מכתםריח
 השמים מן פתקא בשם גו לרב הנשיח פיסתר מכתבריס
 כתו  בנשואי ש סאנ 'א טמזרב
 קא באמער קופות ז ע 'קבוע שיבות ד החזקת ד עדכא
 ז ע שנקבע פנחס פ בשק הישיבה ההחזקת שינדבורכב
 דאורחא אונסא יו שקרה ב שו פרנסת יקפח שיארכת
 צ מהביר שיצא הוראה היתר ע" יהעידרבד
 שמערנחע ד 4הר באי או בהוית בנכבדות יהחקשר אם אחד ת"מיד ד ערכד
 דברים פרשת רבה מדרש אור ב יצחק כיכב בע" ג ידהרמו
 כיד הכנסת עבור א ח לת טייצהרכו
 יהודה באר ספרו קבסת ד ע יהמחבר מכחשרכה
 מתש יסיפר קביד שכחברטט

 "טרא4 אשי ס ע המכמררי

 המל בעת יברוח הוצרך הראשון כשהרב אחר רב יקבי שלארישו
 ק נזדרעה שיעמדו עד ב השו טפרס ליגרע שיא א יקהיה התראררלב
 הספרד נוסח ומעית המפרד אשכנז מעסח לשטת ד עדלג



טפתהיח
סיטן
 שידוך ד ע מקעזמארק ג "דדריר
 פחקא קבלת ,4 תעובד ?:חבריד
 לא רביע שנתן רפואה ד ע מקעזמארק נ 4-דרדו

 בד תש דרכי ם ן מפתח ם " מכתבראו
 ם עכו ד4ב יחשש קע באמער דחיב ר ידח ד ,ר"ח

 א נשוב ג וכטרד א 'רבדקט
 הנדפסים מכתבים עי .סמ,ך שיא טוב ריברב ס ח ,בלדמ מכתברט
 כדן מראך מפר 'קעת מנתברסא
 רבינו שחיבר ם הספר קש שב א 4רגרמס
 הקהי טאיופי מעות קבסת "4 מור אירטג
 ישטאמיסקווא 'רתהיק יצאך א עבת אחת 'קריררטד
 פ4אש כטערמא בשק חמין ייתז ד ע ש'יסעי רגש ג 'הדרטד
 ים דמטבח ת בב מוש ן קש טכ "ארטן
 ח תרע ושנת א ימקו מישבי ק 'דעת ד וע מטשימפא ג 'רדרטן
 אחת יקריה בחירות גי בעג ש-הערבו אחרת נד ממד רבנים ר ,רמח
 ד בי מעשה יאחר שבאו י הנ ז בעגרטט
 דאתרא מרא הרב נגד חוץ כחוטי באיסור מהומט נ4לדרנ
 ענינים ושאר 'רב קבעתו ע4 א ירב קצרים מבהביט גדרנת
 ק בנש כיר 'הכנסת מ'יצד כתברגד
 ספרו בדבר הברית כר ז ספר חיבע-טרנו
 מדקד,ד שנתפרדו דנע'אגעז משחיטת 'אפרושיאזדרהרנו
 אצבעות חמש עם העופות ד וע ט סו ברכת מקאוואטשראז ג 'דדרנח

 ט מז ברכת מקאפאן צ 4ד-רני
 ן ח ספר "מידבסדר-ס
 דקאר"אטזרומ דקאנדליי בהח"סדות המהנדים ד עדסא
 נצדקים שיבשו ן סהחפל רבתים ד ערסס
 הקאםל'ח התיסחת ד ן יהתעד א ידברסג

 דמדעה דרי בחירת ד ע מחוטט ג 'חדרפד
 ר' ומעות כת דברי שב ע סב מד טד ארסד
 בחיכה פ,פל מאניףע צ יהדרסן
 מפח בקבית שט"ף מדרי ג "הדרמז
 השנד ברכת 'דנ4רמח
 שיע דנאצשנא' מד אזררהרמם
 4,ה 1דססחעף הד4 בעת,ער
 תורה שומרי ,החבשה החק מבחברעא
 לסמדא השךששע מד ר דפק נ ךה רד חרגע



טפתח
סיטן
 קבי-עוב כתברעג
 שם הערר ספרו בקוית - מק ג --ררעד
 יכתבדער

 בעניי
 נכדו ,י קדיש אסירת

 או-רדרעו
 ע-

 ט( תרע ומונת ט נ"ר , יפק
 שים ספרסשנתחברועם*רר ועד דטנד כרכתרעו
 רד תש קת וגי -ר א"פא א מדרם 'דסקרעה

 כס-
 ם9ריס

 'דניהעט
 י ידן ש מאג א ,בר -מ'גדרפ
 יא רבתו "נביעת ם יתא ן ,ת קב - ןרפא
 ק לדם דסכמד וכקשת י ד ן בערפב

 י "רג וברכת מדד בררתרפג
 ק דם כתב כי דעזב~, ד , מעברסד

רפ-

 מהטשדד דבנ מד -נ4 ב"י,
 "ספרו דם:מד ד ע ד פרי ג ורררמו
 י-ניודערק,סמיעיאטרפו
 ץ דמו 'פרנסת הנאבעיא מתן לאעו ב שו - ע מדאי-א ג 'דדרפה
 א ביר דרבמת ,דרפט
 רמץ בשמרי דעיירת גמות בת כת - ערצ
 פרם -נ"רפםדכ אפר עדקבורתרצא
 טס השחשה עדורת בארןאטבמ דתרד ינירצב
 הרב בבחירת המטשיק ונתערבו א ך ', ק ידתוה דשג-רצג
 הטמשיה בכל שנתנו -גי ב דט דרב עד ימןרצד
 מהאיאס ג ירה שומם ס בעמנ טחתכם ס רוק ןיצר
 ם רמטכק בבת לן דניא ,דדתפ*רתעםרצו
 יזח ג ד ע ב ז :מסר צ 'דדרצו

-"4 
 ת שבק 'ודם סמם נ בן

 תקא שלם ע אם י רנ בעתןחצר
 תפרד בע" ד ית הם-צ-רצט
 רחובן אחר דפסה כ -קר אם סבר בהם .י סב פ קבעמןש
  שימך מת ספר ד עמכתבשא
 ורערה ת עד יעקב תפארת ם עהסכם-שב
 אברדס יקש מ עמכתבשג
 'דנ4 מר קד מע,ת פת יאסממיצדדש

מכת-שד
 כ 'סו תודד

 וב עה יר אי כעדנת עטדסכמה11
 ילר א דמשק ת 'ש, המכמר ד ,מכתכשז
 ומה באר ס ע יזמכתבשח



טפתחכ
טיטן
 ב ח ספרו עי ' ידנופט
 מנייפעסם ג 'הד ט ייו הכנה ס ע עוז מכתבשי
 מטשאפ ג "הה רעזר שיחן ם ע מכתבשיא
 נאלד מ דרי נ יהה קודש מקראי ים ומכתב מ בחך תפצץ ד עוהב

 מאחידע צ דה פצרת ד וע שבים שישי קי יקב"ת מכתבש"
 אך תרח עט טכחבשיד
 השירם שיר עי ן ידרמב המדחס פי עש הסכמהשטו
 מפח עי הערה שסואי וחדות ס בע ג ידה מכתביטש
 ת עה שפר ם סהר ם ע מכחםשט
 אורה שערי ירחץ עי מכתבשיח
 במיהא-רץ ד הדאב נ הה תתש על וחגחומץ הנ4 ג יהה מכרע!שיפ
 זאב זתלסודת תורה רמזי ס ע הסכמהשב
 ספרו בשבח שעוועים נטע ם ע עוז מכתבשכא
 ליד שם קריאת ד וע מ מז ברכתש"כ

 רשנה בברכת קצרים מכתביםשבג-ירכו
 ת דדר מאת ראבין דמרי"א ג יהד דוראה הוע-ת כתבשמז
 י יהנ כפיצה כתבשסח
 ג לחה הוראך היתרשסט

 מהרס-
 מרנליורב

 ק בנש ,רב מריצה כתבש9
 הקהיה ומנהלי הרב בין ד בדו ביד"צ פסקשיש
 ת דר מבעל חסר תורת ע"ס המכסהשיב
 ת דר מבער נאמנים נטעי ע"מ הסכמךושינ
 ק עיד בסברי תורר אור ישיבה על מייצרושיד
 קודש כתבי בזיון בענין אזדרדשיד

 חיע מרבוה"ק מכתבים מכמה צילומים הדפסע הספרובסוף



% שפירי"ןאגרדת
ייעייו

 יששכרבני
 החים עץ אבות ת לב מראש אחת רה סק האומר דת בקצ כךארשום

 )ע רא שפ ת ב הזהב שלשלת נמשך וממט ן סרוב 1 וענפ ו פארות ישאאשר
 מרנא וטרא ר אד ק הנה ם הרוע ר אב הוא מן ם אות דפרקא אודא קספה
 בשטו סיד ע ז שפילא אלימלך אבי ר' דרם בשם המפורסםורבנא
 ם יהאח אחות בת תר ה ואשתו ק טזמארנ ל ז פסח הר 1 יאכתקמז
 א סנה בשית בך ש ם " וע ע ז חטא ר והר ז"מק מל ס"ך אל ר הר סהקשש

 ק רבה כ ט ד ב ומקתות הטדע דענא תטבדא ל וו התשומ( בסוף ז כ ס ד)ח

 לכנת ,קרוא ששכר בעיזת "ע טכז סד מדדדא הגהץ, זקנ של אמווהתה אחותי לבת צוה מלך אל טעם בע" סיץענסק ז"ע מלך אל מוהרות א אהגאת
 בןג כסו הם זקנ יפנו וכשהובא כשמו מלך" אל בשם ח"דח מרם )שדדם
 ט שש מה על ד הקפ מלך אל 'צב שמו כ עמו והוד ות0 ח ם )בה םשנ
 וכן פה האסף עת ן דא מזה יד וטדע שמו על א שם עוד פויום

 ע-

 ם ק מצד
 למטלת כיזמותם התלד לד ל הם ם כסוף הם כח לקרש 11 שצ מה שמעטזיע
 כסטית נחה 1 על טזט ומהודם ה זץכד 1 לא ה 1 וגדל ש הטד הנפשסוכת
ק וש הה בסגיא ק עבדהשם  בת נדי מ חגה ת הרגג 'אשד נשא ם מ ל ר 
 ם ח ם ס מבאר לדותו מל משחר שאב חוא ממשומש[ דל שמשלהר

 טרומאטב מענבול מנחם ר הרב נון ם הנדי הסאךית ם ש הקר םמהצדק
 ת ח הרבה א מב 1 סר ובה ז"ע ן מטבל החתה .צחק עקב ר הרב ומרןז"ע
 ה ה ק מ8 ושמע דם על ם מ הה אצלם שה ם ד-ק ומשאר כשסם ם נקנ

 ס" לקטן " ע שתפת תסתת יסד עממט מפשע-ארסק משר משה רחזק
 אלבלר ר הךק ומ"כ מאפכא ר"ח ק והד מקאעיץ חק ומהסעדידב[

 הם נ וב שלהם שא קד א החבר הק 1 מרב" ם ד התלם ומשארסלתעשק
 ע"ע בהסכמתו ה ס" לקמן ךע חרחרם סלא בעי ק הה סראפשיץ קהה
 אחר ט על ק זטתם עס0 התחתן כ )שאח סשה ד מז רש ח צב ר קהח
 רתפס

 רטת-

 נהרו

 אל-

 זט נודר ש"הם שהשפק ם דד ותל חסמים הרבה
וטיט

 )ע-
 אהח הנקת ובקר 1 ספר בהקרסת



 יטפירין14גרורצמג
 י--וק  ותיגוף חברות עמר מקום ןובכי קריזת בכמר ת ברננ טתמשד
 טנ"ט ןיקאמ מונקאטנ נוב ד ןש רבאט ן ש האי סטרזוכ ד דרדת(

 א( נ[בערע

 1נת ראד פר"ת א ים ם ר בזרי כ תקפר משנת יקרירבפנקס
 דנדי רגאו, דרג דר רכנן ט'כ מאן ימיך עינו דטלכנ "פקתקפד
 ירכ ינן ת .ה נ"י, אייטיך צגי סויה ריגיטיטש דק"קאג"ד
 טדנקאמויט ק-ו קרית פד מם רה "ראי בג עדת יכי צדקומורר

 ין ש ב זד איף יענד "כי-ת י ת, ל אנחנ וטחץבים בערעג,וקומיטאפ
 רר רת דברי כ- את ם יק יאשר נ עי נ יד דו- תחת אשר -קנסעסכפ

 דפנקם עכל גערענ סקאטיטאמ דקן ראש ים גדייה לב -רדאשר
 פ בם ]רק נוב יד ברנר ונסע מונקאטש ו-עיר נידינה את ע,כ ט תקפ,בשנת
 נפ" לאנן(ונר ירדת במכתב יא ם יקמן עיי שק עי -אנש בדוידבא
 םטס

- 
 נם ת -מצ ]כסני, חצי שנים 1 נ הי ח ים א תר שנת מבת

 ךן פקודדרך

 גם לזאת א ל כזד ש כאוח כ ח חקפ בשנת שעשר תא דאורי ן תמכ כתקגוחא(
 ודמענו עט דג בזת רם כל דמסככ מ אלק דוא כל וצר ד רת נגז דלומ עד כאור כאנכ
 דלזו נר רמד נכל כמור ן א כמעט זר רעל ד קר א ר מווקאטש שא קד קדלא פרלכאן
 ז נח עק בו נח מצאר צפור )גם ר רא ישכם ובפוכר קננו צפרים בר ולתדילדלשם

 לדתקרכ ם חפצ בם בא עודם דם חי ם רמגודל ינם ס שם הראת תורד מבקשיותבע(
 שור בס לנרלם דם על ם ח משג בדעדר ות לד אכל יחפצת ם אלק קרבת כ דתורראל
 מחזק ואן מנדל אק דכלכלר ועל דמם על אבותדם טרורם פנו לדרכו אש אזג
 מבקש ן וא דורש ן א רעותם בג על ונפרט דתותי על לררדיכם ראלר רבנים רב

 ורחבודר ם ל גד עשו לא כסותם כנפ ועל רז ג לא מזתא ובדכת 1 ח כעזןומחגדל'ס
 ודגר ם ח משג נרעדר נתכטלר כבר ם רקודם ם מ נ שר ד תור ר תלמו חבורתקדושא
 ם ר חב פת אס ואספת 1 ולמצית ולתורתו ישראל אלק לד קנאה וקנא ונתעוררתיקמח

 אשר שמד וזד ר חרכוח ר ולדעה ד סודזת ם לדק קדישא חבורר מחדש לחדש םמקשיב
 מלבד דלזו, בחבורר כעזר סדנו קכועוח רבות תקגוח )כ חא ראור ן תמם לרקראו

 זדו למלאות רבא כל "זד נוסף חדרד לתלמוד ם דענ ננ ולגדל ק לרחז סוד ד קרע

 לישת אחרת ר מע רבא רן ר דע מכנ דן בוערד עוסק ות לד רמדרש ת ב מכנ ותלר
 כעסק ו עי ח לרשג רחבורד כנ ם נ מחך וצא וב חדש זד או שבוע זד נו מדרש תכב

 כ ע לחורך וסמיכד סעד ד ז וע בתקנות ר א תבאר כאשר דאפשר מד כיפרנסתו
 ו ח למנגע עשו של שרו דשחדלוח כשלח כגרר עהן א דאורית ן המב לד נאדשמד

 עשו ר ונתגכרד דנבואד כח נחלשד ז וע עקב כף תקעו תא דאורי תסכיןמבשראל
 של כחו תחלש אד א ד"ורייח ן תמכ כינידם לדייח לישראל רחהזקוח דירומאשר
 רחקגות וכל וכנוחיכם כרכם ונבאו רנכיא כמיש ב כ רגכואר שראל ל כ ותשעשו

 י י י שיי" בןלבךמונבויי"י יט בעזגל



פנ שפיריןאגרות

 דם ורפת. עזם סםסנכ תוי ראשנה שרת נפיה דמצבה נסח1וה
 י ה1ע אשר טנורר כבה כ רד תע שבר ועקת ם ישם איק ארון חיקךע4
 אוש א א שי 1 טתימ'ד ד חס א 1 עג א ספוד עת מהורד דרך רר יהא םרב

 הכפ ם רקדש קודש ס מבע דעת 1מיטד ם ררבנ ראש ושש ביב אוהב פאיק
 ומנדוי מענו רנד1י הרב המהורה הנורר רתמה עט1ד ס יחיי נבז פחרש

 אייטיך ?כי מ1ה המיה בג כי נורבןשי אד1ננומ1רנ1ורב הקרטהחרוד
 טבת ך נפטר ם כור ה ושאר וששכר בג בעהטחש . 1צ פסך טרדבהרבנ
 ה שופר הא בעפרא רביע עי טרה בנפש1בכ1

 כ( ששכר*( בג א( ה ה ס פעם ררבה 1נדפס1 בר ה אשר ם הרב 1ספר ותראי
 ורש ותנחומא ר ומד ס מתרנ סדרות כסד עי ם אור ב 11בתוכ1 דביהאגרא
 י 1 ן עב 'וסף ר יהר ם רך אור ס עי 1פ ם ננ סע'ן ד( דפרקא אגרא קועודן
 טכסה ות טשנ יי ם 1ח'ד1ש שאוישת ברכה 1( פקוד.ך זרך ה( ספרד[מנ41
 ות משג 1עי ברבר ה 1ה חן ברכותן ותוספתא ות סשנ 1עי ברבד 1ה ו,ממן
 (מנד המכהן מדרצא1עי מןחדוש שבתן טס נטרא עי וקצת ורעםסדר

 והמרדכ הראים 1 כי 1נ1שא ף הר רישיס 1 בבי כרכש ס 1עפתעי1טר
 ס ועט ם דודא ח ר א( דףן עי דף חד ב ת מה דרו ס כ תשב ם רושיבדפוס
- ה שר י רנ כערך בר 1כ - קביה עי כ א ומערכת שרה רני ב( יהןמג  
 בד4תנ1יה1תדכרנ1 1אנחנ1 שרר-מנ;א1פזקצ1 תקמ1תפי1תכנהס

 בקרבן 1ש0' שרד רני הוך הס שם נק בקרבנו רוה יהבורא מרכבדכסא
 נא 1'ח. ה שר ש( ר 1ה התו. 1שפ י רנ כנ דן אי'ס4 1צכ הקודששם
- מדרצ'א ה1ספ1ת ח שן ת 1 יפי ח ר 1ינהת ירצון מ יתתפ  מרע סור שם 

 היק חסרו אני - פ כס ;נדפס טובששד
 תרסיס בסתקאטש תדפס - ;ד1י

 צ'ט סי יקטן יע דשים סהרצ'א ה1ספ1ת בשט רפחבר שי ק כחמעצם
 בני שם וכתב עונד עגם 1פ ם הרוא כי ד( תשובהן דרכ בעי מ רבבהסכמת

 את י ירו עור ורש-ת ידונמא רק נדפס שרפא סיא מפרעם 4 ז שטואירב

 דרך טון בעוהר זכה יא אבי תודק פרדס עפ הכי תנך עי החשרכי
 יקנט טון רנתן תרעם עי ס קום 4 וקצת - רישע מס קצת עי 1פ- ךעדות

 רברס ח"ן 1תקונסן 'ורק בני11 1משכ מררצא הנהנת ו( ערתמהרציף
 - טחים טמנת י'  1יי וששכר בנ דוש ח ט( ם( ש1נ פ נ ענ ם קוט וי םנחמד
 קדוש ויאהד רשש הכסת כן כהקדסהן עף'ש שרי ממר ת ר עש היק1ה1א

 חדו 5 1 מתנדו ק ועת וס7ד 1'קק גששנו נם שוס ;1 ונ של ק מ5 שמעוי*ן
 1ד ד ,דמון נדן נח גס-פ ננו ש11נ1 ונמו ץ ענן שלית ןעתקד דוןשלפרע

 ששמ- נמ ס שמד דמצנד על נתבו 1ד מ15 1ול - וגו נדמ'1 ואמדתקמן

 נ 1ד תויר של מון נ", ןש,ע ילו ס ; נ דאויאשי



 ששיריןאגרותפד
 המצוד כות ש סוד ןעפ המצות ס"מ כא( מ[ אמוג נת4 הנהות עםהדסון
 הרוקח כעי י ז וא מגרס א הר פ על א מהרצ הגהות כב( היו[ המצוהלסם8ר

 הנהגות כה( א מהרצ אזהרות כד( תא דאור ן תמכ תקטת כס - רה יצ םע
 ן וע ועוד ם ודרמב ף והר טור ח או שהע עי ם כתב עוד ה כ )וטדעאדם
 סדות ג הקרכטת סדר נדפס נם כ( ואות ע"ב אות בכתי צא ס"לקמן

 וכן ח תשצ לם גד,שמסוח זן4זם ם ח בדרכ ,ט מ ע והקשותזהי,יעסת
 וע,ד ח נ הדיקת סדר והוא סצנה גר ק תרע ק ]סאננדפס

 ינדפם מעוטה עפ הוא ששכר בג מפרו את סרן קרא אשרהטעם
 ע ז ן מעוכל דחוזה ק רבד רבו ת לג בנסעו א פ אשר שימה ת ב ם יתבחח
 שבט זה מא מחצבתו מקור ידעת חשקה ונפשו עצמו ן לב נו ב הדרך עלחישב
 רגש חוטפות בנפשו ש מרג דוא ד תם דחטכה וט תור ע בהג ות ולההוא
 באויר ם החשמונא מטע שהוא א א כ זאת ין 1 ומא א להפל עד קודש מותנע

 בהבין 1ת1 בה כ במשו דמד שרעפובקתו ירע סבתאטת1 כדןאנט
 להני שז רבו פ אתשא'

- 

 עתם מסוף דטפד קדשו ברח אטת דבר ושר
 הקשש הרס פתח שאיוהו טרם ועל הקדש החתה ח יכ בב"ו "גה מוןעד

יהנד

- 

 שם מרגש שהת שה "ששכר שי משכסו הא מחצבתו משר כ
 השמתא שי ע ד חי ה בעצטו חח לאשר א ד בחסכה תרהק-שה
 ח את אח"כ קרא עע קעכתד

 בו-
 יששכר מ בשם קרש חסנ ם רמתך י

 טעט 1 נב עזה "ר( ס יקטן )ודפם חק יבא נה ב ודע ס בהקדמת בךרעי
 ששכר שר בשם להמכה ש דחמ מאמר אח -טשכר בבג מרן קרא אשרעל
 ן כעג ברמז ש מ לחוכר אמתה דרכ בהקדמת עוד וע המאסר בראש "שע
 קראת כן על כ שב בקודש *דרבז ייפשכד וער בהקדטת ותר כזח ובאדזה
 כ ד אח ר ששב ר שע ח( מ חזקאל ) דכתוב שם עי תישכר שער דספרשם

 ת"ק אתעזר מגחת ת ובשו ש ע ד אח זהי הזה בשער בעה" גבנננסתי
 [ ע רב חיק בסוף ח הנם ( וכ,טאנ ז"ה ה )ס"דליקוטיס

 כות _אר כ ב כא נדפם י שנ ור א מיפנ אכן ם ספר בכמר נדפם רק מרן תוידות,דגר
 ב"י כנפרם יחם מרז אשר ם י ומשב ם נשבר רות סב שאג וגם דו י הגא מכי קט י לםא
 "ד דק הבעשט תימד דצדקס את ורדפו שסרו אשר רם כגידם גנם סעו ספ בזבדרד

 עם רמיבר את יכבוש ידגם כמדעחימר
 ב_

 כ( ור ת

 דכלא אגרא ששכר בנ 1 יספר סרן דקרמות את ק יהעת הננומתחיה
 עברן וסף להר ם הח אור ם ע )פ ם ננ מעץ ט( מסו )ע"ס א מהרצדוספות

 בקודש ודרכו טחו לש ופנה חד וממט ל(ז



 שפינויןאגרות

 ששכר[ בג למפרו ןהקדמהבעוד"

 והן ם 4זמנ נהו רקדש שראל עשה מה בדעת ס יעת גה ב ודע שומכרבג
 ם דעת בהתחלפות מאוד ודעת נפשם כן על קדושתם 'קבל שרת כ4"רמך

 סדר כפ ךקדושה שפע לות נו מות נע כות ער דות ד ב מרגשת ונפשםרטובה

 ינשטתהון ה קוב ב ה ד ן א סג ן הנבזבז הם והן ם מ יהנע ם הנאהב םזמי
 שמחה ב גטם ומפז 4הטביאחרנ ז ע מזבת בהם וננוגסדשרא4
 י שרא בג ראש ע4 החופף ב נער ר או בקדושת הסתעגגות ש הנפשטחת

 דוגמת ן כע א וה דחול ום רות מעב מטומאתם מתקדשת א זה הבנחו כפ אכ
 כמו דו חג של סחופתו נכוה ק צד כל ל כמשארו הבנת. כפ אהד כי הבאעוים
 קדש מן לו הנשפע ושעתו מקומו 4פ ן הזם בקדושת יחכם תעוז החכמהכן
 וערך ון דם ן א כן פ גל אף " ובתוכם ם קדוש כקם הערד כל בשנם זןהעל
 ל לרקב אדם ב ח המקרא( מן 'ה )ולמדו 4 אמרז כ ע גקב4ד ן שן הנשמותכ4
 ערך ן א ן הזמ בקדושת דקדש מן הנשפעת וגה העי הקדושר כ 4 ברג רבופג
 ו אח אל איש פנהם ם 'אחד ו וה רבו פנ ובהקבלתו יתימיד דומההרב

 דנשפע ון רעל הקדש והנר כן מנר נר ק כמדל ד אח ר לבש ו וה ומקבלמשפיע
 עתות כפבחשש

 דוסי
 א ה ש דנה גט רהנה ה  התור ות אוה ר עי  ורנש

 ות רוחנאדתיות

 לקבל ש קד תות בע ה סמל ד ח בהתאסף הוא ה תור נו אבות בר כןעל
 ד שע4 בכד תורה דבר זה א ב הר יחם שיאמר הנהוג הסה"נ רבםפנ
 ו "טק ממגו ב דר אל בתוספת הנשפע ון דעי קדש שפע ושפע התורה ת ואות
 ר תר דם ע4 אשר טחת לצ 1 ד המה ות והית ם קדש צאן עדר םהעדר

 כפ הסה ק 1 מג הו ן שמס ה תור הדבר לא מס ש הקר שפעהמשכת
 דשות נפש ן וא יזה דזמה זה ן זם ן א יחדת הם הנפש הכנת וכפ קמן תקדש

 ות א" בקחשת דחף ם ב מ המתעטת המש ךמלערתך

 הרע-

 אשר
 יקר וע לם י תד דחי מ ב ם עה ם ימנ בהגדש" ם מסתם 14טאע
 יהתרילהועי

 הקרש כעדר שאמרו יענן שמם וראת בתרד שר בס
 1מ רבו י דקאסר מיה בההוא דממתכל מאן ההוא י ד דחיס עם הרבבעמק
 בל שק ה תור מדברי דבר בכל פעם בכל המסתכל ד התימ כמו תתטקטה
 'מ מקד ירך שלח כמרא קד.ש קרא ה ודחכם 1 חכמת ממס ולסדמרנו
 דא"ט אותו כן כמו דבר מתל דבר להתכתן רה ת חכמך פעם בכל , לדנח

 כעת "ש הק מן ט הטטפע וערה דבר באותן פעם בכ4 טמתכל כאשובעצמו

 עף-ש ן ק א" דט"א גימש ומקא(



 שפיריןאגרותנו
 רשמת כ ע בקדש ררוסזת רר ת חכמה החול מ ב גם יו תוסף ן דוס תקדוש

 'נו הש"י ן הזם אשר את נו בזכרוג עפו אשר ם הדבר כי י נ ומבג ףלמזכרת
 קדש תבעת

 במהרה מה של לגאו4ה ונזכה כל אדון 'פג ירצון נו אמר 1 ד ש רעואדא
 ו כמעש שסח 1 נו סג

 דכאה[ אגרא למפרו]הקדמר
 דב

 התזרה ד4ת על ידפיק חח הבשר דוחקת אהבה רוחקא דכ'ר אגראספר
 ה בעצסז דוא אשר השש מנגע נמהר 4א ן עד כ בנפשו גש א דע דהגם

 ך וא ית דמדום ו והנאות תג4 בחסודות ס וטרור ביענה בהת'עסקו ובעוכר
 ולסד צא משכנה ם מרוס אשר החירר ממעם ושתות אכו' ינפשוגרב

 4דאיר נכד ומהרה נמומאה ם א בק ות לח ן כ צר שה חזק שימדירות
 ות הוט בראש התורה זאת ז עב בחיק( ן גסנדדר )ע דתורה אורבנפשם
 ין ואמרח יג( חסר ן )עד 'ב חמר דגה סור ( פת א ד ן )שעד פת מתקרא
 לראות שרוצך ומ רתורד ות באות מת"בשת חורב מרר וצאת ד י קדבת
 שש יכ' מרחוק עצות התורה גגסק ןככ ב ויבבו דאר נו בע תא פקכלנא

 לכס רז נ א הנב מאמר נעים יא והנח תורה של 1 ננ מבג הם אשר שראים
 בחראות בעודנו עוסק שהאדם והמצות והתורה ם הקיצ אל תזרעו וא4 רנ

 דמה ודרדר כקוץ כח ף וט ו זח ם הקוצ אי כזורע ~הקט התבלדמזטאת
 סג בעיסא טו4 בב תא מדאור תש,בד של דרכה א ד כך ז עכ א הסטכוחות
 ה ,תבונ דעת תלמדהו א זה התורה עסק ע ם נרחם הש 1 אי ר א אשרעד

 רתשובה עזים הוא ,ס פת מ" בפסוק גרמו .זה ד רב ד באהב ו מדות'תקן
 כתשובה 'שוב רוצה כשפת ט זהכנודע

 אז"
 התורה )ות'סרהו הנד .סור

 ם 4פנ ם ה"נ ם כס אז ישראל ינפשות דתזרר ארבת נו בראות והנדדעת(
 תגיד כן נשמתו שוריו וכפ מאסר ו מז נק י ותשתוקק תכסוף הסשכ,תרנפו
 ם הנלו יצרב ם ולפעם נפשו יצדכ ם פעם לנפשו ומזור תרופות מסתרין
 טחמורם קבעו וכמה כמה נשטר שענפ ם מרוט מ"מ עזר ז כ כי יטובה 1א"
 ח וחב מט" פ הס בספרת ש אחרם ם ענפג

 ות לה בחסדו המו רצה ה שבתת הסד לה ם דמקךש ם מ ה ותיה
 ונפשם ח  לדבר ם חרד ס מקשיב ם  חבר אספו 1ח4 מ  יחכס ועד ת ב תב

 תרופה א להמצ פש את ר והע שכרם פח ק יא ש ת והבורא בתורהחשקה
 אטומים ם שקופ ם החרב מן ץ ,הצ בחסדו אל השפיע אשר כפננפש



ט, שפיריןאגרות

 ובפרט שבדור פות חקי מתגבורת ובפרם המצו מדשכחד ראת .יכתורד
 גי. ו"בנ ' ימזכרת "הות האיר דדברם כתבת יעמם ארובאור
 מדם כאחד אנכ עם 'נפשם תעיה רפתות פעם בכ4 מצאו שוי א םדחבר

 נפש את רה הע אשר דתורד גהערת פעם כצי :יתבע דע ירנא'
 פת באם תשע נאמרו דמך ככיס רובם איד דצך ות -ד זכו מרדת 4דירצ

 אתר ומלשק דכ4ד אדא דספר שם גק כובתו סכת מד ם מקשגחכרם
 מ, א, למד כממם אשר אחרם טעמם )ועד כיה "בת פת אס מ ז1הבק

 ישרוקדציך
 בם תעדם 'משמרת ם וב : א"ר דבר השר י נ בג 4:י זאת דיע דר
 את, סשאכ אמת בקרבת מד-פצם םדמקשב חכר , ל מטעת שמןבמרלד
 כאפה 4א שסם דובקדט ם4דןיסום כ4ך ןככ נטר בקדדפצם

 ה-

עקב
 שיו את 'אמר ורשתבדו דאדם רדןר.א מ, -אמת יאדבת אימררנ
 דעת -4ידיעםאשי-לתקדברס-ברגובית חרד לבידבר,
 בתום אשר טואתשדו הא את דן. א.ך לד כס הכרםהמקן דעתשית
 דרכ ד ונכדיך

- 
 ם סחבך דער- כזד

לדק-מר
 4ספ-

 סמקתן ,ם א מ-רצ רומות

 ההסד הרב צבך רגך4תוש עצר רפיא אשר -דם -בר עףערבם
 סת'וע ת ר ומעט טזידיטיטוב, ט-רצ"ד דא ינד נא :וצ רמם דמ2-קוק
 חכמת א ד קקדווד בשמד ת מבן דרכ "ב אשר ת דא מצאת דת קנצי

 בהכמר ק -עם אשר מ מתו ד מ בדן .מלת -א ת רד 'א ימלטדקביד
 אך דיר יתכמה מא,ד משתוקק ת י דעת ע4 עמד וט ט כסודדנפ4אד

 וסמך סעד 4 מצאת "יא ת'-

 רסכמ-

 ם 4שס עיה אשר רדר מחכם
 שבגן נררן4ד דו הדא אשר רנפש רטתנורקדוטסנח הםשאם

 אעם תקח כא"רגאעמשסעמ בסתקישוש הדכמרדזאת ודסתרדרקע
 דם דכר בפגמות ידתבען רעם מד"ת מבקק , א דורש , א מדםשמן

 נפנ ז 4הע מערם פה פתחץ י ה 4א ב דומבעד אשר דנהטד וה מומטדי
רחת

 ישא-

 ת ה מעתם כ ע רנרנתה החכסד רשטז נ בי הס פ את
 בפ הה וש ימש4 יפעמם ת ר מאת עם ושוב רלה בדרך רק בהעוסק

 נפש משבת יע אן נמשחות דיכו רקחשם רבתנ שנם כהוםדברות
 ההתנת עצה הוא שזאת בדעת ועיד פה ע כארץ 4 -צמאההזוקקה
 יעעב יא כ בעזרם ה ת והש הזו דנפיאה בחכמה יעסוק דנאנחותיהששות

 דורש ט כקרבת ם החפצ גלט אגש לפג ט -כר ישמעו תבר ו ד חסאת
 ן א דטנע ההומר תסות ומצב ערג טפ" מאר ודעת שנפש ות יד אךהאמת



 ששיריןאגרותסח
 מור י בהנהגת י-עצם ס ב המקש ם החבר את יהססיך יזויבת רעדל

התכמר
 1 ת ודא ל הנ דבקתי ד רחם הרב רברב אפ פג לקבל ת זב כעתמנה

 ו יפנ פד פתחץ י ה וכבר ריע הספוארד דחבטר בקדושת ומשמיא
 פג עי צה ו'הפ 4 רנ החכמה עלות רשתדטתו עוצם והש החכמהבענינ
 ם דר דבר ל ע המקטי הרב ד בת בכת ד י נשיח ום וכה לשער ן אתב4
 'הרפסם ם מב רב הוי אשר עח ומפר רקדמד כען ועשה פע4אשר
 איקס דבר הכרז עסו א4ק1 ד דשיד ידנדנו תבל פג עי צםלהפ
 וכמד דאמח יחכמח דיבטה 4הלדב דאשא הערן תורן כעקן םח

 ריתות ושיש שנם ובקרא ם ר דמד מדברו שמע 4מ כא א נבורחאהיכתא
 ט מדרש ת בב ם דדבר עשת עמת ת הש ד כבר אשר ם דכר כסה תדא

 חות ואקכחנא חספא הני החסד הרב ק דיר אשר ראט דברםנמה
 'מקמרת מעתק דם עב ם רדכר טערחבו ן עג באותו יענן שענן תאמרע
 אשר מ.ן תוספות עם גלנו 'אנש 'סערת ות 4ד דני החםד הרבדבר
 יא המקשבם חברם בלב יחקקם ען טבת בהם גךג והת ת רשתעו
 כמפרש פעם ף כמש פעם הרב בדבר 4 וסט משתעשע והע ודלחית
 כם דרס יבטח ח'כז בם נ ע יעד האיד ם הדבר ו ה כש ד ד ואתםשבאר

 משט ואל עובט אל עסט ע אלקח

 זרם ם ע ן סע יספךכלקדמה

 א-

 עבחן 4הר ם דח
 בבקר7רי בבקר דבר עף את יעות ורםידעת לשתי זתןי אירםד
 רקון המה הפא צבא" ר קנאת בהיים קנאת קנא כ ם יסוד ישמעאחן
 שזעים ינ אחץ כשראי רסעךבם רב הערב כתת עקב רבת רסמא

 ד כרם כרמם ם מחבל אדם( בבג עדם בים המה )קמנם קפנםשועים

 ומנדף פאה קצוצ הסד הן ה כי בד המקמו הקנאה סמל ם ד הטעםצבא"

 ט איה ד על ק יא אשר ס דבר הפאו 1 ם צוג ה סיטש ם וחטבו תבסר
 קם יהרה נפשות יצודד ם ה כי דרכם זר -בדרת יספחת עקב ת ב עיכמפחו

 נחא רא נהפק כ ות צונ הת הכטות הסה ה4א ם נכר ק ויחבקח התרהסעי
 ך דרכ ודלח ממט סור לאל אמרו ו ומצות התרה השא שי הם סעי לפרקלהם
 ביא כ רחרשת שראי בשם ם סכת ו ה ולא ם נט נתערבו ש4ו חפצט4א
 מצרפם יימדרם זלניתם דם י בד ר יחס שראל י המקו ום ד י הנדק
 כתזת סדחמשד עמרם ם רמי זהברקטם ם ורקוצ ם נ מחס הכסף את וףכצ

 בראות בטנ ררה הצקתנ אך מיוחא רא זע ה נפית הו בננ יטר רבהערב
 ח4 ט עף ם וממד הדח שעא והסה "טראי בשם ם קרא ס 4הכע םממקר
 מעל חסד הכרס אח ק לסרח פטלים קנז ט נ אז ואת נפוזתיט זעירערתט



פפ שפינויןאגרות

 מרח תם ונוחר חכם מהסלע חלק ולזקן "נער רזונה בפתו ם ומושב הנהית
 מחורת רבן ת ב שי חנוקות לבטי ות צוג דח טחשבותם עסקה ומאדכלענה
 1 א אם בחשבם ר ק כזרם ם צ ער רוח כ ם כשד ושון ספר וילסדם נואלה
 ד רא 1 ף שק נוי לקקת סים אלי זאת ל ם שם שמו ם ש ת ן א םמ
 אמן שבעתם מיקק ככסף %טררם חתה יט בד ר תהם סמו לבער דשםםמן
 השם אמרכן

 ספר עי יכתיב רצת יאה רי עי עבר כאשר ומם עתם כסה זהיגה
 יבם את ס והשם ד נחית בחב" זר ש א קרב לא אשר שראל לבגשרון
 ם )החמא ם האנש את ק רה דרחק 1 "צות יתורשם רלדרכ

 מרק יאכל לד ח" 1 ח ומשתה במאפי עמהם תערבו .יא ד בנחיתמידסתפח בנפשות"
 מעלה באזהרה ר זה ה ה 1 הסדת יתיתו ה דבר עי החרד כל א".ד ום בהמה כי עם שוכב ארר אומר שא הם בטח ועל שלהם מגאל החם סלםפ

 ומשוטת ות צונ חח ומחכמות ם נכר ממלביש הם בג את ק לדרהומכחלת
 ם הקוצ "בער יבא ד וט קריב דנך כ דתורה באהבת הם מנעור ויגדלם םהגו
 מאטר עפ רכל ה א אברר כאשר נו על קרא צבאות ה ושם הכרםמן

 ת טראש קדשם ברוה דו חג ם חכם אשר ם והמדרש ש הקר והזוהרהתימוד
 את ב קודם למאד מנא חוצפא אשר ם מ ה ת באחר ה ה אשר את תאחר
 ע4 חמס כ4 ן מ וק ר דע כתזת ם צ ער )מדמון חנומש

 ש נפ נהג וא ותדאי
 התגלות ברתחלת ו ה ש יד אפ ם ום ו בס לבער ות 4ה ן ד ועת ר בעזה גןמ

 בזוהר( כמובא ח הם,םמלך

 אי נא אלבה אמרת הזכרונות בספר זאת יכתוב הסכמת עיתה כאשר הו
 הכרית ס [ דכר ]א4 דכר ך כהסט ע אבות מ כ בארץ ו ה אשר ם  הגרוידבר

 ר מיחמת ליחום צאו 1 תורד שער אחזו אשר ם מקדמת לכרכה "נורנשאר
 ד ת רא ומצאת קו ספ נכריס לד ב אשר התורה באור ם המורד ם האנשנגד
 וקצוות אוה"ח בספרו שמעאל כ חרבו חגר עבץ מוהר הקדוש ד החםהרב
 ך א במישור ח להוב קרמא ם סהגאונ גדולה לה קח הם על ל דקה אכגרוב
 פתאום דם גן את לל וק רקודש בגבוי ונהלה חלק לרם ן א דאלהדאנשים

 רתורה עול ינטר ופרקו ראיה ם הרשע מקרבו דילו ם בעת ר בעוד ות%ר

 מיג, גפיש נק וא בקולם יוטזע .שראי נפתית ם צודד ום ו ום ובכל הםסעי
 עת ביא קמטו אשר דורות התתקע"ד שי דור הב גמר א ה כעת )כבעוהיר

 הרב דבר ע"כ "ה( א תבאר כאשר מדום ואנש והפלגה יסבול אטש דור רורוב
 ו דבר כ ם אמת ישראל לנפשות מרגוע לרעה קו ספ לא הנ"ל הקדוש דהחס
 ונתעוררת קטת כ ע דורס לפ כות( הא רב שהם )הגם הכמוח קטנהמה
 ולכי גיל יבני " לטשמרת ות לה הנ"ל ד ההם הרב דבר ב סב ,הב ,ריקביע
 אנ נבור אמר וחלש שאמרו טס האטת וקבלו חפצון ם אלה קרבתאשר
 ם ט ז מע בושם חרב דבר על הנהות תוספות ם קראה ה מלחמתללחום



 שפיריןאגרות
 נו אח םב'ב דדבר קבעו ש עזורל ם איד (זה עטר אשר ם הכמום ם)טדטעס

 קו דח והרחק ושבע"פ שבכתב דתזרה כחבטת מנמתם כ4 סו ש ו שראיבג
 תן אשר ום ומנהגם הם ובנד ם הנכר וישונת ות דחצונ דחכמות הסמע4
 עו'ם עד ה לפג ם נק ו ר .שראל ת ב וכי דקה מקרל בדל סוררתכתף

 יר הזהרקןבספר ה( וראת מרר טדקרמ, כסו אלי"צאת
 ירכת המצמרך( במקס ה א דכר7 )אבא הנץ דחסי 3ר שח היה םהה
 "מהברת איה דבר ך יהסס ם קרש דעת מצאת אשר יעת 'אדם החתןברל
 י4ס ער צאצא ולצאצא ' עמז הקדח חכות הטחהשדש

 ם ררשע עם "התשח איה בדבר גת כן י שא דירא ד ד 'דעתחאת
 אמר כבר כ ד אי שכו האמת על שודו עד המו דאפק7רסםדסופקרם
 וחט ר והטס יכו בהתמות אם מ בתכתה בם" חפון יא החכםהמיך
 קורס שתשכיאפ מה זע חיה יימר שקוד הו אומר רב ם דנעמ הםבדבר

 מפ דפקר שכן כי שראל קורס אפ אבי ע ירט אפ איא שנא 4א ריאמי
 סתם י דוי שכן כי אוסח ר בדבר דנרצד מה יהתבתן ש ודנד יעב
 אכר טפ פקר 'מראי קדםאפ

 .ה חי שראל זרם ראפ ו בדבר הנרצה ה"
 ממט ר תהם באפקרותא לבז בהחג-ת אס כ חצה ט א שדוא ץ כ כוירש
 רנד תשבות -ת חב יפת חב בהו תש אם אפ הנד והעביה התורדמשא

 ותר תח,ק פעם ובכי ך רבך ע4 עוד ב להט גאזיתו ישעת תאחזשחדי
 רשי בדבר מנרצד ודוא ם שונ ם כוח ב. עטו בור הד בהתרחבותחיך
 ו מעי ר לרם זאת עשה כ ע 4 )ר יכפר ר הב שהר מפ דפקר ש כ ה כד כישם

 עי ב יהש מאד דקדק בחי תש )אם מדקדק כך ומתוך ומצות( תירה טשאעזי
 דבר בז יהש תוכי זיא וצאז וב ולצנות שונות צות במי כוזבות תשובות ךדבר

 רצונ ן וא י חז דבר פ את יעבור דאבא יזרע י חם כן ע4 ל עכ יןהמקובל
 דעת גם דעת באסת על דם להעם בכד ם הרשע עם וכח לחת איהכדגר
 ב להש ובאו טפ דפקרו כש באסת הנאמרם האל. הדברם ראואם
 פות ל ום ה כל דרכם זה כ וכלצנות הרים יוגונות מכל ימדו אשר הם צותבמל
 יהציל א4ה בדבר מנמת כל אך חזונה רת כש זרה שפת תמופגד ונופתהישון
 כל יחם אין אשר ם לד ד את ל ויהצ ישראל בג גו סאה העצמות הנפשותאת
 פרקו אשר האלה ם הרשע ס האנש  סאה* נדוד ק  ו'הרח בס תחתט לכלמום
 ע אלח ת  מצות על גם סרה ורברו  ייוארהפ מעי חו"ז  רגר משאעול

 כבר אשר הקראים סכת הם ם גרוע דבר ווי כללו שבכתב כתורה ןהמפורש
 תר כ עצמה בפג לאומה ששבו עד ה נחלת מחבל ישרא' בנ אותם קודרה
 ט8. ע דגר כ"ש הללז ם האנש והנה הקודש מגבה ם רחוק הסה אשר םחגו

 ם ענק גבורים רפאים מחעסלקים הע"ר סתערזבותהמה
 שום עמהם 'כם היה %א ם האנש אהל מעל גא סורו ישראל בנאחטא
 את כלה 1 הכרם בעל בא ש עד וצא וכ ובמשתה בטאמל תון בתהתחברות



י" שפיריןאגרות
 8ה רגך ם שבעת מזוקק ככסף ם ונק ם מהור ישראל בג 1 ה הנהקוציו

 כן אם, .טד ולא מפר לא אשר ם ה כחוך שראי בג מספר יה פד הנךרעיתי
 השםיאמר

 בנ"י[ 1 יספר סדקדסיתץ רעתקנו כ)ע

כלהא

 כתב תעלומה לאור א וצ כה פובד בשירר נתבשרת אשר ום ה נכבדמד
 דות .בחם ובקדושות בתורד שראי ב דמפורסם ד החם הרב כבוד שלקודקס
 ס אי צבי יעקב מהת שכק

- 

 רתע קח פה  ההוראה כסא על שב אשר י"(
 דעבודה ועל התורה עי שוקד נהיה שראי ב תירה הרבה והרבצן קופלותובכמה

 לארחא בעא הקב"ה והנה  ברגע רסא מג  כים פסק לא ממש  לר  וב4 וטב
 ן ר  זע ן ומ ב בתורד ועמי מרח אבי ם ס צור בק עדן ינן והעיהו דא מהכתפ
 ם בור ח וכמד כמה 1 אחר ברכה ח והנ ן שנ במאה ק ות ד ת'מ פרח שיאמח

 היום עד שחה חמדה תה זה ובנסתרבננהה
 ספרו בעוד ם לדדפ 'ו החח אשר טובה בבשורה נתבשרת אשר ום הוהן
 והנד דו, נ ו דון ע הדיר חכם. כאשר שלא ביר ח והוא ם הרוע מלאהנחמד

 ורנה ' דג רטהור ספרו עי דסכמת תן ל פג הרו ש מצדה בדבר ןדמתעסק
 הנאון הרב כבוד אשר מנשסעת ובפרם מזה ד את מושך ת המעוים

 ספר עי מהודם נתם כבר נ הנאון הרב יבנו 4בוכמ ק האבד רשכב"ההמפירסם

 אצל תתגדל ב ז נתל ר רר י לאב כמרעמהילא ח תקל כשנת נולד דנ"ל ץ דדא(
 חינוך כספרו כ )כ מעזבת ק אכר שדי ל ז צפי ר מ1 נדנאק ודא רר זנכראד(וקנו
 ץ מקאות ד דמג דקרחמיס י מרבות תורד קבל  שנים( ב כ ותו בר בר שח רודד תכ

 דק ט רכעש ד חלם משאר ו בור כח רביא וכן מלוכלץ ודחזזד מרימנוכ מורדם
 רחמיר של  ובוורר ל בזר כ קר ובם א רחנ ובעל לר דקדושת מאפטא "רמוררא
 כ ג( )פרק דודר בית זוך ח וכספרו ובו שב ח רא מךדטקווב צבי ד מןרקדנה
 בר ח  משר( שמח בצל ק רגד )ריא גארוא ש ץ רחכר נ"  משר ד ין דגאק נעוריאלוןי
 וספר דש"ם ות סוג רוב על ם דרות מלא ספר וכראשם רמייוצרת בבל ספריםררבר
 עד שכהורו רצדיקים שכל קבלר עפ כ א משכוח נרול מפחח שדוא 'עקכקדלח
 כ ומ תקד-ד מן נ ט מ ש כר ליש נתבקעו שמם מ"ז רק וח קצרים ר ו ממאוד
 אך ך ז ח ז שמן כממן ספרים שחיבר כ ס דרוע מלא ספרו ברקרמת רישא רכע

 שמות כל שחושב רמו"ל ברורמת ח רומ יעקב  קרלת נס וע= והד כד חכזראד
 ל זצ דמחכד של בשכחו כדסכמותידם ק  דגר שבתכו מר יבן ומבת  רזדפמהןרמפרים

 ישועות ס בע"מ בהריסותו דמפורסם ל ז ארגשטין יעקב רב מת-ר"ר דנאל רואכ(
 ז אחיו 5 ע נפטר זאב מרדכ דר יהירו וכנו ט תקצ אב מנחם ב"ר מטריעקב



 שפיריןאגרותיב
 ומ ה וצל הסחנר הקדוש ד החם דרב קדושת שי כשבחו בו ודאר דיזדדנחמד
 הם פג ב יהש כזלת יא אבל וכד נןסיזא כהדן הם ידבר סגף ות להבא
 קםר

 ס מ וזכרת עדן כגן ק "רצד רוח נחת יעשות ביבר ב כמחו שדננובפרט
 איבא שמעתא יאסר מקשבם ם חבר בחברת ם עשק ותם בהמקדם

 כ ע ומ כמדתו הלכה עטו וה י משב 1 דבר 'כ' ' הנ ק הצד ה מדהלכתא
 הדבר לנמור עמדם איקח ה ה חיץ נריה במצי ומעיקם ראשנענת

 ה פר אכר תאנה ועצר י גב נ לחש שראל ד חש לא ביא ובמחבהשקט
 ם אלק ת בב רעל ת בז ה ם חכם לרבדוהשומע
 וחותם נתב שמן בן בקרן *הראל קרן ם יהר מצפה ,עמו מגב רש הדדבר

 דגאב לפק ם רושל למנחם ד מוב כ בו שנכפל בום
 שפיר** אייכ%לך' המינאוט

 ד-נאנשאנתק
ן

בעזה

 ם ב טקש ם ר חב בהתוועדות דוטשוב ו ק בק דגכבד רוועד ום כ ותבה
 יפנ בא והנה חירשי" צני טחו ש כק וקדושו שראת אור הקדוש הרבלכבוד
 משתדר דוא והנה הכהן וסף סדה ש כ כתומו מתהיך ק רוות המופלגחרבכ

 שרי ש א רש ר צב רבי ד ד )בנו עקב( בישועות נדפס מה )וקצת ז תקצמרחשוון
 ספרי מחדש ס רדם ב תרכ ובשנת - ולנוב רישא בק"ק כ ואח טא דל סק בר קאכר

 ר( רצ ברכת ח שו ספר מאתו ונדפם ח תרם מן ג ס ונפטר רוספות עם יעקבישועות

 תודד וקבל ד תלם ד ל ז מפרין איויק לדר בן מזדיטשוכ ק ררר רואא(
 ש ממעזיב ב ררר מפשצווארסק מ דרר מסאסוך ל רררמ ד ד ם וקדוש ם דייקמדרור
 גאון ד ע וי ן מלובל ודחחד מרוסטוב מ דרש מקאזניץ ד רמג מאפכא דררא

 שמשתי כילרות כבר צד"ל כ חכמת[ ר ]ר ט סומרר ובספרו דתורר בנגלות גםמובדק
 ובו ופוסקים ס בש וחילוקים אות יבק וחריפות ותשובות בשאלות ל ת ישראלגרול
 ס ל לע ]וע דקבלד בחכמם כדורו ר ולית רזדר בית לשר ותר כ נתפרסם אך "שע
 על צבי עטרת בס וע מפדים כמד בזר נר שח שן עי א מד"צ רוספוח ס ברקדניתג

 רחגלות מדשלמת דוא שאול כרסכמד ל זצ משד ישמח כעל ק דגר שבריוד"ק
 גודל יגלון עידון רסכמות ושאר רישראל פורקנא ת ידו רעל ק דדזוד בורוח

 צ לדד ק תזוד על לצדיק צגי ספר ודמסרר ק דמעת בדקדמח שבחו מקצת )ועףרששו
 ת כדר ע נשמתו קדושת ובענץ בחריכות( ש ע ל ז ות מדגל זעלינ אשרמורר"
 ח כ אות ח ח כד"ת רק וגו צ קרישת ן מעג עוד ק וע ר ל אוח וח"ח 1"ד אותח-ט

פ תניי מ-ת"י"יתיחג"תבננ:יבג:ן:: ש  "!ן 



יג שפיריןאגרות
 .די נות מכת טרורוח אמרות נבחר חסדה תעלומה לאור א יהוצ מנדחוגב'

 מעות ב "אור הוציא אשר אמרית בקצת ם הרב את כה ו' זכה וכברהקדחם
 המל הקדוש הרב מחותנ קדושת כבוד אשר עמגי בת שער לכל ידוע אבלרבות

 עם אשר יכל רוע 1 ק חזוה לל רשן פ לחבר נפשו דת ובמס רבה עה נ בהשתדל
 ד ח וה נח וב חכמר שער יו שנפתחו זבד וחסידתו שתו ופר קדושתונודל
 העבודה סדר על תה לתכל לפרשה הערה מקודה ואת האמת בחכמתבדורו

 צי בצלי מסתופף ות בה נו מג מצו כה ח של בור הד ה כשה ם פעטוכמה
 הקלמוס לאד לזה זכה ם השם מן אשר ת גרא בחכמה עסו פלפלתהקודש
 ם אזנ 4ה עשר דקדוש הוא והנה היוו ראמת בחכסח השנתו עוסקמלספר
 כ בטוב דעת 1 הזוהרו ע" בורו ח לאור א להוצ כעת משתדל ל הנ ק הותוהנה
 ברכת ברכת כה כ ע כל ן לע חיבורו לראות נזכה כאשר מכבודו הארץתאיר
 להוציא עוהו מ ם השמ ומן עסו ס אלק ה הי דגה ק דות הרכנ ל.דיד זפהד

 בזה תברך כזד גדופה מצוה לדבר יו ע חמס ולכל דפועי אי הכח מןמחשבתו
 וזכות ואח עשד אעם אשר לו ן פ מום ף המיס וכי בעזרו ח יה והשיובבא
 עד תועו 1 יכנ ט עמך ולהק המחבר רש ה צם מדה חקחש הרב סחו קכ

 אמן ב ב מה של לפאולה ונוכהעולם
 שמן בן בקרן קרן להרמחק מצפה יעמו טוב דורש 'כ הנאמן האוהבדבר

 דיקאן דק.ק ד אי שפירא אייטיךצבי

 סו באס ר ק לפ ת תקעם שנה כסלו ב צא ו פ ב ום תבעזהש
 עפה מניה רן וב סאסקווע נח ממד ילפף ה סו החורג ההכח לכאןבא
 לפ הו הס ם שהע כתו א ה עשנה דאזתתא ותא שר מעסק ואחור ם פגכתובה
 מארעם הגדול הרב כדבר מבואר הוא המעשה ותוכן נהרג האשד שבעלתומם
 עזר להמציא ם וסור ם החור אל למקום ממקום נוסע ל דג ש הא ות להוהנח

 אז ר בעות סכנה בחזקת הם הדרכים שכעת ולהטת הערנה לבתוותרופה
 זעם יעבור עד רגע כטעם יהחבאות לר המס מן והוגה הדרך טן להשמםתוכרח
 היה שלא עד בוש עד ב ר והפצ כוע גלענת לע..ן פנ ושיחר מלונ ת לבובא
 בגרויות לילך מעולם בכך דרכ אזן כערב. השפל ואר ממס להשמט ם פנל

 ובפרם ח וסה אנ ומה ם הגבור דשלמ נ ז. דתלו באתרא ססנובנפלאות
 כ ם והפוסק התלמור ם כ ההלכה בעומק כעת ן לע ערס והמקום הזמן ןשא
 רחמם ם והגאגק ם הנאנח התלאים מהדל ופו לבב וכל ובו ראש כל רבעוה

 א ע י צ דף ""א ק כזיע עחם(



 ששיריןאגרדת,ד
 הסתטרר רענ ש הא פג כ ירש כרת שלא ות לה אך ד אמר 1 בסהרדדש

 כמעם ן לע* בעלמא העברה בדרך ועברת עמדת תו בב יקה אחרתבארץ
 מה ר כב יא ן ל מ וה א רד יפ ורשמת י הנ עטנה דאתתא תקטעא בעסקרק
 כפח ש הא את א להם שיא בכד ת עש ז וב דעטגה ר יהת לסמן ישנ
 לא ת ל ות העטנד ר ת הוא ושסלה יחם תו זבכ בדבר שים שעבו וטטמצ
 תיך סע נ לאורם יסשפם כסאות ס זשנ עטם שזל הנס הנה "שראיאפסן

 גרת א לה היה אם ושאל האשה ת לב תאס*קע הפלפאן חט שבא מההנה
 ת מסל ר שפ מקר וה הענק עם מה שח ע4 דמו שנשפך אמר "ודבמחתנה
 בום והש בהנה ד ף סע "ו ס בש"ע כמבשר אחר ם רכר אמר שלאאעפ"
 רנה בת  רבכו הב פסק כבר  הרן  בשם ב מהסרן ש ד רכםהרכש
 ן מהמז ש בשם רק ן הר דעת מדכתב א הרם מרן דעת ומ"ג ר 'הת םלהג
 ש עטן דבמקנ כתב והבחגל וץ ןבפרמגץ זע בפקקם אוד בכ" ן)עז

 שדם זה כתב ש ב שהר שדת בכסה דמטאר הגם ש ב רר רעת עילסמי
 בם ןדצר הר כדעת סל לא דאק אסרו אסריהם הם ן רר רט דעת יושטדע
 ם כיח ן ע ו" ח ב כא א מאן דשי שנא י בפשמ 1 'דבר מאר יחקאט
 דעת נ וכ נח ססכ תא קם ש ב רר אדבר אנן יא מס ן רוש ג מהיכם גפ
 כי א שהב מ בכ ן ק ק שסק כסה בשם כן א שהב כבש ן הע ש וב מהה
 בא שלא כי ם הפוסק אלו י לדעת ממק כדא חקות דהם ש ב דהר ותחרא
 ]הנם ם אחר ם דבר אמר 4א אפ תסו לפ ח מם קר ט 'העי ד להבהט

 כ' קפא סעף כהרןוךש דםל דעות הנך גב הבא עטטת בקוטרםשהחס
 כן י ס 'א דחוא נראה מ מ ד להע ן סחטו קר מ פלס תת מ בסתם ע הסודט
 דשאייו והא כרבקה המנהג שנתפשמ השכתב ו ח ןכסעף ק שע

 כץשהדתחלה ת מסל כח טה ומע יא ו דבר לפרש דגראדנקע ,פנאחכ
 מע חואד לפג ו דבר רש דפ והא "ש ע והשק ם הרטב ש וכס ת בססי תהה
 לטע סהנ ודא זה חוי ה עם העין וגהת ל אמר בקעשטב ששותת ךא

 ה טזידע העין על בחקרו ו דבר רש דפ ת מסף מ5 ת מסל ר שפ קר סדך
 אמטרעת אחכ דאסרעדהשאלה דהא ל ד לפקפק ש יז ורן דדיע'
 קים ת דססל הראשון בדבל ר להת ד ריר באם דהא באפשר זה ת מסלכח

 וגה נע'סא הברה קי ואפור ששסע סתם סתחלד דאסר נאי כ משאדקאיה
 ג10 ם עסק כסה בשם חאנט ם מהר הנאט הרב זכנדש יכאורה סהנלא

 לט אץ ואב ט( קלס סלף עטטת דחטבקתטרס הרבשהבא
 למסי

 על רק
 הרב כתב כבר ואסר אט אף שאלה ע ה" חד דותי לט תא כתרררה

 מתם שמעת על גם לסמך ש ד ח( קם ף סע דע ב דו"ם הרב או )הבבתשעה
 אז 1ה" הב9 מסרן נדי לט ש דקא טה שח ;ף דל בב שאשר בכאןיפרס
 הנדה מיקר. דלא כ אח דברץ במפרש ז ע ימסוך ש דירן בנידון פ עבשיה

 ם הראשונ 1 דבר ק כמס רקאחרת



י" שפיריןאגרות
 כשקראודו נו סדה הדנר שבאמצע כזן ע"ז יפקפק ן עד 4ש כ אגפוהנד
 כ ם הראשון ו דבר נתבמלו א"כ מעולם ד חג שיא ואמר ב, חזר רשופםיפז
 נתבם4ה כן ואם ן ד ת בב דו הע שיא כי נו ר ן מבזד 'ומר ם דגר םנאמנ
 דגדד חד דה ון כ טן מד יא משותפו ששסע אמר ששוב ומד הראשונההגדתו
 אדרבא אמר בקגשטב השותף דדר יפקפק יש זנם ואיד )"מחדש
 ס חגר ם דנאמנ דהא הראשונה א הקוש ע' ' נ כזד נם י ד הג 4קעמהאס
 חוזר קר מ כ אח וכהודה ,ן כ אבי ,הודה חזר כו'א דוקא י ה , מבזדיומר
 מורא מחמת ה ה כאמצע ש שהכח שסד ם הדבר ן כר זג ם חראשונ ו'דבר
 דדא ס( ק מ קנ קנ'ח ף סע ע כק מ הה או )רב ררב בת בתש מבואר דוע

 וקודם נהו נ רה חק דבנ ועראי ד בע דכא נ ד , מבוד יומר ב רעד םדנאמנ
 רה חק בר נו וא ת מסי רק נאטן נו דא ט אג' עדות קר ט לא עדותןשנחקרד

 בז יחזור נאמן נוא
 ות עד בשאר דוקא זד רר דחק קודם בו לחוזר כו4 דגד דדא שם כתבעוד

 בפג שיא יז אפ ד שחג ון כ אוד כעדות אב4 ו מפ טמע ש עד ן דג ד ב ןשא
 הראשון דער מן מה 4א בז חור קרא,צון דעד אם 14 אפ עד טפ עד "ו א" דב

 בדבר עד שהאשה ון כ בחזרתו לקא וואט מן מד יא כאן נם ד ומשבחזרתו
 א בקוש גס לנ ונח ובזד י טפ שקטעו י יחבר ם ט י ד ג ונם ו טפט'?מעד

 עי וכר ואדרבא 'קע האם מעורס ד דב שקא אמר שגקעינטב שרשותףרב
 ז סומכ אנחנו 4קעואם

 רעד כשאוסר הקא ט ה ן מבוד -מר ם העד ם תאמנ דדא שם כתבזעזד
 באויו דווסע את ש כשסכה כ השא דברת שקר אב" ק שדברתאמת
 כ וא חרד חרתו דוה לא מפו ששמעה ראשה טכחשאת בכאן וררידם
 שדשיתף הנם ם רראשת ו דבר ק כסם דוד הש"מ לפג 1 דבר ונמרמד

 ,ט ד נים ש"א יהנם השותף טן מה 4א וט ואדרבא ם יהד אמרבקעשטנ
 ן עיןדמע כאשר דרן בקעבמגףרצהבשם עיןנאטח,זקתדפוסקםבזה

 ובפרם וכ4 מכ' ש שהכח ון כ הזרד חזרתו דוה דיא .דד ן רר שגםראר
 גן ת4 הוכחות עוד דחי כא ד שח"ז( ף מע ע בק או )הב ן בי מי ם מהרבתשר וי ס"ק וכממזך ש אמת הוא שדסעשד דעת אומדן וכטד נמד ש ד דן ד דוןבג
 ו ומסיבוש מ  והט4ג רגוים מעדות רכות הוכחות וכאן  קצת ת במסי אפ ריהת
 דמיתא קושסא נן דחז כא ה כל ם סהר הרב חשוכת בשם ד שצ ובסעיףוכליו
 אע"ג 'שקרא ק "ט ח ו4א הע עדות ע4 ק סמכ אז ד המע הס עדות בלאאף

 דרוב דזע היא ם הרמב לדעת ו וקברת אמר ש נן רבע רא וכן ת מסלדיכא
 כשחט דוקא רזה דבריו ס הרה פ כבר ידעתן לז זאפ ו ע' ם חיק םהפוסק

 שהע בהגרת א מדרס סרן 1 כדבר ופסק שמו ר מזב נו וא הגהרנ את ר מב נוא
 1ט'4 מ בלח וכן במוחלט זה דתפס א ק ס ן בתשובות ן וע "ו משף 401

 במקום הנ" ידעת רכן יקברתיז נן בע 4א טם4,ת דבט סו הסב כאחדשכזים



 שפיריןאגרות,י
 א ורב ם הרמב ידעת נם וקברתץ בעען לא מת פית וסכר-ז עצמו ם מכנשרג

 ו וקברת גן רבע ם הסובר ידעת אפיין וכן [ ל הנ כתשו א מהרם סרן כ נכן

 דבר שאומר כי א"א 1 וקברת דוקא דיאי ע בש א מהרס מרן פסקכבר
 ודסק מה שח 'שון אמר וכאן מדג כדדם אמר יא ודא שמתשמשמעותו

 1 א הס א דאט מען ל בזד שאמר העד בדבר ן מיובא מ מהר דכתב4רא
 כ ג זה דישון ראה כ א בדדם קר ס יא שזה שם כנפסק געראקט קעושט
סהנ

 נן בל  גרייח  במלחמה רוקא ם  כרמב  הסובר  ידעת דגם ס רפוסק כתבו~עוד
 ך בסע עוד ן וע מ ף סע ע בק ן ןע רא ש עי טנמיד ם יסמ כ משאוקכרתז

 והנר ז ם ף בסע ש מ ן וע גדודה במלחמה רק ם ררמב 'סברת יהום ן דאז

 אמר ש נן בע עד מפ דבעד ג רצ ף בסע ע כק דכתב מסה יפקפק ש שדגם
 יסמוך ש ד שם הרב ק מם הנה 'טותפו בשם אומר הערי וכאן ן וקברתבשמו
 באמדר נו דה מהנ בותא לס דבתרת מזה ף בסע 'עיי כן וכתב וקברתבלא
 דראשץ שהם ס סור יקע וואט דבר ודנה [ ת מסי ה ה דראשון דע שגםהעד
 טבשם דחי ש הב גם והנר א רנ נ ר וומעף קל ף סע שם ועוד וע ת מסלה

 א הב ז חאג מ מהר הנאכן העד עי ]שאסן ו וקברת נן בע דיא ם מדפיקכמה
 תם ם הרמב לסברת לשש ן דא יראותם מ ,כ יא אשר תשתות כמהבשם
 דאשר אבי כ דר או מת רידו באטר ט ה וקכרת1 דמצרך הרמבסידעת
 תר לה לצרף מרא "ט ודו שקבחהק ששמע י א% גהת או שמתששסע

 שי בנד ין אפ 1 ונד מ4אכתי כ4י 1 כי כל טמצאו בכאן חמ המיכהארדעת
 ספקדץ פא עד הא פ ועב אחד בפעם הני כי אנש מושי דיא ת צי

 ההרת עף מצא רפא משש וא מן ם קר דם ם השסק שכחבו זז כ חשדפק
 תא דיר מחןשאסור צאנו עכשכבר היסקם כ ר דםמשאכבהפקדון

 ף סע ט המב בשם ע בק ן זוע בתשובתו מארעם הגדול הרב שכתב וכסוכזד
 מן יפז ציצתוגם שי בנד ם יאהד שיראי שנן ח דלא א שם ף יבמע ארב

 דע שבקדואשאן שהרוצח דעת האומדן יצרף ש וגם ו( ננד כי ל יהיטאדדרך
 הם נ ב מאז העצה תר שח ע"כ זר דע כן ומה דסעשה יקע .ואס פר םשכבר

 מ מהר תשובת כוטו תך ה בודא כאיך באומדנת וצא כ ע' יקע יואט ודיעש
 ת. סמי בלא יו אפ יסמוך מ מהר הרב וחשיבת ןמיובל

 צרפו ושלא ישראל בגדול וסיבמחנ 4מעשד ולא להלכה לא כתבת זכ
 מחמת 1 רבות יפנ הרן ד תימ רק והני כזה דון בב בעימא רוף לצ לו אפאות
1 קם ר ב יהד כלת שלא רר בר ןא  באפשר ד שיא עפרם הרח ש הא 

 בחברת ם הדבר יברר ם ואחרת ם הראשה ם העסק דית על וידפקלע"ן
 יכת ח הר שמה היה אשר אל פתה אחד כל בעייר כעת כ סקשעיס ם רחב

 שלא הסל ש הא כרצץ מעשנת "חח לפ רק הרוז "טרא' נדח קבץהש"



י' שפיריןאגרות
 ישמרם שראי גדז4 ן ב דעת לחוות אג מה זה וביס שש בפח מאתיצא
 טסן ב, בקרן ישרא' קדו בהרמת נדל "סעיד ימעלה ושיאםהש"

 ק יפ ודעת כינר יב שנת כסיג ב ב ום וחותם כותב ם הטועפ איהדבר

ריבאפייש

 מש כאס ר ק פה פקוד פ ב וטבעזהי

 ירנ4 בחיטו מתהיך ד וחס ק ות המפורסם הגדיי המאור נפש דד
 אשרים מד ש כק ה פ ע"ה העבודה זעי הרירה עי הקודש מיאכתהמיאכד
 עולם עד ולזרעו ותורתו יו שליס שדום מאהד ק דק ד האב נעצב*

 ססנבדםאשר זה ב1דטם השט הבתהד בנדקהתד מכתבוקחת
 בעמק 'חשאית אמת דן ינה ק אבדק שי -רעו נשתדכר וכעת הטעשד הה
 ע4 עיתה לא ה,טא'ד בזמן אכל ידבר והסכמת ההתקשרות ידם חד חךהש

 בשאלתו ופשו אשר סובר ת ה רק אהרן שף שרש הוא ש הא שךדעת

 ד לפ והשבת ם שם רא ק בה ותן 4ד שאת אשה הענה אס עצה כדרך עצוי
 בעצמה האשה מפ המעשה פר ם י את דעת כאשר חוש ט ת ב כאן ןא

 הזה האיש אשר י רעוע ת יב באת כאשר אבי הזה בדבר ן ה אט השפ
 ן ד ן ע תעשה ואי בשב ות לה '1 יכאב כף ת ת צו ה כהו בכתרסיתר

 ההתקשר" נעשה כבר ןלד

 ות-

 כעת זעה הדבר שהתרת ב ק סר סק
 ההתקשר" דבר עמרשכבר

 דמ"רות חבי למק שקשר בדבר ם טעם וכסה
 ג א יהננס במכרח דע שראי 4בת גדז4 יו ב מזד גע תםמדדתקשרמ

 עפ תר ד יה א לדמצ הזאת דאשד בדבר נדון דדלכד לדבר ע אויחקק
 ת מעב כרכר ואדון אבאר יה וסתה דיוורהמשפם
 מדעת שנתץחדד מחמת נאסרה ן דא הזאת ראשה תר ה ת מעכ שמ
 דוקא הזד ר 4הת ם השסק ד ע ששתה מדעת חרה טע קר ם יא זהידעת
 א הרס דעת טמר זטת לשוס נח-חדר ובאם מעם שום ב4א סתם חדהכשנת
 דנתאחדה דן ד דון ננ ש וסב ובביש( ם בח שם )וע ר יהחם א ף סע זבם
 ולא ר ידם שנדרר באשה ק מהר שהתיר וטה ותר כרע רזה ר להםכד
 קר ם דזה ת מעכ שכתב וטה מיעט זמן חדה בנת דוקא זה בה וחזרה רההם
 ום ד וכל לה ה' מן קצת רק ם הגו אצי הזאת דאשה תר ה שלא מועטומן

 באשת דוקא הם דללו ם ר ת ד שכל י נ יזה וחוץ מועם זמן קר ם לא זדלדעת
 שלא חז"ל וחשי בזה לו חק ומאוד ן נישנא דבתר קיא והוה שאת נ שכברכהן

 כאן ן א לכהן נשא יד לה 'כתה ר להב דן ד דון בב אבל בעלד על אשהלאסיר
 פ על והדופה עזר לבקש הצדק ד ב עם ת :רא שבת כ אעפ אבל לדעת תרה



 שפיריןאגרות1"
 בעת דחנה לה יכתח ין א9 יכהן נשא לח הזאת יהאשה התורהס41פמ
 משד ה אב רק ברנר עדות שוס כאן ן א לה בל ם הס ן לב הזאת האודשהלכה

 ש והב ח ף סע בש"ע כמבואר לאוסרה נאמן נו א דהאב ל ק הנה הדברעי
 אחד כעד רק הוה 'א מ הה לדעת זאפ נאמן נו א אחר עם להצטרף ראפ. ים

 כמבואר אחד עד ש ב לו אפ אנ וטדורד ת נשב לזמר האשד ונאמנתבעלמא
 מותרת אנ ומהורה ת נשב דואת ראשה תאמר אם 4א סם ד ף סעבשתן
 אנ מהורה ן עד הזאת האשה אמרה לא ום ה שעד רק 'כהן נשאלה

 ר להם אותה תו שפ ך א ף פרה ום אצל הזאת האשה תה שה אטת הןכ
 ט עם טבנ ות "ה שרצונה לפג ובכתר בדרך בה וחזרה ם הערי עםונסעה
 לא כ א ח טהורה אם לשאיה דעת עי אז עיה 'א זאת אבל תשיבד קשרוב
 ן ולעג ת יהוד דת נ לעג רק תר זה סור א יעגינ. אז ר בביהמד הרבר תשלא

 שנשתדכה כך ד. ל הדבר שהניע וכעת ס שב מדסקבל תעיה רפואהבקשת
 לעשית מהראף לדעת אך אני וטהורה ת נשב פ במו שתאסר כה צריכהן
 למדו שיא בכד ואמה אב דעו ויא חכמה בדרך אותה ישאול בחכמההדבר
 עמד וידבר 1 לפנ האשה את יחביא ת סעכ צוה ידעת ע"כ כך לטעוןאותה
 לה לכתה סותרת תה אנ ומהורה ת נשב מפ" שמע וכאשר חכמהבדרך

 ואחכר הצדק ד וב אנ לטשפט חקרער זאת חיהינ ביא לכהןוכהינשא
 לכולת אחת תורה כ שראל ב ם הסור גדול עמס סו סבש

 קרן יהרמת ומצפה צח חפ ושש באהבה ש דו התורד ,כבוד דסדברדבר

 שמירא איימיךציישראי
 דינחששאגהק

בעזה
 רפש ג בק חירות, ובבי מרה קר ד המופלא הרבנ הלה

 וגם לנעל ם עם נם א המראות והנד גיניאה השאלה דון בג עג הנמכתבו
 ושומן רבא ס משם שיצא וגה עי באונא החסרון דון ובז סונלא תחתיהן חה

 והנה תמרון כל אוסד ם שהרמב מטעם רק עותא ר גה א ההסרק הנההנב
 היא וסירכא בפגע 8ת מר שהוא רק קב נ מטעם גה א חסרון ס הרמבידעת
 ילוו הבהמה ר להכש יש עיכ מכוונת עדותן ן א דריעותות כ 4 קב נסלעם
 על בחטוטה קשר ונם ר' ח' ות אות ב ת מג ה באומא אה בר מן ס נעשרוהנה
 לשלום הדורש דבר וישבעו מ עט ויאכלוהשק

 שפירא אשימיךצבי
 ישדשדא



ים  שפיריןאגרות

 דינוב ק יפ ,חק-צ[ רבא שלמא יהא יסנחם 1 וא ב וםכעזר

 שראי ב המפורסם דנדוי הרב ד יד לכבוד שלום כנהר מסדהגג
 אור .קרת בשפעת תבונה איש רוח קר חמדה כ4 לתעודהלתורה
 דעמ רבא ניט הלוי שיום סף" ק"ש בבזר גה זב בחבטהתורתו

 א יע ארטשוב ישורון עדת בקהל דאומת.טדברנא

 ע ע ולזרעו תו ולב ולתורתו יו ם שלוס רב מימואזם
 להתראות ב בחרה ארו ם דג וע עידן זד אשר זאת תה ה סאת אמנםאם

 זעת גסן יתם זלכן 11רגע'. עתות ודע ה לבדי הוא תעלוטות ודע ה אבל עסו ספב
 וצד 4ה אקוה הנק ג לראות פ עב שזכית היום הן והגה ם השם תחת חפץלכל

  ארבה שע"ע כחסד דודים להתראת נגבה במסדה נו אזק דיאכ'

 דעיל1י כשם נתפרסם כמירוחן ועוד כראווא נולד מקאמיגקא ש מרר דרדרך דואא(
 שלום דשר לדק גמע פטירתו ואחר ל זצ טראפשיץ ק דנד ר רמוכרק רבומראווא
 ישם עמם שדי מעשר ר ברג נ כ אות שלמר ח כ בם ]ועי ם צדיק ועוד זצ"למכעלוא

 כ את זצ"לן מרהין שראל של רכן ת מב שבאו נעת שלטד ושם ניגד ודע כעל קדגו
 תרי"כ תשיק כ כ מ ושם קאמינקא ק אכר ות לדאמגר

 בחד"ת ספר שוס נדפס לא ]לאשר בס )ו רב א דב מאשר ת חר לדעורקורגנ
 בשם ששמעתי מ עפ עוד ל י ( ח אוח רא וע פסחא )מאמר יששנר בשער א[מאתך
 שגא כ ער ס( צדיק ט בר ,כטושכ שם כפסח שדגור ע י נקא מקאם ש מרר קרבד

 בקר עד ממנו ר.ו ישא לא כ( ) ברעלתך בפ שנבפסח
 ונסס"

 ( ב ,כא וא ואעק

 לשון שסו שג פסח )וידוא ורגשא"ר עמוק( )כדמי ורגיד כקר עד ממגו תהדרו%א
 קדוש כירושלים מותירו( לא לשק בו שנא ראשת מסח )שדוא ודגות"ר 1"ן כצישאיר"ו(
 זל כיד רכריו על אר וב מידיש אמרו ח"ח גדולי או מרטסובים ם ורב עבד"ד לויאמר
 המוו ע"כ ותר באתנליא וידדשלים ח ו פסס נקודד רוא ציד"ן כ ז"ל רבריד רמזגראר
 טעמר נתגלד שלא ער והר ות פמט שרוא ציון כח ן בצו ר ובנשא שנ חכטס

 ככדארט"ל כוונתו שגתנלר ם רושל כ ר כודרת רמח ראשון פסח כ משא כגזונוגחם

 ונידע( ואבידי נדג עששי ד )שדמר ואלצסון למיכאל ת מצוד שנאמר מר רמתוגם
 כא ע"ז דישו רשמים פן לגלות רצו שלא דבר ששאלו על רשמתו מן כשו"ת שכמ

 בל ר צפוג )רוא ואלצטו"ן )שתלתך( מישא"ל דים וגו ואלצפון מישאלדחעעכר
 עוד )ועי"ש דרמטות אלו רבן בוצע צפק שדיא שנ בפסח רמח תר עת"ש לך1שתרדו
 ( טכאות

 זצ"ל טקאמינקא מדר"ש רגד"ק כשם שאנוו צ"ל( )אות אורד ים מאמד כשע-יק
 ונ"ל עכ-ד חנוכית ר-ח גשאתד רכאשר סדך ת טזל כ זד ד רעם לעץ סו סלטנכתוכ
 תחלת כתחלתו סופו ונעוץ בחגוכד רוא רחותם גמר כ בספרים כ עפימש דדנויסדסשך
 כרמז ור נאסר רטוחם כסוף גם כ ע זר פהק חסר שאז יח"תסק כ ביודרקוחם
הנוכר



 שפיריןאגרותפ
 ת רמעכ סו ג נפש ד ד הו נ ה נאמן ר הצ ע פ בע  מושאי  השאיה דו,ובג
 דיר י לאוק ספה ם הדבר מסרת כאשר בדבר שב 'הת ך צר טאודמאוד
 והנה 'רא עה שט דומה ט וא דבר מתוך דבר ן מב הוא והנה רנ"י סו גכבוד

 ם דים באחרית דאלד דדבריס בל ומצאוך לך בצר ואתחנן( )פ ושלום ים ח בסג[
 בוקר עולם וחורבן דמשיחא קכתא ע דאלו ם מ ד כאתרית דגר וגו ך אלק ר ערושבח

 את תו וב לא כ וכפרט דם כנ אצל וכפרט דזרוגות ומצאו ם ק דצר בין גםומנולקר

 אצל ובפרס ובנודע וגו פליל פקו שגו אלד גם כ עד כשנח ון ובדאמר דורםבו
 ם ידבר כל ומצאוך לך ס( שע ר ם דיק צ זונים ב ת )ר ר בצ ש 71 ם ורשע נומםדב

 ל( )בג ם מ ר באחרית מ( רצד-ק עם גם מעשירם בל על לרתוובח עמדם )שתמצאדאלד
 ם נגאל ישראל אק בי ש ח לימו בחשובי לשוב רק עצר ן )שא ך אלק ר עדושבת
 ם ק רצד גס כחשוכר לשונ וצריכק תשובר( כדל ס דרייב ש ונם דחשונד עאלא
 שגם ו קדוש ר אח ראו שאמר ל וצ וקא מקאמ ש 5רר ק דגר כשם ששמעתי]וכמו

 ק[ ודו ח דש מפוי רא ל כ ג ם כ צר ם קרוש ס לצדיק םרמוחזק

 ש מרד ק דגר בדוח ב כירינו ומקובל שמעתי ח( ל )אוח ד ח ח בדדן
 וט וב בדינוכ ע ד יששכר בו בעל ק דגד נ' וק מרן אצל שבח משובת ע 1 נקאמקאמ

 ין בכוס ברו כ דסעודד ובאמצע נכברר מעודר בעדו ששכר בו געל דק עשרא
 ל מאתו וזר מיל מדו דל כ ד כ אדדדק חמרא אגכרו לו ואמר 1 ל"ג יעמידאשר

 ק רד דשיב ז וע תורד אמר ש ע ור א חי ר לבס רב שאמר מר א( ע ח )לבסנדדרין
 בקודש בדדכן חמרא מרו רל בא ד כ אדרדק מיל אגכרו ל ש אומר אני נקאמקאמ
 כדכד עוד ש )וע בדיחותא בדרך דחנמתא מילק משתע שד נקא מקאמ דגאוןשל
 בזר( שפ מרחודד

 דרכ דבת בד ביש ס-סו אלול ח אדר ד חרצ נשגח כ בזר ארשום שררן
 יקודם דטוס[ כשעת אז ש מ נ צ אוח ט ח ת בר ן ]ע' נ ב ומס מבזח מסתשוכר
 משתעי ר ל ז נקא מקאמ שלום ר רר רמי ל בזר ואמר פחח ום רם מ רבשעשר

 נ מ נ ק בש לאכול גורג שדוא מ כ לדסתפק יש דנד גזד"ל אמר דחכמתא ן למ
 אחר ש ה פ ב לשחוח צריך אס [ א אות ד ברג ד שצ ס ושלום חחם דרכ ועין סדג
 אומרים כאשר ז דק נסוף רדאר זד למשיט מט כ ואמר דים ר טל ל פ וב סדרג
 עקבתא כן ר"ח פ ונ ישראל כל משנת פ ב לאסור ם צריכ אם ס פרק נ אכוחמרק
 פ וב ח"ש פ נ לשתות צריכים או ח ור ישראל כל פ ב ואומר נודג שדוא מ כאומר
 בסום עלך דדרן ס ב לאמור צריך אם לעמנפ עד"ז רבע ורוסיף ק עכר דיםלטל
 צריך אז וכו ישראל כל פ וב ובו פ ב לשחות טדג שרוא ם ב לפשוט ש ג"כדמם
 וכו עלך דדרן פ ב דסום כשעת לזמר בג

 חז"ל דברי כביאור 1( ס אות ות-ב ח כד מ רב שפ מד כזד עוד ק לדעתודע
 רמשם רסק עכירי מיל תלת כדם שמיגיל אסו ירודד ר וא ר( נ נ"7 )יף ע"מ סכש

 דטילי על דקאי צחות ע-ד רבדידם כונת כמתק י"ל וכאושפחא ובפורש במסכתבמילי
 נו מרכות ויש ל ז 11 רכות ם רכם ן שברג חותארבד

 מחלסמ-
 לדם שד ד-ע בעש"ט

 בזר ועשו ם יחוד ם מלא 1 ר ובדיחותא צחרת בדרך 1 שד רס ונר וכל שי דרךבזד
 )ועף סורס ן מב לכל מזד נדדע וקית סעלר בשם גדרלוחפעולות

 תורד בדברי כרכריני



מא שפיריןאגרות

 עשה וב"ש ה ב בוץ ם שהמסבב להיות וכל 1 הדכו את ק סרח אנ ן שאהנם
 בדבר מאוד מתון ה ת סעכ כעת אבי עסו לשאר לטובה שמז כבודיטען

 אקוה ם מ ה בקרב והנה י הנ סו ג כבוד ועד !דע כאשר תורתו לכבודחוששנ
 דו ב ד חפץ ואו ם ו עצה דכי נעשות ואראה תנו בר אנש עם ם מגלהתראות

 קרבו הן כ ובפרט חליו ם בדבר מהשבוע בלבל לא ד ד כבוד ובעה היצ4

 כל ונכתב מרון כבג ו יפנ יעברון עולם באי כל הנה יתש" הסקודשרם םהים

 לכבוד בהרחבה ם הדבר מסרת שע חפוץ אשר ולכף דמיכא באחסתאב'אחד

 פ פא ם מ ה בקרב לחש אחכה זאטת שלום דבר ין יאסר הוא הנ"ל סוג
 קצרת דאברהם צלות" דן ע דטם ומחסת בואדבר

 הדורש כנפש אליו ם הנלו ולכל ויביתו ולתורתו ין שלום שלום בזה הזה
 שראל קרן יהרמת מצפה לעמומזב

 י דג דק"ק דואביי אוייביךצבי
יח

 באב ד יפנק תקציב הסוכות חג ערב ד ום"בעזה

 ם השם מן ומעומרת סובה מטנה ם זח וברכה שלום ם ררשאו
 ומחסה לשנן דם עי ז כנה פדז'ט אל אד בנתוית נו אתלקדושת
 הם היא שראידשזמר

 אח-
 ם הנאהב דיכא בתוונא חב ד וריע

 צחת חעםבסע המם רק בי י% מחדקם חק אקם מק ומץ שתצמדק

 לא כסים אשר א"רדס ם רבא מ דחלסי לסח שמא ק תמי דע אם כתרחיא
 ענר מל בתלת ת"ל א חש דו לשמת נעק יישששו תעש מם רשש רשםכ%
 רק ק דאמת נם שא כסלת דסשנ דמר דצ'ות מל )ד%מ כסלי דמשעחק

 ללמוד לדו רפת" מקמא רדבר ע"א[ ז ]ק בפסחים ןכדאמף ח במסב צחוק(כדרך
 שנקראו כסו דפוף"ם ים )ריר בפריא רכה( ובדחו דסיחותא מילתא אמרלרכק
 דעתם כ% שחכמת כדן אז עחמן ודשמ"ד %ראאען מי וחנםמניח
 שרפ ברם נחפארח ר אאסו ברבר שי [ א סע סוף ד ויצ הי ח או בש"עתממאר
 תאה"תא ש( עי ומן פיי ~יי מ כדמ וב ע"א ינ מיתן נדד וליחסומתתם
 זמן שט כסתות דאושפחץ כקבלת ישואכד כ" כשסחת דסקות חג כא'רחת

 טבץ עד"תא ד טטפתי ע"ר מזי(שמחיתו
 דר"ח ע נדע-ל )תגוב( שלמר כרם נקובץ נדפס דסכתנ ו עזרא דב טלשתט(

 י"ק ורטראנצמום~61ר'
 ר"ל דמגפד א תקצ נשטח סר כעת כמונקאטש לאנ"ש נין כתב רלז מכתטא(
 וכתב ט"0 ודף ס-ב רף )עפר חוש כדרשות )עת ר)רלד "ללים חעןם מדקותככמר

 עטרת כעל דד"ק מאת מכתב כ נ במטים יפס נם ודשלש דחתם יטע קדתלדם
 רלז בעת כמתקאנחע ש לאנ כתב אשר זי"לצב



 ומשיריןאגרורשסי
 ד ירי יע"א סונקאפש קדישא קזהץח ם ס ד5ל ס דא ם מוהנע
 יברך עם ה"ן הסרב מאוצרו 1 חמד נו על ט 1 יעמנו עמהם נואיק
 הרצץ בהמשכת 1 חסד ,עולם כ ב סו 4 דב ים ב דטו וברבותשכון

 אמן עולם ועד טעתה שראי'כנסת
 ות 4ה בדבבכם תחשבו אף אי בם דבר בבוא מ דג וע דן ע ככף דנך דד
 סתגענעת שש אשר כודא תדעו אך סיב בם זכרונ תמוש מ נ ב מוראנבה

 הגם ובו אשר שמועה זד א ו ח בשמע ומרעדת סעורה ונפשבארבתכם
 והקיאות דצרות מן בקרב רוח רפתה 4א ן ועד ,מאד עד מבוה4חששש
 נפ בפרטות ומתחנן מחשל אנ עת בכל ז עב נו גת במד נו ראש על עברואשר
 יי ניזאטזן ואשר שכל 'פ כ י ד ד אח תדהו וא4 תפחדו ואל בםבעד

 יטובתיט רחבייט ידהיר בעוה"ר דיתד אשר דנזירד טתוקף סודיויאנשי
 במדרי גאויתיגו קץיקרב

 אשר הלזו לשנה ם כח חיקם ות 4ד זכו אשר רות הע ת נעזההנד
 אפשר ב4ת שחיה והגס מאש מוצי כאוד הם היא 'טיבה נו ע4נתחדשה
 ם נ הד נמתקו כבר בעזה הלזו בשנה ז עכ וכ4 מכ4 רה הגז יכמל רבעזה

 קדוש חסדו רצו גדול בחסד הוא כם אצ4 אשר תדעו ובעזה ש תבשרתו
 סלא חמר ן התרעלה כום נו שת ר בעוה וכאשר כם ועל נו עי ומס ו י ליעקב
 נקרא ד ובשם שועות כום יישא ד מאת ברבר שא נ כןמסך

 כ תקע ום 4 ת הש שזכגי עד חטמל ברכת ברכת 'א אנ גם ד דלב
 בטחו י ד ד אתם כן הזה לזמן ש ת ו ברהט ת שזב עד מפק ד מ יצאתלא
 שועה לכם ה ה בודא הזה לזמן ש ת בעזרתו עכס בחג כם איקבד

 עפ ברשונ עלה אשר את יבם אומר כם אצ4 דדבר תאטת שובכד
 צר ה בעת בהשתדלותו אמר שבאבות מובחר כם אל קויסם קן ע בהנהתורה

 הנה טה לפל הנשאר המחנה ה וה וכר האחת המחנה א4 עשו בא אם אמר 141
 נקבה כישע למתנה גה כ הנד האחי דסחנה אמר בר"טא מבואר הדרש
 שנמצאו אמרו הפשט שבעל דגם זכר לשון הנשאר רמחנר אמרואחכ
 תוהיק על ן אס לא דעת בן כל תקבח זכר בלשץ לבטתם כאלה סדבר

 האחת זכר 'והכחד אומרו חב אחד במקום ובפרם כזה דבר פרוכסקרה
 זכר בלשח כתה החסד" כח" אשר לכ4 הע ד ד יכם אומר אבינקבה
 דם דנכבד הסם צדופ "ג והנד אודם נקבה בלשץ כתה דן וכח לזבזבחי
 ויאסר יעקב וק"ן רוע כ תשר 'חדש רוא וד"ה רוף וצ אחר רוף צ חדשבכ4
 ות יה ח"ו שנה גאתה הדבר כשנגזר וכו האחת המחנה אל עשו בואאם
 כ אח ם כ12זוכ אזי לפליטה דנעואר דמחנה ה יה אזי דנרק דרגא דיןבבה
 גדולה מד לפל נד ובורא חמד דכורא בבח" ד יה ד" וה רוא שדציר1ף,חדש
 ובישועתו בזי בסחו ט ישועת צורבעזר



מנ שפיריןאגרות

 ר צ אבל ך להאר א וא נו ע4 עמוד דקדוש החג רדת ט ום ה הןודנך
 טוףריפיקי איישע שששך ו מה ק דות המופינ הרבג ד ד ד ד מרפא םאמוג
 צק זור קדש קדי מ ת בבר ם גאמג נו אח מל ו ירוויח נאטן ה ש4 יואאשר

 כאשר הגד אתנו דסזכות חג את לחוג בכאן ן עד עוד רוא דנד הששמרם
 *שיום ח1 לב שוב לסובה מה החת את 'נו השי רגם

 דיר וכעת מרפא ם חכם בלשון הצור בעזר רוח יבם עה אב עודהנד
 צק כזור ב מ מאח ישיוח איה דבר קו תעת א4ה דבר יכם בבוא מזרח

 ובמחון האמונה בחזקות תחזקו ו א4ד ע בדבר שתעשעו 4מע, האזבבורגם
 ד ד כ הקדוש החג נצמחת וסחו טובות בשורות יהתבשד ה א נזכהובודא
 יחסרו ומצפה בד דבוטח הע'וכ העבד דבר בם ע'הטובה

 דניי ק יאבדפק אייט-ךצבי
 נפו אשר ורנעמם יקנאהבם בפרפות יפרום גורם הזמן א,דד
 יא ר כב אל הן הצבור מן פרשו אל ם ושב דם עמם ובתוך עי'הםמתגעגעת

 יוסף טו"מ הרבנ ה ה ם רגע ד ד מבוקס ימלאות מוכרח הננ ובפרטותמאס
 עם השמוח וכהו ו עמו ו א4ק ד ה ע בפ ש פ 1 אל יכתוב כמכתב קרו בז"ג

 במכתבו ריאד ותו יה זיעזע( יוסף ה מן ק הות  דרבנ ר ר י  וגםשראי
 עמנו 4שמוח שאנעת משחות ם ע4 זכהו דש ו נארק במחונו מתחזקשדוא
 אי בג הכהן יחיאי יפוקק מ קר ה ק הות ל ר ק ורבן נמהרה םבאהב
 זתתפיא ותראר נו בעזר ח ס עו'מ צורתדאג

 אר משך ד ברגמו ל ז עזר אל ר )כד ל ז נער עסטר זלמן וסף ד דגמו ר רמז
 ב ח ע בוכא וט א ס ח או ס נח )נזכר ל ז ס רח של קראל(חלסיד ק אבד %ז
 וסף ו ד סו ד וחתנו נמונקאטש ץ דום ד ד( פ ס ד חו אש ואמרי כ קס

 אנש אח רך ב מרן כאשר ראורייתא ן תמכ תקגוח ס ובסו במונקאטש ד כידם סד שזרח
 אף קר בפורד ומופלג ררבנ דו נ דוא למשכיל לננעלר חים אורח ל כזר כרחכורד

 נמנד ות לר רוחו ועבד לכו נשאו אשר זלמן שלמד וסף 1 מר ש כ רמפורסם םנע
 דוא ד בברכת לעטרו חס דצור מלפני ר ד ובנן דחבורד בנ מן כאחד מצודלדבר
 בהודר ם עוסק וב"ב בנים וצטרת ם לחבם ועד ח ב ר לפג נכון ר חו ונ רתעש

 במדרה תתרפק רודד על בנסת אשר בעת ם בארב לשכ"ח ילכד רטובך גרבותובמצוח
 אמן נו מב

 ז מדריש חתן דלוי צרח וסף ר מו דוחיק דמופלא ררננ' ראכדך ד"ר דהזיקאחו-ו
 דוא בל רבורא לפנ יד"ר ובכן דחבורר מכנ כאחד מצור לדבר ומנד לדיותדן"ל
 ב וב ם לבג ותנד ח יצל בידו ד וחלץ ם שם ויראם כצורד ולענדו לעטרו נואלק
 דאורייתא( נתמכת סרן ל )עב אמן ב"ג שואל קת ולדרמת ונמצות נפורד פעוסק

 נכד אמו ומצד ז"ל להילקק בא"ב רי דנ"ל דייוויץ ל סג זרח יועף)דר
 כידנו-ד כגר רוש אצלו די וגדולר חורר ל ז מודגל ת,נרס~יימער שמשוןלוגמו-ד



 יטפירין84גרורצסד
 ד ד י גר"צ נסע גתן ה סו ד ה אחה ד הננ המופלא הרכנ ד ה דד
 אי ששות בהצבת שעסקתם דעת יתודא יוסף מ ד ה ד או ד דנגדרבנ
 ונזכה הטובה כרבית אתכם ח 4דצל בם בעזר ר ודש מכם דמזנחסר

 ונחת בשובה במורר ם פגלרתראות

 נצור בפח,גכם חזקו זור'צק קדש בקהי ם מ והנע ם הנאהב ב מאח
 כם על זה עייכם ד נועם ד ואמונתכם צדקתם .מחסר 4כס דמעזנו
 לכס אכתוכ איישע אשר ד מז הסוש4א ק דות דנאמן ד דצ ע ד .אסתרה
 עוד אשר מובטחנ 35בכם רך יב4 מאד בקשת ם כעשות דבר דצורגרר
 כם עכר דבר רצור בעזר במהרה ם בארב ירתעיםנזכה

 דנ9 אליטלךובמי

 בערנסא, קדש בקהי ב ט לאח ם תשג ם נאמר הנידגר
 דם גי תתחדרי

 ב ט לר ד א סועד אקח כ עד אסרינו קוצר כעת יהם ק ספ ו טובהשנה
 עטנו חסדו דשי ב ט אשר ומובמחנ ריב עי ם שב דסת ם רבך ירם סאמר
 כם עבד דבר שראי ובשטחת בנחת עג  מהשב חמה וצו בב

 ימי [שיימלךצבי
 ידבר ב נחרד נפש שמאד דגם וכערעאז דרעק קדש בקהידד
 רזי ן שא ות יה אך סיד היד ם הנארב נ מש חת ד יבפרטות

 טרם
 4כם ק ספ כ ע מרעהו ש א יאת בדבר ה וחד "ח אצא יא שן דכירפרט
 ובפרט בכית שיום רוב עי ותתעש רצת בעת הצבור ברכת דד

 אציט הוא  פ4ארייצרת וזטהן  יצלסחץ  מרה קר ד חק ד הרבנ דד
 במדרד לשלום תו לב סע החג אחר ר וא  רציר  בעור  וש'וס םבח

 דוספו ב תדל כשנח כ ואח ז חרט )בשנת במת-אטש ד( דם ב -ל-נע )דאסרקטן

ודנד"י
 שם ם עומר ד ימשיאות קרי ובחוכם ספו-ם ירבד 1 לתו ועתן ר( רבידם אח

 ק לדספ ס לחח קת ח רנ בצמאתו תם רחיף מ כל על ס עצ יסמק ,לרימם
 דן תרנ טבח נ ה של לעד יוסדת ץדקחו בדוד צדקזח !עזל ל כנ עציםתמצו

 הלאבו ויגש בפ ל וז ל דג ל 1 זלמן וסף ד רגמו מכח ח חד לדעתיקודננ
 ר זצלל צב מו"ר דצדיק דגאת מארמו"ר שמעת רזה מהשכון ל ז רש כזאתשלח

 רשלש שוצם מדוע קדשו דכא כ ע חב-ח בג כזאת רפרנסר שם לו ששלח סשהמדר
 שלח מצרים מטוב ל ז רש בשנת חד דפרנסר על כ נ ממונד ודךא א  חל בג ותאוח
לו

- 
 רכולל עם יש"ו די-ן כחוששת ם מצדי מטסם דריו חושבנא חל"כ[ ]בג ש"ן ן

ןוראותית[
 וכעת זי"ע מקץלוף מררי"א רד"ק מאח לביכד ולד ל רנ וולמר ך מו ו  אאג(
 ד דצ"ל וכמרחץ שפק על במונקאטש ור נעליםענאידץרשפאלווא למרחץשנסע
 ס רצ!-ק וכל מקוטו רי ובחגך בעוגל אילטח ג ד ח2ס לו רקבוע מקומובנעד



י שפיריןאגרות
 "ה וא ושלום בת-ם אתנו הוא בעזה מאוגארגיע מענדיו מנחםהבחור

 ה א או ההש יחשתדל אראה החגאחר

יב
 נאב ר לח"ק ר ת נ שט נ וטנעזה

 מלטה ה 10 כ"ש ק רות המופלא הרבנ חתנ לכבוד שנום אומר באש
נ-8,

 ד ב הננ אעשה מד אבי ם מובנ נס א המה היא כתבת אשך טכתבךכי
 שכתבת ומה רצועה ה ד תו 'כ ר הצ בא בפרם אשר ש ת יחסדז אקזההשש
 ובפרם כרגע לעשות הוא אפשר שא דבר הנה ש א איזה או לדת מלשלחק

 אצל למונקאטש ללמוד בא ב[ ור לשם ם דולכ ר רשמם כל  במשך שמר דאשר
 מן ח ת  בשו פ כס ונזבל ל ודגל ק אכר אז ,שר זל אשכנז אכנדור צב מרג

 מרן ד( )תקפ נחקבל ר( תקפ )בשוח ל רנ דגאון רת מט ואחר רכחורים כל עלונחעלד
 ראחרונר שנד בסדר )וע עמו לקתו שנסע מ כ ור ו נ בע חן ומצא ששכר בגבעל
  בעת לשט ובא ללאגצוט ז תץע שנה ר א "דש נה"לת עסו נסע כ ז4 מ ח יאות

 וסףן4 שלום בסוד דשו של כחתם אח ונעשר ל( מראפשזזצ דד"ק שלפטיחו

 דדוא בעת ןכ ווא בסוואל ץ ומן ב שן ד ומתחלר ו( תדט ד דד כ ת )שלבמונקאטש

 ס ב ח מ חו ם ח מחנך ת כשו 11זכר כמונקאטש ר כ ואח שם( ד אב ר ד לאערהן
 שלמר שם בעל נו רב רז חים ר חרם למכ ב סו ר א ב שנד מ שמוג בן ח של ו(כ
 כ הס מקומו על נכדו אוהו ונשאי נפוש ממאך ותר דיר ארדד דב" לז

 רחבורד בר את מרן נרך מאשר תא דאורי חמכן תקנות ם בסו כ משהד

 דו נ ריא צר חפ יבנפש  שלם  בלב ועברדו אביך אלץ את דע ננ שלמדזאתד
 גם רתנדס אשר רבדן שמואל ו מד בן שלמר ר מז ש כ למופלג קר ר ק דותדאברך
 נאחר ויעמדו ואר, ם שם דבורא מלפג ר ר ובכן דחניד בנ מן כאחד לר"חרוא

 אחר שכם רש את לעבוד בקרבו חן חרשך ורוח כאמר ונדולר כחורר ולעטרולענדו
 אחד לדשם דמקורש במקום ברוקר רכתר לשמש זכר 1 כאחר חר שלחנו על וב"בובניו
 אמןנ-כ

 תותן רא ו כזרק כחב ן וכו ובו רוס אלכסנדר ר מו לגיסו נס נרכר שב]ואחר
 רוא ם שבשם 1 לאב דכא ם מטעם רוא גם רעש עושים דם אשד כל את דנ"לרכרם
 ס ח ו מד דשיש דמופלא דדבג כן וסף שלום ו מד רוחקק חקר רמוסלג ררכניגרו
 נם ות לד ם שמ מלאבח רמלאכד אל לקרכד לכו נשאו ל רנ ם רבג חוון רבדןמשר
 ם עוסץ ונ"ב לכנים זכרו בנרורא דר מלפג ר ד ובכן דתכורד מבג כאחרדוא

 כונן אשר רד רכח בכיח כדום- נכונ- לשמש ונכדו תפארר וכבוד היעושרבתהוד
 אמן בימית כמדוש אהגרעוטך

 מץ מסוף דוא רמכחב חדו ז אית מש"ל עת כמעוילאבריסץ שדר תחנו דואא(

 וט רכויבר טורח לסמל ביכולתו אין בי בפסם שוכש



 שפיריןאגרותט
 אבל ננ רעקרוטור שעת הנה ישלוח איש אתה ונם חולה דוא שבכאן 4דתם

 טה וגם צערו עי גתפם אדם אין אבי ל בהשכ ש"א הם דבריך כ4 אעשהמה
 אפשר שא ודבר מזה נדוי שטות הפט פשא 4 ר' ם מ בתכם שתבאשכתבתם

 בשורה כף ת ישמוע עזרנ רשי נפש טס ע עדי מחמת ך לראר י א ארנה
 והנה במחרה על רחם הש אבל הכברות כ' לסכוי כה אבנם כח ן ואטונד
 טורח למבול כוית ב ן א כי יעקב טךה הרבנ נ חתנ כתוב ס הדברתר
 לעב שרה בת והנד ומקדם כמאז את ן א נ ע מאור נם ב ובפרם בההכת
 בם אב דבר ג ב ו4כ' 'ך ושצום ן טס ס אל צו ן דע4פ וועמ הש9 ט נזארנ

 חצ"י אידפ"ק אייטיך?גי
 מונאם ו' קאר צ קאווע טוב ן י מעלק נ א ןאתרוג[ ביטעלק אתקבל

 אמ

 בתו הוא זוגת גי משה ד סו ק הות הרבג חותנ בשלום פורס אנכגגם
 ובעלה פשע ' ר' ם בתו תח" חמות א ה אמה ובשיים בשגומו פורסתתה
 שלוטכם ם פורס ש ובנות הבטת - בשלומכם פורס נץאהרן

- נאב י לן בזה כ השניןמעבר  
 טץ  מערלאבריישוב י סשה  מוח ם  המפורם  המופלא ק  הות ד רנן הרבני התג  כבוד דל

 שילת*(בעוה

 דאוך י אשר לכל אנ חבר טוב מה בעתו רבר  השסים תחת חפץ לכלעת
 ם חסתנדב עולם עד ד לפג שראל לבג זכרון ך למבקש תאמר הננהננ

ר להחבירה םהראשינ ב  זאת זכר דאורייתא וצפטין חבורה הלזו 
 לשמור דרכ כוט אחי ולסעדה לעזור וניך הנ ומלהג להתעודדר ך הונתעודר

 ךחק
 הרב הזא הנ"ל קדודנה להחבזרה הית מצוה לדבר הנסנה וראשוןראש
 ק דפק ד האב שפירס ממשפחת אלימיך ?בי מהיו כ"ש המפורסםהמופלג

 ולזכרון למשפרת הלזה בפנקם ועופרת ברזל בעם יוחק ל והגלסדנקאפש
 ם מ ומריח ושלחט ב סב ם ות כשתיל ם בג ובג ם כנ לראות זכה ד כלבה

 ודצכהב זקית אצל כשזאב דדוא בעת שד רר"מ של חתנו כחב דלו פתקאט(
 - דשםמעכר

 א"צ סרן כת דוא

 דאודףהא תמכק חקרת בסייס מרן ממש-ב זרו*(



פז שמיריןאברות

 ד ברוב ה 1  צאצא וכי  חוצה ז גזת טע פחז תזרח אלא ם מ 7 וא חפר

 שאק נוה לראות זכה 1 מימיו כזבו יא אשר ם מ וכמוצא רוד כק ות יר זבד1
 א ב במחרר נו צדק ח מש ס4כמשטרת

 נחטיהק ו מה כרז המפרסם שתק המופלג הרבנ רר דחזקאחרז
 מן כאחד מצוה  ידבר  טחה ות  לה  הנ4 הרב חרק נ צבי מדובדדכנ
 יא מאתו וחסדו ר לפס 4זכרץ ה" המל קדושה חברה ם המקשיב ם רהחב
 לקשר ומצות1זכה ורעמםבתזרה בנודשנם ובג בנו ה" ש רעא האמש
 א בב העא4 את כב שראל קרן 4הרטת זכד ו וכמד םוכס

 ק ,שפירא" וחטא סוטים מהו הקר דכעפיא הרבנ הה החזק 1אחר

 יב הז ובכן ההל החביה בג מן כאחד מצוה ידבר שנה ות יה ל הנהרב
 ם עשק ב וב ם ננ לראות תזכה בקרבו חדש נכף רוח דם אי יו בראמהן
 כ וחסדך ד ך רחם זכר 1צלחימעה שכל פנה אשר ובה .במצותבתורך
 כב בנס לגדל חכה ברחבותי צוחה דאו האת ואן פרץ אן המהמעים
 אמן מ ס ב במהרה רה הבה ת ב ן יבנ זכה 1 ם מ כנעבטוב

 משהחק מק"ו המפךםם העד הקר הם"יא הרבנ ההאחר1החזק
 כאחד משה לדבר ננד דת לה הנץ הרב חתן י ז איההר ו מה העיהממח
 ח צל 1 ישכיל פנה אשר בכל תהו ותצל תשמרי ד אתה ל הנ החבורה בגמן

 זכה 1 ד רך ב זרע הם כ רום כ רואיהם כל ב וב ם ובבג וכבוד ם ונכסבעושר

 ס לדג ע"ד בילא דיניה נשאת כ וא" רב2 מרן של בחיו ח של ל דג ררתא(
 לדין אח"כ ונתקבל סטראפקוכ אצל ר לאדה ק אבד ]שד ל ז ן ף ישעשמעץ
 ך רי ן ברם וסף מ דג כן לו ור טש[ ט לריב ומשם נא דאל לאכד"ק ומשם נונלד
 חותנו של מ מ כ ואת טש ריכאט ק אבד ח עד ן ס בג בג וט וסף בגי ס בעדםז"ל
 טש רעל אבך.ק ז"ל לנער וו שמואל דדגמו

 ונחגדלד בת לדם ורי יששכר בג בעל סרן 1 אב בת של"ח זוגתו עם ל דג דרבט(

 ק אבד ות לד 1 אב מח שנתמנד ל ז אליעזר משך דג"מ ד בעלר נר זקבבית

 טש קרוע ק ענד ל זצ גןלער אנרדם דגמו"ד של נט 1( אב נח4 גפטד ,אבל טשקרופ
 תמוז ב-ג ]גפסר שגד ם ושבע ששד ישב דרבנות כסא ועל שנים ושלש מאך חשד

 ב ואח בפרעמישלא רתלמוד בכיח מ ר מלפגם )שד אף דרר מ דג ונכדו 1תרנ

 על רסמד דוד קונן ו קונטרס רדפיס "ד( ר ח רעולם דמלחמד ער קריפסש קאהד
 עינד ודע דם וכן תר"ע( )משגת ירו על וגחקן דוגך רכלך אגרא וים דג"ל מזק

 שערים מותח אורד שעיי עמ"י צתן ומעדי ס ז שוע בשנת מידד וכן וברנ"א()בשנת
 ותולדות חוטו כל שם כדקד"הו ש ועי דורי קול ספר נפיעטדקוב ד ת"נ נשגחודיפיס
 ד[ אוח לדלן עיי 1"ל יעקב יריר רבג" של לחהמ נכד ג"כ די ודואאבותיו

 תוהנו מאת בורים ח איוד ס רדפ במעדלאבדיץ שרם דרבד רר ר רי"ל דרבג(
 ]התן ל ז שעטעלד אברדם פסח דג"מ ד-ך רבמס בלם נ לו ר חרמ"ב בערךשל"ה



 ששיריןאגרותפח
 סע בל צען כי אח" שראי במסחה 'ראות זכה ז תא דאוד ז סתמכ ותלה
 א בב ם נצח ינצח ז דותת

 אלעזך ו מה ש כ ק הות קר ה המופינ חרבנ דאכרך ר ה ק רחז ואחר
 ל הנ החבורה בג מן כאהד מצוה 'דבר נסנה ות יה ל הנ דוב בזשתירא"

 ו ובג ם עו4 ו ה אחד בקנה וברויה תורה בכתר 'עמרו הגבורה מלח ך הובכן
 שבו עוד אשר 'ראות זכה ו יזם וג ושמחה בששון ם שתול רוה כנן בניוובנ
 ממחות מ ע' ם ס מרוב דו ב משענהו ש וא ם רושל ברחובות וזקמת םזקנ
 א בב זה ע אלק הנד תאמר ם רעע םדשנ

 סהץ כש הקר הסווג שתק האגרך דרבג דה אחז החזקאחרו

'טמואי
 ם מן כאחד מצוה ידבר נטנה ות לה י חג הרב נו 'ט*יראח

 ך חק לשמור דרכי כוי ו בארץ שנושר הו ותה תשסרת ד אתה ל הנהחבךה
 וכס ם זח כשחל ב וב ו ובג ת-ה שי תה לאם הלכה אל כות בהל ט רב 1ד
 דוד מהו התק הקר המשלג האברך הרבנ הה אחו החדקאחרו אי בב קרת לפנת שכטת ח קל שאק יעה הכררר

 תוה בכתר לעמרהו שרה ימה מחפף ר יה וככן ל הנ הרב קשליראת
 בבה לראות וסכה ותפארה וכמד ולתשר בחוה ם שסק ב וב ם בבגרעמרהו

 בתפארח ד ברו ו ה 1 צאצא לי ועמרה טד תעמרו -ענד רה הבה תב
 ות גי כח ק בשסחח ישם" -כה הרה מה בתם ן כמע נטע" ו ה ו ותהל

 בטא אמש מראשתשדי

 בן יעקב" ו מה מש ק חוח השטן קר ה המופלג הרס ה ה ק החז 1אחר
 ל הג הרב חתן נאכ ד דיק ד האב נ" אר" פנחס ו פה ס הסטרם דגחלדרב

 ת עד טרשל מלת ס מ ועד א תר ר א י ופטר סוהאטש ק אנד ל 1 טךאל מדג
 1 תרס כשגח ;פטר שגר מ )נערך קורמא אבד-ק תש-ר[ שם בסתקאטש תדפסומס

 ק אנא סדר ז"ל שטפעלד אלימזו צב חעמ ורסזוק וקב רגם חטו ר מומ
 רק-ק דדמ"ץ ל ז קאלליש דוב משולם מ דג ]חתן שנד מיבל עתרמעזלאבויץ
מוהאסש[
 ע"ש ע נפ במדור לקמן דמתא מלאנצדוט א ור רדו רואד(

 נ ע ) צ עט נעל ק לדד חתן ז"ל ויוצל ופתל דר"ר של חוע ר וז"ל דבברז

 מאמר שלמר מח כס יעה סק של ספרם כסד ס דת ר( דרצ מי נמסרו סקקרי

 נ מ ושם נפרעסימלא רד ש( ועי נוד ש ס נ-ח אחז שלמדאפריוז
 ויבוב אבי-ק רי ל( ז סטארקא רץ ר ישע סו-ר רד"ח חהן ,רי רג"ל דרכו(
 אפס ו אוח ברג-ד צורים מראש מאמר שלסד ת כ נם )ועי עד-ח דרר צמח סומח
 ד תרץ אדר ד ופטר ני"שז א דר ו אח וקרושת מקרווחוקצרו

 דוק' ,ךל לספרו בדקדטר גברו ]וכוום וטארקא ברעדן אכד"ק די דג"ל ררבז(



ס* שפיריןאגרות

 תזותז שת"א דעזא זהא דע"סא ובמל א דשם ל בם בעוזרו ה ההשי
 ובמצות בתורה ם עוסק ב וב ם ננ לראות וכד ו מאל ת נעש ומ'אכתוטתברכת

 חרע זרעי וטפ 1 ספ התורה תטוש ולא שמחות שובע מתוך ם ורעננ םדשנ
 בצל "הסות ם העב מן ות לד זבח ו שלה א אכסנ ע" החרת התורר ותהאפעו
 אמן במט בסהרד צק שגת את ד זב אשר געת הקדשכפ

 ר סיר כקשת נ. שראי נר צ"ל רקת -נאק דרב מרן נק מאת נכתבו רדנרםךאיו
 ד מאת שות כקת רכמירצאדנק תרק היד ק אידפק דג ידר שפ-אשימד
 רשרמ בפיס אנרפקקכהב תרץ קט במים -דח מחת בפב "מ יראר "ע-מיא

ר"מ
 חק י מל סאן רוע ו ל שפ דכות נברא דאשא ן ובשר דמרא ן ויקבאתר

 מתקאטש ק אבדק שמו וחתום במפר כתת עמיל ג רכשכבה זזו מאדע
 זעיר אוף גנפימא דענא דכות צמלא בא אנא אוף ימס אחתום ך אוהגליל
 כזו רבה מצוה לעוש לב אל כ אש אמנם תא ל לקרא ועוד .הודהבאלפ
 להתנדד ריעה ב פנוי ל ח חג מקום גם ומה כל מכל תפל נספי אנא גם האח

 מונקאמש ב תרמ תרומה ד החתום אל וט הואבא

 שפיראשימה
 ודנייי פונקאפש קאבדק

 ירושע אכרדם ר דר של כס מדיטוכ שו-כ ארי פנתם ר דד ו אב כ ( כ אות לעיל)עי
 אחרי יששכר דכה מרן אסו אבי כרב על נתגדל ורוא כירטש בק שו"ב ל זרעשויל
 א כ מ ושם רנ-ל( רבינו נו זק עם אחת במטר ושכב חיה עולל כשדי אמו 1 עלמות
 דינאב אבד"ק מקודם שדי ל ז ארי פנחס מ רג אליו עם ביחד תרט"ו אלולדר"ח

 תרי"ג כשנת שזפטר דאפוד וכתמת דאפוד חשב ס כעדמח בטארקא וכח"כוגלאגוכ
 חשרי זכ



 שפיריןאגרות

 בינהיודעי
 הב

 ח תקם בשרע סיד א מהרצ מרן שי הגדול בנו שפירא איעזר רב קהד
 :ת ה( תרס ון ם ח בסמריזוב כ )מ חוה מאבא ת דרכנ את נשא ר צע יובג
 נ סג ובעי יהושע פג בעל התירה לשר נכד מדוקיא י רעש הושע רדר

 ק הה 1 על ד הע אברך ן עד ותו ובה רה ת בקדושה ע א התנהג 4( זצשימה
 אחר ו( תולדות קצת שלמה ת בב ן )ע צורתי ן עד פגם שיא עם-נבע4

 ובצנח מש רבאם ק יאבד נתקבל כ ואח אבו שיחן על ממוך החתונתו
 י מדר ם הקדודן אצ4 דורו ק לצד גמע ללאנצום וסטם זוב לסמר חתקצ
 ה טהרצ מבעלז ש סהר מפרעמישלאן ם מהר ערוסלאב מ מהר"ש ן זמר

 בסוף כ ]אשר בנה"1 ידע ספר שאתו נדפם טראפשץ א מהרסרומנוב

 שמד נדפס אשר לרדפסר תעודד מכתב וזרוא(
 פ חו רגושם עיונת דמפורסם ובק רחרף ג רד דרב די ד כ ש ד כככור

כגש

- 

 רעדים אבד"ק "1 ד שפירא שמואל ר מז רכו

י
 תך סמנ, יורן

9 נע% ןן" %  ינץ סד, ומעוז תעשת לרות בקש 

 ופשל ס %י, ש % ווסוזר וקודש רונ 1 %%זסז , נ וקרש נח י" סרנותשונו
 ן א אשד זענזדוש  מהורתו לדתנסס נידוה ס' ג ח זב אשד ע ז טלאנצדזטימאות
 ענו רמר 1 לרוא רק דוש רת את ראר שלא לס גליון עלי כחרט תואר ולאערוך
 גלי סויות בר דות עשר לו ונסתרות נעגלות בחורר וגדוש מלא מקורשאתריו
 כילם לא ספר כמגילת לספר 1 ושב" רד דמא אספקלריא גיורא ר ואזרלדרע

 שזכר לס נחוטב זר וכמו 1 חורות ורובי 1 קורות אספר ומד 1 גרות כל על מלא-ונטרם
  מעל אן זערשס בזד נדפס אשד כטויי גדיל זבד" אשקדוזש לפג זד מד בלדכדו
 קודרו רדכיי אלו כי עימ שראו מד וט לרעיך שנאמנן מאלו אנ גם אולם רמזע
 מוריו גודל מתוך ב עוד לת דסתלקותו סרס דאחרוגוח ם נשד כחה דכמותמעט
 חבטתו ערך לפ כזר מעטים י דבר בן על נעוד"ר נשא חלףנו דוא אשר םרערא
 כמר כפרט כדא ג"כ כמוחו אמת צדיק של א בדר ד וגם דעכע ק כמעוידיעחו
 נפסדים טעם דכוי ויו ם מלא ורסר כזד שנרפסו םקונטריס

 לדואני
 נזר 1ס זלדטינ

 כרחמים ת לצ גתו שב בעיכתחזינד רציפיי וברח-ס לבנו משאלות בבל ועב" נו על גן זבוחו ככרכר ואחתום רסכמרא"צ
א %יזי " מזתם נזהבנ-ו  סז~ק%סש % 



נ8 שפיריןאגרות

 ישועי עזך ם בכתר די נםשנק
 די מאורק זכינו יא אוים ם דם סוננת ע4

 אבדק שמחד דדצס בפע בצער שע,א שממד מ רב בנס ארבערה
 רקדים ק אבד וי שסוא' -גס )בס ב"אמום פנתם ינחם ר-צ1 ט"אנצ
 כש- נרד )י" בערטש אבדק ס"ך אי צב ר-צם בנק ודע דםדדמש
 בת כס ,ין סרטים כעד די ככר ם רכר מקת בהתם רבני סרןידי,
 רבקק א-' )דרבמת אחת בת ד תרס אדר כ נפטר ברגך( טז יתשקד
 ןתרסדבעדמט ומכשםדס אבדקדעאב דרץ שתי דדצמישעאשת
 דק נפי ב14 .ד בףיען תרכך איי יב מד דוס ע4ד ופר אסףלטתן

 מ: ושם ט'"אנצ
 שט דטצבד מסחחדו

 דחףחה-
פג

 ספק פד מחקקחלקת
 ק יפ דעו, בדן;פשו

 שירא יד עטרת ינפ"תאיה
 בתדירא חשק שראילארבת
 ובתפוגתו במאד דסדעשר
 ועבודתו תורתו בזכרינוזאת
 ארבתו בזכרוי עצמותינורקפ

 רתנצב

 דארון()צד

 שפירא האי נארעא דבביוי
 י נ עוזנו גאון ר אדמו הקדשים קורש המצוינת ן צי הרועים ר אב סיכמתזאת
 איש ישרא' אורב אלקים איש ושרישא דא חס קדישא בוצינא הקדושררה
 האשי ר לאדמו בן דפה ד אב ושיינזר מ קדשו שם כבוד המפורסםדחסך
 ד זצלד אליטלך צבי ד סו דמפורמם .דטרור דקדוש הנאין הרבהגדור

 ,שסים אדק ארון ונרקח בצהרים דשמש ובא ע'מא כהיי קמירה בחדאיתקטר
 ק י0 ד תרכ איו" ב י אביום

תנצבד

 ז ע,1עם

 העולמות ה רעש יציר וברפא האצ"ל הע,ךן ל הטאצ ומפורסם התואאדוע

 תורתו בהתגלות להשתעשע מסיתו עם שראל בת לח ס ותחתונ ם ונהעי
 ם ברחם ודור דור בכי ן ע טובת ונהג .נסתר נגיה .בע"פ בכתבהקדומיה

 מדקדמהו( רמשך דוא לקמן ו ט ם )וכן נר ב ודע לספרו דקרמחו רעחקא(



 שפיריןאגרותע
 קדייי ן נבזבז והמד דורות חכם ד יהעטרגדו4ש

 ה וברוך שראי ת ב יעטו ן

 הנאון אב כבוד מרן ברב על נתנדית מ מ אשר דעת לאדם החוע הרחמןאב
 חדוש יחדש כמוג קטנה בר" על גם ה חם ר ובזכותו וקוזשז שראיאור

 הא חבורתה אנש נ ולב תורד מופיע יבנ וכלסדה ד בכתב יחקוקחורה
 בדבר כמבואר ע ש ושמחה וששון בעבודתם הו צל ו ראמה דרשו שרעוא

קדשם

 פג בושת אשר ד אנ האמת ם הנאמנ אך הנה הרבר התחיתוטרם

 יעיש( ם לאיפ נדרש כאלו הוא אור נ בם )כטבואר צת בג יהראותכסתנ
 גת וב אגב ם דבר א"ר לא ונם ת זהור של גה שא ישון כהה ד כותבת ד דו

 שי דרכה הוא כך אולם כדולות מדברת מלה ב'שונ ן וא התבוננת לאאדם
 טוב כ טעם בטוב תקרא ות הום ובראש הוא שם הכי ר כעש כעגתורה
 בסוד שראל לסו את יסחר  מגויה בדרך ם מסוגי המה  התורה ואותיותסחרה
 אתכבד ובכבודה שראל ל טהרה מקוה בסוד ם העם מכי סמלה ל  תםזה

 ה זצלד שראפ קדוש אב אדוג כבוד מרן ובזכות התורה בזכות בטהונושטת
 ודבר תורה תצא ון מצ כ ב כדכת תפארת עטרת בםוד לתירר ,ם ינ צואעשה

 אמן ב ג בתה ש ב לראותה ומצפה המחכה אשר ם רושי מה

 אשר מרן ד לתלם דוע כ גילח, יידעי בשם זה חלק חבור שםוקראת
 אשר 4ו המובהק רבו כ בעבור יששכך, גני ספרו שם קרא ו אאמכבוד

 ברוח חזה ח מ14בי זצליה"ה הקדוש אתמרר ןהוא הקודש רוח 4בע4מפורסם
 ון חז שהוא אמר כקודש כדרכו ב וכשחזה תישכר של משבטו שהואקדשו
 יששכר דכובגי כמבואר ש"ב, לקרות דעת ו ד סתלמ הקטן אנ יאתטוב
 ם זרעים ם נמזס ם טעם ועוד שראי ב יעשה סר לדעת ם 4עת בינהידעי

 כאשר מרפא בשרו יכ4 הם למחא ח-ם 1 זד בתרתו עננו ר אהש"ח
 בהתשי תויות ות לה  ממלת כשלהבת הטשכית טא שכל נ ע  זןרו 1חררו
 מבמחה יראות תזכה הפלאות קץ כוה יעורר למעלה שנתחדש הקחשהתוה

 ם מחל העימות כל אשר האשעה ת בתכל יבם ךשמח עלס הראוהכילת
 בב"א הארן כל את ה כבור רמלא ה את דעה הארץ ומלאהומצפם

 ויכתוב" לחבר ש ת ו לפנ ונכת כשר ד לפענ וסעד סמך התבוננתיוהנה
 הדין עפ9 ם .וצא בזה קא ד אשר ל כ הקדושה תורה וחדוש רחן פ םספר

 תלכו בחקותי אם ת"ג בחקתי סו.5 דכלד בגרא מסד"ק בזד לדעתיק דעא(
 מחיבת וך למר סדיכן לרבץ כ ע בהורד עמלש שראל שידע מהאיר שדטקוםטלמד
 בהודך עוסקין ו יד ששראל מתפוד שדקר-ת דחדש ררנר טרד וגם תלכו כתקוראט
 המאד לומדים אד עוסקים לא עטלים רוש דפ מרו וגם טזד מלער רחורד גלילד



מ שפיריןאגררת

 נא 1 ה 1 יישונם ביה ם הפוסק דעת אצנע ן העג יגרר ,כד כתבו שימל
 רצינו ונעשה אמר כ 1 יפר רוח ינחתאטרנ,
 ונר שראי בג את ,יסדה הזאת רר הש את יבם כתב. ,עתה בתורה בכת
 רבא אמר כאעב בסנהדרן גן,אמר

 שהניחי אעפ-
 אכות.יאדםסתטצור י,

 אפר די ג ר א אנא בר הושע ר א א'תא לנא . יף טנחות ובנם משי,יכתוב
 כאיו הכתוב 1 עי מעיה כחב. השוק טן מצוה כחופף השוק מן ט'ת היוקחרב
 מפ טצוה ה, כהב א' אבי ד עב ,טצוה סצנה כח,מף ופרש נ ס מהרקביו

 "?ל תמצ" יא ייונ 5' עי נ' ג'וקים גי די נוות מדו תינו גהקת "ס אומר,ידוק
 "קת את נו עקת מצות משמרו. ישמר מאמד נשק ד ,עש יד שם יק ס7ה~ק
 ישון גור תצוק י% ג ל "1 14 ויתו מ גר ת ילנ "".נ ;נ"נ ישם ;ס ,ודדתעשי
 %תגס איבונם ?ור "שר דדכן בני מת גר דל ;~גד ך די ש;1ג1 גמקוס רק נדדי
 מ"אוד שדמקוס מימד דיש ע-נ ( דש. גדונ' גד די שדם שדות ד דמדם ד-;1 ותיג
 % לדמצ שהיינץ יק גי ן יע חש נ5 יגואףם ;ם " ד וף; ר ודקדוק וסרטידלנות'ו ני אני ש מס' רהגד דשייסד רתויד זדת ד,ד נ ויו" נתויר ס עמי ושואל 1שכד

 עקומות ות "ות ודתיגות יאותעת תוף ,ע גדם ;רתת שדתויד דמחת י רדינות
 ן וצףנ מ סו דדך ;בתנד דוד שמ-5 שיד ונתגר שנגר נעת יאי וצא וני5ו5ות
 דיאשומס ר5וסקים או דם? נגד משעו יוד ס שת 15.5י ' ע דילטת חידמצ

 ללמוי רוהר ד יו 'ד'ד שרם ג ק ןאדס ד ח "5'ל1 1ד;ד וסוקרת יינותויאתיו;'ם
 דתורי ילימוי ע רם נוי יק-ס "וגי דור יומי ףיצד רסוקות דדינוה ניע 'םבי
 מעמ;' וגן שנגהב שגתות ס יק מם סע; ודיגות ם ד; ירמצ'" ידתעמי י'ימי
 רן יילגות גפשט' דן סעס נגל ס ;5י" ם ; ע; מצ" נר ,תמי ;עד ו ודתיגייד ירחעמי יוק" דש גומת יק נן יוסר "לילד תלילד 5 שבע שנתויר וימדסמו.מ
 נקינה 71 בשנור מקרא ,היק, ;סמרו חוש נס אחז גל ויוחת נדרשיםנימרס
 ' ע %שר תקקד נעץ יק דקים עשש בי שכש ,י חק לשת דיו "קת-דתויד
 "ל5' במד דור יגען ותסיך "שד דערך ;די ס ;5י" עמסכם שגן דואהדהקקר
% שראים ימקוס ממקום ריג-ר מלשת ד רינ דדם שקיא חןוכיסאות א  דגר 
 1'ל אי דוירה אשי דו" חד ונוצא דתך סתנ ימדד מהג11 %תר ויץמרנר

 71 דוא נ ע~7 נ וזרא שוד-נ 2ן ש17א יו מבגט" י גג דיכוי ישחד נלגמשסוו

 דשנ.;ד %וי מן נגמול תולד ק דמי דגר דו" ;ד דשנ 1 1 1ד;ד ;ד רשכ מדומדמן
 מזוי ופור סדיכי רינד דהור אי מן וממק מ-לד שדוא נמו מץ בער מיידוא
 ורדמים מדתק,קוה ילמת שהעשו תלנו נחקור אס ש ח י בכיוס י=ות תנדק

 דש- חפז גזך בפומיים
 ובוים פעם גגי יחיי העינד נעמל גהו= עמלכם 1 שהד

 יא עז-! ייוועד שד' עישר ע וא אן 22י 05יקות דיגות יומך שדגים ידם נןתרשש
 עמם וקביה יתרי געה-מ סףמ עמן באמתך ותת הש"ת וזיו רמקול יהגיתד;ינ
 ומד תדשד תזיד פעם בבל ידיליד ג5ץ תסקת רמן רמקום י5' דוא דמו-ס ג'יהור
 נהות הולדנה ידולגו חינו גהקה' אס מ נ; מיד גנתן ;ס ירשגיל דתי נפסדמאיד
 5ן'ו זן דשיי תן שלד ד"רץטמר



 שפיריןאגרותנד
 השוק מן טצוה כחוטף דהו כתב ס"ת הזוכות בריש ה בחג א הרם אבל לעב
 במ"ג שם ין וע "ח צא-א

 תם ת ס בכתוב הוא גחיה מחזה דודא ת ם ה קסמת בהלטת ש חרא יח
 4 ז ם הרמב כ ג אשה שא י טרד 4יסך איא ימכרד ןא

 תא עשה דמצ"
 נמסר חאת דורה את תם כתם וזאסד "המו ת ס לכתב שראללכ4
 תה ות פרו פרשית ן כותב שאץ לס זאת רה ש בו ש ש ת ם לכםמחב!

 מת שכ"בן דמ הא אבי בו מוסרם מת כחבן שהי הראשכםבדךק
 שראי כל על דם עשה כמות ברבם בו יקרות ות כנם בבת אוחדשנחן
 הוא בהן יחמת הם ש ר ש תסרא ומשנה התרה פוטש לכתר השגת דואשר
 "אראל בג את -מדה ב כדכת בה ללמוד הס התרה בת כת אצח כ 1גג

9 ביהםשמה ק  הם הם לכן ים בו על ם וודע המטת פ" ידע וחפי ממרא 
 אשה יישא תךה ללסו לא אם להכרם לא תם לכתבם מצחה שאדם םהספר
 קצת בקצרה הטת ודבשו הרא*ש לעב

 בת כת טסצק לאדם יפטך ש הרא בא אך ה לתמך דש ל ח המיתתב
 -ק הת מעם תלה 4א שהר הם רוש ופ תמ ות ומוג בשסעים פה -החל תם
 ם ראות דוהת ןב

 אלא בהם ם למד ן א הללו שבחר" אלא היי לער"
ר ם ב ח 1 עבש שגס ל הול כ וא ם ברב בהם לקרות ה בב אותם ם חסג ב  
 ממטת לפומרם לא ם ראשונ בדדות ם -טד שה" כשם בהם להדו וסת
 ם טמש כתעת וב ח למ לחדש אלא בא שלא מל לכך מת בתכת

 ?תר תתה מת מתעת סצ" בכיל ך שב רתן סב סך ח רישין ופתם ומשך"
 ריא  ותין לכשכסתלק אכל ברבם לקתת  לטןה ולהנתן מת מלכטבוטה
 ו שה כס ט טהג הש שהר מע ש ק עקר זה תא הא תם פשמזמו
 ם הטינ כ שב הרא"ש דבר על תחם הרבעו וכתב הראשוךם בדוות םמחג
 הבעבי
 קסם קר ע דנא הא ם ם והנאם ש הרא לדעת דב דלדבר מ" וצאה
 וממחים ק מהגץ ן שא אחר אלא גג? א ה בו ולקר" ת ס לכתוב הדא עהס

 לקר" ה בבשתה
 גטשכו 1 ואחר שלט ם ספר למתוג ותר ף עד כ א ם ברב

 והעט" ומ והמעדן חהב
 הטל דם דהא והפו הרא"ש עת ב טפרש הבש על חיק שה בפראבל

 עועב להם חתרה שלא מיחם ב דחקא בנדת יא שלס ם בספר דכאהוא
 אבל וכר קת ומח כהלכתה המתו"גת שבעפהוצרכםללמודםדת -םדב

 נמצא לציך שלא בתרח לשןד גגם ת ס ככבך טלי לע למהבשנס
 ה יפ-רש ושרקה עכל מע בק לעא בטכה ן למד שאץ היודמועת

 הריש ?תרבלשת יחר הפרק" ,י "ה רש ת כתב היז תם השד םהסב



נח שפיריןאגרות

 כתבו ועתה של מ"ע בטל ך דא הב דבר ם נכונ ומ"מ ל ח דכתב ם דםאלא
 ז הם עכ"ל הדורות 4וף כחלכם

 לא וטה הפר דהא מ יק שה הפר עי ז חט דהשגת לזמר אפשר דולפענ
 המצוד דעיקר ההטור יהרא"ש 4 דס איא לכם כתבו של ע הם ו ח בטי שאסר
 בקדושת "זלזל לנו ן וא ם ספר בשאר הוא סוד שדל עתה כ וא בו לימודהוא
 בס כ"ז עיין ובפירושיהן ומשנה התורה בחומש המ"ק ם ם מק הר בחנם ת0

 בזה מיש ה זלה א מש מהגאון"ש
 וגם שלוחו ע או בעצמו ת ס כתוב דדעות כל ד יצאת דרוצה ז41פ
 ואם ם הרמב דעת ד גם וצא דבזה שלנו ם ספר שלוחו ע או בעצמוכתוב

 עא או עצמו ע" שלת ם ספר פ עב וכותב שיזחו ע' או בעצמו מ"ת כותב נוא

 גו והרב והטור ש והרא ם הגאונ ה ה הם על כסידך ברזל עמוד לו יששלוחו
 שמבואר ג ואע הדעות כ4 הזבת ד צא יא לבד ת ס בת בכת אבלרוחם
 מ ט ם והגאוג ש חרא לדעת גם ח וצא בודא וזרעו הוא ילמוד ת סדבכותב
 מתוכה ללמוד ת ס כקדושת לזלזל ן שא שכתב שה הפר דבר לנגדנו םעומד
 .ד וצא נו א כ וא ס אחר ם בספר זוית ת בם לימוד ן נוהג ן א פ עכ דהרונם

 ם עניו אשר ם ספר שאר בת בכת אלא ת ם בכתיבת אף קונה כת זו מצוהחובת
 בהןללמוד

 דלא מלתא בנדר וכמעם בהם ללטוד ם ספר ס הכותב עתה ס מועםואמנם
 הגל 'ש בם ן ע בדפום הכי כ כיל האשב

 ויכתוב תורה דוש ח זה א לחדש בה בב ה לו שחלק מ הזה ון דחו כלאחר
 בהיען בה והכת קר החק שיהא  בכהיענותם כטחוקק נסוד קח חק בסודבעצמו

 ת מ בת כת מצות בזה ם מק רוע כ ן המקבל טן ן המוח  השפעת בלהמקבלם
 מ דבר ן וחב ניראל בג את ולטדי דקרא פא ס ן להב כזה ונכוןכמכר

 ובעל רצומ נגד שההל היבא אף לאדם ל חא דג נו מצ ם חכם דבר םולק
 רב אמר ההר ת בתחת צבו ת 1 ק תג תחן ב ע ח פ דף ובת דבגםכרחו
 מכאן מכר כגעת ההר את עלהם הקמה שכפה מלסד חמא בראבדמ
 ק דאמר והא כפה ד-ה ובתום הגמרא בדבר עךש תא לאור רבהמודעא
 דאס דמוטמע ת בנע הר עלים ת כפ כלום אוה"ע שאמרו ע"ב[ ב ןדף דעהבפנק
 עי"ש לאוריתא רבה דמודעא אמר והכא תשובה להם ' ה לא עוסקם כופהה

 מה הקשה ם דרכ פרשת בעל ההאון הקדות בדבר גא ראה הקורא ד ידוהנה
 לישראל רק כפה לא ון כ רץ ות נא ד דמלכותא נא ד הא זו טודעא של בומ

 בההם לחיכה פסק כאשר מדיצתא בם כל על ות לה ך צר דסלכותאודינא
 דינא טבח מהני ה" בכללן שראל 1 האומות על כופה היה ראם אישומעתה

 ת"ל לפענ"ד נראה כן התום קושית ומתורץהמלצותא



 שפיריןאגרדת11
 הא התום שהקשו לתרןמה בהקדם אחר בדרך י היגא פ קר בעאנעם

 ופט כש חחריס יה שמא רצו ות ים צרך הסה לנשסע קשה הקרסוכבר
 מה על חזרה מהג ראם ן ידב ך צר ן ועד ' לב נשסתם שיצאה דגדוגיהראש

 מרנ %א כפ" ע מתחלה שר שקביתם כ מכש הם בפ רוש בפשאמרו
 א דרשב גם רתום ת קוש ע4 ם רוצ ת עוד ס ובמפורש א במדרש ערש1

 ובפרשת כמפרע קבלה ש וב אחשורוו בימ קביוהו הדר מהנ מההקשה
 וכאן ום ה ביבו חשוב ש ך צר ן אונם רנדר מהא ק מהרד בשם א סב םדרכ
 0ת ק שבועתם אחסים ו שה אף א"כ ביבם תנא שום התנו לא שראידא

 דמצוה התם שאג ח ם דף בחרא בבא ס בש המבואר עפ לתרץ ד 4פענונראה
 וסקנ נסר אונס דאנב הוא סברא אסא ק מס ובסכר חנטם דברכשסוע
 לסוף תורה רדה ד הרצונו סקר אפה מתרצה נו א דבלבו אף הוא הדברוסברת
 משום ם הבם דבר ישמוע רוצר בלבו מקום מכל רוצה ט שא שאסר אףדעתו
 ם לק י" הא שנ מהד. אנן וביבו קרוצה 1 בפ שאוסר כפ ע אף טהנהב
 ן ןוע 4ש ע בנם כמבואר ומקב נמר כפ ע וכן ם חכם ודבר התורהדבר
 כ[ ה ב פ גירושין הלכות םברמב

 כפ בל ונשמע נעשה הם בפ אסרו שכבר אף ההר ת כפ כוונת 4לומעתה
 חירו צם חפ ה" לא דכפ שבשעת דאף ברצון ותר הא ש כד ההר כפה ממ

 1 ה לא ם אנוס ו ה שלא ז וב ש זג ה ב המלך רצון לק"מ דניחא סהר אנןמ"מ

 התום ת קוש ומתורץ להם הוא זכות כ ומקבל גמרו אנוסם ו כשה אבל םווצ
 אנן כ הם בפ ונשסע נעשה בעצמם שאסרו סטה מועלת ותר כפ ע"שהרצון
 בלב גם עתה הרצון דבודאסהד.

 עכפ התוה יקבל הרמן לד תת ברצת אחכ ה שואי אס בזאמש
 ש לה חי באם אבילבסוף

 לבסי
 בקבלת להו חא נ ולא משמרתם עי עמדו

 אט ן דמא התורה בקבות בלב ם שרדצ סהד דאט לוסר כחה ה 4ט איןהתהרה
 נןדעא מכאן ם הש שתת תה כלי תעית ט א ההר ת כפ גם תיכ זאתתקים
 מצות רק ברצץ חתורה קבלו שלא לטעט ישראל וכי ש מ ה תא יאוררבה

 לזמר ן וא ברצת ה" לא כ הכפ מוקיל נו א וממילא כפ" עא מלומדהאנשים
 דבאטת נן חז הר אחשורוש בימי קבלוהו  הדר אעפיכ  קאמר  ועץ מהדי אנ! כנ
 את לעבוד שראל נפש ורצון התורה ודברי חכמים דגר לק..ם יהו חאנ

 ובזה ט ם בהר התורה בקהת להו חא דג ובודא מה של עכורה טבורא
 הקבלה על דעת לו נ זה אחשערוש מ ב שקבלוהו שמה הרשב"א ת קושמתורץ
 סהורץ וכן סהד ואנן חכמים דבר. לשמוע סצזה כ ברצון שה" נ םבחר
 ואין סלוטדה אנשים כמצות ורק ברצון ה" שלא הוא דהסודעא מהרותק תקוש
 הסודעא תהו וזה הכפ" מועיל ולא מהדי אנן על הוכחהלט

 חכמים דברי לק4ם דרוצה סהד דאגן ומקבל נמר כפ ד"א גן דאסרולפייז



ני שפיריןאגרדת
 ת כפ כיום העלם אומות שאסרו מה רתום שי ראשונת א קוש כ גמתורן

 וע ם חכם דבר ס לק דמצוד מהנ הי אותם כופה ה ה ראם ת ג בג דר טעי
 דר כ א סתם ק כן ה שקבלתם סצזת ז יהאומות ב דש ז וע סקנ נמרואונם

 4 מוע ה ה לא הכפ נם כ וא המצות ום בק ם רוצ נם וא לדם חוב ד דקביתם

 אם דחלא תורר ודבר ם חכמ דבר ס לק ם דרוצ סדר אנן יומר ך שדיא
 מהד אק כא זל ם רוצ נם דא םרוא

 ם יק אני ב מחו כרח בעל פזר ופעמים כנם ם פעם שאסרו י אעפיכן
 מעפר ם המק נעזרת ונ ברע ע4ד אשר בכתב ירשום ם הנוכר ס חכמדבר
 ן 4ענ ימעלה שרבאת ם הפוסק דעת ם יק התורר פסוק באלו ירתבונןדי

 המזב ,ה ם חכמ דבר לשמוע מצוה כ היא רצ,נ כ ובע לכם כתבומצות
 ראע התורה ות באות השכיה וע כל אדון יפנ ירטון אמרנו נא ו ה 1 חגיצל
 גאלט ו צדקנו ח מש פג יראות תזכר ם( דטונ שער ח בע )כמבואר נשיאותד

 א בב ת נצח נאויה עלםנאוית

 נח[ ב ודע ספרו מהקדמת כןע

טלא(

 ם נצב ה וםבעזה
 האברוק נ שניט" ט ש כ זכו ושלם רא ף החר הרב בג דכב

 זובממר

 עי האב כאהבת כות באר לך כתבת העבר בוםא לבב חמדת דדבנ
 ו לשולח "עע בר ותה ם דקחש ם מ  לי  התעורותכמ

 לתכס מקח קביה ראש ם בע4רבת דגר ימלאות אנ מורח ד דוהנד

 ה והפץ תו יצ כודא ותפיה תורה יךבפר ה יבית בנהם בהשגלה ןלע
 מביכת שנר נו על "עלטברחמםיחדש ומא דןלסעיה ואן צלחבדך
 ך ותקיעות ך תפלות תקבלו ש מברכך ך אב דבר ם ברחם שועה 1גאלה
 א רפ א קש שדתו בשבת ה לפג רדו"כרץ של רם חראשץ דיברצץ

 ל ימשכ לבב חמדת ר ד בנ מד י ם אלק ך חסד ר ק מה במזהמתקתו

 בשיר אותם ושדת הראשץ גרת נא לך כתבת אשר תנן תכר דעתועי
 שהד ב לב" יבם ים מתה ישנה ר מעת ך אבדבר

 סיאנצדזט ומשיראאיעזר

ף מ אמר ב יאבר ממר סבא 1 ס מכתק ט  דם י ח " שט= ( ד זית 

 סיח ננ* ימר ידו החדש "שעד דת' שיתממי "תן יגרתםמש"



 שפיריןאגרדת
יז

בעזר"

 נ4 שיטה מ איקס רא החרף הרב גגדד

 ורחופה "שיום ובואכם יצאתכם נם4עתכם חרא וכנחת כשמחד בג דד
 כמבואר הזכות כל ה ר תא ציון על האור ויחרש ולעורר שועד זל וכנחתימול

 צבי מ ' דמוכ ר ק הבן נכד יעורנו והש"ת ת בראש מעשהבהתחדשות
 בסוד ן דוש ק מצית בשעת ,כוון לך אמרת אשר תוכור זכור יעלהירש

 ן וחב ר*'( י אש א*( אב רבוע מנו ן רנפק םעלי
 מו"ל א"ר צלם ם אד במור אדר ח דר ב ום ד וחותם כותב ך אבדבר

 ותלמוד גרת הא קח בנ ואתה וונ הז בסוד נאה פרפרת חד כעת ל כנ םדל
 ם יה "סובה ה כרצות זה פרק אשנד ועוד "ה א אתבינן אנ וגם ת עשיעור
וישבס

 טיאנצדוט שפיראאלעזר
 מא א ברחם אבא מזד רת *( הא

"*
 שראל ות ואות ם רחם 'כס תן ד" ש % א ת ך

חי
 תרוסח ל קחו 1 ק ועש ום ל אורבעזה

 לבב חמדת ושים רא ף החר הרב מ ד ד י והשלש והבריר סהת
 דב סטר האבדק נ 'טיסה מרה שכ

 החתן לבנך ושלום לנחת ימר הא 1 סרט ברכת ת ברכתן תקבי בנ דיד
 בעטרה שלמה במלך נה ורא גה צא 'כב פאר נכד נ צבי מדר המשיגחרב

 בפרשתא כמב"ר ם הקרס במך יכו שסחת 1 וב חתתח1 בים אמו לושעטרה
 ס ככוכב בטשכן ם הקרם ן ר מא ה במדרש כמב"ר תפארת בעמרת ומאר

 כטד הד בנירא מוחא בשל דרא ם כסי הלבנה לפיס חץ ם והשבבברקיע
 וכף וראה דראות וחווט השמיעד חוש קון בת אחד חמשכן זהאחדות

 א כס נ חיל בזחל כתב ובסופו צדיקים זכרון מאמר כס דללו רמכהביס ב סררפ
 אמת דרך ורונ כאשר כעד דאמת הכמת ון בע מבתכים דשנ אלו פ ס אדפ דא

 רצף פ מצאר ולא גרע לא)ואטהנו
 כשע-

 סילק וגאקדמוה ( י )אוח אדר חדש מאטר
 עי"ש[ ובו גדול אדם תפארת ד"ר ער"ה( ברםןלחפארת



פ שפיריןאגרות

 ט 4ת ותפ רד רה במר הנע עת בכי שוער י די ם ך אבדבר

 תקכ-
 פרעשו

 מיאנצדוט יטפיראאיעזר

ד צבימי"י דמופיגמ חרב נכדידידי - ף כ מ  יך כתבתי אשר 
  וברשכי יכ כשמהת נתךה ירקך ורשם 'בב  ושמח ט נדבר ק תתב 4ד"מ

 פירות ופירי ז פירו מצאצאיכם יראות טאזכה פירות ע4 כ ס ר ז בותקב'

 רחקיקד בסוד ד"יבאי נא ברע יךשב איור בעדך דמעתיר ז אעע
 י רזשיעזר

יט
 ד ק דת ' ום ג ם תבירי

 ר דרשו סב כי ראור את ם א"ק ויא ט י -
 קאר"סבאד 'פק נתרפד( כרבד ש' ם ח משיד ש'ארו

 ם הרבנ 'בב חסדת ם דאהוב ם בג ד ד י ם יהשי והברכך םהת
 'טפחות ם ררב בג האחד שם אשר בדעת ' משב ד דא םדמ"4ג

 נ כחט סנחט מ דרג דטנ ושםנ

 ם רחסד התנא-ת וט ב חצות אחר ום ה עד 4כתכ ת רצ "א כנ דד

 סויען ם ר יטדדאקמו דעו ד ד בנ והנד שועד גאו,ד התנעצות םסי
 רפואה בנמר מכאן שאסע שבועות שנ יערך נבא, ד ע ות 'ך עי פקדוומכאן
 ת 'ב שאבא רעוא הא ד א ת לב סע י בדעה ראד פ ע4 ד וא אעשהוכד
 דומן קרושת עבור ך יהאר ן א ז ז תברך 'עבודתו אבר בדתחזקותבנחת
 ת כ והוא אסן ב ב בנה ש ש השף ת בב ויראי גי שועתן על לטובדבנה
 המדרש ת בב דוש ח ה ח יד בנ ובזד עקב ' אמת תתן אמת מדתעקב
 אסת בזר עמדו יא 4ב חכם כי אשר במסוק 'רתבונן דשם ' ח"ק אשר וםה

 ואל דקרא פא בם ו הזדרח כ ש א מאטד יקנות ם מק ן וא ר תסב וא'קנר
 אמת ט א כבוד או ממון או רד סב ע ן עג כי כ אמת נו א רר בסב רתמכו
 תתן כדרך אסת הוא או מתנה בירך דן יהיס רבו או רז 'חב יתן אחד כלרק
 הדא נחסד כ ותתברגו מתגר בדרך יעקב תאס

 עבורכם ורגע עת בכי ר מעת כס אבדבר

 ואפדן שזעיראגביעי

 נ מאר ס היקר יבא פ"? דתענתא אגרא כסף שנתקבל



 שפיריןאגרות

 ק 'פ ק נתרכ ע 'הוש ב ר .אדא נ וםבעזה

 דנדי המאר דרם מחר ד ד יעבוד ברכה שיום אנ אומראשוב
 מנחם מ ת כקש ם קדוש ש בג ה פ ד ע נ דות ובחםבתורד

 גיאגונ"' ק האבד רפא רבןמענדיי
 יבשא'א בברכתא סו להכנ ה וכהו 1 בם דת סי ט סו בברכתאברכהו

 דו ד רצת כנפש ורנן במל ז צאצא בשמחת לשמוח זכה 1 מברכתבשעה
 אמת באהבתהנאמן

 סיאנצדופ -טפיר14איעזר
 כל ה הם עי ף החר דרב מח" בם כבד ובפרט ם קר ה ב ב "כי '1פ
 בברכת ומברכו ש פ נ שמחר מ ש כ ף החר הרב בנ כבך וכפרט ש פ כג
 יב כשסחת טמז

פא
 בהעיתך'( ג טס יבטה

 הנכבד פת דם דנבר הרבנ דד לכבל והשיר ורברכד םדח
 אומעד נ ייסף מ ש כ םדספרס

 אנכעת

 שד-

 חסשד מוכו הנאמן ע שלח ואנ דבורו ם ושק בסב
 ה ם מאם ד של ק שם תם ה סרי ק שם ם שש ר שנ בכל ית מרה ך ר'שנ
 רכז לי וי רחיתם וסיחת סב דר מאות ששד המוכז ע" שיח-וא אצי למשבץ שיח אנ ז כ כ ס ר ד משת עשר חמשה לערך ות המרי םשו

 ות המרן'חתר
 ם ברחם שתה י חל מ הציהתו דחרש דבר וברכה של" בזהיי

 סיאנצדופ יטפיראאיעזר
 מתהיה ישם רמפ"סם הם"ינ הרר הרבנ דד כמד במי(חעלד

 לאסמוט ק ספ בלאעב סק ר שצער ופף מכש

ר וחק ר( תר פסח ערב המר מתפשק ישע אשר ר מר צ ברא(  ר מן צ 
 קצת ממם תרפס ד( תקצ תמת ר כ טפר ם לשם ארר ס )כערמח נץ מסטאכ דלף רמא

  וח"ב נ נ ל ז אע א ח חתם דנף ת נשו יאמד לו ורשע ישצ ר * בסיסחד"ח
 ד( תרל אלול ח ארר )נסטר ל"ת סי עאד

 שם כעל בנו עם וסע שבועות אחר וחום" נו רב של מחלתו תקפד ד חרב שנת*(
 )ופשם כ ג א נ אות שלמד בבית כאריכות ז כ ממכואד ולסיען לקארלטכאדשלמד



 שפיריןאגרות

 שלמהשם
 איעזר ר מזה ק הה של בכורו בס שפיר* שומה רביהח"ק
 הרבה זכה הוא ריבאטשיט בק"ק כ תקצ שנת דחנוכה ז נן"ד " זצטיאנצהיט
 ת מחד כסח עוד וזכר י הגג מרן וקינו של השה,רים ברכיו עי "היזחפעמים
 ש"מה בית בס נדויתן מפרשת זטעט תזיד~תי ן ]גי וקינו שי ק ספ שמעאשר

 רבקה פרומא חי ןהרבנית עם רחיתון כקשר כא ט שנ ט בן כשדיבאריכות[

 שמעלקא יקותיאל ד סו ק הה של בתו טא(( תרח ת סוכ ערב במינקאטט חש'
 רי הדר( ,בשנת שיו הנשואין ואחר מסאסוב י הרם הטפירסם ק יהה כן "זצ
 ומשם ז( תרי שנת ,ערך מטריזוב ק יאבד נתקבל כ ואח ב במאסדר

 מ דר הקדושים אצי דורו 'צדיקי ונסע והכיר ראר א( חרם ,בשנתים,נקאטש
 דר שהי ,בעת מרוזיו י דר מרומניב ד דרצ מראפשין א הרמפרעמיזיאן
 א הר משיד'אווצי ד דרג מבע"זא ש הר מיערוס.אב ש הרבסאדיגורא(

 על לו שבך כבד בפגם ל כנ חכשטיו למשכן דוצרך כ וע ל( דג ט מכתםכתב
 :[500 על משכון ל כזד ד מיל כתב ל רנ אוננער וסף דו של וככת דדרךדוצאות

 ל עב ד תרכ ברעלתך ר מסטרזוב מדרב וועדרונג[ ]אסטריכישע 11ע

 כקשר וגם רבדים כמר ע ז ש מרר רכינו רק לכעלר צוחר רהד פט קורםא(
 של רמנורד כתוך קבעו ו ם ר רמא שורם דאב, אח קחו שלד כעל ס מרשטעריןאשר
 ל בזד ק בכהי כתב רבנו בו שלמד ק ובזוד א מנח כעל נו רב דואנכדר

 תבעד
 אלו ק רזוד ספר אשר ולדורות ם רב ס מ בעמוד למען ועופרת כעטארשום
 חי מרת זכו ל ח אשת דמקת דרכרת ז א מאת ל תן דנ דכסף בעדקרת

 ק צד לאותו בז ל זצ שמעלקא קוהואל מ רמפורסם ? דרד )בת רכקר*רישא
 ב ל רודא משד ר מו נו רב שמו מדכן גרול רמפורסמ ם אלק ש א דקדושדגאון
 *( ד חנצכ לנפשר סוכ לזברת ד אשר ס לקנות רתך פט קודם מסאסובן לזצ

"י,
 "4" י ח'/,4 שי "י ן""=4"ע "י64""ג,"=/ק

 4% י,

 י,"%,"י,ן,יי"4 -.י,י1.ששג".-,""י %" י"ןיי י י*'= י* 4 י %%ךייבןא  י4 11 6%וקו י4,4 ר"4"%
 ס נמצא אלו זוד"ק וספרי שנד ז ס בן בדיוהו שב ע רב של ק מכח צילום כ ע*,
 ניוקיק מייתנ י אוש ט,א של סווך0ש ישב יעקב מתק מורד ו~ייצ ובוו 4ציכעם



 יטפירין84גרורצסב
 ומשגת מטאנ'ינצא דרחס מקאזנין ררא ן סראדט מהריב קובמרז

- בנאנז זתרם  שימר בבית ועיי ב' סיד ומאנשי מהמקורבים אח"כ )זנ,שד 
 תשובה( דרכ )בעי הירש צבי רבינו דבכור בנים : 4 די החיים( אורטאמר
 ובן סאסוכ יק  ביידע ק אבד 'יב דא ד מ"ך ורביע , בפ ר בסד בואש

 למד בית ובס ד( 'בדג ע"ז סי מערי עיי ת( עזר מרחשון, ב )גפור :סמריז

 דדבנית ~ס החיתק בקשר נא ר כת ןבשנת ו תו,ד.ת ה כדג רד ת כתריאמר
 ק אבד י זצ ה'ברשטאם ברל ר סו ק הד שי בתו טבת ס כ ח ט'חוד

 פ שק ל 'מתקאטש דמן רנט '(ע הר תמת בחדש ר דחתנימריק
  דרש ק בש 4ה וגד תפארת מקר רבם פף יקבי ס שש דכי כ( )חרטרא

 חים( דבר ,כעל ל זצ מצאם ק דגר מאת מכתב לדעחק ודענ(
 צאת ק לפ ד תדל חולדות ד ום רב

 נא בוצ וסק יחרף דמארג דרכ דד מחו דיר לבבן ודשלום םדח
 מיד יקש" י:ןי:סז בו :י : יךיי :'5" "י5וישא

 ותשואת כח שר טנא לפעלא ם ואומר מעמרות מעות כ רם ד י דמך ע11 דגלנכון

 באחס כ ום ך כ% דם על חופף ך חסד וחד בד נד כרוח ס דמתנרב לראש ךכרכד לוחן
 חלף ותהי פעלכם ד שלם כח ותש זקנת לעח טוכם בדוב כס הסד במשען נולמעד

 כרכר בשפע ר מאח ותחכרבו ר כל עד כרכר לכם לדריק ד מאת שכרעבודתכם
 גופ ובריאות שלוס עכור לדחסלל ונא לצדת כד שת חל מחמת סלד ט ובודצלחד

 מחו כנפש ושלום טוב ככל ש מד תכרך דמברך וגם כ תפלת כתוך תפלתו קבלזד

 רד ת כד בת ד כת דמר ארבד בעבוחוח אדוק בוש
 רלברשטאס ס חדק ח ולוג כארבד ד דושת דוד

 ל ת כמונקאטש ו בסג דו דספ אלעזר מנחת כעל נו רבג(
 דל כ פ )ברכות רושלם כ ל חז דרשו ס שושנ ילקוט בגנים לרעות לגנו רדדוד

 על זד לרמליה ויש דם נ ב שמסלקן ם רצדיק אלו שחצנים וללקוט זר כחיב על ("
 ןלדשתעשע ס בגג לרעות עדן( זלגן לגנו רד נו( לפג שמונח דנפטר דצריק דודי )זדדודי
 דט כדרכ רלך אשר ם רצדד מכל "ע 1 ס דקדוש 1 אבות ואבות אבותיו עם 1 עדם ןבג

 וללקוט ( דנו כדחז"ל ינו ס מקו כ מאוד גדול דכאכ לנו אך דם במתיצות כאובטח
 ר רוא לכל רמדוללר הנחמדד ד רשושנ רלז ק דצר לק וט רקב-ד קט )שלשושמם

 לא ח ובגס ראד וב בתורי גדלו רוב להאר ודגר נו( עונות ברוב מאתנו קטר ול רומב
 בזד שבחו מקצת נודע וכבר ולבאר לספר רפד וכל ולא זן גל על כחרטתואר

 עם כאח כריע צדקו וענות בקרבו אשר שראל וארבת 1 מעלות ורוב מרותיוכתרומת
 על לר ועכירתו דאמת לבקש מגמתו שד למכהיו( קצת )כנודע קר דע אך וא אבל
 ולגדוד ק תור לדת רנוגע כמקוס ש א פג נשא ולא ראר כ וערום לאמתו אמתדרך
 רוב וכפרט ערכו ן וח 1 שפת כנועם מעון כ רש ס ורב כוערת כאש נ במס ממשולך

 ק אכדפר ע ז ט אלק ש א דקדוש דנאון אאזמו-ד דוא ו אב כדרך בזד ודלךסיגופיו
 על "1 דאדץ על רק רפו פט עת עד בשנים לכוח זד כמטר שכב לא )דלזד( אסריווכנו
 ואנחנו בדורנו מעשר ואנש וחסידים ואדמורי"ם 1 מראשות דבר תחת ואכן יקשרררף



סג שפיריןאגרות

 הגדרכניהכג
 בסו-

 הסיף אשר רקולות את רואים הלם וכי ועדה ישרים
 י דתה ומאז צופים ונופת מדבש מתוק אש ברהבות ת שדור אמרות קמפ

 ו אי ונדרו קודש בדדרת "קראתן וחרדן המדעה בכ4 יקרתו הודלהופיע

 ית קד זיו מאור ,ירשת "קח וישמוע ו כגפ צ" תחת יהמות אפסיםסכי
וצדקתו

 בבואו ש( )מהר י זמה ק הגד ר אאזמו דנך א( ק ת )א ק מה ת בדכתב
 רעעם אמת דברך ראש ב עה דגיך רראשונה בדרשתו ק אבדפה ,רביבאן
 יבאן אחרת סמדינד דרבמת בכתר ידשתמש בבואי הנר כי צדקך משפסב4

 דם ומה בדרשתו "דוכיהם ידע ואיך דקהיי התנדנת פרטי עוד דע יאוהוא
 בראש גם לרגיד יוכן זאת אך יתקנס שצריכים בם שימצאורקסרונות
 באמת ש "ש כזמתם יהיות במעטיהם נא שיזהרו וחסודד נאה קהירבראותו

 ודר י כיחם .ר דע ) אמת דראשזנד( כדרשתו )גם אמת דכדך דאיוזדו
 ות בר הבאים ם )בזמן מעוים ,בדו( יר בית מעמידם "עשות אמתבמדת

 מר בצדק ישפמם ובפרם פרש כל עי ,דיכיח דל ,אז צדקיך משפמ כיפה(
 נ בביר: דרשתי בפתיחת זה כ עד אטרת ואני רטן ויתקן ייזררצריכים

 ע ז דלז ינפטר רוד זד רגדול דאדם וטרור קדוש ש רא מפג ונכלם נבושכולנו
 לאמחו ואמת 1 אבות ובדרכ מעשיובגודל

 ירספק כל ש ע" דרספדא מל במאמרץע
 ד ד רכה חחנץ מם ר כדג ז מ ס ל דג נחס ר מו ג רר א ר אחד בז לוד

 'עקב שראל ר מור צ )כדגר גארלץ ראמרק ד ד טלכום ט שלמד מורר צדגר

 כ( ב( ט א טכ ר ס ובעדמח ד חרפ איל 1 ט נפטר תאלא"א ק אבר ל זצ כ טוקל

 ת צד עתה שבס ז )פטר ז"א מפאדצ ל ז ש[ ]ם מש נאץ ראב ד ד נק ר מור צחגר

 ט ד( תרם נפטרכגאדר לב רמחם"שר זל אלא מב עקב 'צחק מודרהדגדג
 י ד מדדה ר מור צ )בדגר בערטש ק אכר ד ר רא שפ ס ח שראל ר מוד צנגד

 כק ד די ראטענכערג סלף צב משד ר מוד צ דגר ד( בנערגסאז( דר שדמבעוטש
 פרלן( ש קאל )סמוך לויןוו

 ישב בפ מאתו ח ד ק לדעח דנו ב ע רם ל סררמ ת חד נדפסו שלארען
 אבילא כד כרי על אחוס אר אונקלוס וכחרגומ שאלד אכל כז אל ארד כ כעד

 עשו שטס די יוסף ררר יוק רוש דרפ נראד אולם בפסוק זד מכוון נו אדלכאורר

)ע-
 אח עקכ את ואדרגד אב אבל מ יקרבו אמר ועשו רפרשד( כתחלת רש כפ
 שנוא שטמ ד וסף ש מעשו מירא שום ליעקב ד לא ח ד שיוסף זמן כלאמנם

 יצחק דסתלקות מ גיר שכאשר רמורא חזר שוב מת וסף אם אבל לרבד ר וטף()
 רתרגומ שמפרש תר למנעו לנגדו דשטן לו ן שא ק כ אותו וררוג עשו קום אזאבו
 לא אכ "כד שאמר רחרגום פרש ושפיר אפל כנ( מתת ע )עינו כס אל אדינ

 ש וא לד חל מדרגנ עשו שיקום שאלד( ארד )אז יצמק על אבל כשידכלוטר



 ששיריןאגרותסד
 דמשיחא בעיקכתא וכפרט בעזים כנהוג ר נעוה כ  אונבוואר ק כקדגדז'ה
 מה וע4 זה מה בכשרים יחשוד בדעתם בצדק שיא ישפט ס רב האיוהימים

 נעת מחוייב ע א מצאתי אני אך דואת בעיר ק כש 'דרוש ככד עף ראיתיזד
 שיימד יגאויה תשזכד עיי יוגמעו טמנה נהייתדדו 4א כזאת אשר עקב 4צרר
 רעומדים דברים ק תור הדת עיקרי ראשי נאוצים דברים איזה פ עב רריע

 ולמצוא ויחשבו לה ס4שוב לרפס ויקוו בדם מז4זיים א ובג ע41ם ש4ברומו
 מראשי נקראת ונקרא כבדוני כאשר כ ע יכו ם העם בשלום וישועתםמוכתם
 ואקוה להוכיח ש לס ת באס כוונתי )ידי ת אס דכדך ראש הנד 'דרזשרעדה
 כ' )הטה( ויעזים בחטאותינו( ואבד 41א 4ט ר עתר איי הנם א. יתנו אםכי

 ידי שאף אך רש ש סה דעתו בצדק א נאו מד ישפמו 'ם )הע צדקךמשפם
 אנפץ בכסה נר מ בדבף ודארכתי כמ( רשש בזה באסת כותתיראש

 בארצות ע"ש עכל נגדיחממם

 ת ועד ת שן שלמד שם ם ךו4 ם כרב ו אחר ר השא אשר הברכההאת
 שימה שם ומדך( ן ל תפ קמטת )עםמ שיטה רקות ודרושם המרעדםקל
 ברכת ,טית כהוד עטרת עם השות ן קדוש ם עם קדוצץ מב תהיםעי
 ם יהדפ ש4א ל בד כ לקטן ונופם א( ,אות הטהרה נצץאתו אים ס(כהנ
 ידפק ראו ה ש בר ח שום ימרר ת זב לא ר בעזה כ מחבור בר חשום
 ט" סלהדפ לה חל כ ע אמת מעם ל שקוד

 ז ע ו מדבר א להב ןכ בעץנדו בספר שבא 1 בור מח ק סד הרבהארס
 ו סדבר המחבר ר אאטו א ה ותו ח ס כח נם נו רא כאשר י אסר צחאת עיןלא
 בכל והתעש וקרא לזה ם ודסכ א ח תשובה דרנ כס כת שלמת שם תסשז
 לארד יצא אשר דתו פס שדם אחרונם ברחם תשובה דרנ בהםסיס

 באקדמות עכתד אנ גם לב ישמח ם חכם אם ם וק נ תרנ בשטתבהדפסתו
 תצטבה בדרכ ש[ ע הספה שם תפארת דה לחת בנם )יתפארתמלז

 רתחיל דמדיעת נתחלקו וגם תגל רמלחמות שקטר כאשר ט תיע ]בשנתד(
 ת ח מור ול ד)עויס [זך ח כערן רם מרשכוח מקומות בכל "מדאל ת בב פרעותלדפרץ
 קדלות ררכר קראו וע"ז בדעריס לדחפשט דחחילו אער ורם ר? בעוץ וכפרטוכרגד
 דידדות[ ר כעג ולעורי לדרוש שכא נו רבאח

 אמר לבו ובמר מאד ז ע ור?טעד ורגבו ק מכת ררכר כ לו נודע ק גש א פעד(
 כ תורד אמר לא ולהבא מכאן אבל כדרכו תורד מאמי פרע לא רזד ק כש כאז

 ציידים דכיאו דשכוע ובמשך יגה נעלמו כ וע מנו ד והד דמקומ יוה אץכוודא
 סמוך מואו אשר ר( ע טש אזעפאוו וסף משר ד סו דר"ח ד )ד מאנ"ש אלבית
 שיען אמר ת דר נעל נו ורב מאוד שמתהו וחדנ גו לרב אם ודב רם ודע "ק דכתלדגדר
 שלו ק רב סו דפ ש רצד לא ק ע ל( בג תורד אמר שלא שאמר )כשעד נל"ד אמרשלא
 עף"ש[ כרג"ד ז ן עם ל ק אוח אחרוגד שגד כסדר י ]וע דכמוס טעמו דורמזרו



פח שפיריןאגרות

 א מנח בשדת וכן והכו'פ ענית כנים בתפארת וכפרס תפארת צבוכשית
 וקוער ת עה ושלום חים בספר ובפרס מאמרות וחסיה ושלום חייםואות

 ם וש תורה ודבריששכר
 )תה במונקאמשי( ג תרנ ון ס לחדש ום א כ ב ום ל אור מה חשםעלה
 ( 1 אתר ח הנ אשרהצוואה

צוואה
 בור ח שום לנמור ת זב לא ה בעו כ מחבור חבור שום ם להדפ שלאא(
 ם להדפ לה חל כ ע אמת מעב ל יש ועץ לדפה ראו השיה

 בזד ק לרעת דםק
 מדם-

 במאמר חדפם בכתב שדעלד מד א מנח בעל רננו
 ם כ ח מנח"א ת צצו ן ]ע בצחאחו ,תאסר רספד נבלל נבלל לא זד ב ם ק צדערק
 מזר[ באורךס-ג

 ג חרג אב מגחם ב סו א וםב"ר

 תרנגעולם סין כ"א שלח כ לום אזר מר ים רמא אלדע דנלנל כגל נבארן
 ד קדיש אפים רוח לבט משוש נו נ ע טחמר נו ראש עטרת נפלד בי נעו-נוחשך
 נו נחלוג מוח עלד חטאם ב לס אוי תותינו בשח ולכר בנרם נח בצלו אמרנואשר
 ו אאזמ ק כ ר ר מקבציאל פעלים רב ישראל נר כבר אלקים ארון נלקח גכריממתחר
 דגולד מאור דרור פאר קריא כרזא רמאירד אספקלריא ציס"ע דקדדש דגאוןדרת
 יצללד"ד ופפירא שלמר מודר"ר בקש"ח מרן אלקים איש ופלא לאות נעלךמאור
 אבא אם ודגליל פונקאטש ק"ק פד אכ"ר כ ואת ססריזוב ק אבדק א שנכי ע וי מדב

 רוב וישרחו צניעתד עומק וחסידיו צדותו גודל כינחו ורוחב חנמתו נאיןלבאר
 עם ומהפטיו עונד ד צדקת 1 עוד מערר ורבוילד קדושך בסדר ו מגום ורוב 1חיב
 מבטו זאת דשים ק כדהור נפרץ ועמד גדר נדר אשר טובות חקרת זהוקן איזןישראל
 ם חכם שמנו ומדות דוס בו ם אלק רוח אשר איש כ רכיר ראודו אשד ומימעידו
 בנוונם מעון דשיכ ארנים דלך וכשרשור בשלום דדרהו כהו מלך פג תואר בו קןמצאו
 תר ד ומרגליוח מהמדים וכלו ם ממחק חכו קודש כלדבת ם רמדא וחוכ"וחיומוש-ו
 עגן כאשר כ וראו נתרפא מיד רשומע נפש חולר שכל ער בנדונו ר ביבר בצוארוהלט
 ח מראש וברעו געיטד בשפד וגבורד ככח ר יד עליו וחדי ישראל זמירוח יעיםדטננן
 בקדושד גנזדר רפליא כח ף רוס עראים רמים ט דו כשבחות שנד אחרית וצדדשנר
 נתמד דן לבבת שכרזן עור ירפא ס אוי משלו עפר על אץ ובזמת בצתו דברוטררר
 ראיר פרו צל רטרורד הדיחו ר עבורת טעם ולטעום מאתו לדכע לדשכיל דהיםדוץ
 מרחוק גררו אשר ואנשיפ במועדו מועד בשבתו ושבח בחדודו חזה מיי דזמרםבת

 יעמוד ומי בעדת עתד יגן מי י ארר בתפלתו ישועות פעל קרושון בצל לחסותוטקוץכ
לס

 טהרבר שלם ספר יכילו לצ יפרישהו ודתמרתו נדולהו כסו אספרר אמרהי אםרנד
 תרקד דופ" ולו גליון עלי כחרט יהואר ויבא אלד כל ודכינד יאתר עץ אשרימירוח



 הטסויופיז84גרדוןסו
 סיד הל וקורם טשנית דלטדו קדיש חסרו 1  תפללו טדא נשחיז ננהנ(
 'ןל כהעיר מעם עם ול קדמונים מפי  שמררתי התפלההשמרו

 מעת בק המעבר עפ" ם המאמר וככל העתרות בכל לכל אשר הכל יעשונ,
 בתרתתא זבל"א עד החולי עלשתכבד

 כקנס חבש רריו נפשנו פחרד ורער ראר אשר ועיקר דגר ואח מלבד כ אחרללזאת
 ( ר )אות רטדורד בצואתו ר רוד כ רו" שטרד פקודתו אח כי לקצר ררכרחוכע"כ

 כשאר ודן בפר"ק רן אח"כ ודן מטחו לפג רן רספר שום לומר שלא עטתנוהובגודל
 "ב' " ב רש פ ובזך נוננו רוב כלכנו ותקד נו לפ מחסום ושם כערנו גרר ודןעהדוח
 ם ]תיל ער"ב ישאודו כרס ר ארון ( נלוי )קודם צורח סר כקול פ"א של 1 דדנרמורי
 רכרה אש תכער גי נדנ בקיכי לבי חם נעכר וכאב מטוב דהשית דימיד נאלמתילטן

 ת רחש , רום ונאלמת לדספידו בצואהן לס שאסר )מ"מת רומיר יאלטתכלשור

 ואת )עהר כקרבי לב חם נעכר וכאבי רצי"ז( מלמטר יחומת רטובים )שכחיומטוב
 דנדול וצעדו ראנחו ולרוציא לספר וכל לא באשר בקרבי ביותר לכי שדאב כאבנעכד
 עלית ד טבק יצאך אש כעורנו כ ואדבר אזעק ואת בלשומ רכרח אש "תכעררק(

 ררם כעת עכח"ר מ אלק בית כשריפת צדיקים סיחת שקולר כי מחמדנווהאכל

 עהו את יודע ד וקריש צדיק בדורנו גם דואר מאחו כי אכרע כוסת אשר לנואיי
 רניד וג2 ניכר ם כנורא ביסים נ( )חרג רסתלקותו שנת כתאלח כ רטבע עפ"ישלא
 דגיר ודלאר בר דנך חלדו לימן שנר א ם לו טלאו אשר חמכם כיס וכמטכהו"ר
 אלקים איש רנד"ק אא"ז )רוא אבע חי שם לימי רהמה1י שנת שהי כי רכותמעמים
 מדימכ א סררצ רבשכנ:ך"נ דגר"ק צדיק לאותו כן זי"ע מלאנצדוס ררב ישועותסרצל
 אחרי שרם ממש וטדי יצמק נכי עד"ת כרס" כשצואר ידאג א"ז"ל דואה ובששח"ן(
 עוד דרכר בדבנר עצמו זרכק 11 כקרלח ב לרבער וגם רכות פעמים רגיש כן אביוהי
 כנודע ראחרק יום על לדבק עימו לנגר רף תמיד אשר עהד עי רכק מאשר שאחציחר

 ואקד כנו דסתלקותו יום קרוב ב כמירוש דגיר א"רונד כשנר ואז טכידילאנ"ש
 למעלד ואשכונד אעופר כיונר אכר לי יחן מי מאנ"ש לא הגיד פטררחן קודםשבוכוח
 כרבים תדרש שדניך אקדסוח קודם כח"ח לפלא וחד רוזת כפ גילר דץ2כועות כחגובפרט
 ותיא בערב רשדד מן יעקב הבא ואמר פחח רחורד קבלת קודם כדרכו קודשבלרכח
 כווד"ק ראיתא ים עפ בם ברודא שכרתיך שכר כ תבא אל ותאמר לקראתולאר

 לקראתו כביבול רקדושד דשבער יחואח פטירהז לאחר ז מעור בבורז דצדיק כיורפוים
 שדוא רשרד מן יעקב חבא הדד כשכרו לו דכינו אשר נ-ע מעדם תפסקי לווסראיח
  שיד-ז עניר שאידב איש שד-ר איש עקר דד ער-כ רארץ כשם )וכמ"שרעהר-ז
 שדשכימ- לקראחו לאר חזצא דצ!-ק( של שממז תשקע )בעת בערב שד"ר(רמכוגד
 כי יפות פויס בסבר ומקבלתו תנמר אלי ותאמר לקראוצ תצא לאד כשם רסכומ-רקדוק1ד
 שכרך זרו שאוסרח שכרחיךשכור

 כדודא-
 נעיצות עריבוח כשכר בני

 הידו"
 רמצזח

 גבי ח"ו ולריסך ארכוש ידידת מתפח שמר לו הותן שם שכרך קח ע"כ בעוד-זשעשית
 עיף ודוא שצדד מן ע12 רבא נאמרעופו

 חג-ל כסי לדורגים טשי עטר כמי וסידש-

 ברטה אז רמז דאלו כדברים רק )בבד דזר ל,בוננ יזכר רקרו2וז- רהורך עא ויקוהנן



פז שפיריןאגרות

 תן ול ות טשנ וליסוד עת בכל להורא ההתפלל אבקש ו  שיח ונכד* בגד(
 ראתך עברו ופשעי ועונות וממצות מתורה העג ודרים הדי בם אב עבורצדקה

 נא .רחם מאוד מאוד מפחד ואנ וסרים רעים ם קש עונשים עי שיש אנ ודעו
 ם געונש אות יצערו ולא ע' תהש

 קורם דגדחו מדרך זד ר לא טות במש לאשר ובמובן ז עי תמוגג ולבן בבבקול
 ברור רשמיע אשר נסעודות ת כח ראחרון ק גש וגם דזד( ט 1 רקדוש בחגאקדמות
 רם אשר ם דשומע לבות מאור ורחריד ודסתלקותו בעוד"ז וחו ר ן מעז ורמז בבכקולו
 מקודם מים איוד וצוד חסדו כן דברץ שסעו דמד דטדורים 1 אורחוח מדעמבינ
 אז רוחנו תאנח ובמסתרים ובריא נאור פניו תואר ות כד נם צוואר דבור דתופט

 נירית כסי כלו כזד ולראריך לדעריך אנא אס ופלא פל" לאנ"ש רגיד אשרמלנד
 ושטת רים מן פד כס אף כחכחי לא מזד גם ע"נ דספד עורך לזד ד אד פןוחוששני

 קודם מים זד וא רא"רורם מץ ב ד רג אשר בפרט בפרטות ו שכח בכל כמו לעטרסן
 אשד ח נביר קבו- אחוזת על אותו ושאל רטד ק רח של רוקן לשמש קראדסתלקותו

 כי לו )ורשיב קבר נשיחפרו ם מ שם ן א ררוא במקום אם ע ץ כבודו משכן אדלשמר
 יר תקא בפ כתג אשר צוואתו מדברי וררבר קצת, גבור דוא לאשר מים נמצא לאשם
 סורים שחקפורו ראחרורם ם מ ב וכפרט ותר ועוד פ כ רקדוש 1 מפ מאחו לנודוגי
 מראות שומע לב כל יחרד נחררו משרתו דנער מאת בדאר אשר ראחרונד כלילדוגם
 ברבת כונת כדוזד עבודת ק כת ברגדוח אז ועסק כל במני רשדר פ ע לרעדיך ן אאשר
 ק"ש אמרו אחרי לילד חצות וחתר בו ועין ודערותיו ו רגדוח לו כ סב שם אשר םכרז
 ת ציצ כגד שולי וועד רמבער"נ לקופת צרקר גת ונח בתפלר ב ורגל מים ובפישוטמרוי
 איזו מועט זמן ואתר ס מרא ם ערג ועוד ערב בקול קיט צד רני ואמר ו ד ורחקשלו
 וכאשר נכח לעוררו ורעשו נהעלף תו ב בטחח 1 בפ רמזתד נשק כאשר ז אח ן נוטמ

 וסדרר נקדושד דטרורד נשמתו יצחר מטין ס אמד אחרי שלשלמד מטתו עלדשכננודו
 עזבת דזד כדור אוחס דיאן אלד נטשת מ על ופרשיו ישראל רכב זקז אבאדד
 לא אשר כארעא דגמי שפיר"א רא על וי מרירהי לארץ גשמך מאור ל מרלאנחות

 רכולא ברבא ד שלס "כמת וחרב בו שרכל אשכולות אש קרחן נסעם דוגמתורני"
 ומד 1 וטעלוח דרכיו ככל וגעלר נכבר בלבזון אשר רארי רלזר קדוש ראיש נפלאכ

 מקור גי וע מים ראש תן מ פלא כררך עוד"ב ל"ע רון פס נפלא וכן ו מחשכרתעמקו
 לי נעמת ורב מודי ומשגמי לכי רוד אא"ו על אנתם ואיך קרגמ כעפר מדענתלים
 עמת תמיד וחדי לעולמים מסגו תסיר אל ארבתיך כן מעולם על ארבתך נפלאתמאוד
 קדם שמי משמי ורהמ'0 שועד בפקודת לכס משאלות למלאות בערס טובלדליץ
 צרפך ובמרי דבל נחמוד ך א בי תשכח אל פד ואותנו בר דשכ נבנפ בשלוםותסח
 דהרם חשך נתיכותי על נחלתי וערסל אמל כסד פג נשפ כוכבי נחשבולאבל

 ואך ונכאד נדיד לב עיבדה להפאות כנגני נחפפי זאת ואך תוהלחי לי נשאר מדועוד
 תחדד בימינו ר ירחם בך מתנו ויחיו גואלן בביאת וקימת אמיתות בחמד ריאואת

 שוכני היזנו יקוצו מ"ע נו ודבות אבוצע עולם צדיקך שאר כץ דדרוע זע ביוסילתוהו
 כחים לישורן" -צפית מקחט די כאשו אאומ"ו מרן ק וב גו פ שהוק ימלא ואזעפר



 שמיריןאגרותסח
  מדרשות בבת והן ות כנס בבת זהי סטת לפג הן הספד שום למר שלאה(

 רק ה להיו ש.באו ם אנש עבור נ ם יסלחו שלא ונם רות ע בבזאר ולא פהיקלא
 וכל ן עג ובכל דבר בכל המעב" דר שם והתפלות ם הפסוק שנאמרו אבקשזאת
 לו לנטול מוכן אג טובות ין לגמול כוית כ ה אם האמור ככ4 אטרש

 יתרת והגי4עשי רפהק אבד שלמה טוה כתכופנהרב המצנר ע4ק
 החסד ש א והטהור הקדחם הרב ק בפרם ם ולאנש בכלל יהלי הדת נבעג
 וחומי עלץ השי נא רחם 1 חש לאממום אבדק ז4 רא שפ אלירמחד
 ש ופטר ארחם אשר את ורחמת אחת אשר את וחמת ב כדכת דחסדבמדת
1 נכח המצבה שי השג מעבר כתבו 1 ח תמד פטנ שנתפטנ  עי 'כתש מה 

 ותר ו'א פחות לאהמצבה

 פ על וכן מקצת עק ט על נ ע ל מהם תם י "ר 1 ת חב השנח
 עד כלם ם רב ד קל כס ד הנ אבר ע4 כס הכרס ועי כיה החזר תהמקצת
 כס דעל4 קרש קל בה הקבר ת קרקע עי פדו יעתר בכס קדחקךק

כב

 בערבה ישרו הי הרך פגו במדבר ייראקוי
 יאיקינומסייה

 וצאן עמו תורתו וחושבי ה יראי מעיתו ישראי אמוני שלומי יביה
 החיים דרך יכת יסורים אזנים והמו לב שימו עינים פקחומרעיתו

 ושמים ארץ ועושה טרא אליכםויאזין

 מענק לדבר יחשר לא תמיד דרנו זד ימיו בסוף ובפרט ראותנו על נתז כדלו ותוח
 1 מ 1נ דרומם כמרי יעודד ברחמים בעל ר לפנ עתד מלדחפלל ידף אל כן נ"ברגחולד

 גדול לאוד מאפילר נפשר פדות רחוש סו ע כלו ב נאולורמ מדר נמם לבלער
 לכס ישמח נס ע ידאווציאמ
 ברעער עלד אשר את לככובו אמרים גרגרי איזר עכ"פ לרשום לעצמי ררשיתיודגר
 דמעם ביז 1 בחז"ל רבינו כתב ובטופו באריכות עף"ש צדיקים זכרון במאמר)נרפס
 מדבש מתוק ונערב צח אור אאזמ-ו מרן קדדשת נשמח לכבוד לב וחוגת נפש במרבחבח'
 רפו משוש שבח שמחר כל ערכר כעת ר זצללר דמזדיר כוכב שאראל נר ם צופונופת
 נו עפע5 כדורינו רשלם אדם כחור בצדק דצטיץ שמם פי ברוחו בזד דנסצא ידיםכל
 אררחעו חצדדד וחפארר פ8ר קצז טטד נשכר איך טץ וכקול מתגים כשכוון מיםמרד
 עיננו ותחזיגד נעדמ חיב יליץ ודוא לע יעמד חכותו משאלוחכם ככל  לגח העמחר

 אעף"ר ףדושלים ציק כגחמותמדרך

 שגרפם אחד ספ נגר סוככים רבריו ערכו כיקרח מפורטם שאיה רלז קורא רקולא(
 ומפודר חז"ל מנרוח וחוס סידש"' עם ס דש לקוט תמצית דוב חזובמ כ חרסבשבת



ש שפיריןאגרות

 מעל לטבק העם בקצה ותאכל ייאח מת הס ורהט לפעם חדש רוח החלבעת
 לפניט אשר הדור חכמי האמונה אדרת מעלינו להפכיים התורה עולצוהורימו

 ש להרע פחדו כ ם עריצ מתפרצים החדשים לקראת מחומוסים יצאולא
 פרצו ו נאצות עוד רבו אול ולהשפילם גאונם ד לחור למולם וללחוםבקולם
 קילקולם קונם ת ח יה וחלילה עולם געול הרסו 1 תוצרת כל בראשפרצות
 בעתו יפה ה" ם הריהטת מחשבותובודא
 להוציא קודש עם ראפר על לפסוע החדארם החיו אריר אלה בזסניט כ!יא
 בס אשר המזבח על ומפיס עולים לחעלתע אותת ח 1יהכר חדש מפגישן
 מפ התורח ח להשכ המקור מן רכל את ויעקור ישרש עיקר חטפי מןקשו
 חים אס 8ים מחבל אשר שדש עתקיללם
 רשפ להבת אש מעקב וזער מ על וחמלתו באהבתו לע שה הטל
 והשרש המץ בשנ חנם עע וה המטךם ישראל רוו ביב שלהבתקודש
 משה תות שאר זקלפ השןהקשה את ומט חרם כס על הזםרש
 ה ז אשר לכל צאנם החששת הסתם לכל יו תם רש תט 1 נם מ לכלסדו
רצתם

 בערימות ךתהפכו ממעללם "קוטו יא מחו לא עמם סבל אלהאים
 .שראל מבר לעל ם וסאו רצתם וכל ם באשנ כמי ם שת ם מנכי םתכל
 תפארתם כשדם להשפל ההדם ום כ ומצות מתורה ערש גם להצ ם עדאת

 ספרם דלהדפש יתן תחו להקרא כחו נסה י דם תמצא ין עםץעדם
 עם הקדמה השער בפתח הצג למקן ם ת על קדושים הקדמאים סן ם*שנ

 זץדזת עשו ו מה פג הספר בחדר לבא אשמה מיפו זעוד טת מ סלאומיזעת
 הספר את ויחמרו חמחברת כות סב ארס מלא אמרות וקצרות ארוכותזרות
 ה בחורת ונם שערום לא רבותים אשר דברש הו מ 1 בכופץ- ימחוץ תסב

 דם גמרא רמתחילים ב" ילדי ולחקן לדדויך דיא ומסרחי רתמור ואת-כ חחלרדקל
 מדעי-ס וטורפים מרבים )גס תכל טקצוח רבתם סדרבד חדלד ומכתב רסבמוח לוריר

 יצאו וע"ז דור( מדור מרבוחימ לנו רמקויל טיראד דחורד מררך שנמואקודרחוקים
 רלז דס נגר דא כרהא ואפיקורבדה
 דמרדבד את רמחדק מועם מור למשמע כא א ולרודות מיד רבתא רלכוחאוכמד
 ברביט חזוהמ לרראוח הקרסומם מן סטריס ודפדפיסים דטו"ל נגד אודרתםבפרט
 דערוט יצשי פממד נדספר ונם מיטת מלא ועקמים עפ דקדמר ישמור בפחה דצגולמען
 בידוע רק ספרים למ"ש דסכמד לחת לבלי יזדירד דסנמות מתר ואת ארס מלאזרות

 איש %ל אזמר וגזרו כדסכסוח מצטרף הוא מי צם נפשו על למדר אומנתושחורהו
 וב-ש כאלו ספרים ישראל טבל ככל מצא הכל ראד כל כיתו אל לאסוף שלאישראל
 רעחס צל רעולר כפי ילדרהיב לקצר וסומישין שניעץ דמההדשרט יויל אשדספרים



 שפיריןאגרדת
 ללמוד ש ש מה פרץשיות ז'בחזר יקצר מחדן והוציאו ידם שלחו כבר מהתם

 ם השומע לכל גפפו לדאבון והוא שראל בג די צעעם
 הוצצנו כעת והנה וחמצות התורה אבות נהית מביע דו זה נ הש 4אועוד
 ם במת על דרכו כ לה נאה שמה אשר המדריך בימם וגקראר חדשהגמרא

 רש ודומע הרכ.ם ם העכר לד ם דרדר את להשקות ם לגזר לקרעוהתיסד
 הרואים כ וכש השומעים וכל ס הסר ם מארר ם לס תהפכו המים במוובאו

 ורעדה חרדה ם חבר חובר ם המחבר אלו לבשו לא ך א ם פלאישתוממו
 ספות למען והגמרא מהמשנה הסדר לשמת נדר יפרוץ העבודד לזאתלגשת
 ה לפג אשר משלחן הבלבי התלמוד ם ם את ש להוב הצמיד אתהרוה
 המתחדשים כפ לשמצה אותנו יתת ד להעם ה ת בב מרה ודבר דתם
 רעתם טבקש ד מ תם מרע צאן ל להצ שראל רוע על קדוש חוב לכן נושונא

 1 ה ש ם והמתחדש ם הפורצ עלו שלא בפרץ ויעמוד גדר לגדור וב ההוכן

 נו בתורת ורצונם דעתם כפי ולקרב לרחק להרחיב או לקצר וסוסיפיןמרעין
הקדושה
 רק ם ספר למחבר הסכמה יתת ן נזהר תורה וסופם כל ו ה ש רסכמעוגס

 מצרף הוא מ עם דע ש רסכמח לנותן ליזהר וגם אוסמיו תורחו כ רועאס
בהסכמות
 ונם האטור הסדריך ספר את י17ראל ש א כל על נמור באיסור עזריםחינחנו

 ודתו עולם טלכ המיך בדבר ם הנוגע כסותו ם דדם וציאו אשר ם הספראת
 על כרוך עקרב כ חי לקרות ש ומב תו ב אל לאספם שלא ואמונתותורתו
 אלו אוראל גבוי בכל ישאו וכל כא. ןכל לבער הושו כבר ם והנמצאעקבם
 במהרה ע פדות קבץ 1 רחמנו שוב גו על אפו מחרת ה שוב ימען טעלספר
 המשולשת בברכה בורך השומע ארשת נו כספת נו מב

 ק 4פ ב תרם וגו תשמעו שמוע אם ועתהתרו

 דעעש אבודק מנחם ס1נקאט11 ק אגד רא שפ שימד נום ס אבדוק ידודרקיתוני

 שסזאי פרעסבזרנ אבדוק :ונבשמחד פעסט אבדוק סופרחים
 סאטערמדארף קאבד א פאק אבד-ק שיקדוד ומב אבדוק בנאד

 קם ס ק אבדשאו ענמערדאם אבדוק י'כמרדם קיז ק אבד ייחקאברדם

 תמין4 פוטזיק אנוקקקנ חו"מ "נדקעטדס

 סעסשץ אבריקטסן פשו אנותק צג שרגא כשלאש אכד.ק שפריטבתן
קזזתי

 מצען דא אבדוק ייבדוד באנה?אד אבדוק משד פילדעזש אבדוק

- ב ו א

א שיף א "ביץ ~וי =-ממורך  א  



,א שפיריןאגרות

 סארגרעפק אבדוק וכד דמה"נ הרב דבריאלה
 אל רד ל סב ה עיטץי %א ך המדר ספר על הסכמתי גהת כ הדבראמת

 הזה נספר מדיטתעו נד% הטה ם הבונ מאסו כ רואי אחר אולם ם הדברתוכן
 סוד להמתיק מכל כזה חדש דבר על ם להסב ד ב ה פעות ברטלאמר אבהי ולא ם חכם דברי לשמוע מצוה כ לאחור חזרת עמם מוקם ונוטעמם
 ם הראשונ מבטלים ם האחרוג דבר ואלה ם גדי ם רכנ שאר עםכהתיעץ

 ווי51שרנער צ5י אררן ידהיר רקא-ד
 ל והגל ן מארגרעט קאבד

בג
 ממרחוב תרמ"א שם-נ דבעזה

 קיר ות ם א ובק ם פ חר ם הגדול ם הרבנ דאלופים לכבוד רבשלום
 ם ד החם ם המשלג ם ר הנב ס פו כבד עם רבאנ דנא ב ם דים

 י"עעא ק ההעבדם
 ח על יב רוחי תדאב ם בשנ רביו וה מנה טת באר מכתבכםאקבלת

 רבות ם שנ זה בזדון העומד דעמבי,ן דקיק ן די הר9 אודות על מרהושזעק
 הן כעל תחת היזובות הכשרות ישראל נטת קרן בעפר זנתי והרעזסתאכזר

 חץ שברם כים ויגדל אדם בא 1 מעחתם השברז ופתאום וישראל משהכדת
 בעד הר" סדרו אשר בע"כ לידם הגיע אשר הנם הוא סכתם תה הפתאום
 עדת כל הם על וקבלוהו ה רגם ובנדר כחרם ע"ז והחרים אסר אשר כסףאערת
 לכל א בפרהס הר9 של תו בב פתוח חגם נ של ופתחו האלה טת במדישראל
 במדד הוא בעיכ לאשתו נם תן ל ה הדרגם על לעבור וטקרוב טמרחקהבא
 תן ג ואשר דר ס אשר בע"כ ן מ הג ת מרב לספור חדל כ בר מסדרובפוסב
 רחוק לא זה בגליל אני אשר לולי לי יאטעו אסור הוא רפד חק מחוק םאשר

 האת אא שוסע ואנכ ודע אנכ פעמים רבות הזאת הפרצה אשרמדעמב"ן
 מורה ידי ועוד כזה איש תמצא המצא ישראל ערי בקרב כעת אשרמאמין
 ם הקדסונ רבותיע של תדר סור חש חרם בפרהסיא במדד ךעבור ר בעהוראה
וכל

 ררנ סק דם ויששך ם חעחרזנ ם ראשם הפוסקים וכל נתע מד ככל י'8ראי
 וקת ואני חאג" הודהבבה

 ט-

 כך כל זו ופרצה בעבירה רתמיד תמרורים בכי

 למנשיף ניסק למדד כסף אמרת בער אחר דרן עץ שנעשר רקוצדורי ע-ר הואא(
 שלסד מו"ר רמפורסים רר-ק לר-? קנאת וקנא חררגס"ר באיסור ררכים ולדכשילכצ-כ

 בבאכוכ( ואח-כ זד מכתב מצלח שלשם יףשמצא אבד"ק אז ושדי זצ"לרלכושסאם
 יצאו משזול וגדדלי אש לרכת חוצה כקרל ט"ו "ר סי ח"א קודש מכתבי בסצי

 רלז רדתן טדלסלחסד



 שפיריןאגרותא
 סהרא בנם ן כד שלא בע"כ נ"ר נתנףשה אשר פה ממסוך אחת ואיטה םשנ

 בעלה תחת ובכבוד בממחה רטבה כ טזה לירא דעתה על עלה שלאההוא
 תחת צער סרוב ם פעם כמה הארץ על ונפלה התעלפה הגם לידה באופתאום
 פה ברצון נס הפעם עוד לה ונהל השתדלת ואננ בבריאת תה ה מעולםאוטר

 הגפ קבלת בשעת פה הבד"צ לפז הארץ על ונפלה פעמים כסההתעלפה
 ומלבד בע"כ נם גת דנת חדרגם"ה באיסור האנשים שמכשול מה מלכדוהנה

 כתבהם אתם אשר בע"כ ן מנים נתהוו אשר והפצולים והמכשלות התקלותכל
 שאו ם המטסט ם האנש כ נשים שת באיסור גם ם רב תכשיל עודגמכתבכם

 מקיק אחד ודע אנכ כאיטר ברצון נם הראהטונה תקבל טרם אחרות םגש
 ן כד שלא בע"כ הכנטרה הראשונה רטט נ אנטר אחר השג" אשתו עם דרדעמב"ן
 ושוממה בזו" ושבת והוא ם שנ כמה זה ברצץ עוד רשה נ יא הזה סהראבנם
 צרתה נ ע גה ותחו באנחה ושטת" בצער ס" ותכל דעמב"ן בק"ק וגלמודהעג

 צער וחיי מרון אך הכשרה והיא ם ונבם בעושר כדי! שלא בעלה עםושבת
 מרם אחרות שנשאו ם מאנש שמעת ועוד תשיג בקל ולא וט ים תבקשלמצער
 ברצון נט להראשתותיתש

 ם האחרוג כל כמוש נשים שת באסור ה חדרגמ עובר וטימא העוברוהנה
 ר מא ת והב הסהרש"ל כמ"ש כ בע הראשונה שערש עא אשה ליקח לוהיאסור
 כן ואשר נ מ סי ב ח בדח כ וב עי"ש באה"ע ק"מ ס תשובה בפתחוהובא
 הפעם עוד א כשהב התשובה באמצע ק"כ ס" סינץ במהרים ההקנה לשוןנראה
 הגם ן וא זה ולשון עכ"ל כלום הנם ואין בע"כ לאשה נם יתן שלא ודלהתקנה
 כל אחרת חטא ך א כ וא כלום רש נ לא כאלו דהוה רק אחר פירוש לו ן אכלום
 זה מטעם לאסור ס" ס מרדם בטאמר כזה זנתעורר הדאשוטה ניירטוטלא
 דו בלשת נ"א רננתה תקשת ומהביא מרופנבורנ ס במהר ראית וכן שםובוטח
 הדבר טעם שט וכתב התשה כן הנא ק"ט ס" אחיך הכסה"נ וכן כלוס הנט ןוא

 גס הוו יעברו באם ה" התקנה דהא והעדים המופר את מכוהל הוא וגםעי"ש
 סור א על יעבור מכשילם הר שם מינץ בסהרנה כמ"ש בנדו והעדיםהפופר
 טין נ לסדר פסול כזה העבטה אוטר לבד שלא ברור נלע"ד עיר עבורו בנדדשהם
 שלא שהם ן ניפ ידו מתחת א שהוצ פעמים כמה דק סור כא נכשל שכברמשום
 אותו מעבירין לדבר ורגלים נכשל כבר ראם ב פה בידד הרמ"א כס'ש דין יעפ

 לאיזה חשוד שהוא משום ונם ן נים דור מם אותו להעביר ך צר הכא כןמשדב
 לקעת חסור מעסן בטקום חלב למכור דחחשוד ק"ם ס" דד ב דפסקינן כמודבר
 לו אפ גיטין אצלו לסדר אסור בע"כ ן מ נ לסדר חשוד הכא כן אגוזיםאצלו
ברצץ

 באיסור רגיל הוא דהא הוראה ושום דץ שום מלפסוק נם פסול לדעתיאלא
 לא עזר ףל9נ. ל"ע באיסור רניל הוזו ואךכ ה דרטמ חרם באיסור ם רב להכשילזח
 שסר התנו דרניל עור דלפני ללאו ה-ע אחד לדבר מומר החג ואיכ מכשתרעען



עג שפיריןאגרות

 חפרימע שפסק כמו מה לשח ג"כ דפסול לכך דסדעד ב ס נס ך והש המךזכמ"ש
 פעם והא יבוייש אמץ בשם שם הקמך של שנ וכתיריך בהרמבים ח טיקבע"ד
 דסבר ודל וים ב' בם הבי כתב אחד לדבר במוסר מה ישח שפסול םהרטב

 שלא דפקר גן ח""ט שבתורה רות העב מן אחת על עובר שמתאותו דחזינן וןכ
 ש הדא כשם ום דמךז כתב זה ן וכע ל עב כהלכתה מצוד שום לקאםלטרוח
 שנהנה משום ן ד מה דילסא הוראה וסורה ד-ן להיות וכל ך א ואשעי"ש
 לחפש לטרוח ך נוצר ם נ ד כמה כא א הא תר זד סור בא נם ואף אחדמצד
 ב זהב משבצות ועין לחפש טרח שלא לחוש ש כ א הדור גדול לו אפ םבמפר
 שה חדר בשם ם סק שם טךז ועיין סודו י על חוזר ט וא חצוף הוא דמומר גסק

 א בפרחם שעשה או  פעמים נמה  שעשה ט חדמוסר
 ונס בפרהסיא ונם מספר אין פעטים כסה ויעשה הם שנ ם ק דן ד דון בגוכן

 על דהחשזד קייט בס" אל דק מהא הוראה ליוזם ד-ן ות סלה לפזסלז ךצר
 חרם והא רהט ע אדם בנ נ בע חמור אא"כ בעונש מסע דקל על חשודהחמור
 חשוד בודא כ א ן הר מדבר עיז ס קמא ב הנו ח שהוכ כמו דאוריתאהוא

 ותר עם חסון נ בע חמורים נם חיא ברברים מדאור"תא קל והואאדרבנן
 שבודא עליהם ם נשאל הוראה שבעל דרבנן ם דע כסה כא א והאמחדרגמ"ה

 חשוד ואום וכטובן כידוע ההם ם נ מדר ותר עם המון נ בע חיר ג חדי מזרא
 אם ו אל לג'אול שהולכיו שאלה כל לבדוק תו ב לפג יעפוד מי כ וא יהו עיהוא
 עיכ יפסוק לו יאסור ג פחדר קדה או לפסוק לו ר לחת נ מחדר חסורההוא
 הוראה 4שזם הזה ץ סדעמב הר9 פסוללעניד

 ם ר"ג עא לו אפ דעטב"ן ר הע בכל מין ג לסדר לאסור שכתבתם מהאמנם
 מורה עא לו אפ בדעמב"ן גם שוס לסדר שלא לגזור מיוראו לשונכם וזה םאחר
 מעל לטעול אחרים עא בדם" מלאכוף וירווה באמצע הזה הזקן ד יהיה פןאחר
 ע"כ תוש" ידם תעוינה ולא בפשותם החטאים עצם תופר ובזה דרגמיהבחרם
 העדה כל ע4 חמאו שלו והעדים ורסופר הוא ראם שיד נראה לא זהלשונם
 ן הד כר חבא מוב" ן ם ג בת כת בהתרת 4ה שס"ט זכות סחעיר לשלוליקצף

 מחמת הוראה סורה סיהיות קפסול9 סחטה את שם שפסל פיג שורשבמהרסך
 וולא  בחרם לנזר עי ם  חסור ם  אשור  ועוד שכש בנם ם סור א כטהשהתיר
 יא נד% או קמן דבי- כל לדון גמקוסו אחרים שם ומינה חבר %א רב לאלקרותו
 ן הוי ""פ יע באמצע ס"ק יד יה- בסרסה שמא טההן,ט דבר שום כעירו שםאסר
 וט- קצב ס" חרם סופרחתם

 רב ות סלה הלוי יהונתן צען מב שם שפוסל רץ
 %א כדת שלא טין ג דור ס סחסוז והעיקר פשתןיו רוב מחסת ויחורות5(וסלדת

 כאשד אגל טשאבא למבתק ויפשר דוד לארץ אח"ג בא אשכם ילד רז"ל ררכטן
 יזלזל דוש ג4 שדוח עלכן דעידו כי כקדדך ריס פריר ש6 והן בר חדשים איודעברו



 שפיריןאגרותעד
 ההוא הרי אבי יעי-ק ברמי באמצע דו הי שמא משום בעירו דבר שוםאסר

 הוראה הצריך בעולם דבר שום מלפסוק וכן ן ט נ מלסדר ד לעג פסולסדעמב"ן

 נס שלענ"ד טה חוץ הקדחטה תורתם ן ד עפ" הנלמד לכתוב ת דא זהאת
 הרבה הכשרות 4שרא% מבמת נק דם תשפוכת עבור בן ונכון ראו ושר העפ

 יב ותדאב בעגלם ש א כ% נפש תקצר חטר ן כד שלא ד בטז שפך אשרהרבה
 בפרוש אמנם בעולס כזאת נשמע לא כמו"מ אשר ודע כל נפש לקנסם שומעכל
 אשר המשפם שר דעת נגד נם א דבר אם בתנא הם דבר שכל אומראנ
 דבר *בטלו כדבר שלא נראה הטכנאיה וחוק דת עפש אם אבל ה רלהק
 הממשלה חוק עפ גם לדעת אמנם נא ד דמ4כוחא נא ד נו ד ב כ4ל כינמר
 גפר זן רפש בזת יסנוט והעזבר המשפט כס רשות בלח בע"כ לגרש ןא

 ם הדבר לכתוב ל הרשת ולכן קמסדר גם המגרש גם יענש ענושהממשלה
 כערככם סכנדכס רכם יד ד הב להנ

 שפיראטקטלמה
מד
בנזח

 מאת ן וכעור קק זק ן ר סנפ סחצכ סורשד 4ע דקדווד רתורד"(סאו
 סטלתו שראל נחיתו חבל יעקב ם התוע מן לנו והבד 4כבודו שבראנו נואלק
 העולה הו ש ד ממג מודים בל ושמוע ם צמוד באהד דות יד עוז אגודותועשו
 לרגל פי וכמו באת עתר בכן ם משר שפת מפתח ם נאסנ דברים רוחוע%

 אכל וש"ר ש"י שפילץ כין חולץ מרחה שח ועונש וכשכר מ ותחד בפר דהורדככל
 למדד טעולמ גרנו ולא רג14גים דרכמם שאסרו למרות דו בע בר ג סידר גטכל
 ואז רללו דכוים ד דב בפג עדים ורעירו כטשאבא ד כ משבו דזאת ר כע טץג

 ייסח רוקת שמן בעל רמפורסמימ רגאומם לדכי-ר אח"כ ודצטרפו ד דב אוהואסרו
 באריכות )כמבדאר סופר דחהם שדאל של רכן דאחרידם סק ג כ וט אש אמרימשד

 מטשאבא מררכ דעטרר ודוסר רמצשת רודם וע"כ ז( ר וסי כ קם סי ט חו ת"ס חבשי
 רחוליס בבית שמל"ח דפתחים על מחדד עם וגעשך אותו עזבו ורעיו ידידיו)ולבסוף
 ר"ט משפחת וכתולדות סופרים איגרות כס כ"ז עת חו"ל( נכלו ר אופןבאלט

 וקבלו דעדלמיח דמלחמר עד לגס ועמד אז שגת=סד ד וכידם חבורד ע"ד דואא(
 קול כעל לדגאון חביב הלסיר ודי מוגאש שיד שדי  שסימרר משד ר רדיג אחלשם
 ד ררמו"ד קול תחגו ונעקוד שבחים ועוד כבר אצלי חביב שדוא 1 על וב ז"לארי

 ד תרז ובשנת שנים דרבד אותו מחזיק ויי ממוגקאטש ע"ד פאדבעגבלךםמרדכ
 מרר-ש יווצר חמרי שהדק נטע מררש"ם כשזית )נזכר כגשנקאסש ץ לדוסגחמנד
 רר"ג חשו מ מ די דרך תמימי ד ככיסך )אחריו הרצ-ג טבת ר של"רר ( מריבלבושי
 או"ח( על שקב באר ל ופו דמטדר ר ד מערץ רודד חתם רסו



י שפיריןאגרות
 עשו בקשתי נא מלאו שאתי ריום בקימטו מב"ר קראתי זוחבורא
 דר יקרות ם אבנ ואגדה היכה מקרא קרא ושבת סעד ולתעודה לתורהאעדה

 טמעמים פרישה וגם חיש מהורה דרושה ם שם חפצ לב" בהורהוסוהרות
 תפיסי קראת אשר שסכם וזה זהב משובצ אהב ם שבשט ע אבכאשר
 בהסכמת ונבחר בם משאלות כל השי יסיא מזב ולב" שסכם לעולם יה"דרך
 דברו עי וחדד אזצרז א ה זד ראת ובק ף החר ד ה ובהסכמת התבוראכל

 ו אי ושבת מועד בכל נ" שפיצער מגטה מדה וסובר גמר דוברמשרים
 מ תם אשר ם אמר צחצחא ם ומשר משפט יקח ז מפ לקחת העדריםיאספו

 שומע אוזן וריע אוהב ד יחורת ם ההולכדרך

 נפ מוצא כסף תגו חוקו ה דבר ועל שמעו ם בג יכו אח אבקשכםבבז
 וביכות רפות דים נא חזקו פתוח נקם הפ בזה הלוח על חרות כמבוארהצורך

 ם בנ ובני ם בנ ם טוב ם ומעש ומצות תורה עפות ם כצפר נערכם ה תןוה
 כמו המקדש בנה עד תמים ' ד הר אתכם וכבוד נכסים עושר בתורה םעוסק
רמים

 מתקאטש תרס"מ נסן נ א ום ום ה מבקשוהננ

 שזעיראשיטה
 דבר- מ פרהרפט

 ן זר בענץ ונשעבד דרכ בעי בס

כה
נעזה4

 אושרו מקבצותי פעיים רב שראל של אביהן דאכוה מיל לקיםהע
 ולתעודר לתורה הנחמדה החבורא סד אשר זרע ה זצללה הקדושהנאק

 ולעטור להקה" התפלה ת בב קהלה לעשות ה בתורת ם ההב"כ דרךתסיטי
 רקהל פ בריש כוואחזיל ויר-א טת"ח ם בליטוד לגימוע שיק בכל נפשםעל

 עטרה על נתיסדה מיום שתה עשרה כשלש זה היקרה החבורא חירשבטדר,ט
 תפלה עזם רנה בסקוס נ9 פארבענבלום מרדכ מ רא ה הרבב ת בב תהוה
 סדי נחמדים דברים ימו בדופיפז בליטזדים אדין הטו אליו אור דפדפך דוס"1נ4 ןפ*יפפעי להפח מיה וכד ג הסאה החריף הרב חתפ ספרת מקום הבעהושם
 חתטוטפת בל עתה חמד הוסדה מאז בשבועשבת

 לער תפלתם ת ב דירת לע"ע לקטעת ודוכרחו חגו הבית שכר אחרועתד
 בעצבותה החבורא כח ע- ההש, ברחוב ונראה הסמוך נ4 ותם סרדכ חר תבב

  וגם להבטתן מהם ד,71דרלח איפר ד~ץקעת וככל הוסדה כיום עמדה עלנשארה
 הנע מש71 נו המסה"נ חרב שנקבע בטקום אשר להבא על נם רהפ בפחתע
 יקרא תפלה ונתז תפלתם ת ב קבעו ההוא בבית שמה סערתו חצילםדירתו
 תהפ" טויהם ותחחתן סגולה עם חבורת החבשה תתפרד ולא החבורא שםעל



 שפיריןאגרותט
 רצוט לעשות שלם בלבב אחת אסדה לחיות לסובה ף להום ךראתו הלתורת
 ושלום וח"ם אגם ב ב ישראל וקרן ם הר בראש מבשר קול לשמוע נזכה עדית'
וכ"מ

 א ע מונקאמש ק לפ ב תרס כסלו בחורש חבאעה

 שפירס ותירשצבי
כד

 זוב"( סטר תרייק שמות ג תבעזה

 אלף וברכה סובה ושלום שמחות שובע שפות במוחות חכמההשם
 ם ד וחם ה דא ם ד וגג ם ר נב ם ד ד ו ם אהוב לכבוד ככהפעמים
 כחותם ם ודע וט ידתףם ם אלופ ם ובקא ם ם והר מצומדיםיחדיו
 עדת קחי שעשועים נפע חסד כרם שורון פאר נקבעיםבזרוע
 מועדט ת לקר בשובנו לבנו ותצמח נו נ ע ראו 1 ז טונקאפשקודש
 נו ם ב במהרה שופטנו כבראשונה ב ם 1 נדחנו קבץ1

 והנר לאו או הן אשוב שוב שבהוות ארבעה עד פה ותכת בה אמרתםכן
 פ ובמו העבר ץ ק בתחלת כתבת כבר הן אען לאומר שבועות ארבעה וםח

 אחור נסזנ ות לה בדעת ננטר אקר בכך את ותם בה אח לכסאמרת
 זה פרק עוד אשנה ההוא בעת אלינם ואומר יצ"ו סונקאמש דקמהרבנות

 לסתי פ רבה אהבה אתכם אהבת סרוב ובכן שבועות ארבעה בדבר .שבואת
 להשתעשע בתוככם לשבת לפג נכון אול וחשבת בדעת ושקלת שכלבמאזג

 נמרת הזה בעסק עבר אהגר את זכר ואחר ון הע אחר אמנםבחברתכם

 אכדית ות לד אותו וקראו בסטריזוב עז-ן ותו כד מרו גתג רלז מבתכא(
 מא שלסר כיח נס כאורך עי לדש פתר אח"כ אמנם מלבוא או וסרגסונקאסש
ר  וגדולדב

 כי דדוייי" לודא ם שבוחב כפ גיד ומנד מונקאטש ר דע כזד ד אזכ שולםשינד
 שמתר ם דכג "אם וכשגס ובגלילות כפונקאטש אחב כריס ד בכר ת"ס שנהכערך
 אכן לוח על חדות ד )מן דחיסת בית לכמת 8,1יון דעיד תושב שמומם קבלוהק"א
 כשנבגד דנדטט כידט"ד מגלת בקו ז ב ע חר"ן לוטת שנשרף דיזל דכיג בבראש
 הרס"ג( נשטי רגיזלבידט"ד

 מוגקאטש בק"ק לרורותידם ישראלרועי
 נפטר ס-ג סי כדונד נחר בשו"ת מכר וד"ל לייב ירווח- זעיט די רראשק רבדא(

 זצ-ל ודשויע דתניא כעל דפק אבי כרוך ר הר רי )וכיסיו הקמ"ש שנח חשוקב
 חים למזל"ט סשס ילך תסטזת בשמו דתנדגוומו ועל עלץ דכיסו ולאשרבמונקאסש

 כ, חנא תשרי תמ"כ



ש שפיריןאגרות

 לחלאות ולכם ל מה פוא א כן ואם פה חי בב אשב רק דבר אחדש שלאבדעת
 אין אשר ם ס הזח בזמן שיק על למחנכם סע ל והוצאות בטירחות ואחכםאותי
 אותי מה על באו נקבצו סח על ולישראל ליעקב -אמר כעת במונקאפחסאב"ד
 לזה דעת אין ובאסת כולם מדעת בעלם לא המבעו נסיעת אדני מה עלקראו

 טבח י"ס נפטו צ"ל( צרוק מ )נינ זצ-ל גאטעטסאן אברדין מ רנ די אחו-וב[
 מודעא בסו"ט אחת חשו מטה נרטם ר קם סי ע חאד ת מרד ע"ב ח נשו מכר רתקע
 ורטו"ל דלו תשובר נחסר ח תר) בקראקא טחדש וכרגרפס ח חקנ )לעמבערנואונם
 ץ דוס דספיקוח קו בעל כרנא ידודא רנ"מ די ו מ וב ( משלו ם חידוש בטקוטודרפיט
 דקרלתינו טז-יר אחר כשם רג"ל בתשווטרפדו

 סררת כעל רנאון של )נכרו זצ"ל אשכמי גדור אב צבי ,מ רנ נתקבל אחריו1[
 או-ח ח"ס בשו-ח מכר רנרהת( ממנו נמצא מנחות במם וכטד"ק וכחים עם-טדקודש

 טנחם מוד"ר רד-ק נזכר ושם צ פ-ט טה ח"א חאר"ע ח קמ קט"א סי ו"ד ח בם
 ר תקפ גיסן שר"ח נפטר כ ס ו ח גז י טי מ חו ב ק ח"ב ע[ ד סו-מגובטענדיל

 ראפר( בתחילת כערכו )עיי ל זצ רא שפ אלימלך צפי ס דג ס[קכל אחו-וד[

 )פטר !צ-ל( מטאטשוכ יוסף ד רגם )אי וצ-ל גרץ עזריאל ס רנ נחקסל אחריור[
 כרפוס )וננמר ומס ררוש( )בררך ער"ח עוריאל נחלת ספו סאתו ונדפס חר"אאהד

 חהס ודרב  רמחנוח  לבל חי בעל נ רר ע רס8ר ונסרר ק ורעת חיו"ר כשנהדם

 דילולים קודש פדי כס נמצא מסי  רסכמר תולרהויו( יצח בדקרמר וע="שושלום
 פ"ת כדף ש עח רספר עליו ימצא ב"ר ררךובשו-ת

 יעקב שושנת רנטח"ם של )א"יו זצ"ל יורשך של פ אפורם דנ"א נתקבל אוויו[
 נפטר והע( מדאפשיץ ק דרד )א" כאלחוכ אבר"ק זצ"ל יוקל ברנ"ס גיח( ס חועל

 ד קל ס אד ונקוץ ז נ ט עורל מלדץ ת נשו מכד שרם נ"ט כן א הרתכסלו ח-
 וע"ש( ירורד זכרון וכדקרמחקל"ר
 רברי היים פלט חיים מחגר בערמח"ס  זצ"ל סיפר תיהמ פ רנ 4?קבל אחריוזן
 ש"ק( חילרל נהל )ביאר חהם שערי וט ס( הטל )של תאם ששדי מוסר קול חצםש15די
 ומלרות כס מרפס הילדותי כודאפעסט י לקר ונהקבל מונקאטש אח עזב תרל-טובשנת
 כפרשבורנ כ ומ ההמ"ו סיון כ-ר שטד תוש-1 לאנדאן סופוים ן ק וטטופריס
 כרו[ ואחריו כערכו יי וז שפ פילטר רגמויר נתקבל א תרס )כשגת אבותיוכמקוס

 מתקאט9 דל"ק צדק ומורידייני

 כעולם ולתרלר לתפארת לשם שמם מצא רעיד ר די רנאורם נרכנים יזכווכן
 בדונתם תקופת שגות לפי נמדרד ררושימד בחורר וטאוחד טוקדם ]ואץרתוור

 רעיון כראכיד שמשו מרם ואחד-בבטתקאטש
 לסינעט ומשם סעליש אכר-ק ב אח רסמיקות( קונטרס )מח-ס כרנא אתשדנ-מ

 ולמן שסף רג"ס קאלליש ליבוש רג"מ ( כ אות לעיל )ועין תקע"ט ר70 כיז מ"כושם
 דין-ש צבי רנ"מ בר-נ( י-א סי מש"ל ועיי ח-ס כשו"ת כמ"פ )שנדעסטרץכער

 ער"ת אררן ביה )בעדמיס וייזמאן איעץ  רנ-4 הר"כ(  סבת טיט )משדזאלעבעדנצי
 קר וקרבו דדסרט לודוא תר"ס כשנת ומבטד תר-ג בשנת לאש גשצ ההכ,ר,אומהאד



 יטפיריןאגרוש,ח
 לגרוס טייב כפלם דרם אץ כ אף אהובי אח נכונה דעת אכלא זאתאך
 ברוה אהבתכם ינה מונקאמש רכם לע אר לכם כידוע ש"ק על עיר לאיזהפעמי
 אם אז שקטה והעיר אבה- לכם יהיה כ עת הנה קשורה בלב בחכם וחעצורה
 יען בלע אתכם להתעלם ם שת או שבת אתכם לשבות בם אל אסע א"החרצו
 ממלל טפוסי בהדרתא דטקן ן בפתגם קר ה המכתב והנה תחפצתקרבת
 ם ד הגב חסנבעזת פאר ומשזנים ס שושנ התזזך עמוד 1 רסא ן מונדרברבץ
 ולתעודה לתורה המיועדה ה קר ו ח קהילתכם נכבדי החסידים ריםהאד

 קר ת רא הלום האומנם אך הלום עד הביאונ ע14ח מאחר ישוסונקאמחט
 ונפש בלב בכן ההאמר ן א אשר פלסתר בכתב דם ן א אשר לבבם ונאמןרוחם

 אתם ם ברוכ אתם ם ברוב ואומר אזדווע עדתכם קהל בקרב עירכםברחובות

 אפש אחת סנה עדי-ם בעד מוכות רב וערוכות שמורות הברכותממעת
 כח חת ה וסף ו ם שם חוג עד קרנכם רום 1 מיס נחלי כנהרות שלומיםושפעת

 סעליש ק אכר שרי ל זצ שטיץ ליפמאן אליעזר לרנ"מ תר"נ( )פרעסבורנ רבימררשנת
 מר"ץ ררוא בעח שדי כ דקר 9ער על רשם חרי"א( אב ז כ ,נפטר בסערז,ציעלואח"כ

 רוב סלסלם מ רנ תרל-ט( רמן כ"א ,שטר דוים צבי שמואל רג"מכסונקאסש[
 העם ויר שו"ב בשו"ת מכי כקושאן( )וסלמכם שויעד משל דנ"אקאלליש
 דערשקאוריוש אכרדס מ רג תרל"ז רמז כ"ט נפטר יצחק יד העם מחגר ףמרכא
 רג"מ קב-ב( ס מש"ל ,ועשן הרס-ז שכס ג עש-ק נפטר ער"ח( אבררס כרכחהח"ס
 כמתקאסש שנים איזד רק רי דדא מנהטרא( פרעכם חיערד )נהג-ס ושערדשאול
 מטס אירק יצחק רנ"א כ וצול כשנת שנרפס ע"ס רחוחסים כץ כדומ"ץוטחכד
 ק-1( נסי טוש-י ועשן ס וגש מניקר עמ"ס יצחק ביה וס""ס סודאליזזא אבד-ק)סלסמס
 ופק-א, ער-ת. דוד דברי )טה-ס זאלצער רפדן רוד ס רג ר תרז שוי אדר כ"טשטר
 כ )אח נרינסעלר ומעון דג"מ קי-נ( סי ל מש )וצין תו,1"ה שבט ט בשטר

 כרנא זנוויל שמושל הג-ט תר-ץ שבט "ט נפטר ג( טיוחי ת שו וסח-סבסעטייאלי
 משד הנ"מ ב( מ נטי מש"ל )תרץ ר תו-ע ניסן כ-ז נפטר שמואל, זכרת,מח"ט

 )סלפתם מיס אדרן רג"ס ד( כ בס מש"ל וצת תרצ"ג טבת ר )יפטרשפיסיקת
 דוד הג-ס חרצ-ג מרחשון ט"ו אפסר עד-ת( אררן מררת ומח"ט בענדיקאוויסץאבד-ק
 קט-0 בסי מש-ל ,רצה ח-ש אדר ב"ר בידש"ס שטר ושיט( רוד אפוי )מח-סשליסעל

 הש-ד רי-ר עקו"י שנערגוואלד
 ער"ח רוד רמי בעמה-ס ז"ל רבדן הי ,ברג-מ ואלצצד רכסן ואב ר מארג-ם

 ע"ב, פ"ר רן ס"1 הי רא לחי כבאר הזכר סין ג נעקר-ד כדג"ר( -א ס מ"שע
 ל וסו סח-ס מיק ג נעקד"ר ובארוב( אכד"ק ל ז טייס משד )כדג-מ והים מנחסרג"מ
 אוסד שלזם מ )ברג 7910 ח"ם ה"מ קע-ט( נסי ס9-ל )דש" יכסף עביה אושעמודי
 שליסעל רוד )בהג-מ שליסעל שלמר נסע דג-ט אהד כ-ח שקד-ר כרס"מ)( אכד"קז-ל
 רי"ר חש"ר טען ג נעקרתי שב-א( סי מש-ל ,ועה ושיט שעשועש  נטע סח-סז"ל(

 בב"א הנשי לעת וצלמם בדמותם לראשכם ונחכר חלץ בשובופשט



עפ שפיריןאגרות

 ומשכס כאזת ובפרם בכלל אתכם אקר וכל אתם והסלדה בגדנילכם
 דת יד ברעיוני אתם קרובים מעש אתם שרחוקים אף אהובא אחיועתה

 טאי מבת באי בל מתוונא תכבד לא רכם ע עדת קהל אהבתידיד

 שיראשיסה

 טונקאמש ב תרס בא הבעזה

 בם לפג ערב רת עת עדיכם תגוא לאומ אי בו והקש אחישסעזנ
 ארךת אחב* משכן חי עי בכל כמקהן אל שיושמע ומששהת
 ימ שבק וה"ם נחריהם ש א פרד חן אס עלהם מצ רב וערהשיחם
 על גמיהו אמת של חסד לו יעשו נדי כטד בנהם ומי מהם רטקראל
 קרוביו שארץ לווחו סקרה העם כי סובבוהו ט אח תר ישאוהוכתפיהם
 כולם הד יפפדוהו לול צפד קולם יתט כרחובות ובכוהו לכו הלוךבתוכם
 כשה הארץ אל העפר וישיב שלסו בית אל כלמי הד יובלוהו בבכיעמרוהו
 ם האלק אל תשובוהרוח

 כהרר צדקתם בגבראל ואם ר ע יעשב מדנקאפש רה ע ךנה בבואועתה
 ד סרן ים ה אלקים דבר ונפש בלב שואפט ם שם ראת ו תורה טלאהא'

 בקעה דיהון מעשה בכל ברכה שלה 1 יהון ה ש פ הון בסעד האבשמיא
 ולא צלמות ראית כ להתגדר אבות "י הנהו מקום נדר בת לנדוריצאת
 טפס  נחמרו  ראיתיותאנתרוה  61ש  וחעגב ראת יב ותדאב ת ראסדר

 עמסים ת ב אל לשוב ם רם עי רם פקדת בבוא ט מאה א-ש דר ולב המומע
 בשפל והנפפר מושבו למעלה העגלת לוחו וב סוסים ושנ ישככהו עניההנך

 ט סאה מעפ הם אחור הנפפר פג מול שניהם גם ם והמום העגלוןמשכבו
י אותוהמלוים ח  סג מה הלא כ לכון נגעו מטד 1 ואואר ו אוהב 1 מעל 
 בו 1"פ בותיהס סב מכל הם רגל הוקרו בכן ם המום תרמסנה הם רגל ן ובהלוך
 זיהה קול ן א קרסוליהם מנעו הממאות בהסות מעקבות הם אחר פוטאהוד
 מעם חץ ףטב ן במל ן עקת אף ן צוח תאנ" ק% אין אנ" קול אין נוהה געל ןא

 בענלר לרובילו רנפטד ארם זפש עם טדנץ שדי וראד לסונקאטש כשכס רנימא(
 לשורר רסדרשוה כחץ כתלי על לדדכיקו ושלח רלז מכתב פרסם יכו דרבר נגעוסוייט
 ונהקן רמ"ד לנושאי מח"ק אנשים סוכג'ם שיד ותקה ח רזל כידו ד וחפן דעתאת
 כיח ב4 וש" באו-נות זד ינץ שנידר ט"ו סי א ח א סרח *ו-ח ןעף לסוברדנך

 עי"ש( נ ס. ולקמן פ"ר אותשלמי



 שפיריןאגרות
 בכרו  זח  חם ש ררך ם הולכ העיר מאדם מאיר הרחק אחריו ם ההולכ םאנן
 נבל וכטות הילוכו בדרך עוד חנפטר נשכח מלב וכמת וסחט בטשאווזח

 וחלופיהן הסטה תשא שסתו( סי ריפ )ברכות חגן אח נא שמעו וכללקברות
 נשנה ם הסוס על ט ר בע האם התפלה ומן דקיה מן ן פטור הן חלוםוחיופ
 אף התפלה ומן הקיש מן כר וחלופ הן וחלופ ס הנושא גן הפטר ומהאהה
 אף *1 שכל 17עיני מי שג"ח( ויד ב ע ח )או בשיע פסקינו וכן תא דאור ששק

 דאוריתא ק"ש שדוחה עד הוא הממה טשא מצות כח כן ה ער רואהמקצתו
 הזה וכשופע מאסו זו במצוה 1 ח ר הע ופה ם שט מהכות קבלת קר עושהוא
 הר נפשםנעלה

 מתקאמש קק רטב אחט ודד חבב שרי מור אהד אחיבכן
 לחקן נחדד ההכרח בך אץ ומש ומטת בתוה  שה כלך לך אמרו ש השרהש

 הח"מ בת עד כתשרם על הסטה כשא. אחב ם אנש חברת עשטהעצת
 הם שעל השדש עודת כ ם הבת שם על הקודש ת עמד החברה תקראששם
 ש א דוות יור מאנש" ש א לכל ה נאם תה החביה ת ובר ישאובכתף

 ות סשנ אנשום עשרה ימדו שיאו השמים יעלה עת חיו 1 ח החבורה טבנ שא

 בכל ילטדו ראשונה השנח ובכל אביותו מ שבעת כי נשמתו עבור ובוקרערב
 הטאל את ב עד שלו א"צ ה ום 1 נשמתו עבור ות משג ובוקר ערב אחד איורתם
 ם אנש עשרה למדו רטנה חי בכל מתש 1 דח א שם מן ן פרק יקוםכי

 לו ן א ובן ימות כ אנט דחכורח סבני ח"י וחץ נשמתו  עבור וביקר ערב ותמשנ
 קדיש לומר י סאחב אחד איש יהעמיד זאת גם החבורה יעשו קדיש אחריזלומר
 עד ט בעוג קציט חלילה ך יאר ח'1 1 ח אם וכן אביו על הבן וב ח ככל ואחר
 דטעז מ בשעת ט בג לז שהי ט עבור קד"ט נאמרו ס הבג תטו וחלילהחץ

 ולא צ ההש בכל וכן הראשונה בשנה אחרץ קדיש לוטר אחד החבורא נ'כהאמידו

 הנהטת וסדר אל אר לסטן מכח עדי עדן בא לו כ לדפ מישראל וכדוס"ט
  זו לחבורא אשר בפנקס ם בכתוב ו יה חם הלא ומבואות מוצאות וכלהחבורא
 שבועות איזח סועד לכם חנה ים ח ם באלק הדבקים  אתם אל לת מיועתה
 מחובר ות לח רצונכם להודיע השבחן על ד' רום נ ום ב חקחל ת ב אללילך

 לחים ולברכה למוכה שסכם נכתבו חים החבורא בהוך יחים להכתבלפרור
  אשר  מלבד כ  משובח חץ  הורץ וכל הקודאק עכוד"ת חבורת ת בבר טובולבל
 ם הנצרב ששות מכסת הכזולם כ האח כאשר כ בו עוד למצות מקדיטיןזרוזן
 סכום בעד זולת איש יוום החבורא תוך אל שד קח נ לא החכורא ישבותלחת
 יקדושה חושו ע"כ וראש" החבורא וטנהלי ם חנגא סאת עליו יושת כנהירכסף
 עבודתן קדדטתא חבזדתא בברית זבחט ה"נ. הנט 1תאסדז תעט באחדכלכם

הקשיש
 %א לשח הסות ובלע ברחמים "טראל עמו ופרצות ט פרצות עדורומש"ת



א שפיריןאגרות

 את 4ב נוכה עדי ט טובות רבה 1 נו אות בר תמיד 1בו
 נו מ כ במהרהקדשים

 שפיראשלתה

 עוטמע
'אלינו

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

 הב
 ו יצ עירנו שבפה ם הב רובכת בענק נו לפג רצעתם אשר שאלתכםבדבר

 ולאשר ם מכתם לו שאק למי עגלה יש וגם י כדהז בכתף לשאת טסה טאז-ט
 והראיתם דעתט הות ושאלתם הדשה יעשות ם ורוצ מלקלקיה הרוטנההעגלה
 עגלה תמונת רק בהרס אלו ומכל שוטת מקדלזת כאלו מעניות תמוטת כמהלנו
 לכן ז"ל סופר כולב בעל הנאון מ ב עוד שמה ת געש שההד יען פרעסבורנ קדק
 אחרת על ולא ם להמכ נוכלעליה

 הכתף לנשיאת הסמה אנטר למעווה קודם ותצא כפול ותנא באופן זאתונם
 איטר לסי רק הסטה נךטא הי ש כבתחלה מטה ק להח ויה" מוסד ליסודתשאר
 אושר עגלה על להוביל רשות נתן אז דוקא בעגלך ל יהוב ששפלתו בגרצו

 בל בתמונתה אותה כגויעתו ב פ ק בק כעת ההש אנטר העגיה בתססםתעיטה

 דהו כל נויש

 הכהן עמוד 1 ינצה הטות רבו4ע מ ושנ מים כות אר לט תן ם הומח"
 סזנקאמש לפ-ק ק"ן ע"ת דאר (ו ה בעד ז ע מ נשר עפר והוינ םלאור

 שפירא הירשצבי
 שפיפצער יחשד גחצא זעוות שתחשי דכדן זאלצערדוד

כפ
כעזהץ

 ולתהלה ל-טבח דספורסם חסד ועווד ותיק דמופיג דרבני ה--לכבוד

 כלבבכם איש 84ניכם נא אערוך דנה יצץ בול בחטוב צעק טללתימורריר
ר אבדקיק לדיות איצטיא להאי דאר אשר הפציכםלסהוז ב  שלכם והגליל 
 וחכם ישטים ירא ספרא מ4א צנא ב חי שדזא עצטו מצד הן לזה נבת הואלבו

 טטע הנטר שהוא העלדזתיו מיד ודן ואחד אהד כל טד לערוד ויודעסומכה
 אבדקיק שהי זצ"ל הירכש צבי מודרים אלקים איש דקדיש דגאת נכדקודש



 שפיריןאגרדת8נ
 ב וחב אהוב ד וחס ק ות מ ד יד בן נץ", 14סרהם גרשרן ד ד ו יצ מקאי

 ברסר אשר דנדונו האשי נשיאר דבי חתנא י נ יוזעפף ר סודר דמופינדגביר
 תשבע כי שמחות בשובע אתו ותשמחו ממנו נחת תראו ת ~עזהשי קח תא

 ברב אתכם ואברר ככר עי מאור ודנם ביניכם די ם שי ורביצחצחות
 כמוסד יכס יעמוד דקדוש הגאו, מ זק וזכות שח עד כיח וער שמורותברכות
 דוד כבוד ו זקינ ונגדרברכר

 אורבכםידירכם
 שנייראשומה

 יבעזר
 שנרצעי מקיק והסידים התורד טופלם ברורים אדיבים דננידים דכב
 וידידי ארוב 4כם חן חן תשואות 1 יצ דנ'יל וכ4 בול ישוב איידםודניוים
 קרבת אשר את בחרתם בו אתם נם ששי רצתך ובאשר בקשת מניאתםאשר

 החכם ד החם ובקי דחריף נ דמאור ידידי בתוככם ד יאב וקבעתםקרבתם
 נחת תראו כי ת לדשי ואקור כבוד וקיניו ונגד נ9 אברתם גרשון רסוהר
 ימים לאריכת 'שלום אתכם ישב אשר בעת בעיתכם תראו כאשרמאתו
 כי ת השי ויסמא לזרעיכם לכם מ מז בברכת אתכם אברך וכןושניס

 ידכם מעש ובכל רגייכם כף סדרר בכי ותצייתומשאמותיכם

 קרניכם מרמת מצפה אוהבתם אתכם דמברך שפ
  שפיראשלסה

יא
 מונקאמש ו תרם אב נ ד'בעזדץ

 דרים בראש ר מקדש ויכנר ירום בכבוד ישרא' קרן ם המצרבבי
 דיוחסז שישית ושלום הירא ובקי החריף ררכ יכביד וטוב שייםורב

 שד ח( תרס סק נ )נפטר ל ז זזעסף ר סו דר"ח של כנו ר ל רנ ג דדא(

 יטב נעל ק רי אצל שרם כמד למי תבואר( פף אך ס )רמח זצ"ל מליסקא ק ררחוק
 זוד מברעזנא ר ע דענרו14ר נחמי יצקג מו"ר ח רדד של חרגו נעשר אח"כ ל זצלב

 ס ש אחרת נסטר טיסאבערצעל ק אכר לרב נתקבל את-כ ררכד( שמס קהלחנו עלסמוך
 ועד וגדמות נחלת ס5י מאחן ותדפס צוד-תשנת

 ח



א שפיריןאגרות

 בן נץ" לקיום יעקב ה סו שסו נבור ונעיד יקר סוסיו כנמוכתר
 דצ"ל פעסט בקיק יראים ק אבד סופר ח סוהר רצדיק דגאוןהרב

 בו נהג שכבר סיירי עריק בסי דשם לנוד ענין איע ש הריב תשרהגד
 שחך שדרבמת ה מעכת עם דרדק ברור ומאד זד ב4א אמם יעופשדרבנות

 ם קורס בם ובן שבם ד רם מי ד ין א ברם מבואר דכו דתוד"ק עפץ*ו
 14 שיש חכתכם וסכרה יי"ש קצת חכמים רק דם אם ד יראי הם אםואחרים

 א הסג שב אף קודם הוא בודאי דוראד וזהורות שיוכי נדויים סרבניםסמיכה

 אביו מימי יזרום דבו אין תורה דמרביין בחכם אב4 אביו כמיסי דרק נ נסומי
 מבואר ר סי אחרון חלק מביית בתשר סידו תורה ידרבנו חכם רואלדיות
 סיטי אחה לו שיש סי ל וו וכתב אביו מינוי יזריז דנן חכם או מיך מינוידבק
 כלי הל טהרטב'ם משמע וכן עב-ל סקוסו יורש בס חכם דן סלך הן שררהשל

 וכך כע תחתיו סעסידים רמטומס מותאר אטד או וזרי שכ כ ה ד גמקדש
 לכל וריד ירעיד שדמלכות מלמד ישראל בקרב וכניו דוא כמלךשאסר
 שררה כל ולשון הסמונים משאר אחד או הישון עכ-ל ישראל שבקרבשררה

 ח באו החתיר האחרונים גדוד לריקא רודה וכן חכם מימי 14 ההיות אףסשטע
 מה ד יו חיים דברי בסה"ת נ-ע זמנים נדופי העלו וכן קודם נט שברבמת יינסי

 וכן אחר מאיש דתוהיק עפי להרבטת קודם הוא המטח דרב של דהיזרשנע
 הוראה חי סמיכה לו ארש דכן "ח וט" יץ מי ב היק קמא וכושיב השחשלפסק
 יראים דקהל הרבטת דחיה"ק עפש ע"כ אביו של הרבמת דרעהיק עפץ לושיך
 כשע"ד גביו 4הסינ אחר רב לשום וחלילה ימעכת'ה ששך פעמםדק'

 דקיק יראים קהל אותו יקבלו אשר הקהי ואת כבודו את סנרךודנני
 יעלו שטחות ושובע טזב ברב ושלמים דיראים דנכבדים היקרים הצידיםפעסט
 הטבקש ושש כששיכם הצלחות במתיע4

 שפ'ראשלמזק

 סנהד שו-ת )מח"ז ז"ל סופד חים מו"ר רמפורסמ רנאת של כנו ר רצ-ל דד-גא4
 בפ-כ( וט"ב תדט-ו סיון כ-ר )חטר כפעסט וכח"כ סונקאסוט אבד"ק שדי וש"ס(חיים
 פסק ונרפס אבותנו מקום לפלאות ע"ר ניעורי אביו פטירת ואחר במוגקאשוש מכ"םדי

 ראביו ררכמת כסא ערש כן ר-ת ששפ" רמדינר כרולי חטוא כדסכמת ילבהכירוד
 כ ס-ק נ"נ סי "חס הורת כספרו מעיכות)*ייחג

 וצ-
 טף זמרר טהר-א"ק משד"ת עוד

 שכורד ת"ח לפד שיצוו-ס למד בקורם ורכות כפעסט ץ לדום אח"כ ונתקבלקי"א(
 אלול כ"ז פ0ר מושר ישכב ים שמ"צ על הים חורת חלקים כסר אדפיס זמםש-ס

תרפ-א



*ד שמיריןאברות

 מונקאטש יבשה

 ננו ופרימט הסידא קדישא בוצינא הצדיק הנאון הרב מהר ידידיכבוד
 סיעם ק אבד גי שישא יו'פ חבני' - מז ת כקש קדושיםשל

ודגללי(

 יצאך להזק הדבערה אשר צעדו עי 'בי תדאב ומאוד מכתבוהניעם
 מהגי ומד מנבעת ביי עתה דעתי וכן באריכות לכבודו בזר כתבתיפ(וכבר
  ועי יעורהו ת הש הענין יתתוק ההבר בדכאי יא הפעם עוד לכתוביהלוך
 שיכ 1 יחפוץ אשר לכ4 עמרם עסק ין שיש אדם בג לבות מד ן יגהרומנוהות
 אובדת צאן וישיב נחת לנפשו 'מצא יצא אייס יבא עדי ירצה אשר לכ4רצונם
 אחת מונה יחי וכך יעמוד והכהן דנדהתוגם

 טחו ורב מקרו הפץ ת וש ש דו מהד ידידו דהב

 שפיראשיטה

 לב טכ כעל סיגעט ק אבר ב ט ירודד אל קות סוד"ר צ רגר של כס ד"(
 ע בב לכת דצנע ודי צאנז מחסידי ר אבו אצל ונתגדל 1 חקצ ישבועוח אנולד
 ערג בבל דמשמר על ועומזים דמדברים מראקף שר דמדינד בבל רולך שמעוומ"מ

 ושפט מבארו שתו ורבים דים לחלם חורר ודרביץ שיבר דנדיג רפרק על כשעמדוררת
 גו תימ אלול ]ו 1 אב פטירת ואחר בטעטש ד אב ר שנד -ס  שער ארבעים ישראלאת

 ער"ח ט ע קדושת ספ ממת ומרפס תרס-ר שבט כ"ס נפטר בסחיט למ"ענתקבל

 בשנת תלד צבי חתם ר שיר רגר"צ מ"מ שרי רגרול בנים שנ אחריו רניחומוערים
 שלעד ובעדור לדטליא ובק גאון ד ימיו כל יורבד ג ורנר 1 אבטח בררו דלך מתר

ר 1 תרפ שבס 1 ום ב 1 ים ובדם בצדריםרשמש ב  לקברת אוהו רוכילו ומשם 
 ומקואות טיז ג ועס"ס ושו-ת ומועדים ער"ח ים ח עצ ם מאתו ונרפס גטיגעסאכופו

 ורבץ קבץ ו כאבות דוס גם ז תרם בשנח נולד ואל מהז"ר צ רגד די רשניבע
 ד אב די סבא ישראל מדדך לזת שלא רמשטר על ועמד לתלמידים יטיו כלהירד

 בשנח א תדבב רושלם ק ר כצ לאב"ד הש"ב ובנצנח סאטם8ר קראלבחרומווא
 עולר רוקם רגבת דוח ואל בקיית ו יט ובסוף ברוקלין כורליאמסבודג אדלו תקעתש"ז
 וישיבות קרלוח ויסר וחזר תש"ד בשנח רעולם סחודבן לפליסד שמנאד אתר ההידשל
 הואל בס ועת מחור-ם לס רמפלגות כל ננד ברמד ד מלחמות ולחם סבא גבראל רע

 ונדפס יואל בקרית ב ום ט הנפל אב ב"ו עם תפטר רתמורד( ועל רגאולר ועלטשר

 הת"ת חמיעדים ער"ת יאל דבור סמאתי
 רם-

 וש"ס יואל

 61שם תש"מ( בדוקלץ תרס-ט )סיגעס טצוד מלחמת גלוי טסתי בס ברפסס(

 כנב ש א מנח שי-תבלקחה



 שפיריןאגרות

 מתקאטו ם( !תרח ם שמי רחמי אב מנחם ז א דב

 ברירה ויידים אהומם החסידם ה ויראי הנךדים הנכבדיםמכבוד
ח מאד ר רקיק דקדיד אירופי צמורםובטעימות -  א 

 ואם דוי ים ובאנקתם צר יי נפשכם בעגמת והנד מכתבכםעקבית.
 ישרא4 עסו שארזת ובעד בעדכם לעני תפיר ידתפ4ל אם כי בידי אזןרשפל

 בריוח ותתפרנסו תשלסנו 4א ותולעד וערשנד 4א רימה יסיע ישראישן
 טשא4ותיכם הש"ת ימלא ענבים יע-צות געשכם ותר ק וכאשרובנחת
  וברבד הברכות ססעון ורחמים .שועד טזבד נטרד תירושיכם יינכםותאספו
 וטס כששכם מעם ברוב שמן בן כקרן כרמיכם ויעבד עמייכס בכ4סרובה
המעתיר

 שפיראשיסה

 תרח"ם וכשנח שבמדינך רמשובחים ד"ווח רי וסאק" - מאד דמחויהא(
 מכתבי וכתבו ישראל פרנסות נזדלזלו י ועי רגממם אם חח יש ככרם חרלעתעלך

 שלמד שבסר כשצר מן ע ב-א ומא ן הנע א דך המחלד ע"ד לתפלה לצדיקיםבקשר
 יעם ברגשת שם וב רנו זנב של מגדים נ מ בל נטע רמ"חב

- 

 נמצא רפלא ור ן מע
 ואף שס ס רגדיל רענבים בתוך זדב גרגירי מוצאים לפעמים טאקא בסחת דיושגם
 מד0 כע שראו טמכא נס רברבי נכרי ל דגידו כך מכתרן גב-ר0 על גדילים זדבחהט
 ע"ב ב קל לדף רשיך י מבת תשכחו(  שנת ח )דנם למיחדו בדוספוח כחב וכן שע

 אחר כמחוז שנמצאים כמו רארץ מן ם דצומח זרב כבדי מסככץ אק ק עמו לבזד
 כס זדכ של דגן שסולת ן פול בארץ א פע נמצא וכן מפורטם רבר חד דגרבארץ
 זדכ טהרם עם ענכט בולש נאקיי שנשחח נודע וככד אפח אמאשוגריו

 חיר-
 זרד

 עיפש וכד כשקלא רב כרעתו סו בע "וחם דאר שדוא ל דגיך ד ע וגיסי ובומנחוץ

 זיק רוכק אל יח עזריאל ד )לדגמו רעיך שדך כסוכ'

-"517 

 - ודיץ כמהראל
נפטר

 ח-
 כ"כ כ"ג פסוק קדושים פ כסוף ע-ב( פ-ו )רף מחצר נסדר בת תרע"ג( בסלו

 אתם אס פרש" ל לרעת דעכתם מן אחכם ושכדל אוי קדוש כי קדושים להרייתס
 מערץ והגלז וחגויו בכוכדופך של "הם דרי לאי השם שלי אחם דף מרסמובדלים
 ל" מוחי כסקי מלא פסזקא כל חבו-ל אעוז דטי תז-ל מררש ורוא צה"לדקדוקה
 ג בעויד מ-רב ררצשק רמקדש שכיח עולס מסרר ידוע וריר בעי חשעמא לףפסקינן
 עד בהאשרה ספר מתהלת רפסוקים וסכום עולם למישח ושמנד שלשיש מאוח גאל0-5
 בהטרחו דקכ"ר ודסז וקולושים שסתר מאוח שלוש אלפש שלשח ד0 מזדריחוק
 ידח לא אם דדדא שבשוד שיודיע (ד כפסוק נבוכדנצר ע-' רראשק חורבן שבתדקדושד
 כי פסקען לא משד פסקי דלא פסוקתו כל לכך וחביריו מעכדנצר של ירי10כדלץ
 הצב!-ה הויצ שרפים כודב המהש בפ וכן רנפלאוו3 גדרלח רמיר הפטקיס כמצפרהועק
 84פק צד כראשיה מן רפפלים ומספר רחולעח חאכלמ כי תאמר ולא השתר לאףק



 שפיריןאגרותט
יד
 הב

 הוציא רא סם מעין בתורה עסק מים כ לות ל וכשתר בעיה הנדעהרב
 סרר ז אא גצי ק סט פר ק דק ד-ן דל ההושיעה ה סו חסיד א עניו איאורה
 כן חרחר התלזנ, נאב נד וע-ל במסכר בנ בעי ישראל של רבן הקדהשהנאון
 וביאנצהומ בסמריזוב זצ"י לאורו יאותו רבים הקדחט הרב טךר א"אבצל

 ואבי בהם וקרא אותם בב ות המהיק אב מרן של בחיקו ם מונח היו[)והכתבים
 ע4 וגולה כלה זהב מטרת והנח חבורו כראות עולס ואהבת רבה ארבהאהבו

 אודיע נכל שאלה תמן דלית אתר עד לכהןיח שגבו ן נשור לעדת מסתורקראשה
 טכבודו תבל פג להאיר הודו להשמיע לגלות סו לחדפשראו

 ק לפ ב תרנ ויח ק ועשבעה"ח
 שלעיראשיטה

 ן להגיל ת דר בעל בע שב סחנחה
בה

 לפני גא פריסמיק מקיק נ9 יעקב אית טרה והחסיד הירא חסוכץהנח
 החסיד המנוח 1 אב של קודחי מכתב ספר לאור לדיציא רוצה כ היוםבנקשת
 אשר וצול ףזוייפיע נר שלה למאודחסשבל

 ה-
 הנח"ל זקע של מובהק תיספד

 ה" ואחיב ישמכר בני בעהטח'ס סדעאב ה זצללה טהריהן ישראל כל וילרבן
 דעו לה נ וכבר טלאבצהומ זצללה'ה אלעזר ט הקדחן וקע של מובהקתלמיד

 מדויקים חומשהט לזר וצויך באונגארין  רפלעקסערצ ילמ שמו לשו מגאתםדל
 טטש מגזת שיהוארדאר

 שדי ויוקלר"ד שפירס שלמר ר' מו"ר הגר"ק סו-ר ב"ק לפס רדכייםוכמהרצחך
 וחשב פרשתם וחוסמת רבים במעמד בידו רסושר קמח לקח מתקאסש רק"קאב"ד
 דדט-ס וכשנאסרו ראלו ררבריס את ורטליא וקילס ממוחצם רדגוים ומיס וסנרוספר
ל דכגק נ"ללסם י ח  למקיט התף רעלכערשסאם שלמר ר סש.ד עזראל קדום 

 כשיכיס טסידור ולעד-נ טא"י מדבר וכר הטע כחמש שדפסוק רשיב באבוב( ק[אברק
 סימר אם אפי אבל דגלות בזמן מחו"ל שנברבר ובו אותך ר עלך כדןדקודמקם
 ולישיר בגלות אח-כ גם שרדיד סר חכר-ק דטזד רכח1ביט שבמספר ושז טא"שמדבר
 טמנר אשר מתודלק נפלאות לע הדאר עירסו יאיד ה" בתוך"ק עפת דגר התנהידעה"
 וגשלאים גרדליס דבריט כגשרברום

 שם בעל רבוחוע המכמות בור רש הציס"ר( )בארייאב ומחצו-ם שות בער-מא(
 מצדקתו רושו חכרקרטד לצידו ע"ס י" ודוא אשפזך ו50~ת והאובר דרכישלמר
 עי"שהשיישאו



8 שפינויןאגרות

 המכמה לז זט(ן מ הב ה חילה הקדוש הכשן אאטרך קדודות כבוד לפג(את
 להפליא עד אותו והתפאר הזה החיבור על דיו שתלסמוך

 ק לפ ד תרנ שמיג א ום ום ה החדלם עלבאת

 שפירט הירשצבי
 [ לדבי מגחים בע4 כדו דברןואלה

 הב

 החסיד הרבנ להמוכ" לכתוב מצוה לעכם שפל ות מלה אמנע לאאסרת
 וארע הא"ק אגע הכרת אשר ק פריסמ סקל נ" יעקב אלי ס"ה א ר 1 וגושרתם
 ערכן ערל ן לע ראה כאשר לבהרתן להבאם אלו כיק בקדשים המתעסקשיחו

 אוד הקדהצ מרן וקיני אב אדוג קדושת כבוד המלך אחר בא ם וגםומהותם
 עדך על בנדלו ד הע אשר "א זיעוכ זצליה4ה אבדפה"ק וטערג צח אורישראל
 חטידא ד עם לכת הצנע בתורה הגדול ד החם הרב הוא המוכ" אבקרת

 את וסמך אלו כנק המחבר הוא אשר ח וצללה יזץושיע מדה ת כקשופרישא
 אח הכיר אשר הנ"ל מפה אאץ קדוש ספה שסעת תם סו להדל בהסכמתוידו
 אור א א ק הה אצל ותו כה הנקל המחבר להרב שה" ן עג פר ום המחברהרב
 ם מהגדול אחד על כסו הנ"ל חסחבר על בד ד אשר נ בקם ,ע זב סרוזיןדנעלם
 איזה לו פר וט ליושב לו וה וצ ו לפנ בא כאשר קדשו ברוח רז חב כ מזהשנראה
 מצוה נודא כ ע עטתנוו(ו עות צג מחסת פשומ ש לא נראה בהיותו אףמעקשה
 הנ"ל מוכץ די ב להחזיק ראוי וכן כעתלהדל

 ק לפ חרניק ם משפם דבעהיח

י"ט
 שהירא איעזר "יים

 סונקאמש תרס"מ חיי בגלרא

 ר מוח אומרתו חורתו ותסיד שסים ירא שהוא מנוער ידעתי אשרהשחב
 לכל ראוי כזה שדב הלא ד יד מומחה ושרב בתורה סטלג שהוא זאב"אהרן

 אוהב לרב גראף חוקהז ה טענת ספק בלתי נשר קזית בכן תאמצו, לחדקורב
 חזה השחב את לחזק אות ברוב נא תאזר נא אבקשהו ה יראת אוהבתורה
 ראה ב והן ערערה הן תהלוכותיו יישר נעבור ו אהבה כי העצניםבכל

 שפילא,98פוזק

 אדרן שטהר פפר סשץס נ דדסיס מומחטש אצל פ"טדאריאן בק שויב אח-נא4
 ששמע מד ד"ח ונם דחצענון של פף ישוער שעוי וספר חד-ן( )טונקאסש פרק-אןל

 הרמ"ד נחפנת 12ל"ח הרציע( )מונקאסש זביל לב יסב כעל דד"קמרבו



 שמיריןאגרותפח
 תשונד דרכ בעל בס דגרזחילה

ב"ה לדנדי
 שרב זחם 84זזרן ר מוח ובחסידות ראה וב בתורה המופלגהמוכץ
 עמודת נ גענ הן ם לרב ומומחה סזבהק לשחב אותו ר סב דננ ןבראקאש
 ידיעת כעניני הן וטטרממים ם המרמח השךכ כא' דם עצה ן הסב(העמדת(
 ת"ח הוא מזה חקו חטיא ולא השערה אל וקולע ח השם בפיו שטר אשרהרעים
 הקדוש אאסחר נ כע מאוד מאוד אהוב וה" ם מרב ה וירא בתורהמופלג
 1 על שכואב מזה לחשךב ש-ש "ק במכתב האחוב הקורא ראה כאשר הזצלל

 כאשר קדשו יד בתבכת
 חפ"

 שם שדוב ויהוא ראקאשין המקום יהנה בטובתו
 פרנסה מקום זה א תרחש אם עיכ סאוד קא דח ופרנפתו סאוד מיערכעת
 כזה יקר ב שו שישיט רחמנא לדו שדר פבא דרונאו כי דעו לשרב אותוךקחו
 וכבא בזה להם לפוך עמהם השתזז טיב עבו כ יט אשר ההוא הסוגוהע

 מונקאטש ה תרנ לסבי "ג ב ח באעחועת

ין שג'רי הירשצבי
בעזהי

 ממעם משם וטשטש פולין ש בדוס ראווא ק אבדק שהי המוכתהרב
 אירהפ סשה נוזם למד חצן ם הנולד כל מ-שם לנפט רעה רה והגזהססשלה
 והוא ם שם ירא והוא ספרא מלא צנא בתורה נדה שהוא ידעתיו גישפוצי

 כחטערי הצדיק שטעון ק הרה וכד  טל טכעמא ש טהר נ דשככה אדיסדדנכד
 כראר ולכבדו לקרנו דיט ד אהוביט סאוד אבקש בכן ארל רעסלאב סכנסהזנ
 בפוכ והבלו ~זרעיכם לכם יעמוד הגדולה המצוה וזכות כטוחו קראלא"ש

 כנחשיכם ניבם עג בכל אתכם ז" יה" דגליכם כף מדרך בכל ותצליחושטחיכם
 דקרן הרים כראש המקדש יבנה במהרה אטר ומצפה ר  יסעת חיחשיתפש

 ם ר ככבודישראי
 לפ-ק תרן דברים ז" ל-ם אררבאעח"ח

 ויראשזפה

 ן להבי תשובה הרב בעל בס דנףזחתה

יז
ביה

 584רחפ מצה הבושם ערחצו בנסרק הושיד ריכב חהינ חרב לשנ באכן
 מעת ברךש רשווא בק-ק רב ב-שראל מלפנים שנק" אא~טיא 58**רשפהקם



ש שפיריןאגרות

 גבשם באה"ק ועשה טרדים הוא אזכר די ב ספרא ".חי ואוקוחש"יראכד"ק
 הדה דו אנדה בדבר בנעימה האריך חפציהם לבל דר21דם ת עה אברהם[אשל

 ם מהנאונ ולפושרות צודקות ובהקרסות שבשמים לאביהם בני יבלמשוך
 מונע דננ כ אם המכסת לתת ובקשתו ורצוט דם בם8ר נו שלפג י ז ם קורצד
 אך מ לבקר ם רמתחדש אנדד ספר על הסבסד תן מ4 האשזטרות בכלא"ע

 בר ו"א בתורה לגדול 1 דעת כ נדרנא לא קרא 1 בא חש נברא דהאאדעתא
 בצ4 עוד פח ותו בה רנא דב וסם א וסלת" א הו א ן קדית אבהן ובר ןאור

 אנקם אנא ם ע"כ בות וחש באהבה מאוד בדו כ זצללה"ה ק דנה ו אאמקדושת
 ד אשר המכמה ככתב לכבדו דנא עב ע וי דקמא חותא ושל מא נ4בשפול
 ראו ו חוצה ו נות טע ויפוצו  וסשאלותז 1 מפעל בכל עמו ה ה" עסזתכון
 ם רב ם ברחם ם מושיע ון 4צ ישוב נזכה עד לב יטר כי תעמו 1 וישמחו םישר

 י כבכיי
 מונקאמש ר עת וישב א הבאעה

 שפירא הירשצבי

 מונקאטק א תרנ אנ סנהס ה עד נבעזה

 טן הבותרת סלת ראה וב ובחכמה בתורה הנדוי הרב ד ד'כבוד
 שמה ה ר בע כנחמד ראה וב יתפארת שראי לבגאדרת
 ם האלק את ושר וב בהום הולך ושים דא ה בתורה הסומלנ הרכנ 1המוכ

 נ4 דעברעצין ק סק בערינ,טפיין איעזר ןטפעדן מאה םואנש
 ה-

 שדב
 ונעשו מורשד הנחלט דת חק עזבו וכאשר ן דעברעצ קהי אצלוסורה

 געזכ והוא נפשו תבוא יא ובקהים ככורו תר יא  בסודם ברשטאט1סקו1א
 ישם בתו וששח מם "ן ים אן מתעם משט בא1 כמתרשש-ח

 שכח והש הס הן מוז? כ תת%ולכלמ ה' נהמאמחץושד
 תדע סאת אבקש בכן אברהם א'ק עם ב נד עו 'בקש נח למד חוץיכת
 הרע לצדקה זרע שדה כבחת ל8נ הא והרמה הנחיה ו מצי לקחת גאאגה
 כ כף" ה בכל להסוכץ פעה לעשות שא ברד הצדק א,וטת חמד לןאקצר
 להסחב דד נא יבקש יד לפ%מ --- מלו סח נבחר כ דסוכז את דעת.אנ
 ב כת לאים ך פ פתח דא וכסןלו

תק ש א% מחח נ מש שמ שמ ביש פטר רגל ג  ק ש  

מ =אקש ש  "מ  



 שמירין%גרותצ
 גתו במד ב להש וסכה לטובה כבודו טזטאלות כל השי מ"א המצוהובוכות

 נזכה עד ובנפש בעף ב ב כ" העת אהל טוב ואך ולבשמים ט לאב ישראללב
 רמכם כטז מקדשו בנה ו ם תם הולך ה ה 0שלביאת
 שפיר%שימה אדובו דידו המבקש דהב

לם
 סוגקאמש תרנ'א תירות הבעזה

 ה סו ולתהיד ,שם המפורסם סתרה ר האד הגאון הרב דירלכבוד

שמך84י
 ארסאםש( דקוק אב"ד נ' ז4וז4

 קבית מאז כ טפו גריסת עי לו הופב א ל ,כתו מאוד מאודאבקשהו
 פוכח בשורה לשמוע ום ום ת חב נח"ח ה שמעכת נ- המ1פ4נ סבנוהמכתב
 נא אבה אבקשהו יכז מכתב שום קבלת לא ועדיין לו רוטב כ מכתבלקבל
 'ו ח תאזרהו ךחזקהו רפאהו יעזרהו ת והש פוקה גשורה עם טלשמח
 בסהרה גו עאל כיאת עד תאלאור

 ת וש דו"צ דו ד דהב
 שפיר%שלמה

ם
בעזרא

 וקדושת צדקת מלבד כ הזה הקדוש הספר יאור יצא שבו הדור8(אחטרי
 דרך ההם ר להא והפוסקים התלמוד ים שביל רו צד בו הנד יזע המחברהנאוז
 ב בטס אי ת כ העולה לה במס ולבוז בויעוד מצאת ם עמוק עסוקהפלפוי

 הרב הוותיק ידיד ד לתמוך ולומדיה תורה אוהב לכל ראף ע"כ האמיתי הדרה
 דוד שסועי סדה דברו על וחרד אתרו היא ה ראת החסידהתפיג

 %%יינקב אבדת רמחבר חרי אברהם ה סו הקדוש הנאת בז נאסייזענסק
 ונמר כאשר וא"ה ק מ גתת אנ ונם תושי ידיו ותעשנה הו סעף בצעלמעז

 דודו חיל טזטיטשע אכר"ק ענגריז סגיל פיש שרגא מ בדג ד ניל רר"גא(
 מנוח" מת-ס טשענגער אכר-ק ו-ל אגשיל אשררגמו-ד

 גתקנל חרב-ח שגת אשר
 מאחו ונדפס תדצ"כ טבת ד כ ת של ופתאום לרבים תורד דרבון דיארמאט פלאבד-ן
 ד מדרשךשו-ח

 הותק ר דנמוד כן מאולינאב ק דגך שחיבר אכרתם תךלדחז ס על דמכטד דובא(
 וזידישותנ מראפשיץ תשר"ק יצחק( זזת שו-ת ס וכערס סאסבהו אכד"ק וצ"להדיף
 תקף-ד וישרי נ נשמר שם ברסכמותידם מאוד עד שכקחע טרקתםושאר



א שפיריןאגדות

 המחבר בשבח מאוד  להאריך ראו זה" בל*נ על  וטת אשר בסחיר הספדאקח
 קרת מעלת המדל אך הזד הגדול הספר אלו ם לכתב ע הטנ ושכחהקדוש
 ביע ומי שבחם סיע ס רקדויטים ם הנאונ ברסכמתם באו ואשך המחברקדושת
 ל'כ  ינבזד ר זע ם אש וחדל שפי מכתת כתות  שיעור  ידעת  זה ולעומתערכם
  לעם  רמו םאש

 ן סטריי ק יפ ד את ך בר שבט 1 א יום חבאיד

 דבר לסותר אך ם השם ע ברק בפהרו ר א עת ם כצהר השמש עילהעיד
 התורה שר רעצום הנאון על כן ם עינ פתח אך לו לכל דל הלא כשפתים
 צבי 'עקב ורבוא מרנא ישראל של מאורן שא קד דא חס נתחטאנהורא
 וספר וספרא רושים ו יבל עי ם ונ כ נ? ע הנבונים עמרת ה"(זצללה

 הם ואחר ם שונ הם דבר אשר ם הידרונ כי ועל ם הראשונ כל עםותוספתא
 בצפון ם קדש קדט ע הופ רוחו ע להצג שכשר כל עולם ברז ונםעונים
 ערוכה רה ואס דבור כל לברר א ואת רד בזב וכולן בשסייה כולן ספיןבחלקו
 ו ובסטר ביע מובו רב זכר כ לחגר נס זכה לנמש" רזכן ומת וסדורהבכל

 כאשר ע הופ עויה בא ולכי ע הוד תעודה ושוחר תופף לאוהב םהקדוש
 על בישראל לפג הרועים, ומיא יעקב שקהית רואים כל לעיןנגלה

 לחכמתו הקודמת ראתו 1 וקדושתו צדקתו מלבד  המסירד ועלהמגולה

 ע4 להע-ד בוא ש ם שיישי חיק הרועים סיא ספרו לאור בצאתעתה

 בר וסתנ ם ופוסק בש"ס תא באור נתקרע ופרשת וחסידותוקדושתו
 בעא ונכולה ל" נליין ספסרן ור ל ם אנ לא רז כי כ וגם ובריתאומדרשות
 ל" ח רב וכסה ל" ד תדיגחין ן איל אישתמודען הא ל" למה תו הא לדלודה

 השמים קצה עד ם כנת יד ועשתה אזנ גלתה השמועה כ ם הת כל ן בונודע
 הקדוש הפפר דבר הבים מכל ם קר ה ם לכתב ע המג שבח ולעדוף להללוגם
 ן ת מרגל בו יראה רוווה וכל מעם אוכל חיך כי צריכא לא לאור וצא ההזה
 ם עינ מסבירות ס פג 1פ25ים פז אופיר בתם חם כי יבק ן מב וכלמבין

 אחר שארית לעורר אלא נצרכא ולא ם מבהיק כזוהר ם עסוק ברםמאירות
 בלא סול-יי חלק הזה הרועים סלא הספר ידפסו ולא עולה יעשו שלא ישראלבג

 חמנ-ש נא סשרעסישלא אמקרדפ משה יעקב מונח הותיק זמזפלג ש"ברשות

 תרלדוחץו ( ד 1ם מש-ל ביץא(



 שפיריןאגרותמ
 סחרה יזכט נחליאל טחן מתנד, לשט יגחן נמר מנה מ4 לעדת ואשר לדפוםעמו
 אריאללבנק

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

 שפיראשעסה

מב
בעזה"

 קדנטרט פפר אל אר דת הוני בכל וטפורסים בישראל וגדול בידודרמדע
 אבודק זצ"ל הכחן יהדדח מרה ם המפורם המובהק הנאון מהרבהספיקות

 חבטה ף הום מרומים ועלה ם תחוט רד ם והפוסק ם הש למצולי אשר שןסינעט
 וחזקה טה ותפ ספק ג ד וכל ושממת עמוקות כהלכות ממונות ברעי ןיחכימ
 נדע* לס חכמה רבע טה ככל יא אטר והעלה ברא ובשער נוא בבתחפש
 ד מ ולהורות ן להב טהורות אמרות למאורות וחץ תתא וחמוד עיליתאהוב

 נדפם למהור מחובר הספר זהי ככה שיו העם אושרי ולהלכה המעשהולדורות
 זצ"ל המסרסים המונתק הגאון הרב 1 אח מאת החושן קצות הגדול ספר עםיחד
 כיון לעשות ם שנ פ ברוחם חד גם אחים שבת ה" ם גע ומה טובומח

 בשמי תמים יהיו 1 ויחד מלממך ם תמום ו וה חכהנים תגשו שטיםלמלאכת
 ם ע על בעד םמעוג

 והאיר לכדנה החושן קצות מפר חרס בהשיע הסדפשים הרפשו עתהאמנם
 אל קראו לא קות הספ קונמרט אחיו ואת זה עי טד ול זה ובא פניז עבראל

 קם נבן לה כחח אהלו שם ה" אישר בחוברת מקצה מקומו ויפקדהשלחן
 הנניד לחבמרן קודמת ויראתו אומנתו תורתו ובק החריף ידידי נכדוונתעודד
 ונוויי שסוסיטרה

 והעלה תמפה ף וחג מפה נא שה שדעתו הפהןח
 את לזכות הספיקות קדנפרס הספר הדפוס מגבח על מנחה והגיש אוהב
 ב 1 ו ספ בקשו ותורח חפצת ו דרכ ודעת דרחון ץם ש אותו אשר םחיב

 דגרות שם ס תו על דברי וטיומח ס פאות ברפס נם בדג"ר כ"1 סי טשיל עחא(
 תדג"ד חשת ר גפ רעץ פרי ס סח משנוט מאירין ידוכא סוך דססורסם דר-גנעת

 ביל ברנשון סאלקא אנהק יחיאל נדג"8 ישקע ידורש כהר"ר יי רגיל רר-גס(
 וש מהר שזית יחשד אסרי סכק פס שטרק נטע צדק אכת כשו"ת ~מכר דספ"4תקו

 רצף יושד ובס"ס שלסר בוש שו-ת כסו-ס לנרפס 12מואל זכרין בשם ח דוריסועוד(
 שד ד" השקרקע דתסדהו ק"ת סי עסשיל דדפיס אשד רקסרם יו"ד ובשו"עאמת

% שעד מעשוים תאר במתקאסש דוס"ץ ד" בסצנה גדול צסץן ודץלהפליא א  כץ 

 שץ-דממן



יג שפיריןאגרות
 ע' ככן כצף פובי רב זכר עת וריעו דעת שמרו אשר הכהן ט זק שפתלמען
 שיא ומכרש סובה לו ק להחז ראו החיים ועם ם חח עם ע17ה אשרהחסד
 והשומעים יאור עתה צאתו ום ס ם שנ עשר כלות עד סו להדפ דולהפס

 טוב ברבתברכו

 סונקאמשו ט תרם אלול ו ם ד ה הבעה קלה בדעת ואפל השה דבראלה

 שפיראשיסה
סג

בעזה-
 ולביש ל-ט וכיחו זי"ע זצייה"ה !ורס"ק הגדול הנשר הקדוש נורב
 נפק ם האלק אל ע"ה משה וכעת רא פס כל לי ומנלה א הנב אליהו נגלה 1השל
 וכתב המעלות ר בש לעמרהו יעלות דרום אשר ק הא דטרא עמודאקדמו
 נם מיל לא קצהו אפם ואף ההלל את גמור יא כ ואשם חטא ורשםוחקק
 אקט דע לא הב כ ו נבגרות האדם לבג להודיע ו צדקות מראהו תר עלטוגן
 מהבאו ם הזרם מקצה הלא וקדושתו צדקתו גדולתו גבורתו את הזח דיוםעד
 ומוראו רבם כבוד ם השם קצהועד

 בק ות ה ע נ וסח ככה על ראו מה אודיע נאטנה ישראי בשבט זאתאך
 הוממים נפתחו בהם אשר למירשה לנו משה כתב אשר ם הקדוש ם הסמרכל
 שסים מסגד עור ככה שלו העם אשר תאם אט הם וחם לענים לסוהו

 שפוטת 0צפוטת נבעו בו ם האלה איש למשה תפלח מידור ברכההשביעט
 ותסלר תחן כל על  ותרלה  ברכה כל ע" קא ר עד וטסקז דאשא ן זקוקממוטת
 חד רות וספ עולמות ות על ם קדש קודש שמות מלה  כי %  אוח כלעל
 כליהם בה לואותם בם משובצים כבודם מקום ה א חי גלה רותמא

 טבע ואיתרבו ד דלג נהר האי ם טזל מקור ונח העל כה סבר הכלוביירותם
 ררבה ם קרנ לו דו מ יה כאור טנע טטע דעתו הנהר רחיבות על אשר שולא
 ואוזן לדעת לב לו אק עולם רזי אשר כסוג לא-ם תם עדאל געריבחש
 על נהו ב שד ונשמת 1 מדברות שא 1 כשפתות חן הוצק הזה דור הםשומעת

 השים דברים ואהבה ראה ב ובמצות ובחסלה בתורה קדושות כוונות מדותיופ
 אשר נחלתו כפי איש אנש עליהם ה וטעם הם חפצ לכל דרושים נפיסלכל
 עד סמל וזה מגעת שידו מקום עד טטל זה אלומתו שא תבחילו ואד לווכתר
 וחבל שבשמים ט אלק את לעבוד ם חי רוח בו שיש וזה וזה מנעת שידומקום

 ויום יאייר"ק של מייו יי ש-ח המוז וכ"ג לפרום שלד פ"ל רייק ה-קא
 באיר כאהבות הפשושי כסזמשור לממחן סביב דלכו אש של עמרים חיש ללואתורלך

 עי"ש פ-א רמהרד בשמוד  ז"ל פאפידש לסדתםצדיקים



 ששיריןאגררתצ,
 בכתובים ה הנה עד הזה דור הס וש"ט ה ב וטיוחד חיד אחד מקום אלהולך
 ן ומ ק עת שכסהו סופ"א אור ונעלסטם.ר

 ה 1 אסר מאופל אורות עמו וכישראל עבדו ובמיטה בתורה הבוחרועתה
 ם הוד ול בגבורתו השמש יצא עממדו לא סחרה ערפל כבהו לא אוטיענג
  חרדו ניראל וכי ייטראל ננ לפג משה שם אשד תורה זו אורה חדה

 ושלס ש ר ה המופ"נ הרבנ ש"ב לדפוס והביאו יעומתו יעץ ה וברוךלקראתו
 מנה מ עדת ובכן מפרעמיש"א נ4 ט אמקרו סשה עקב ח מז המפורסם דהננ
 סו להדפ ם המדפ רשות בלא ן ר זד הוו נאמנה ם אנש ועם אל את רוחכםאשר
 מהדפום צאתו מעת גבולו נלהם

 מונקאטש נ תר ומות גבאעה"ח
 שפיראומה

בעזהט

 אבדוק זצ54"ז וטיק דדך ה סו המחבר הנאת מהרב דוד אטר הזההספר

 התלמוד ם ב ק העם ם פג בכסח ך האר אשר ם נ עג זה א ת דא אטאק
 ציס צ ויטר ארג על ם בס ובקיאות פות בחר ם נכת ם חידוש בכושר אוהוצ
 וה ל משב 1 דיש ח בכל דוד ויה ושדרות ם גב בארות רחובות לתורה סומרח
 רה ולהאר תורה להבדיל לרפוס יחמאו ראו* בוודא* בכןעמו

 מונקאטש נ תר מפות א ולומד" התורה לכבוד הכותבהכ"ד

 'טפיראהלקוזק
טה
בעזהא

 טפפט הרט'ע רבינד הקדוש הנאון עילא דנחורא נא בוצ ם האלק שא
 אמרות ם הקדוש מספריו מטה דר עם מעיה הסוג א.תבסמו הןפלש,
 'הטה שדורות סיד חי14 1ה14 נדפסו כבר אשר 1 בור ח ךתרמהורות

 ותר אב"ד רב רי ,מכרעזיבא( שיק אחזיק יצחק מרר"מ רי ל רנ ג רדא(
 א חרז שבט נ נפטר בטאקאי כ ואח וכוודאמכ סעטשק בק"ק שנרמחמצתם

 כבשיכוח ועיי ספרי ררבר רצוד מאמרות עשרד כססויו המפורסם הווט-ש רקא(

 אצל במחי-ק רר נמס טיס ודפי הרס-ד[ משסרהוב ספוט רצע חגלר1ה בס'צנאר-*
 קשים ע"ב בן במאנסוכד  שפ-ר טט? אב מנהם ד' תמסר שתשכר 2ר כשלרביט



צ" שפיריןאגרות
 כלם ם קדוש ספרים סוד שיח שעם עוד עטט לדבר הזסיף חרי חקדויטהטחבר
 זה אמנם חנדולים שם בספר ם בכתוב חטה הלא ם נקוב בשמותם םאהוב
 בעת הדיגום ת ב אל לבא לעתיד לידיקים גטזים ונעלם ר סם לעלם כתובשטם
 שמשה אור עלה 1 ם הצלל ונמו רחטין רוחערה

 המאורות שנ יחו סע תר ט פג עבר אל ר הא ט על ה כחסיתהתה
 עמי הנה עד אותם גם אשר גנים, טעץ וספר קשיפה מאה פפרהגדולים
 מכה השטן בתורה הטופלנ האברך וכששרר נעול גן חתום כקנאן כמיומיערפל

 לקראתם ששו הדפוס המוכח על עולות בס לחקר הכהן מסטרחוב גשפנחס
 נהם טירם ם קרנ כאור וסגה חישרו נגדם עפעפיהם ן ותתא ן עילאכבטרחן
 אל ט מהב בעדי חהבץ התורה כעסק והתרשלות דעת קדצר כ ואם רןיצה

 ולה העל חכמתו מאור הבהלתי במו ת רא זאת לכל אלקעו לההנסחרות

 העולה לה כמם נהו חב שד נשמת תניע שיש אבנ למקום עלה ם תפוחלשדה
 ם כוונ עשת שעמד במקום ועטר שנכנם למקום נכנס נהו קדט רוח אל תכ

 ו ות אות ום ם ופרח ם ציצ כלה קשום החים באור לאור שמיםלמלאכה
 כבודו שם וכרן- ה ברוך ואוטר להעלותם להחדם שמותם ב0פפראותותם

 סודו שריםחלת
 קהו ה בם אל וישמע אל שמעו משכס ותת שמעז שטעזמ אחזככן
 חקדוש המחכר חכות כס ת ב היך אל ברנה א להב האלה ם הקדוש םהמפר
 כאות כם ענינ בכל לכס ב ולהם אתכם להרבות כם המרע לכם יעמודזצ"ל
 נא ע ב" ן4למא שנה עשרים עד סהדפום האלו ם הספר צאת ום ח ובכן כםשש

 וכה והשוסע להדפיסם צהובון בל יעברון כל גבה גי מס על ס חכםששעו
 הצלחות ורוב שמחותלשובח

 סונקאמש לפיק תרומיה תרומה א א' אדר ח דר אכעחיה

 שלעיראשיטה

 טגן וזטן וחק המקבל ערך לפ ומדה קךעור מאורות התקץ הדורותקורא
 כצוחר אורו בקע טחך וזח אור ךזרח לשכחי קרא וט ה היימו קבע לזהלחם
 חעזסקים חמת בארין אשור לקרוונים קרנים מידה נים ע סדררת וסרח זואורח
 פסירין אורות מצפנית לפענח עסקיח לגודד 1 ליריא ח בסוד הבאים לשטחבה

 האטד כלארץ עדת לאחיו ראותו חרבים את וכלכה ווכח להטת דטדץזקוקין
 ויצא השמום פתחו סיוטים יום ועתה דור דור בכל חותלו אור 4חיאלקים
 הרב המקובל חקדזש דחוק וי תורתו אור הדרתו ישראל על בנתמהיהיטסחט



 שפיריןאגרותט
 ם מאסר ד"עק עדים כה121ע ובריכן בעל מלא ה וכבוד ופלא הפלאהנשגב
 אורות ותה אמר זה ם שקלים ועל סכות ועל חנוכה ועל מצות ג תריעי

 ואשר הודו כסה תבל פג אשר כבורו שם וברוך ה כרוך ה ו אמרטאופל
 להחזיק ראוי ובכן ברכה השביעע שמים ומטנד זכה ויכך ככה שלודורס
 ר סח בער הספר את לקוח מישלא טראד אברהם ה מן הטופלנ רא להטובה
 וט מה שנה ם עשר עד הספר את ם להדפ גבולו ע ש שלא ש ומבהראו
 טונקאמש ב תרנ שב 1 ד חבאעה

 שפירגדשיטה

שזפי
 שפארא שימה סרה וכן הקדרה הנאת הרב ק כת תקא פ מצאה זאתם

 אל שין ס"ה וכר הקדוש הרב חותם כנוד מצבת על לחקזק שכתב מה "ען

 ור"מ קאריץ ק אבר ץ כ דק א יצחק ר מו ימקוכל רגאת רוא רמחכרא(
 כריח ח וב כדוגר זנרק ת שן ממנו ונרפס נ חקנ שנת דסוכות דחג א נפטרנאוסטראר

 ד רגמו לו רי אחם ושנ י מבת ג ח במונקאטש נדפס ב תרז ובשנת עולסכרונת

 דסוכות א ונפטר תקם-ז( ללכונ ח( משג על חע"ט ועיקד נוד פח" מ""ס , כמשולס
 ואח"כ נאלחות אבד"ק שד ץ כ נ ל ירודא ר ודגמוד שם ד ראכ בריתו בלטבתק"ע

 דטבעך לעיר ורונא והלש רמ14עד גי כמע לרחוץ כבסרים בא רוד ובעתבטסו-א
 ט תקל סיון י-ג ופטר מ"כ ושםכמונקאטש

 נוסח אולם "ש ע אלעור טנחח בעל מרכינו ררספידא מיל במאמר מפס כ"זא(
 כר ערלר זו אבן דמצנת בזד-ל אחר בר רוא צדיק ראש על דעמידו אשרומצנר
 עה- שובן לחחס אורח ועון מצור שימי ק לפ קרושות בן גדול ארם וכידלפרט
 שמיס טן דוד רודד כנ למר קדדים לו סידו קדש מלב נץ קעים עד ל מת א רזםט

 עץ עוף לו שוי פר ע ב ק לו חצב מצק דטרכ דכים עקב בית כגל אביריםמגולח
 חנו צרקתו שמש תכל ואדירי אור מאורי שמש טונוח אתו יבר לבב ובאר לכלעבות
 קורש של כנן שמעלקא אל קות מו"ר רבד דנדורא פ בוצ דרג מעלות ואטלבבכ

 לפ"ק תרס"כ כסלו ת"י ום נעדר זצוקללר"ר כ ל דודא משד מו-ד אלק שרקרשים

 יקותיאל ר רד רצדיק מנכרי מן עוד רמלחמד קודם שנים ררכר מלפסושסעתי
 לא אמר ססאסוב ש דר כי שם והו בך ביגאלרצע ם מרזקנ ששמע וכ"לשמעלקא
 גאלרצע אמרי ודנד רמצבד רקמת בשעת ערד" טיראד פסידהו קודםסחסתיו
 רמצבד מסח כ דג-ל רחסיד ראד רמצכר רקמח ובשעת חוס רמצבד ועשודקדיסו
 שט עלא לציוק ודחחיל כך נחקק קרשי שמ וכן שמעלקא הסומל ס חרה נדאבתדוא
 קוהיאל קוס על למסד דמצבר אח"כ מקס ש"כ שמעלקא יקוחקשל רואוזרע

 דפק דנר מרידן דד-ק שמישר גפרם רט דמעשד ואודות נסחאות רב תהושמעלקא
 ובקשו שמד רשוכנים ומשמוח אצלו ובאו גאלזיצע כעיר פע-א ד מסאסובדרמה
 דעיד רוא קודמים עירך שני כי דסרכ ודוא עוקרם לדגן במחדיהם אהד ש"ן4כקמאחו



צי שפירין%גרות
 או שמה דרך )בנמעז צא באינ בק כ ס אשר מסאסזב זי"ע ח א"ש בןשמעיקא
 ן ז סר א א וכן הקדוש הרב זה על פר שם רועה ה טעשר ועט רתו פסקודם

 חותו( ם נח יוד עז

 השמש נא כ ס תסרור כב נח קוי ם ד כי ורפו ס עיג סככ ם סיגל
 ס א"ק נר יום נו 4ב דוך עשו ולדמע ם לש0 ם אסק ארון ונלקחבצדרים
 עוב סעד עוית יטנוחת ראשנו שרת נפיה כ %ו מאורנו וחשכהככר
 עלה ם הסס טבון דתו וחם קרושתו סרוב צדקתו שפעת נעה וגם נדהעדרו
 צדקו היך 1 יפנ יחכסתו הק,דמת ראתו . אהבתו עוצם מנוחתו א הוזאת
 גידתן %שר טקודש מקודש 1 אחר ענו סכטן קדיש שמש זרח כזקרכאור
 כבוד הקודש נזר שא קד נא נוצ ק הצד הקדוש הרב בו ס אלק רוח אשר שא

 יקוועי%י ר סו שמוקדושת
 דגאון הרב ח ש א בן ד תללה שמעיק%

 שטר כסלו חי ה ום נפטר ה וצללה ב " הודא טשר ה מו נ רב,יככדהקדוש
 תנצבה ע הנ ם דודעת

 דמעשד כל וע אצלם נסכון כ רחב כנו כ לרם ה דבט רעתם ט לרפ וכרסאסוכ
 כ( אק כרגד צדקם בת ניאמר שלמד כתבס

 דר זר ל ז פד אל דג ד מו ר תב רחרף חב של חק ד משסע ש מרררע
 נעל ל 7צ פד מררכ ר מור רגדול מ לרב גבר ב כא ור א בעסעדאב מחוו ןבחאט

 שר ת עד שראל תפארת כעל דגלול תרף שראל ד מו ק לדד נכד וגםדלנושם
 שגם כ ס ד חייו  שנות ס חק כשות נולד ע( ז ט רבעש ק רכר של רז וחבתלמידו
 ואדכרן ל מד מ אות ג ח ת בר ]וב ל זצ שלמר שם כעל מרן דמכם זדולמשנון
 ר מו ק דר אמו אבי מפ לרותו כ ששסע ע 7 רק ר מג'אמו שמעת' אשרמילתא
 ק דגר ו אב 1 על כל שק בעת שית ככר לד ר אשר מסאסוב ע ד שמעלקא אלקות

 רתפלר קודם בכיקר ושמע גזמו שעל ל ד סורים ר את ע ד כ ל משר ר ר שראלאורב
 לרחפלל שאוכל כד ל רני"ו ם כ וחב ם רמחוק טורים עתד א בל ע ז ו אכשאמר
 ורוא סורים ד ורע אח בוא עתר לרם אמר דחמלר ואחרי וצא וב תפילין חולרג

 ראד ימיר סורים ר את כעצמו קרא מרוע ו אב על כלבו ורגז מאוד לו רצר ילד ותוכר
 ת עש כבד מדוע לאביו מלומר כרש וד קשים סוריט ד סכלו בשת ו אב כצער כאח

 א ר לרתגא כן שד מר נ( ע ר פ )רף מ ב רגם נתרוחו נלמדו שזים כמרואחרי
 ש מדד ררנ מחולדות קצת למפרע[ ו שר מד דדנו-ט רבן אז ככד שעשרבר"ש

 חליחא שו"ת בשו"ת ומכר )מונא ם צדיק ת ב במאמר שלמר ת נ כספר עיימסאסונ
 בלקתזי הציי ז ע ס בחיים ובחרת ח ובשו ר כ ס ו"ר דעת וכיוסף 7 קם ס אח

 דק נ' זק אשר ע זי רק נו אנות מפי נו ביד מקובל גו רב שב ב סי א מגחשש"ח
 ק דד ליוציא ובדמים בממק רמשתדלים מראשי די מסאסוב ל ז שטעלקאמדר

 ושל ל דדם רק של דמצבר גוש וזר עסטריך( לגנון ורעבידורו ממאמר ל זצטרעץ



 ששיריןאגרותצ"
 בנו עם חד ות לד בסיבסוב דירתו קבע ו מ וכסוף בבראד ד חס דר שר ל זצ 1אב

 נו מ ל רונה ל ררם בי דסתלקות אחרי שמם יד א ם מ ודאריך לררם

 נספ-נ
 ק לס ז תקם שבט רג ורחרף דבק בחורר רמופלג ש ר"מדרב

 שא קר נא כוצ רבק רחרחן רגדולדרב עסק ם פג בכמר רתדרר שנדרממורסם
 כמם קלות יאמרוימשם קדושופרו4א ד מז ם לחבם אב דמם כלכתורד

 ינען" תין="שיתי ממת"
- ש ה  

 משת תש"

 ד תוצב מכראד נ יעקב ר מודמפורסם רתגצב יגיעי יתק נדוג ,?יידייג י5, "קן." שנת גסן 1ה

 בררקלן ח ונס א חרפ )שען ל ררמ תדרש ספר נדפס מסאסוב ל דרם קמרר
 ח ג " רצ ס ל ה מסטרחוב ל ו דארדף, שלמד ים ח י מו צ דגר הוו ע חתש
 אשר דמחכר קשל מכת כדעתק וח חא שתם מספרט וחגלקוטם ת סועדעמ

 בו שם( ברקדמד ז כ ,ע לסאסץ חחי לבת בא כאשר שלמר דשם מקדעתק
 מאסת אהדק דשך ד שפרא דגרצמודגחמ מדו תרחעאץם עםדול
 בשש נלד רוא ל[ זצ שלמר שם ע לרב ק חב מסטר דא שפ ב ל חיא משד מהדג
 ל וצ םמצאמ ח רבד קבעל ודגר תו עה"ן על מטוך אכו שד בעת כקץ דתרל
 מרפדם כאחתשלד

 סמי
 שע ם ת דגר נע4 הין דקץ לנאה עם נסעו אשר צאמ

 שם הל נחם דשם לו -רא רסמק ר יוא דברה חסדםעל מרבד ט11 עםלשם
 ח ובשו אפ-ם כח ת בשו ומכר תר בסלו ג ונפטר זצל ןחמ ד מורגרצ
 ע ץנ ם דראשונ ם ד ממס ג נער ר מעך ור נ( ם ס בחףם ובחרת ח ובשו דטוטו
 קדושות שחות ל דרמ ת בב וראד שלמד ממד וערגם דרכם כמר ממש בלק

 שע ר טץ ק דד ז דו תחן ד דזא מדד[ נחד במאמד שלמד ת ב נס ועתחמדות
 מועדם ת עד שפר אמר דרתן ס בערמח דבב ראכדק זצל שפרא רוזהח4
 ד( חרם מת דממטר

 זמן נמד ,מב ל דרמ לחדוש ובאורף רגרות ח כעדם דם נחם רררב
 ק לאכר כ אח תתקבל לדוראר סמנו תעןכד דרכ בעל מרן ורבו ודהובמתקאטש

 בסטרתוב 1 אכ במקום שב דת דמלרמר דאחר דראקענד עולם מלחמת זמן עדסאמוב
 ררה רמכור בנר אחת ובת כנס כ לו ד ד ד זוב סטר עדתו אנש כל עם דונעקר
 ר מברעזאןן ל ז ילפערן ד ל מענד מגתם ד מו ג דד תתן )רי רץ ר נפהל שע דסו
 ם ח משר ג רד ,חחן רא שפ שלמד ד מו ררב דשנ ננו ד ד ד נעקד בדוקלא ץדוס
 נ( דר )של ובתו שם ד ונעקר כסטריזוב 1 אב אצל וישב ל( ז ץ רורוו א.ש דלו םאסר

 ל ז ספארין ייירא אל משד ך מו ג )בר ן באפר אל ח מאיר ם ח ד מו ג לרר שאחנ
 אסף אח רחון אח ל דו רוא סלא( פרעם )ממיך סאלא ק לאבד נתקבלמראבראמיל(

 ד ר קדלהי אנשי כל עם ד נעקד ץ הר ט חרפכשרה
 פרימא ח ה ]ררכנ רראשונד בתו אחד ובן במת ג די מסאסוכ ש מדר נולרב
 מזר לעיל ין ע מונקאטש ק אבד ל יצ רא שפ שלמד ד מו ק דר אשת ד[ ערבקד

 ר מו כלד"צ בצלאל טור"ר דרכ ד כעלד ד[ ע "מטא בילא ח ]דרבנ דשםכחו



צט  ששריןאברות

 ס"א מפרש צחק יעקב ד סו ק כרך ג, חר ס דחורמ ג )שנפטר מבעחיווע אל חנחס
 כ מ ושם כסאסוכ אלמנך שכד מ ובסוף לזצ

 ק דך אשת חד ד שבועות[ ערב ון ס ד ח של ר ע רחל נד ד ת ]דרכו ח שלישתתו

 א מגח כעל רבנו חותן ור עדת ארן ס ,מח ל זצ אלאנזעג מג ר א שרגא רעיר

 ל זצ רלאווצע מש דוד נזק ר מזד ק רד של כנו שר ר(בגוו

 ד סו ררב חד בן לו ד מסאסוב ל ז עדרכלך אלטר ר סו רד"צ אחרוכן

 ק דד של חתן שד ט( תרם בשנת )נפסד ד( קם אוח ל )ע זול שמעלקא אליקות

 כ ,נפטר צדיק לראש עטרר ס בערס טוב מפאר ל זצ טש נאוו ראב צג יעקב רמוד

 ט, חרסטבת
 מאתו נדפס שלא ען , מסאסוכ ל ז שמעלקא מדר דרב מאת מכתב לדעחיקודוג

 תרומד פ ושלום ם ח' ומס כ( עדח ארן ס כסו נרסס א( מאתן ח חד ב וגם ת(חר

 ר ר וחמ רב ררב מאה חרתוגם

 סאסוב ר כח סיח מק בו שועות אשר רחודש אבתר חטנח ב רם רג

 ר מודר רשלם דחכם דמפורסם ר דנב ד דחס דרב כאמת נפש ד ד כבודאל

 '( ן קאלש כק נ ל מאסמרדנ

 רקדושם אנות קבר על דלכח נבוקר וט וד מבחכו רשגת ערב לעתאתמול
 לב רות כק ם דנצמד שלוס אנש עכור ובפרטות כפולן אחב כללות עבדרלרחמלל
 משם גדולד כשמחד ח לב דלכח כ כל ארק לסי חפלות תקבלו שבוודא לאלואקור
 לטובד כעדו ויגמור לו עזור דטונ וראל אריר כלב לבו ד כלל דאג אל ר קידקק

 ם גדול ם נס  ואראל מ א או לכל ם וגעש מכרים ראלד מים וד ויבושו ו שונא ראו1
 ומזלו קרנו רום 1 ב לעור ולא דור נעולם לא בבודו כעש שלא ע דמיש לאלואקוד
 ווו שלא רמרב  ממעמרו אגרתים ית בכל כחוב ו רמעלות יום ער למעלרלכנעלר

 שלום ואומר קצרת פורים שמחח ומחמה לב מלותארבהו
 מסאטוכ ר זצללד ליב ירודר משד ר מו ח ש א בן שמעלקא יקותיאלדק

 עדת ארןמסו"ם

 כא כשדרשע ידוע דגר לו כנו תש דשב תעד חמורו או כך או שוד חפנע בכפסוק

 כלב מכרס ח דש לעבודת ם רכדוא כל ס לדכת תשוקתו מרוב ק ורצד דצדיקאל
 ש ודא דשם לעבורת לבבם כ ומלר חטאתם כל על חשובך ררדורי ו אל ם דשא םראנש
 יגס נבל אוטץ ף ומוס ק יצו בו ס שדכנ דוד דנצ1ץ נוטל בלככו נגער ד יראתאשר
 יעושר לסורו כ אח חוזר סכל כשדוס וררתם נמור ?דיק שנעשר עד דשם כעכדוחרום

 רשכר לחכוע טענד ק לרצד לו ש ועתר רצדיק אל בואו מקזדס כמנדנו ם רעסעטרס

 על ל ראת כשם תא דא כמו בלבו ק רצד ס שדכנ חשובד דדרדור בער לדרואעדטגיע
 חלקו נוטל רשע ב נתח עדן בגן תבירו וחלק חלקו נוטל ק צד זבד 1 ט גד חגגמרא

 לא למד נצדיק 1 שדא ד"ע חגוו וכד אס 1 מס זד על הרוקשד בגידע תבדווחלק
 זד דלא רצדת של רו חב אוהו קורא אמא זכד לא ואם עדן בנן חלקו עצמו דואירש

 כ תרל אב מנחם א נפטר מרוכ מאמר כעדמח"ס*,



 שפיריןאגרות

 נ מס נגיינס חכידו וחלק חלקו פטל רשע נחחיב פך לד וגן רשע רוא תר צדיקרוא
 אמא זכר יו חב ואם דנם בג חלקו עצמו דוא רש לא אמא זבד לא כ ג זד חכידואם

 והירץ רשע רוא ונר צדיץ זר דלא ת משת ש לא רוא חבר וכי רושע של חבירוקורידו
 כלבו ס רכנ ק ודצי רצייק אל בא שדדשע כזר באופן רי דם שזנדנו דרך על לדאריז
 לקבל טענד רלזר לר?ייק לו יש ומעהד לסורן חזר דרשע ור כ ואח תשוכרררדור
 חלקו מטל ל דג דצדיק וכד וזרו בנ"ל בלבו שדכמס ירררוד כעד לררשע ע רמגרשכר
 נ' משוט חכידו קורירו ושפור בלנו ס שדכו תשוכר דדררור בעי עדן כגן חב'רווחלק
 מטל ריצע יתחיב כן ובמו ליצדיק חכר נעשר חינף תשוכי ררריור כלבו שבאנעת
 נכנס רשעתו גודל ע-י אז דצריץ אל בא כשרושע ם דלפעמ דנם בג רו חב וחלקחלקו

 דדרדוד על תשוכר עושר תיכף צדקהו מרוב רצויק אך ו ח רע ררדוד דצדיק בלב כג

 רמג"ע דנם כג רצדיק הכידו וחלק חלקו נוטל רשע נתחיב ולזר רושע בו ס שדכנרע
 חכ'דו קורירו ולזד ל בג יררדוך לו כא מצדו ב דרשע זד לו שגרם דרע דיירורכעד

 על תלוכד עשר ומיד כף ת אך חכר לו נעשר 1 ח דרע דררדוד בלבו  שנכנסשכשעד
 שמח על רקרוש ט רבעש אמר שאמרנו זד ררך ועל ררשע זד לו שגרם ררעדדרדור
 ממד ל רב טוב רשבר לקבל רצר לא צדקתו לרוב ד משרע כ הלקו כמתנתמשד

 רטוב דרדור בלבו שנכנס אחר דלפעמים 1"ף טובים רררתים שראל "יש בלבשרברס
 לעצמו שסגל מי בחלקו שמח תסיד ר רק רטוכ "לקו ק" ל רצר ל" כ אעפ לסורותזר
 תקרבנו דשם הער תמודו או איבך שור תפגע כי נפסוק כ ג לרמז ש וכזד ומע"סמצות
 שדרשם תראד כ חברך אומד חדו דימם על מרמזים ום ו"מור שעיד יזע דדנדלז

 טעגד לך רי ומעתר רטוב מדרך ונטר לסורו חזר תשוכי רידור בלבו שרכנסחאחרי

 תחפשן שלא מזרירך דנה נ "עפ לך ע 5ג דדייור כער לדדשע שיש יטוח חלקששכי
 בחלקך ותשמח לו חקרנמ רשנ רק דשברכגד

 אם אשר לידצ יש ומזר פוסל כמומו דפוסל כל תא א ידנד אחר בדרך אמר"ו
 דחיסזוח אחד כעצסז מצא רחטא אותו בוודא חטא שמץ זו א בחבידו דוארארם

 רו חב בלב גם ניס תשוכוע וע-י חברך לרבורא שלימד כתשונר ב שיש לזדודאבון
 תפגע כי רפסוק בכינת לרמז יש תר בתשובי לשוב לו גרם שהכירו בית תשוכרררדור
 חטא שמץ זד א ב"כירך תראד באס דיינו לו חשיבנו רשב תער "סודו או בך אשור

 בתשובד אתר שתחזור נו די דשכ תקנתי מד רדייתם על דרומזים וחמור נשוררמוזמז
 ד דחשובד לך גרם שיוא ק כ בתשובד יחזור "בירך שגם ייני לו בנו תש זד יוע
 לפרו שלימד כחשוכי לסעכ וותכ

 ושלוט חייטמטפר
 מ אלק ר שראל שם* רד"י ( ס ושארי ישר כנתיב )מובא מררת הסומר לויקחו

 הדוסד בס ל וכזד כד"ר נ חלק א למנח רא זע כחרעא כור שכהבנו מד וע אחדד

 "ל מילין[ לאלוק ועוד - ובו שנהבם וכמד ל"ד כסוטו כ ק אות כ ח וכד"תוכי
 ררכ ד"ר אמו אבי מפי ששמע ע זי ר יצללד דק אאמו"ר ק מג שהגמעתי "םעם

 תדימד ל יקחו כזד עד"כ מסאסוב ז!ללר*ר שמעלקא יקותיאל מו"ררקרוש
 מיארת"ל כ דצדקר נהינה כ תיומת את חק"ו לכו ידבמ אשר "יש כל מאח לשםל פירש-

 זבד ד "ם דטהן סיד אצבעות ודד עיד דיא דפרוטד ריוו רר רשם ן לכושעריכים



ק" שפיריןאגרות

 ור לגהץ וצנין אחדזגד ד א ד רמקכל של אצבעות ור ו רוא דנותן שלדפשוטד

 לאיש ועתן מרנר וכשרוא לכוץ זד ורע ואיע וע"ר משוט ש א רוא דגותן ואםרנותן
 משד אל ד ףדכר ש ח רמתן כעד נס רוי סשס חוד ר לעשות דמקכל ן בו חת

 שרוא דר לשמ )דהה לשם ל דש פ תרומר ל קחו 1 לאמד שבדור( ת ת)שדוא

 אשר ש א כל מאת אז( דוי לשמו מכףן כשדמקבל 1 תקח נו ד כול כב רעצם שםל
 ד למצות לכו שירכנו כיון כגז בכה רם-ב פשוט ואדם איש מכל גם )דהנו לכוירכנו

 ר עכר כנז חכווך( ם דמקכל דחכמים ,ותהם תדומח אח תקחו ורצם( טובבלב

 דמררש ש ח דוי( רשם ליחוד כמז שדמקכל )כנז תרומר לי וקחו 'ל ,ועפ

 רעם אח שאול ע שם ו מלשון שראל ששמע )דהה אחד דף נו אלק דו שראלשמע

 שמכדן ומד ו חד ומדוכקין ז ול ערכיו שראל שכל שראל ו[ חר פד אט ]לשון עשמ
 רמז ם רצדיק כשם שב במו יו תדו ר מצות לקים כפשוטו לדנותן גס מררדמקבל
 רערלוב רשם מטס וריו רשם ]ורייע דר במקום ן ודי שנ ם ס שמדפ למרכמליצר

 כשם ד ריחו ורעושים ד אח וף ש זז דשם דם כצדוסם דודם שנ ע ד אדנ[רז
 כנז דעתן( כעד גם דמקכל ו יהד שרדם נשםדו

 ר ד נחמי רב ררכמאת
 ראמר כו ח רב ת פג ואנכ נחוץ תעמוד למר ד ברוך כא ויתמי שרד י הכפ

 "למד ריא שאלר מד נשגנר אר פל - מאד ארור אח כרך וד אגב אכדרםעכר

 וט ס וצמא ס רעב טעונם גמלים עם מכמין ן שא למקום בא נכרי איש נחוץתעמוד
 כ ואת ולדשקותם לדאבכם 1 גמל "ת לאסוף זנו ח ד ד זד דלא למיעכד ל דודמד

 למר קושיתו דקשר ר כרוך שדוא שמפס נריר רכ מלשת גם ללק מקוםלחפש
 אוב אכרדם עכד מורו בס עזר אל רקדים ולמד לזד ש יכות ש זר וא בחוץתעמיד
 מאד תמצא כו יצחק תזרע פ עד משד בישמח ז אא שפ מר ברקדם בזדודג"ל
 ולא ן דע מן דסמף כדבר רק שורד דבדכר שאץ ל ז מאמדם רנודע ר ויכרכרושערים
 2שס ו%2ז ז2ז2ז 2%י ת דס2ע מלנדנד הב% ינדנד %ם ו ג טון וסע שקנינוספנו

 משום ד ליגקר %לגווו שוהן וסהרה גת גת 1 והן מסס1'ם שתרע שדוכרקדם
 דוא דרקיע כפח תחת לעשות  שראל כ ס שנורי ן וקדוש דחופד ן שעג ונויע ן רושק

 אכררם שכמו כחשבו ד ברוך כא עזר לאל לבן שאמר חר דמע עין ישלוט שלאלאות
 שולט ר ע אין כ וא ר ברוך ג-כ רו% לו אשר בכל רמושכן תו ב זקן כן ד ברוךדוא

 אחר דלא רוקא ררקיע כפח תחח דוקר את לקדש כחוו תעמוד "למר א"ככמעשיו

 אנכ לחול רכרכר תוכל ולא ע"ז מלא ת כ דלא תאמר וכי חי ב כווך לקרשןכול

 איני עבר שאנכי וכיון אגבי אכרים עבד עזר אל לו דשיכ ז וע ז מע ת רכפצתי
ך 1 ע ספר לסתרן ל ףש 1זוז  וו71חת אוה %% 11%נ %ת - וק - גין 

 כרקדם כו ר מא ד ררנ שכדך כו אכרדם תירא אל לך בס כ מש פרשת זוכד
 יאך שתתעשר כשכיל עשר נם-ש לדעקהד זדצדקד דמעושד סנדלת כ רז"ל מ-שעור

 מטלתו כן ב אעפ ומשקל נמספר א כ א רא מרעין ברעלם שלא רוא מעשרשדפרסית
 ררבר צוברך ר דקכ א-ל שכאשר הנ"ל דכהען:ים לפרש נ"ל חד שרץ רברכדלרצת



 שפיריןאגרדת

 תשובהדרסי

 שעסה ט רב חק 4אביז ט4ד ש"י שפידא חיריק צבי רבי קהה
 עם רחיתון בקשר בא שש כב, בהיותו י תר שנת תמוז", יחדש א יב0טריזוב
 אות ה ה ת בד וע ט תר8 פסח שף אחרון במונקאטו ח שי אסתר ת]הרבנ

 ץ האראוו נא חג ר מוח ק הה כת מצבתה[ רקמת בעת נו רב דוא בנר ש ם חצ
 ]נפ ממעלקן עקב ר סוד ק לחה בן ב[ תרם מרחשון ב ננפ 14נאב א אבריקזצ"ף
 שף וחתם טן תקצ טבת"ט

 מרחשון ג ]נפ קוב מדן אייעזר מוה"ר ק הה דודי
 ח ם והתנא מראפש"ן צבי נפתל ר טוה דמפורסם הה"ק בג שנידם א[תרכ
 ד תרכ ובשנת ל דג א הר ודודו חותנו שיחל ע4 מסוך עיד א, שה קובברז

 א סהר נו זק 'ו ש מ 1 ם )ועל 'ונוב בא החתונד מה נהק אדרבחודו
 שיח, עי סמוך שם ונשאר ח דוש הק בכוונת לכוון חתונתו ום למיאנצהוט

 מלאנצהום ק הה ו נ זק אצ4 עוד והסתופף נתנדה 'דותו נ ומחצה כונהתותנו
 ו אב עם נסע תם השם דרכ מהם ולמד טסאסוכ שמעלקע אי קות מרה קוהה
 ייצוע ך המש וכן המוברק רכו ד וודו מצאנו דדה אצל ם דח באזר'אזך
 ייבדק הק ו אב כשנתקבל סורנאווא יחזקאל דאר נעל ק הה לבנו כאח

 לטיאות נתקבע ג תרנ בשנת ו אב דת פט השחר ד יראב רבינו נתמנהסונקאטש
 נ תרנ ורנת וכתחלת ם ספר כמה בר ה ורבלים מונקאטש אבותק 4רבמקומו
 4ח באר וט ם החלק שאר כ ואח וב א ח תשובר דרכ המפורסם מפרו יהו

 כעל נו רב בס הך4 רתו פט ואחר תפארת צב ת ושן ח ב ק תזור עלרוא

 משק בן דלא ברכוחק. ל ע תשפ אופן זר בא כלומר ל מתן מר אכידם שאלמאד
 חד ך וא ן דע מן סמך נו וא דוג כל ומוזר סופר ודוא אליעזר" דמשץ דואגיח

 דוד ודנך אות לרש בן ל אין דלא דגרכד יריד אס נם כ שאל יעוד שרףדגדכד
 רעל רוי רשם מן תבא דמרכר כי בו דש רראשוזד רשאלר על ר"ל - לאמר אליד

 צדקך שמצות כמו ר-ל צדקר לו רחשני בד ודאקה - ק דבטיהי דשודשאלד
 דכרכד לו הבוא ד ב רוי בד ראמונר י ע כן אופן בכל שרד דבדכר לדלחסטלתד
 ם ערג ככלמרוכך

 דמעורד כאמצע ש"ק ובליל מצאנו רנד"ק סרן אצל שבת משובחי ותו גי א פא(
 דשינזכ' גנץ(ודביט נעל ןדיא א צ וקיט ש ע נקדש לא ומדוע שמו על מרןשאלו
 וששו דרכץ דד-ח זמרן שמו על נקרא לב, צנך ושסדת של לולא דד כיסא נולדרוא
 ודוא ז ע לשאול ק בשב דסעודות בגל עוד ושילש שעד דר"ח ומק דוא בןלזמר
 לפלא והר כנ"ל לשמה?דקרב



י שפיריןאגרות
 עלחנוכה אמונח דרכי הוספותיוום עם ר נמבארל  דרכיתשובהוח מס ז ח אסרח

 מידור ע' הגהות עשה נם וסועדים ת עה ב יתפ פ הגש ע' בניםתפארת
 ונדויתן מקדושתו וקצת א( תשר בכרוקיין ונדפם שבתי ר דר )שסידר 'הארח
 אושפ"א דסוכות ג מר השם עיה תפארת( צב )מאסר שימר בית בסנדפס
 זר[ ליום פטירתו שייכות מענין ז ל אות ח ח ת בד ]ועי ד תרע עקידהדיצחק
 ע4ט נשא וא, צדיק כראש המצבה הוקמה נח פ ה ביזם האכילות יטי זוככלות
 ע"ש ת עה בנים תפארת דקדקת בסוף ונדפם סר הספד א מנח בע4 רביעגע

 י בזה כ ובסופובאורך
 ך א ן רוא אנו כאשר 1 בתחגויות צר ה שיא פן ורבות אהובחאמנם
 נחי בצפו אמרנו אשר אפנו רוח שראל קדוש כ עד ר בעזה הצליח ד בעמעשה
 דכדוכה עד ק דתיה נ עג לבבו עד נגע ב בה הם ובאשר סאתנו נסתלק םכס
 זוב א יעשו טה הוא כן אם תאסר ופן ל כנ תזת טוך ל ם החדר בענינ ג8ששל
 ה4א 1 ח בפרץ מלעטור אחור נסוג ושן ובו ב כת בדם ות והלא כסוג רק

 בעקבתא לנגדנו שיעסרז רבות ועת בנס 1 תו ופ צר ה עצת שזהו רבותיתדעו
 בעז חך ונבם ושיעט ו יעזרע והיא יחורתו ה בשם נתחזק ואנחט האדסש
 נסוג ולא )ב"ג( ך דרכ נעזוב גיא ך כעקבות נלך כ מ הב ע ורב אבאהובי
 שם ר ובחג ט רם בס- ס"ס נע ונפשך ללבבך שנגעו ם מהדבר בפרט ח"ואחור
 הזה דג4 עד בתורה ש מ המצבה בהעמדת כעת ץ להמל ש וזהו זה[ ןמעג
 וכו האף ספג סרת כ לשון גר מרדותא ר ג 'ו קרא ויבן ובו ה המצבקדה
 השבר ע" רא ל אותנו ד מפח מ( בספר )כמבואר ויצה"ר א הס הוא לבן טה

 חותר נגד ק התו דת בעד ו ח עוד נלחם יבל ב כל ואת קרע אשרהגדול
 גלעד לו קרא נו אב עקב אך ומרמה כזב אנש ם לבקר ם והמתחדש רותחת
 כ ותורתו לה ם רנאמנ שראי ט נ ב ד המצג ועדה ק( הצד )קבר הזה הגלעד
 ודרכנו נו ד מעשה ע אבות  קדושח ונ,כות ובדאל ול אביהן ע אב בדרכינלך

 ו ח נבלם ו4א נבוש לא  ובורא נו עלכונגה
 הקדוש ה בשל רמבואר ד ע רואת ר בהבוצג נלע"ד  לשון ב,ר ורמווגם
 רשם כ ניהד בת בת רשג" רת פט ום בעומר נ 4 רמז קודש מפרובשאר
 ולפ ד ע ל נ והוא ע"ד גג" ן דרשב )הלולא נעוטר כ ל כונת ויהואאכדט"ס
 ובסעע ניעתו ברוב ק התיזוה על גורו בה אאסו"ר זבה ך א בתחלהשהנדס
 גם קצת ורמז ע"כ ותורתו רשבא בור ח כות וש בחלק נשמתו קדושתשורש

 כנד גלעיד לשון מצבהבהעמדת
 בכ4 גו על ט הוה באהל השוכגיט יאאזטרר הכ"ט אאטוירוזכנון

 שראל לישועת שנזכה הזה והמר החשוך בגלות בעדיט רליצומשאלותעו
 ל עב וככר"ם דן ד בסהרה לראותם חד כווט נזכה ואז ס ותחח עולסהאולת



 שפיריןאגרדת

 דסצבד נוסחוזד

 הראשן]רצד
 1פ

 האלקי המקובל דקדשים קודש ע צי אפסים בכ4 המפורסם המובדק רנאוןררם
 נר ק בנש וחפארחו ישירון סר והדרו ד מופר "י צחן ן דמממר פ הו קבוצ

 התפוצות בכי בפרץ ועומד גדר גודר נ במס ר מיחמות יוחם ך פ ד עשדא"
 דרכי ס בעסה ודרי ק אבדפר צבי ר מז ר אדמו תר"ר דוסי ין דגוידמאור
 חי שאר וגם תפארת צבי ת ושן ק התזור ע' ראי יחי ובאר ד חיו ע'השובה
 ג מאוד קדשים קודש רגאון ע ים צדיק 'אותו בן בכתובים עודם אשרנפ4אים
 בשם נפטר ק אבדפה ה וציה שפירגד שיפה ר מור ר אדמו ונערב צחאור

 ק 4פ ד תרע דסוכות כ יוםטוב
 רתנצב

 חרןןרצר
 ישרא4 ן אר ונשיא דכויי מייסד הפראי תפארת צכי אי אר הו טוב שםכתר

  ותרומת יס4' סי וקדושתו צדקתו וזרד מדוד ישבק א* מקבצ פעאיםרב
 בנגעה רדור וחכמי מבארו ם ס ואותו יאורו ר'כו רבים יכר מי ו תמד

 כפים ספקו השמים ע"ה בעת ושמים ן אר רעשר מתורתו דתבמסיובנסתר
 במקור "סובה בעדינו יתיון שנים פי ברוחו דנדן" רארם עי ידים בשתיוקוננו

 וירושיים צעי בבנן ונראדורחיים

מח
 מונקאמש א תרס יאמין מלאום ושום לסדר ג הב

 ת שה המפורסם הנדוי הנאון הרב שראל ך ד 1 ד ד לכבוד סשוכם
 'נם עומד ה פ ה ע נ ובו כפעפועו סוון"ח סורה כמוהו ט דרורמופת
 ת כש טת 701 ם אפס ככ4 ם בשער נודע זסגדל וסחטה מעזועסו

 הרו"( לבוב ק אבד ח" ש שטעיק"פ יצומק ר מוח םמפאר

 ראו בטח הן בזד אשחרהו נ" ג יהד בראו רתורר כבור קרת ב דאחדש
 דק נ הב הב על בגו אשר טשוסם קוין ש המנדל "אסור הנדפסת רעיה ו נע

 ע עד"שו יצחק ת ג ת שו נס גאלו נדון דמפודסם שלא נפדעמ זמלסויםא(
 ו חרס תשרי טכמער



קד שפיריןאגרות

 ג הה תשו וגם קי( עפדתה  בארוכה תשובה גב סאת נדפס וכיטארנא
 רגיעמ ד רא כ4 רוח ימרות והנה גדוף מרב ועוד מראיואי' ק ידהמבערזא,ג(

 כדבר ז ע תר ר טארמ דק ד וב דחדש מהרב פלסתר מכתב א4רכחדש
  חשבו יא רמס שבהם מעיד בעיד ן ימע דעת בר כי ראר אשר םשטות

 ופרט פרם כי עי ד מ ידם רשבת כ ע ירו תא דג מ י ם האשר רמןמדשתק
 ן מחכו ן שא שהעא ק המהר ד עפ ענה תרם ה אשר קר והע תרםמה

 בינתם ן א שדא דטאתא קה4 דראש כ כחכו ז ק %ר דא ש 4יהתדמק
 דע 4א מ כ מד שקר ם 'הדפ בושו 4א ך " עבד זע וחיבלדתדמות

 ן א הדש ח ר אשר וצא וב מאשיער מ4דדאמער דר דקה רשע סבאת
 טשהם ן א כ נתב אח הלנהם

 "רתדמ"
 כ שקר כתבי תם 1 ח ם תכר

 ע פאטאמאפ התמתה נמצא ו4ענ ב"כ על כאש פות כ נמצא קבאה
 מד4 א זר מארנא דק נ הבמהב

 "ד משענת על ושעט שם ש כס י4א גבי
 ס דטגד4 עי בפרדסא 'ררעש שאן ונמצא א מאחרה תשו אזררצח

 ק התה פ ע מר הא ט4בד כ תר לד וז יסמוך כין ך א דעת ומא.אקרם
 מלו הדרנאשר יפנ בו ע"פ 'הצע רצחך מן אץ בעה בארתכאשר
 )אשר ד ב פסק 1 תרכ משנת בדמום את מצא ו תורה בחדר מה תע4 כי ו4פנ
 מדנעשה

 המתחדשי
 זדי רמפךסמם ארן עאת רבגם מררבה חתים

 אומארן גתכסד
 ה זצי'ה ם ח דבר בע' מצאם אדמךר ק הגד חתי ובסי

 במגדי נ רב ב 'עשות יצאסור כתובנו
 בתוקף כתוכם יכעם יצאסר שיען הקור סור א עם מהתא בחרא ,השלי

 ויא במכתב הס ע4 הארסק עוד וכן בתשו א רב דבר על מסכו ך וא סורהא
 נד דמך כי על נ עזותו יבדד טארנא על זיא מאזסד קט ת ודא דבר בודש
 טארנא בק ס דמ18רסמ ד דב ואם לדו חא נ רא בהפק ט בדורות אשר רכעוד

 ין  כרמ החפוצה  בכי כאיו נ הב ב עוך בנר לא ס א בפרהם רו התהגדולה
 נם שא ם )סיחר ס נאסנ ם אנש יפנ דו והע  מרחה ן בא 4 ר  הטומארהבה
 לחרפה רפינה מדור -מגדל ראו ר מהע מאוד מרחוק אשר ק ט5ה כ"י( םמגע

 לא אם הנד דב"ר עי דעת ולא קרא שראת תפית ת ב יזה אשרויבושה
 בורצו יא ך א דירי רשע אותם הו שהכר פרנסתם מחמת ון בנם יעטורכלו

 כאריכות ש וע ח ס תפארת צב בשו"ת נדפסט(

 ד ע ס ל עמשג(
 ק אבד ז-ל ר"מ כרן חחם ר לרגמוד )נכד ראפופארט דובעריש ר מור דגאתד(
 אבד"ק ר ומקודם צאגז די חס ותערול עצום חריף ד בלכות תקפ"ד כשנת עלדלבוט(

 ם דרסב על רמלך דרך וסח"ס ו חרס שבט נפטר רוסקא בראווא וכח"כשינאווא



 שפיריןאגרותקי
 כגז גה המר  יכי ם לרב  מכשור לתת ם ושקר ם הבי ברבר כזה ס  יהרפעיד
 1 ח כזה חסור בעת "דורות מכשיידד

 א ככרוב צויה ח ש מראווא ג סדה מכתב ט ו ד קודם ד ע ענו הגוהנד
 מאת קש וב המגדי יאמוד ם גדול טות חת יאסוף רק בכזד ישתוקואסור
 מן לס רק יצורך הטנדי ן שא 71 כ בסכתנו כתב אשר סב זה בזה ח יהטרואת
 א דיכה ם עכו מה פ"א ד הראב ידעת תא דאור סיר א הוא בוץ ק ת בשהוא
- הפלגה דור בפ ב[ ע ה כ ]דף נח פ ק בזזה 4 חכז ע"ז נבאי )וכבר שע  

 ש( ע ה 4שם לא ת ס בע ולמרטו ג דב בב מגרוי ר בעזך בג ים ן דדעת
 שאר ל נצ פ עב בטארנא 1 ח שסעו יא אם שגס דוא נחרן ד יפע נםודגך
 כ הם יפנ אשר וידעון סדם ימדו שלא התפוצית בכל שורין מקהלות רותעי

 ק עפדתר הואאסור

 משטו י הנ ד הב סו ויהדפ י( נ נטערדאם מא ג מהד סכתם ענו חגונם
 דמכתב ס ידדפ ומבקט בו וחוזר ברמאות 1 אי כתבו כ וכותב קצת תריה
 נגד אש ביוהבת שכתבו הע ם ק וצד ם נדוי ם רכנ סעוד ם מכתב עונו הגיגס

 ודת ק חיה גדר פרצו ם דא במקהלות שראל ב נעשה אשר הזאתהנבעה
 נ ג ינדד בז על האפשר במוקדם סור הא 'פרסם ן כ צר 4א ומםשראל
 מ הביפר גגר סאז ומחסר ימעוז בראש  ועומד נ ע דור נאוןשדוא

 קולו תן ודן ז ע סור בא לד דו כתוב 1 במוקדם נא בס ש כ עוהרתחדשות
 עוד 1 ח כזה דון ז יבל הקהלות בכף שמעו ו ראי מסט תורה ש' עוזקו4
 ימחית דו ב ש ש ס בכיל ד יפע הוא כ ע העולם ככל נדוי רושם יעשו וודבר
 ק תוה דת למען כונת אשר כמוג ם יקמנ ם נשמע ם שנדוי הדיר ואשרוכר
 ן וא 1 ח עזן ומצאנו ם טחש אט ואם גו בדורות ר בעור ם פרא רדאשר

 במוקדפ במכתבו נא בט ויש לאשורו הדבר ן ב ב כ הדור חכם יפנטהצורך
 כזאת .עשו שלא שראי ת שאר פ עכ הציל למעז כנז הדבר יפרסם ד1

 וישראל התורה קרן רום 1 תלו ע4 ארמה ן לבג ם ברחם דן ד במדרהונזכה
 עת ברוב ק דתך דגל ולרומס ם דמתפרצ ננד בנדר יעמוד ונזכר אריאל ןובג

 הרב כערגו ומכבדו תורתו ש דו דבר ס וכס ות-ם וברבדושיוט

 שפירא הירשצבי

יאח



 שפיריןאגרות
 בסח

 גו המפגמם שא ופר דא חם יבק חרף הצדק הנאץ הרבכבר
ק ח ש פר"נד יהושע אברהםטרה  אינפערדאם ק אבדק 

 לוהגי

 רחוק דמקום כ דוד בדבר להתערב לפג קשה כ ואם ו טכתב ענורג
 מצאת 4א אך עות ד חוק רר ת בתכל רחוקות המחלוקת המפלשת ונםממעונ

 ש 1 ד חם נד41 רב ח ת ייבק ומיבקש ב ירש מב4 לדתעלם דתורר עפי תרה
 שנאתם ומדע כר נ אשר ם מהרבנ מחנהו בזת סב ם כס דמו שפכ. אישר בכ

 יא ב ר לי להתערב התורה דרך זז יא אבי חובתם עגבות מצאו וכאןוקנאתם
 אור ת בשו ש מ נורע וכבר שחר יו ן שא כדבר ודוא אחר רב 'ת בקהין
 י זצ באשכנז עזים גאת ם דקדמונ ח ח נמצא כ זוע( מקד חנט )אורות שרה

 בזר ישמוע ם ממכ או מבקש ררב אם )זוית דו חב בנויי א רב יהתערנשיא
 לנפשם שחששו מה מורא מא יאפרוש חשש שיש כמקוס או ם נדוידעת
 דמתא יהרב נודע ש4א מה ם נא 'א ו ממעש דעו וי כ שן על א ו ם דחם
 רדת רום זה יחלוקת נורם רזה רדבר כ  ע4ת( ו4א עהז זד 1 עוררוד1  *ו וצאזב

 מי כ4 ן רם עלו דאתרא מרא ררב כ  חי תורות כשת חורהונעווה
 והקרבם ם הרחק ם מתדר ותר עננהם בסב 1בקדמתאח

 אר משר ד מו נוט כס מ פו דמפירסס ח דד של בס מנאמד צ רר רואא(
 מטן ח נפטר מקראל זל רושע מור )נרגרצ ב תרס שנ אדר ז נפטרפרנר
 לדנאל חלס-' ד אנטערדאם ק לאבד לארז ררא מרדכ דגמודר קי וחתר ח(תר

 נגודל מפורסם וד שב בי אוח שק במררם נאמר לו ורשכ זל שקמדרס
 בל לפנ בדרשתו א מנח געל רבם רו דזכ דחו פט ןלאחר צדקתו תת ואם ומתוחס
 חרלט א(כשנת ך נבדנ ק ןלקמןס ע תיצג שנת קודש דבר כקו כנרפסמ"י

 גשרת יפכר גטעדדאם וא נאמוד ק בק מ לס דותם רח פט ואחר ראגוע לאכד"קנתקבל

מטיב
 ו:מ":יב~

 סייט "'" יחי ס"" " ש ס ממם יין י תת
 כשם ע ז חחים מאבח שמעי ו פ ית חץ ת נד ש מ בי יעיק יםק
 ד ואר עלם חקק לקן ז לע= בא רם כ ע ז ט רמש ג רבטגד ריחצתעו
 עוז חרד פיס עון יעלס עמרם כעמישר נק"לס ק מפ דש,שמד
 של דרשות ואמרו לעיר ר מע שנטעו ררשני"ם רבעל קלקלו ד רחוד עמיד ני ח(גס
 ם קל מתמתם ו ד ים אחם 1 ת מ אע פל ם ממש לדם תת חקם מ ע  לערדחי

 לס אק מ נץמ בי ופחעחם בקלותם דדעם ר רחזנ"ם קלקלו ר רעכור חמודומכלם
 צווחו בבר ]וכאשר ר( )בעחר בגליחנו רעבוד"ר תרו חיקכם תמידים שבמקום רחפלדרק



 שפיריןאגרות,"
 גי בענ ר הע וחכם יהרב הכח 4 מחפז תן נ בזה אשר ב שן ן בעגובפרט

 אז נו מב 1 יפנ ר להם ד סקי החכם ראם אברהם ת בר בתשר ש מ ונודע ןסב
 עי ן ז מכר בראו להחכם מראה נו א אם כ ף דחכז נא יד הדרא מינו בנם

 ולא בזה נאמן הוא ורק השיב עי ח להשג שנתמנה הוא והרב יד כנבבשר"
 ר ם ק ס א ס=  תשובה בדרג סיד וע ם האחרזנ בתשר הפיזם בדבר ךאאר
 כי חדשה מה הר קשה תזוח ת דא והן ק ש ם המהר בשם ב נ ק בםונם

 למשפט כסאות שסה ם ישב )אשר וחשובות הספוטת לות מקח ם םהשוהם
 בכותבת כ כ רתפשטו בזה( נחקה רעתם ן א ובטח ו יצ המדינה מנדוי םרבנ
 ישער ן וא אחר רב ש4 ב לשו ם ובודק ס בוחנ גה רמך שוחטי ונעשוהגסה
 חסרון מצא רב אם כ רא דהפק בעלמא מזה יצטוח שיוכי והסכשויות רוסהה

 ן שא למקום ב ה,11 לך אז אמר חשש או ב השו של בהרגשתו אובהשחזתו
 והבחרת תעודות כתבי לו קח חיקות ושפת שונות ובתחבשות אותו ן רמב

 על תהא מה ותורה בכה תה בכד אוסר וזה ם אחר סמלסוחט
 מקומות בכל ו ה והנבונים ם הרבנ את ולעורר יהזכיר בזהוהם

 בשם ח פ ס"ק א ס" תשובה דרכי בור בה כבר כתבתי כאשר כמושבותיהם
 אייו שום ללמוד דפה השו"ב קבלו שלא פח"ק ולתיקן זצללה"ה הנה"ק ראאמן
 ומהותו שחו  ואת האש את  רוא שדע  רשותו כלון  שוב  לימדו הם אלדנא

  פול ל דלא כא ה כ הרב את וישאל בא לסודו את כשינסרו גם *ש ובתורה
 להשאב להזהיר הרבנים בזה כק שצר ועאכרכ ע"ש ם לרב וסכשוי חורבא נ"ם

 מת ת" תעזות כתב תע לבל מ ה רה עב יבר ם ע מס יה" ש4א הםבער
 קתוים ומצאה ויחלק ללהב והבערה אש תצא כ אחר רב דגל תחת שהוא בישו

 מרא בהרב לטרוד שבא ב לחשו שנתנו כתבם מפ זאת וגרמו ם סור אונאכל
 ככח על הרב יצוום אם זולת בישראל כזאת תהא לא ם רב ל ירכשדאתר"
 אחר בגליל לשךב תערב ויא לפניו אשר את ן ב הרב כ ממילא וסובןיהשרב

 רקלימ -ם דשוחט קלקלו רגם-ח ועמוד ז-ל[ מ ודע שור כבכור קמאי דד ביורו*לידם
 ורמא מראי עמא סליק דקדיס חלק שנא גנ נ( ע ג ג )דף בחזניה ל אחולאשד
 אמרינן וכן רנחהא ומקרבי לענה ריפתא וירכי בביתא שביתא תהא רא משוס תרונדב

 ובשר לח6 מחלקת שאס מזומנת דנאור דגיהא קרבי ומ רש ופ ב( ע ז ס )רףבכתובות
 וע- ככתובות( שם וכס בממון (ולאובו

 ומרישות נכלוח מבשר לעניים לאכול שנתם
 רסדככים דענים את דכשילו שעוד רק גמעת עשו שלא נמצאו ס דקל ב רשושדאכילו
 ד"ע דקרוש ובעש"ט רביע שבא עד ם דופן עמודים ג כל ד כן רעל לסקוסממקום

 דצולם לב ועורך ן ש חי דעמוד לפז רתפלל בדהגלוהו כ מח נ שו מיו בתחלתודי
 ודר עף-ש( ס אוח תריגא מרדורא ח בד בדבדיגו )וכמבואר נוראות בקולותמופלוהיו

 על עולם חיקר ולדעמהי ם דקלקול אלו כל לחקן בזי דאמת ד ע תורוח מאמריאומר
 ל כנ שמעח ע-כמכוש



,פ שפיריןאגרות

 וכן מ להבח ככה עי מרשה או שטבקשו דאתר" מהרב כתב אתו ביא אם11'ת
 שלמה שם בשדת ה וצללה אאטךר ק כ בשם ט מ ק ם א ם ש בדרתהבאת
 ש4א כ"ז ן המב השחזת ע4 כנון בלבד א דבר על קבלה כתב תנו שיאכת4

 תעודות 14 תן י אחר במקום ב השו כלו ך וא תו ודא מעסו ע"ש בכויםבחס
 טעם זה א ועל ראתו 1 כזלו כ הקו תכונת את דעו ברת ביבר הכלחוה רבדע4

 ומשפט רשות בל מס"א והרבנים ב השו שנתנו מה 4א ומס רז בע הרבאמרו
 ה שם דיא ומא ד רגא כח זה

 צווח דאתרא טרא ובתור אסרי ר ושכת ב השו דן בג שאיתו בתףומעתה
 ו במג דו הע ולא ע"ז ד ב שבו דלא אע"ג פנמה ן כסב שמהש ששסעככרוב
 סוף ד ו א ח ס ח דבר ת בשו ר ארומו מרן כתב כברהיא

 ם-
 ב וצח ה ום ד

 דבר הרצח טמנו שראו ק פס דיא וקיא נון ר ו עי ש-נא ב שן בדבר ה מ רדב
 ןמשבחו"ס וכע להעבירו ן כיל מס דן עפ' דמועי עדות נו שא אעפיקיות

 ם ח או ח כהונה בנד בתשו כ וב ש ע בה גג שם 1 עי שיצא בכשרת א תכם
 עצמו ס להכנ ב מחו אדם ראין ב שו רו יהעב ן כול דעלטא נק ר בקל ראפד

 ק ם א ם ש בדרת ועי ללש ם לאחר יחוש 4 בשב איסור אכילת ספקבחשש
 שור דתבואות דבר שהבאת ק הם בריש חרם

 ס-
 תלוי דהכי ג כ ף סע ב

 1 עי שהגדו הדבר אמת אם הדן דאתרא מרא המורה עגבראות

 על דו שהג שטה ן ומב דע שהוא צועק דאתרא מרא ג שחה וי כוסעתח
 כ בפרם ם שם יראת בו ן וא בדעתו ק4 שהיא רו טכ ושהוא אמת הכי בהיטו
 מרא הרב ד ב כח ש ש שב ה ס ש ר מת ש ה בתשו ח הב טדברתדע

 למגדר רק ק סס9 טעם לז ן א אם אף בקדיתו ב שו מת שח למסודדאתיא
 רטה שאם ם דבר 1 על ם המגיד בפ שאמת דרב נ לע נראה אם בודא 4תאם

 ם המוצא דו הע ששקר נתברר ש4א זטן כי פ עב כ א אסורה מתו שחאטת
 ב ס" אברהם ת בר בתשר וע' 4פוסיו דאתרא מרא הרב ד ב כח ש בודא נויר

 השחב עי יגזור ר שבע ד הב ד ב רשות 1 ש ו מדבר שמבואר ו ט אותבהגה
 נם ול8ס14 רו להעב ש ושחם עבר ואם ען ר חשש טשום ישחוט שיא רםבע
 ומקרב השךב את ם הרבנ רו הת ך א ומעתה ש ע רתם גז על שעבר לחוד טסה
 מילתא לסנדר או סחש'מא נם יאמרי שנאמן פגום ן בסב ששחם רישן כקול שח
 השבב את אסר ר רע חכם אם שהעלה נ כלל א ס דד ח וא י בר ת בשווע
 הדעת קי ש ה" אפ כבודו טשום אסרו אם ואפי הדעת קוי ש ע8"אפ

 ע"ש 1 ובטנ בחכמה מטס גדול אם אפ" רו לחת רשא רו חב ן א נסבטעות

 ה כת איאסר משדב טת שליח לכחא לה קנא סל בהא מעם 1 הל מכל כע
 שאחזם ם דרבנ על מתמה והננ פח ונר כנבילה סמנה לאכול אסורה מתושח
 ד בץ א ח חיים ברכרי קיכתב  4סה חבושו ולא השרב על ונם לדם רחממתרוה
 שלא היקרה נפשם עי חסים נם וא וכר הנקבה ההנדב על חסים  שהם  הרי וס

 יערך גין סב סכל ין עח וה לס צ ד טישראי הרבה מלו פ נמרקתגאלו



 שפיריןאגרות"י
 עט ובישועת כבתחלה ט זעצ ז כברא-נוגה שופטינו ב ש ו ממרום רוח נוע'

 תורתו שיום ודורש ה ויומר התורה לכבוד הסדיר דבר לנאהד נזכהסיפה

 שפירגד הירשצגי
סט

 עיא מונקאטש תרעיא אדר כיב ד וטכ-ה
 מאקאזר אסדק "' שח נס, שראי מודר הרכזנו נחבב דכבזד

 פברו

 המץ ן ב ובביאו בראשונה מכתבו עג הנ והנה קרתו לתשובתהנס
 האררעסע כתבו ך הא דעת יא כ נ ע ל וה ד ם השלחן טן נאבד םהכתב
 הננ כ ע ב בס הכרתיו מאז נ בע ב הנ כשדו ויאשר טכתכז העלם ספג זאי
 בעזה טאהבר במעובד דב מכתבו בבואבזה

 בה שמצאת סור 4א הגףולות החשאיות ראו הנה נבאך במאד המקוה דע
 ד 1 ם )ח"א ם ח דבר בשרת ק הגה ר אדמו דבר עפ" אסירה הטו כ א(המה

 תה בתחת ם הס א 4הוצ נקב של הפקק בדבר ן אוב ק בק המקוה ע"ד ח( םס
 א דד שם והעיה טוסאר שטקג4 מתכות של והוא ל( ווענט או ף )שרוחגקרא
 כמה יש מרחצאות דבבת רוע רזה שם וכתב דרבוותא כרובא ת מההסויה

 ן ק והמאבר ברזל של ם הפקק אלו נעשו 4ם בשב ורק ממש ם כלאמבטאות
 הקרקע עם לשטש טקוה 'שם ויא חן שיצי 4מה הפקקים אלו ם עוש םוהאומנ
 הפקק שקך דודו כ נ נסיות אחר כ אח ונתברר דעך וכן ל ז ו דבר העש

 ד סע א ד בס טבואר ב( אמור כ וא ל בג יאמבמאות סתם העשו קבהתאבר

 ן א שכר ע4 ומקגף נאטנות( יו ופאין ישראל )או ס עכו ביד שרטוחי
 נהנה א כשה אסור ס ס במקוה ש ב דנם ט"ו ק סע ך הש שם זב טלהאם
 הלז דן בנ נ ור ש ע ם וציוד ם נק ותר ם מ למלאותך הינו ם הם שף ן פבחל

 ספג ן כוי לא כ ל דו והנ ממקוה יך י ת מרצ ם פעם כמד זר 41א ראו נע
 דם 4 מוע סד זה ולפ שעות כמד הסקור אז מנקה תה ה הנכריתשהשפחה

 ם סרוח ם נשם הם הא ם לחשאוב ם וטחובר הם דבר לפ שנתכנסו סגשם
 ס הם היו לא ם שטובי יהמקוה בהתחברם פן שתחוש ל וי כעמידתםבעצם

 בוכר שמה שהולכת רות אד רות נב קור-געסט לנש )ובפרם ם חב ם צלוי ככ
 ף להחל חשודה בודא כ ע א( יד סב בעדרב

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



קיא שפיריןאגרות

 גז א שהוא שלם זם נ"צ נ טסו נו א זה הטשלח שהוא השךב ואמרומה
 תו בב 1ת1 בה וכן כדרכו הטטוכה בעיר עופות כשחתם ועסעכמאריענבאד

 כפ הרבה הדור נדוי דעת ה פד ע"כ כנד ומנקת רמושלת היאהשפחה
 התורד עפ ם מתמד שהד מראדזןק עז דרצ דד נפרט" ל פרשם

 ם הע בער ם ו"כר ס ושע ד ן ב ענבאד בצאר כל כד פקךמלעשות
 לזה עצמו ותקע שבא א גדל יסדן ו ח מכור ד י בטח בחי והרחוקות
 מ ס ר המב ודע וב יבא נדי כ הו א ה כ אם נ כהד ר שהש כפ רה"כש
 או שאירו אם סקרו אנש. את נא 1שא4 וכר הכל מן אהע האמת אךקור
 שראל ש4 מהרתן כזד שת14 כזה המז בדבר ובפרט כיר למעשהיה

 קדשו פג לראות זכת ונאשר ם ח רבמדדבר מד ח1 יהקל ונפרסממקרן
 עוד ז בערד זן ג. על תחר יא לפתחו סו השב הדר נדי ך " טמא םזמנ

 ם ד חס 4נש רק זאשכמ בעדסש טת מד גש נם א שם לסמי ם הבאובפרם
 עי ירשען רצו לא בטח אשר וצא נ פ ין צקן ~א4 עת ממד א רחמ"ד
 קנדמק"ת

 רצ"
 4הק' ע ז חים דבר קל נ רבשכבה מד

 זענה י הנ ם הדבר עי במארק~באד שסה המשמח ב השו אז ירדתעע
 תם ר צח 1 נצחק ברוח ם ומהנ שפטפטזם ם רבנ אתה אלץ התלקטו תםעעת
 שראו ם בדבר הזים ם מהרכנ אי כאז מהם זדא

 בר"
 דרו ובהחן זד לתקן

 בעדהצ4חבעורעכ "שה כ רבהפראםשקלםהנ4וראת"נש
 ם רבנ ם נ הסנה מחב ל ר להכןד משחקת "דחקה הסכן בשעתק"מת
 ל( קואכמ מע בהשסעכם וקהי ת(ה מעה ח רבמדבר הצק עלהםאשר
 ח בזה יצאת מדל השלחן על ם הדבר ופרסמת ו זד שלחס ע4 חומג

 ב ב דסקתה בת קץ בת ולראות דבר כ' יתקן מ עזר 1ה ינפשוט טהרוהשומע
 וכמם ושוית ברחמם אמת קקבבת

 הקדוש החג בברכת ומברכו רבה באהבה תורתו שלש דורש דו ידדבר
 טעוזו הוא ה חדוות ותעצומות עו, ברוב יתרון בהכשרהבע"ל

 שניירא הירשצבי
 טצען מוו נ הה איי רק תח9 עוד נם א פ ש "ש ל אזהרות ם העי דברעל

 ד[ פ ס" נע הנ"ל מהם כמה בוודאי לכהד"נ ארשלחם היום אליו ובנ'

 כן תרפ"ט שכס 1 כ ופטר )מווארשא( ל"זער אלעזר יסף מרדנ טוד"ר דר"נס(
 ל ו חמך ששק רבמוד"ר ר רארמו של כע ת ער תטף תפארת בערטמיס שנר 1נ

 רחלחן )ע"ר תכלת פתיל חול טמוני שפוג סדרות סררי ט בערמת חרג-א טבח ד'נפטר
 וש-סוחכלח(
 או לילל רפרק על רעומדים ט כעכע של"גט על לעורר ד ע רבות של רדבםג(
 כעוץ כקודש לדרכו ט( ל אות מצוד נר )טאטר יקשיר טבק בזר לדעחיק ודנםלסרס



 שפיריןשגרושקים
 זה[ ן בעב א מנח בעי כע דבר)ואיד

 סאיסורא יאפרושי גרויהאזהרד
בעזה
 בעיהר בגלות הנפוצם 'סמו וחוטב דא אהבי אקרא אשם כסאי

 ם הקרוב 4ות" וגל ענבאד במאד כעת ם 1סוכנ ען צ גאל גת כמדממנימתס

 במהרה כ בתוך לאורה יה מאפ אם ווצ וצפם הם עי רחם הוהרחוקם
דדן

 לסבי ס עא ם שעסע כם נשות ר יזה ם ע דמע טןהמו
 במארקעאד

 ם גש לת לסב פסוד הש כ סמך ל עב גאטטל ה של בהמקה לטבחעל
 קפ ענבאד במאר ומה ם ונ שבע לפג עוד תפארת( צב ת וש1 בה תשדרכ )בי ע ז התרה שר הקדו הגאת ו אאס סרן ק כ בהעת כבר החכרוכאשר
 שיה רסקן שנם כ אח אמרו ונם שער דודל ד של וה הס אז תקןהררתו
 כאשר רב מחרחר באשמת כלל תקטה לא האמת תקשה י רנ עבשטט'
 שיןנם העברה בשך בעה התרשה עת מע ום בס שמר ות בה 4מדע
 יח בעה שנקרת ומטעם ותר י ,טרם עשרה יפנ מתחיח אז רה שהכשבם

 ונמוק כעס בתשובה עתהבארוכה

 הדור מגאזנ כמה כ זרע ד אאטו יפנ נ הדור מגדול אז דו הע זאתונם
 יני טשד ה סו והגאון בשטים דרי בעל י זצ וסטאניסיוג טסטריא הגאון נוה

 הזו מקוה מלעשות אמרו כהנה עוד וכן גראסווארדייןד( אבותק זצ"לפוקס
 נא סד ם טעם מכמה פסולה הוא עתה פ ועב הדור מנד41 עוד וכןבםאריעכבאד

  וחוד לטונד דני ד רץנ מפ יצא לא  טעולם ד( נ ד ושכת ל אטדז דדנד תוכחדמצוח

 )שלא גלו לסדך אם ע רכש רקב"ר לפד מר"ד אמרד כ תחלו ממקודשי ובו תוץבו
 לקבלו שלא ראדם ר בע נראר אם אס ז לפ ורוד גלף מ לפנידם חוכ"ר(קבלו

 חז"ל כדהרי לזר רר סח )ו מצ אכל שלו את לעשות מתחב דוא כ אעם חוכחד ו ר"ב
 שלא דבר לומר שלא מצור כך דנשמע דבר לומר שמצוד כשם כאמרם ס"ד[ניכמות
נשמע

 )ע-
 ודוכית נחן ננד ח כשדמוכ דדיימ דרלזץ ויו ל זצ כפיז( ונושא ם כרמנ

 ח כ) ל אמרו רנ"ל ררמז עפ ודגר לדוכיח שלא מצוד שוב וקללד ונרפד רכארעד
 לוח בצל סכנד ליד אוחם ט א ומב ם ח דמוכ לחף ורדים ם שדרגנוע ד רסכנוכשעת

 ר או דמורר- קורסים ראפ מכת נו נזטנ כגרוג וצא וכ רדת ון בז לעץ ז ע ובא וצאוב

 ר חם שלא ד.יע 1 ור.  שלחנו על רסמוכם על רק ר לדא ט ר ו שלחו על חמג

 דזא דסכנד דשעח דסק דק וכו גלף לסניך אס ד מדד שאמרד ל חו רבדי מצדלעצמו
 בזד ו ור ד לרחם ן וא ל כנ שלחק עלמניחו

 ז( ס )ח"ד אלעזר טנחח כשו"תר(

 תרע-א רמח ר-ח נפטר רבד 'ד ת שו בעד-םד(



קיג שפיריןאגרות

 יכי רד כש ה שתה שם( דגרת )כאשר בראו תקנוד ו ר,ר כש ש עד בד "'סג
 הרב דיר , אנ כתבנו שאת( תר )י אז אשתקד ביטנד שמה ות ובההדיעות
 רבות 'סג רה המכש חג 'הרב כתב( א גדי רב ועד שח מחשםדגאץ
 באו אקו עתה ובפרם בו ת"ו חמור שר בא ימה מאת עשר מדק םבשנ
 ם .בא ם דממיכ רתפזות חת דר לכי ש צ נא' נח סמר ם וזד םהר'
 פ  יעכ טגעד י עב זאסט' ש4 'המקז 4כ1 ד-ע זמבי 'ממד "מבר הםנתזת
 אסרה תו שהמקי תדעו אם ען צ גאל מ 'כס עתד תא ם ר המת ידעתס

 ק הגה לעת קבן ה( ס ם -ד ח א )ח בתשתה ם ח רדבר ק הר מ רבידעת
 ז ה סור( בא האת ר המק ת קנעש א" קצם ס ד נח סופר חתם תבשו

 014 כש אם גדי 4'מכש

 יטב-

 אחרת מק" שם ש ש בפרט הזאת בדמקה
 והרב שם שבשרת כמו תא דאן עי ד'פנ ב4או לע והו 4 כנשטעזה
 ביי רה הכש 4א הש כ ואמר ענה ,אחכ מענה מצא 'א בתחיה רההמכש
 והגם זו המקך ע' עוד ות אחר ו על קב4 לא ביבר א שגר עי רקבתחיה

 ותו אחר ן שא ץ כ פ עב ו על .תמהט ששא'ט מק עי ק מספ רוץ ת זה ןשא
 עי לו שנתן ' הנ ר מרסך אתו ש ש כתב ח "וצ ב השו ועע ראתהפסיה המקי ש' המנע ע ומג ג המנה שהיא ער יהשוחמ כתבת כ ע עלער
 ב שהש מה ה נץ נ סתרא ל מ "נ עעאד ב"ר שם ות ה מוך זמןכל

  ומרעע ובץ ך 4ב דמכ דשזי ועךכ -- זד' -- דטכ"ר הרבמףפ
 טהר" נעשה 4א כלרוח

 הטעם שכתב "גם החרר ת מ כ' ראת נדמקך
 כ יען אסתלא רק הש אי אמרת ם הס את ימם ן פחם למצק ן שאטפנ
 בה נעשה לא אם פ ועב מה"ו הכרת כאשר עיקשותו מנצחתו יחדר בוש אה

 וט ן אטהחת
 שב ב השו ראיו ץ דק מ ג כ לב לדאבץ י טדע הזאת בשנה בטאאבל

 תקשה מב' ש ם גש בה לטבף ם רב י 'הכש י תרביות רות וחת או קא4
 שתשטרו רכם לדך הע כ ע וץע4 שמע יא פ בם 1 ת וחתר 1 חקהרתכל
 שלא ור ח סרמא

 סב-

 בארת 1ם כגל שתקעה עד הני בסקי הנשם
 1 אס אשר ם דראשת עי יעז א סוצ עמן נמקי כיל מד שיך יא כיבתשו

 בקרבם א ר ן א אשר ה וע ר" חת ם "ותר ם חחסה

 מורם בקי ששע יא שנם כסה י מדק רבם מכשל השוחםקבע

 עב נאטטל העררן את קראתי ם הרב תקטע וגמש הרבה ח ות הדרשדי
 ר לרם הזאת דמקת קץ לת ן כ שצר נהות ם מב יפי ת ורצ מנערי

 כסה בעצמו תן שהוא מלבו ד הג ותוסתו תחו קרת ב הע תשעןהמכשה
 התה וכאשר מזו נשכב וקשחם רק עעב גל מסטש 4ד התאות ן כשצר
 הדץץת לכל כעררה ' תה שכורתקטה מח-ם ע כ כ אם מעצמו הנק חטהש

 ד ט" לףות ך צר אשר סשךב מה נשמע אם ם שם שוט שתע הסעעה"
 מאטטתו שיטתו על הת ה"ץחט על לסמו ן א כ מסלא שוק םמרב



 יטפירין4פגרר1עקיד
 סכיי מכי ינו .יצ שסרנו ור רצית נפסד את יאנ 4 ינ אצי כשרותבמאכר
 שראי שועת ו אי אר ן יבנ ונזכר שראי ת 4ב יחוקה זאת ותהופוקד
 סי( כ וש ד, ד כמהרד הגואי אתבב

 מעקאטש ת ~הר א מג כחדש חבאעה
 יטפירא אלעירחיים

 ערק יקע שלא לאד ב כס חרעזשם אחבכשנת א מס בעל נו רב כשדט
 ח תרע נשנת כ ואת רלף אזדרד ודרפס כ כ ע חו דג ולא דמקור לתקן רוצךוד
 עם דוף בצ זד דק כנ ארובד תשובר עם ק אח בסמוך ,רנרפס פ עוד אזדרד סדדפ
 ש ע ז ס ד ד א מנח ת בשו כ ואח ע בפ בקי ותפס ל זצ רמדודנאוו

ת""  יאףש-ס 1 ד "מתו." יחי ומהו ;ח* רצדדס ת"תת תשעה 

 יצו מאד לפק תרעח לסב בו ג חכעזר
 ומר ק על 1-ד אויאל גולת ראש שראל חמדת כללס

-1 
 ררב כנוד ד ד נ

 מד ער משקע ופדשא עחסדא צדק ידח מיד דמתרקדגאת
 "יעף מפחת ת שן מ נעו " ט שי שפייס "יערי היים סדי חגלש

 דברי רמקוד בענין תרבד עוותנותו אשר ד ע דננ ג דרר פג ררבנן ם מוראחר
 את לשמש שלא ורוכי ם געש טחמן דדוועוטלין ון כ ולמעשר לרלכד ים ת אםררד"ג
 נחר אזליון רכזך ט ס ת בשו סדרר דול בג ש וכס רוכא כתר גן ואזל פשיטאדקרקע
 ברברים ל רנ כ צ ס ס ככת ניחא וכן דקרקע עם לשמש שנעשר שדבר אורוכא

 "ישסיס ס; נפויע1ס, ידויישס ייי~נה י5 ייניס ס י :חישףשישף
 ::י:ב ב::: זג :בב ב:: :בתיו :::
 ותר גרע לכע וזד רמקולי בל מעמיד דא אך לרכשר ררא-ש דעת כא דא מחרישד
 ש ע 1-ט תועפ

 נו מצ דלא כויס ג דדר דברי ראשורם דטכילות על לעז דוצאח משוט ש מ רוע
 אבה קאמר ט מ ד כמות ומם ח ס ד קידדתן ובמס כרם על לעז הוצאת משוםרק

 דומיין ק ן שא כרת בדג 17יש ערוד בקרוב רק נו דא ממוריס ר בו שאין בודדרכל
 ומד ם כנ לד ן וא ם בו לד ש נץ נוטען ן מחלק ד ב ך במות וכמם ברם ןחופם
 1 ד ס ס בחת ן ועי לכשרים ככר ם מוחזק שד מד מקוד שפוסלים שו"ת בבסרבצשד

 וככמר טנילר כשעת דדשקד נקב פוחהין ן שא חשש קוד מקוד שפסלשדעיר
 דשוחט ר וע בזר ל ואצ מקומות וכבמד ודד כמס כי"ש למפרע שפוסליםכש-ס מקוס"

 סוררי כתף תן שנ יען במקומו ח משג לדעמיד יש ורא שלב-ד שעושר ממעשישנדאד
 כד בם-ש לדמות רמר טא ופש בנקל לתקן כץ-ע אשד כרכר בפרס כרלכדלמורי
 ם מ וב לדתליף ד חש רמים וקו דמשום דש-ך ש וכמ נר כרשוח שחרא במקודמקואות

 מוחוקת אשד ד רעם דאתרי מרי ודדב זד כענין נחשדד ר ע 1-נ כ שאלד כאאלו



קפו שפיריןאגרות

  כרומו  שיומר רבי  וכמעור ן גענ ג עדר דנך עם אחד נרטנמד ,דננ גטקומד)כווזה
 גריד ח ח רים חס אנש כמר אשר גנז כסרט דמה נשער א ררשכ ש כס עולסשל
 רוא ם רב במכשיל רן כ ו כ דם לפן שנתן דם ע ז ס ח דנר' בעל ק דגר דבריאחרי
 שראל ותשועות ברכות חותם ככל ם לס ודננ כ ק ם ק"ט ט ך דש ש מבכתל
 כתשוקה ם מ ר בקרב עולם שמחת כראש לראות אחב כל עם ג ררר זבד 1במררר
 דמ"ז וידו ושש וקוזשד דטדודונפנפו

- 

 ת דוש דד
 מוס ווינקלער ליב מרדכירק

- 

 מאד

 ח תרע למכ ך ז אמי ד אונמדארף דכ
 ונשגב ק צר רכושם ערוגת רמסורסס דגאון ורב נפש ד ד לכבור ט ובשלום
 א ע מונקאטש ק אבדק א ט של רא שפ אלעזר ם ר ד סו תכקש

 לתקן גרול בקול ש לדדע מתג שנס אשר וחילו כתו שד סבא לפעלאאמרין
 נו חפארח נזר קדוש נאון ולדעת ע רב בא אל כשר נד שא מסג במאריענכאררמקור
 ד ד שלא ח לרשנ צריכק שראל של טדרחן בענק וכודא לתקן ן צריכ ל ז ח דבעל
 לעשות ן שסדרר ום כבל ם ומעש כישראל דוראר מור כל של דרכן וכן קפוק פשום
 נ כע וגם ם רראשונ על לעז או וצ ש ן חושש ן וא קפוק ס שום בד ן שא חדשךמקוד

 שיש במקום בר זד רשש ל תכ, אמרו שלא נ ג רדר ש כס דנא מקדמות משוטדוא
 חולשת ומצד ולמסלעת ד לר צ וא "רלכד ם מכוונ נ ג רדר רבדי וכל משפחרלעז
 מדרך מכשול ולרר-ס כלר על ררת ר לרעם זכרו זך ם באמר קצרת ד ון ורפגוס
עמו

 ח בלוג ח דש רו ומזק מכברו נ אודנאוה
 ל( ינ דק מ ור ד )ראנ ראזענבערג שמואליק

 דנ

 רלכבות וחמרת ון על ד ד לכבוד וטובות ברכות רבבות רכב ערבותמרוכב
 על חות מוכ ם יד לו רכ 1 ד בתשבחות ומרולל ישראל קדוש דצ"יקדגאון
 עמוד  שדאל נר מערכות עודך גבור סקוחות ו נ ע ם ורפוסק ם רש קאפ
 מ ח ד מן ת דדרהוכקש שראל על ומרישא חסדא ץ נו דחוק סטתן 7 מו

 1 יצ מונקאטש ק ראכדק א ט שלאלעזר

 את ת רא וגם עג רג קדשו מכתב רתורד כבוד וברגש בארבך ושחד"ק טאחדשד
 לחץ טנער ל ד אשר )דרוקקסארטע(דלחץ

 נקב ש אשר טנעו ל עב גאטל ר ת בב דעומדח סמאריענבאר רם-ור ן נענורנר
 רמותם מתכות של ל ווענט ע דוא ם דמ מעסך וכל לנקותר מיד מ א ליוצ ובשול
 זקן רודד ככר דגר ש ג אס ס מ ק מחז דמקוד ר לא רזר ווענטיל וכלער שואדנקב
 ס ד 1 א ח י-ם דברי ת שו כספרו מסאנץ דגד"ק ישראל של מאודן דקדוש נורב
 וסכואר טומאר רמקבל דבר ע" דוא יהד שרו משום לפסלך ממש כזו במקוד דמ

 דקרקע את לשמש מתחילך נעיד מתכות של רברזא אם אף לסמול שדעתו בז-רכדכרע
 רסובא רארצ" נוסחא ועפ"י שכמר"ץ ק אב גג דמקואוח ו ס רחום עס"'ודוא
 רר מא רארץ כל אשר רבנן מלבא דמלך אחרי בוא ומ שם ט ויחו פם םבדמב
 לכת"ילד אפ כלל לרבדיו לחוש ולא נגדו לדקל כ ומכש חיין אנו רו ומפמכנורו
 עץ של ברזל לעשות רוא קל רכר כ וטורח רוצאד שום כל בנקל לתקן שאפשרבמקום



 ושפיריןאברוועקנז
 כוו*ען(" )כעת נ4 4אףקשאטש ר15ב1-ק הנאון ד ד ם תשו ריעעום
 כבל 4%,יו גע 1 כ שצר המקזה גערן נ, ידגר םמסב

 פאיסורא 4אכרה4ו נדו-ה,אהרה
 א יע מונקאטו4 א מזי ר ת ון ם בחודש הב

 גקצדה והדפסת שכתבת נו דבר יתש'וכ טרש ות בשג באת הןכעה4
 ה ול המקוה ד ע ממאריענבאד א, בגא אב מנחם בחודש העברהבונה

 אילם ססכקול אשרה ח או כוה צאת כ ,השבת טנעד * עבנאטמי
 בהיצאה לתקן אז כלו אשר תמור וכין לא ר,וקמ נגרש מ כ ם רשע ככסאה
 רב להם א להב רכה הוצאה או הוצ ע לב כדת רר כרו המקוה שתר דבריא

 נדפם פיסתר כתב גדף עלה קול א שהיצ פרא כסף בעד ר ומכשהטברר
 המובהק הנאון בשם שם סו הדפ ולאשר וכזב שקר וכדבר ם ובדופ םבחרום

 זאת ה" כאיו העילם נ ע ולעור יהטעות ען( בוו )כעת נ4סבוטושאטש
 ל ב שהש טח בזה ק להעת הננ חויה יטנוע וכד הדפסתו במעירבהסכטתו

 אשר המראה על ונשתוממת ל וו טכתבו תוך מקרוב זה מבוטשאם,זהגאת

 את ר ולדזד לדודיע רליא וכא ח לזאת ן ל כזר ומסיס כפלסול עוד יאריךפנאן

 חשש ש זו כמקור ב לפרדם אשר את יבינו ולא ידעו ולא בתומם ם דדילכררות
 יחידאי לדעת אף לחוש צריכין רכמקור ז סי א ח ץ דתשכ כ וכבר דאורייתאפסיל
 לצאת ן ד ש דוא ומ בכור מחמירין ורור רור מומרי רוראד עמחץ שכטד ד בג כימכש
 גובר אם אף כקל לחקן שאסשר כדכד לכתחילד אף לדברידם חושש שאיה ולומרבמרו
 לזכות ועכר ויעל עמו ד יר ג דרדר לאירהתא ג'ל כהו ישר כ ע נכדוארום
 שאין אף ודגר כות גת משוכב פרץ גודר קרא ורוא דעת מקדכ מכשול ולררים םדרב
 כידודא דוא למותר אך דאריכוח כל וגם ם גדול כמקום ולעמוד דעת לחות גדאאנ

 ולא לפענ"ד דנראד אח ב לדש אני מחויב ל כתב שדדר"ג מאחר ז עב לקראועוד
 תומד אמןלענות

 ויר ישראל של בישועתן כמדרד לראות שנזכר ר ר ברכוח חותמי מכל חותםידנני
 פ בלוג דחורד ככור כרגשי ק ושהר דדח4תו"ט אור"נ רו יד פ לוז דח כעת עמדםחלקנו
 ח תרע דד לסם מ"כ כמדבר ד תוסטע"ע

 גרינוואלר*( יוסף אכדדםרק
 זצללד"ר מררים רגד"צכלאאס"ו
 ודגליל( דנ"ל דק"ק ור-מ)דאב-ד

 ובעמ"ח כטאדמו רג אח-כ שד" זיל אויק מאיד מו"ר דמפורסם דגאק דרה1(
שו"ת

 אמו-
 תרפ"ו תשוי 1 ט נפ וש"א 'ושר

 צבר"ק ד מתחלד ברי-ד( פ"י ם חרמ"ש ז"ל רכשם ערוית כעל רבות של בגו*( יי
 הרמ"א כשנת ומשט תוסט לאכד"ק אגיו של למ"מ 4,קבל תר"ע בורות י י4תמא-4וזא
 שדם אבר שו"ת סח-ס תרפ"ח טבח ט"ו גפטד איבנמאדלאבד"ק



ק" שפיריןאגרדת
 כדדיג  מול ס זנדזפ ם בחדזפ מאתט עיה ס דדפ טנעד 4 הערד כ ה כתכתב
 4 -ז ו דבר תוך שם עוד ל עב ביי מזה דעת ז"א ת רא יא כ נשחקוסר

 נדפס עלה שום ת רא ויא וכך יזר גם חושש אשר ג כהד את בזה יהכריעויא
 משוגתו ן תל ואתו הוא אשם דרוג ננד דבר טגער י הר ס הדפ ו ח אולוגם
 י יז כמתנצי אי במכתבו רכתב ע נו נ יענ רנצרך נ מבוטשאטו דגאע יעב
 אף ברזל שי בווענטיל ך מהחס דעתו אהגר ד כת את 'הכריע בזה באתיא

 כבר 4 זז ש השי במכתנו עור ונם בקרקע יקובעו כך לשם יה מתחשנעשר
 מנער י רר ם דדפ אשר את עת ד ב שיא גדפם הכי כ ושלש ם פעםכתבת
 4 דג דגאת יעכ

 ם כול ך וא רוע ה ח והמשג השיחס תכונת עי יהעיד כ ג ד זהומעתה
 התחבויות אלו כ' כ כאיו ם בדרכ הויך אם ם סור בא אמונתו עללמסוך
 ש א הנדו מנער ל גאמט'יעב עי- חתם כ אם ו ד מעש המה פיתוהעל
 דוא השוחם כ ובע ק לה ובפרט ת הוד כתב ויכתיב לקרות וכ4 ולאבהמי
 וראו ן קסכו ולצעיר ס יהכע רק 1 ד הבעי הוא רעד הוא ם ומדפ ,חותםחכותכ

 לגיוי דא רעב יתא ם שההל אף עתו ד בית ' חג הנאון מבחב ס חרפ ך אנא
 נו ה גש א משקר יא יגיו דא דעב מתא ס י )ומשאחז כאלו כזב בדרכהלך
 דעבידא לתא בם אפ משקר הוא וכזה א בג נו שא מ אבל כנראה גש"א

 מעולם כלל ב% ק ת ב שם ן א כ א( פימתר( כבמכתב שם כ ואדא- (רגלו
 הייע בקרקע 'שמש עזם מתחלתו נעשה כ השוחם עתה מ"ש ונם ב(בהברזא
 דניחא מ ש רבנן מרשתק יאמרו פן אחריש אם הגה ק בהפאבר כןשקןטאוהו

 ראשון ראשון על בזה ב אש מכשול ר יחם ע"כ א דם כהודאה קה ושתלחו
 ת בב הברוא וראו שם ו ה אשר ם נדוי ח ת בעה ם נאסנ ם עד יאעידה

 כדרכם עתה בול ק ת הג את והסחו קעהו ת הנראה וכפ אז שר בולק
בתחבולותם
 נ מבראד המבוהק הגאון טקרוג זה ל ב שהש טמח בזר ק אעתוהגג
 " ואמר ג4 ע דיר עם דגרת י וז 1 דבר בסוף דיו דסקור עיד בוויען()כעת

 המקלק לצורך הוועגפיל שיעשו ק יהפאבר שלחו רטט שבפ ין אפרשרשוחס

  שום ה" שלא יתקן וצחי קאנה עמא זו א רק בזל ק ת ב ה" שלא אזסדזנם
 שמסך מהנרי חננת נ יטווה ה כת בעינ כסוג כלז ולאחר בוי ק ת נסקוס
 יעשה לכן כן יו אסר השךב רק כלל ק יהפאגר צוה יא והוא השויב עלהכל
 ן הב הנ"( הגאון כ מפורש בזה הר ימ מבראד הגאון עכ"ל הבנתו כפ הכת

 לעשות צוה לא שינוא בפירוש לו אסר וכאשר הנד נ הה מדברבחכמתו
 באסת כול ק בית שם ה" כ דבריו מתוך תראה עוד ונם השוחם רקבהפאבריק

 ומערערם אחר והיע לתקגח וצוה קטנה עסא שהי לק הדדה ,כ כתבכאשר
 לתקן מקרוב זהצוה

 היה לא כ שכרוב מקאלוש הרב של ת אס רוד הב ר כעזה גא תראוומעתה



 ,טם!י1טין4פג1טד1זקיח
 כקרקע יקובעו ס ע כך מעיקרו שנעשה )7( רר כ חוס וב כלל בר ק ת בשם
 כאשר ם שנ שבע לפג אז ששמעו פ סרו ח ת  גדוע ם נאמנ ם עד דה אעיגס
 כ ודש כזאת עשו מדוע ' רנ הקווחמ את ה וצייד הקדוש הגאון אאמירשאל

 בק נו א ב( )דשו והוא ע דגר עשה הכל רק מאומר ודע נו א דוא כדשוחט
 4 דווענט שקגאודו רק דע ש אז ד דג טנער ל ור סאתו שאיו ו כי4 זובדעכה

 ע"מ שנעשה כן יו אמר והשוחמ ר המכ17 ג הה אומר ועתד בפראג קכדפאבר
 תה ש ום זאז מכחשם השוחם ועם ננהו סתרא סל והנ בקרקעיקטעו
 הש כ 4הגד' לו שהשב הנק המכשר לההנ ששיחת נאמן )צרממלנא

 כ כעת ות אחר מקבי מ א ותר 1 א שנה עי רק אז רה והכש המק" עשאדלא
 כ ען ככה על דרשטהו אשר א ט של סחוסם הנאק ד ד וי יי ב דש יא כןעל
 יפעם מפעם שמן אחר רזה ו בדבר תהפך וככה ד עב 1 על וחד אחראין
 כ כ 'ולר מ ס ב עיתה  שמך  למ ואו דקודסתן נטהרה כבר שכתנתיהבמג
 ן  מג ב ל ל  בשביעות י משאחז )נגד המדומה בבור ל  בשב ר"ל  כרת  סורבא
 רק ראפ שם רש עפ תרחק שקר מדבר 4 ת ו  לרבר ן סנגר עשה שלא ןיד
 סע ז סי חךם ע בטוש גן פסק וכן ו דבר ק חז 4א טועח שהוא יומר נוקפולבו
ח(

 שנעשה שאומר חיו השוחט עי כלל לסמוך ן א כ דעה בר כל ראהועכסו
 על ש ש וספקות חששות מאר סיבר בקרקע לקובעו ם ע ק בהפאבר הברואאז

 הוא ע ז ם ח הדברי נו רב לדעת וגם בתשך ם בפג שביארנו כמו הלזהמקוה
 השוחם אסר אם וגם ל( כנ כך ת געש לא יבאמת כך ת שש אם גםפסוחה
 בנה מ נ שיט סאתכן ששסע אהר עהה רק הוא בירקע לקובעו ע.מ כך תשלעש
 יא מקאלוש הרב שי חתו ושי נאמן נו וא ם בפנ בתשר כבר ארת שבכמו
 ודע הוא ך הא כך למפרע נעשה אס שטה יו נתברר ומה סובה מהדעת

 כלל נו א וזה השוחם ידברי ן שהאס מה דק ם לפג ונעשה וטה "בתעיומזת
 חששות 11 א במכתבו אות מקודם לשאוף לו ה כונתו ה לש-י ואם לכנ

 ולא ל כנ ודא אלא בכחו ה אם להכריע כול ח כ ואח בזה דעתאיסור
 בזה ס להדפ ב סחו איע מצאת עכ9 ל וד חתורה כבוד מפג ז בב ךאאר

 הגאונים דת יד רעת בזה שאלת ונם התורה עפ9 וניטוק טעם לבררתשובת
 כאשר חולד היטיבו הם ונם ה"ו הזמן ופאר התורה שרי והצדיקיםהגדולים
 אשר ועד בעהי ממקומה זיו לא משעה כ כפולה  באזהרה הינ ע"כ  בוהנדפם
 בה לטבול אסור בראו כשרוחו 1 ם ת ריצו כמו וסם עץ של  ם  תקמהולא

 לאחב- ובפרפ נשיםסבילת
 מ"ב בגלילות שסה ם ויושב ם הטל גאליציען אנש

 אל ע"כ הלו סור א בה ן שא אחרת מקזה שם עילט בפרם כבר, שכתבתיכמו
 מקךה היתרס דאהטכח היבא ר"ל להסעים להכשיל בבצחונו הנו השוחטישיאכם

 ישראל ומקוה כמל כ נ והשגחתו חתו בזב עליו לסמוך בו אסון ואין כנד רהכש
 במהרה צ בביאנ לאורה מאפילה ויציאט טהרה במקוה צדה בעת מחטיעה

דדן
 שפיךא איעזך חיים בכ-



קיפ  שפיריןאגרות

 עא מונקאטש תרע"ג תךידות א הב

 ערית לנס עוטר ומנדי מעוז ובק ף מחר הגאת הרב ד דכבוד
 אבותק י ד ט[ ןראזענבו ר"ב חיים פשר ד מז וסו ח שההבושם

 ס שיכם '"' והני ן נווארדקל

 את ו ח ר יהת חיק 4 זח יד להצטרף איבי לא דנך קרתנם"תשובת
 וכמר בתחלה ה ש"א במקום באו מקרדב ם חדש אשר ס( הסת ך )להויהעגלא

 מסר ל זצ ק4ונער ש מהר ק הצד הנאון אשר רוע 1 כזר מהתחדשית ש ם סורא
 כזו בעגיה דו כע בזמט יפרוץ החיו כאיטר בראד בק ע"ז ממשנפשו

 טפר כתב בורת תחעה 1 ג ק זו מעבדא ם באחרת למ 1 ס ב םהמתחדש
 כ ם להשחה האמן'תמו זצל שאץ תה זד עד אהעל לק ה[ קע ס 1דנח

 ואנחת שמא בכתף ם טשא ד שאז המתם כיד מפג לש"שכ"תם
 סד מ ראש המה ההם ם ם ב ם בהרשע העי א ר בע החלל אי םהקרב

 חץ גלה גם ממלטהם ששע כ4 אחן תצלנה לש"ש ה כחמש אךהשפקד
 עצת למפר ך א לאשרו הכר בן חכם עמי יה" י העדע בדבר ךלהאר

 תא )צל( ארעל נק הטו טד נדו " סד וטעטם עתו זבן נהמתחדשעו
 יהם כח דאפעו מה בכל להם להתרסות האסור מדרכ רק ותוה אמתללא

 נפרדו" לאיטותס
 ותר טעיה ר ע א ה אשר הממל בערעשאז ר מע להם ח "הס וכל1

 רנים משרים הרשע שם הסשפמ וסים הפלך שרי ככיס יזכםמטחנכם
 בהט יא קראו אשר הנשרעו למ וב ם מת עקת שם אק עמז םעכבר
 סרח" מי "" תבא שלא צרה כל על בכתף מלתתאחבש

 ככדם 11 ם וב א כ זח ת מלהשח בפרץ ם ושמד נדר מעדר ות להתזכה
 באחלה תורתו שלוס חרש הזו דבר תטלי מעל

 ,פפירא היר-טצבי

 מחע תתי (הר י "סר טע*א אמ"ק ל ז ל מ ע=ן ד ימו ק"
 תרמת פט ש סטי פרק זל ויק ים טא דמרר חק מרט משעשרת
טמר

 אס של ספר ומל טדר קימררץ 4בךק מ"ת עשמ ,וט* לצד"
 תשע כמו כ" פי ת לחס מחס תחיוח

 ב"ו ס' ח-א מוחטא בשו-ת רביוז טאריכות כזד ים-שס(
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נא
 ינעה

 ישראיא, ?בית רבהמודעה
 סקוסות בב" 1 ח הם על ר ס נ מאמ בג ם נ מאס ם קר היאחב

 הם שבותמז

 ןשנח 4 הבע הזאת השנה כ ם הטונ ן ב נס ם העבר בטחנה קו4 יצאהן
 רטז ם ספר זה בא נמלא לאשר רור בב בודא ג"כ את וב גאויח שנת הוא זןתרם
 ם וקונטרס ס קטנ ם וספר שמועות דפיצו זה סוד ועל דואת ישגר הנאוירזמן

 וסב רוח קתנ ורצ דזאח השנה היא היא כ נאמשת בהבטחות קויותוקוי

 ו ח באמונה רה כפ מזה לצמוח וכל אשר ו ח עמי בת שבר עי ז ע דאבהעל
 1 ח ם וניכר ם פ הסע שת עי ם הפוסח ן ב מד וגם ם הפשוט עם התון ןב

 ובושת בעוים ש וחוד ותר רה כפ להם נרום 1 ע בתוהם קות הספברשתות
 כ ע ות האמת הקדושה האמונה מנגד נו שונא והתגרות ם נ דסאס לאהב" םפג

 ה כס אל שמע 1 'שסעונ ם רב בת בשער ע ויהוד ז יחכר ב כמחומצאת
המזב
 ושנה בלב נקם ום כ א( ע ט צ )דף ן במנחרר אדז'ל כזאת ת טראשרן
 ללב אוטר לקינו בן ש ר ת גל לא . בך 4א ת גי ייב וחגן ד א באדגא51
 ח ובזו ם ובתיקונ ק ב11ה זה מאסר נמצא וכן ת גי יא השרת למלאכ תגל

 כמוס סוד הוא רק הגאולה שנה נגיה יא בסרוס ון על 'סלאכ ואם ם פעםכמה
 ואח שעלה יומר אפשר ך והא ברצות ב ב בא ש הזמן לבדד ש ת בלבווחתום
 על שם חלק בפ ל חכו שהרעישו מה ידע גם כיל ז בעור ם ק צד אף אלנב

 שנח עי שקא ם טפרש אשר ק ב,וה שנמצאו ם חזמנ וגם ן קיצהמחשב
 התורה מעלת ון ט הודש ,מאסר יששכר בבג ;צ"ל נ זק קדוש כתב כברהנאויד
 באם מים הנה כתב ל"א( רכרה )ב כ א( פרט יך אגד ודנה בדיה 'טאוח
 אותו באמת כ כתיב ולא קר הוא ם בא בת ת והנה וכר העיר ונבנתה הנאוץ
 והזמן בהם א ולא וצדו ם מ רק ובאותיות בזמן נגבל ע א ב ב רקץ בא שהזמן
 הבורא סאת הרצון עלה וכש ם הזמנ כ4 נבראו ת בראש מי מששת נבראהוא
 מחליף אז ם כדא נם א 1 ה ואס לעוה', השכה אותה נשלח  או צ חג ישלוח שת

 הזמנ.ם כל רמז עי א קוש ן א לא סם אחרת שנה מרום משט ונשלחהשנה
 אותו ית' שיח הגאולה בשעת ובאמת ם הקדוש ם ספר ובשאר ק בזוח באותהנ
 מ נ שאץ סובן ועפיח "ש ע ג כת %א קר הוא ע"כ ם בא ם מ היה ואז41נה

 שנת שירי דדמון בק פלורסס וסדי תרס"1 רשש לקראת רכינו פרטם זרא(
 דטשיה יוצת וכקו ש וחח ג אות תפארת צכ' טפסר שלמד כיה בם ועץרינולד
 א"[ דפוס ם רושל ממשות לס]דנשמד



קיא שפיריןאגרות

 1כשנזכד בתשובה תיו הדבר באמת כ יהם רה מת ן א וגם ם הזמנ אותובכי
 'ח באר בפ "ת בעה שכתבנו וכמו כנו השנה אותו ש ת שלח אז טבטעש
 אלף והחית צ ר איף על כן ע ח כ דף ג קון )ת שם כ עמש ל התזה ע'דא

 יזמן סוד ו וק ד הום ן וא עתד ועד סאו בתשובה רק תיו הדבר כהשש
 מתום ת האס זמן באמת כ ם והמאוחר ם הקודם ם זסנ ם כספר כאותהנ

 יעורר כדי נתבו י ז ם ק הצד רק לעיתו ויא יבדו כוי כב ת ביבווחתום
 ובכתובים ם א ובנב בחורר ורמז תפלה בדרך הם דבר דעמידו כ ע םרחם
 וכמו סר שי בתשובה נשוב אם באופן 'גאו'ד ותר מסוני ההוא שהזטן נוזה
 ותר מאוחר יטובד ט ע4 הבאות ם שנ עי ם מאוחר ם זמנ ם במפר נמצאכן
 ימען כ ע בתשובה איא תיו הדבר ן וא ן הקיצ כי כסו משאחדל הב"תהו
 עת בכל ם גק רק קא י ו תרס זו 'שנד הטע4ד שנת עי כ44 נחשוב שיאדשם
 ן קיע ממחשב ות 4ה לא אני יז אחכר תמדטד ש י אעפ שנר ובכל וםשכל

 כ'4 הזאת דודעי

 םומקנ
 אתני

 מבע"א ש מהר ש קד ר ע ק דגה מרן בשם שמעט אשר
 משת שו בשנת ביהק רמז  שמצא עי קר שעא וצא" וב ר ת בשנתעל
 ודודי רכר" אז זכו ן תפתח נח 'חשנד

 שיא השנה בתחית י ז דה"ק
 שראל טצשות י לדצ יו למדד שדקתו הנאיד קנת כ4י ירוא השנד'חשזכ
 כלל לחשוב וחושיא עשו זאת כן עי חליה מכד כשלא והמת ב ת ררמכפ

 נצ .ביאת שמכה אוטו ובאסותת בא ש ח בכ4 , נחכה רק קאת השנהעי
 ה קורט ן קיצ ממחשב ות יה שיא ל חכו דבר ום ק יזמת ם ברתם בב

 תלו הדבר שאץ אי אר ן 'בג ונזכה שראל ביי בתוך באסת ת ז א'ישוב
 ברחמים פדותנו חוו שטו כבוד דבר ל' ס ברחם ה יעורנו כר בהויובדאיא

 השנה תקופת מסוכות פ והב ן ב וחותם הכותב הפעום ום דהרדבר
 מונקאטש פהקתן זיברכר יטובח נו ע4 דבאה ו תרס שתא דהאאתחלתא

 וירא. הירשצבי
 טדרשורנ ובת כנסות בת כותי ע4 זר ק ולדדכ יפרסםגא

 ועי צ-ג( )אות וח-ז צ-ד( גאות ב ות א( ס )אות מרד"ק תורד כדכוי עימ(
 שמעגו אמגס בזד-ל רדגריס בתוך ש מ ז( כ אוח  למשפט ם מאזי )מאמר יששכרכשער

 ם ורמז גו גדורות ן וקיצ ם ומג שאמרו ע ז וג'ו על קיוש צדיקים כספרי וי ראובן
 ודמדש רגאולד חמן רצון ית ר ש ם שמ רתמ לעורר שרוא ואמרו ו ענקודר

 בן בתהיר כ' כך אבא י לאב שאומוים באו"א( )רל בשו"ע שג ר ע ור ורמלשוכתווי
 בוד  שרדיבורהם ואת שגר על רימו בתורר כ בך ברף בב שגשמים לאביגוועהרר

 חלק כפ משאחז"ל עריך לא אילץ ומ בסוף כ אמרי  וכאמת למעלר ם  רתממעורדיס
 כי ובפרט ל ואכמ כמשל רמשילו נאשר ן ק'צ מחשב של 1 עצמות פ" ת 1( סזסגרררין



 שפיריןאגרותקמי
נב

 א ע ךעקאן טור מרחץ 1 תרס ראה ג וםבעד

 טדע סועה וש שגדל מעת בחדת וק החרף דדנ דדכבוד
 4" והגי וראי אבדקק ו ה בנעפ יחזקאי סוד ח שהבשערם
 תךה בברכת בה והע הקרשח הב בט צחקחבע דהגעטם

 ח ק דך ריס ד נ קתמרס המ"ח ביס שחסר ראיתי קצת ך כעטם אך ח"
 טמע דע באשר הסר ספר הה שלא ויסלהוי סו להש' והבו נא אבהחס
 לשבות צו מאקמור קרל אגש לדפצרת ונבת בסקר ה בום יכת דא

 דואר הב ע4 ת יב ד מ לשלח וכי הקתטרם אך ט הבעי הם ק בששמה

 תורתו ש דו דדו דבר כי בכלי המס ם בכה הטפריהדשת

 -טפירא היד-םצבי
גג

 עא מתקאמש תרגם שבם ה ב וםבה
 ראי יטר יכי אנחבר

 סדדותא קר ב ם דמעי הג ם הרבנ כת בראות
 ב תוך ק נאה ס רושל ב עזים .ץ" בת דש חרד דת'טץ רבד מעזברבד
 ה "צליה פשינאתע אדפרר נ רשכבד ם אלק ש א ק הנה מרן כח"קופרס
 בלע אתן תם ח מצי ידבר ד ולכתוב ז הסוכ יוקשת אמק יא ע"כדו'

 כולתו כפ א באו תן י כת 1 שהראו ת ביה ושנה שגה בכי ז ע כ רחמשה
 לבא מכר זר ובעות וכן תרד תצא מצץן כ דני בה רש תת סוטותיחק

 דחי מ4" יאורה לה סאפ ךאנו 1 צ גו את בב ם ררטי בת"כ השםלחצרות
 במהרה תברך שסו וכבן ק התוה בוטת שים גאית מ לסי הדוהחשך
 כ בכיל ם בדחסדמן

 יטפירא היקשצבי המי ~ם הבאעה

 תבעה
 תושב עפרם מרך מהלה כפ אש ע נדב דעדס הקרםטמב

 ח9 רשתי ואם לר רטע

 חק אמרן רב דם רן ת א רב א= רקץ סרם עם בטף כ דח פ ק רזך מתףניע
 ש עי אלו ק דזוד רבדי של שיסמכו מד על לדפ ויש קיצץרסד

 ד דגמו חתן ןשד באונגוואר דוס"ץ ל ז יאלף גרשון רגסדיד של כנו רא(
 רגאק של וחתנו תרס"1[ חמת ד כ נפטר וש"ס שז-י קיצור בעל ל ו גאמפריערשלמר



ק"ג שפיריןאגרות

 קנין א ה רבר בכסוח חלק וא א לב ות ולה ויתמיך ע 4ם נקשתיערב
 הנדוי יביהס"דספרים

 ס משג נעולם טובו נודע אשר ק"( דפהק
 שי דו ח י עולות חד כאחד ותמיר תורה בו ם שמנדי 'מקום חד ד ותקדמון
 ימם ת בנפ מה תם ה בתורת 'הטת קן בו מצאו תורה ותומד ש תעוית
 עמדר ספרנם ן קנ החבורה אשר ם ודאחרונ ם הראייונ ספר לזד ודרוש להזל

 ם סהדכר הזאת  תחבורה בראו ם הספר טקנהו קח והספ זלסחסהימנן
 יהם ות יה מרבנן דצורבא ברם הנ ת בוש" ברכים כחזק זוק ח ם כהצר
 הלקו ה זוז יצדקה נם דו תן 4 וא מכוש כקשה לשון נא כ ע צרכן כד םספר

 ת שוע גרוב נו ומפעיות ע ד מעש בב" ונתברך ם דרב ת ות ם דאבבמצוה
 שראי כלבכיח

 עא מתקאמש תרםט שבם ד ג יום אןבאעהח

 יספירא מ הירצבי

 חותה של ם רכחב דר מ רוא טאלטשווא ק אכר ל 1 ק גל צחק אכרדם ר מודמפודסם
 סק וג ן חול ס עם נצחק ובאר ח ג צחק ד חשן

 ן קנ דחנורד ל 11 ל דג ספרים ן קו דחנודד ותקנות קו מרקדמת בזד ק נעתא(
 ודברור ק דגר ר אדמו ע" ר תקפ כשנח עור נוסדר דגדיל דמדרש דכית מפריס קקות
 וער אז ומג מונקאטש ק רק מ ור ר אב אז שד ד מלר מדינאב אלימלך צבי דמז
 אשר דקדושר עכודתד מלעבור רזאת "בורד פסקר ולא חדלר לא שנד מאר זדעתר
 נצמדו אשד אהדי וכל לממרר לד שמד אשר תר מתכל טרד ולא על ס לדעמקכלד
 ואמצו תזקו דם אחר באו אשד רדודות איש ודן דחנ1רד סד מם ואד אותם דןאל

 רארוך בגלות ק תגד בדק את ולרפא לחזק ד לרבד ם רצמא כל נאמן ן כמעלתות
 ס ועומד ם מוכנ ום ר עד וגם רב דון בעד שונס ם מספר ספרים וקנו רזידמר
 קכועית תקנות ורק אך כטף אן חש א לבאו דלמוד לתכלת יגדול ד רםכב

 רחנדגו מנדליר וכל רזאת לדחכורד ד לא עוד רממשלר ע ומקרמותויוהלטות

 מקרר דע דא ם חהש מנדגיס ישנד שנר בגל נפשו אוזח לם א באו ם שוונמנדמם
 זעף עירד ער רבתן את ותאכל ד מידם נארז שלדבת נפיר ג תרס בשנתאשד

 אמעשראנץ י ע ם מובטח 1 ד ודספרים ג( תרס בשנת רנדיס ד בידם סגלתכקונטרס
 ן שא באמדם בדסירים שד דדתק אח מלשלם לרשחמט האנץ דאסיק חברתורצתד

 ננחרנו אשר דחבורד מנדל אנחנד קמנו לכן רממשלד ע ם ומקו קבועי שםלדחכורד
 ת כלל פד באס אוחג( קבלו ד אנש וכל דללו ההקמת וקבענו רזאח בשגר רחבודרלנדל
 בכל ס שונ מנרגנת לעשות עוד צטרכו ולא ועונד עת בכל דחכורד כל שק רם פועל
 ות קדמונ נבשרס ושנדשגר

 פ תר דקודש מלאכת כל את רעועים ם דחכמ כל נאו 1 לסרר א וםמונקאסש
למ"ק

 הנ"ט קר ל ]עג רחבותםנטרלי



 אספירין314רדרצקטר
בה

 ראש את תשא כ נ וםבה

 שוכבים וכו אבד'ק ובו הנאון הרב ד דכבוד

 ד ד מכתב ת שרא כפ ותורתו ה כבוד טפנ ב להט ודננ מכתבו עטחג
 ד כת וכל ש כתבו אשר א ם לא הע טאד וה סאונסדארף ם רטפורסמ צהעה
 בשרו לרב דשיימם עניכם ושארי מורינו מורה ולדקרות בקופלתו הרבנותינהר
 ראה ומ ו ה ע במד-גת הדור וגדול "זקנ דרבנן רופ בצ מצמריפגא אננם
 בעד אס טהאמת שנו ולא בעולם נגיעה שום להם ן שא וכנודע וכו ם וצאאיו
 ועד אן מג קהיתכם ויטובח בם נ בעג ם ובקיא ם ססוכ והמה דעלמא חילכל
 ם הצדד משג שנבחר חי ש חחם,ט נ הה כתב על נשענם רמה ונםעתה
 רק בקהלתו הרב הוא בוודא כתיה אז הכרעתו פ שע י נ מאד להגאבד'קשכתב
 זה אוים זה  זכות ככתר  שתמשו ם ושנ רנ הוא נ הרג סו נ יטרם לוים"דזסיף
 כביעא פשום דוא ע"כ וכו בק רב והוא נא וטד בודא ה שכת ו ידברפשום

 בראו ן דנהונ ם בזמנ ם ברב דרוש 1 נו מור טורה קראורו שמעתהבכותחא
וכנכון

 לשום מבוא אזן כ דעת נם דעת 'ה חח במחשבה מעלטה סוףוהנה
 קהלתכם החלוי אי הקרובה ר בע חננ כ אחר באופן ות בפרט ן העג תתכל
 בטח ותר ב ובק ח"ו ם עכגד ם רב ס חכם ד בתים דה וחס נאהקדלה
 אמת תשל תכל לבל פרוסה כז"ן חח כם מעד טעטז האיר ביהעננכם
 לחנם ויררו תו והם קנאה, מחמת ירדפו לצערו ה בכת נהרו אשר רק קריע

 דעת דעת ת מ כבר ובתחלה ותורתו 'ש 'ט ולחי" שראל ב מחרקתיהרטת
 והמח כם במחנ רב מיקבי בקרלתכם למחות א ב בשום כח ן שא בעה רדת

 חדו גפעסמ כשבתת כ עתה אעד חאת כתה בקבלת כהייהעשו

 כטד ימען כ ד כשוד ם 'פג חרט ז זאת 01דקאמר"אן קאמזטעבצענטראי
 שבושת ד משך הרבטת נהי לא ה ת כבר אשר ו יצ בפעסט אהקם.
 1 יצ מקהלתכם ם הנבחר אנש ם קר וה שבקות ד ער גדי ותר השאתם
 א הגש הטמר נ הח רוש בפ אז ד הנ כאקך באשן וק ידגר בפעסט טדסכ

 יא וותר גדי הותר באפס רק שבתיה הח גם כ נ9 פדאג%למחרא
 וסד* סובא שנם זמן כבר עברו ועתה ח ש שפן בבל אחד ום אפיותסוך

 משפס לסג הדבר חך שב 1 ח שדכם התה לא שטניות האיו הזמרםכי
 עי )רק לאחור וחית דבר אסרת תא התעה וחכמי דדו קנ עפ קתוה
 ה לכת העטרה וקרה כמכר( מתגה כפי ונתנא רוש בפ אשר הס קצרוי
 הרבטת של הגבורבכל

 שהפסטץ מה יהשי"ט מקים סו ק אחר באד לפג כם שכעד תבעו"ם
 אך כ ומאה כר נ רב מי אשר וצא וב רב בעדכם לשלם הפסק ,מעתאחגם



קי" שפיריןאגרות
 בכל ולתבוע א כ %בוא וכף גחנם כזד באופן נזדקק ואם ם מבקש הסרתואנה
 עולם בו תר 1 הרבנות מלנהי דקהלות רבני ר ב מנעו אז עד וב גה המדער
 ולשמור ילמר ילמוד וכה 1 ריש רום ה וכת בישרא4 כזאת ה חד יא 1ח

 חף. דברי ק ספ ו והרחבה נחת ברוב הטוב כחפצו מנוחות מי עי ולנהלולעשות
 בעזההת האמת ס ודע 1 ןלהסב

 לו שידם ואוסר גי בם שנהנה התורד ונכח .לומד התורה יכבורהכותב
 דבר אל אר 1 לבג ונזכה שראל בכ%4 ט וכ והצלחך קהלתן ולבגועתירתו
 רבה באדנה תורתו מזיום דורשאוהבו

 שפארא הירשצבי
נ1

 דביהמ"ד ם קר וה ם רא ה ם ר  החס ש אנ ד  דק כח  אגקוט אנאאגם
 אשר בכי והרווחות הציתות במת על עיו ו עמם ר ה יצלו קודדקיויו
 נ ע ותאזרנה כאן שע גדויות תקטת כ ה ב בראות לב שסח ומאודפט
 נזכה עד ולדורות לעד ס וקחמ נים וטפנ ומפז ם נחמד ם ודבר אותםבקרא
 ברחמים ב ב עולם קון ות ות גי ברן%ק

 מתקאסש ק יפ ר עת רשבעוה ח אם בהערתך ד וםבאעהח

 יטפירא היריטצבי

 רתקטת ל חא(
 צ"ו קלתנתאררין בק"ק רקלותתקוות

 אח לחזק  דהאספנו י4"ו ק"ק  רפר בקליו סערר מסח מתפללי  מטר  חתומיאנחש
 אשר החסידות דריי רעפ"' רתוד"ק עפ"י מייתו  רמסירות קגועוח בתקותקיכוצינו

 ים ואלו 'טליט"א דורעו צדיקי י עפ אצלינימקועל
 דע רגרולם עם דקטנם בתו וגר ע א לר"ג מהב מחבורתוו אחד כלא

 ו ח "דיצות במלבוש אותם לדלביש ושלא ת ררת- משד בדח ודיראר רחורר דרכעפ

 אחד חלילך ואם ראוזן סוף צר פ לכד דראש פאות ם וקטו אפ במו גם גדלווש

 לא ואם ם ושח פצם רכך כלשק חוד ב חו לדוב אחו כל על וכ דח זר בעמן גדרפרו,
 סריצות של מלבוש  גקרא מלטש ואתר בקליו אס מלדג גז ולמחזת לגעור וב דחיצחת

 כ מב א לדנית וחלילר - ד ו נאות לקמן דטווכריס ם חנם ד תלם חמשך  ידונו וע

 ו ח ובתולות ם בחור כדיקור לרקד ש ומב שודל בטאנץללמוד

 או ]א( שיטעל שקורין נכריח בפיאד נשים לעזרת לבוא אשר לשים אמהיכ
 וקומות לרזכרח גגון בעלמא באקרא אפ טש קאפעל או ט ד שקורין ]ב[במצופת

 ס ש חשודת ת ובשו ט נ ס ח"כ ד 'ו חים רבדי ח בשו סור רא במבואר]א[
 עחק

 טה היו"ד צדק אב, ובשו"ת ל ס חיא ד ו ח ר כשויה כ ג סור דא כמבואר]כ[



 יטפיריןאגררועיכו
 גדר תפרוץ אחת אשד ואם ודעת נד שא למ סור דא ע לדוד אשד כל וצריכדוכדומד

 ר אות ל-מן רמנואר נפ לעשות רקלויז מנדלי על וב דח אד ל דג שחץ בגנדותביא
 לס צבור ן נ ד יח ן נ בקלויז זיטץ להציכד מקוט ר לדשכ ישלא לסבור שלאג
 או תער ן כע ם במספר אפ זקנו מגלח או דרננן סור כא אפ ו ח שכת מחללשווא

 או שומעם מאז או כקוכיא משחק או בדת שלא דראש פאות מגלח או וכדומךכסם

 אצל או כחנות 1 מכנ אחר שמתן או מנן ראאר געגע א שקירץ שערד מגדלתשאשוש
 שדוא ממד ותו 1ד[ רען שסוד מכרו אחד שנוחן או שכת מדלל שרוא מלאנךבעל
 אלו ולכל א כפררם רד עב לעובד לאשד כחו אח שגותן או דמדיזד מום נ י עפמחויב

 דקלוז ממגדל לדות לדם ן עם ש ומג דקלוז בדנדגת דעך כ ג לדםאן
 רמתארס מאלו עלא עכר זטץ" מושב מזם קע שככר מאלו אחד 1 אסחד
 ואם רעוד אשר אח ודששכ1תק דקלוזלדחחת בדמרל חוב זג ב אוחלעל

 רו שב מושכו ומקום ז דקלו ברנרגת רער שום לו ן וא נקלרז חזקתו אבד אז ח צלא
 אז שוב לא כ אח גם ואם דדעד מדרכו "1נ איי מר חם שנד משך עד דקלוחמנדל
 אשר דממך לו ירבו ואז מרשבו מקום את למנוד גם דקלות סנרל נוד נחתרדשות
 ומענד טענר 'טוס זר ;גד לו ואן כעדוחס

 ועות כח שום כחוו תובא לנמז11 אע כקלות זטץ" מושכ מקום יע קרש מר
 נטל או לאו ואם דאלר תקמח עפ עצמם מנדמם אם דק אנירם חזקת מצד זבקלו
 ים יין יעיו;: :מ:1

- ת  

 מחדרממןיוסעד יתש מז חן אשו

% מש ש ח"א דקיש %שק ם עחכ 1 ד ז דלו המגת ם הס דפו  דנת 
שכלשק ץ  רק דמו נ נ עם גם נו סדכחם רדמהר רכשדם דאנשם % אשר 
 ודש רק אחרת נלשק לרבר אסי נשם בעזרת אפ נדקלהז ומב"ש ור[ ודשנלשק
 כחו מאמצ בכל כדבר למהות נ סחו אוב

 ענש נרי רצ-ךק לעת טבל שלא ברם רת לס ושלאלדד לריי ש"י
 לדוק עי,חם כיס טבלו רנדנם גם -- ארצהט אפקו ט וובשבח
  מהנד ור א מכח או שכממק ברבד דו לחב אדם ן ב ם ודבר דץ ר ש זרק אםח

 לעדכא" לך ש ש ד כ דשות גל לערכא" ללך אסוד ומומר אוע שנהשנס;
 נל

 זכוי אגר -- ד נ רפסק ם ק %א ילך או ת לד ללנח אבר יטלא או -- ד ברשוח
ברקלרז
 עלו "-נ שלא עג אפ בקלוז בקבעות ומתפלל דללו כתקר שמחזק מ כלט
 כאחר דקלוה ממנדל לריח וכל ותם דקלרז כרנרגח ו-עי לו ש דקלוז מןמס

רנידם
 לשוב רצו 1 דרכם חקה 'ט ער מקומם שמשכירם דמבואזים אלו כל יימןאם
 דאזש ס ד חס ס חכם חלמיד יפג כפג ר דות חב דברי וקפלת תשונהםמררנם
 דם יוד דתקמת ן כעז ספק כל תם רקלוה מודל בחרו אשר ז דקלו מאמומעשר

 לצמרן ץ ת לצאת שעק תגדל ס דגש רחו שלא רחת"ס לאזדרת לחוש צחךה,
 1 ל ס ח ראו ס כר כמבואר מהדארעהיחן

 משד נדדכ ועהן ו קצ ס מ חו ס וב"ח ע סי או"ח ק ש סדר"ם בשו"ת עיףי[
 1 ס ג פרק אתרי פ נדמם ונחית טקט רס1 סיבו"ד

 "א ס כ " אדע"ז ס חת נתווית תא א ובן א נ מצוד לאהן ג כסם כמבואר3ד[



קט שפיריןאגרות

 תו 'ד אפ ויי, ותקמו ,צאסעז אמרם מצא, אס"1נונ,תדסס'א
 ואפ רמיעוט ננד ררוב בטלו עוטא ים מיעוטא יד ברתקמת ורמחזיקים ררובארובא
 רק בקלוע וזכות ריעד שום לדעוברים אץ "כ אעפ ענים 1 ח ד קים אמחזמיעוט
 ד מ לא ותו רדוא כעת מושבותס בעד תנו אשר רממון לדםיחזרו
 באופן וער עולם ער אחרינו מ ולזרע לע קבועות לתקנות עשינו דאלד חקרתב
 כ ידור וגדול חכם יוראות עפ אפ דדו" כל לשנות ס יבא לדורות רשות ליס ןשא
 הבננו לדטות סלד ע בעזרת יד ת ורש לעד ם ונחמד נאממם ימים וק שריריםדמה
 תמוש ולא מ אבות את צור אשר ומשפטיו ו וחוק 1 מצות ולשמור 1 רדכ בכל ללכחאליו
 א בב צ עבנ נו זרע וזרע נו וזרע נו מפותורד

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

 מאיר טץ שט אל רז"וו וויל סי שרגא משר סליישמאן ישראל ווייס חייםמשר
 ם ח יאקאכאוויטש מאיר מנחם גראס רכרן ישעי וויערער ראובןשפיטץ

 נתן עסטרייכער אדרן חיים סריער יורא שמואל מאגדעל יקותיאל חייהפליישמאן
 שווארץ רבדן זעליג מנחס כ"ץ כצק  רירש צבי איימער נחלייאקאבאוויטש

 יצחק ידורגו גרינפעלר יעקב כערקאוויטש ץ כ זאב גרלי פריערסאן כ"ץאבררם
 גראס אנרדס נר סר גולי  טוב פרייגד ירושע ישטאן פל נדל טוניגדגא
 שעדגסעלר סג"ל דוב טוב גראס דברן ירודד יקותיאל כלאנק מיכל יחיאלרכרן
 רכרן שאס בנימין ריילסערט יצחק יאקאכאוויטש יצחק יאקאסאוויטשאלעזר
 מאיר וויינבערגער רוב ישכר ווהס ישעי שאטען רברן אררן יצתק ווייסרוד

 לעמיל ן קלי כ"ץ צבי מאזעם מענדל מגחם סג-ל פדיעדמאן דלל רלוי*ריעימאן
 ארדף יצחק סאנאוויטש ש שמואל אפטדחכעד אדי משד ין קל משדטאלער

 רייך אלימלך פנחס גליקליך מנחם יוסף קרויו סג"ל חיים שטעון*ערלשטיין
 ירמי *ריער עוזר לאנדא כ"ץ מנחם חיים פראנק יעקב שמואל לעווי יצחקמשר
 ם ווי ליב ארי שאטטען רפדן שמעון איצקאוויטש אגטשיל ברוין נחמןווייס
 כמו"ר נפחלי טש מאשקאוו אחיעזר יצחק עסטרייבער אברדם קאלמאן יוסףיצחק
 ים ח ישראל מאנדעל כ-ץ אלישע יעקד דאגציגער מין כנ שמואל כעק רכרןיודא

 שמואל אברדם יזענכערגער א צב עזר אל גרינוואלר מאיר ישראלסאמעט
 ווייס יחזקאל ראזטאן ירושע שווארץ בער דוב רייך ידורך יעקבוויינכערנער

 יצחק אכרדם קלהן יוסף אסרדם רוטש יעקנ חיים לערנער מענדלמנחם
 מרגליות כ"ץ יעקר מחחי טש מאשקאוו יוד 12עגפעלי סג-ל "ייםפריערמאן

 משד יאקאבאוויטש ציון בן מאטצען יצתק מרגליות רכרן רור קלהןרוד
 חתם נראט ישראל גאלעט סג-ל שמעלקא שמואל זארגער אברדםקאסירער
 יצחק רהך צבי חיים בערנאטד צבי מנחם קליין יחיאל אברדם ייייס יוסףואפיטץ

 יאקאנאוויטש ארי רוד עלינבויגעןסשר



 יטפיריןשגרועקנח

 הב
 ם וגעש ם הנזכר ם קר ה היקרות התקנות ת ועג קראת ~כבאישמחת

 ותקעת שם אשר משניות והחברה שי ד הס כב נאנאש רמפוארר רבע

 שליט"א דורינו וצדיקי מגדולרמכמות

 סגעט ק לפ 1 תרס תצוד א וםכד
 איע

 ד רא רמופלג דרבנ אדוב הדידככור
 גראס נ"י דכדן בנימין דסו

 דחקנוח לידו שולח רננ דאחדש
 ומאי דם על ער לשי ל מסראשר
 ליראד זר לבכם וד' 'תן רם ננ כערוטבו
 ם ולק ולעי2וח ל27מור ם מ י כל דאח

 חסומם ו כח ץ ואם ם אונ כרב דמצוח
 כמת על רככו וולמעלד  למעלרקרנם
 ק לצ לעלות מכד עדי וכרכריצלחד
 תקננת ור א ועל כמררי כימעונדמד

 יךך:ד:ן:::: : וי: :ן:ר:
 כחורים כריקוד ליקד זככתי כרז דכ

 מרסאנץ ללמוד ששולח וכפרטוכתולות
 את ד לדזד גם ף לדוס ש ז באותשורל
 לדוכן לעלוח ס שצריג כוםדברנים
 בסי כמבואר כס-זד לסכול בבוקרשילכו
 ף לרום ש ח באות ע סק א במג חקב

 או ת לד ללכת אבי שלא טכ רולבאר
 דטונ ור ד ב רפסד ס ק ולא'לן

 "ייי יני ישי:2ן1:7:גיבבי
 טייטלכוים צפי חיים נאדבד ש רויד

 דנ"ל קאכר

 ממג בקשו רקלות שאנשמחמת
 אנ שגם אג כותב לכן רעת גסשככתוב
 אחד שכל ומרדאר לדחקנותמסכים
 ו יד רללו שדחקנוח ראו 1 רקלומאנש

 כ וםל אוי 1ס י יוצרי ימען " ייעיי":מ
 אדו-

 ר חרס י מב כ קדושים

 דאלבעושסאם משו וק ,י5
 נאתא ש קאבדק

 חנעוד
 כלו שק ל דג תקנות ד ג עלמראד

 ם דמחסלל מעשר ואנסר ם ד חסעלידם
 נח ע' ו צ ר קוו ק בק אשר ונקלו
 למכין ם נכוח כולם ם ומצאתכרם

 לכל להא מ למיגרר דעת למוצא שריס1
 ולחלל לדקל גדד לפרוץ רדעת קלכואו
 דנ-ל חקנות ורארים דותא דחסכמיל

 ם נטוע כמסמרות מם ולקלאשרם
 עלידם בלו ק וכאשר מוצק בראלחוקם
 ולעמוד נדר לגרור ל דנ תקעת זרעםועל
 אחד שכם לעבודת זכו כן דפירצדגצך
 לקצר אל רקצר מן שדאל נדח' בוץבק

 רנר בגילך כולנו נשמח ק בידםוכעכורת
 א נבוריצר

 כדם וח פ ק עש חוטטכאעד"ח
 ק לפ ר עת ניסןנ
יצ-ל 3רי3וואלי עמרפ ד בלאאמו משדרק

 כאות אות ו 'צ נאנאש ד ק ק רפד משניוח דחבורד דחקנות רעתק י כעודא(
 לאשר דנח הוקד נכל וללז דתקנזת את מ על שקכלמ נור מחים מ חאנחם
 ם מדוע גלרם 1 ד נו לפג ד כבידם טץ ז מושב מקום ח קני כעת גם ר פרט בכלולקים



קסם שפיריןאגרות

 מושבו מקום את ואחד אחד כל 11 קנ בדתקמת רמנואוים ם דתנא ולס דללו דתקגותכל
 אחת על אף שיעכור מ וכל מדתקנות שדו כל זוז אפ לוח רשות לנו ואץ דככידמ
 בפ רק נר רמד דו, עפ ורן דת עפ דן מושנו ומ-ום ער תכ שום לו אןמדם

 רם ואלו פר רכתוכם כרתקגותרמכואר

 ם דקטנ ב וב ע א ג לרוי ם ולק ~קבל 1 על 11 לחכורת מתפח אשר ואחד אחד בלאן
 שלא א( ת דוד 1 משר כדת דות ורתם ראר זד דתורד דרכ עפ רע מ רשולעם

 דקטרם על ם דגרול רם בג על לדשגח כ( 1 ח ופריצות שדץ במלבוש אותם סילדלב
 או 1 מבג אחר ח לדג שלא ג( וכרלכר כדת דאוזן סוף עד פ לכד רראש סאות גרליש

 ד( נר דמר חוק עפ ס שמדו ממד ותר רען, ,שטור ה חיצונ חכמות ללמוד 1מבנות

 שלא ר( בפררם ות צוג ח חכמות שם ם שלומד בד לה2 מרצונו ו בג אח לשלוחשלא
 ין י ח וכתולות ם כחור קוד כר ליקד כ ומכש ערל בטאוז  ללמור נ  מב  אחר הלרנ
 אחד תן ל שלא ז( ל ר נפדדס רות עב עונד ת משח ש לא לאשר כתו את תן לשלא
 שכה שמחלל מלאבד כעל אצל או נחנות ומבנ
 למעלד ם דמכואר דדברים מן כא רגדר את פרוץ נו חברות [ מנכנ אחד לר תל אםנ[

 וסר לא נאלד ואם ם ושת פעם רבד בלשון חו לרוב אחד כל על וב רח אז אבאות
 רצונו עפ שלא רדכר תברר 1 ב כ ע רוא רגדר פריצת אם אז ררעד מררכו שובולא
 אל ם ררע ב כ אח א לדב שלא בו ולגעור למחות וב דח רללו ם רמעש את םעוש
 רדרך מן סור בעצמו דוא 1 ח או כזאת ו כנ ם עוש כרצונו ו ח ואס מד פג דרכדמ

 לקמן דמכואר כפ עמו לעשות ד רברס מגרל על ונ רח אז ל רנ א בחקנדדמבואר
 ו לדזכ כגק בעלמא באקרא או עית בקב דן ם יש לעורח לבא אשד לשום אסורג[

 אשד ואם רוס שקורין במצנפת או רארשהטל שקורין נכרית נפאר וכדומדנשמות
 א ר רעוברת אט אז נ לעז שחץ כנגר או ל דג בדברים וחבוא רגרר את תפרוץאחת

 1 ח ואס צאו לר ולאמור בד לגעור ד רברמ מנדל על וב רח נו חכורה בנ מגשלא

 לקמן כמבואר עמד לעשות רברמ"ד מנדל על וב דח אז א ר נו חכורת בנמנש
 מן מעשר ואנש ם ר חס ם מ ושל ם רא ח ח ם אנש ג לבחור בור רצ על וב דחד(

 רתקנוח על ח לרשג דמשמר על עמדו דמר ד דנרמ מנדל קראו ודמד רקלר?אנש
 רת מב גי כעג ד רבדם עגה כל וכן דם דונו כתקנות ספק בל וגס 1 " בטלןשלא

 ד רם פ על רוח חב דבר קבלת ובן םורשכרת
 ר בבדם טץ( )ז מהרב מקום ר לרשכ או למכור רשות לרם ן א כקרל ג ומנד ראשד[
 דם ואם ד דבדמ מנדל מן רשות נטילת בל דתקנות כל ם לק רוצד שדוא ש לאאפ
 ר ולרשכ למכור לרם מותר אז סוסב
 ברשות אפ מושב מקום שום ר דלרשכ למברר  רשות לרם ן א דקדל ג זמנד ראשיו[

 ש לא כ ומבש ג כ א באוח דמכוארים דחקג1ת ם מק נו א אשר ש לא ד דבדמממל
 מגלח או תער ן כע במספרים רק אפ זקנו מגלח או דרבנן סור בא אפ שבחשמחלל

 שעו משיה שאשתי "1 שמעג ס"; "ו סוג מש"ק או נרה שי" ןואש ארת5

 מקנסו 7 ולת"נ ימנם נשיה יו ן " ו 72מ מו"נ סקוס ,;7 ננד אשר ד " תן1[
 רשות נטילת כל מקים נו שא ש לא כ ומבש דתקגוה ם לק רוצד אפ אחרלאהצ
 אז מי סב נולם אם וד ד דברם מגרלי בעצת שאלו ודם ד רכרמ ומנדיגמשאקף
 דוקא דללו רחקנות כל ו על שמקבל ש לא מקרמו ר לדשכ או לסבור לומזחר



 שפיריןאגרורנקי
 מושב ברמקום לזכות 1 ורש או כע בא רקונר שי מ ושנ ם מ אריכת לאחר אם יכןח[
 רשות לת נט ב4 בדמושב לזכות דללו דתקעת כל ו על יקבי רוצר אפ רשות לי ןא

 כל ו על קבל וכן מז סב דם ואם ד דנרמ מנדל ובעצה ד דברם ג ימנדמראש
 דחקנוח מקים ע שא או מו מב לא ואס בשלום מקומו על יבא וכל אז ל דגדתקמת

 אשר וכסף אחר ש לא מקומך אח מכדו דקרל ראש אך בימקום לזכות וכל לאאו
 ימענד טענך שוס ור נגד לו ן וא ורש לר תנו בעבורוקחו
 4 רנ דתקנוח מאלו אחד על יעבור ר בבדם מושב מקוס קנר שכבר אחד 1 ר אםטן

 אבר אז ח צ לא ואם דעות אשר את תקן ו שוב ש בו לדתרות ד דבדמ מנרל על ובדח
 ראש שכרו מושבו מקום ואת ר דברמ  בדנרגח דער שום לו ן וא ד דם נבחזקחז
 1 על לקבל צרך שוב ואם שוב  כך כן ואול  הממר שנר  משך  על  רקרלומיךג

 ז דקלו ג ומנד לראש נתדנד דרשות או שוב לא ואם ר רבדם מנדל לפג רדת חברבר

 י, נ, ש ואו ימריר נמנומו ""ר ש י% מקתל "תימנע
 דנני %"

 נוגפו 7"1 %שן

 סוגל שאנו מ נהוי אפ 7ה'נ7 יפת ייון7 שיא ו7 שי" ,יימס יתז %,זיז(
 לו די כש אפ תער ן כע שלא מעט רק אם זקנו את מספר שדוא או דצורךלעת
 וכן דתפלד קודם ע א טבל שלא איש כד דח לפג רד ל וכל לא ט ו 1 ובשכת צאר

 סני, יניתם ינן ס 1נ1 נשו" 1"נך י5, רך י% כני" נמאן מינת ::ךו::

 רעם אסף בעת וגם דוקא ש וד וכתב גלשון ם נכתב 1 י ד דבדמ ורנרגח ם רפנקסא[
 בו ם משתמש נו נח ממד ם דכשר ס דאנש כל אשר ורש כלשון רק דברו פד אסאל
 אמורים ם גש כעזרת אפ 1 בדקלו כ וסנש רזך בלשון רק דברו ב ג עם תם כבוגם
 כחו בכפ למחות כ מחו א וב אחרח בלשוןלדבר
 מם ו עי נקצב שלא ען אפ ר בברם כקביעות ומתפלל דללו תקנות ק שמחו מ בלב[

 מן כא ד דברמ ממגדל ות לר וכל 1ג0 ד דבדמ בדנרגח דעך לו  יש ד דכרסמן
 ס דדנג
 רובא 1 ח ר אפ דליו דתקנות נגד ם וצא ם אנש מצאו ם דשנ ברכות 1 ח אםג[

 ד ם ק דמחז עוט רמ אפ דמועט נגר דרוג ס כטל דמעוטא מעוטא 1 ד ם קודמחז

 ",וו י מקומצתן מנוו וק ן ננוס צגות יעד שום ::עבורים נ;2 %: ?:מנ:

 ן שא באופן וער ע ע אחרינו 1 ולז נו ולזרע לע קבועות לחקנוח נו עש דללו דחקעחד[
 וגדול תכס דוראח עפ אפ ל דנ דדברים מן ד ב לשיוח ם הכא לדורית רשותלרם
 א לכאן שיד ע בעזך ר ודש לעד ם ונחמד ם נאמו ם וקים ם שריר דמך כדרור
 דאר ול 1 דרכ בכל ללכת ו אל נו לבב אח ולדטות וככבוד וח כד פרנסך וו חבורתמאנש

 חמוש ולא בארכך רתורד דבר כל את ולעשות לשמחי וללמר ללמוד ם מ ד בלאתו
 א בב צ עלג ז ח נו זרע ומפ נו מפדתורד

 ?ג יץ יייסי?מתימקינין"ץ:ןדי
 ס%י'

 ס " יי ימי ש5 ס " %נין יי 1

 ק לפ ב חער ד את לדרוס ותלך לס כ ום ל אור ום ד בער"ת זוע
 טצער שפ ם ח אבררם מערץ צב דוד כ נ צחק ריטש משר ם דחתומשמות

 מנחס סיס ם ת שמואל ד-טש בא עק ראסנער דנך ן שסער שלמר יין שלמ
 נדל משד ד נ המדן שלמד רק פריעד אנררם דק ד נ חיים שראלנלרכער



קי" ששיריןאברות
 האמור בכי ס לק ת  לעש ישמור יז שככה רעם ואשר כא, שנוגדולות
 אף מכח עמר ד י א 'דב ם והמשתדף אומר ודננ "לם במשמרתומפורש

 'כס עמוד זד זכות .כם ח שר ובעזדב בעו-ז 'כם וטוב בם אטרהפועי
 א בב דגצ את ב עד ורעכם תרעהזרעכם

 מעקאטש ב תער גט כ ום . אן חתעה

 'הכירא היריםצבי

נח
 מולאמי תרלב ב אדר ט וצעק יום ארבד

 האימנה כבן כשם ם והספורסמ ם דרם ם ר הגב קרתכבן
 יבא בץ הטפואר הדפוס ת נ הי"ו" ריםוהאחים

 ם הספר בעקד את ן א רוש"מ ה על והגהות כת הגה קרתםלתשו
 פסוית יערב דעתכם ע4 עלך שלא אתכם אעורר זאת רק כעת יבם"דיוח

 נו נח במד כעת דר שהוא הספזרסם פן הו ם שהרפ ס קדש רישימ ה וףח

 כבר שנתגיד ומה "ניו דא רעב בטלתא ומשקר כפרן שהוחזק 1 דרכוגודע
 האסף עת ן א ו ותחבו"וח ופו , יגונות ם שים ם ספר נדפסו כבר כאשר ומעש
 מקצתו 41א ג ם 4א דוא ס סדדפ ממד ם ידדפ שיא תזהרו באדא פ עבפה

 צב טוב עד פר אררן דוד מ סר ל סג דוד שמעון מארק מרדב אברדםאדלער
 כן עקב משד רק קלין משד אלכסנדר טש ד צב סער של צחק א ט של מבר
 ון צ כן כער שרי צב דוד וגער ז וסף שמעון פארקאש חים ער בל פנחס עדפר

 צעד שפ מכל לכתן ר ושערק על=גען וסף נ"ע אמדם ן ל ם חדהטש

 דכדן נחום גלק כרוך טש ר ס ת שאמועל צב וסף וךדער משר ולקלשד

 זרח רושע דק עתוארץ קלתמס חץם בערקאווטש מנחם פרעדמאן ודאאבררם

 שרגא חזקאל רק ואטר ורל דורא דק ן קוסערשט אר ם ח דקגאלדענבעדג
 רערכסט עקב שעורפעלד צב אכרדמבראך

 זצללר-ר ם חי עצ בעל ומרן תשובר דרכ כעל מרן ובו רצד-ק דגאומםרסבמת

 תעתו נאמרו אשר כאן שע וקבועות גדיות תקרת נ ע ראתר קר בל דן תבעד
 ולא זרעם ועל דם על וקבלו ~ע וק א יע נאנאש ק רק ות משג דחנודד של ד רםבב

 ומשמאלם נס מ מ וכבוד עושר ומתוך ס מ כאורך מם לק בעדיכם ד ורמקולויעבור
 בסדרר בתמקדשתו בבנן ענת נד ותתז דברכות ממעקף ותתבוכו כם על ד נועםור

 נובים
ש בשמשן אב 1 ר ייו נעם ק ק , נ "ו  ר  1 1 , שעש 

 ז בכל ס בש שעשו ,כמו דוספות עם וירושלם לררפס וצו לנא בה רמרפסטא(
 מבת דדבר אז צא לא רמלתמר מחמת ב בל אבל תשוכר ררב בעל רמם עםזרת-עצר



 אספירין14גרותקים
 מאתו ח חג שום ולא כל4 רוצצו מפ ולא הוא שהמגמא ף המזי י0 רושים היא
 וצאוב

 טף על יבב וטוב שסח והננ הכבוד קרת ב ם וכס שדום ברובואחתום
 ספו רסמולאות ורגהות כ דגו בפאר משובץ רושלם ד אתם ם ס ,ומדפהדבר

 ט רושו י כ בכלי יטובח בעדכם גמורה

 שזעירא הירשצבי
 על הושע שדה ל ז בננסת ימהר הפ את שתדפסו ר רכזן טכ,ה

 ם בפג רושלם ר עם נא בקהצמדאנד שנדפם כמז שנמצאו כמס רוש'טד

נט
 א ע סונקאפש תרי"ג ע תזר ק ועש הב

 רמא הפ המפורסמים ם ס המדפ ם הרס ם ר הגבקרתכבוד
 ם שוכם ינא בוו הע" רים והאחיםהאלטנח

 כפאר הרפסתו ונתיצת הירושים כבוד ויסעי קרתם על ד ס כתשובההננ
 רושלמי בה אשר עוד לעוררכם שכחתי הקודם כמכתב וחנה ותעצומותעוז

 ומראה טסה הפז נדפס מועד( וסדר שבת )טס מסכתות בכסה ר באס זדפם
 משה הפג כ נדוי חסרון הוא ובאמת הדף ע' ולא חסם אחר ימעיד םרפנ
 נדפם ושם רושו בפ ים ח אט ו ומפ רחטימ ח דבר יפרש רים מא חסהכפג
 הדף על ם ולחדפ לתקן ך צר בוודאי ע"כ הנד בסם הדוס על העדה הקרבןרק

 כס משה הפנ נסבכולן
 בפ מפיעפדק,ב הפיאטען סו תדפ כ במכתבכם ת דא קשה חזותועבש-ו

 ורא ונ בארעא בא יצ וכדחית וזר המוך דבר בזה ה" באסת אוטר הדף עלוכר
 וסננו מטהכר הוא וכן כ לסעפה ותההונם למסח  ונט על שמיאבשם

 כלל יד ש מ א רושו פ אבל גדול ובק ף יחר הוא מפורסם כ אםהאחרונם
 בכסך רושעם ה ע"ד ם הפוסק בד פלפויו ט ה. אותן תלה רק רושלהלד

 ר( נ סי )ח"ד א מגח כשו"ה עת קדשים ריורצלמ ד וע ב חרפ כשנח רק הפועלאל
 מנכלותיו נודעת סרס לדו-ל לו רשבהן זד אולם ל בזד מסתם ובסופו כזדמ"ש

 ]ז"ל[ ג אולמאן דלמן מ ג די 1 מתץ ל נודע באשר עתר אמנםותחכלותיו
 ברקו לעה ברא אין בורא ב ע 717 של חרקו-ו חועבות'ו נתגלו ך אמגראסוורדחן

 רצ לא ורלארומאז

 ח-

 ועתד אכחרי ליגררו דלא כד לפרסם ומצור מרפאסט לקבלם
 נגד ויוכחות דשנות ש מ ס כדו מרווארט מדר"ג ם דהצל שלום שאלו ס די לרגיש
 תסמור אחרון לרור זכדק בקוג בסופו ובפרט קדשים של לירושלט ליחסו שרצדמר
 רמוי של מבורץ נחפרנו איך דקזרא ראשועד

 כיודנו לתק- בא לא נ וב"ר דנ"ל
 עכ"ל טעות מכל ויצילי שגיאות מכל שמדת ור דלו דפדפן של רטחייףרקיושלמי



קינ שפיריןאגרות

 אח"כ שבא עד יכו זכו יעצמו סו הדפ הוא רק רויטלס לה פ כ"י נו ואמקומות
 המה שכבר מפיעמרקוב הפלאטען 4 בשב שתחפצו ומה כנודע ב חוב ק,אח
 גם רנר שכתבתם( כמי זן הגל ע' ף 4הוס ישנות תוכניו ~ויא כן םמסידר

 14 הדר ופא תואר יא עמרקוב דפ רושלם ה רואה יטאנ מכפ האיוהפיאטען

 ות באות שיבם הפיאמען כשתקחו רושים יה דיר זה פ ה ה יא לאומס
 חוזת באסת לכם להגד אע מצאת עב וכיצא בהפ וקטנם םמטושטש
 רושלם ד פאר את ת ישח כדא אן ולדעתדעת

 הרב כערככם רכם סוק ט וב שיום ברובואחתום

 שפירס הירשצבי

 ח תרס שיח 1 ד דב

 ופו יכו בעלה מאד ונכבד הספהאר ד דנג דרבנ ד ד כבוד הלה
 צ"1 רקען בעצ דעשרה הסויי ועד טנהיי אגש' י"ג"י ן בהנבחר

 חבל 'קחת יבוא נא אבה כ כה ח של אה כקר אותו לקרוא נאאתכבדח
 יאשר ק פה ל הבע שב ו ג ום ב ה א שתה הכויי מנהל אנש ה"נ פתבאס

 ונתרחקנו מארציים נו גל אשר י בזר א ישוב של רדמן ס ובס רנאמן סוד רנרא(
 קצוי מכל מערירם ם רוד ר שגקרלו נ( רמבעד )ממעות ם יכולל דמר נו אדמתמעל
 אל דכואו עלו 1 רעמים ארץ אויר מולדתם מקום אח לעזוב נפשם מנגד בו שרשלתכל
 ררן על ועכודד כתודד ימידם שם לכלות לגו לתת נו לאכות ד נשגע אוסדדאדק
 ם ורקדוש ם דגדול רמאורות רעולם אבות סדו ז וע סבא שראל כרותרקודש

 כל רחזיקו ואחרירם וברנר "ע ז ודאריר-ק ך ודאלש וסף ת דב מרן כמורקרמוניס
 תרומת שכגולד אחגו ושפרושו ודוד רור שככל שראל אלפ ראש תכלמצוקי
 ועל רמח על רשטער לצנור לדיות ג רמכעד קופח י ע ונדכות צרקותדקדוקים
 זו מדייר כס שאגש ע מפ כולל ומחתר נד מר לכל רטרו רקודש ארץ לענידכלכלד

 וררכ נחו מד כר של רכולל מקופת אותו ודחזיקו שלרם לדכולל באו לאד"קכשעלו
 לו תן ל שרצף וכמד יאו אם אותו דעריכו משם שדלך מדמקום רקרל וראשי ראב
 דכולל אנש כין גמנד ות לד נתקבלובכן

 ם לשח נחלק ד כפ-ע( לכולל שד )כטרם גלילות ועשדר מונקאטש ר עודגר
 קלע א ז וע וויזרצא למולל אחד וחלק טש( )רראב א נאליצ לכולל שיך ד אחרחלק
 עד לזד זד רנ-ל דכולליס שנ אותם רחו לא לנסוע שרצו ח ח שזעים ם פעםררכד

 דבי קדירד שד ע"י וכו ומברעות דיזיקות כמד עוד ר ומן ומכחן מכאן קרחשנשאר
 כתחלת גלילות ועשרך ממתקאסש דקדלר וראשי דרבנים נתוועדו כ וע ל כנשותפי
 ועד לסנדל אנקכם ג אז ונתמר ע בפ כולל ולעשות לדולק וגמדו ונמס ודם-זשנה

 דגר-צ כ( נ מינקאטש ק ראבד וא שם צב ר מו צ רוד דרב א( רן ואלודכולל
 ראבד"ק נ" כ ט וקיל יעקב ד מו צ רגד ג( 1" קאסאמ ק אכר ב ר זסףמו"ר



 יטפיריןמגרותןקיד
 גוכ' 'א בם ביעד אשר ם וגרוי ם רב ם ב בענ רכולי נ בעג יפקח מאדנחהן
 ם מכתב פות חי נו מפעי עי וחשבון דן מתת ונם שסאו או ן מיפטת

 בדנו עלתר עד ויג עסי ברוב כ יע,מת חד עד 'ה נחפן זאת עודבפרסות
 א ביי *פירד או 1 יד אתנו ד שעם טש טדראג מבחר א דגט אתייחחן

 א גש עם תאחד ש עיצא מוו א םיהנש פעם שב דתראה שיתו בם אףהבלא

 י1אתאנמא נמד "ד דבאדדבר ,מען כצדם נם ד חד לבררו""צאן

 צמודפנחס דגר בענ-קאץץד( דאבדק סו ח אררן צמוד רגר ד(יאלאתא

 ט סתאלווא דאכדק גב שלו מור צ דגד 11 נ סעלש דאבדק ן קלחם
 רער ,קאט רותד תער סתןן קאתץ מעד הלל ק רד ה'עעתער צב ד מזתכרם
 מאר דגברר ט( מתקאטש ק רד נ דוזמאן צב חזקאל ד מו דגבר ח(רכולל(

 ר ו דגנ א( כעדעגסאז וו"סכעדגעד נושא אלכסנדר ר דוב ( קאסאנ ךמעורר
 ר ר דגכ יג( מוושא שט-נכערגער שע אדרן ר ר רגב כ( ס ב דארטמאן כולפ

 כי מאון ערועמץ אלט ב.לקא גליל מבריד מאן נ משי ר ר רגב ווערעצק וו-סנטע
 לטוכד גמר לידי רדכרים או שרב עד מעתותיו רקדישואלו

 לעמוד ונגמר בדבר ועכבו זד לכל מו דסכ לא וויזניצא א צ מגאל ם דכוללאמנם
 ז"א פראכ ק ארד ץ דאראוו עקב ד מו ג רר ן דדי ר ץ זג )מוו א תכל א מזכל חלד

 ומצו גראסזוערדתן ק יאבד ם מבסנו צ פנחס ד מי ג דד דד-ן די טשומדראס
 ד מו ג ורד בערעגסאז ק ריבד קער צ אליעזר ר מו ג דד נים דד 1 ד גלילותדעשרד

 ג רד רחמש לראש נבחר ם דצדד וכרטבם מונקאטש ק דק ץ רום טצער שפמשד

 מרדכ( לבוש ת שו ס מח מאד ק אבד ורוקלער ליב מררכמו"ר

 ועשו ג דד דחאספו מ ע ממאר( ג רר ד בפס לקמן )ע ונשמט נמשך ת דדאך
 נ רגאונים מרירנים רפשי דבר תרפשר
 רב

 רקען כעצ ועשרך מונקאטש רכולל ח כלל אסיפד כעת עתד נגמד אשר רכתםתוקן
 לכולל תם כי כלנו בהסכמת ונגמר נ דג ררברם פת אם כעת תד ר ומקודם 1יצ

 נו לכולל ד ד ש מר מדדבנסד שנר מכל למאד כ כ 22% ד ס 1 חר ווהניצע טשדראב

 למאג %נו וסך טש לדרארב למאר א "11 הגלחו ומזד כלל דדו?אות נכוןכל
 ם כ מחח צא זנ וו טש דראב כולל א נש שרמך כאופן שנד בכל צע לוויזנרנותריפ

 1ק לרם תנו כן כפ"ע כוללינו שנתיסד עד נחגו כתשר - רם מכולל לדגדהיס תןל

 מיפראצענטען מותם ד זאפ מקודם לדם נחנו מאשר מגרעת בל פ עב כדחלטעתר
 אחד כולל צד וגם ק באד כוללידפ לער לתת וכלו ם לדנדח יחנך מאשר לדג

 כאומן רק ראלו דפראצענטען לרם נתן לא לאשר ונם ואח ם לק מצד לאמדגזכדיס
 מכל רמכעד"נ נדבת שום לקבל לו שאסור ל דנ ם מכולל ם א מדוש אחר כל חתמוש

 דמך לו קילח לא - כגז ולחתום וא" לקים ייצר שלא מ - אז - נו כוללגלילות
 מרס ורמקיס כנ"ל חתום וש רגז פשדד דמקיפ לצד 22% דמך כל ישולח ורק11%
 ם דכולל משני תחלד שקבלו לשנד ם רבע דארבעד גל לדנדחים תןדוש

 נ" דג ררבנים בו ם מחר זו משרד לקבל דנז לקיפ רצד שלא שלצר נגמרוגס



קי" שפיריןאגרות
 ד'א והמכמתכם רשותכם ובית ט מצד ם נ ד ב 'בחן אנחט גם ם כצר

 ב' המו דם י נא חבשו כ שקו אבקש לזאת ולב" יצאת את, לא כתדעו
 עשרד בג ע אח ימען ק אח 'טען דעו חם מאתכם אהד אחד כילמען
 נפות ענדם ע א4 אך אשרהיות
 'שלש בשכם יקראת מצפד דךשד

 "עירא היריםצבי

 לט ום שלשם כמשך ח לר בדכרח טא או רפשרר לקבל רצד לא שאם מדח
 יעד מאדנ ר ראבדק רדגדחמש וכראשם בנד לרץ ככר ששכי דנכחרדבדצ

 וגם ע דכולל רקען מדבעצ נ רמבעד מקופת א פ אפ לקבל לרב אסור ח בד גמרוש

 עמדם גמרו ש דוחנר רוש ובפ ונזכרים ם לדכולל לשלוה ס מדמהנדנ א לשוסאסור

 וכראשם כזר כבר שבו ש דנכחר צ רביד לפג רק ק לותור לבוא מדם מ רצד אב-
 אנו ואין רנזכרת דפשרד ם מבטל אנחנו אז ת לר נבוא שאם לא מס ומובן ל רנהחמש

 א מגש  רפשרר ום שק לא ממ ומובן רדר אח ן רד ויקוב דפשר כקיום ם כמחח

 א פ אסי מרם אחד שוס קבל שלא סור א רמרסמו שיחתמו כ ג "תנו דנו םדכולל
 שאם ס כקאג וקבל מרנררים דמורשד פד ור ערמך שום כל דללו רגלילותמכל

 נמטר ד ז כ ולגמור עוד עלינו ותרעומות מ סו שום לדם אק ל כנ רפדאצענטעןמתו
 ת רכלל פד באס עתר בחר אשר א לדגש מ דחמאתנו

 מונקאטש לפ"ק תרס"ט וארא פ ד ליום אוד וכאעד-ח רטוב נו מרצונ נעשר זכ

 ז"ל עג!רס ד כלאאודינושד יא שם דק( ד"נ

 ודגליל חוטט קאכר מונקאטש קאבדק
 1 ש מורש צ נדגר רק חיםפנחס ז"ל כ ברר ר"בדוסף

 ודגליל סעליש ק אכדר ודגלילות קאסאן מ קאבדק

 1"ל אשכ"ס ד כדגמו מוסדשלמר ים 11אדין

 ורגליך כעועגסאז ץאבר טץ כנעושקאת דגליל דאב

 ר" שפ אלעזר םח ם טחסלכו יוקל עקבשראל
 דדגליל ורב מונקאטש קראבדק ל ורגל שלאבא קאכדק

 זצ"ל ש מודש צ כדגר קלוי! אל גאלרנכעדגשלוס

 י"נ::עי?12ןיי ?י:ג::
נ וי שחעח, %  נו" "ז ה"נ רחל "9 "נ-, נייטב 
 לאגרא גהשלים ל זצ י סרר צ בדגר רבדןאל

 חערעצק קחופ ן נאם וו קאמד
 ז ינענטשי א וסףחסם גרינצריג ג זעלאשר

 ודגליל ווא דוקל קחום וכלדא קחום



קיי שפיריןאגרות
מא

 מונקאטש ה תרס לששון דפוך הרביע צום ה וט הב

 טויה וכו' ובו פ חו ה סוע ומנדי מעה הנדוי הגאון הרב ד דכבוד
 ל והנץ חזסט אבדק"ק א ם שי גרינוואידסשה

 בקצרת אשב ידרש אן השיח כ ומחמת קרתו דגענאחדשתה
 עם קדדם א 'טעה פה טקודם טסן חפץ הננ ג לכל ידע האמת דןהאומר

 ן רד כ אעשה ומה בעה טפ יתרשת הרחצה למקש ד מ לנסק חפץ הסכ
 העדר מחסת כ ג שבעות ,ה א עי ( עת ד הי ט יהשס רצה ההאבדסכמת

 ס"א של מחד ק ראבד רחמיו מדנאון דן פסקחד

 ועשרד מתקאטש כולל עם מט דראכ צא ע י כילות מן אשר רמשפט חדלוכדחבדבר

 דמכדיע חמש וח לד על' סמכו דצרדיס וכל כ חבל ב גזול לדק רם על קבלו אשר רקעןבעצ
 מקוס את לעייב מכל בירו רמדוגר ור אוננוואר 7 לק נתוועדנו דעבר אב מנחם וגח דם נב

 במשא דחחלנו שכבר ולאחר רצדדים מכל רטענוח גל שמוע ואחר ח דד גמר אחר ערדמשמס

 אז ארת ב כאשר שונות באמחלאות ומשפט מקום את וותרצא ומורש רינ עוגו רלכד שלומחן

 מפראביזנא נ דוד כבוד את פעם אחר פעם דרשהי רסובוח חג אחר רעבר פרשר כל אחגאורך

 שונות ברשמטוח ורחר זמן אחר ומן לו וקבעת דמשפט לנמור לגיא צא זג 11 מצד רריץנ
 פח כאס מגרעות גורם ת רד גוב ע כ דנזכרים בעצירקען מרעשרר ם דנאונ ררבמם ראוולאשר
 ונועז ט רעל טבח 1 ג ום ג רתאספו רצרדים מכל שלרם לכולל ידול נו, ומסבג רקורששקל

 עד ת דר לנמור בוא ולא רפשר אח ,קגל רצד שלא ומ פשר עפ דשוד לעמק לבואמקום

 ונס נ רמבעד מקומת גרבות כסף שום לו לשלוח מכל רנלילות גג על אוסרים אד ום סשלש
 ת רד לנמור בוא ש עד נ דמבער קפת מכסף ודבות שום לקגל לואסוד

 וכן פד ד ב ככח ד"ראד ז ע לש14ח גלילות מרעשרד דנאומם ם ררכנ מאתוןררשת
 ת רי לנמור לשלוח א ט של צע זג מוו צ לדד ד ב ויתראה דזמנד פעם אחר פעם עורשלחת

 ת לד לבוא לכופו ר ג ככח אי, כי רשיב דרשמטות כל נאחר דגבול משרי לו נשלח רשלונם

 דמבואר לפי ולאשר שלו ן דרי שולח ;נו וא לתבוע ברצונו אץ שחד דתובע שווא אחריבעה

 לדציע רחובע על וב דח אז רקול רוצשח ע אפ לד;הבע דיזל ש ש כן רר ד כ ס עבסס
 רקיל לסלל דנתגע ד ב וחחים כחוג לחת ר דב על מוטל לאו ואם רשמטד בל ד דב לפרדבו-ו
 דכולל סוד ל רב ונזק דקודש כשקל ר לשלפח נורם ת רד שעיב1כ דוץ דדכר ר בג ורבא 1מעל
 במר ם צועק ודענ-ם ון לטם רולך ם עג רם וכמר מזד ותר נכסי זייל 41ץ ל ובתו קבאד

יתש
 דוא גלילות ועמן-ד נלנקאטש רכולל כ ק הוד ית עפ רעת לחוות ע א כ מחו מצאתלכן

 ק באר לבולל ם דנונע ם ערג בכל נבולו נ לרם כולל לשוס ואסור רכילים כשארכחזקות

 ט רעל עבת 1 כ מיום גיפראטא7אל דמב1אד לוח גל מרעשרד ם דנאו; דרגים ולגר' לובחג
 נ מ"געד נדנת נסך שזמ לשל," מכל דמחנדג'ם על עשו אשר סור ודא ן וק-מ שדרןדמד
 מנלילודררם נ רמבער קופת נדבת את לקבל שלא אחרים כדיל'ם על סור דא וגם אחרלכולל



קיז שפיריןאגרות

 שיחת במכתבו ג דדר מפכ ז עב שוער ד נות לטע ינסוע והוכרתו אתו2ר
 ' הבע בשבוע המרחלן מטקזם גם בא ש ם מב נ קער צ א מדר נ 'הה נ טעתה
 אות הבר בהעדר דנדו כ ואם בעד ידבר שמע כ ואקוד ת הדימקום
 במארמראש פאיענא יטרחץ נ ב4 ו א4 וחד ט ח של ואשלחמאיד

 ואם ד ס סהר חוש 'עשות א"א זר במקזסו אחר קח י כבורו כתבואשר
 כ אם בזה ן 'ד ש כ חמש ות 'ה א נתי ןמש ידק א א כ כבזדו דהנ

 מקודם ם נ מע ם נ שדד איו כמו גי פקפק טז קנ מי ב ןח רות מא ם פגבתשו
 כבר דעתם יו ג בזד ם נ דד נ ומנגד עמא נדוג כ, פ עב ד הבע זכות סדריפ
 א 'הק"ן א א פ עכ ת רצ 4א ז ועב וטסים מקש שד עד מרא ותרבזר
 שומע החמי כ הענןמעים במט בק נו וא ביי מה למד ותרןשיאלה

 ואסטר ם נ דד שי ם ודפלפץ ת הד וטעמת ן העג 4 ואסבר ם נ הדטעמת
 ואע ן ד ה א מצד אם ופרט ר יהס: יעב נם א חדש דוא אס כמשא
 ירדן יאמתו דרבי צא לא ת מד אסור בודא אציו ר" וחדש ן בהענבק
 ת דד דברוע4

 דניאך ןדפדקבמקש דום נ כדם רהנמהרשז את זח ישורצת
 בי ב כ יאלקם נדיה הער את 'טוב אא הטרחן ימקש מסע אניאשר
 ת ד י א מ ש' גו ריב כנ ל נ ברד ס סב ש דעת ואם דיארמיד
 יבאר עת ן שא ם מטעם מר ת יד הוא כשי באמת כ ' דג במקש ן 4דשיקו

 כ נ זר ' בשב כ יומר עוד מ ירשם ם טעם ץ ע מז 'דם ד ה אוי אךבפי

 מכסו יאי רשמט" ד ה ש4א כני של ת עש כ ע תא יכ אחר ן דקחי
 שיטא בם את ישחח צעק זג מח דר ווכי מטכם הס הני דרב בגעל
 סלה טוב וכי חוב גב הדבר לאור א וצ 1 ט עזר תורזם

 באהבה וצדקתו תורתו ם שי חרש דדודבר

 יטפירא הירירצבי

 לרן דן עתד גס כמח רענן המר רשמטד עכר שה ד לא מצדם אחרב עשו תדםכרן
 לפשרין

ן מותימ ש  סי.די, ירין,-,1 י= לקת סי,ץ 

 של ודיסקט דסתבם כל מפס שם ט מש שרטש דטלל מקעת סחת דת מךחיץ
 משח קמוק וע משם שעבד  =מם ~שמורם מדת שר ד קילש נעשר תל גרר

 =ו( י" הנןכ

ע
 "י "'י יטש" יךיי"יי7ה"=" ול,י"'י ייי=י ית "
 הרציו טיק כ ופטר שראל ארכי סמח



 יטפירין"פגרוועקיח
סב

 ק לפ מ תרם תרו ב ום רב

 'שם מפורסם ונשגב ק צד זמגד' מעוז דנדונו דנאון הרב ד דיכבור
 נשא עא חיט אגדק א שיט גרת"ד סיטה מוח הו.תדיר

 א שבב ק דאהשמדכה

 ותבת גסרמ כאשר נעשה שכן שאחר עם המן מן העאחדשתד
ק ודעסר תעשה את נ זמצא סי צלדד  ם נהב ט א כ מעש עג הג כף 

 ג דה עבור ק רש רפעם עוד ג לדש קש וב דדר את ן רד קוב ט רק"פירד
 ונות רש נגוואר ומא מכאן ין נשיח כבר כ אמנם אף זדנה נמפראבונא

 ע ומהרת עד וסג כזב ע שום ח יהנ ת רצ לא אנן ,בא וגל ה ובלאשונות
 משר בא העבר ק ועש ום וב עבורו וו רש פעם עוד יבקשאדהאקאט

 צ ירר לשיחו ומדרת ט ו עצה ועוז תוקף בכי רשיון כתב צרנרענצוואכפא4
 ע4 סומך ננו א כ ת פרא יען ינכזן מיאת יא זנא יפראב ישיחו כ %א זגמץ

 צ הה דבר אחרי ויבוא 'שמוע רצה ואפשר דו ' מאתת הבא ון רשכתב
 ודקויות אופנם בכל המונסר על שנברך נו נעזר ה ה תן ימי גי צא זגמח

 טקס בתוספות הכויי קון 'ת דשתדלות יעשות ' ח יאזור נוב. למעןחד'ץ

 יות בג4 ובפרט ה4'ו ,ות כני דיוובד רבה מאד באמת כ "1 ידרבותםהקודש

 בל ות בך ל כזד 1 רמכר לקופת צדקך ד ע שב ד אות ק מר ת בר ועא(
 וב ע ר ן מקארל א מרר דקדוש דדב מדבר נחמד כת ס קטן תנקם ת ראטטאלע

 לאו נ רמבד לקופת צדקד תז לשם

- 

 תסלד לזדם דוד דצדקד ומעלת ותפלך קודם
 או ע בשו גן "סק וכן 1ב1 מצל ודדר לעז פרוטך כ ד ל בדרו שדוא)מלבד

- 

 ס
 עלך , ע נ( מרמבר ~שודו וא" ם רושל בג עבור צדקר שנוחן שע ד( סע ךצ

 ק רמ וב ם רושל ודרך ארצם דרך ודיבללו ש כס ק אד דרך תתלתו אתבמחשבתו

 אחובב

 אלרא ולומד רח"לד קידם דוס בעל ר מא לר רצדקד מעלת עוד נראד דולעו
 שדא קלא שקל גש א דאבל כלבי דג דדוי ב( ע ח נדף 1 כע ל כשאחז ענג רדמא
 ות "מס וע-ן דגם ל עב וצו שכקוד ענמ ר דסא אלדא אמר כל לס קאת דתנרו
 צפון מבעל כלבים ד חהקמ בעמן ( ד אות דין כרן 1 )פ דע ודן כקרו-ס רח-רענע
 ל דג ם דנלב פת וקל קת ינ לכסל ר תתקמ כמסתו פ ב עוג ר דמא א אלדוגו
 נפש עזי ודכלבים כסוד כנ תפלות לחטוף מתגברים ם דכלב של פוח רקל ודנד שעי
 ת בב נ כל דמות לדם יש ם שדעמלק עמל"ק יוחרת קודם ובפרט שכע"ר דעולא

 ל הז אמרו ור ועל שטן כפ ט )שער אורד כקועוי ש כמ טומאתם נקח ודואהפלתם
 מחגכר יוק לגמרי עמלק מחית קירס ן אל ח מש חבל א ומ )דבסוף סנרדריןכסוף

כעוי
 ד ע סגי חוצפא חא רמש כעוקבתא שם אמרו ב )וע כלב כפג רדוד פג ר,
 ר"ח לישראל דדחקין רב ערב עמל"קים ק בהייד נקראו וגם 1 כגז נפש עזיודכלבים
 ומוטל מס אסא לכירמ"ד רטלך שלמד ששלח בשבת ל עדחז בזד ואמרתבגלותא



קים שפיריןאירות
 כיא נמצאם שימם כפרם שפר כ אשן יא צא זג ,ו עתה עד בםהש

 בעה רד ת דד שק ז ע ך וצר בייקשות

 מתחננם 1 ד כויס מסת הנד מאי נחו, בדבר באת עתדקי
 ק ח רם עי ף ום )ר ם רה ת וב קדושך רר חב אורת כמד זה םטכקש
 'דעת שכחת כאשרמאסת

 נחוי
 ח4ד אם כ רחים ת ב שמד יקשת מאן

 שסה חשפת סכר כסט אשר ה והבה"ד הפחד טל כ כ אז מכרי" אחד
 הברר אן4רם קאת תתיחד דח בת יחם שאן עימת כ יפגר פנהבכל

 חד ם ונטבח ם חק דם היו ם הדבר כ ם 4חי כה ותם ם חל קד ובקחשד
 תן י ם תדחק ם ;יחצ אז רשונם ם כי4 זה ,א פט אם זה" טע כבחבר
 אמרס בקצרת ד כרדט יחכם מרשעך ותר מתםעשרת

 עמדם ידשתתף ן בענבערג ז שיי עם בזה וסתן וחוטא ר כבר כמה ךשנר
 מרס אחד עי רסב4 כח וקשה רם ם חדש כרש ט וטלי הס שנדיי שחד
 מכבר אתם נתט נשאו יכו כאל. חבךות מטדי דמר ם מועם ם אנשתם
 דב כרי עם שנשתתף הש מסככ חב קדעשנ מרגאבד הנכמר עט דגככר
 שישד מאתט ם ומבקש שדה חלקת קט כבר ב ז כלי שהם ט וה זה ןבעג

 יקעת כ זאת תר ר נדיר שבד ובאמת סכי בכי ם שותפ נר שז כ רמאות
 רב דון ז ע לפן ך שצר "מ ט בכה ן שא דבר הש שדה הלקת שמרעתר
 רב ר דכץ4 ךכש מעם טת שמד 1 ד מדד שגת בעת ען ב ז כר4ארם
 דם רבם נו כי4 אנש כ עומת ונר דע-ה תיקת ישית בכיתם היק

 אסדר ו ד ש עמס תאחה ש ב ז 4טי' ם א ד ייבר יק ב ז כויימאנש
 לסובהגדייד

 יעימו היך ןכנטבתן שסות פ שק ב4י חדשה סבה סלדה עתהתנה
 רחסיד ר יתוי המיפ4ג ררבני ה ד כו'יט תכבד די מיק חד ,דבק 4ןוחיים
 הגאון הרב את ירכה ושמש ימד רהיא ש הא ל" ז 9רערא צב שסוא4 הסו

 זיעת כשנד ליה חצית ע14 עכר יא  ושישםשנר וצל א"ש סוררםהצדק

 לנלגם לז דחח ד ע דילך דזד רח 5ש אחדי וזדו ס דענ אנא בת של זגלבסנימי
 שקודם בררוש ר אות כשופר תקע ומאמר יששכר כשער ארת שב וכמו לנבחאלו

 נ לרמכד תנו ל דג ם רכלב קטרגו שלא רחפלד קורם כ ע ל( ואכמ כעררתקיעות
 ז ע ס מש כגז גש א דאבל כלס מרני מציל קדדו ענו דמאיר אלדאיאמרו

 ק ענד ל בג ידין ודןומקרנים

 וץיוהגבירגן רמולל נשיא שד ז"ל פנעטר יחזקאל ר מור רמפורסם רד.? רואג(
 חזקאל כנסת ם ושע"ח תרצץ כסלו ב"בנפשר
 ל עהמש מונקאטש בק ץ רוס י"ל "רערא שאול ד לדגמו בן לבחש דורד כמו"רג(

 ברג"דב"ומ



 יטפיריןאגרושקט
 זן בבז מהנח נו כויי ססונ רצ שיא ולעוסת ק ה כע ין לסושנ אוהזקנתו
 וכויל ב ן כויר עם יחשתתף ם ונדחק ם יחצ ה 4כן כמוהו קר אדם 'הח'
 עסק מקודם עטהם עשו 4א אם קבורתו מקום תן י איפן בשום רצו 4א בז

 ם ע בשחון( )כתב שיענוד כתב נתנו דדחק זה ריחץ מחסת וידאתהשותפות
 עמהם ם נסב בוודא כ אי במכתבם נמרצה בבקשה ובאו כ ר מאותשישר

 מקומם על בואו .מען ר'כ סאות נ הסך 4הם וישלדח בזה עמדםיהשתתף
 םבש4,

 וכמם הסגוקש הסך להם ישלוח עמהם ם טסכ הננ ד מצ אגבורנה
 כהד"נ הסכטת וביעד יזה הנדויה הסכמתו נא תן כ כהדננ את נאאבקש

 כזח גדול ן בעג ובפרם מאומה יעשות אוכל יא נ- סעליש ק הגאכדוהסכמת

 הדבר ע4 נ ש סעי ההגאבד"ק את בקשת כ וכס נו א4 דברו נא רוץיכן
 זקנעשד 00ש( ,א כ ד מאות נ דמך 4הם יץ142ח תה המכסתו נם כהשקוה

 שראל ולכל לנו וסיפו ם חח ומח דב כויי עם ה ובה קדושא בחברדשותפות
 שלום ימשמרת וכרכר םח

 מא סט אחד איש דר ו צפת ק ה בע הנה כהדגנא את נא אבקש זאתעוד
 רשנה כ ר מאות ,2נ במך העריכי גי ש סעי הנאבדתן והרב וכר מונה יאקא
 זו יהערכד הנדויר הסכמתו יתת כרדננ נא אבה  אפוא  יזאת ירבע( שנ,א

 ף הבע ברבע חלוקה ין ישלוח נוכללמען

 ולומד" התורה ככבוד ושברכו רבה באהבה וצדקתו תורתו ש הדו בזהוהננ

 שפירא זץיך,טצרי
 כמזבו תשובתו דבר רדונא

סג
 יורא ק יפ תרם"מ ם משפם פ ב ום הב

 לנס עומד סהףה ונשגב ק צד ומנדל מעוז הגדול הנאון הרב ד דכבוד
 חוסם ק אבדק מ"א של 12ישד טשי מדה פ"ר עיר ופו פ הועמו

 דאה"ק ואמרכל א וגש לוהגל

 בערך שת"ס שבועות זה ג לכחד שכתבת מכתב* על כ. בעיני יפיאהנה
 מפראמזא הרב בעד הרשיון את סים מעשרה ותר זה זניצא לוו שיחתכ

 לו וכפעלנו ם הגדול ם מהשר ון רש כהבי לו ה" כבר כ יסותר ה זה וגםיבא
 כנראה מבקש הוא תואנה ואך מאוסה כנו הש יא עתה ועד כטה זהושיחס
 ענינם נטר דע ל דופקים ם והנדח לסובה לגסזר הנבלע איור הזמן קרבוכבר
 לגדור ההכרח מקודם אך חלקם מנת להם לש*וח מש לדראב חם ס חוייבאם
 בפראסאקאל ננטר כאשר הנה עד עיטה כאשר מוו"ניצא ד18ר'1 יעלה שלאנדר

 בחגיה( ס ס" כעהי~קףל וארא ג ום כמאתך



קמא שפיריןאגרות

 שלט ג הסטזגס כ כבר ארת כ אשר הגחו'ן נובר ל נ 4דשזאבקשהו
 ובאסת ב ז כזיל אנש עם השדה בחיקח והשתתפו מעשה כבר עשו ם רושיב
 1 ח א ח4ה כשלא בפ"ר ק ח ות יד כו4. 'כי נחונן אשר נדויה אר סצ אה

 רב יסך עולד השדד ות וקנ כנרונ א 4כ ם הות בדר חלקו ות לר רהכרחוע"ז
 מאות יורש רק יקחת מו הסב כ ע ק 4ח ם כ וצר ו ד ס מרוב נו אנש יאשראך
 בגרונדבוק ונם קנ ושטר ם הזכות בכי ת למחצ עמס שתחפו זה ובעד כר
 באסת ב כאשר ם מסב הוא כ ב הש כבר טא שי ש סעי הגאבד"ק דט דו
 כויינו מאנש א ה ע ר החם ררבנ מטחת שם תה ה וכבר ונחוץ ראו הזאכ

 בשכיר דכסף לשלם ם כ וצר ימעשה היכה ועשו וטה מזנח כבראשר
 ישלוח שאוכל כד תום" תשובתו דבר חוש גא כ ע שכתבת כסו שוהשי
 ס זשוכט ם וח סאתנו הכסף בא עד ם הממוג להם שריוו להם הנדהסך

 באהבה תורתו שיום דורש דידו החוזרת בפאםמ לתשובר המחכהדבר
 וצדקתו התורד בכבוד ומברכורבה

 שמירא הירשצבי
סד

 א ע מזנקאטש ד עת נח ד זם ל אוד דב

 חךפ ומגדל מעוז הנדוי הגאון הרב שראל ד זד דד קרתכבוד
 ג"וו סשה סדה ם אפם בכ4 ם ומהיי ם מפאר שמו פיה ה עסועה

 ו ת ק אח הלמרכי ונשיא י והגל חוסם ק אבדק א טשל
 ס קר ם אנש שנ הערכת עי ם 'הסכ יבקשו דננ באהבה האחדות

 הטופ.נ הרבנ ( הא התקנות כפ דבעל"ט בחודש ו ת ק 4אה טפדיק סהנוסע
 )בע"ס וצ'ק ם ח רועבן ס הגאון הרב נכד ", ג דא ,שפ 11 צ בן ס החסידנחזרה

 ומשאת 1 דטו ומגזע ט( תקצ מרחשתן כ נפטר בקדקא ד רבב ב ואח נפולץ תאלבדאם 7)אבר יייילתמוי"ןיי%י"יץיציייימישיןימישיי""סיישי
 מ:בג

 ס'1 כ1 וגפסר זל אש דומו ובע אש המד אצל א"נ ס דח אצל למד ח-םדשנוח

 אביו פטידח ום כ ח ,של רוב צב ד סר ר ד ח-ם רשעות של י בג שר ג תרל טבת ב בשרם
 עדיאל רש"ול מו עמרם ודצטרף ח( תרע שבט ט כ ח רוחס,של ד ואחוסן ש( ת סכת בב



 יטפירין84גרררצקטט
 זמי צב ואל ה מז הנאון הרב נכד אשתו14 ומצד רוהמ( נו רב על ם חשנות
- ל והגי חוסם קאבדק  שנה לרבע קראנען 125 נערך נפשות שלשה הוא 
 וסף מ דגאון הרב )נכד ג כער עסטר זימן וסף מ ה 11 המופלא הרבגהב(
- ק( רבדפדק זמיזלמן  גדועה ר בע ק בפה ג רסבד דמעות גובר עתה עד זה 
 בזה ולמסעד יבהטגד ה ם רצופ שנח ם ושת ם עשר זה 1 צ נו ר ע םלאפק
 הוא נפשות ב קראנען 115 כסך נערך בפה"ג דומען ל ז זאלצער דוד ם ניהה

 לקו אתנו ננטר כ אמת הן ם להסב בזה ובקשת שאית זאת ואחתואשתו

 ח ת ם ילאנש כ"י ינטר )בתולות( ם לנש הנסוע ח ננ יא כ ברחיםהמשקי
 לע"ע ה א נעשה ך וא רתקנות כפ הראשונר שנה אחר רק תןל

 הראשונה בשנה יקבל וכלו ם א הגש מו סב אם שמד המבואר כפאך
 הואתח דא שפ צ.ון בן הא(הר הנד העז דנימטעם שנ יאיו יתןעכצות
 ובמצוק במצור גם בתורה ק והעם ובק ודע ו שכל ובעי תורה שי ם אריושב
 וסף ודב(הר מחזקטמתא,פש ךתפקיא יש ףוע בפהקשמשד
 י כנ ג רמבה במעות שגה ב כ כמו זוכה י וחם ומ תורה ק הואימן

 העברה בשנה עז ד מ וקם להם תן ל כבר הבטחת כ העקרוהמעם
 התקלד ם יהתק וכל יא ימפרע כ דק ו עתה עד מישוע סטתאחרואלא

 יאחכה רראשתר בשנך טד יתן 'רת ר הבסחת כעת כ אחרע'דם
לתשובתכם

 איפס כמה ו-ט העיט תרםט משנת ההשבץ נדפם ה ה א בקרשד,
 ם להנדח וסך דרושות רמת 1 ד ר ך-עסת בעה שיפנ משכה ותר םכתר

 ם גדפם פיסתר כתב ת רא שמעת חח ת יטר התר -- יחם בם מותבשי
 ותר ב 1 כליות אט שקר דבר ם וספת חץ מצפת ם דק ה צא ך-נמממש
 אשר לעשות מה כדת לש בג4 1 נ ע ם ש נא כהים ן ב ת להשח רק זה ןש
 עולס הר בכי ט שח יא רשיא

 ~זורתו 'טלום דור'ן רז ד דבר דיו ותורתו יסר 'סיום ברובואחתום
 רבה באהבהוצדקרע

 'טסי1ט84 זקייך-טפנטי

דק ד של חקטדרקמתזשרסגנקתשסחד א ר ט ת  ש=קה 
 1ל ד"ר בת ית מל רמץ של מו ילק נסח ד ז"ריא



יסג שפיריןאגרות

טה
 הב

 פשה ה מז הוא ם שר תומת בן פב ה ובק ף הר המופיג האגרך זהמוכ
 מ"א צגא שהוא ת ורא וו בנם לפג עמר דאו ס מק 9 נ אטפרייפערדוד
 אתר ע" כ 4הש כותן ת ,ה א חסר ~בכאן 1 כס קטרה ותזרע ינרו,ט סלאספרא
 ן ד כ4 ומברר ם שבאהרונ אחרון עד ם ופוסק ם בש מחצבתו ממקור ן זד ן דכל
 רככה של ם מן כמד ר כב זה עמו 4 ה ונס ו בר על מב ה מתכנתך עי ןוד
 ורה ו ע' דו שת סומך דננ ע"כ ויתעודה יתודה מפואר כי שהוא תורא
 מחד דן 4טחר טמא בן אטרירתר בן ידן דן בן דן וווה

 מתחת מכשורו צא שיא שקוה וכקאםשבחרותמ החרפם המונםחרבנם
 בהתמדה יעביד דתץה ע' שב והיאה ום מה שנס באשן דק ו חין

 ינכלכהרגלתו
 מתקאטש ו תרס תצא כ ר ח באיד לערד ה ה תרימען

 יטפירא הירידצבי
סו

 תרסס גסן ב דכה

 ושים רא ה שן טיא חרש קנק וכק ף החר נ המאוה הרביכנו
 רחי שרה בן 1 ה דדך טרה מזההחסר

 יפנן ד הזס1 כ בשמע מאוד מהנת הגעמ לנכץ פוב טעה עטמכתבו
 בתוה לעסה ממח" ס על שב ל 41 עטר" מפע טש ר בע הרבעתמשרת
 יי כסאו ם ר 1 פרכא דכול שא ר תרוס ם מז בברכת יברכו והע נפשוכאות
 דת ועב השרה בדרך בם 'הדר וזכה בא בעל וחסד חן ושא ההציתהבמת
 עשה 1 פרח ץ צ 1 גדי הלכר בדבר תורר שי לאמתה ן לכו זכה 1הש

 יתירק םשרשי
 ט הבעל הקדחצ החג בברכת ותבררו באחבר תורי שלש דורהת"דו
 ותעצמת עת ברו ת מצותבשוות

 יטפירא היריםצבי

 של חטו ]שר סתתשדףד מקרדם משהאמש ימן מוריד ח רד של מווא(

 דחהבדר

 י-

 טנק חגלחמבשאוו"חטד "יי ועקט תשחים דמי יפז
 ס ל מש זיז ל ז *מן שף מ בדג די משר מ מר ק תר א "דר ז טפר ולטיקטק

 ח רצלמ דסלחו )מה "ראד במימפא ,סר ם לחמש קוש ברח"ר ויטש ק דרגץ

 " ' " %י ="" ך : :: י י2 ן "בוק :ז"ךן:ן י : :2:?



 ששיריןשגרונןקפד
מז

 ג תרע שב ו ה הבע

 דרך פשה ה מ ת כש קר ה ד דתם ר ז רהב ג דד יב דדכר
 ו צ מפא טש האברק נאסטר"טער

 שרת בספר תפארת בעד הססלם4 קר ה בפ4פיו שמחת מאר האחדשת
 בעל הנב כ ודע ה מעכת אים ם דר דבר על ם וערב בער תפארתצב

 ם חקר 1 פיצי על ך ויהאר 4רשב 4פנ דאפיר" בסת ואן חרבהמואטת
 שב ל וכח עמו ה ה ם קר ד ו דבר על ם חשד מאד כ אף ממשנת ק.תפם
 שא ר ק ם ם צ וצ פרחי עיה דקדשח דעת בדרחבת תורה שיבאדיר
 תא יאור ל חתדכא
 באהבתו ומתרפק רבה באהבה תורתו שיום דורש דוד

 שפירא היריקצבי
סח

 ב תרס יך יך ב ום י אור מונקאטש רב

 ת ם נ בד דן סב ה בדיבות בק שהוא וראית וו הנם עי "( יפנ עמד וםה

 הננ כ ען ו מב ה הדק השרע כל ובמשא ח באו ן 4 תפ בהיכות ורן הדשב
 תורר בדרך הויך מעודו דפה"ק ד הס בב יסד יוסד מבחור שרוא אותו רמב
 שראל ו הודה ער בכ4 ם טת מופר ה ש ע4ו ד מוטך רננ מ ע במים ראתו

 ת בעה יעדה 14 תה וימען טת" מכסוי צא יא כעזה אשר.אקוה

 שזעירא הירשצגי
ספ
 דב

 מנחם מתח רא ה הרבנ ז לדסוכ גבראל מבג יעד ראת דשורדתך
 ה רא בפח"ק ממשפחתו נא קאם ר ומב ודע ב אשר אד רונ מב נ"א(פענדל
 כזה ספר והנה דוד דברי הנקרא התורה 1ל זהב טוך ס ועויה מדרסוהנהו
 עולה ד ודו ם ח אט 1 מפ ואשר ם בצהר השמש ע4 ד יע ומ כ44 הסכמה צא

 קדוש ם ק מצד נו אצל המקובל כפ עויה ה ת ב אשר לה המס הואבטעלד

 המה הן ע זכ זהב סו ה מ רב רבך כ זב-ע ט הבעש ט רב ד מתים קעי

 מ *5רם -% ט ,פרס קל-1 סף רעע לדרמו צ דכי תעית על ף כ= רנתא(

ן שלמכ דטערף=זרע ו א ס  טן יופ נשבט )שלח שמחר קחי1ךאטזם 

 ח ס למכ ד ברג רן-ל אח דואא(



קפד שפיריןאגרות

 ז גג כא ט הס מ 4בנ ינו הננייח כמעטה אשר 1 דבר יפרשן ש דסזדותכמגית
 ושמעת ה וציה וקדושתו גדו4תו טרום רום נם הראש עד בא ד ודובג
 נ מם ו ע4 מקב. כשה יד י בכי ע ז מצאם ח ד בעי ר אדש דק-ו גומרב
 דעת וגי רבמ17 דקת ע% אומר שד בערש ק-ו מתתבדכפנשמעד

 גי ואשר ם דקדנס ם רראשת מ מרמת ם ד ח זה א חשב כרה זכו ,דבדטיי
 יעורר אך ובאת ש ת ואחחתו שדו את נשמתו בש,רש נפשו )4 קבידעתם

 'גער בזה הע וש בדפן אזרו חיש כאשר בת אי אחד כ4 4קח-בקי
 צאתו מום שנם עשרר חמש משך עד נד יהדפ יהפםד ש4א סור ואור

 עב )ים טד ערכת נעם מע -השמברדפ
 עא מתקאטט תערב ואדא אבאערח

 ,טפירא הירשצבי

 עא אושזק מרחץ תרסד פנחס גבה
 נ ש חו יו 4המש*נ םודב

 כל בן דמתקאמש שאר סרב *כאן י ולח )אשר דנענמכתבו
 מלעמם כעת קם *חתום *המכם אקל 4א כ י סיח הגר ס(המכתב
 דהג חצ4 כתר ראד כאשר 1 ה דקדיתו אבד דגאון יחרבשכתבת
 דרשע"( וסשס ם הדבר י יכפ מהצרך , וא בםבטחנ

 רז וסוק טברשכ
 "שפידא קיר-םצבי

עא
 הרבנ ד ה ז דסוכ )בן דרחמ פסקא חד יומר המצוה ימען מהרם
 ם ד המשיגהחם האברך ובת ו ת א מבר מעהק נ מושה מ החסדהמשיג

 הטה אותם רואה אנ אשר זפ דם ב אשר ם המכתב כפ אשר נ חדדחד
 ויקרבם יחסכם *מעדם רבה וסמה ם קר ה זן צ סבנ שמו "ושב הרא

 גזרם בדחק" שזעתו אמרד למדת זרג" ד "למיי כחף יד רן ר ים כש"א(

 וטע קוב, ,עין ז ע דתעהרדיח דבר. אז וזדכם לסעדם צריך אזמר בשיבוח דלומז-םעמים
 אבל מדמויכן גאותן( רבמס זר מא בחת מידיד ם לדדפ ובקשי ד( חרס אב וויצעןכחורים
 בעצמם ז דד בין לדחייעץ 1 עד צרך מ"תלד מי עמו ורסוקו וטעמו ז ער רסוסם לארגינו
 ישפוטושרסד

 בד"
 על ירם שיד ותלמיז-ם צשירים וי ג כאלו עדמס למסור ולא לעשוני מר

 ס ור ונררעל



 שפיריןאגרות,סו
 מכד כ זב וד' נחת ך 0ת דם רק אדמת  אי ב "ש  וכ'ו ק כד נואם ם סקגני
 וטס ם ברחם ץ 'צ שכנט וחזר ורתכם צון :גן תיז

 מתקאסש ק 4פ ר מת מזב כ י ונכפי וט ד ובאהד בצדקה דמדברדגר
 אע

 יטפירא הירירצבי

 עא מנקאטש תבא ק עש ו '1ם ארבר
 מדע וש  נו נער המארסם ופק דחרף האק הרב דדכטד
 א ע תאראש א ק אבד נ" גתגאי ר מיה ם מפאר שמו םבשער
  זאנ "טבח בטעם בד תש חצ הכס שהת ענד 1 הפאו עם קרתו4תשז
 אסור רד הת עפ כ בעג כצחוק ור מז משפחר  פעמםע' הכירגיא4ח
 ות קדמנ ם בשנ שגאדא זד א מחמת ודע ומ כאץ ר לד 'דבר אשן'תת
 נם א שדם 'ססראפקע(  )הסמוך  משע ח בכפר אז שדרו ב רבעמשתא

 טמע בזד ן א ד רענ עא בדרך משפחתם שם והיאה מאז ט וב ם וחםמ
 דקטר או שבת מח" יז ק אם כ 'ו והשבת מה ע' מא ר כב זהתשאלת
 כ ע איו רבי דבר ע' רק חוש יסר ע לב ותר פגם דוא בודא טשפחתובתל
 ט ומח ת בעה טע בב תמר דדבר צא מד ואם 4עשזת וכ4 נ הדר'תשר
 גאז'ה שנת זהרחבד נחת טתוך ה ועבדות סוד ' 'טנת ומבורכת טובהשנה

 דרב כערכו ומכבדו גאדבד תורתו דך'ט דבר כ גכי' ב ב 'סועד1

 יטפירא הירירסטטי

 רשברכמ וכן תןלחל  שם ע סמתד בתך רגל סקו נהאו מנתבםאלו גא(
 ק ב נחקכל בשגם ובנח לטי י במד ל דג כענק וקדיבו ממשפחתו אחד לשואל ת דדבעל

 , 77 דא 7(,7 ל"ק 7וץעבן'"ישקע ע,סוף
ל מאי ש 7 ץ  77" מלש , 

 לדואב דעת לסעז ש וא ש א כל אחר וחקרת ודרשת שאלת אנכ וגם א דר רומן כמשך דושב גי יון שנע יין סעדי, וו, ,וריי קג גי "" רס7 ,יגו שנת," שת """בנת
 באור ל לחשו דמשפחדן מקור י שם ןכ דלזו ממשסחר אנקרם גם לפג וכשבאו דברשולח

 שבי ]?ין2ג: : :""יי:י:3ייי:הן%י::::ו::;
 נוך י" הזי .ומשקן שיש, ת ,דשם יהרן יני זך ססש,ת שנס שתק נססתשקונקט

 ככל כשרד משפחי  ודמר ו ח  ס9ול  שסז שוס בם גאץ רבה-ו תורו  ואבני שקר 4י-על
  חקדכי לכן ררין את ליה! עתיד זו רמשפחר על רץ רכר שום ונעמר שבישראל כשעזתמשפחוח
 עב-ל לב וכטוב נשסחר טוב בכ תנמרו לעשות דחחלחם אשר ומוצלחת טובך כשעד1הגמ1ז



קסז שפיריןאגרות

 אלעזר[ מנזת בעל כע דבר ם( סכתכ )נגואיו

עג
 רב

  ופכ אשר דאבה עי יכ אל אר הו ישרא. בבג "עד הזאת השורהתה
 ' נד ובתוכם שראי מ חשוכךת משפחדת א ר ו ח ת ש" גק דם שראי ש"דמן
 קשות בב" עת מד בכמר נפתו אשר מגשה שנע חסדם 1ראשרד

 מספר ן א ס פעם רבות מעוד" דעת ו ח נ הב בשם ם קרא הםמושבות
 ע" וצמח דע ד מילד תעובד דרכ בעל ק הנד ר אאסו ק מב שאיואשר

 הינך עפ ובפרם באמת שורש 14 ן א חך הקי כ בך ם ומדקדק םהמערער
 מעשש נתהירק

 כע-

 ם הכשר ם הקדוש בג ע4 יע, וימצא בתק בקמור
 ד דא . ם וחסומ

 זכי
  שימד ר מור ק הנה מזי ג וק א א ק  מכ זבד 'שמעת

 נאתא מש ק הגה ארמור מכק רור בכ ומעת ותר וב אבדפהק דעממדה
 אשרמשם דאתרא מרא רת בת נך סמראפקוב אבדק שה בעה ע זמבלדד
 על לעז יהוא אטר כ דדא דאתרא טרא אדמור שד מלבד טן ררנטשך

 אמת דבר ושר בכתב הע כ ע זד עי ז הכר ועח תתך ובכל התהמשפחד
 וה ו ח יט א 'הוצ שראי ב ה תה 4א ומאת זאת דק "ה ב מחומצאת
 בקרע באמת לבט שמח ענג ראו יראן סרה בבאנצ בבקרט

 יפפירא איעזרחיים

עד
 הב

 רנד 'טיך הנכבדות ד ע הן וכן ש 1 הסשלנ דחתן כהלכד הכחי ד דל
 ב דאחר ט ה חנט שגאת לקיא ק ראפ ם א טשו ח ך טעם ה מה אדעלא
 על שאמרו המשפחה ן עג בעף באמת כ ט נ ב טרקך ן ועד ר וה ב חטב

 ק הנד טאאמךר שמעת כאור שא ב מל"אא שקות ם ימהנ םהמצפצפ
 ומעט בזה ם הטערער על ושחק צחח אשר ע ז תשוה דרכ בעל התמה

 זצ,לההדע נאךא סש אדמורתה"ק כ ואשטעת כוה בארתטקואןד
 על א ככרך צחח הלז הטשפחה שורש ששם סמראפקוב אבדק ותובה

 ננ על לעז להדמא שאסור זעערה עפא דאתרא מרא כתורת ~הברק םהמערער
 ס ד חס גה המד מנחל ךא 11 תורה מול הרבה כ נתל וכבר הליהטשפחה
 על חז יעז לההמא רל ד בע מעשה תעא ע ממשפחה שהם סעויעקר
 אסר ע"כ דלהק מעוממא לט רג ישמרע ה כנד כזרו א יר ת"חמשפחת



 שפיריןאגרורצקסה
  ובן א הנב אי ית  בב יעורס  זה כפנואל כזאת תהא לא ז ה זלערקריהרהר
 דדדשה" תוכסס אי אר בבנן דדן כמהרר דמא"דר

 שפיא איעףחרפ

 תודבר תל עח עי דת לי ב"ממא רפם ישד ]תשמא(
 מכחבםגגדי

צ ס  "שקחתי "ץל
 תו,על"ןמגעוסהה,ק% יןיח,הה

 עי שמח ו"ש, ישו""י שת" "-%ו,
 קשאמב( ק )אכר דלודשסאט חדדק

 טן ת ת דרבר כ ומעיד ,סטראפקאכ ל זצ מסעעט ץ רגד בררב ם טהטלבו וסף עטףמטר
 לב( סב כעל ז"ל אאנלר כק בעג מאוד כשוכם ד רלזרמשפחר

 תולם רללו נמללות וסדקים גרסתם עם דברת ל בך וכתב אב ,בארד דלטישטאם סעידק
 מסול( לשם, וחשש סקור שוס ן שא אחדסר

 קורימא ק חוס שטעפעלר ר ולד בר"מ אבררם פםחנאום

 ששמעת מ לפ ל בזד ומעד )זבאראכ ודגלל ק חופ ג צב בלאאמוד 11יס משרדק
 מטשפחת שדמך פד ק אבד די אשר ל זצ רלף וסף ר בז עצום רחריף ינאק ר !ק דמאדמו

 רדזר( גדולי ומשאי ל זצ האדל שאול ר סו דמסיא רמטווסם דגמון נגדירם
 שאץ 1 אב בשם )ומעיד ססראפקאכ ל זצ גאתא מש צ דד ר אאסו כן רלברשטאם שלוםרק

 של קדשו מ5 ששסע ]סשינאיא[ ל זצ משר ך מו רצדיק רלכ מאח שמעה' וכן דוד כקולטמש

 ל( דג דמשפחד בר ומחבב סקרכ ור ל בג ל זצ מצאם דגדיק דרכ ר אדמוקרנו

ש "לו אן אז שנינשהשענייאס ג  ,וידי יצג חיה 
 ר תרס שטוה ג סייס יכתב ועוד רארשסאלווא )מרחץ שלא רארמ ק אכד ל ענג שמואלרק

 רנתורם כדכדים רם ל זצ סשיגאווא ק לגד ר אדמו דבף שכל טץ,ת מתסח ל כזרקאשי
 דבריי כן בטח ל רג ערעור כקול מסע שחק ל רנ ק דגר ך אדבר רסכים כאשר לזדיסיר
 ס(בשם
 ו 'צ ודגלל דעעש ק אבדק ל זצ ס סרר ק כרגד פאנעט יחזקאלרק
 וואיצען ק אבדק זילבערשטין שערק
 ארו2יהא ק אביק טהטיבוים ואלרק

נע:י:::יסעיי
 י '1 ."י י"י'ין:ינ:ו

 ,מ"ז כ אשר חשר זדעשדק ררלן ל 11 ק וגר מבחבי )רמאסף 11-ל מחץ"בב ג רר כ זאת
 במד למשיק ודע ססראסקוב( בק ראב"ד צד-ן )ברתחו שרם ירבדדלפר

 כקא-"
 דאומר

 יש אס לעעיחח כדתסר פ אח ,קתל ד עמתת ,ל זע1ז ממכק-11 "חד כ מסי קח% אקי דע
 שאל וגם לרע ננתצ וקד דדבר וטא ב-א קי חלא קהרמ ~ה נישא נשנש לראיללזיש

 סא-
 %ת לשח שת מלע קשש דעק כ גבאח ד ים שקהי תן %ה ששמדתקי
אלמד ת ק % ס4 אי %ד נ=ז  ח  1 ש ח 1י ד שדם ק ד "ב תג  ת "ק  ע  

 רדבףנ כל סתר א לצת בדברי דדבר-ם טשפט טד ח ד עפ" לסעכ"ת אבהי אס שףלדם



קספ שפיריןאגרות

ו מח ר מםשל מ ח  עשמתחדמ ממקדדיך אמס שקר רתת לחכרם יק 
 רוה דצקתנ לפך גאת ומאז כשא לישנא דא גל וודע מכר ואנ פד מדץ ע4 ושבאגב

 שאלוז יכמר וחשבטעז לתתרן עתדאנ לא אם ודע מ לרצלכ בא אג נפש ואתבטנ

 אריס ורנר נלד מ לסמרם גלו לפגך רקכראם ר4ט1 מר רסען גדעא( רףחזל,שבת
 כ ז זל לחשון דנערם כ שמעת דספו למת באת כאשר דדנד רואת ר ע ד ל אנ גד

 דחחלת תאשר ג[ ע . נ סלד ]עין כיוע דאמ או דאגי דנתא ושותא דמר חמשפחות
 ר ממשפחד א את לבית חצר שד מ מחסד שעת בגל כ שמעה ן לדבת מבץ שר ותלד

 וק"ל ד ממט רגאץ ר אית בתרגח ם מ 14ק נטעת מ שנ נ מן ת ד באשר אבל בן לואומי

 ש ומב לאיש ורית לכח גאת כאקי ב אח אמנם רדסרמ כל שכחת ושם סופק החן,כעל
 במשסחד א ש א שרי אוסרם א בג שקצת אלא אדם לשום דת י שא דבר רוא דמשפחד עי ררנץ ג ל אמנו ודמר זקמס כאנעים דרכו-ם אתר חקרת לוין לדוה באחבאשר
 זטרמררק דתך ימם דתך אגזסזלאל ר טדקתמוד תחמללזוע
 סר חר תר שש יט לא רמר תן מלת דמחקמ אתת וששה "= בא אי אמיעז

 לפג ודגו גדול באילן תלד ,עצמו( ליתנק ררוצר כ רוע וככר גדול באילז עצמן שתלואלא
 לו ודשנת קעזמארק ק אבר ל זצ גרינבורג אכררם ד סו דגאון ררב מן ז ע נשולח שמסעשר

 לקלא דו אפק דאובים רק ממש בדגר אן כ וע אחוירם ם רבא ואחרינם ע  משובארוגר

 מפג רקול מזד מלל ידעו 4א בחים רגל דא9 ד שבעת ז ע כרורר רא לגוויש
 ק רור בעל שד ד-1 יסע דעו רעולם ב4 אשר ע זי מרומנאוו מנחם רר דקדוש מוץ עשדצ
 ינ(-רם ר ואר בצלו ריהי"מר ררור שבאיתר ם ר רחס  ולל רללו גלגלות לבל רוב ויגמור
 דוא אדרבא אלא אותו דפריש לא והרוע ו סקורכ מגדול ד דלזו ידיבד יצא ב כ שעל לדג

 מקול שמע ולא דע לא רק מק וגי דנאל דצדיק חתן ד אכרדס ר של וגנו בו דחחהןבעצמו

 בדברים לדאקה וגלימד כושר לאותך אף מ היע אנחנו ועבוטיו דרור גאותו ד אשררוד
 ח ח וכד' ל רנ אבירם דו דלעז דתת"ל משם אשר רלוו כסשפחד דראשק ודור כאלדשקרים

 המל ר הקפ בשנה נפטר ע ד מרזיהם ד,רזש סין אצל ם דמקודנ זמגדזל ד יחס צדיקגדול
 כאשר בנו עבוד בתו את ושדך תו לב ם רשכ מרומנוב ורצו-ק ם אלק איש שר כ שלורמצבר
 ר דק ד ל דנ "כרדם דר 2,ל וחוחנו ו אב לו סיפר כן אשד אלעזר ד' שמו א זקן לסיפר

 ור, דיג ודו %7צ""תתלי
 ויניץ%";לרןת,-

 לגלד "סול,ח,ן6
 רבא נברא מאן ה11 ייסק רדור דיסק ר כ דף משם 1 וא כחי רוא טייק ר' שדר-ב'כידם

 ד זצלי-ד מראפטרץ נפתל ר דיו-ק שטרן א רדם כ ר ואב ר רדב של מחוהניויקמסד'ר

 סידור ממר ודפס )אשר ד וצל מטףנארא נטע ר דצדיק נכד את כהו לפר לרר"1 לשדךדשדכן
 רוא ל רנ נטע ר שררכ רעיך ד סלד ממקסלגורג שמעלקא ר ררכי ודקויות תמיר עולתעפי

 ימהוך אס כמ ידייי ארוב. ולכן רלזך דמשסהד ביתך ד' וברנר ונדנד צדיקים, ו דל מןא

 נק=ם נפקיח דם סלאו ידידם אשד לאנקרם תשמע ולא תאבר ולא תמדם מדרך הלך אלחטא=
 צדיק חד עם משיגריע רקדוש מוץ אשר גומגם אנקרמ מ, וימיתי ב מציב  קרצועוד

 פ' סכר ל גלד מבחב כחכו מנר ע דעולם
 רובו-

 שתהד טפשי אכל תים דא לא רנד ועד שקר
 לפיטם גדילד מצוד רי ובודא וכר וכחפירות בחורר ומר"מ יד של מכדו א אצלמצא

 10יגאס אל-מלך צבי ר רב מון דקדוש דרג אשר ר אאמן ל' שאמר אני וזן וגןדדבהס
 רדבר טז א פ לו סיפר אשר על בנויפר כו נער נצלו דמסחופפים מן ר אאסו-ר אשד רזיל



 שפיריןשגרושקנ
עה

 מונקאמ,1כיד

 ם הגש טהרת רת בספ המכבולות אזהרות כדבר יתרופד"' ם העי עגהנ
 מגודל ינו צ ר שראי של וקדושתן טהרתן קר ע ת4ו בזד אשר לתןומב

 תא לאור חל איתך טדא עב הגשת כזח אר בתקף נו,הרהמכשיר
 ם שנ זה א 4פנ זה אנ ת עש וכן א ב4 ם כרב ומפרמם ם טדפ אשרומצוות
 אז ק בפהק ודדפסת דחדוט דדיר סנוני בפרט ד בעו ם נכלמי כ 4 נודעאשר

 ת רא זאת אך טפט במד החדש הדר טבנ ותר יקרי 1לו אשר א ביע4ד
 באמת כ דות וחם מחומרא רק ד" לו כא יכתש שיא דחוק המל ן בעג וררול

 תר ש השם ב כי חן ותג שם דחה מוך יהדת ך צר כ לכתש תץ'ך נא מדהוא
 ש אשכם בישת לצ

 וב-

 תעשה יה ק מז שאם כתבו ש רק ם הנש יקרוא
 בפרט הסכמה צ א ן העג וטף שהדפםז בתעלה וכחבט ט עש וכן הכחשאית
 מ וכי ושלום ם זח א" מ שי מברעשן דמכדק הנאה דו עי ם המבשכבר
,כמס

 יצפירא היריטצבי

 לק ותלמיד אתר של משעתד שבעל אחי פרץ כנ לו ואמר ץ משסחר על סד ושמעאשר
 כרב ל אמר וק חנם ,ק לים ארב אשר ם דבסיל לקל תשמע ולא חאכר לא אשר מזהךאנ

 ל ]עמש מקצהו מסע ודפס אשר ם ומחי א"ות ס מ נעדמ ע ז רושע ר מן ל דמקורקדחפ
 ורץ אקמשם (איסלךזלךעדלא צב ר ררב מק של תלמדי נגדול ר הוא לוקס

 עפר שהן על מחדש רתמי כעם רבחמ-ם אשר רע ע1 רדוצאח  על ץ ל מסל מאיעמיעד
 מוקשיך חדשםמקחב עי עך דם לין ש1 %ל לאניע עים אשרץכמרבתר

 ורוא חרלכו קדוש ממקום מ תרללו 1 ישתהו אושרם שאזק ומסע אלא ר נ ד ולאאבודן

 אז לאשר אמנם אשמרערד קנאת זעם שנאת אלא זד ואל דכזכ שקר דכךדם כל ב וערודע

 על מלחמד תרועת בקול לבא כדא ד לא ש0 גל בג אנחתם רק דמדבוים ר לא רללו םכעת
 לדם ונקל זו נשתחר על סרר לריר למצור יחשכו לב חסרי מאנקר רבים ד ובון םרסלשינ
 ולבן ד כע מעשר אלא נו א זד וכל זו משפחד עם מלשרך ופושטים חטאים אנשים עםלשדך

 זי:י::י :::: ::: ::": :: :1:
 'י ,"יי

 ססראפקאוו(*( יק"ק ,רב-ר אמטעל צבי יצחקרק

ש א שי"י :ג" : 4בפ  היק ניצחת 

 ס וש שלום מששם ושח גילי וירד דעת מדרש-0 שו"ת ט כערס רספולסם דד-נ רואנ(

 ימא ייישן יי91" ימר יי*"יטז "ץיורח י"מ'" "'% :יב:

 שכס ס טפסר מ חו על ואפוד חשן ם ומח זבארוב ק לאבך ז חרפ כשנה כ ]ר"ח"(



 שפיריןאגרות

 יעא מתקאטש תרלנ ולך ם נצב ב 1 הב

כב-

 טוב בכי תברכו הע מהללו כפ אש ראם ור דמדם הקרם
 שימס צו טעידזש שרץ עדתקהל

 בם דסחנ ה עדת מיל וטרה 'רב אתם ם כ צר כ שמעת אק לשסעהן
 1שנהמד דחרב הנדי הרב דד הה נא קאם שכר בודע יתעו סבוהנד

 קודמת ראתו ו סופיג ח ת והוא מא( סב נ נבורג נר נתן שמחה מרהומדרי
 יאותו וראו סבן אבדן ובר ם חכם שטנו ובמדות במעלות ונחמדלחממתו

 שכסו על המיורה לשום למובתכם אכקשכם כ ע ה בקהיות רב ות לה ?טלאא
 לתורה בעה מנוהות ם על אתכם נהי 1 בעה כפוחו ש בא תנחתוונחת
 כ בכיי כם נ עג בכל הו ותצל ש רוי

קוטחפ  הגל פהק רמ4 ום באעהח עים עד ושטם ס 

 יפפירא הירשצבי

מ"י  א ע מונקאסש ח תרס תבוא ה וםב"ה

 הרבנ 1 יהמוכ שראל כבג יעד הזאת רה הש תה פסען לכתוב תן נאמת
 בואמפאלו שויב נ קאהאן ישךחי ה סו ד החס "א ראה יב בתורההמופלג

 דססוך וועקאן מור במרחץ ט רעי בשנה ות בה עוד נא קאם ר ומב ודעב
 כל 1 וטצאת בהלכות עמו עסקת ונם 1 נ סב ת ורא מנבחו אכלת שמהונראה
 ראו ובוודא ה ידבר וחרד א ר י ומובהק מופיג ח לת ל וצדע ברכהמחזיק
 ם ענו יאכלו ן המהדר מן ן המהדר וכן קחו ובד חתו מזב לאכול ו עללסמוך
השבעו

 ח באעה לעדה לו תהולמען

 שפירף הירשצבי

 יח ) ז"ל אברדם רנטו-ר אביו סטירח ואטר ד תרע בשנת מעלז-עש לאכדק-ק נתקבלא(
 ולנוד לתארשא לשנטע א מסו כעל רבינו ככבוד מחיקו ר ד ע שחותנו בכערעגסאז תוררשל בערלי יושם ד" שמט כרכר ז( קל ס ל מש וע= קשזטאוק לאכדק-ק מ"פ די ס( 15,נסגת

 ר--ד הופ-ג השדי ר ר ועקד ביהד עמו ומע ו( ט אות עיים חיקת בס)עי



 יטפירין"פגרדיצקנג
מזיף

 א ע מונקאטש ח תרנ י יסב ל תזר א הב

 ג כס קורצו שהוא ב שן ת רא לא מעולם קרתו יתשובת א( זכו ררבכבוד
 חשש ש ידעת כ כזה בשרב 'דו תא נ 'א בודא ב שן ם רסמנ ם דרבנב

 14 ועדת הם לן )בר ם נ ע דבת לבוש נו א אם מבע דיא כזה 3 בשויכתח'ד

 א ם ת'טובה דרכ. הקמן בור כח בעג כמיש 4כתחיה ישחיט אסורדבודא
 וכי ש עד בקרוב כ"כ ו ג לע ממוך דנשחט ב הקר 'א שמא יחוש ד"ת ב קצ קס

 טדע כבר הנה בדבר"י 'בחצ נם אם אלא אפי ת בב שוחט כסו ו-ף" ת,רא
 בשרב ד פ ס תא ת' ודעת מעם טוב בשית ק מהרש רגאק ז ע שפקפקמד
 תיון נגד לבדוק ן דא ב חי ם א המג ד עפ ל בר ע" א כ לשחיט כוי נושא
 1 ע4 ג שהש רה ת מרדעת שם תשובה בדרכ הבאת כ ואם ת זכוכ בושיש

 עד זקנה מחמת הראות חיט יו שנחלש בשאב רק רוא זד שכי ו ל מא מובןהגה
 הגאון , הפר בודא שבנה אדם בכל ל הרג דבר שרוא כסי ל 'ברשדוצרך
 י 'ם לכתח4ר 4סנותו אב' זה טעום רז 'העב ש ש דמדה ע4 י ז קמהרש
 ם ח רוח מרס שהבאת ח ע ק ם י יע שם ע בדבר וע זה בדבר ע א סיהכנ
 ק פה ד ב אחר ה4ך תרדוף צדק צדק ם נ הד מ מ ן בענ י חז שאמרושכמו
 הא שובשיא שצרכןיבחן לא מם ואכזבן ש עובל בענןמטדוא
 כמ1 פקפק דש דבזא טה בשיב מכש סא4ף אחת אףחשש

 תורתו ש דוץ המיבזה

 יטפירא היריםצבי
עט

 מתקאטש ה תרס גש 1 א ק טצש הב

 *ריפד יהושע טוה קר החמדה הסש'ג העד הרס דדכבז
 ס שסטנ""

 ם חקדוט מאבות מקיבלנ הנד לחודש ר ום בדבר ורגד מכתבו עםחג
 ןח נשוא לעיפות שלא בחודש ה נ א דם על דו שהקפ ע ז ם ק צד ]ועודן עז

 י"ש' 1שר10זיעי," ייןיךייישייך נן,9, ,וונן1י11,ה:ן0
 תרמץ אב ב שלח קני נטי ש"ש ציטט צידיק נרושלפ יאחכ ט"אפמארא,

 נ4:7 ץ:,2 ן: ינ24:ג2
 :2מ1'ןי

 יי שי '"י"" :ה 1:1נ:
 קש"ט מ. תשונד בוזן: עיט,

 וכדתו-
 כ נ שם ת-א תורד



קגג שפיריןאגרדת

 אור שהוא ג ום בערב צה'כ אחר ט ר ליד בתחית א-ד ההופר ה חדשב

 עיר והזות ודצ"חה מבא ימזיא ך ש יעזור זה 4הודט ו וא ככר והוא ד וםי
 דמם כי ר רראת בישר ררך שרם דך מהל ררארפה

 אהבד רצך דל" א ד ד שיחוב

 וכמד הכך נקשר דמשלשת בנרבד מברנו ש-מז חרש דו דדבר
 . כ בב"התטר

 זספירא היריהצבי
פ

 טתקאטש הנ

 שי רהתחדשות ממעשר תשמרנה אי כא ה דא כי תפש נפש ידאכץדן
 ום נמאז ג ד ידעם כי בד צלם יקטע רוצר אשר בראך מאתג תג רהד
 שקדמת ס דרבנ כי דאר וכבר שוסית שכך ם יאע או כקראקא תרך
 ן א נרכ 41ענר ראש צפעע נחש שורש צא כאי מתקטת כ רותו זן תם~בר

 בצ4 וע כא' כ ירארךסהצךך
 מן בם בג מסף ברש ה ע4ד ך כ דף חברכ"

 ב חרפ ר " בחדש מגור ר ראדמו ובק אלעזר מתחח כע4 רכן כץ דגדוג כוח בוא(
 "ד,נננני1:;ןש" ,ע-

 בלסמון
 ינ

' 
 ,"ר

 שיערי
 1ס ", מריית ייף י עי 'י ינ

 ר ררב שמע אח שמעתם כטח דנד חיל מורי 4 אודות שררעש מד כקצרר לכםאשב

 למור את לרתר  שמוירחם כשמל ל וועדו וצדק גאו; שד ל ז מטאנטשובאכררמל
 רוא וברא ת לח רשקאלעס של וחורר בד בדל זמן יבטל נצטרכו שלא בד בזת ש בררנכרים

 שדדעשחמ מבחבכם ם שוח זד דנדננו כאשר ז ועם בתא ברמת גם כזר דיחק כשעת 1 עללסמוך

 רכדהי שלא ואם - ם ראשונ שגדרו נדר בגבו4כס ושנאסר בתא רמת חוך חול סוד דל יע
 אז וצרח לדבריו אשמע חשוכד ררב ר של כנו כחב שכן ין כ אמרת -- בבידבם אח פפא

 מוחם ר מן נ דד מתותנו כסג קצה פניו ב ורם כתא דמע מתוך ם אנבר 4.מךר' את ר לרם דמ
 את רו ס ש או כן אמרח דלא כ ח מוכ לעד אוהו ר ודעם מעמדן באותי ב נ ,שדזעמבא

 ן צרים לאשר אפשר ן שא דבר רוא אבל ר אדמו צוד בן כ אמת ריר ררכ ויענדו רנכד מוזץי
 גכודוח במדרגות עוד בווארשא דרבנים מדרש ת ב לדם ש ש ם ונ דצ עד זד לעומת זדלדתנכר

יחי
 חזנא אר' נא חז ולא לרירו זבת לא אסב ממאכטשוב ררכ שכשמ מ רבנרילורשיכ

 נדפס א פ ת ורא נפשנו תאות ולזברו ולרומו ררכר ברט עוסק ורננ הגדולם 1 ביד חמרמעח

 נדפס ושם ונר דר דרכ בקרקא ליעמיד שרצו ח דוד ד וט מואז ג נגר דרור גדול סודי נאאוררת

 סנאדוס דג על סור א לחסור מוקו ונ טעמו אמר בו אובר ל דג מסאבטשוב ו-דקיק דגאתחקיבח
 קדשי בדברי ה-אריך דנמוד ררע מן ביוהר מסוכן שודו וחול קודש מודי ל דתעייבוח מפנידעיקר

 ולא סער דמגיד כודא נשמו מזר פך ר ק לב יד שדג מך ב וא כל לעק נדפס ר הד ועמומ
 יבלו ולא ל כנ שלסמי דור נאת חכם מסוד נאסר שזדו כיון מ נפ אץ רדכר ובעיקרדיק



 שפיריןשגרועקנד
 בספר 'קרות מושך וזד איכנו התרמם שנתפשט בזמננו ובפרם שב יןהדג
 דם אחר משך י גורס שכזה טקזדם שם כ וכן זכו בלשונם בק ות יה כד םחט
 מחשבות למשוב בהם מגרד ר צח ד כאל. ספר כבת איו כן ם נפסד בדעותגם
 דעותי מזד יי בג יד מויך זהו ובאסת ממוטב ם ררע את ז ע ר. חזש

 סשכא דסשג מטת שאג יאבדץ עד פשותם בדם ומסאו ריהשסדה
 המוטח 'ההר בם מח ואט יבן במחו י דעי כז1 שבשתא חךדחרא

 רשתלתימ לפרש תעריות עשי ואך לי דאסי דבר מ"בלןלאדם לשאק ורלאקלדהר

 דחי תמוד את לנטל צור ג ק כ אמד ואשר חץ אם דן מפ רמיתץאשר רנף עללעבי
 זאלםס זני וחצ דנו שט יא ע"ז 1ע7 מאז בקר שסעו לא אם כד לר מדמרמתגתא

וין עןרןיעששתן""";

 :::: ך י,::: :7:ינ::י:::ך::ה :יי:::לב::?
ת ח ף ה"מ ,,הג ח 7 ",ייק יד י"מ ," ,"  ה ט  מ",ן,"יך 
 ננתב ם ליב ולדומע לפרסם פ עב לכס ור כמיר רדת וסגות בחיכד סם לרכנ סו-נותלשפר

 עמוד ורצלד ורויח מקנם לשום ברע( טוב ותערוכות נחא ונמת כלל תר ר מזר 171 לא כ פובע

 כגתנו ו "ב כעל מדואת ל דו אוררך ק אעת רקודש ולחבת י עכ אחר במקום דוו-םל

 ל חוכלשונו
 מאכאטשונ רכ

 קול נשמע ופתגום ם רזמנ ומדתדפכות ם מ ד מתולדות ם וחתחת ם משם ם ושגבעוודנו

 וננ ר ד מערריו ות ממד דמורת עלך כ קראקא ק רק רכר ד מב ם מרחק מארץ עמ גתשועת

 ::ש:ין:ייך.י'י:ן:ןןןן:::י:1:ין :: ייתן: :יקי"'יי, :::י,::
 ן: ים 7-ס"ה ,,י ,נ ייי "י, יןשי" ,,,יי נחקי,ימ,יי יק" יי, ,י נ ייין שיי""ס

 ,;; י שן,זסזז ,קשי :71(4 שח,,ק7ר"תיעס,נ,

 ::: יב::ג:::ן::: :ן:ב:בבן:: :גי:::ון : ורך,
 מ, וו ען ,שו ,5,ן ישו, נ 5שנ",ש"נ 71 של מות,ע!5,י"ט,

 פך לד פך מד עושר הד ווו ר דרך ישמרו אחו-1 תו גואת
 ור,-

 מורש מרניחן זרוע עוד זד

 יא נסח זו מדד ד ל שנא זמ נ ומעור ז מעוד רורוו א. דמחט וזד ז מעוד שרורנולמולך
 לינריווישמע
 רסעשים שר על ס ומוסח לנמר דת אש ב שב לבם מקרב נכבד לא עוד אשר לאלד"ך

 תערובות ת כ על ד לרע דם ן ע לנגר ממדינתכם דוסית עוד בא לא באשר כ לחתם יש דםשעל

 אחד בטקום ותכמר הורד טצאו כזד התערוכות ת בנ כ לאמור כלגבס תברגו 1 ותוצאותנוד

ל ס::.:: ב : ?::יגיי:בייב:  :2 ן::ב 



קנח שפיריןאגרות

 ד ו ח ק ש ם מהר בתשו וע ברשת תפ14 'בל קשת כמסחו הרחק מזהיכס
 ם המשחדי שכי נאר דסעמ ן בעג משם העויה כ'4 רחשו בסוף ה ש4ם

 הות מהנם 'מ צ ור ם הרב א סמאם הם כעם ם ד ודתם ם ודמ"רר ם עומם
 נאלבו ו תא רמש עוקבתא כלראה בדרא בו על ם עומד אשר ם ודגדוגו םהקש

 כ בכם וכוח% ושתום ם זח בב שמו תמען רבםברחמם

 שניירא הירשצבי

 מוח יא זכרו - לגמר חול מלמיר זרוע ותר חול ולמוד קודש למודי דם ורע טוב רוב עבו

 שחח לבאר לדורידס והוד אדם את ה לרם שבא אנוש ן מ אח שונא דקרמונ נחש עצתעולם
 ורע טוב חעריכות שד מסאת אך חור אח לסתות מקום לו ר לא רע כולו ברוא רעץ ךאלמל

 ונתמר ם 1 4ע דוא חאוד וב למאכל רעץ טיב כ ווו ותרע ונאמר ורע טוכ דרעת עץכשמו

 ם סתו מרודת כ 4ד דשה לא בתערוכתו שר טוכ חלק מפאת וצמח כודא שזד ל לרשכדעץ
 דקרפונ וחש אוחז דארץ מן דטומאד רוח ר ר עב עד מאז כ ודור דוד שנות ;א נו בכקרבו

 מעט ע ורע טוכ רוב ע בו ש ש כרכר נמשות לצודד אחרת צורד וליבש צורר מושט זדדרכו

 שיית "ן" נ ש ,דן 1 "ו ייש ין ,ייש 7ןלי, יון ר ימנ ות 7 7",הנ"ן די יש:ק,נ

 כאשר חיל כ כ עשו לא 'שראל על שעמדו ם ח ורמד ם ת דמה כל אלד נו ס ב וראו סורב
 רדת עקד- בכל ם נמור כוסריס שמנשי דסילו ם חלל רכים אשר ם 11 צ עצמם ם דמכן דכתעשו

 על רקודש חגת מסוד ששמו שראל אלק בד כדש למען שער אדרח שלבשו מתמת למד כוב
 לקבל דכשירם זד רקודם כה ור נו בע111ח ממנד 11 שגל דקדישר ארצתי אח לחוכם רםסג

 ינמוי 1 נ ע מראוה טח טרוטות 1 נ שע למ כרם נראך שר טוב מעט בשביל כסומאד
 דים רמזך ומור-ם דורים לקול שמעו שלא עד כקרכם רטמון רעל סף את ן לדב לכוהםומדשכיל
 לדרים בושו לא גוש מדם ם רכ אשד עד יצאו רצד אל ומועד דנחושה נחש בעצת חפהולבלה
 פלא אל ובכן ייא לא ואמרו כר נחשו ומדר( דדת בעקרי ם ש ומכת א כפררם ד בחורתד

 משרש כמוןס כמורו כ וע ר דר רצעת א4 ארבד כעבוחוח נמשכו רדוא מדכה ם רכ כ מ11בע
 שנדם נס ד תועבת . חחבולוח דם יחחבולוה מוצאם רקרמונ נחש דוארע

 ה::": יןיי::שנג:ך: יימס :":'י'"י.ך:ןנו!:::":ן.7נון:
 לכל ב 111 ושלת עלו או קורא רצף רתך כונתו אם רצרס דו לא מעשו כ ואןרטעחו
 נתש רוזו בו ;תלבש אשר ספק בל נאמבר הזרנו אז דעתו על ועמיר ן ער ואם גשננדדעס

 קידש למוד ם בו שיש זד רחערובות גית ע שראל כר ילדי לבזח את לרמשיךדקדמת
 דדת לגל עודף ולפנוח לגמרי קודש סוד מל כ אח למאס דבלי 1 דדכל אחדי כ אחללכת

 סד ל רממשלר את ודטעו ס רגוע קצת שקמו ועולן א רוס ארן ע במרינת לוו ר וכנרכבללי
 נם ותבגד חודד כדם י ש רכנם ד לרעם יקוןש הול מור' ל כדם למרו 1צ וערשולעןראכ
 ל ית גמורים כופרים ועשו נערשולען רעב את שכקרו ם דתלמיד כ4 של סופם ר ומרחד
 למור. כל את כ אח שמאסו דעתו לא ייחם דלך לפ אף אחד רכ ואן תיל ידירם עשושלא

 תת%וך,ןוהל
ץ י "" וי ,%"ר ת  ימ7ייי יעיי ייאר =מת " האשיי 



 ששיריןאגרדוציז
פא

 ה תרם שב ו פ ה ום מונקאמשבע"ה

 -שר המצות לאפ-ת שם ונעשו המכונות ן בעג בר שח זכו ספרובדבר

 ע א ם להכנ אוכל 4א כ ד אנ ראמת זו בפרצה ר ומזה שעומד במר לוח
 ם להסב אוכל יא  מועי4 ותר ה אופן בכל נעשה  אם נם הסכומת נ בדבפרפות

 הנאון אדמו"ר ד מתים כ ם הקדוש ם חגאונ רבות רעת על  מעבירע4
 מצאני ג רשכבדהקדוחו

 אסר  והיא ם שוה אנו י מ ום אנ ע י  מ( ח דבר נבעם

 שלא ידזדר סר שבוחם לאמור בלבבם שיחבורו רם נ בצ הבמש בס נ כ  נמצא כטחיאומנם

 לר נאומם המאדו אלד ושבכל לדאשונימ שקרר כמו רתערובות כיח מפאת רע בל לדםאונד

 ז א פך לד מעיד שדנסיק ומאחר ק ד!ס כבעל חכם אין נ תרעו אח נא אל לדט נאסרולמודתו

1 חת ש " "ימס יית ,,י יי י" י י" י ייי" סיייי."י  שיח יי ,, 
 שמאל ושמאל מץ רוא ן מ כ9 אל שיאמרו מד שבל נו דאמ ן מ שמסל ועל שמאל מכםבע תמי

 מ ס ב מ במז-נח לכחדם ישראל יעקב למשפד נחן מ וואו נא סו דב לפוקד זאת לבם תרולא

 :::ן י:::ב: ב ::ב:ס' :::::ו::::יי::,ס:ו:
 תי ,, ימתן ימיים נגייס יצן. שמני "י" תרס וימם ס י"מ י" מי"" ימקו יייי
 לא ומוו-ם רחים לקול שמעו יאלסל חר וחרץ שמים במלבות מרידר רוח רם בכנפ לצרוריצאו

 חינו א ר יעקב קדלת מורעד רחורד זאת ב לדעת לב תם עחד רזאח*( רצרד בל 11 אלבאד

 רנגלר את דשאים ובלומדי וכתורתו בד 11 דאמ מח-ו כפורש ממזר תפורש וכל 11 מואת-ך

 ת"ש"ני"ו תמגיי
 מלמיעלו,

 י יי "מ1 וקילס ירט יי הבסחו מ"ש
 דג"ל ק ח6 אכרדםדק

 ב( פ אות 1 ,ח חודד כדכדי ל 1 מסאבטשוב צ אגד ככר אח רבינו א רב בוב
 ע-

 נדמם וכן ש

מר
 רדמנאז"י

 שמחד רקדי כ( די ס ת ,או רכושם ערוגת ח בשו צ מדגר ר!'ל עכרח

 )אלשטאט( ח-ם בשכח ת שו ב ל מכתב ב ח ,כאבוב( קויש מסחב ל ס כ ת כ מבחב,טשעשיעב(

 ם רארמווץ ומאח ם מדרש מרגאון סבתב נרפס ד( פ ד פ ג פ )אוח עולט תיקה ובס ג מסי
 !דפס ובן ו חרט כשנת מקראקא צ רבר ע ם עבתב קורא קול ותסס ובן ז"ל ומאלכסנרד מאסאט

 וערמם הולכות כ"ח ם ררת ר אב בם כי מ כע נפלאות ]אגב ס"ת 1 תרס שמו דדח מחזיקבקובץ
 סו דדפ לא רלז וכרח רד-ח לחידק וברחים מבתכים וכחובו ל זצ !זר אבר כעל דגאוןמאח

ורגן

 נגדם בברון יצאו אז ינד בארץ ם ד-רא במחני לכנוס רצו ם דסורח כאקר ד חרס כשנת*ן
 חרסיך שנח חלפיח בחל ש ,כס רמדינר גאומ דרברם גל דם על חרסור באזדודבדפוס

 לי נשלח רגר ב"י"ל בתב א וגמגתב  מבהביס כמב ז עד ב תשובר דרגץ כעל ע ויב ר(והרס
 שיש שבמקוס בדחוצלוח בח רוא וברופת'חד נעהיר חרבחח בעין ורוא קונטרס סדוסוא אחרמרב
 רצער לדיען ר9תמו-מ שררברם ואמר ם בולוול בא ידוא להב בברר ן חולק אי רשםחילול



קגז שפיריןאגרות

 נקרא וחד ם קמן ספר גדפם וגם שיה" אופן ככ4 לגמר מצות ן המאשאת
 ם והגאונ י זצ ק מוחרש הנאק זה סור בא שהסכימו ישראל ת ינטודעה
 ערבאך או וטהרים זצ'י ס ה מפרש כעל טימא א ז ומהרס י זצ מער ססהר
 זרע ק אבדפה דביה טאור רקדהי הגאון ו אאמ ק כ וגם עמהם ועורזצ"ל
 כסד חז ופוק ה" ש ן עג זד כא הסכמת תן ל רם דבר ע" אעבור ך ואאסרם

 רה ת חומרא כמו קצת נ בע נראה ה אז כ אם י4 ם חכם דבר םגרוי
 אשר מכוסת מזד נצמח מה ראו ומצות הסכתה לגמר שאסרו במר דחתז

 מס דברים דרנר א מב ודוא דפרק על עתר דעומדת דודים ד כשאלוה רם וזרים זעת נדחאץ

 טחו ש על מרר צצקו דורו שגאו, ם כשעד נודע ורלא ל ז קאלושער צב ר לדרכ ציוןדרישת
 דאדק- ודגאון כחכוח תקוות מזד נצמחו רדמך בק רשטד תתפשט אם כ' דברור כשכלם ראוכ

 דיצות לק-ס נו על נ טלי ש גל אח ודחד חייף מנס ל דג צ לד לו נ ל ז ב ומש שואלבעל
 מדגאון תשוכר דעתק נמצאי ובד דגוף לתקון ולא דמרנר לתקון ולא חברך שמולמען

 כעל ידברעות רבדיו מ מ ומתא ז בזמר א עזב וב ח לגמרי דוחך רוא ובו ל ז מברוד קרש
 ד( רל וט ג דל ס ,ור כתשו ס ודח ת( ם )ם ו נפסק דרשןתרדמח

 דבתי בסוף רלוי ך רבוי אח נרכסנו מכשול התן לא עור ולפג דלאו על עוכר רירדרב
 ד לאץ שדכא מאפר ד שר לדער חסר דעקר אכל ק לאד רככידר חבתו עלדמעידים

 שם ן דרמכ דהרי גרילות זה נאוה דרכ מ2'א דם זסדוד,ם ס זב ר תפ17ו ושלנו ריצרד סמק

 דוא ראמת אבל ד ט את ותמדו יל עובר עולך נו וא דאומות מלב ק בוש לעלותשיוכל

 שתצלו מ רמכ ן שררמב רדעת על לעלוה וחלילך לחור כלובך יסוד לחוי בקדושישעל

 ד נתלה שודוא ראיץ נדנד ר( כ ח קרא )ו ח ער ן דרמכ ל ח לא דרה ומדרספוקדים
 ננו א אשר את רפסוק על ם נצנ כפ דספוינו דקדוש רכר ורעד אוחר מטמא כל א חקד,כבד

 "יוק, 7~?י, יתושי תזינו", י::
 "גתי ים " ת," ,י י חייטו יעי, קיק" "ן,י,ס

 סר ל רם כחחכלוח 'צליהי ם וב ודצ שטן מעשר ר ח ח ניל כ שכחשב אחכ ל עךאמ

 גרול ררשעים ם שכוחכ רשטנד דברי נו דא גם שמענו דלא בקרב רעד לב כאממשלך

 שונאים שדם "קבול נוכל ושלא דווים ד די לעש ומאודם בנפשם משועברים שרעמים ורםד?
 י17 וראד טען דאנסיסעמ שנאת מעל ותר שראל ל שנאהם על ונאנח רוא, ואר אותנוומצ'ו-מ

 ק ע"ד זדכן בם שונא בכם ורדו ריסוק על ( בחקה,ם

 ל כזר ומסיע כהב וכמוש עכו ת נשתין ד ע נו יכ ן מש 1( מ ,ס הפאות ענ ת נישוזע
 ד נוה דמך דג רבצם שרמאדן רא לדת רופא גצ רנר זד בתנא שדק למוזן צריך ואחעור
 ן ארטטע ור? ן נאריסטע דסעמ רחדשים דרכמס מאותן ולא ותורחו לד ם ושלס ם רא ד םדרבנ
 שרעת גן ק ם ג ס מ ,בהי ע דסמ מרכנת דוא רוע רלא כ ר בעוד באו מקרוב חרחרםאשר
 ד את ם רירא ב רבער ואם דחורד מדעת לריסוך דוא מדאר

 לתומד ם עת ם קובע ם ולפעי

 ר כעוד ל רנ שכזממנו ירכתם  לחזוק 8יזי נאמר מד ותזכר מדעת סנן % א ד דסשוטדדעתם

 בידינו שמעוכל דחודר מדעת פוך ר שדוא ונפסדוח זבוח דעות רחד,יר ריח בקרבםשמקשקש
 ונחוץ ק תור לדעת ורר דעחט דלא רמותו-ן למנק דלחם לצרף גובל בכר וא ר ס מדרבקכלד
 ז עלדזד'ר



 שפיריןאגרותקנ"
 הקילו "א נו בגלילית זו ובמדינה לים המק ידעת נס י ר ומחמצת שאורעושים

 נתפשם שכנר נתו כמד שם ה וכת בעה' ם ד ב ם ז זר רק סכתה בשום וח
 אימורא די ל בואו שיא בפרץ ולעמוד נדר יגדור ך צר בוודא"מכוןת
 כנדור זכה 1 עמו ד ד חלקו אשר תורה דעת דעתו אר וב איובמכסות
 מחמצת טסשהו כהשמר ונזכר לאוריתא "ו יה היקז אשר ושראי ת בונגנות

 ם יח ם ברחמ ב ב שראל וישועית ם הר מרום ן כבג גה תחו נו נ וע דהואכי
ושוכמים
 הרם כערכו ומכבדו תורתו ש הדודבר

 שפירגד הירשצבי
פג

 א ע מומיאמהט  תרמ"ט  גוויח ה ים חכ

 צב* דוד ר טזדר וכו' ק בנש רטפירסם ק הצד הרב קרתכבוד
 סדריו כפ ש א ם החתוט הגאונם דרבנם ועמו מא"י שףיטיסה

 הע פורטן ת ה כאיו דה
 את או והב באו מקרוב ס חדש אשר טצות ן המאש ד ע קרתםלתשו
 יא ס טיק יגנ נטעתם זה כדכד ך ידבור הנה ק ד ע ס רושי י גםדסנזנה
 נ כ ם אדח א נח ם ח בדבר ע ז צאנו נ רכשכבה ר אדמו רב ד עאעבור

 שלא טוב ותר שבזד שם כ אדרבא הדבר טעם כתב ו4א בזה האוסר דןכ
 מיכ וסאן דציך אחר כא ומ היסד דפסק בקצרה לכתוב רק הטעםלגיזת
 הטכינות אלו כולם אסרו אשר ל זצ התורה שר ם ק וצד עולס נאינרגנן

 ישראי ת יב סודעא בם הם תשובות כנדפםמהמצות
 ובפרט עתה ועד מאז מהם נזהר בודא בלבבו נוגע ה ראת ש ס.וכל
 ידקר "יסוד וכלו מטנו אשר כח חדשה רצר פ לעשות ק ה ע ם רךטלבתוככ.
 ם הנאוג חק ט רכות ננד ת מה אסור והחדש ישראל בתפוצת העולם נב"ח"ו
 אסרם כבר זצ4 נד ב אסר בעל ד דאב והאון ד"ר ר בהר שמה כ ט נפשנוח
 ררם סיע ק וצד דתורד שר הגאון הדור זקן הורה כבר איו נו ם זב י סב

 כ ם הדבר פרסמו 1 זז כר י סברא 4א אתו מצטרף והע אב( ם שיססאכטשוב
 יחג אמורים המה הנאפים המצות במאפדן וכאפות יעבור ו ח ויד אשרמ

 דד' צ דר כן מענדן אלעזר ר דצדיץ של טוו כידערטאן דודל ר' כשם רמטורסם רוסא(

 נפלאות אחייו ומקרים ד לדבר שפריס דחסידים סבינו רחלכרו ם ובירזשל ל זצ מלעלובמשד
 ח הו-ע אלול ד ספסרדמע

 יש' ייי ית" ימי ' י " "יי " מ"י ע' בן'"מינ:ו:י:יבנב



קני שפיריןאגרות
 וה לה חל זו רצה בפ טיהכנם לנפשם  והרו הבורא תם ס קדיש  וישראיהיסח
 ן כבב תחזנה מ נ וע .שועות ברוב נפיאות ראגו ו מחמצת משהו סכליצילנו

 ם ר שרא" וקרן ם הר במרוםרושלם
 ב סם תבה שנ החירר בכח הכותבדברי

 שפירא הירשצגי

 סאכטשוכ ק מ ח חרט ש אד ר ד ום דב
 יכו כבוד אל לרחודש

 דעת לדוייע כזד ודת ס רושל כ מצות ן רמאש סור בא י ת כ מאה רנדפסת עלר "רא

 סור א ל בחו והם כר תר ד לרנודגק ואפ טסח של באחרק ואפ כרחלט מצות רמאשקלאסור

 גי" מת 'ת"" "יי מיי" , ת"י " 'י יץג":מ:יבמ:ין:,שכישייי:
 רג"ל ק חפ אכרדםיק

 רחותם(,מקום

 ל[ רנ רמכחב אח ק ר ע ס דירושל צ ר רב שרו וא קימו זיאח

 רגאון נגד שררעיש ח תקל וט 1 הקל ום ב שע ס ח ;או נזר אבנ ת בשו עודוע

 י , :,::שע ":ך"]::ו::ןי :: בז:י::י::: 1-: הב::::ן
 ישם דיי "; נ נעם ס ושל מ 1, מנ"נ, ג תם מעיתן עי משת "ע-תלותן
 דברים וחופר מצותדמאערן

 למר-
 ענד שקר רושלים מ ודגוחכ 1כ1 עשי ז ר כ ל כחב א ורב

 רחששות ונסתלקו נוים ש שעשו ל שכתבו ויען לאסור מאז לשם חשכת אם אריכא כב

 ת"י י ית ימי יית י" י:ל(ליס :האבי:: ::יש:ן:להייי:
 לחשו ם דמררש מאת א( תשם רסן חרש דחדש )עולת רוטר; כמביע נרסס מקרובווד

 שדון לעומק רד כאשר מאז כ באודך ט( הרס בשלח ב ום ,מ ק ר ע לירושלים רשיכאשד
 תטוש ואל רתורו גדר למדיץ וחלילר ראוטרים כדעת ;וסר לבו ר דמצוח לעריכתדמכתר

 ש ומב ב"מדס לרתירן אסור סור א כרפ נדנו התחרים דסיתו-ן רביים ואפ ב כה אמךתודת

 "ן יק ן " מפן ,,ו י" תי יל י, יע נ",,ס "1 וף " ועתי, גמילה" דת,ףנונו

 ם מכד בתום רמ"א דירושלמ מד מסאכטשוכ צ דגר כתל סד וגם בבר ייחו לסרוג תלכו'ערכ
 גדר לטררץ חלילר כ נשמע רכל רבד סוף גהיווילם ותר לרתמר דיש שחי, ר נד א עד

 ל ז ט רמרדש התאון בקיצור ד עב כמכומת ם רושל ב מצות אפי" לרחירדחורד

 קיעלץ ק )אבד ל ז רושלמסק נחום משד ר סו דמפורסס רגאק מאת תשובר שם מתצסוכן
 " ס בן 1 תדע טיק ר כ נססי ס וש רשמן לשר משר כאן משר מפוח ת שו ס בעדסח ל1
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 שפיריןאגרות

 .לא השאטש תרסה נמן רה דבד
 טזק פ ה סו ת מקש ה פ ה ע חךפ ד סוע עיגב ק צד שגדימעה הנוי הנאק הרב ה ה אל מקבצ ם פע4 רב שראי ד ד 1 ד דכבן
 ט אשר כל עם נהיו שלש ה שסם" אבדק שלםאגטך

 עם ת ריהאת בק נו פת ,מאם נ כהד שחתם הטסה -- באהבד ראחדשת
 שיחת תם יחמו 'סע4עשכי עתה 1 ושיחת מעה חתמת אג תם וםה

 והוא א9 ם ש4 האקמץ ק מהמכך מכתב עט וחג יחתמו 4סאקמןדגתקתו

 משן 1 מ, תן, נ ייי ם מירש נן,א,ןו", "ילין :.:.::':

 וין "ץ ;ישו יושו" ן "מ 1"1ל" שוח ,""ן ט11 "ך1.ןה"""
 אעופר ונד כ אבד ל תן מ ואמרח בשרי כגפן ;חמס רביירם כקראי רנד דשנת קמב
 תזעק י מל אכן אפ ם רושל קוןש אבנ כל כ מר בקול ואצעק ם רושל במשכניתואשכונד

 לזאת ם רושל ו ון צ כשעף רת אש חומת חלילד לפריץ ח 'צל לא ן ומשט שטן וכל ובוצא
 ראד שלא ותעצומוח ער ברזכ שתדלו ש קד'שא אושא גאונ צדיק לכל אקוא שים א כסאל
 ממקומות ל מחו ק ד לע שבאו אותם זאפ ק אר נכול ככל דשאור עג4 דמכונר מצאולא

 ראסוו למשפט כמאוח ושב לכל פשוט דדבר ק עד ברושלם כעח שושבם כק דתושנדנו
 ר אדמו א ט של א מדר צ רגו ק ס דא לדם דורד כבר וכאשר איו מצוח ביחלטלרם

 במקום לא ם רושל ( ר ילכר א ,פ ם פסח כירושלם מבואר רבן תורד של כרחמסאבטשיכ

 77:י מך::נ ן . :ביי כ ::: יכו יני :ביך:יךנ:
 כנראשונר שופטינו שישוב ם דשם פרוניות יכס ל ואכמ 11 בדלנר ש ת בעזרתורארכה
 ל( ז מק'עלץ רגארן של רארסר כקצרת ר ,עב ר לעבד' עבר כחפץ דער דאהומלאד

 נפטר מטשארנא עמרם ר ירמו של )כנו רחושם ערוגת כעל דמפווסם רגאוז דרב רואא(
 בכל ל( תר ארר ט נפטר ץ טשעטשאוו ק אבדק גרינוואלד וסף ר רגמוד בן ל חד מן נ חב

 מתנקי יי,. נד ש י י שדת"ס
 ינש;ת ;יי, ,,, ,ןש0 .,מ;, , "גן, ;,"ב,

 ממן ג ,נטטי סעליש ק אביק ל 1 קלען ח-ם פנחס ר מור דמפורסם דגאין דרב רואם(
 ארר ט ,נפטר דנך ק אבר ל זצ שמעלקא שמואל ד מו רספורסם צ דגר של בנו ג(חרפ
 ד(תדל

 וליד ל ז גדיעואלן ידודא ד מו רדנר תלמידים רעמיד רספורסם רגאק ררי דושג(
 ר לז !צ ס דה רכש למרן ,כן ז"ל סופר חפא יוסף ר מו רובר ח דר של ודתנוברעזאעא

 " "י" ן "י "יי ט ;וסי י""טמ"י " :נשי": ךו :ן,: :ג,:::



קפא שפיריןאגרות

 וכבר רשורה" מקוזקית באהבד פ נ שא ז ר נו ד ד בת 'מ ך ומארמתיבם
 הנעשר על היאה מעתה שוותט אחרות עינ שהבי הו כ יהשבת
 14 יכתוב נב הדרג מ אבד אך דמעט לכפר 'ענת עינ זב -חקמר

 כב" מיד ה א מחר וםב
 יחתום מאקמול ק יהנאבד יבקשו כח הנ מכתב

 מל  הלשדדטמה
 חיתם בכי חותם ותג ישבה לדעת עצת מ אחר ג כד-

 באהבה ם ושובט תרץ ו הכשר בשמחה הקרוע רחנ וברכת ותבר

 רבה בארבה תורתו שיום דךש איחם דדודבר

 'שפירא היריםצבי
פד
בעזה

אזהרד
 ' דדרע כ 'סע ס וב שישרב

 שי צעז ושן הש4 בדבר ה ין והמכשיה ה השערך רבה כמה זהיאשר
 כבר כאשר י ר כרת סך בא ימסך ן א ח דמשנ שי רצה קם ת משעי4 כשרות ע4 נאספת הם יבעי ן א אשר הרחקות ם דט מער קען בדפאברפסח

 טדע ו ועבש נ ען צ גא4 ק וצד נדוי זד בנדר ק החי ועוד באודריתד,הרמ
 כ בע כ בך ם א מהבק ס רור וב ות דא ק ק פס דיא בקיא ותר בדדבר
 וצא וכ ח המשג שי עתו ד סבי מסתר ביאס ש בה ם זפ ז נעשה םלפעם
 א ר ש מ יכי ע לדוד ר "דוד באס כ ע י ר בחמץ שראי מ ס א'פ טעכשו
 שאן כאש ו מה שתה יא כ דץ המז מאסך לפס גרא ביבב,טגע

 ם ארז כסבה אפ ם ווי מ סרבנ ס דכשר 'רם ש אם ש נאממת דןיעי

 כמר "פס אסאלא כסאאב שאו ית ד על משנחם מריע ר מעל נר דרור(

 פייתיס"שיסישך"ייק"ת'יס:::י:ע::יי'ודייקיי"ש'"

 -מת ד ע ויקתם אזדרות פ סם ער ,ן דרפ דיו יוזל כצוץמ תשוכר דרס געלתגע

 שמחד דבר ונס ר קב ס ד ובץ ד צ ד צ ס ח או דשם כערתח ,ע-ן פ ש האורץרסל

 נעיץ שלפעמם שב ע חד משנת כאוררד 1 שלאח נס ועין ג( ל מגחב מו-עשנוכ צלרר
 נודא מעשר ד רלז  ובשגר ש עי שראל מ אלפיט ם ונכשל וכר וכסחר כלאס ש ביזיטים

 ל בזר דמכשיר בעל לערב 1שכ ובדפוס כבחב ם בדב ופרסם בוש ולא דויד א חשמשג
 כפסח לשחוחו ואסור גמור חס, רוא דדכשר 1 על נוחן ובו אשר ר וע וער הרגלותלרוצתנו

 תחח כשר' גם שרם בסד זד ם רכ דכשיל בבר כ [ חח מד של ותשוכר לשוע כלביונמרור

 כס עוד וע-ן ען חד קלולנבורג לדבר עח כשם עד'ז וחד מ קו אז ,ונדפס וכו צ רבידדשגדח
 ח-ס שמואל ר מו ח דד דו חלם כר ח אסר ז"ל מאונצרארף צ דגר ,תולדיח שמואלחולדות
 מור ם וכדר ם מטחב אמד ז, ל ד ל זעם שם ס שדדם  ממו71אטש ד דריטש



 יצפירין14גרורצקס5
 וש.א רשתות שיא רבר מורא מא ואפרוש , רדוד בקצרה באנו כ ענוברו
 רכשר תן יא רב ששום ר ידזר פסח מ ב דם ש מאותן ת בבישהות
 מחמצת ממשרו שמרע זה חמץ ז4 רט שפ ן שמערב זן כ 4 רנ קעןירפאבר
 בב רייס צון נבכן נד תת, נס ק צות כד דקתש חגתחת

 ק יפ ר עת ביק פרשת חרבאער

 ל ז ש מודרש צ כדגר קליץ ת"ס פנחס מתק8טש ק הכדק שפירס דירשצבי
 כפעסט דקר ד אב רב ל ז רתך יחזקאל ר מי ג בד קאפל סעללעש קאבדק
 ץ גראסתארד ק אבדק טוכס רירש משר סאטמאר ק אבדק גרית ידורא איע

 מאר ד ק אבדק והנקלער ליבמרדכי

 ק אכדק עררנרחך זלמן שלמד אתסרארף ק אבדק ראזנעכערגשמואל
 לראש מ ק אכדק שטעון ד"ק גרשץ כ פ ק אכדק סומר עקיבאשאמלא
 קערעסטי כ ק דק ררכ לס משד ס צעדל ק אכדק גרנתאלד דודאליעזר
 ק אברק ברחן מנהם ישראל דאדדאז ד ק אכדק ראזענכערג יצחקיגליל
 אפרקד כשעט מאיר מרדכי טשארנא ק אבדק כדכא זאב טץכרעזאץ

 כ"ץ משר"ק ועל ד נ אכדקד טיגערמאע מאיר עטףשטחנאמאעער
 ימר"ז כימין 'כמואל תארארל ק אבד באנעט יחזקאל מרא 1אכדקד
 אלימלך יוסף ארמאט כ ק בנדק דחטש לסף ישראל פלעק ק אכרקרלף
 סמירערס ציון בן ברעזנא ק אכרק סופר 'טלום  זשאדאנ ק הכדקכר81
 יוסף חתם בעלער ק הבדק פעללנער סג"ל יאל סעעט ר8אבאבדקד
 פרייא ליב מאיר אווו8ר ם ק אבדק רבדן יוסף בלאזענד8רף קאכדק
  פיוטער ברוך נח ראצע נאד ק אכדק אטל8ס אברים שלוס שוראף קאנדק
 אכדק"ק יוכ מרדכי ג"לחנטח ק אכדק דושינסקי צני יוסף עפעדיעס יאביקר
 ייויר אודווארי אבדק"ק יעקב יק פירעד טימא ק אכדק סופר משרטעטד

 דלוי נטע נתן רעש ק אנדק פ8נעט יחזקאל טשאטר ק אכרקאלטמאנן
 ווייס אליעזר כ8ט8רקעז ק הבדק רייך מנחם ישראל שארכ8גארר קאכדק
 ק אבדק שלעזינגער נחום סאבאסלו ק אכרק כ"ץ שלמר אנאשר8ז קאבדק

 שטראססער רכרן עקיבא ר8 נאריא ק אנדק רייכמאן צביטאפאלטש8ן
 צלי יצחק וואשאררעלי ק אכדק מאנרלכוים אדרן משד ט8קא קאבדק

 וו8רקערט ש ק אנדק פאללאק ר"ק ישעי קאוועשד נ ק סנדקלעכ8וויטש
 ווייס יוחנן שאללא ק אכדק אכעלעס יוסף קאטר ק אבדק רייכארטמאיר

 דייטש דוד עררן ל8קענבאך ק אבדק קרוים ירורא איפאלשאגאכדקר"
 כ"ץ  אנשיל מעדיעש אר ק אבדק גינסכערג ליב ידורג נצעדעלי % קאכדק
 סג"ל אלימלך רימאסאמבאט ק אבד זינגער ירודד 912מר מעדיעש ד נ קאכדק
 ר"כ צאי מנחם נרעדדאז י אבדקד ווידער שלום ורגליל טראש קאנדק

 אבדק"ק שטרויס אברדם קראל י אבדקד בראך שאול נאדיפאלו סאבדק"ק
 ק אכדק רעשיל ירושע קעזמארק אבדק"ק גדינ1ורג אורדם לאדאנפ



קםג שפיריןאגרות

 א רווא נ ק מבדק גר"וו יורא טעטש חבדק"ק טייטעלבויס כצלצלטארצאל

 ק אבדק טענענכוים משד קראסנא ק אבדק ליכטענשטיק כענריטברוך
 ק אכדק טענענבוים מאיר ראלפא מ ז ק אבדק פישער כ"ץ יעקבווערפעלט
 פאפארד ק אבדק פראגער ל סג צבי אן פישט ק מבדק וועכער קלמןפוטנאק
 יוסף פאקש ק אברק סופר ליב יוסף רבען ק פרו ק אכדק רלוי שמעוןמשד
 שדגת לוג"ש ניד ק "נדק שיפפמא, מציר אליעזר דאדאד ס ק מבדקפיש

 אררן מאנאשטאר ק אברק שווארץ זאב בנימין פאכיאנדאוא ק אכדקיוגגרייז
 חיים ן כעסערמ ק אבדק גינז יוסף יעקב שאמקוט נ ק אכדק קעללערצפי

 שטאמפא ק אברק דערצאג שמואל משר קאבא ק אבדקטייטעלבוים
 ק אברץ וויינכערגער זלמן שמואל עמערינג ק אבדק סופר יוסףאמורס

 אכדקד שטראססער צבי שלמד טאריאן ש ק אבדק רייטש משד טטאמארג

 ראצפערט ק אבדק ראזענגערג שאולדעכדעצען
 לכן דמכמתם עוד שלחו לא ולכן תם בב נם א י נ רכנם דרבר כי ותד
 סור רא ד א נפרסם כך ואחר יד אל ולשלוח דטדור שמו לחתום למחולאבקש
 מש דמסכ ררכנם מת חת תר עםשנח

 ר עת דב-ס וויצעןפד
 ףלבערשטיץ דקישעי

 ל דג קאכדק
 לידינו 'זדגיעו כסדר נדפסודחתרמים

 מד ומא גדור ברבך בפרט התק % א צ, חי אבדקק דטין יתדי דברבד

  יימי ז ז: ממבעת מ את יהצל רי רכרת מאיסורא יאפרושיטהש
 ד חתם יא , עד נ כדדעי גם אשר טדעזת" כלת מסעות דדברנמשך
 נתעכב רק 4ד דו יחתום ם בטהר ד 'שרת יצאת ברצז טדאי  אשרבדבר
 נ(ףרופא יאתר בבי במקדם ירתום דת ות ט 'סעד אבקש כ ע הנהלד

 ס בכס ן בפר ולעמוד נדר 'נתר עמך ד דדידרבי

 יעא מתקאמי 04ק עתר אב מנחם דש גחבאעדח
 ישפירא היריםצבי

פה
בר

 רבקה שרה מרת ראתך אשד רצמעה חרבנת ז הסוכ עבד צת מלערב

תה-
 אשר באלחה ק אבד יא ע יאיר אדרן מדד ק הצד ב רה ת א4מ

 ם מדר ת בשו ממר י ב )"ש תאמתא ק אבה ר פריעת ד משפחז שםא(
סשק מ ץ  נעדרימןלבזל קויכ ד מטשחכמשליב טוש 



 שפיריןשגרועקסד
 דרך ונסיעתך ו ת ם רחי בארץ הקודש אדמת ע4 ישבת זקנחר יעתנוסעת
 ולתטכה לכבדה מאוד נא רוס ם הספרד אחה מקהיות שאר וגם קסאלונ
 אשר יא ק4 וזוודא קא רח אורחא כזה רב מרחק גמיעתה דרך בואר מקוםבכל
 מצוה בודא כ ע באה"ק ות יה ותה א ונפשה יכו כבודה וכל באיה סתר נ4א
 ן בא שסד לבא תוכי אשר ץ וסמל 4פה לה ות ו4ה רתמכד לקרבר נכבדררבד
 וצדיק גדוד רב חכר אשת כוו סטסעת סצזה מתרחיש ומא כני זנאו עמפר

 טת במד ונודדה וטחו4יה צנועה נח וזק רוח קשת אשה י הנ 4 זצמפורסם
 ושכרו מאוד גדוד יע וסם המשתדף וזכות מצור לדבר עתה נם ירהרחוקות
 כולנו ונזכה ודצ,חה ם בכס סיס ה כ4 ה ראת ב וכבוד עושר ם מ אורךאתו
 ם ברננ וו לציעלות

 א יע מונקאמש ם תר ון ם כ"ג ד חבאעה

 שפירגד הירשצבי
 ורגליי ל הנ קאבד

 ד דיו ע4 תיעובה דרכי םבעדמח

פו
 ע"א מונקאמש  חערב  תשר ה ד יםב"ה

 4אד. ם ק ק אנש האו מהליו כפ איש ם רא זה ם קר ה ם הא'ופכבוד

 וךינבערנער קיטן קיוניסוופ מו"ה קר ה ד הנב ובראשםשאטבו
 ס שוכפ ו ה קהרה

 לפשפש ן כ צר אוגר נדתשוכה הרצון סי ט הקחש דא4ז ס מ דהנה
 לא ז עב לכל רוע ה בדבר נם אהבתכם לעורר אסרת ע"כ השנד מכ4 ובטעש
 הנאת הרב הוא ת דם בצער" לראות כולתי לא כי פכם מלכתוב להמנעכולתי

 רוע אשר קהלתכם אב-ד 1 ה זיטן שיסוה מונה משנב ק צד סוע"ההמפורסם
 מרבנן הצורבא על דרמתי ל ם דהוא השרב נ בעג בפרם ש לששכוונתו

 לזה"ב הממונה הרב הוא א[ ע ו ק סו בסס )עי" במחא כאדא

 ק לרר ראמח ובחכמת ל ז ש א אמרי בעל לרגאת חלמים ך אילאקמשארקעז

 ר ע תותש ת )כב ת עד שב ם שז דרבי ( מש גם )ור ל ז מזידיכמטוכ אמדרי

 וצרקתו ענוותנותו לגורל וואלאווא ק לאבר נתעלר ומשם מונקאטש( בגלילות )אבפאל
 חדלים מזמורי ט על אברך ס ממש וזדפס ג כס כחו לגודל אף בכחכ ח רעלרלא

 ד( הרם תשדי ג כ)פטר

 לקרותו רספרדים אחב שיובלו כדי רש ככת נכתב רמכחבנ(

 לסר לי מצעו זרד" גרגר בערן ל בזד דביוז טפש ז ל אות ב מדדודא תדיח ועיא(
 שם תראר רגד בקולר לגרבא תתטדו ר"א מפי הנא ריכר צ"א( ד )דף בגיטק דאמריעוקגא



קפה שפיריןאגרות

 ק דגאכד ברסכמת שהעברתם השרב ע" ב יב 'דאבע שטיתועתד
 של חן ר ש ההבא אגודות אגודות קרחה עדשה הוא ודנך התורר עפבראו

 מזה רכם יצ ה ח"ו ם זמדנ שטנה ע4ו רר יע כע"ב זה א נ בע נ קדגאבדק
 שףכ רז שעב כזד בדבר כ ע ז ם ח דבר בעי נו רב מתש רועוכבר

 דרו כי סור א מחשש 4ס 4רצ דקד4 אנשי יטזבת נעשה דוא אז וכן ,שחושש
 עפ בהסכמתכם שנעוסה בדבר ש מב שחת מבאר ים ולהצ נפשותם יפגל4ב4

 בוודא עב חזוק ואצ כשמש ברורם ודברו נ ן הגא הרב פסקהת,רה
 וזו תורה זו וב 'ה חי מזד נ ע עוד 'דרב בא ש4א ר ו'דזד ודר ' ן כצר

 'בי קהיתכם מאנש שימע כי 44ב אלו דבר כנסו ס אקור כ ומפגשכרך
 מרא גאון לרב דראו דכבוד ותרת ב פו ום ואדרבא ם מדג שוס יעורר פוזס

 ניקום לחכרי חר ל א בא גג ואזיל ף חל חב רף חסרא ורב רונא דרס א( צ מ"ב )דףלדלן
 שר ם דחכמ על חולק פלגאד רש פ קום נ פלגאד ומקם א"ל דוא אווין דברמקם

 כקראו דוי רש-י ל עכ א( ע ז ל )לע ק כפ כדאמר דין ח ב אב שד ערקבא למרמצערר
 בגז ר אב שד עוקכא למר מצערו שד כמד רק ומביא -רחבמים על חולק באלגג

 דאתרי מרא אב"ד לדרב שציערו שבמר ודאי אלא א חכם אלא זד ן א ורלא בויוקלשונו
 או ד מתלם שדוא אמתלא לו מצא ולא כולם ם דחכמ על כחולק פלגאר נקרא זד
 ריו" ימקם ~מן שבגמד נדן איא יד "ק יק " נם, אתו ינ ( חשון פנינו יחס

 ןכס עד"כ שאמר ע ז חים דברי בעל מצאנז נ רכשכבד ק דגר כעס כזדושמעת
 לא דם על פקד דאדס בל ופקודת אלו מותק דאדם כל כמות אס ד משרע שאמדקרח(
 לדם אשד בל זאת אזעם וכלעד פ אח ראדמד ופצתך ד ברא כריאד ואם שלחוד

 ר לא דאה רעולם ם ימקש ר את דאלד ס ראנש נאצו כ רדעתם שאולד חייםרדדו

 שלחני ד שלא ת כ ועדתו לקדח דאדם( כל כמות מותו ש )נם חד מ גזרו למדשלחני
 מחלוקתן ובעל ר מריב עם דצדק כ א כדוגן עשר רלא ר דע או דרור ג לסנר דצדקואי!
 מד א ר בע דמצשד ד )כן האתוש דמרא נ רנזנר ק דד ואמר ענשן ענשולמד
 שדוא ון ןכ א בדבר אתר רצדק אי! אם גס זר( על שדניך מד ראתרא רמרא ננדשעשו

 דחולק ע-כ( ףראר רתורד דגל רו בע ולדרים לרעמיך ורוצך רר-א ת-ח רבככללותו
 רק ר"ל תד מ ועונש מפלד לו שיד כ כע שיד אופן וכאיוד שידיד מי ידי ועל

 כגובר אם גם לשגיאות עלרל ראים וכי רוד כדבר ררכ עם דצדק שאין באם דוארחילוק

 ל ר מוח ו על דחולק מחלוקתו כעל עכ-ז ( ובו מתלוקת יגובר ונפרט גונדוארדם
 כל ופקודת אלו מרתק דאדם כל כמות אם ש ח מטתו על דעולם כדרך מרח אז רקכגז

 מות מ מ אך בזד את ר?דק )ואין שלחג ר לא ( כ דרא )אז דם על פקדראדם
 )דינר וגו דאדמד רפצתר ד יברא בויתור ואס ( כס דארץ כל נדרך שוה אז רקשונ"1
 את ןשדצדק ד אח דאלו ם דאנש נאצו כ ררעחם אז( ל ר משונך ומפלר תד משימות
 רדיד עד ללחום וגם כמחרא מוש ג דמנד נגר ללחום דא עשו רעות ושוים ג"כבזד
 ודפח"ח דג-ל רר"ק עכ"ד כנז ( ר את נאצו כזד נקרא כ ע את  סידצין  גצצמריזידזר
זי"ע



 שפיריןאגרותקס1
 ד בכב אומץ פו ם שת וה ובזכות לנפשכם טוב ודורש אורב אשרדאתראח

 ם מ ה כל נו ות גיח נו יטובח האף ס מ ב נ בעד ץ תמי ק התוה הנההתורה
 עולם עד וזרענז ב ובאנחנו
 בכיי ב ב שועד ו גאותה הביחד ענת ם וברוב ם ארוב ם ח חותם מוגח

 שראל כל ככ'4 כ ב בס ונתבשר זניימעכ

 שפילא הירשצבי

 ר בע ג תרכ בשנת נולד ך עוענר זלמן שלמר ד סו רמפדרסם ג רד דואב(

 ל ו אר קול בעל רגאון של תתנו שך עררנריך "עקכ ר מז ח רר לאביוכערעגס(ע
 רבא ברתמדד לומד שר חתונתו ואחר נו זק ברב על נתגרל ס( ב ק אכר אז(שר

 ק לאכד נתקכל ט תרנ כשנת כ ואח כד ש שם סד טשאכא כ ץ לאבדנתקבל
 ס ודמזרח ם ונ דצ נגד ם רגדול ם מדלוחמ וד בד ש שם מגרל ור אשאסלו
 חשובך ררכ בעל נו רב של ש ומאג עולם קון ת כס 1 יבמכתכ 1 כספר ש בסוראגודר

 דספד רספידו נו רב פטירח ואחר א נרומענ ם ררכנ מגדול וא גרול גאון ר אומנח

 ח( או על שלמד לחם ת שו ס כסו ח )ונם ם רחץ קרא כעס סו ורדפגדול

 על דמער כנחל ולדוריך לצעוק אנחנו צריכין ל כזד מדדטפד מקצת לדעת'קודננ
 ק אברק רא שפ אלעור ם ח ר מו ישראל של רבן רעדלם בבל דמפירסם ד סופד רהפט

 רוד ערך קרי ם ספר ב בו ועוד ם חלק כמד מנח"א ת שו ח בעדם ע דמונקאטש
 שדרב אמת רן ם אלק אוחו ולקח ננו א כ ארד ועתד נח כצלו אמרנו אשר נואפ

 תואר ו על לומר ובפרט 1 כפג ושלא ו נפנ דו לדספ שלא בצוואחו נ ע דממונקאטש

 ן שומע דודו ספ שלא שצוד דמ ם דש ס ד 1 ע כש ל 7 ודנד וחסיד וצדקגאון
 כזד לו לשמוע שלא סודות תמכת אמנם צוואתו על לעכור כנפש ארדב ך ואלו

 שלא וצור שמת רדור וגדול ג פ ס יעקב בת ת שו בשם מבא שם ח נפרדנר
 ד קע ס א ח מארבד חשוכד וכשו"ת דפסיד לא לו לשמוע שלא קל דמ יולדטפ
 דלת דו לדספ  שלא שצור  אף ל ו פנ בעל רגאון  אח דספיד ז"ל נ דנו שרכודביא
 ררשו ח דף וכברכות רלכר( עפ ך שדאר ש )ע כזד ן שומע אק בחורר מ61לגשרוא
 כ אר מצ כלשון חד רם שנקרא רטעם ואמרת מחד זר מצא לעת אלך כ עדחדל
 ר לרקב ז בעוד כלום עשר לא ע וער ופושע חוטא שרוא ע א ק ומח, ד דבר את דאר
 ו תלמיד לו אמרו לנקרו דיו חלס ונכנסו כשחלר כ( ע ח כ )ברכות 1 ב מד גרול לנוומ
 ש א ררנים שנ לפג ש ש  אלא לוד ם  וכי לדם  אמי כובד אור מד מפג ואראלנר
 עונש שכל שחושבם ם ק צד של דרכן רוא וכן וכו ודע ר וא גידנס של וא עג
 ושומע ק רעל לעולם וכא כשמת אבל ז כעוד בשעדיע 1 כ אך לו מגיעכן דנםג

 רדעת טח כד שבא אר מצ כמוצא ז ור ע ג לו ומרפק זד לצדיק מקר פנושאומרים
 אד מצ מלשון מצא לעה תד דמ נקרא כ ע וד מצא ש דעתו על עלר%א

 מסידו שלא טעמו עיקר שכל ראר ממונקאטש דרכ של בצוואתו דמביסומעתד
 משפד ותורגע ופושע לחוטא ע א שדחזיק לפ וצדיק גאון 1 על לותר הפלאאותו
 רא שפ ש מרר ק רגר ורכו חקינו רד"ח בעל ק רגר 1 שאב וראד בשנסחלק א4לולחוץ
 ונשא ר0 נחמד לנ"ע אותו ומוליככן ירא ולא ם וצא אלו ראר ומ לקראתו ם באי"ע



קסז שפיריןאגרות

פז
 דב

 י ז האר"י יסרן חיים אוצרות ר הבה ספר עג דג 4בישמחת
 אחד תובדק מקובי מרב סד ש4 פה א הגהות עט בהדרו כלוי ת שנ סושהדפ
 אר נא קדי לא כ אם "ז 7 דוויך שנלוי ר כסוהר ס ספרד חכםסגדו4

 ואנן כטעות ר ס שכח 1 על ולזמר רו לרסס שלא שצוד דמרונמצא
 ק-

 דקדש ל
 ולא ד תרע כשנת ומטר ע ז תשוכר ררכ בעל ק רגד מרן ורנר דקדש ד לכטעות
 אגו אשר שראל של רנן במוחו בן דרח כ ספדתרו ספרו ובבדי תר מ בונאמר
 רעולם מן נפטר תשובר דרכ כעל נו רנ גם ם ח לן שבק ב ועתר כדספידו םעוסק
 צריכם אנו נ וע למחול נגוחו אן אבו ננוד אבל דדיך גנזך למחזל שינזל אף גע

 נו אמות נגז א תשוכד דרכ בעל נו רב אכו שגם אב ואק ריגז ם תוםלצעיק
 רבן מן ואלמנר חשוכר דדרכ ראב מן אלמנך שראל תר נד כפולר אלמנרכאלמנות

 א ר דרור גדול וכפרט ח ת דח אב דזר ום כד כ ורבות אחת ותדעו אלעזר מנחתכעל
 נשארו דעו כשנפטר כ ע ז רפנ נ ררשמבד דת אב מרפסד ותר דרבר גדולרפסד

 ,, יי11" ,ושש-א נ 171, ת "ו נעי י1ת1 ן וונ "י, וארש אמתות ואתםניעי

 ומ אור ורתורר מצור נר כ ש כס אור נקרא ק רתוד ובו ר בשר ממש םעדומ
 אבל לכל נגלד שרוא קר ברחובות נרות במדליק דוא דנגליח כתורד כחים חשעושר

 כאפילר שם ממשמכרם בג-א ררובא שרובא כקבלד רנסתר בחכמה כח- ח שעושימ
 כור ח שעשה ל ז תשוכד רררכ דאב ד וכן האפילות כמרואות נרות ק כמדל דף כא
 דרתי על מודתו שעשר ספרים כשאר וכן דהודד כסודות עירם ד מא ושם יחיקורםעל

 חורר כסתר דורש כר שח בספרי א מנח בעל כגו גם רלך 1 ובעקבות חורר כסחריקודש
 א בג לרוב ם אפל שרם כמבואות גרות קו שדדל גר ם נקרא דם שנ כ א חומר ןנם

 רעתקתי דדספד כות באר ש )ע רמליה כחורר קריר כדחוכוה נרות קו שדדלומלבר
 ם לפג אלא רדמפר עשר שלא ז עק עתק ק צד על דדובריפ צ ש מלכן לרהציאכ"ז
 ל(עפ

 ול ס ן, רראב ס ע )כיאורים שלמד אכן שלמר לחם ת שו ר ד ספרים ררכר ברח
 ד ר תש"ר סק א כ עב ש עקד נדרג ועודבפרדס

 ר לר כן תךי"ח חשוק י"ר שלר רותק שאול חים ר מור רמקובל ררכ רואא(
 אצל למר מארץ( אמת ס )מח צועד כאדם אבר"ק שאול מו"ר לדנאון כן אלמהד"ר
 בא חד"ן בשנה הש"ס( מים מעק )מח"ט ז"ל עכאדי מדדכ מור"ר רמקובלרי"נ

 קבלר ללימוד רברר רחובות הרבת ס כירושל ויסד עיד"ק סלירבעל
 )ע-

 מסעות
 חיש נספד הציץ קכלד סערי כמד דדפיס נס שנר ס אירע יעיך די ושףירחחלימ(
 לאדם נלך כי ישענו ומר כזד"ל בקררש לררבו דרכרים בחוך שם שנ שלח פהצלום
 לעוד"כ נסתלקו ע זי רנאויס רקרושים דזקדם שמר ד ר כע אמת רצדיקי אושריעת

 ק הכער נסתלק תיצ-נ( סבת )ר דחורף בימוח רזאח וכשנר כעוד-ר לאנחות עזבוופוחנו
 אקור זי"ע דורק קלקול חתם סו-ר ראמים דגרול רמקובל רגי"ק דדות כעץתוב"נ(



 אספיריןשגרור,סח
 נתן אשר ם ר אב יחם ם סתר ית טנ קן ם קוימם , דק ע רוב מרבות נאחז

 מאוצר נאמן מסקור זו חכמה ש% בעוסקה מקומות בכסה ורערות' וכהארות
 % שכתב סדדותא קר ב 1 ע% עדות עי נאמנה ונם הה 4 1 האר מרן םהה

 ין ח אשר ק נ היייפרין סענכין סףה הקב"ה הכמת נאון רגדוידרכ
 שער לפג יבא נפשם ויזמות יזכך ם ירכא מטיול דרך קן שת ח"קואשר
 ממנו אשר העוימות ן בג בסדר ת הע מדבר זו בחכסד עוזם שי ס'כוהמיך

 אומר אנ ועתה ם ח להעץ ברקדמתו פ סררם ש וכמ ח יהע ם חתוצאות
 תר וסמנה זד נספר ותימדו נו ותע זו הכמה נא וימדו נא עורו נא קומואהב
 ם דשער תר ב י א ח ב רעויה בשער ם ח עץ דרך את ישמור נר פוממנד
 םורפרק
 ונם ר בעוה הזה והחי החושך בגפות עתה גם אשר הכל יאדון %שכח נוועף
 א יהוצ המלאכה געוש הינ חבט כלב וההן מאתם ו רחם כיז יא טבעבודת
 עתד וגם ם וגחטד ס מ ם אור וב נדנדות ם ח מלך פג באור החכמרתיומות

 אשר י החכמה ל ויהשכ ן יהב חניות ותוקף קשה מעבודה גו רוח קיצרבעת
 דהקדטות לשער בהקדמתו 1 סדרה וכמ"ש הנארה יקרב תשועה ינויריה
 צדקנו ח מש את לב סכה הקביה סוד ף שכיכות ס מור ק מ1ה ם מאמרשכסה

 נח ושב ה דקג סרסר תר דג שבנוער רבותיט שנ בזה בו שדאר וכסו בב
 סג מד א מררצ הקדוש רנאון ז ואא ה וציה ד"ם,יוב מז צ מהר הקדושהנאון
 על ם גג ן סע בספרו ובפרם מהרנ"א והוספות פוב ועשה מרע סור בם דוציד
 1 עתות י? יהקד ח ת כי עי נסור חוב שרוא טעם וטוב באורך א בפרק חהאח

 אדם %כי ן ששואי במר ן הד את תן י ד עת הר לאו ואם רקביה יאכטתגם
 וכן יהילח כדקדסתו רש פאפ מ מהר שכתב נמרכבד ת צ5 לעור'ב בכזא כףת
 שנדע כד האמת חכמת לימוד ן כ שצר שם דקדטות שער בהקדמת ו הרחמרן
 שח עח בטרכבה ת צפ על נ יהשמה

 רק לחבוח לנו ן וא מ אל רסמוכים ם רקודם בדורות גם כמותו תד נר לאכמצט
 ושלום בחים עכ"ל א בב ס וכס רן ר כמררד דגואל אח כב ישראלוכשועות

 דרבד עם 'כ ח עץ רקדוש ספר שררפיס מרורארנא רילסרין מ רם רסקובל רועכ(
 עוד ס ררפ וגם עוד"פ רדפתם ושם לא עלד כ ואח א( תרנ )ושאשא ורגרותרוספות
 ש מ רככוד מפל ב מש במתמר מאמרות המשד בס )וע" ל ראריז מכתב ספדיסכמר
 חכמים( כבור ספרו ר ע רבינולו

 סרב ם חי פנחס ר סוד יסקוכל לדגאק ש מ פ"גן )סי חפארח צבי כשו"ת ועףג(
 בזד-ל במארגארעטין( ו ת"נ תשרי "א ומפטר ראזלע קאבדק
 ובו נגהיק תצדיק ררבכבוד

 ר חלק בדגמך כעת עוסק אר ורנר כור לו לכתוב מסג שביקש ואו קושיתוע"ר
 רדסוס מכבש תחח כעח שררם שעוסדיס תפארת צב ומע"ח דדח"שמהחבוש



,ספ שפיריןאגרות

 חכמה עי דממתה שדסיאך ב( ע 1 רם )דף פקוד פ ק מה תא א מד ותר1
 שאי ן כד ה עב וממאת ס4קא נשמתא כד כר עיטא טדא גש בר נפק כדד
 הבו דב ואדבק אבתרה ף דרד הכמתא רא ולפום ד דמאר דחכמתא בחא'ה
 תהות מא וק 4א ע רא יבר ד י דח אדבק %א 'אדבקא כי וא ד אגר ה4

 זכו ואתוקדת "ד ן ואשד הו בגדפ במש כירו ן וכד וכר פו בכס כיא ההרוא
 וטעם כות באר ש ע ן מב ן עונד לד ת דא נ אע וכר ומא בכל אתדנתיהב

 ח ן ח מג ם ומתרשי זו חכמה "מל דם ב כח שש ח דת ע4 כ ד"פשי
 י כנ 1 ע יד הגא יקרב כד יומדר ן משתדע נם וא 'טעה בה ן שימקעלם

 ו,אנמהבהמקבסיכאקנחרבבמוכ דז'ימעירסנאמרמאמר
 צעקה לה חמי "א =י מןןוי..יולן  ויין השכנה מלתל

 4ה ן מ" ן א -מאךסהנערר

 ן מ ש' דד~ן ן נדפ ת 9 ז אפתח אני דהקדמד ש בר ק עד קע בת 1וע

 ן מךפ ם ירא דם דתה כ שבארת רוא י באר ע אור בב ן קי
 בטד הק"ש משער ב( "רק בפעח נו רב למש דר" מן יהע'ותה טזאדוב
 טזא דשכ נדפן דתח נקראו דיא בזה דוהר תנא אבי ם 4אלק עזתם

 ימקם ם כנ בבה שהם קביה מאר רק .מעיד מזם 4 ע גה השבידיעת
 ש ש דאף אפרתם בבח רק הם רתורד נרות רק 'ומדם ידם אותןאבל
 רכושות ם ודע נם שא זן כ ן ס שי דיהץ ן מפ ת ' אבי קצת 1 גדפידם

 הס סצנת ום וק הם מיד ב' כח ן א עב והטצות דתורה זם 4קהנצרכם
 ובדדבצםמאר דףזעבכדהאב4 שמדפס דארן)ע מן נה דשכיהעלמ

 כ ען 1 עכ אך חסדו לעולם וב סוכ כב דמונמר על נברך דללו כעתם תונעזדש
 ר מעכת ס שמק דמצוד געל על סרוק מנשקו 'ודם דוד דבר על ם ערבמאוד
 מנעה ר בעוד אשר ל ז דאר נו רב של אמה חורת ן לדב נד ע א שמייגע זכזמר
 קון ות כ ע ג ע דף ל קון 1ח ק זוד קונ בח וכמבואר רגאולד כוכ ע כל גורם זד סודל
 ר פ דף מ 1ב ס כש דגמ דבר' פ דוא שזר נראר ולדעת ד ובש א( ע ב פ דף גמ
 פ ח )בלק נו רב ש עפם א ור תחלד כתורד ברכו שלא על דארז אברר מד על א(ע

  דראשונד דחודד וסור פשט בחורר נות כח כ ש כ בב רחחילר שלנו דדחורר ת(בראש
 לנו שנחגר רחורד אכל דסוד בחלק א ר לארץ שנחנך קודם בד משתעשע דקכ"ד דשד
 לר רתח ולבן רב רחורד א שד כמשט דדאשווד דתורד שנתלבשד דב דתורר אר

 ד דשו רוערר א ר דחורר ואת כ לרואות נ כאוח שלנודתורד
 ע-

 לשונו במתק ש
 ותר וט בכל ות ועג וגלוח חורכן רואין )שאנו דארץ אכדר מר על אמרו ולזררקדוש
 במר גי ל ר תחלד כעירד ברכו שלא משוס דוב( ר כעודסוחר

 שמכרני
 כנו בחר אשר

 כתב כאשר מפואר חורתו רק דחורד ונחן אומרים ן וא חורתו אח לנו ונסק רעמיםמכל
  משתעמש דקכ"ר ד שר רראשונר רתורד רוא רתודד של ם דשעשוע קר ע כ שםרכינו
 לרשתדל צריכי! ז וע קא ד עשי"ת של חורתו שדוא דתורד נת גת קודם מהחלדבר

 וע"ז )ריקא( ו הורח בנוסח דברכד דוא וע-ז ד=קא כחורתו לעסוק ליוצרנו נ"רלעשות



 ששירין84גרורצ,ע
 ת דעובדםדש ידשרא4 דק מה דבעככי נו אור כב עוד ,צ וכלועמקרא
 חכמת פ ע בכוונה ן עוש אם רק דוא י כנ נתא דשכ ן גדפ הם ומצותבתורה
 ט רכות שנ חוד וב ט רכות כבר בו 'סדאר בדבר ך 4ראר 4 ומד כאורך שע ולאסי 1 4אב דמשמש בן בבה החכמה זו ות ם בפג ם ויפנ 'מג ונכנסדקנ'ה

 סוד מ" ם דסונע המעטת כ" את סתרו כבר טוב ועשה מרע מור בם להנ
 ומכד ושלזם ם ח בברכת בזה ם אס ע"כ ם דקדוש ם ספר במואר וכן זזהכמד
 נחת טתוך ורסוסות התורה ות וחיצונ ות ם בפנ 41עשות לשמור ולימדיאמוד

 ן בבג שראל בקרב ם דר בראש מבשר קי שמע ו מ תחו ט נ וערררבד
 ם ברהט ב ב 4 אאר

 טרחץ 5ה טהטרר תרסו ואהחק ג זםבאעהח

 רא-
 יטפירא היריםצסי

פח
 רססעה'נ מסעות גיייות ועשרה סונקאפש בוייתנשימות

 תובב"אדאה"ק

 נ רמגעד צדקת וגזבר יבא וחסד צדקך עוקד ט מז ד דנג דרבנכבוד
 א תיבב קדאה

 נפשות על נא דוס כ ם הרתם ולמען דשם ימען נא נבקשדו טאתרשה
 א תיבב הקדקוד נו בארצ ועבידר ותורר נפשם שן שרקד נו כויי בג ואח

 מצדקת  רח4וקר  דמ -  וקמ ר 4הם משזוח יחננד העת הגע הנדקהה

 כ שמדו ותורח עזבו אות דלוא ן ז דלכד א פרק גד ,חג  רושלם ב ל חואמרו
 שמרו ןדיקא( 1 ותודח ד ר ש דוא ש חב רצ111 עץר כ למוטב ר מתז שנדדמאור

 א  שר שבר שדמאיר אסרו ז וע ע בג ס רצרק עם בד משתעשע ד שרקב רתורר 11ד
 עושק רונ כ צ  למוטב רו לרחו בנשמתו ר א רפשט בחוך גנחר א טר וח מ רפנחכמת
 דנך על דטזבד ד ד כ לו נ  ,דש ס ומפמג מפז קריס ד בדברץ ע לע רצתל

 ודתשובד( רשאלד ש נעץ ל עב ובו דמעכת

 ח רע תצאןרף פ מ ברע ל נזר ג( ק ואות ןח ת כד רבנו בנו ש ס עודוע
 חין למש הילא ת רל לאתריי רחזרון שראל תפרקון 1ך ובג מ לררע שאמרו א(ע

 ד עכל ובו אלין ץידץ מילין ם אשל ן מתצכב טן א נך ובג נך מ בר שראל ללמפיק
 שררע-מ לומר חכן ך א רלא ויתפלא עובר כל תמר ן מתעב נץ א נך וכגודלשץ
 בכמר זוד"ץ וח ק יזוד -ד עפ טוח טפש ובן אולם נו לגאל לבא ן דמשיח )ח-ו(יעכב
 דאמו חכמת סודות דתגלות ש רק נ דקרמות לשער ע ז מררח-ו בדץדסת וכןיוכח
 ברסבמח( וכן א מ ריר לחי לבאר ע ז ר אאסו נדקדסח ועין ב כ נו צדץ ח משבוא



קיא שפיריןאגרות

 רשקמ ימען זה עי ח,ךח  ומ כסות ות צופ הם נ זע שנה רבע עי ע ז נרסבעה
 דוק' יאסוף גדילה תקגד נעשתה ומאשר ברעב ם העטופ תם ב נפשותרעבך
 שיח ה וכטע ותר מרובה הברכה ז ע כ כשנד פעמים שנ נ הרמבעהקופות
 תרומת ת שג פעם ויאסוף לגבות סועד בא כבר זכו דאחרון דסשלוחאת

 כמך את ,אסוף הצדקה מעשה גא רטדר חיש אנא יכו בגבויו םדקדש
 דטף לפ יחם א יהמצ נוכ4 'מען רגע אף אוחר ב4 'כאן וישיחםהקדשים

 ברכה שפע טובות עות ש נ מ בכל תתברכו זה ובזכות קודם אחת שעה פרב
 א בב אי אר ן ובג ונזכהוהצלחה

 שפירגד הירשצבי
פפ

 אמרת יאם אעידה ומד בנו עי ד שסע אב ש כפים ם חכם אמרובאסת
 ן ע וכי 'עצמו עד האמת ה"א רנחמד בור הה שי עוז מגדול בשבחאספרר
 מיא ם שר ה ו בדבר נחת ונחת ן ב ויבבו ראה נו ע הזה הנחסד בספררואך
 י נד ו ם יאהרונ ס ראשוג ם ופוסק ס בש ודעת גה ב בחכמה אות ובק פותחד

 בספר יראות כנ שז ת ירש לשכח "די" ידזדות באת אך אדי ותורד
 ע4 מתפלל והננ אנ גם לב שמח בג חכם יאם ח ש הרב סבנ יאור וצאה

 ורחמם שועה בדבר במהרה ויוקדחו הוצד 1 מת מע ופעו ה תןהעתד
 כבכלל

 מעקאטש תרסכ נמן ו אבאעדח
 יטפירא היריטצגי

 יצחק מזה וחמד ובק עצום החרף דטאורג הרב דד לפג דקרבהן
 על אש אמר ם לאורה מוצא דוא אשר צו בערעגסאסא מקק נפרדסי

 לדרע"מ ל וא קח-ש ספרי בכל וכן מר של פד א רנמלאוה רגדוח עם חיםלאוצרות
 דסודות בל ערחגלו עד שמתעבתי ן ח רמש הגלו ז ע ב דסודות נלך 1 מילשישלים

 ס וכס בקרוב הנ אג נב ב ג רמינו רשכגז

 רנימ ח" אלעזר הס=ח לשו השונן ייממייג מש:11חיתמסו

 נהקכל ואב"כ טאש אסר"ק שד ז-ל ושכליץ צחק ר דגמו של אחו ק ךא,
 החס משר דגסו"ד של תחנו ודי חרי"ט סיון ח נפטר בבערעגסאז דראמות[ רבושד



 שפיריןאגרותקעי
 דרה אלראי ה ב מאור שלפנינו טדזרזת הדור נדזל תר הנ י מזקנחתזדה
 שר הקרוש הנאון וחתנו הג' וצלה דייטש רדד מאה התורה שר הקדרםהנאת
 ה רא א"צ המפורסמות והנה אונטואר ק אבדק ז(מ4 אהב טאיר מידהתורה
 בתורת בגדולתם הןוהסכמה

 ז-
 פרו ס מאשר הארץ בכל דוד שם ויצא טה תם

 ד ן א דתו חם רוב ו נפיאית ורוב ותהלכותיו צדקתו מת תם מקדושתלנו
 שי בתורתו כ זצ"ל ק הגה מחתנו הנה ונם יה במג להעלותו עויה ד ן וא אורב
 חד מטנו ובינה חכמת איוף עיים של איופו באלוף אור כחטת נאמר ר מאר
 ם וידר לארץ ר חטא ת פעים ישם ם הדבר עושה ישמה בתורה נרופ

 דם אע מה ככר שזהם העם אשר בה4כד ם חכם ג ע ר מנה ם קר ה ונחבור
 ערד אחד בקנה דתם וחס תורתם כקדושת חליים אכריע ומה יחס אדטהומה

 שמסרו כאלו ם וטהור ם קדוש י ח אנוס סיב ם וצא ה ם דבר בודאוהנה
 קח אשר לכל ן מ כ ע*ח וזכותם יסובה רושם עשו בודא ת שמו עינפשם
 הרב מהמדל יטובה הנספחות הוספות עם ל מהנ א ספר תו ב יתוךברכה
 ממעון להתברך ויזכה הם מחלצ וצא אבות עץ ענף הוא אשר 4 הנ גדמאוה
 כ ונם סלה % וב ם ורחם דן ד כמהרה ם וירושל ציון על חדש ולאורהברכות
 ומדוחק מלחץ אשר המו"י לח"ח התורה וחיזוק צדקה יעשה הספר קנהאשר

 ד רחם מ בזסנ התורה קרן הוא כאשר ה בעו ומשענה משען בי רות מגה ו נע

 ולותור התורה לכבוד והמדבר ר דטעת דבר סיגו כ כקרוב נו גאי ו נועי

 יורא מונקאסש תרס"א ם משפט ב חבאעה

 שמירא הירשצגי

 ש עקר גררג ס בב רר די כ ואח לאפטב אבר"ק י מלפסס דבאדוב אבד"קו"ל
 "דר

 סכסכי ר רגסוד 57ל בגו קיצא( )אבר"ק ד-טש סזחס ר דגטוד של בנו דב(
 חץ תקם"ז כשוח נולד תצ-ח( )פראג ררור מר מח"מ ופרישטאר( פאלין )אכד"קדחטש

 עט ארבד בעבותות אחת ד ם פעם ררכד כתשובוהןו וגיזבר דנר"ב של משרקכמיד
 וכשנת סערדעדעל פ"ק יעטנין ק אכר רב ד דח"ס בם מובא ם טעם ודדכד טרח
 רזשאר מלבר חלקים כמד דוד אירל סטרי חיבר כע"מ והקבל עחק

 ככח-
 עי"ש רטפר עליו נרסס רח"ס וברילןת א תקי סיןמ-כ י ום נפטר

 שלסד לצח"ם מובדק חלטיד די ל רנ רון-ד של חתנו רי ש א ר טאדגמור"ר
 אולאט ב בישר ק אברק רי כחשובוחיו ארבד וסוזבר במאסעושדארף עודאשנץ
 שלשהדו וש-ס אש אמרי ת שן ממס ודפס אווגודאר לאכדק"ק נתקבל תקצ-דובשנה
 טעם שי-ד רג14ן כע )שחיתר קרורם זבדות כס ודפם ל דג חותך סזדגי וקצתומנצנץ

 טבת ד כ ופוגר ז"ל(אש
 חע-

 ב



ק" שפיריןאגרות
צא
 הב

 שקנאו )מא ת שקנ "ז כת ספר ך תכר בתוך ם בכתוב את נמצאכן
 רשקל ת מחצ בע' המובהק להגאון מה טח ד עי דשקל ת מחג ס ק,שפורנ(בג

 וגם אבותו מרושת ומדם כח דרבר ד א מנח כעל רכם של דספרם כעקדא(
 של ם דספר כפנקס שנבוב כפ מד דרש כאן ק לרעת ודע כת כמד ץנדבעצמו

 נורב

 רלכות על או"ח( על רשקל מחציח )כעל קעללק ש למרר ד ו על דשקל מחציתח
 ו ט דף עד כיצד ח וכטפו צ"ו ס עד ט ס ומסי ימונקאטש( כ אח )גדפם טדשח
 וגם ל דג קעללז ש מרד לדרב ביצר ממס דסברוח דם על וב בשמו דו תלם שכחבמד

 דנ"ל דו תלמ ג"כ שבתכ דשץל ת מחצ בעל לררב ם ופלפול מס ורללוט
 ו כח הלמידו שרעחיץ מר רנדפס כמו ה או ע בשו סימנים הרכר על רשקל מחציתב
 שבחב מליחד דשקל מחצית כעל של כתיק עצם מבתכ נרכק ובתחילחו שלו כחמם

 דיתומד אחותו כעדלדודו
 ק מק ל ז טש מרעב אכרדם לדרב למוערים וקצת אגרד חי עצמו בפני מדורג
 כר שח כח כורו מח כסיע מדור שדוא נו ד ע בפ מדור נץרא רשער ועל קלשסורגג
 א צ מחדק ודמדינר ש ג אברק"ק בנעט ם מרר דסכמת לשקר ומעבר קרם מסעל
 םרפ

 וגס דמלחמות קורות פורי ס דנ"ל טש טרעב אברדם לדרכ שר חלק רעתים קורותי
 א ור מאד סר 1 צחר בלשון ג חקצ שנח עד א חקם משגח אחבנ וקורות דץורותשאר
 ס דפ א קב ק מחו ל רנ לררכ דנרפס דעתים קורות מס שנחלק
 קלשפודג כנ דיק רבדן רפאל ר ב שמואל ר מורד לדרכ מסע ס ער עד"ת חיר

 מתעית כעל קעללק שמועל ודרב כקנט ם מדר דרכ 1 מרכות ששמע ממד ת דדדכד
 ג"ש ק אבדק טש טדעכ נחוס דוב דסכמח כתחילתו ו על ויש ט הקפ כשנח נכתבדשקל

 דפים ד קל מתויקורמדער
 ככרך שמשון מ לדג ער"ת נפלאים דריסתם סקור פ עד ת עד דרשתם רמצור שמןו
 דם )ודקדקת בבת שרוא ו"ל א לדחית ם רגדול שם בס המובא ר א רחוות של ואב
 מטע מאטר מוכש ד" ם תו וכס דפס ד ר קומזיץ לבע( איר "וזה כס נרססדם
 מעדרן גראפסרום מארק במדיגו ס דוד ד של ודתקמח דחרקים בתחילות פנקסז

 דקרל ר כעג תקעת ס ש ש נ ר ע תקנות דברך וכחוך ד חק כשוק מדסמשלדשמתש
 בקנח נעשו ועא וכ מ סו ודיג מעדוסיד קרקעות וחזקח בידכ"ג ומנרגודתפילוח

 "אחץ

 כלמדו שחידש טד ודמרינד ש ג אכוץ"ק ננעט מדר"מ של מהלמייז סוגיות"י
 סכתכ וגם כנעם ס מרר טרכו ח באו ו ת0 ס על ח יבתוכו רכו של חוםדלגד
 נדפסר )וכבר דתפילד כעסח לשעת שרצו ם דמחהרש נגד ביעט מחריע שלההרובד
 שכחכ איכשיץ גבריאל דרב מכחכ וגא בנעמן אדר"ח של חולדות בס דזאחדתשוכד
 סיד נ"ש קרל לאלופ כסנשטאס לטק"ק

 אחו-
 כק"ב שנפטר בגעט מדר"ם פטירת



 יטפירין84גרר1עקעד
 טרד ד ההם ד הננ זכק החרף הרב ד ד 'יד כזה ינחתו זצ' ח אועל

 טף והנה אדרא לאדפזם רוצה אשר ק מפד נ כהנא זנוויישסואי
 ת מחצ דכאון כור ח מעם מעם ותא ראה לא עוד מ כ המכמה צ אדמחברת
 הלכות וכמד ח או ערוך דשיהן ע" בורו ח פרוס אשר רנפיא המבארדשק'

 מצוה כודא כ ע הנה עד יאורה יצא ותא ם בכתוב א ר טד שח ה זעי דדב

 מכתב וגס רסתלקותו קורם 1 נור ור רתו מפט נפלאות נו וכתב כטנשטאט כל אזונקבר
 א ש כולו ק מחו ש לנ בו ולרול לסתו ר לדת ט חת בעל לדרכ שנשלחדדשאלד

 םרפ
 נכתב וכסופו י( כרבת כ ג נזכר לא )ושמו בנעט מ מרר של מתלמידו סוגיות חט

 טאנעלוס ל רענד ליצחק כינר שערי ט על דשנות אלול( לחורש ז )כ ב קרבכשנח
 ם דמחחדש לדעת שנטר יען גוערים( ג ל )נחלק באריכות רות מר 1 על וכתב אזשגדפם
 אדר( כ כ ו תרכ )בשנת וגס דתורר מנדג לדחויק וראריך שראל מנרג לבטלשרוצד
 נר ב שער' מדמחבר אז שנדפם שדאל ל עדות ם על דשגוח שםכתב

 ת שו כסמר שפרמטר א כ השונר א ד כנעט ם למרר נרד בדל קרטין כענין שמוגדי
 דנרפס על נוספוח ש רכת ובזד רמזרדר
 דרשד ובמופז כ תקפ כשנת נבתכ ש מג כנעם למדר"ס ו"ר כ ק"ט סי על קונטרסיא

 זח חשובדלשבח
 תשובר כל ובסוף דמור רר ח שו כס נרמסו כבר תשובות ר ל בנעט מיר"ם קו"חיכ

 רזאח מדחשובר ם והא ר ם נ וד כיאוריםמפחח
 פנקסאוח ב עוד עמו ונספח בנעט ם מרר שדרש אגרד ח בו נרשם קטן קונטרסיג

 לס נודע ולא ו ד מחלם אחד כחכו מלאכות ט ל ונ וצ ביצר מס חקטמם
 ס מלוקט ח וגם הכותב שם נודע לא בנעט מ מדר כשם תו-מ על חד
 כחוב כך נ בומסלא ס מדר רגאון ר מאדמו נדר" ברלכוח והמרווח "חיסו

 נדד נדלכות ך ודש ע רשו על ת ודוא דקונטרסנתחילת
 טש טרןב נחוס ררב חלמיד שכתב רפים זר א של קונטרס נשך באיודו חי"תטז

 משמו ורמרינר ש נ קאברק
 כדאר חם למענ דיריכו גבריאל וררב באס ב רודד מדרם אשורית כתב קונטרסיז

 עצם מקורפו כמו ורם חשש עלירט ן שא קורפו כוח סב ואיא זד ראפ דמקומותאתרוג
 ילי וחוום ו תר בשגת  נבתב נץ מ יעקיר אלכסנדר מהד"ר דמעועד כנגדוטענו

 ום לק אלפונן שבת מ  ממר"צסמ  רב-רבחחזמר
 באלו ויש מדינוכ א מררצ דוססוח עם סזידיסשוכ למדרצ"ד טוב ועשר מרע סוריה

 דמתבר זקננו מדן של ק כחי עצם זד וכנראד מדנדסס וחג ררכרדדוספות
 דרא רא על ספרדי יד כחב מן עמריט
 מרמסס נ"מ לשונוה שנאנף מזינ21 מדיצ"א לזקננו כ א סעדכה שיד דגלכ

 נ"ע שערי רט של ויח מגל ודעחק מרנרפס יוחד קצת נמצא מקום כאתרולפעמים
 דפרקא אגרא וט ררראים בל כשם רנרפס עובדיר ופ יכלר אגרא מס סנוריםואיוד
 למועמם ההרושים עד"ת ולקוסים בחחילר מדנדפס נוסחאות ושיש שדקתג"כ

 מונקאכהם פד שבגיד רש"ס סיום ושילוב יששכר( בני גס כ אח רוצתקו)דררושים



קע" שפיריןאגרות
 לארץ ר מא ם משר דובר גבוחו הולך אשר ל חג תנאון תורת להפרןרבה
 ום ם שנה ם עשר משך ע4 4 הנ 4 הטו לחרב תן נ ההדפסה חכן םתדר

דיממה
 עא משקארי יפק סתר אי, נבאעדח

 -ספירא הירטצבי

 ממתקאסש זל מכל איצק דר אצלו דחככ חלמדו כת רוא רשמרער(,כפ ש* ן ק כי עצם תתב ל דג א מררצ נ לוק אחד כמך ד% ם מת הראו םששט
 ,הדא ל רנ רמהבר וקנ ק בת עצם וידוא כברור נראר אך מכת קושדעת
 מדמכורג רענא מרדכ לדרכ מרדכידברי ושו"תכא
 דענא מררכ לררכ ם זמנ סרר סוף עד דרסב"ס על מרריי זכדזךדמלך שושנתסב

 ררכ ובתומם זמם גאת דטכמות עט ( דם כת מרדכ דברי ם ,בעדמח מדמכרגרנ"ל
 מרמבורנ יצחק ר מדר זקנ וררב ושמם אודם כעל ודרכ חזקאל כנסתכעל
 לדוראד לרלכר מסודר מרפוסקים קונץרנם א ק דערס 1 שו"ע על ודב זדסג

 ד 1 דארוך מ רר על 'שור מ ובאורח שור מ אורח כעל מנעדלץ קרעמניצער וחקלדרב
 רלז חיבורו דמחכרדכיא
 ק ז א יצחק דרכ לעצמו לו שנתנ מד חדתוח דעחק שעשהים מת-ם/לד מגלתכד

מקאמארנא
 זי וכממחא כס-ור דנדים ס ח מעץ קצח נר בש דארע"ל כתב ים ח עץמד
 קובץ דקרמח עם זאכלטוכ ק מק ס אורח ודכנסח ח( )גס חן דלוחות דחנורא פנקסמז

 רדזר וקרוקף גדול דסכמות עם ד תקם בנענת נכתב בארוכד דאלו כעניה חז"למאמרי
דדוא
 תקלר כשנח נכתב אובין ק כק מרכמץ אבל משד לדרכ סוגות ח משד ידבז
 מחחים וסודוח כוונות כולל ודוא לו נקרא לא שם וגם למ נרזה לא ספרדי סחבטח
 וכ1 1כ1 דתעילזת דיל ושומר יספירד בוסות זד *מ ויצ פרעד וכוונת ופריעד מילדטעם

 וח דאוח צורת סוד ובסופו ל דאו-ז מבתכ ונלקט נלקח בנראד דסוד ד ע פסוקיםזפ
יכו
 מק"ק וסף מודרה כן ח מב רזם ד צב לדרב וח וסוג תוספות ולכד מסכתות חיסט

 ככן רעשריס לשגע ונכנס שנד ט כן עוד כדיותו כ תע כשנת ממחברו נכתברקלשפורג
 רח וב כפראג חשרי פידח ב תע בשנת שבחבם ם דוש ח כמד ועל רספרן בשערכחוב
 שנח וויען ק ובק קעללין ק כק וגס ג תע כשנת ש נ ק יבק פ פ בק"ק חע"בתמוז
 רש ד רהב חתן ב ל משד של כנו בער יעקב מוז-ר"ת מנכדו ת עוד כרך הבאותותפ"ד
 ל דג דמחבר חמב
 על עד נס אודוח אחת בתשובד רק במאורש מחכרם נודע לא סוגיות וחי שו"תל

 זר על לדם שדשיבו ומר ם ד מפרוטי בעלי לפי בזד שדציצו מד מכר כשבתדכאדן
 שמות כ נראד שם תקצ-טהשנח

 מחכו-
 מודהר וררב קראקויער מנחס ז ד דספר

 דפים מ"ר מחזיק ממקשלסורג יד כתב חכהך כון נקנד מוילד
 רקיק ק ד דכדן שמואל וסף לדרב שדם בראשך נבתב אגיד וחי פלפולים לקורץלא

ניקלשפורג



 שפיריןאגרותקעי
 לס נודע לא פקור פ עד ח ער נחמרים אגדד וחי ררושיםלב
 ל דג ץ כ ושמואל וסף דרכ כן ישפודג ג ק מק ץ דום ץ נ ב ל משר לררב שן-חלג

 קטןקובץ
 וח סוג וח ת שו ם ס קונטר גרול קובץ תכריך ל רנ ץ כ ליב משד לדרכ שו-תלד

 למחנחו ם דסמוכ וירו גאונ עם כדלכד נ וגו שאל אשר וגם ב שדש מד כוח נאר עושו
 מרר ורדב שלמד עות ר כעל ממאקאווע ודדב ק מל-טנ קוועטש מדר"ש דרבד-ר
 כנעט ם למדר דדעח קול דש בסוגיא ד קו ובתוכםאסאד
 לדרכ רוא ואגל לס נורע לא ועוד ז ע כיצד ס פסח שבח כרכות מסכתות חילר

 וסף דדם לאניני ונא נ א -מאאמ-ו בחב ם מסח וכח ל ר4 ממקלשפודג כ למשד
 שרוא כחב א ובדף באסקאורץ ק כק בתא במח  שנכתב פסחים בח וכחב , כשמואל
 כ אח כוח רח אלו נמחקו אך רשקל ח מחצ כעל רוא ן קעלל שמואל מ ר ארסובשם

 ,כנדנד( במכוון ייועם
 רמל דגל לררכ גב וצול למ גודע לא טז עד ביצר מסכת חילו
 מק געק יעלל משד למ מלוקטיה חי קונטרסלז

- 

 נשנה בסבו ן נתעדו דאלישף
 ג"ש ק נק קיבר כתור בדיותו בנרצד 1חקם

 ט תר נשנת נכתב ש נ א כק ד בדם מחונקם לאחר וסוגות מם חי קונטרסלח

תר
 למ תדע לא ד ולר נצו" עד ברעלוחך מפ אגדר ער"ח חילט
 ם דם א ב ק מתז מגקלשטודג אחד ח לח כנדאר יו"ר על ת קצתמ

 סנש אהד יהר וי"שס :ס :ן" ע: ". ,?"2"

 ם רפ ט קל ק מחן למי( גודע )לא ומועדים ורפטרוח עד"ת חימג
 רפים ח ל ק מחז למי גודע לא דכדים עד"ת חימד
 ח גם ועמוד נתפלי עמוד רחורד עמוד עמורם לג נחלקו אגרף ירושימד

 רטט ד ל מהזק למ גידע לא ה עדודיזשמ
 אורעל ק אכדן ט"ב ס דר כיד ד שד מכח רועחק ורשכעות וקמיעות סגולותסו
 סלא ל אביק-ק מרר-ץוכיד
 גדול מאמר ל מדאויז דכויאר עולס סיד וגם ם פרק ג מ ל לדאויז חכמד רתחלתמז
 דמרגלאוסוד
 כ ואח רנדשם ל לראויז חיים אוצרות כרם רוא ובתחילתו מראתם-ל קרסון אדםמת

 ציווים ותחילתו ובסוטו וצא וב ובו ופריער לר מ מצות וסוד אחר בסרר אחריםשערים
 דפים במד רות ודספ דעולטות ן בגכסרר
 כוך' כ חוספוח דקו %ד ם ד חם משגת בצל ריקי חי עמנואל לדרב בכורות מכתמט
 כררם ברכת בערן לאמפוריגסו יצחק ררב תלמת- צרו ח פנחס מדרך שנדפם רקצ

 עליו לדשינ 1 ,כח רלז רםוחיבר
 דהפילד לסדר בקצרך וכתות דאריז"ל ד4רגות רארת"ל סגודי רשמים מן לתםג

 ומצוד נגיד רספר וגם ח ראו על זקנים בעטרת פעמים דרכך סובא ומועדיםודזסגים

 יווצרוחעתלומ
 5ך,.ק( תי5-י שית

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



קד שפיריןאגרות

 היד א"ר ל א הפלד גל ל שהה לס נודע לא ססרד בנה העילזת חקט"וגג
 וצרופים שמות ררכד דתסילוח ובתוך ד ת קם לישועתך ם ומט וחרומ
 רבען ענק סרו ק אברק ץ דורוו 4 רעש רור לדרב דשנד ראש מם על וכרון ספדנד

 ד חקפ כשנת בתו כתבמרר
 ל ז לראר ות דומנ ומצווח ט ו ו ושבת רחול ודתסילות דכרכות על ריוונות ספרנד

 פ ח נשנת בדויךץנכתב
 נוי ש גם מדנדפס דדבד  ומשונר אחר בסדר מסורר ם תיקונ ח ס גודר תיקונינו

 שן 1 מאד סד רש כח ם דנדסס ם קונ מדתבנוסתאות
 אבררם ומררכ ק באר יחי בר טעפסק מוו מנויל מנחם מדרב קורש אגרות רעחקותמ

 נדפסו לא ככולם רוכם שם קורוחם ומסדר ק ואד דות חס דרס נ מעג מקערקאל
עודנך
 ארוכות חשובות מ ותו ז אדע נ בעג שרד לכחדי כעל לררב ב ח רשא נאות שי"חנח

 כסוסו זח טדעביטש נחום דרב שו"תנט
 כסדר בסופו מפחחות ומסותר דמשנר מרכבת כעל שלמד לדרכ שלמד לב שו"תס

 ערחש
 ם גדול ם דם ר רל ק ומחו גדול ס א רמג של רבו מפוזנא יצחק דגאון שו"תמא

 רדר דגדול ודם ד תרנ שנח בודען ל לדג צחק באר ת שו קטן סטר גרפם כנראדוממנו

 ם בכתוב ורוא עוד נרססלא
 ל ז דאר מכתב ם לקוט ד-ל מדאר  רדרושים ססב
 מדנדסס קצת נוסחאות נר בש קבלר מנותר צריחסג
 י לררם ו ררם קול דגרות עם ל לדאדח סייםאוצרותסד
 ברקלשמודג שנקנד ם שונ י מכת ח ח ם מעורב שתיםדפיםסר
 גדול אחד דף דברים לכמר דמסוגל וריס צ עם נדפס קמיעסו
 ד תר שנת במונקאטש דועתק ס חת בעל מדרב ער"ת אגרות "ירושימז
 ספרד בכת מטראגי מדר"ישו"תמת
 מפאנו ע מררם כדנרפס כת דעתק גנים מעיןסט
 ס כש דנדפס על רב כהוספת דרועם מלא כמל לדרג פס"יפ מס על וח' דגדזהע

ושלנא
 א לדר ודאמונד חוד ר שער כח ורעחק פורים על וחי חו"מ על חיעא

 כשקלאב נדפס מאשר דעתק א דתנ בעל לררב ודתפילר רחשוכר ושערמשטראשעליע
 ל( 1 מדינוב שע אל אשר דרב )כח ב תקעשנה
 ולקוטים נ"ע וכרצדי ק חוד ק תעוד זרגרות ך ג ועל ח או טוש"ע על דגדזחעב

 מדינוכ( א מדרצ זקני של ק מכת)דעתק
 אס מצד זקנ )ורוס מלבות ראללאש צבי שלמד לדרכ ופלפולים שו-ת אפריון בניןעג

 ו ח מ ל כ"ג נשות ח חי בוננת נכחב מלנצדוט( דרכמתזקנתי

 ספרר בכתב ש חק וכומת ש ולחק דחפילד לאחר תפילותעד

 וקר רב-ו סי עד ט ל מס דהו"מ ועל קע"כ ס עד חך"ד על שלמד תפאדחעד
 מרפות על שלמד אוצרות כעל מכאלחוכ ז-ל שלסד לדרב ושו"ת חייה וקצתרנזי4.ת
ררייך
 דג-ל מבאלחוט שלמד לדרב שלמד גאולות פ עם פסח של דגרךעז
 ב תקע ושנת כפ"ב שכתבו "קן )כת "ח-ס יג לדרכ פסחים ערבי חיעז



 קטפיריןאגרורנקעח
 ז( וכלאח במכתב י אב ו אחר לא ומ א סנה כעי בע דברי)ואלר

צב
בעה

 וואיף ואב טוה ראושלם ובק ף נהחר המאד הרב דד מפג הראדהן
 זה ורצוע הסכמת קש וב ם בכתוב המה הלא נורו ח גיבאידבערבערי

 ד בתורת לחמת ההצלחה במת עי על 1 עמו ד ח ו אעשה וחפצוכבודו

 כ ל ד אר ר כ וואלף זאב רר ע כקלף נבתכ ם כצבע ם ור צ עם מילד 01דר ריניעת
 ח תקםכשנת
 )בפ ר ש כררך כאמצע ם פג עט קכלר צור כן משד לררכ המבפלד שרד מערתעט

 ע מס ס( בירושל כקרובשידפס
 ע ומב וו לדרח דצניעוחא ספראפ
 וגוכ"ע לדרח-וו ולק"ת( ויקדל )פ כווד"ק פיפא
 ז לדרס קכלד ב א ד ע דכינוייט ערכיפב
 ותר דשערר בפ נכתב רש ופ פסוק ככל תרגום עם דכדים במדבר קרא 1 חומשפג
 א תובכ ם רושל ל סמוך נמתחי מן ת אנש ד דם כ אצל ונקנד שנר מאותמד
 כוורת וקצת דסוד ד ע ראותיות פ לו ונצמד רות דספ עשר נ ועג סדר קילרפד
 דרב של דספריס כעקד שריד עשן ישן פד כת סעדת- נו לרב ם ולקוט לך ומ עלשם
 סערדאדעל ק אבדק אסאי ידורא רמרר

ממימרא
 מת-ס מרן2' י וסו15 ע- קיי עי ~2ת2 זרם י עט דמעני תקרובת 2שא)

 נזכר רשקל( ח )מחצ א אות כ כזר ארשום ודננ מדכת דסמדים נפנקסע-כ
 לסי )כרשמטות( כרר"ת נזכר ש( נ עיו )הקנוח ז אות י ככת עריק גשר כדר"ת פכס
 ם אפרוח כ כ רשאלד נועיי"ש ו( ט ק ס נ ,סי ח בר נוכר כ-א אות 1 כ ק ס טל

 וכמאסף ד ק ס ד רב ס ובנמאו"ת ובו[ ס רגל ור רמזרם כ חדיו מרוכקיםשיכלרו
 חים באות נוכו ם מ אות כדד"ת כמ"פ גזבר ג כ אות ד כ וכס ר ס דמחעתלכל
 רמח"ל ש ע ט תשל בשנת נא" נדפס גג אות י ס"ק ג הרב סי וכנארח ד פעט
 רגד מארן כשר"ג נזכר ר נ אוח ז"ל נאס"א לרר-י שדוא רמכקרים אגע-1 ומתחלדז"ל
 אוח טים ש וכס אמו-ם בלקוטי את"כ מ-פסו רמכחבים ז נ אות ד וכדג עי-ש סמע
 לח-א מנהר בארורי ח"ג א ובמג מ"ב ק ס ח קפ ס ח כדר ככת" כשד מובאס

 כשר פ"נ ס"ק ס ח בר נוכר ס"ט אות תשל-ב ד-ק ע כידחמלים רספ כל נרפסוכבד
 אות ששון שמן עם הדלים כמו"ס תשל"ז( רושלים ) כעת נרפס ע אות י בכתעדין
 ס מ אות מע-ש דוד מאוץ ג בשד נוכר ע"ד אות ( א )אות שלסד בית בם עץע"ג
 חוב-כ כירושלים תשל"ט בשנת נדפס ע"זאות

 עי-ת ועירא אלוף ומח"ם ריעד כעקר"ד נררג כב"ס שורד של כאדלד ידשכא(
 תרע-א( )מונקאטשופלטילימ



,,פ שפיריןאגרות
 מ4א ככסף ספרן מאתו קחו לב שר כי  ובודא חוצה  נות סע  פוצ זוהרחנה
 ראד ז התורה קרן הלהרמת מכה מראןובכבוד

 עא מתקאטש 4פק תרסס בשיח דבערה
 יצפירא איעזרחיים

צג
 תבעה

 ה מן ב חן ג המאוה הרב ז המזב ר מב הס כ ח ש הרב גג דברימיאות
 ויקח דאפשר מה בכל דו ב להחלק גדולה  ומצוה ושים רא הוא כ נבואב

 את המכבד וכ" לתורה כבוד 1 ע,ש כזד וצא וב שבזה לאזר א שהיצהספר
 התורד לכבוד דמדבר דבר .ככור ם וכנכס כעושר מכבדו דתורההתורד
יומר

 שכירא הירשצבי
צד

 א יע מונקאטש ר מת שמות א הב

 ו המוכ טמע אשך זי"ע, דויפאי ט"דקש דוד הם בדבר ן אמוהן
 פרענ~מראנמע, יאסוף נ הכהן( ןדוב איכסנדר ט' ד ההם המנסיגהאברך

 הלא כ כלל א"צ כזה קדוש דור ם עי ם ולהסב ד להע והנה ק"ו בפה סוהו דפ1
 ס ל ה הס בשנת ז"ע טאל 11 ש מהר הקדוש ברו שח ראו ד ם בהקדמה ןהסע
 ק הגה כתב אשר את ונודע ל ז האר מכוונת נק סוית הוא כ 1 על וכתב 1ח

 פאל וו ש מהר מרן ק חנה דר שם ס שער שהשטונה ג בשה ל זצ א ד חמחה
 "סמוך ש הם שע4 ם האמת דף האר כתב זהו ע , וו מהרח ו אב מכתב עז

 ז"ע הקדוש טחכרו ע".1 ד שהע הזה דור הם אעכרכ ם דבר תערובות בלשהם
 כעצמו הוא דר שם מהכוטת סנופה נק" סולת שעשהבהקדטה

 יחמיצו וכלו ש כד ולחזקו תו ב אל ברכה א להב רבה מצוה כוודא כע
 סלא בכסף קגתו א כ ובודא גו בש כזה גרוי לאור ט שזב ד וכרוך שראלב
 ט יעזר וה במתו רה ושם בו והתפלל הוא פה עכ"ל ד בסוד בא שלא סינם

 שעלר "מד דקדוש דירדור בדדפסת ק בעבוד דטתעסק כל וכרז דטוכ עלא(
 דגרן דזנ  אלנשדו סו"ד ד"ר זחצ שנד דדדפסד נגשך שד ובוהה מרוטר רבדביגיער
 כמונקאנתם שו"ב רבדן ר מא מו-ד ח דד ואבע תש"ג[ אדר ע"ב מפטר דנ"לגראס
 כדג-ר -א ס לערל גין ז"ל שת"נ שלמד רד רד"ח של בם תרפ"ך אלול כ"1הפטר

 נשיא ומח"כ במומןאסש רר-ק שרי רארטשטיק יכדן ילעזר הרש סו-ר ודד-ח [נ
 חרצ"ח[ חשרי 1 ונפסד אועארץ רסדינח רארטד רלשבר שלסיעד



 שפיריןאגרות
  אדמו"ר הקריש סרן יב~כות ע 1 ס הקריש ם הטחבר  וביכית זה"סת

 אשר עות ת בב מתך ה כ יאורה שליצא השתוקק אשר ; 1-שינאווע
 סו יהדפ קו 'העת ומסרו ל זצ א ד ח מ דג ש4 טד 1 ע4 וב ם רושי ט גוהש

 תה בעזה יאירו שטכד עתד עדונתמשך

 מרך שי אורו מה ש" הגאלה מ משאלות בכי להושע זה בזכותונזכה
 ס וכס ם ברחם חהמש

 4 רנ ק פק 4 דג ום חבאעד

 שפירא הירשצגי

צח
 הנ

 חסדו עמת א דפל ם שגאחרונ האחרון תום בדור כ שראי אלק יהתודה
 בוטת עם תפלה מדר ם  שר י איר בחשך זרח 1 רא י ה בסוד מזב כיונמלט
 סחר"ש הקדוש נו רב שסידר ם שבעת סיקק מהורות אטרות דיהאר

וויטאי
 ע לאור וצר ם בשחק ר בה אור נהורא ינפל 4דרע א גל זציי"ה

 בדרך ולכתוב נ תזחנה זנרדיי שפןאי מףה ד החס ד הגג החףב נ הה דיד
 אל בדכה א כ קח 4 בג" רבות 4ע1רר רק ובאת 'מותר אך ם שפח דברהסכמה
 ז"4 פאפריוט מ ומהר הקדמות לשער בהקרמתו 1 מהרת ש וכמ תו גתוך

 מלסור להתחזק ן כ צר א יום בסוף הא14 ם האחרוג שבדורות לע"חבהקדמה
 הזאת הקדושההחכמה
 ד ש כד דור הס נ נ שיקח נטן זן נחכמה נד בג ה חננו יא אשר םוגם
 ם המקוגל שמחו 1 ם ק הצד עלזי יסעתה לאורה בהוצאתו היה בהאיר חלקין

 גן טהברו וזכות תזה הקדוש בס ויהדכק ה לאור  ונלכה לכו יחד כולסויאסרו
 לעלות וסכה מ על כוננה דינו ומעשה מ ממעל בכ4 עליט ה נעם ה 1 נול
 המו"ל לאיטר והנח ם ברחמ ב כ ם העם יכל קרא תפיה ת לב ברבנד ם רושלל

 כולה המ'אכה כגמרה אשר עד רבה יטירחא רבות הוצאות א רוצ הג'להרב
 סו ולהדפ ר יהחז אסור רשותו ובלח הדפסתו זכות לו תן נ ע"כ תילה ע4בנף

וע-

 סונקאמוט א תרם בהערתך ג ח באעה
 שאירא הירשצבי

 מבראו-ז"ל ורעחיק מפאריך רכינו ברקרסח עא רסייור יקרת ערך גודל לתארב(
 רי בכת" רסידור יריר ע="ש טדרגהו וקדחפת דפתכד סדן טגדולת ובן ז-לורתיר"א

תח-
 אחת כף דקודש עבודת וכס כערבו בועד-נ )עצן בספריו כמ"פ ומביאו חחיד-א

 אדסייר ליד ובא נתגלגל רשפם כמשך ואח-ג ( ז ס ג-ט חרלים תרלות ובידפף י-גאות
 לסררו לדצת"ץ מנה-א כעל לרבעי ואינם נהיגת אוזצ מסר ורוע משינאוואדק



קפא  שמיריןאברות

בד

 ר ע איקים ש א הקדוש הגאון מהרב תירה דוו ח 'אירה ם א מוצרן
 נתפרסם ככר אשר זא"' סובר ע ז פייבוש משוים ר מוהר שטא מן ש!קד
 תורת בתורהו ר הא וכעבודתו אמת דרך הוא בז כשסי אם'ת ך דר הקדושמפרו
 בלבבם לות מם איר שכון ך הדר להורות מעץ ב הש ס ורב הו בפ היתה תאט

 הצרופר ות האטת ה ראת ב מאומה כמעט ייע הת לא ן ער בעוויה כ נובראות
 כות רא ורב הכמות מעם בם ראשנו שערות תסמר וכזהביו ככסף תבקשנהאם

 ק ד ע ם ושהאל ט חשב ז השט ברוקלין פ בס עוד נדפס ככר דור )ודם ל ולרןלדגידו
 ח(חשל

 זריזותא ובס אמת רגרי ושר כס !מצא רדורוח )פרטי ט ו לדחוס קר ש דוראז
 חד-ת רכיא ובו 1 תקל כשנת נכתב !א( האל ק אכר אכרדם דגמו"ד לאחיודאכרדס
 שלאן מפרצם מ דדם טש ממעוד דרדו"נ ד"ר ט דכעשמתלטפה

 דו-
 מזלאטשוכ ם

ועוד

 מכחד עתידך א( ע א כ )רף כסוטר ל עדחז שב ( ט אוח כ )ח חורר כדברי הרבז
 רש פ דאדבר אח לכסח וכלו לא ם רב ם מ שכא תורד מכבר עבירד ואיןמצור
 ך עכל סוד ק ארבר על ודגלו דיין ת כ אל אם דב רכורנ תורד ת דאיבד אתלכבות

 חודד מככר עכיןר ראין רוקא בזד לפרש רש"י רם ע מאור בע מר פלא רואולכאורד
 מכבד רר עב כאפח סודות נם שא דתורר דעלוח משמע יקא ד ד סו ן אכבדשנקרא
 כשביל תורד זרו ין ד ח כ אל ררכיאג ללמוד דריד כשנול ואם זד לו ומנץאותן
 וכו תורר זו רשן ח כ אל אר דב נמדרשים דרז"ל דלא ד סו שעולה "ן שלמסמרו

 ושהו שננהנ חודד זדו ל ידי כלהם לחס לכו עד.3 וכן לתורד כינף ה"ן שלומרתף
 בלכד ליגסחרוח ולא כולר שכע"פ לחורר ין דקראו ירי שכע"פ תורד זדו מסכתיין
 דק רבעעךט מתלמתה נו רטח ביברי לרשטיענו בא רש ע דדכ דאר כע"כ ודאאלא
 בלבד לי רעלות דתורד פלפולי יל ל4 למוסב ר מחז שכר רמאור ותורר ש ס כי עד

 דרך בס כזר ש וכס בעוריך פעמים דרבד פך רר רואות עימס דרור ררכריםנאמרו
 ד~מעודרים נסגר" זבפדס סדי, כשאוץ וכן זי"ע מזגרעא פהכךש טודד"ר לדדיקאשח
 טררצ"א ודוסיות וע"ס מרע סוך בס וכסו ראמת חכמת טץ % בג שית ביסומלר
 אשר וסורות דחורד טית כפג ומאמע שלומד מ על קחי דעיקר עיש"ד ודומידן ער

 רש" ש וז למוטב מחזירו שבד ורמאור בדש לדביקות בלימודו וכך או כחוררטמואם
 טמאתי וכן כנו סוד ין שנקורו אדגר רדייע תורד מככר עכירד דאין רך על דושובס

 שבד למאיד שמדו וחידתי עזבו אוחי רלוא' ( ז רל א )פ תמגר ביוישלמי יעלוכדברים

 לטיבר מחדרן רי דחכמר לסודוה דיש שכד רשאור ידד הקרבן פ לתורד מקרבןרי
 רטאור אסרן כי א דטר"ר בפודחתא ומן ע-ב( נ )רף בפסחים יילן יט-ם ולאשרעי-ש
 עיקרו שדוא דמצמיי ר"מ רשאור' דנ"ל כירושלטי אמרו וכאן למוסב מחזירןשבר
 רנסהדוח דם דדעיקר ל דג דק כדכדי דרי ( דפ כן שמצא בקר"ע ש )כס רתורדסודות



 יטפיריןי1גרדרצקפ5
 ק הנה ק מב טרזנה תזספזת הב ע' ך יהזס כא זעתה ם פלט זה א נדפםשכנד
 סף ועודנת קרא אטת דברי יושר םובסם קום 4 תיגם עד ז"עחדמחבר
 דקדוש המחבר של מבנו מהורות אמרות ם קר ם קוט י שטירון רת מקונטרס
 ן בעג ארוכר ותשובה ל יצוק טאוייראן שטשךן ד סו הקדוש הרב ה ר יוצוק
 כאשר ותר וב השמועה ע4 מאוד שמחת המחברת מנכד ח ים דעורות בזדע

 שמשון טךה ובו ד החס דנכבד ר רגב ל סו אשר ם הנדפם קונם 4פנדובא
 רד'נ הרב ד ד ש ע ז המחבר נכד א קאלאמ ק בק יקר אבן נהע'לער
 מדר ד הננ ס זוח ובק ףהחר

 על ב המקר הכהן נ שהנא זנדדיי שמואי
 מ כל ודנד ל" ח אשר סבא יפע4א נא אס כ ע ק בפה שיו הדפוםמזכת
 שואי ך איק ד טה רעו כם בת א' ברכה 'בם קחו ביבב עגך ה ראתע

 יאורה המדצא הגל הרג בד ק מכת סטת הה עם ההדפסה והותמעסכם
 למט יד" זה רוזתו כלת סו יהדפ לד חי גטנו נ 4הש רזן ז %א קרה דסט*ד
 'עכרו ט ע4 ק ה וצייד המחבר ק הנר זכות נו אבות חכות נו ות משאבכ4
 שים כיבב בכת א שכםת

 מתי
 והרהט נחת

 א ע מתקאטש ה תרם תשא ה חבאעה
 -טפירא היר-טצבי

צז
 הב

 נדר דבר יעשות הח"ו אשר את א תחב רושלם מעהק אל שלורה דהן
 יטרעבי" 1 טהר" כורות דול ה דור ס תעיסה לאור א להדצשבקחשה

 ש השם את יהר ד יהע אנס ס ודר הסכמת סכתכ ובקשו ע ז העלתה
 שער בטקום שטם 'טלאכת כפנם ועשת שנם פ ברחו אשרבצהרם

 רי ואשר מגשץ דדכרס ק ד עד ורמתך לנך שו אחי ויי בי למרב מחדרות
 ברוד-ק וכחכו ורמזו נרכ רמר כמלאכים ודראשורם ל בדח דוכתי ונעמד בגסרנותיי

 נקווב נאדנד שמז למק דג"למ ב 7 "מדם ד דאלו ם דם באחויח ,שתימד

 א )נ אמת רבר תגר בס וכנרפס וכר חנא תעל לס עורות כעבד מנרם תודעג(
 סע ז ס ם סח על אכרדם ומשנת שעשועם נסע ת שו כשם ד כדג ועי"ש נ(ע

 וגם אברדם דמשנח ץ מגל ק שדעת ומר ו כ ק ס כ מ ס רמחנות לכל ובמאסףכ
 שמואל ובדק קו שם כסופו ס דדפ ז"ל בדנא ונוטל שמואל דדגמו

 בירח2ליט רמקובליס מחכמי דראש נ אח תעשר לא" ובא תימן יליר דא(
 דתקשריח כתב וע-ש הולדרתיו רהט-ש ח% כס ונדפס תקל"1 שכס נפסדעיריק
 דמפורססים ספרים כמד כר וח ש ע= תקכיד סחבת שלרם קדישא "בודהא עםמשע

 יקבלדבחבטת



ק"ג שפיריןאגרות

 צא אשר הא"ק הסקוב' שרעב שיום שר רב הו נ הוא רושים הוא םהשם
 מעם דרש ואשר סטיה אנש ן ב ולפיא יאות הארץ קצוות בכל ן ט מוג"ו
 ר בעזך איו ט בדורות דיא הפעם עוד סו לדדפ דו יהפם שיא נדר יגדור להמו
 האמת חכמת ייוסד כות ודא דכמות רב היו דנכבד דור הם יאשר וכמותראך

 רק כ ל ז האר יבכתב ק בדד מז רנמנר רמשפמ במקש כ ר ע סג םטתמ

 עד הב שם מם ה רוב דמשחבק מפך שי "אוו מכה דקביה חכמת סיד לע
 למק הקיש כ4 בה כנס מי א ר 1 ח ת 'בב את א "הנ " ר ד ב בסעוררמתנבר
 צ ח ם בספר בו דאר כאשר עדן הפייה 4קץ עז הנ 4א ר וקוה געו ועפו
 ס הדבר.כפר

 בראו האמת חכמת ומבקש דרש תרבי ש סכה אי עוד נקוה יאשראך

 ש4א נ דאאז ראין ה סו הרב 4 הסו גבע ט ש ש"א גדר לגדור בזה הס כע
 ;אד נדטס קבעו 4 הסו ב ישרה צאתז ם ם ם שנ 1 מ במשך אחר סלהדפ
 יקח פר בען ט7ה ין כהחזק עיט עב עי1 רבת העאמ שנוצאיפה
 הע זו בחכמה ד יו ן שא ים ~ם בם בת אל ברכה קחו תא בשסהה דורהם

 ז ק מערה רה 'ש0 ין ה ה 1 תו ב א4 ברכה קח ש איבה ו"עצהולעררו
 ע ם החלק כל בהדרו כיר לאוה או להוצ 47י ש במשה ק מתז גם הה

 דקחש הרב תכה יארו דטת 4 ח הת ם המשחקק וכיו כ רבע םשיקחו
 ראט מס ר שראי ושועת י" "נץ תגד מו עג בכל נו עי קהמחבר

 ט מ כ בסהרד ישמחה יששת קבב* ט ע" ויה

 עתר בש מסע איה ד ענבאד מאר מרחץ פהבאעהח

 -וירא ביר-םצבי
צח
 הב

 בשב להסוכו נתת כ אי אר %ת ישראל בבג לעד הזאת רד השתה
 הס את א נ קאייט שיופ מרה א 1 החסי הסווג ההחשדרבנ

 כת-
 וסנדג כונות ם רשם מן 4חם כשמו בעד של ם הספר באתרהנמצא

 האר-
 וכנראד ה4ז בכתיי שם נמצאו בעה"ז שם א הב אשר ם ודבר ס פעם הרבהארח עי זקמם בעטרת היז הס והובא זול האר סיר מדבר קדת לא זצלה"ההקדוש

 ק אגדק ל ז קוענפעלד מלך אל צבי רגמו"ד של ןוחתט מלך אל לררמו"ד בןא(
 ץ דוס קאללוש דוג משולם ד ברגמו גן ד ברג ג סי ל מש עמעדלאברעץ
 ת שנ ופעם נמונקאסש ר הדס נשנת נדפס ל רנ רשמים מן לחם )רםבמונקאטש
 תרש"א כסלו כ"ד נפטר דנ"ל דדיש 0 תוטל שנת הונ"כ ק עידכירישלים



 ששיריןאגרותקפד
 כאשר זרעכן ה וציה ?מח מהך"י שראי נר המפורמם המקוח ק דגתסדר
 ם השם מן 4חם ערך ס מפר במערכת ד וציה א ד ח מ יהנ ם ' הגד בשםכתב
 י וו חצות( קון ת ן )בעג כתב בעצמו ה וצלה צמח 4מדר' ומצור ד בננ כואך

 רח הם בראש ן למע מתיר זה ן א נו ם דשם מן 'חם תקרא א בםמצאת
 מצאתווו בו לעת כפ זר יד בא דמפר זה מהל אר דברופתח

 עם ם כתבת מהם קצת תם ובו דבךם דרבה ספת ה ,עוד בו וקצרתיהארכת
 כא הם ששג תראה ומעתה ה4ז דם בראש בישונו ש ע וב כד הצררכונך
 ותקט ס השם טז יחם הנק אתסכת מצא צמח המדר כ א ודית ם ממתא
 כגז לכאן בא חדשות ם פג כ עד ותא ימיי ואטתג דצורך כפ וגרע ףורוס

 כס נו ה ם השמ מן יחם הס ומצוה ד ענג א שחג ומה שמו עי נקרא כג
 בזה ש כמ לטובך אותו גה וש והפאו שתקנו סרםשמצאו

 נמצאו שיא מח  חדשות זה א מ שבח של טקומן זהו כא בו מצאת כודע
 רכה ומצוה אדרא 'אדפום א ד בא חש כקצרה דוא כ אם ל ז כדאר סבשאר
 לגעת דאפשר מה כי 4 ז 1 ד ותלם דח דאר מתירת יפרסם בתראהבדרא

 ם הקדיש ם בספר כו האר כאשר ב ב הגאולה קנן רוב ק והוא האמתמחכמת
 מאת אבקש לזאת ע"ש ק דתזוה על רא יה באר בדקדמת ש וכס ד4 ממרבות

 ברכה לכם קחו י הנ 4 המו קר ה מאת הקדומן דם כקנות ם קר ד ואהב 1אנ
 תוך דו ההפס דון ז ויא ם שנ עשרך חמש עי ז ידמוכ הדפסתו תבות בם בתאל
 נעם ומהשומע בארור קום 4 דיא 4 הנ זמןמשך

 תבא מונקאטש ה תרם 4מבי א ב וט חבאעד

 שפירכס הירשצבי
צפ

 בו הרה 4א אשר ם הקרוש אבות אתבונן ס מזקנ ב אם 'כתוב תן נאטת
 שי סררה בור ח כהרפסה הסכטד או הקדמה בתור ם בכתוב 4בא עוזבנפשם
 בג כל של רבן ם אלק איש דגד"ק אפז ק כ הוא 1 ופרש ישראי רכבאביהם
 נא עג דהא' אדעתא עכ"ז ז"ק ה תללה הבינוב אייטיך ?בי מוהר"רהנולד
 הסה"ק לאשר ויתעודה יתורה הזה הכתב ז להמכ תן 4 מההכרח כ נדרנאיא

 רבות פעמים כבר זה נדפם מגב ועשה טרע דמור על מהרצפט דוספותהנוכח
 ובזדון ד במז ראשונה בפעם המו"ל ממנו ר שדחס נו אצ4 ומקובי שמעתאמנם
 מרע סור הם מקרוב זה ד י בא ש ת בות ם כל מהמסבב והנה ם דברהרבד

 ג בשד וע בורים ח ממר ב ג בר וח ל ן וו דרח כחכי לסדר רתהיל רואב(
 קבלד( )ערך אחרת בקו ספרים כמערכח ועיי צמת( מדר ,עו7 ל !לדחיד"א



קפח שפיריןאגרות

 ע ז נוב מד א סהרצ נ רב ז אא סרן ש4 ק כת בעצם א סררצ והוספות סוע
 ם זר ד גו ושיטו ם דבר דרבד בהנדפם מסט רז ההם ך א בראותמבדחת
 בכי כטעם וחמרו סו דע4 וגם עויה ט' ברומו ם העומד ס נשגב ם ג עג ריהדס
 שי רבן מאורן ז אא ק צד שי מקחו יברר דבר מצוד בודא ומעתהמעף
 וידרם "ארץ םכספרם בורוהקדיטםדמאר כה גג יכות המגררשראי

 ם הטגע ם נ ענ כמה ש הקודמים ם בדפים שנחמרו ם שהדברובפרס

 הש ר בעור יואט בם בדם נפרצו אשר הזד כדור ם ונחיצ דית רחםלשורש
 מ דמופיג דרבנ ז המב 4 ידחו ו ררת כ ע כזד תום בדור נו עי רחם 1חום
 שים סתו בשי מתוקן אדרא ואדפוס רוצה אטר מפר ג האסערמאן ר ארצב
 ר מרא רדם ראו עכביא ק רכת כפ נט החסינת ההשיםופה

 אש ברשפ ם רםהקדת מדבר איתךבתם טעמוקח אמר בשמחתךשסחו
 ת וב דרכנ מתק, יבבינ אי ם דדבר ישיח גזכד ד ר י ו השידכת
 בכי ואחתום שנם עשר לד מו ידדפ ר אם רשות ובית ז ידמכדדפסתו
 כפם וכום ם ות ברטתחותם

 עא מבהאמש א תרם שסע מבת ג וםבערה

 יטפירא היריםצגי

בד
 אשר ג מיך א' איעד מ ד רחם דרבן ז כ הם עבו מיצתתלרג

 אש ן4סרופ בחמושי גבדדבדםדעשדם אמר כקדנ וערד םמדפ

 ט"מ ר סך הטור ר מא ם א"ק ש א ק דגה ק סק" וצא ד ן סע כוהשי
 וגר" ת עה ח ע זפזהפעפסק

 דע יא ומ ערך'1 ודפסו יא אשר רקןש
 רבוק ירט מתרת רמאר אן בשחקם בהר אי הנל רגאץקדושת
 תעיות י י ן ת דרא יאשר 'דסכמר מיי צ יא ע 1 דק ס הבעש דתרס
 יאחיטר ט ות יר סאחב בקש באת אך חט מדק ה" ק שדבת מותמקו
 עז וים שראי ב לאור יאורה אם ידוצ המזב זממו ק 4הפ יכף ש סעדואח

 עקב ת ונב ת שוע נ מ יכ4 נזכה יאירה או וצ ש אמת תורת ובזכותויתמכו
 ב כ הרים בראשאמת

 א תע מתקאטש עתר יסב כס שנ פסח בבאערח

 יצפירא היריךצבי

 שט זעם שחח מכת תשרר דרכ רכמזשל אשרנתן מבתכם ט דהרא(
 מסדר וברקדמח ו כ מיהב כרש שם ש תם ברףד( אצ

 ע-
 בשם רכל וטפש ש



קצו שפיריןאגרות

 טהור ש ש אבנ קודש מגזע חופר ושים דא דמופלנ דאכרך ז מוכ יפנבא
 רנודע ם א4ה ש א דקדוש דרס נכד ח ע ק סק נ העשיי יהושע דודם

 ש א ק צד יאותו כן ע ז ק מחמעינ ייפא אייעזר מ מרנא וצדקתובעבודתו
 דו כ א והב איימיך נועפ ספר ח בעם זענסק מ4 אלימיך רבינו םדאיה
 יכ4 יפלא ורנר ל", דג הקדוש מוקע ת ערכתיק

 ה ד י הנ ק דסד כ ועת זמי
 טובה ק 4רחז ראו דא ב ודגר רקדו" המחבר של דח תה דגר עד וטמוןספון
 כ ע ם הקדוש ז מדבר א דבר רק ד ברתם ן ידב נזכר אס 4 הנ ז 4המזכנדויה
 גן דקדוש רמחבר ת וזב עמכם ה ד וה תו ב כתוך ברכה יקנות איש 4כףראו
 בם מטא4ות בכי ותרצעו בםע4

 ק יפ ו תרנ א ום וםר

 שפירא הירשצבי

 אתארר 4ב4 כבד זד נדוי אדם שי נו )רצ וכן ררכ חבב נ -הנד
 ם מדפ טאדא, ה' ק אבדק א ט שי ייב מרדפי ד ס ( 4 רראו תואר םבש

 פ שבע תורד סיכות בנבוס צא וירדכ מרדכי יבושי שדת ר ב ח יהוע

 ב ,נפטר מ ררם תולדות קצת כ ג נדפס חנם אן תרע ,לעמכערג ח ב אמרםלקוט
 ד ר שמעורער כנמן ר דר נכון כסדר סידר דבל )את כסכרי( כ ומ ה תץמ רא

 ( ד ג מרצ כביגור עוזרתי בז ונחן תרגום עי ידדותן ארבת ס בערמח סלאכמסטאנ

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

 מ לכו כרקרמת וע טרח נ  ,כמחוז שימ 1 ס מ תם 1 לאבות ד תר נשנת נולדאז
 ק אבד ל ו ת תרצ וואלף ר רגמור של ד תלמ ר  ר( ע י אבות צרקת ר ע ש מ אח

 ל ז כ ל אדרן צחק שראל ר דגמו אצל למר כ ואח שבת( תפארת ס ,מחטאפ"לשאן
 כ ואח טע4עגט מעזא ק לאכר בחקכל רבו וברשתדלות גראסדורדין קאבדק

 עוד ונסע גדולר כר ש לו ד מקום בכל מאד ץ 4ק ט תר כשנח ומשםלבועזאעא
 ררוראד עמיר ור לשער ן א מותו ותם צדקתו רשגד  שד,ייין  על ח דו נעילרעינו
 מס על גס מ לכו ת שו ם חלק במד ממנו ודפס אונגארין ות נמר דמדבריםומיאש

 רו רוב א כעמנח ורבינו ב( חרצ נתמח ז ,ונפ סו כתב דרבר עוד נכת ,ונשארנדרים

 קו קודש בדברי ,כנדמת לתשוכך רעם בדתעוררות גדרי בל קודם בדרשך ג חרצבשנת
 זי"ע שלמד שם נעל דקדוש  זקנו בשם ר דג בזד לדעחךקו ודננ גן חרי דשנתדוקחמת



יפז שפיריןאגרות

 פית בחר כאן שנה נדיית היטה כמר ם שם ימיאכת ם כת ם  א"נעשה
 והנד תא אור דום ובה וימע'צה ידוכה חצובית קבועות הדכותובקאות
 "טובה ש0 ע דפק מרבק די מחברו ררב א ה כ הסכמתי ביי צ אספרו
 אך 1 דבר מיוב תענג אייר ו ד ותימ , אח ירוט ירצו ם דוד 4 גדי"ופרדס
 ודננ אעשר ו רא רצון רננ כ ע מתעדותי ד יתת תרבנ תו ענותנלאשר
 תה 'אם היכה יקבוע ונזכה חוצך מתץ מע יפוצו בברכה ואחתום בזה םממכ
 על ט ש ראו ה ת בב ורעץ דשן טובה בד בש נוב ועוד ש ת ו לפג ר נ ותלה

 ויפרח שגא ם כנשר אגר עין כח פו ח4 ה וקו כרצונו העבודך ועיהתורה
 תצא משם אשר ברננה ן 4צ "ערות נזכר עד 1 רות פ תברכו 1 פארותתן
 ב ב שראי יכלתירה

 א .ע 0ונקאטש ב הער תרו א הבאעה

 , שפירא הירשצבי

 מרובר ורמלאכד קצר ום ד אמר 1( מט ם ןפ באנוח דתנא ם דנע ובקולו בנבשפתה

 :: :י:י::י4:"ע::ו:: :: :2 :::::
 רק כשמזע רק טוח  כפש כ כ כ ור ועם ר לרזכ שלא לעשר אנשי מנרג בן כורנר[

 ררבד יט ש ערך לפ ב כמדע 'ט רקדי ם 1 סתם אותו ם קורא ם מ דש א תחתמערנו

 מתנד ודמלאכד ערב( ער מערב רק ר1א קצר דם ר מ עת רוב על נו נפשותלחקן

 כ לו ר ג מקלו רק )לתקן ם עצל ם דפועל אס( אמנם ל ננ ולדתמלל  ולשוגולתקן

 רותק במשזר[ שפ ]כמו ש ת ם בער ,ד1א רוחץ ב ובער או( יא מם מכפר כור

 ת( 'א נוקא נדזדא ק וסל עו ב ן נטש ר שפ נרורא ק סל דלא עאא דא ק בור שכמ

 צד מכל וח וכלל זח פרט צרורות יצרוה דמר רגלית כוח באר דואת רצרד נו על נא כע

 ק עבד ב ב לחקן מעזרנו צילנור
 דמקות דפרנסות רחקות נו ר יורק ב דבעד ובמר ך א לנב צמוד אח נאותדעו

 1 1 מקרוב זד אשר ר כעוד אותנו רוחק ב רבער כמד נא רעו וגם ם ודגושרגפשוח

 ס בערס ממארא ררב ל זצ נקלער וו כ ל מרדם ר מ1ד ק רנד ק וצר נאסףחמת[

 יד נס בדרך שנד עשים ח ר נבר אבל מופלג זקן ד כ אם מרדם לבוש תשו
 ע 1 ומנאסאד נטערדאם מא ק רגדצר נלקח ואחרו ע וו ק צד וד' ותר לחוחנול

 אמת ק צד 1 ד רם ושנ במאקמור[ כ מג אליל א ן ל זצ נר פר רושע אנרדס רסוד

 ום נקרא דצדיק כ דור ום ב כ כ עד ל וזד ואנוי דו רר1ר בעזן ונלקחוקרושים
 נו ר נם על בפד ם ק צד ש4 רט מעש אלו ים ר לאו אלקים לקרא כמדרשברבותא

 אר דאלו קדושות לקרבנוח גרמנד 1אנחנ1 נו עינוח לנו נתנפו ם ק רצד רסחלקדחע

 אח לב ושנזכר אתנו חפים 1 כרחם והוא אותו ס וזפ לד ש נשוב ועחד לע ד דמד

 א בב חרמש



קפ" שפיריןאגרות

 הב

 ק אבד נ הכהן נפע נינן ר מור ת כש ובו ג מדד אל שיוחד ידהן
 חד קיק ס8 וצאם קרש אמר ז מחדש קלה טרפםקאיגיעי"אשר

 ין ררו שופת א א ק הגה ה" ם יתש תבת חרשים חכם ם תרשיש י אטן
 ז גג מובא ת ועבירתו לתורתו ירש ש' אש בדתעךרית גמה אסרי"ל רפפי הש כן עסכשסו זצקייההז מננרשכת תהיהמהררמרדכידש
 בא ואשר ז"ע ט הבעש ד חים ט רבות ספר כדרך ש,טע'ה אש מאור ירובגו
 סבא 'פע'א נא אם כ ע קרות והגהות מרובד בתוספות אורו 'חדש ' חג גררה
 נבונו ט ש ויבע 4 הס. הרב ד 'חזק רק יהטכמד צ א כזה ום י חיאשר
 נזכר ט מ ב בקריב נו משאיית בכי ט עי גן ל הנ ארל ק דגה גו רב.זכות

 ישיום ם ות י כ בכלי ם ברמס מה גי' לנאויהבסהרה
 מנקאטש 1 תרם ויקרא פ ג חבאעד

 שפירא הירשצבי

 ק בנש ש דייט ד רחם ובק ף חד ג הסאה חרב ב ש גא אמ קא ר וסבבידע
 ק אבדק ' שה נ געיערנמר יעקש יוסף אברהם ה מזהמפירסב

 ישבת מר רושי עיה זקנתו לעת ועתד גאייציען גת במדיחשיניצע"י
 כיה בשבת עם במקדרת שדרש 1 דוש מח ספר ם מדפ הוא דנה ב תו ק דבע
 טעמת והגה בהם ן לע ם ס קוגטר אחה אל שלח ואגדה בהלכה וש"ש נשר

 ם ונחמד ם ערב ם טוב ם דבר בו ת זרא ואגדד הלכד דוש בה . דברנמעט
 ק "תוה ם ופרח ס ציצ המד ה44ז ס הדבר כ דדפזס מכבש ע" יעלות יםשדא
 ת מב צאתו בעת דמפר לקטת דרורה אורב 'כי ומצוה א א וגד אאטרא
הדפוס
 ק יפ תעריב "אמר הזאת רתורה אח באר ימדר ד וט ח עד כאח זוע

 שפירס הירשצבי

 ד"ע ט דבעש די תלם ם מצדיק ספרים כמר סידר דצ"ל ררבא(

 ח רשמימד עלך מזלאטשוב מיכל ר ק לדר תלמיד ור בער רוב ר ק ידד בןב(
 ט שנ ג נ בן ס תקרסן

 דנ"ל ק אבדק ל ז גילערנטער דום ישראל ר מור צ דדר של בס ר רואא(
 ישראל תפארת ס ח כעדם של נכדו שי דמוצנע( ר דב וס רזרב רביד)בידמח"ס



קפי שפיריןאגרות
קח

 מונקאמשניד

 מ4א חדש דבר חזן 'כי יקותיא4 תורת דמחכבים ישראל יחוקקייבי

 חידושים כיר ועד מהחל מגייר סם ע' ויחדיד ישם נפיא חיבורבדש
 ממתקים כויו וסצריחיס מאירים ופרחים ציצית טסז,אים מפןנפיאים
 הרב כהסכה המובהק רטורה כרכה אחריו דנית אשר מזוקקיםשבעתים

 ומדות סעורות דיעות ד ובכי ידות עשר 'ו ונסתרות כנכ4,ת כלום אוצרהגאון
 די אשר דדי זצ'4ד ווייס אייזיק יצחק ד סו ת כש וכר רחסיד מודותשושן
 ארב פרק "רמצ ראר רה כסא ע. שב ואחכ יק מתאי אבדה;טיפףם

 מר רושל עלד וקנחו לעת ב ש לו כותב כך ולפ זכרו ר נו רב וגם ואב סאט תער

 כ מ חטם ב תוכ ק דע
 מקאלף מין אצל שנתגדל צב[ שמואל ר ]נסוד אכרדם ר דרמוד לאכ1 מלרא(

 ריס צב דיעמואל בנמדנמו לוג כיד תר אלול ז כסבר ונפטר לא ועלך לזצ
 אמר חל ל זצ הא מסם מאז סף ך סו דמלבל צ דגר של 1 זאב במתקאטש ץהס
 שבט ב כ שסר מ"כ ר ררן ל ת חץ א עחק תעמרד חרוט( ר אי ו שטרשף
 משפחת אצל שן טוב כעץ ת עד שב תשמע אחר דח דר"א ( כטברחתך
 ידור ק לצד לנסוע דרבד סתקאטש( כבנליות קא פאס ככפר ר ע קלמן ר מוחותם
 יצחק( רברי עב"ם דספר על רשם ק מפ קהןמע רבףם ידדכד יאור אותו רבו קודמך
 בר ח למתקאטש מ ס ת% " בש ב מח תע "ץ,ל ק מכר אקבל ט חף חבש
 ח קדר רל ם רתע על נחל שפי ס רש מס חב על ח ת שן טרו טחם הדתר
 ך ינ שש שנ אדר כ כ שטר ת עד צחק תקרח לר מג ס עם עחק ח ב וקתדפס

 ל ח 1 בפז דו דספ תשובר דרכי כעל ע ורב שנר ם ועכעק
ק (דף בשססידחן אחא דם ין מנו לחכם שאסדת מדיספד ע ת ס  

 עו בשוז עלו מ" לארץ שמת שך" ער בכשרו מכר רעק אלפרד רכשמת
 אץ בביץ מבד עדי דדא רחום וב לרצותן שולחו ל ן וא לרצות ל "ס מעותדרבד
 ל ר ובו ואןל לרצרח 11ל ריבד קעגרכדאמר ויד רסטום לנפש שרט משוםכזד
 רלבחן שדוא דגוף רק מת שלא חזחומץ ענק א ד ע ל מת בל על בגריס שקורעץדעיז

 ראדס אס מלטשו 6 שהרע בש ח ממש חי יא ב סר נחך סתר דנשמדאכל
 רבגד ן שקורע ן דענ רוא כן כרדידם חסרון מכר ולא אחר מלבוש לו עושר רוא יםק

 וכשתמעד ים ק ראדס אכל מלברשו לו וטהךע כס רק באמת מאחם נאגר שלאלדו"ח
 שום בדאדם כר נ דד לא חרש כגרלו

 חסרי
 ן לראם לדאדס רר שדזד דחורד ולכן

 עברי ב לעוד דנפשגדשארת
 שלא רדיו בבשרכם תתם לא אפש רפרט דודירד קאם

 רק מחד לא דנפש כ ו ח ונפש אמות על גם לדחית רמת על בדמף שרטלעשות

דגי
 דעלץ דסלכיש עץיא

 זך לס שך כפו ם שם געמנ כ כ לצטד ניך ט שא כארס דק חק לא ך םאס

 דוראד בעל ויי ל ם אנ לא רז כל אשר ובנסתר גגגלד נפלא בק בהגרר דגדולראדם



 יטפיריןשפגרווןקצ
 ם והפוסק רתימוד בים אדירים במים ציי דאבת שרש עיידתחקות

 אור ממגו יפיקו בלט, מגלד מם "חומדי מאוד ומוני' ץ גה דנזכחיהיבזרו
 נכספר מאוד כ דעת 'אשר נם רמם בביאור נכוה דויך ונחמד יקר נדנ

 רת! פס 'פני דמד כאשר דדפוס מכבש ע. י הנ סי עי ד'ז ספר שיבאנפש!

 אשר כוחם חיים יאשר גי יוק דחסידים בנו רם סבא ע. יפ אמינא'זאת
 תח'טכ רבד ומצוד 'אורד  ומהוציא 'השתדע דאבודזן מ'" ם "ק דוחםנרבד

 מפואר כ"י א ו'ד,צ הפועי א4 מחשבתם 'דביא כפו ימען בידם,המסייע

 מן נדויר ח נם ' במחו ב העוד שמור ורקרן בזד רות רפ אתו ושכרוהמעשי
 ם רמת יעם דתיים עם שדיארצדקד
 יראדירד 'הנדיפה דתורד וימען בצדקד דמדברדבר
 ק יפ תרבד ניסן נ תורת ת-י זאת יסדר ביום

 שפירכס הירשצבי

 דנאין דרב מידידי ת ער דנדפסים הכתבים בראית ככתוב תן נאמת
 ס נשב ק רפד ד ראב " ו איקיק יצחק ד סו דמשדסם ד דחס ם עצדבק
 ופרח כפתור וטחמדים ערבים דברים אי ראית חי חס ק יצח ת ת-דןבום

 דחיים טעץ גם ייקח אגודים ם פרד בחי מיוסדים יקרות ת בדקדסמיטוקדים
 אתו בישבי 4 ז דטחבר ג דה 'פני שהמד ת ח רם בזר ודברת יעזיםוחי

 ,' חידושיו רעעה דזדב ובלשונו בשנים רבות 'משפס כסאות ח(רדבח4

 דקודמת וביראתו ודעת כרשבל לדורות לדון ד ודו דוראד נ בעג מומחד ורמובדק
 את שראל בג אח לדורות ובדגלילות רם כע כמותו גדול אדם אץ וכרעררולחכמתו
 לס "סר ותנו מ כפג גם דרא ו בגד כקריעת סג דלא לא מס יעשון אשרדמעשר
 ות כפממ כא עק לר חסר שר אליעזר ר' כשמח ל ולכן כנו רחורד ובחכמתבדוראד

 לי ש מעות ררבר שאמר עד ו קות ספ לשאול למ לו ד ולא ד ועבודת תורד נכעג
 כלדיעת סם לא דנזד שוחח שדמו עד כגופו מכר די לרצותן שלחג ל ן ואלרצות
 קרעו דנביא שאמר "ל כזר וצא כ ועל ות נפממ גם נוגע זד דבר כי ם דעליונ ונגד

 שבלב לנקודי נוגע דוב כי כס בגד ואללבבכם
 כזדון וידרגו לחרב שראל עמך את יטילו נחם בכדכח כ כס אומרים שאנו לוזדו

 מע מע רם חלל על לב לב קולך חחן ם וירושל תבכר כמר ון צ כן על ת על ד'חס
 נחרב חדד ( ד נמשל ש כס חרב נקרא דחטא כ דצתד כאש ד אתר כ דט יללעל
 י"" ,י,ך' י ת :]:נ:נ:::סךגע' דגעג:ינ: :בשלין:-1' כגדר ס רעומר ם ק לצד כולת ד ד שלא גרמו שראל שונא נו שונא נו על  שגברושע



קיא שפיריןאגרות

 בספרו מנייתא וקן קו'ססא בקן קמיע ואתסחי יקירא גברא אתמחי זנכרמפר
 בג רסכץ רצון 4מ4אות גזה דנני ע"כ נעיד בתואר מגייד סם עיהנחסד
 לקוח ישראל בבני יעד רזאת דשורד 'ו וחדי נץ יוסף ר מן וחסידהסופ'ג

 בו ש כי בתיכם אי ברבר ו4-נהל י זצ אביי חידושי התורה ספר אתמסני
 בדרכו מבוקשו גו מצא א כ יגם עולס ש4 ברומו דעומדיס יקריםדברים
 ברחמים ב ב דרים בבנין 'חזות ונזכה מישרים תחזינה עיניכם כאשר תעד
 סא

 א יע מונקאסש נ חרם וישב נ יום חבאעד

 שפירגד הירשצבי
קז
 דב

 רוצף מקאזאווע י נ חיים סענדר ד מו ק כנוף ד רחם הרב דמוכץרן
 וסד אעידר מד רנד תעודד בכתב בכתונים 'בא ממני יבייש ע ויה*ץא"ה בעי ע ם צ ק קד הגאונים גאו, מרבינו שונים"1 חידושים אתירא מי4אדפ
 כאשר נפשי ותחי ז עב הוא מצער כי אם י דכת ערך יקרת יעדי לואדבר
 טרא פ"א עתוד ד דדפ'א סרן תורת ,אורד 'וצא אוטר בנד יפנדבש

 הרב רצון מורעשות אמנע יב4 אמרת 14את תדיד דומי ין וכרדתימידא
 יפות פנים במבר מידו 'קחו וגם י 'הו שיוכי בידו ,סייע י מאהב יבקשדמומץ
 ם בכתוב ודמך דאיכות ורב דכטות רב מם עי תחי עוד יש כי ' הגיד כיונם
 יאור ידוציאו יוכי בידו יסייע וכאשר ד ןויד ד"וים נשיא ק דגר רבינומאת

 בזד אקצר דסרדא ומפג ת ד ת ברצ דאידמחמידות

 יעא סתקאטש תרנה גא ב ~גדי חבאעה
 יטפירא היריתצבי

 ן לומד ממנך שנאברו ללח ש ת כ ב בעצטר )שדתףד תכבד בסר ברלכד( רםרמצו
 בכי )בקול קולר תתן מ( רושל כ נאור כנס על ש כשד ש )כס ישראל דייכרושלים
 ות ט לפג עד נונע )שדדבר חלליכם על מע מעי רם חלל על לב לבי וטי~ש(ושואגים
 בידיה מחזיק ואץ מגרל ן א "ו ע כ רם על ן תנחוט לנו ן וא מעחם( ורכנ רלכדוגמת
 וכו ברחמים נו פרצות נדור ור וכו ל כשאחז תמורחו לס ן א שסח זר ח ותובו

 ב ב צ ג את לב ונוכר פרם כל מעל רמעד דומחד

 נטונקאטש טרסט ט זהו נדד ד והעדזכות בב"ר ר ד יי ברכות עם"ס חיא(
תרנ"ר



 יטפירין14גרוושקשב
קח
 רב

 ר מוהר ח וו ש ו בו ג הה רא ק נברא הא מרור מקרר יפנ ד דקרההן
 אשר מדרד בור ח דו וב ן בפוך זחרובשוב ק בק 1 ודא מורד היא קלינפשה
 בא ם פגם ויהיכה כמעשה נכוחה הלך %טשהא( דינר ב"מ א הב ואשרהגלד

 ונחן נשא אשר מתנוצצות ובתוכם קאמר ר שפ משד מערכה ך ודערבארוכד
 לא אמרת פעי ע4 ד ירע מאת דרש ואשר אור נראה באורם הדור נאונעם

 כ רצוע ק 4דפ דע תוש דוג ד ויסעד ויכבד ח ת רצין מיעשיתאמנע
 4מעשד ם 4 טוע ם דבר וכמר ידוכה שר ד נדרך הויך גודעת בדם נחע

 בע" נ תרנ ראה א ח באעה עמו ה ה 1 אדרא סם 4רדפראו
 ,שפירף היריהצבי

 ד הו ע% תעובה דרכ ם בעדמח מעקאמשדאבדק

קט
 קאטש מז ח תרס בש"ח א הב

 י נ אי9"י ר ג דרךכבן
 נפשות רעע 4 טאמחו לקבץ תא כן כשסו יטבת תענת מפרו עגדג

 חד בחרד וכשפה נפיא כסדר ונסדר שדש שכת קדשת מעםהשוטות
 14 ח. והנ כוה קר ספר לחבר לו עו השמם שןן חכמה נד מילהשיטמיאכד

 ואקדמד רב ייי כיצא בו ושמחת ממט ת נדב מאד ומד ט להתגדרמקם
 פעלו בצע ש האסצג יזע עסו תני ד ואף יז חן ח, זתשזאת בתהדפנו
 בכי חד. צל ת ורש כשראי צם ידפ עקב ב יחיקם זממו ק ו'הפדאב
 חל גי נאצ כבאת וכת שטח 4ום טיט תכר שראי כל בב"עננו
 ת דיש דו ד א בב חמש

 יטפירא היר-ם?בי

קי
 הב

 כהנא זטויי 'טטךאל מוח החסד הטי תק ההנההרף טג באבז

 ר תרס עטרקוב פ וטריפית( "מקואות עולט קון ת ום ב ס ט תרי ווארשא ח בא(

 מתי ס "ס יתי ;י" "יי מיינית" י : פ2 ב:י:ךקבך"יגגיס



,ינ שפיריןאגרות
  נכדו וטריפותק טה שח הלכות ד ין ש"ע זע,יה ס סדפ הוא אשך ק טפנ

 הה מל דלכות יו"ד שנדפם כמו איו בה'כות ם יהמימד בה ה"1 בגיתוע4ה
 פות וסר מה שח אלו רלכות ע4 ורק יבדנה דיבות כמה ם בחן וצא ובובב"ח

 תורה תצא שמהם ם עג בג ובפרט ם דרב תורית דוא ויאסר עודנר גדפם4א
 בהסכמתו מיבוב הנאון כבר עקד וכן זק ד יו ע ינ שיא יראות אנו ; כ צר כע
 המי ז שהרש נ הה אשר יבפרט שלא בפרעם נדפס אשר חה מי ה ד ו עיש

 שנם עשרה משך שכל הזטת מר לכנתןיו בדץ ההגהשעאשםענועי
 דיית ל ם 4דיפ 4אהראסר

 א-

 נעם רדששע לבדנד
 א, ק מתקאמש א תרס הבש א חבאלה

 יטפירא הירירצבי
קיא
בה

 עיה אחד בקת תדלה חיה מעיה אבן הטעי ש א דגאון הרב כבידדן
 בלק תחכמת בשבת כה ש ב ושב א נ דן"ס חרפ סנטה ה מי ד וחס קמ
 לא אשר כבראשתח אורו ומחדש הסמ"ג ספר בדשם העלה ן גתארדקל

 מדבר ילבן ערר סיטה ברית כוה ת יו כ מב שם ב ו תה עדתמצאע;
 ודעת בפלטי מגעת דו ש מקום עד ויפרש למסי יפל י ם ראשע םרש
 דו ב ש כבר כ אם ממקשו ימלאות בו והת תשרת מכתב את קשצ

 כשבח בשבחי לס המפי ישכח המפרסמי הדור מגדי נריותהסכמות

 'אדפס הוא בא חש יקרא זעך כדךא מיבא אמש 4א עכז ככתכםהטנע
 ברט אזר ךיף ש א שרר 'ץ בחשכך רא ק גברא רא עשתורת פר דראא
 ובה חפצו ה כתירת אם כ ם כזב וחכמות ס ררב א4 פנה יא וכבד בעושרה

 קבץ דמם ב4יפרס מפשחנעיסם 'יזתכמם משם וילה ימסהגה
 עמו ה ד עמו תכץ ד בודא זדכ חיישםשלפרם פעים ועשהורבן

 ס תן א ח זד זףר ס עןדדפ ב ק ס עד חיות שאר על עד דדפע כ אתא(
 כ דבשם כעדמחסערתח חטט )תאבדק תר מחצתדשקל וד על כנדאסף

 מגג לרמס ועד וצמח ומכפלת כפיד טרד כמד ועד זע ד אנכי ל טד שםנרסכמד

 תחח ררובצימ תרכוצא ד חלם רנ עם עג ראד רגבר אנ כ הורד תצא שמדםענ-ם
 שכדו טול ש דוב ן בד כ ע ג דשו כל לקנוח משגת דם ואק ררחק זו דלחץמשא

 (נכו

 כטשענגער ץ רום ל=ב דגמו-ר של בנו יסאספאלווא אדרן אכדרם ד בדגמוא(
 אצלו ד ל( ד מסק~עווארסק משר ד מור דזדק של אחו ור ת"ר גסן ד)נפטר
 רק " ורדם כבת"י " דרכר 14 ד ם שנ דדבד בד ש ק ודחו כמקו"א וגדרלרתורד

 חרפ"כ אדר ב"ו נפטר ד( תרס )מונקאטש ג דסמ על משד בו-תספר



 שפיריןאגרות,ף
 שראי בכיף וחסד חן מצא ו רן ש ו ועפעפ הוצר ו נות מע פוצו ו ח ויצלויעי
 ברחמם בב רמם בת בבנן במדרה תחעדיענם

 א ע מתקאמש ה תרם תצא ד ום ף אור חומד השרד ד יבב חנאעד

 יטפירא היריתצבי
קיב
נר

 גהרכדמאהג בן4 הנהןנ מנחם מדה בו המש"ג הרבנ יפנ באכ
 הנהן דף ר מז ם ש קד ןי בק ישבח רמפךסם ש 1 ד רחם עק ףדהר

 דרש אשר זצ4 אבו דף דברי בדפס קמע אשר דחק דשץעיהה"(
 תר ואמר דורש ושב החכם מדרשו בבת בשבתו שבת מד חסר כמןדרש
 ם מחזק ם וצוח ם מ הנע באמרות בג ש' ימת מושך מד ונע רבד רדאם

 בור ח ע' רסכמה יתת דרכ ן א כ ואם דסכמת קש ב ורן ם פ צ ונופת?דבש
 ח יהבתי נפש ד ד מ היה דמחבר ג הד לאשר אך ם יבקר ם דמתחדשאנדה
 ונסתר בנגיה ימיבהק 1 והכרת נא קאי ר ו0כ ודע וב מ ר ע פה ן ודא רדוט

 דות ד ר ש נאוה .1 חמודות ש א סודות שושן ידות עשר ין ת ד וחסבתורה
 דעת וכמוצא ם סר 1 ם הנכוח ו באמרות יתורד ומקרבן ות דבר אתאוהב
 בנ של יו ח אשר מבא לפעיא נא אס כ ע מר השם ניקח נו יב ידאבתויאשר

 ן מע דובבות ושפתות ינשמתו ר וינ יזכרון ד ה ימען ספרו המדי וה
 עי תענגו ובמח נו נ עג בכ4 נו בעד מוב ץ ט4 ו לאובד דראשונהמיאכתו

 )שד דכדן כאל מ ך דרסו 1 לאב כסערדארעל ב תר כשנת שלד ל דג ג דרא,

 ד סו דמפורסם דגאון חתן שד ל 7 מיכאל ר דרמוד כן ל( 7 ס רח של מוברק דתלם
 ל ז ריטשרוד

~( 

 לשון ובעל רבא וספרא גדול ד מתמ ר ר( כדג צ ס ל מש
 ן ב המנר אונגוואר ק אבד ל ז ש א מנחם ר דגמוד ב ש של מובדק ד תלמנפלא
 ץ דום ל ז כער עסטר זלמן וסף ד דגמו בה עם התחחן ך תר ובשנת ו ד תלמגדול
 ד רחס דרב סר ג ת כב מגודלת תד שד ן כ ד בדג א ס ל מש ~ע מתקאטש קכק

 רצו קדלות וכמד גדול בכבוד דחזיקם ודוא ל 7 ץ יורוו ל סג זרח וסף ד מוודוגר
 נצל מדרשו ת בב ם כרב רורש ר בשכתו שכת ומר מעכסו ד סו ג אכל ד לאכלקבלו

 מזקכל ל תר שנת וכערך ר רז ותום כגס כסדרן שיעונין תטר כחדר עם ולמד סוג
 דלת צב יצחק ד דגמד חתנו ח ו ת תרס ארר ער"ח תפטר מתקאטש ק בק ץלדום
 דכדן זאב ר מא ר רגמוד בנו ר[ בדג ו קפ סי ל מש ]עי קאשו ק אבד ל 7 זונגרי
 ד[ כרע 1 כ 0 ל מש וע ד ד ד חש ון ס ג ש ]נעקר כמונקאטש ץ דומילת

 ר ררמוד ר רצע ורכן טן תרצ בשנת ]נפטר ת עד ספרו ס שרדפ מנחם דרמו"דכס
 ועוד מרדכ מאמר דוף כצ א פרק על דוד דברי ספר ז( תרפ משנת ס שדדפמרדכ
 שמם דרכר רי צ"ח( 1 תרצ )מונקאטש ח יעד ם ררוש ח ב מרדכ ויכתב ספרו סדדפ
 "ד[ ד ד תש ון ס ג 1נעקד"ש כחורים ותפארת תשובר דרכ דחנורו ממ



קיד שפיריןאגרות

 אך שיום בברכד אחתום ו דע ו ר מב ובפרט ם נ דמעי )4 ם קר ה ןדבר
 שראי ו התירה קרן בדרמת נד תחו נו נ וע ם וכס ם כ אר ם ח שראי ימזב
 אי אר ןובי

 א ) נקאטט מ ק יפ ר עת מן נ ם ב רבאגד

 שפירא הירשצבי
 [ א ב"מנה בנו דברזואיד

קיג
 א ע נקאטש מ רב

 נ ד אבוד דאגות י ט ינגוד 407ק ם ר מ א מנקת כהן יפנ ב הקרהנה
 ק דפה ץ דום י זצ זאיצער הכהן דוד ה מן בו ד החם ב הו הנאוןהרב

 ם ורב דעת שמרו שפת 4"1 מ חן שפת אגדתו קר בנועם .תי ח ם בקדנודע
 הרב ראברך נ ד בנו רצון ועתד .בחסידות רה בת ת חסוד ש א מעין בדש
 אבות ע' ו דוש מח ם לדדפ ו ה הכהן מרדכי מדד ם זוח חדש פרגהם
 א ח ת עה דוד בדבר 1 ס מוג 'ו צא וכבר דיבבות 1 אב ש' ו שפתות ותיד
 ר אם וקר .ר מוצא 4כםך , א מאשר ל מד נופך ם "פרק ף הום י הנובנו
 "בצע וכר י ויתומנו 'חזקו וכחשד תעודד מכתב ין תן י פג הר ש כ ע )בב

 ודתרות דסכמות מכתב תן י ש"א ם שנ כמד זד גדר נודע ויאשר דמובזממו
 ן ע במוב בזד נותן דננ ו ה ש אנ רנו סב יכל בקשה מכתב בתור רק זעב
 במפעיו יסעדו בורך מדריי כפ ש א הע ם קר ד מאהב רת ועתבעד

 חכות ענננ, בבי ג ע' גס המצות חכות 4 דג דדנ דמוכז אתתקרבו
 א בכ א' אר ן וכד דעאי את בב ,יראי שועת ' תזכר ב ב ט )י אאבות

 בברכה וחותם בצדקההטדבר

 'הפירף איעזרהייים
קיד
 דכ

 מדפס אוד טיק פף משדת ינוסם 4ע בן וקר א' דגירההד
 גי פריעד הכהן נתנאי סוד וט מעד שדי תאץ הרב דדשיר
 ב, קאבד

 צ א המפורסם המחבר ג הה גברא אתמה ורנר אויוואראשי

 וזשאר כשעניצ רבדן בל מ אל יח ר דרמות לאניו ח חרי בשנת וולד ל דנ דרכפ(
 אזל ללמוד ילך ואח"כ פעף מוש מ פ בער שנר ר דגמו רודו אצל ונתגדל ר"לתום
 אר קול כעל לגאון לב-ס ומשם שאף( סרעכ ק אבדק אז ,שר דוד שבול כעלרגאץ
 נחפעלו שולם רבדולח( עץ ס זמת לאשומו מ"ר צג חץם ר מז לדגמךומח"כ



 אספירין4פגרורשקי,
 וגם תהיתו הארץ סלאה אתו ובק פתו בחר נערותו ם מ עוד ונודערא
 הערה מקורו את 1 בתשובות בו ברכה ת שרא בקונטרסים קמיע תמחיא
 שב ם מדקק ם שבעת ם מתוק כדבש בפ וה ם ופוסק ם כש ו דבר רזרע
 כ ואקוד 'טראל בבג "עד הזאת השורה ותה כרצומ הסכטת מתןהננ

 עדר ם העדר דמה ם שר בו מע ו החוצה ו נות מע פוצו 1 ם רב בותברכו
 שועת ו מה שי לגאזיה נקרוכ מכה עד מובז על שנעו י תענע אדםצאן

 א בבשראל
 א ע סונקאטש תרע-נ 1 כמל ה ה ום חבאעה

 שפירגד הירשצבי
קטר

 1 יצ מונקאמש פה הב

 ובק ף החר ג הה דרב כבוד לאשר ולומד" התורד כבוד למען בזההננ
 ציצים עשה זו:ארא ק דק ץ דוס א נ שייסעי דוד מרה ת בש תבה

 ה ומצות תורה כתר לעמר ושדרות ם גב קרות והערות ם נא ם פיפול סופרח
 ם כונ ועשה כעת בדפוס קבע אשר בורו ח דוד באמר ישרה בסבראברא

 ומבוקשו חמצו למלאות דננ ע"כ מצות ג התרי עורם של ע בנ ס הבונבמלאכת
 הזכה הוצר ו מת סע סתו 1 עמו ה וה והמכסה עת בטכתב גב דלתת
 יימד ילסוד תכה המוב כחפצו והרחבה נחת מתו מה תם ה בתותיהמת
 סלה טוב בכל יעשךתלשמור

 ח תרם יסב גם במדבר עירק 1 ום ל אן חבאעה
 יטפירא היריק צבידק

 ל פחעדז עחק מע"ר ד"ק רפד דדם חץ ר שלא בחךצ" שלפי לןמל
 הפטר ש עח 1 על שדארך שחק ערק -1 מכץ פר ח שו נרקדמת )עקמקליעות-ק

 מקבל ד חרג כשנח ד ביד קרכד חשט ר שלחם על שדחדקו ם( תרס תמתט
 )יאת רוד ח א מצק סר שחת כח דדפס סו בסוף ארתאראש כלאמק"ק

 ככת בתפים דרמד אחרו ח רנ ו תרע ,4נת אלול ד ונפטר ד, ג-עתרע
 ם בעזשל ימז )תסוף מצאם 'רודד משד דדמו"ד 1 לאב ך תר בשנת מלרא(

 *כח ר תמו ק בסאתא חמ"ץ שתר נסע רגמחד ק טץ"ח שכס ט מטר ד-קע
 אחי רעיכא תמז של ומר דקחש שק יר רדת של פץ בחשקע חמ"ץ לז

 ר ל ה ר דן חי דל בחיא אט-ם סר-ר ידמח ק חז משח )מידל
 ייא דן סיד דפי רד-ח עי לחמו תשד חחע לעיר מפיסם לחתו טלטשחד

 סו"ם וכצל סוחר ר רק הוצד של מכחוד לדשת וקשר ר" לא שן5מאראכטדצטיצר
 טתקבל דמלוא4ר ואחרי קב"פ בל שם כזבאראב ץ וזמ ור דאוריתא בשעשועתוסק



אי שפיריןאגרות
קפו
 דב

 שר דמוברק הנאון הרב של ם רנדפס משרת יתרופה ם ע4 יפג הקריבודן
 ק אבד ה שיד צבי אהרן 'הריע טףה סשרסם נשגב ק הצדהתורד

 פות בחר טחות חקר שעלם 4שם חות סזכ ם ד גבורת תשר ז",מאדךעמ
 בו ם נודע כבר מסלד אבנ מופיא אומן ד מעשה הלוחות עי חרותובקיאות

 4פע'א גא אס אך רי התחבר צ דדה דוא דא צ א יהמפורסם ויתדיה4שם
 בק דימץ מרדצ'ג מיד ד ד ס ףח ובק ף החר ג רד '?4 חי שרסבא

 ות ו בהגהות ומעמרם דא4ו תשו כת 'אורה מוצא אשרמארגרעמןנ(
 שראי ב ץ להפ זממו ופק עגו יסרו עננו בכי עי ו עמו ה הפראו
 בביל 0ה שי וגאולה סב דם ל מ 4כ4 עזכד אשרוהו ו בו תברכו ו ה4זהספר

 וצומד התורד יכבור המדברכ

 יצפירופ הירית,כביי מתקאטש ג תרע מקץ ב וםוחותם
קיז

 היו אשר ה-1 מדורה ד ראת 1 ברעדך בדק מ מ"כ אי ויוחד דדגר
 שמו ם ידעי ף"צה איעזרי יטטרת בשם קראו ם ק פרק יערי סמדפ

 דגדות עם מצות ג תתם על דוד אמוי ספר ס דדפ כמונקאטום ץ לדום כ( חרפ,בשנת

 ד כ על כ וח אגדד חי א ת ח כ א( תרי )בשנת דנך ה וב למלך( מעש ס נעדגאון
 ד רגיו בנו ס דיפ דת. פט ילאחר ח"ש שנת ב אדר ד כ ום ב נסטר ג מדפס םכלל

 וחבל נתבים דרכי עוד תשארו שבת טל מלאכות ל ט על רוד גן ספר רי"ד שלמדנטע
 דכו דאבדיןעל

 עילו ד ו מנעור ר תקע בשנת נולד שוסבורג ק ראבר משד ד דגמו של ננוא(
 לגאון מפורסם ר ב בפ ס דח אצל כ ואח תורי שערי בעל רגאון אצל למדוחריף
 נאבדו מח ם כחב דרבד סארגרעטץ ק אבך ד שנד ם שלש רחלמודא ולמראמובדק
 ולמן שלמד ר דגמו זוכנו ן הר כסלו כ"ל נפטר ץ מדריא ת שן מאתו ונדפסונשרפו
 תוקנ-ד( כסלו -ד ונפסד ו אב מקום ממלא רת"ב

 ח( תרע כסלו ח כ )נפטר דודא ט ק אבדק בריסק רושע ד דגמו של בנו דב(

 לדגאון כ חב ד חלם רי 1 תרם בשנת נולך ( א באות )דנז ב 11 ז ש ד רגמו שלוחתנו
 נתקבל תרע-ט כשנת כ ואח ח יר בעל % רב מאת רוראד תר ד בל ק מרדכ לבושבעל

 ונדדנ ג"" בויפק ם מרד ת שי אדפיס גרולד כד .ש נידג שם טאשנאדלאבדק"ק

 ד ד ר תש טת "אעקדר"ש

 ד8עס ן( תרנ )בשנת בראשתר נדפס קאשר אבד"ק בראך שאול מי-ר ג לדדא(
 ספד רדפים ואח-כ תשובר ררכ בעל מרבינו חקית ר רסכמר עם אי תרע ,כשגחשרת



 יטט1ירין11גןשיר2קרח
 בג 4ד " תזרה תיס,ד ת כ דספר מהכנסת 'במת רצו וכנתז ( ת עטותןס5נ
 ם חדש ספרם ע' בכתובם מבש 4מטע ימאך חפצ כ אם ודןבערו

 '4ד תת בת יכנן רק דדפמת מטרת יאצר אכן ארה ברנרהסתפשמם

 יחוב קחטת ימדר ם חכם ידבר חמק בדבר מ4דחזק אמה 4א ע.כבנ
 מם ואורך נו ח הם כ תתמצות

 יאםא ע'תהבמנו שכך 4נ או ע"ס בא ה בע מהמרתאטרשפרט
 ט מקת ת אחר ס ב מ בדור כעת ץ יגס ים חק ה האת הו ם ש ת ן א םר
 משטרת ת יעש דד ת סי ;ח שאת תר ב 'התחק שראי מ א 4כ וב הה דאב

 ם שבח ט4 מקשן ז- ובא ד'ז מס יתרשה ם עי ת דא דגת ושימשמרת
 ם וסד מ והשכ'  דושר ארן ע4 נחמדס ם ראו דברם מבאתשראת
 שבח מ נח במד נדע הנ4 והרב ם מצומד בנ עם ירמץ מיסרשדבר
 מקשות בכי ם רקדוש מאהב 'בקש עט תכץ ד עב ראתו במתהלה
 א יפאו כתתו ימטרת לבא וב" ש כד מ4א בכסך דספר 4קך דע הםמושבות
 והות א4 תאשראןערוך ת וסדת סוד ב4 ח"ק יו ות 4ה מד ע ס תןאשר

 יצאת "התכש מכה ק תוה בזב" סב דם 4 מ בכ' ו עי ק דקדשדהתדד
 מ מ ב בקרוב אס וצ גדוע 'אור ומארה י כדחז רזר הח'מגיות

  מתקאסן יפק ות גי קבון שנת י'טכ דבעהח

 -מפירן* זמיריםכבי
קיח
 הב

 ראתו ו כתורתו בע-ם ן ט מוג ין יצא אשר קרא'א "בדקה גייראך 'טאוי ה טי ד ד תשגב צדק המטרסט רמסן מהרב אל שיוחה דהנד
 ם ם הדפ ם בשנ רבות לפג יעוד דדה דו ואנדה ונדיכד יחכמתודקודסת
 ם ימסוק ו ז ם ט4א ו דבר ונחת בשובה תיכתת סוטר דריש איעזרמוסרת
 על תר בשבח אז ומטרתו רצונו ק הפ וגם כי יפג *רצץ ונתקבלומדבש

 ד רם ב ן לבג ש רקד אשרההוצאה

 ספג ועתה אז רא,שוגה בהדפסה ם יתחב המגע בשבח כתבתוכבר
 1 ז יחדש נ הא'פערט איעזר מ דמופלא הרבג ביב ועיה יחו אודו " בזתחב

 בא יא ושמו נסתרה דרכו ישר כגבר רמחבר ד ד נ דה בא יבתח4ההדפסתו
 ע"כ הכרך יצא מ מבטן בו ט וטדע ן מבהו על מכרזת תורתו אמנםה-יערה
 ויפוצו בטהרה תורה ץ -הרב תא יאיר י ח אשר כ ,ברכו עתהדננ
 לעשות בעה הדפסתו עי ם להסב מדים ית בשנ בזה ואבא חוצה ן נותמע

 בבית ישב חצובתו לאחר ל יו דיכ כ וק ט ק כס דנם שאל שאל וט כעיליבא



קצי שפיריןאגרות
 כנפן פרח אדרת כנפן שגא י תפארת עטרת לראשו ותר למשמרת תמשמר
 תרעא ח ה לומד התוה לכבי הסובר ברחמם בב אל בבנןאר-שראל

 'שפיראט הירירצבי

קיפ
נר

 ק אבדק נ בראך יטאוך מףה הרב ד ד ם א' שלוחה דהנה

 בפיפץ ות מת ח ודוא בשמו קראו אשר בע בא ל טרו מח שנןמאג"דארף
 המזבח עי אותו קץיה מדפס יזא ואחרוגם בדאיתם ס ד,ט סתות בץר

 ד ע טרו בח קסתו דרך תם בתדרתו ם בשער עדע הס הרג ויאשרהדפוס
 בדרך ויתעודד יתורה שראי כבג יעד דואת השורה יז תה וךכ שר הצלפה
 תזכר ילמד יימך חער ו טת מע פתת 1 טרדו ור דמן כרצעודסכמה

יהרג-

 לכבן ח באעד ם ים ם ברחם ב ב מה של ינאיד כטהרה רה ת

 לומדהתורה

 מתקאמש ה תרם התו-ה חקת נ וםה
 יטפירא הירישצבי

קב
 דב

 בטפה והב את שלשד ובחרב פד דור בם לתרשח מ על לפג הזכאכן
 בראך שאוד ה סו הרב ב וחב נ ד אוטן ד מעש הנפר לתוך ומלבןמברר
 ם שנ פ ונרוחו ם שם למלאכת כונם קדבע אשר קראל אבדקחע 1ה.

 ודע ב נו ר וסב ,נו ש הא שאל שאזי בשם תורה דוש ח אדראלאדפוס
 תקברו ש אברכו ארבד ברוב בה חם ין ואעשה למוצד כווט,1 נא קאם רומב
 ששנך טת פ ובכי רקדוישד נכול תרבד ו חוצה ו נות מע פוצו 1 ם דנחמד 1דגר
 זן צ ן בבג תחזנה ט נ וע מיה כל מרוב ש ת כל אדע יפנ ולרצץ לסובהה"
 ם ברחם ב ב רושל.ם1

 ע"א טונקאמיט ר עת ממות ב וםבאעהיח
 שפירגד הירשצבי

 היפס הרי מאגעודארף ק לאנדק זהעלר ומשם שמם כמד אירעל בק-ק שרדהיתט
 ש ת שגט ז כ נמסר נקאשף ואח"כ גקראל ב ואחיואגד



 שמיריןאגרותר
קפא
 הב

 הקרוש ר אדום מרז ק כ בצל נאווא ש נק אז ות בה ויותר ושנה זרהז
 חוס ה ממע חומר ראה ו כתורה המופלג ראכרך יפנ בא ע ז ה וצלה הרשכב

 ק הצד ק הגח  מהרב תורה נוצך ס  דו וב טץ"י מעי סק טרייר םודטעלה
 ת נח א שם טן וקדית עיר ם איק ש א צדיק יאותו בן ז"ע ה זצלה שאיר הסו
 א להוצ תורה בכתר יזכות  וחפצו ע וי ה  וציד פשוב מברד נ לשככה קהנה

 אחד חיק רק הוא דו ב אשר הם כי אז ן והודעת דרא א סחופן סו לאדפלאורה
 סו חרפ אשר ח"ב בקודש שנ יזה עוד ויש  בעבטו ה וציה  המחבר הדפיסואשר
 המחבר בס פטירת אחר 1 תקם  כשנח בעצמו נ"ע משוב מברר ק הגה 1 אב קכ
 כחצ הא שיא ב הה נם ס להדפ אז י עוררת ע'כ 1 אב בת נמתיק אשר עז

 ש ת תל ן הנהג ברכות וברכת ב הה גם ס להדפ חפץ כ הודיענ ועתהדבר
 נם ס יהד* תמימה ד תורת תה ימען יטובח נסור ין ם אוסר במצוה יוכסתח
 כלי בנמצא שאיר בהח

 ישער וכי ום ל כנ טשוב מברד הגהיק שלם לאור א הוצ ב הח כיובפרם
 ד המג ם אנק ש א ק הנד כ שמעת וגם כמוהו וקדוש שרף כונת ערךרום

 ם ספר דרכה מספר ממס קנה תורה נתך הס לאורה צאת בעת זי"ע ץמקא,נ
 חזק למען אך ביי יהסכטה צ א כזה ס עיכ שראלב( ב צם ולהפ עקב בלחיקם

 מזבח על בן להקר בקדשים המתעסק הנ"ל דא ק נברא האי של רפות םיד
 מאהב לבקש הלז במכתב באת עיכ עץ רבות הוצאות ועושה מחדשהדפוס
 לחזק כדי דאפשר מד בכי יבבם ורוהב בתכם נד ברוח ותסכוהו אותו נאקרבו
 וזכות גבירן על עיה טוב שם וכתר ם כתר יג זכו ם והמסייע כי מצוהיד

 בקרב יגאליע ונזכה נו סיואלוח בכל עלימ ט ם הח בארץ אשר םהקדוש
 סםה

 סונקאטש תרנ"מ למב' "ט ק עש ואו ום ל אור ח עהבאת

 שמירא הירשצבי

 צ לרר שמחר כדברי מזכר ד ד ב תש כסלו ש עקר נדרג כטארנא כ ואחא(
 ל"ת( )מבחב ל זמציעשנוב
 רק מרוג'ר מכתב נדמם ל ז קאב מפ רגאק לאחיו לר בן יצחק תולרוה ובסג(
 אולם ע*"47 תורך ובחר לר קדושת כעל קד"1 אצל לדזכירו שמבקשו י"למקאיניץ
 חחם צגי ר מו ריב נכדו ע בטאססאר( ג )וע"נ בשנת רק נרסס לא ח"ב תודדדכהר
 ודפס ושם נו רב בשם מ"ש כרקרמר ועח"ש תרצ"ט( אלול כ"א )שטר מטענהשסגים
 כיחד( תורד צחר ח רב נדפם וכעת לרמחכר דיחוס כחב כג



 שפיריןאגרות
קבב
 הב

 דוא אשר ק ספה נ יש הערשקאוו 0שד מ דסופיג הרבנ לפג א רבכן
 כדכד ו אחר ח חג אשר ם מכתב אברהם ברכת שסו בקראו ם ועויר םטדפ
 סדר ויתרלר לשבח  הספורסס ד  החס נ דסאה דרג ד ד דו נ הוא דמטח ואנ

 תורד מיא זקן שה נא קא0 ר ומב ודע ב ק"( דפהק צ דום שייאברהם
 בטצות עסקן סודות שושן ת ד עשר יו נ בנו ם הראשוג ם ד מחם דותוחם
 דצדקםדקדשם בעפררף נשרוהתאבק וטמ פנו רד הא ראתךאנו

 ק רנה נ מזק ם "ע הרבד דע ו דם מדות דרכה צד ש ע ז נו ש,פנבדדות
 די מרא הגהץ ואצי ד' הצדקם עזואר ז סב מד מהרצא שראל ש"רבן
 ם דברסנחסד0ראו ב ראת הס כעך 04 מתימדו סטלה מחד עהז
 ועי ת עה ו דחס מח בדפה 'קבץ הם ז דמכ עם ן תכ ד כן עי שאמרםים
 חמד הוא אברדם ברכת ש ב א4 ברכה א יהב ה ומצ ם ז0 ר אבותפרק
 ביב שורש ט 1 בד 04 פעיו ו ודבר ל ע באברהם חסד ם הח עם םשעוש
 סו ההדפ יחרר שסור כטוח ה דא 0"ב צאו אשר ד"א דחס י בס ם נהמע
 המ ז המב בס רשותכלת

 קאש סו א תדם צא ד ים ' אן חבאעה
 -יירא היד-טצבי

 רם ם לצחק רתר עסע ר מס-ו כ "ע בשח ל ז תר ד רשו ו לאב עיא(
 מטת ז חדמ שבט ג תפטר במתקאטקו ץ רומ ד שן ס שלש כערך מאוד אוחוקרנו
 "א נפטר סקער)יצא ק אברק ואח"כ שק בוו ץ ומז שו"ב ,שד מלך אל דוד דרגמו

 רשער ר ד"ס דק ג תרס נשנת נוט כס פ עור אבררם כרכת רם ס רדפ ב( תרצ רא
 ל ז עזר אל דמשק נעל דד"ק מאח לרמחבר ח שו גרפס ח ודר בס [ ש עורסכמר

 טשוב ד בז שד בעם ש מ דזכרו ב( מ אות ק )מד ת נד נו רב וגםמקאמארנא

 ק לש אד,"ן ל בזמרא דשסוח על )פרוש גל אדק במאמר ש מ כור לרעתיקודנו
 ל ח ר( מ בא חיבתעל

 "ח נ רלז רשם כ ד( נ )אות ות ם פ בחרב מש"כ עפ ל ת נ רשם ו עלבאימר

 ח סו ז ז ת מזחו ג ת( ,נ רוא וגם ת נ ח ס ח"ח צד ן נו כזד במילואו ממצ"חוצא
 ח מס סילואו )שיוצא ח לנצ ת דמו בלע בכח דמות נתבטל זד שם ע" כ לשדרו
 ח ת וו על די חס משרידי זקן צדיק פד ד ילדות מ מ רנא נד ודנה ש ע (כגז
 "ע ז מדרציד דגדגתם נו רצוח ון על קדושי )מתלמידי 1 ועג ד"סיד דרנ ד"ר ץדומ

 וקורם זצללד"ד דיץ אבע-דם ר מו יששנד( בני נעל ע י א מררצ ר וזק צב עטרתבעל
 ס ~בע ק אבדפ "ע ז ד זצללד רמפורסם ובו רגך"ק ד אאזמו לבקרו אצלו ריפטידחו
 )דמך מאורות טונים בזד לפרש נדעחו עלד נ ל רנ רמעח דרנ לו ר ורג שלמר(שם

 ולרשכיל )לדבק וברשכל ובחבונר בדעת יצרם נו אלק שברא ( כ מאורידצדיקים



 ששיריןאגרותרב
קכג
 הב

 רדיד נפחיי ביות ת שן ם ומדל ם דנדפם 'תרופה ם ע4 יפג הובאכן
 לאותו בן מאדא( ה' ק אבד ד4 שווארץ הכהן נפגעיי ה סו וכד הנאוןהרב
 ל זצ הכהן ייב יהדדה אברהם מדד זכו התורה שר ף החר הגאון קצד
 לה א נפחיי ספר ת בקר בא אשר נחמדים ם דבר בו ראית והנה דשם דאב

 4 המו משאפדת למפאות ע"כ הדה דו ואנדה בהלכה שפר אמר העתןשריחה

 1ם ב,ערא' צו להפ ראו אדרא לאדשם ממכם הע ייחג ם הקרבר
 שמרו כהן ושפת ל ' המחבר הגאון הרב דד לנשמת צובה ימזכרתשיד"
 ש מאג ואבקש 'אורים והכהן נעורים עפר ישני יעמדו עדי דובבות וידידעת

 וה לאורה ס המוציא קרים ה 1 בג ד לחזק כד המו"ל מיד דו מח בכסף קחוי
 א בב אל אר 1 ובבג שראל 1 התורה כבוד בהרמת 'ראות אותנוזכה

 מזנקאטש ח תרנ זן ם ג כ שיח ב חבאעה
 שפירגד הירשצבי

קכד
כעזה"

 אשר י"( נ הכהן זעליג פנחס ה מז קר ו המופלג ד ד מ נדרשתהן
 הבושם ערוגת המפורסם הגאון הרב 1 אב מכבוד התורה ע4 בור ח יאור אמוצ

 חבל נקרב ס מושל לד'זת גדע גחן זגבזדד גח ש( זז כדאי ועולם זלדגדגתנחודחז
 ס ומפיק 1 ז ס מלא שדם( בז-ל יאמתייס ם ג רמגד רצריקים על ר שפ מתפרש)כפשוטו

 על קיוף ן ששו ]לשון וששים ו( )מעוד בצאתם שמ"ים רעולם ככל דום נארענר
 ס עוש ס( רמת בתחתח גופם לתוך ,בחורר כנואם ש[ מנרי כפתע לעתוד רבאררשמחר
 כן )שצור קונם רצון ס"דז בא ת ד הגס דם מחר קו"ק אתר ברוך )רברכד יבאס
 כעש"ק סחו מ לפג דססדו בחוך בשמו זאת ר רנ רנ"ל דק ר ואאזמו עכחד-ד ש(ת
 )זי-ע( רסוא רה! אכן אס דלבבות רמעורריס נצולים בדכריס עוד ף ידוס דכ"גבב
 שדוב זי"ח רשם ו על בגז ם רמח מחי-ד דברבר ח ד מר בא ררבוים חהחדו זועפי

ע ע"ש סיע יעי-"*שי"ב::י,:ג"יי מ ק  שיה 

 כמו תדיר גדולי עם שו"ת ופלפל גדול מתמיי ד ממנוריו ו תר בשנת וולדא(
 "רי קול נעל רנגון "בע רח סט אחר יעוד צדק חבם שק ם מרר סומר כתב מרשו
 ונהלי שער פ וצר גפחלי כיס ש"מ ומכר אביו למ"כ נהקכל ר[ הרש תשרי עכ"ד לז

 בס גדסס דגאת חביו ותולדות )תולדותיו רבנן והחרן בנץ לו די חבודרדאם()ע"ס
 ייכ נפטר ( רר"ן וכתב שיוחד ובאילד ארי קול וכהולדות מאד[ )ד יגר נאתחולדיה
 תת-זכסלו

 קל-ר מן ס מש-ל ע"ןא(



יג שפיריןאגרות

 שר החסיד הנאון ק צד יאותו גן מאד ה' ק אבד י ז המהן נפתלי הס
 בית שמו קרא דב ם ב ק ק הנ4 ק אבד י ז הזה אברדין ה סוהתןה
 נאד שה ת ודא קצת בו גת ע דמפר עם אטר 'טפך אטדי המתןבפתיי
 ט ומספר ל מדחו ות ראו וברקדמות אדם של לבו ן המושב אנדה בדברדורש
 ד אשר דאמכמותא תקא פ ן דד בזר ישיוח כמיאיותו בזר הננ ע"כהק

 יבתנאסן לו ית ויה טגעו יצא אבוההנזצידנישכבר ח להויתכן1עמו
 ם נעור ות יד עפר נ ש עמדו עד דובבות שפתות ות ולה עבור ולאחוק
 ט ושוב ם ח בברכת ואחתום ם יאור הכהן עמודו

 טן מרחץ פה יב ג חבאעד

 ויק-

 ק 4פ ו תרם

 יטפירא הירוטצבי
קבה
נח

 יצחק מזה יסד וחי רא החרב נ המשה רץ דד המבזהמ
 יצחק אטרי ס עלה ס מדפ דראגמרעשפ ה ץ דש נ"א הכהןמאיר

 ם נחסד םגכתם אסר פננם ויהעית יחדש בחיקו עיה תאשר עד אנדהח
 המכסות לתת אןדרכ דגמכ שבחם שי טרמן זה נא נת ע כאשרישונס

 יאשר חוץ ט נאסר שיא כיל ן א מ ס ם נבקר ם דמתחדש אגדד מפרעי
 אשר ה עללה ק הצד הטין ו אב ואב ו אב ת מדב רפש זץ ד סידהמו"
 לו תה ע"כ קאטגא ומכר ובודע התהיה ישם הלכה 'ןל בסערםמרעו
 יבו כטשאטת כרכרו ו צי"הו ך בזד ע10 תכץ ד כ לעד שאת רההש

אטעה

 א ע טתקאמש ב תער בהעלתך נבאעה"ח

 יפפירא היריטצבי
קבו
נח

 גאידענבערג ייב חיים ה מי ובק ף החר הרב האברך ד ד כבודהן
 המפורסם להנה"ח רות על הרגל שמחת הם רפוטו ת בב ם וטדפ עולה אזנ"

 אמדי ם חלק ממד עוד רדפיט קכ"ג בס רג-ל נפחלי כיח בעל רגאץ של מםא(
 ומיג-ו רסן ז שנד שבעם בן נפטר שבת כבוד ום שסועדים עלהנחק

 ,שר ז-ל שלום מו"ר רסנני-סם רנאון לאבס כמוזקאסש כ תרל כשנח נילדא(
 תחם-ב ובשנת בסתקאסש ישיבה ותופס ברג-ד "א ם ל ע 1"ל זלמן יוסף רגמו*דבצ-נ



 ששיריןאגרותרד
 ויא יהסכבהק צ א  בניראל הנורע כוה ספר כ ואם 4 זצ א ר  הה העלךמאור
 אך מורה כמוה מ  החיאה ניח פ  בב4 ם  הרב ו בור בה שם לו צא אשרמחברי
 הכל וץ- ם פעם כמה מחדש נדפם פסח ש4 הנדה עי הרני שמחת הסיאשר

 ע4 דרגם שמחת החלק וזה דדה דו הנדיה בדבר מעם ם ומוצא בו ןממשמש
 פתח קם ר ע י השמן כלשד ומעסו 14 ודומה יו הנצמד רעדו דוא אשררות

 בנועם האלו ם הרגי ושמחת אהבת ר ע וסוכות לשבועות ם סוד בי ר יאדבריו
 עשה . עשה טוב בוודא כ ע הדפסיהן יא ומחדש חודו הנ וזהו ומוסר
 גו יש ולא רעו שלא נדר לגדור רק ובאת סו ולהדפ אורו לחדש ל דג םחמדם
 ד ום ח באעה ז וע 'אורר צאתו ום ס ם שנ שמונה משך בתוך סו להדפגבולו
  סונקאמש ר עת יסג דנ

 שמירא הירשצבי
קכז
 הב

 אדרא לאדפום רוצה ס האד מק י" נ סיע" מ דמופ'ג ד החם הרבנהן
 מרנא ת כקש הנדוי האשר וכר המקובי ק "הגד ריח עי שסלואי, אגרתם

 לנדרש הנעלה בספרו נתפרסם אשר ה זצוקללה דא אוז ,2מוא4 ר מהרורבנא

 רא וא  זחית המחבר קרושת טדל ערך עי ד להע והנה אבות עישמואי
 עםתח ה אשר ן עג האר בשבח )וכמונא ל זצ האר מטר ה 'אשרמלדגר

 4 בס חומר ן בם דרש שמחול מדרש קר ה בספרו ופובו 1 ם ם תבס א כברנם

 תחשב לסותר אך לכן תבל פנות בכי ם חכם נ ע ר והא אומר ביע תדאבו
 קדדש מ  המזול ל הנ הדבנ ד ב *תמוך מאחב לבקש דע אך בזהההסכמה
 דאפשר מה בכל לפערו פות ם פנ ובסבר מלא בכסף טירו קחהו י כזהתחמד

 הצ4חוח ורוב ברכות כרנ בכ4  ותתברכו בם משאלות בכל עטכם ה ה1
 סונקאסש ה תרנ חי ה  ום המבקשכנפש

 הפירש הירשצבי

 דיערכד ורנרלח מתז כל ושקידתו ו מ כל ישיבר  תופס יי סחאליחא( ושכד"קנתקפל
 ררכר תשובר ובדרבי ייחק יד סררק וטע ם מרז-1 ת בשו )מבר לרפליא שררי

 רתו פט ולאחר עד"ת שלוס רכרי ספר מחחו ו)דפס תרע"ח שבט ט נפסר ס(פשמ
 שאת ביחר יסע כל יקליד לנדל שחמשיך רנ-ל דהם ים ח סו-ד ג דר בע לס"מנתקבל

 יוד עקב אטזם דרמו-ר וכמז עכב"כ עקד-ש ו)ררג מדר-ש( בשו-ח כס-פ)מכי
 ר די מש"ד איר כ"ח שלוס ?ג משויוסף

 תרע"ד שבט ט של"תא(
 וער"ן משסטים פ כרס בושארח )ומחנא יצדקר מערק מנושר עוד כדיר ע"שט(
 ישב פ"א כי ( בזד שפה מי בקודש לדדעו ועת-ש תרחק[ שקרמדבר

 דאר-
 בכיחו ז"ל



ת שפיריןאגרות

קכח
 הנ

 לחרב טונות ח ם מרושל ה ודבר תורה תצא מציון אי שלזהה דהן
 בשם אייהן עפר21 לעוזעלעק ק אבד י ז איי' ה סו ובו ד החסהגאון
 ם דוש ח ם מופר ר עטו ו ועל ם הבנא ערך 4פ ם ונא ם שר ם דוש ח סנקרא
 יצחק ה סו ד החס המההל חרב נ מדה יצחק ויעפ"ר כשם םקר

 לשה באי חוב ק ד ע רהטלם בתוככ דכייט יממונה קרה אבן נפרענקי
 לו ותיהוא בחג 1עטרהז ועךהו דניבנע ההגהמ?ח אכו ח ירא"עשרה
 תל אשר מבא לפעלא גא אס עב דסכמת בקש ו "מה ה כעררפסה

 כא4הבאברכה הם לקבל תא נות1חעה מע כזתהרוופתו היאו"תא

 כרב עם לדבר אכוח פ על שמואל מדרש שחכר דא אח ש כמורר תכנם 1 לפגותלמיד?
 ל וא קומחו מלא מלפסו קם שגכגם ל ז דרכ וכראותו בשדם רך ער"ן ורוא אעסק
 כמוררר"9 יצא כך ואחר צרכו כל עמו ודבר ע מ ל ודוערכו איו ולקחו רבאברוך

 לדתאפק אוכל לא אחג לדרכ אמר מאוד נרול חקרן שדוא בדעת וכמררר-חמלפני
 שלא מר דכא ברוך לו ואמרת קומתך מלא רבחור מלפג קמת למר ת למכמלשאול
 דכא כררך אמרח דכחי לזר רה קמח דנחוד י מלפג לא חיך ל א מקודם כןנרנח
 ום ד רבחור מד נתלכשר קגשמתו ראשו מעל עמו שהנס כבדח ר א כן פנחס לראלא
 ושמחו כ1 דם רר וחעכרר כן ועל תמיד לקיסר י נ פ ר עערנ משור ום ד יעעשרממג

 נמחשכת כעשולד תכף כ אותו מסיעק סרר ל רנא ם ח כאלו נמצות ולעתרולדחדקו
 יד כח ש וסד בו טחעבר רמצי אחד אחר לרדוף נדיר מצוד אחד לעש"דאדם
 ימר לק שלא ח ומפח דאדם על מועבר דת. ררע יצר ואח %% נרלכתד לק-מדדאדם

 ח מדרכששמע
 רם-

 שתאמר אל שם ר חהך ל וא שמטל ר אחר ידף קם ררכ
 וץ?קר באשמיח ום שר חהך ש ר ל א דרכ ל א וכך שמך דך ל דוס כא מצוד מרל

 גדולר נכד קול ושמעת אחר נדח על עכרת ובלכת לדחסלל כ לנר רדלכחקמת'
 שבט ם ע"מ כצם אחם ת יא ם מב רם מר על מראו מ אמחז ,מרימבפנט
 רחם נכמת מי מעלים תפרש מלשודם תם ים אשר כל ופבו לצדנתם
 נצר פשי למי חזו מר דבת למי רפשת מעל מלטשי אח טשטיעלדם
 פר ום לרט ר מ 1 פ על ר-ח נעהו מז עגת טד לעש שאר כעגך ואד יישבת

 דים בו שנלכשד וכד דמ"ר זאת תעמר די כך יא ל ז דאך א-ל דמעשדי
 חומללם עם חסר %נם% שמש פרת לצך יג חמז מ שרע נ ו"פטמח

 ל( ז שלומל ותלמד ר מור מכתב ןיוא עג"לתרכאים

 סץ סטו עלמך לקוטש אלש איש וט עי"ת אל אנץ ספר עד תדפסע(

 חת אח-כ חטט בק ער"ח שרם יבר יעת ף דרל יצחק ר הגמד ועת סט-חמי
 חסד יחס" גליות ועשרך מתקאסש רכיל ממתים לא אח"כ תעשר חתנ"אלא"

 תרצ"א אב מנחם ז כ תפטר ז"ל( ו"פ חחים וסף ר רגמוד )תחדחרדיח



 שפיריןאגרותרז
 דתץ במהרה גה תחו וענג בקרת כ ככה ת ושן, הברכת ממיץתתברך
 וכס ושהם ם ,ח ארא4 בבנן שראי בקרב טים ור צקבשמחת

 עא מתקאטש ג תרע מאוד מאוד דארץ מבר 'סדר ג וםכאעדח
 יטפירא הירירצבי

קכט
בד

 אברק ו ר9ךד דישךח9 ה"ץמ דת מדד א4 דשלידקק
 ח4ק ן רוב ע מס ל חיה מ מדפ אשר "לאי טבחת טרו חבאטארקעס

 מאוד 4ה המס לסקי והע"ה ף הנ אחו מנחתו מאוד נ בע חן מצא והנדשנ
 אראה אם אשמח ומאוד בשנ מעשקו כך בראשת כטלשהו ד,ז מם ע'נעיה
 להעמק כזמנט קורא ד אשר השרדם ביבות קן התורה תמצא עדאטר
 ח4 אשר סבא יפע'א ואמנא כדאו ובקאות בחרפות ת בגפ ןויל

 בהם הס ו חטה ו טת מע פעו ו עמו ד ד בה עסו תכץ ד תם תא"אן
 ת כ כבגן בקרכ תראנה ועג שראי בקרב הדעת ותרבה תבתם םרב

 ומכתו ת ודחס ר דמעת כניטארקי
 עא מהקאטרר תרעג ב אדר מא תזרע אעאעדח

 יטפירא היריםצצי

קי
 שמטס י נ פשה מץ וט רה החב החק הרבחוד

 כ ג עוסק והמי האלו ם מם עתה כפרס מאי טרד הנף יקרתויתשר
 והם בעה" דח מין ח"ב עי תשובה ודרכ תפארת צב שרת כורי חבדדפסת

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

תרצ-ג

 ח ציצ ש קבל זמן לכרי ב( תרע )ושאקיא משד רכרי ע"ס מווארשא כידדמאןא(
ותפילין
 וד"ר ג ת ח רדר גם תרע-ב[ ]סויאליווא חשובך דרגי סיס חסריי חלק רואמ(
 כמקומו ותיקונים דוספוח דרבר עם מחדש אז נרפס ס-ד[ ]תו7-ג במונקאסשדנדפס
 ג[ תיע כתחלת ונגמר ב תוע]ווילנא



יז שפיריןאגרות

 דצר כ כדדגאצלרד בפרט כלת דסכמד נח מנת דאפנר מד :כימנע
 -מ-טת מכ4 "זד צרך וכי כ 2.,-אן

 ומכבה ר מק דו ד מוזה
 שכעירא הירשצרי

 מדברן אכו נשם סנחא נעי בס דגר~איה

קלב
 עא מתקאמש ג תרע נח ד וםבה

כב-

 ובו ות 8 פ בעי פפרא סיא צמ ת בחדר ובק ף רחר ג דר הרב
 ם כס ש נ שסיענליץ אלפער ה ס ת כשיכו

 מול אדם כ כר נ כוה ח סכות" אר אדלה יא אכטץ אדמה תאחדש
 ד ור א לדפי עד אות גק פות בחר הת"ד יכטת ח ר ו עי צ.חה ובהש

 עד ו ג בע ב חב כ מך עם בדברו ב ורש א ט שי אאמיר ירש נ ע.מהאד
 בפרט איו נו ס ב ת 2פ בהיכר ת דו וח תא דאור בשעשוע שעשק מיאתת

 טחו שר ו יתוש ם ןכפ4 התורה כבד ' דן בך כ מ מן ובעי סחר שהואמ
 ואת בהסכמך 4טא א א נדרו )ומחמת רד והאד תחד י יהנד תא 'אור יןות
 ערס כפדל סכגח רז מזק ם ושוכם הר( 407 דכת

 יצפירא איעזרחיים
ק-א
סעד

 "מד ותק שער 'שבח רמם רטפ המון הרב משבז אי והתה דהן
 בזרי ח ועויה ס מדפ אשך מאפיק" דקיק צ וסו ד ראג ו ה כ"ץ יהדדה המו
 ם בם קרו שבחבורר אר הודא תורר של עוז קוי קי.ו יהודה קוי תשו
 ם מע4 ת רא כאשר אות ובק פות בחר ם נ פג ודע4ר רד התימוד ם ם ראד

 סר ומ שקי לס 14 רב ו ד הרקח ן מ נ השק ידונטא דראונ אשריתרופף
 חוצה מתיו סע פוצו ו יעוררו ה והסכטת ד נותן הננ כ ע בתורהבמברא

 גם ג( תרצ )כאררפעלד דלו דמכתכ סובב ו שעל דחדש ח צל ספר מ נעדא(
 נפטר חרצ"ז1 זפיעטרקוב אפרים כרם וט נ( תו! )פיעטרקוב חסד חורת םררפים
 ש ת חודמ"פכטארזא
 חרס-ט כסלו ח ארר מרחשות ל נמטרא(

 )וע-
 ותן ד ס נ ח א מגח ת בשו

 ד ם ירודד כקול במ"ש דלז רמחבד רר"ג עם רבעו שמסלסל מד דמפחחות שלכדעדד
 -וק ע 1וס



 שפיריןאגרותי"
 מנם  וט"מ מם 'אךך ד בתרת ידגת וזכר תדרם ערק"י?קנ
 היסח מץ שי איו תחזגד ,ננ כ בב" פ"א נירא נפאבפרוה
 ס לכם ש תבקמך

 נקאט" מ מופק "תרץ באערחא -מד ד".רד יככ- דכותבדבר

 יטפירא היריםצבי
קלם

 מעקאטט דב

 ם ע" בזד עג ימראד ד אשר עראי כבג יער דואת השוררחד
 דוא כן מימו חיים פל ,טטפות טזהת ררקח ס מם השקינ 'דתמאיתרופה

 ק אבדק זג' חיים ר י רמם רמפ ק -בד ' -גד ן דגא ידרב ת ,דה
 ם נהטד ם קר ם דכד מך ח ז נס דרן א"ר אמת טקך ס ח תורת סלא",4

 מ בדי ם רמתרב אגדד מפר עי בדסכמד "בא דרכ ן א כ ואם יב םטשמה
 אמנם ות אמת הקדמית בי נם בעתו דבר דרוש בדרך ,שסוע ם חפצודכי
 דם כן 'א חח נ דעת ן א רות 'ד 'קם, ושפרת ברל בעם בספריחוקם
 ך יחמש הם ם רא ס ובי כות ס סדות בדקדמות משק כראי שהשהמכח
 יתורדייבמת

- 

 עמו ד נם תכת עב אדם ם איק נ בע חן ומצא רש
 פ"י פענדל מנחם ד מ כ רדוב דרב דדתל חי סר.אטנא
 ופק משא"תוייבד בכי עמו1עי ך ור אדרה יאדפ,ם יאוררדמצאו

 ,מד דתךה יכביד רמדבך דבר בזד נםזמם
 א " נקאטש מ מ תרם תמית ר ום חבאעד

 -טפירא היריטצבי

"/4-"י
בעה

 רד דוכו וחס ק ות בחת דובק דהר נ רד דרב מאת אי שיחד דהן

 פשה הי
 *שראי

 רופא בצ ועץה ם סדפ אשר ברעזאן" ק דק סיצ נ

 אך ס זבעל ל זצ סקא מל צ רד של וחתן י בקי ? דוס ל ז משר ר רגמוד בןא(
 ,על וברבד ם ח טל ס כ ג ונדפס חותנו מ מ כ אח שך ודטוכ( ורוטר תברודפך
 ר תרס ר א ם נפטר ס( דשסוג

 חודד של באדל שב בזבענברגען פ בארגך ק אכר ל פ רודד ר נרגמוט(
 א תש טבח ח נסטר קבגדאסווערד

 סריס כנגר רנה ז חו האח ורדיוס ל ז ם דמדר97 דמפורסם דגאת של כע-נא(
 שט דגש"פ רדפיס שבר שם רסד רעשט דראגמ ק לאכר נתקבל א חיםבשכח



ט שפיריןאגרות

 ג ר דגע"ד י מאב אפריס ודגי אפרש ידות כ נ ם קר ד 1 אחדרבק
 " ז פעידסאן פרוטי אפרים ה מ א ר ו ד החם יק ף החר נ דהד"נ

 ם שוב ם ערב ם דבר בהם ת ודא יתשוו יזכה אגדה חתמביפיטקיב"
 גר ישה באסר נ אחו שאר עם חיו ואור שאמרם ים ואוםוקרם
 משם" ר מ * תרתו חש ח ץ בהפ ריב" ו שפתות ות 'ד 4 ז ד אבהשמת

 ד 'ףכ אות 1ק פות בחר מרתך בתוספת משה עילת 4 מד ף השקי
 ומנהק גדי ח ת שר נא קאם ר שב ץע וב 1 אב ם אפר ד" ב עמו כקת

 את מצ כך ס וא טוסת גמדה ימוכתר .חככ א ר 1 ד צ דות שחסבתוה
 סק יע חל. ורב גבורתו כאש רנד מרד עצות דוספית גם בדורתקשר

 צו פ ו תורד ייא מזב , א [בא יפע'א נא ואט ם נ פג דע'ר דיכית שילרוחב

 ת ב ן בבג נח תחו גי ג וע רה ו"האד תורד 4 ירגד 'נזכר תוצד ו נותמע
 ט .כוה ט ו4,כ ס ות רההכח

 ממקאטם תרמז איר גבאעהח
 זשפירא היריבצבי

קלך
נד

 זעיע פנחס ד ם *דם תמת פינק רם מאת אי ש14חד דהנד
 מהר"ק חירשי בשם ב נק כת ם י ז מאד ד ק אבדק נ נדה " נהכהן
 ם יאדפ המבמד קע וב י ז ק מדר נ ירכ וחם מ ורוא פסח די נ הססעי

 ממג( י רנ )שדעתק ספרד דכת ע4 כתר באמת ת רא כן והנהאדרא
 א 'רב רק שאט תראד נכר מתה" וי קיז ומך מודר 'ראהמרוא
 4 ק זצ א די עתו כתב ק רמ-ר את ת רב ם פעם א מדב במו ו אחר םטדבא

 שמר קזזי רמדר במקכראתשרבאבשם וכדפתת דהו פס אחר דכ

 ר ד חשד טת כ1 עקדש נדרג פסד די על מדרמ לקוט וקושראל

 צדק אמנ שלמד ת ב ק ש ם מדר ת בשו תכר א במק הדולר תורד אצלו רכ(

 שט נעל מרן מאת תשוכר 1 אל נדמם ח ט ק ס ר רם )ם שלום ובאוח ועור םמדרש
 ד תרס כסלו ג כ תפטר ש ע ל זצשלמד

 .ד מטאלטשמאזלוכעל דגאץ סאת דוראד קבלד.ד קכד לס מש ןאקע
 דגאץ של סו ח( חרג ארר ד כ ח )של מבעזדעד אולמאן עתר ך דרמו חתן דעסקן
 מכר וק לאור שנאו חד-ת במבע מאחו נדפס ת חד ררמד ל ז שלמד רעותכעל
 גבעת אוד זרח דגר מאד? ג שד ס ובעדמח שראל ממזל ת שן כספר ם פעמדרבד

 אור ע מב ל ורן פנחס לקוט דרך תמס חדשך מנחר יומר מנחת פז עטרתפנ"ס

ץיץ ת ץ ד ר   1 תש מ11 ;קר-ש ונוות ;,וידק נק. תזך של נחדיד :~שב 



 שמיריןאגרותרי
 "ק מהר בחשד נמצא וזהו ובו ל זצוק מרבוט ן קו4 וסף ר מורר דטופיאדרב
 ם דדבר כ ותראה ע"ש וכן ג הסם ע4 ת הקש ואשר בדיה ד ענף ט קשורש
 א4מגצ אמעק בי מהב וסף ד מת ברן ת זרא איו עם א בקנה ם לולנטם

 ע4 הי עם פסחנצמד גחי סם קו4ןעי טהר ח כת שם שנמצאבפאדובה

 ן קוי מר ם וכתב ק סרר תקרובות פסק וכן ף יט יצחק לס ט"ב הי גסמ
 ממידת אחר ם טאחד נכתב ב 4 הנ מזה ונראה א בכרך כוים וכו סואחר
 שי מתורתן זאת תעלומה יאורה א להוצ דבר מצוה כ ומובן בוטו י ז קמהר

 של תורתן מה טל  תירה  הוא שיחם א כור ד כ חתן ש מד אשר יי סראשונ
 מהם לימוד םבג

 תא יאור י הנ הטרי הסופיג שי י ח יאשר סבא לפע'א אומרוחננ
 עי נדפם ד ש באופן רק עמו תכת ד ו ח צי 1 ענינ בכ4 ינפש בותאוט

 חז מ ה שיא סתם מהרייק דוש ח ופא בשמו 1 אחר ס מרבא וכזנבםהשער
 מור בא יגדור דננ ן ניק מצוד עוש ה שהא וכד אמת בתורת י ח קראכש

 ס עשר משך עד ז הסוכ רשות ב4ת סו לרדפ דו יהפס ושלא ז נו מרב,תהגרת
 נעם ולהשומע םשנ

 ע"א מונקאסש מ תרנ בשלח ג חובאעה
 שפילא הירשצבי

קלה
 הב

 אשר דפה ס מדפ ג הכהן יעקב צבי ט ם זוח המופיג הרבנ לפג באכן
 ז ד ימען קין ת בתבנ יבדו ם דפנ חדשה שעזיה ס דפוסיא( טובח עלמעלה

 כאשר בו 'חזור ובקוטו ובשכבו בדרך בינתו קו בה שאדו ל ב דשו דב

 כליער פנתם ר סו ח רד ע א תרל בשנת מסד במונקאטש דוד ר דפום ח רבא(

 ר דא ם פועל חזיק חם מצאנז ק רבר ]נדסכמת מלאראל ד ע כער דוג ד מו חבדרי

 ע שבת( ובחילול קודש מסדי ם ס הדס וד' כבריס רסוס בעל ד מקומות בררבד,כ
 ן תר משנח ונפסד ז"ל[ פעטר ט ק לרגאב ת עד לדוד חדלר לס ברקדמד שבמד

 ר נם דשחחף ח תרנ וכשנח קאין יעקב צב ר מר סו וג נער דוב ד מו 1 בנ ד לרעבד

 :ו:י::י:וג:תיומ:גץ בג "י"י -"מ "ת-" יישי" 'י-,ב"ב
 רוק" חדר-" ונשוח נאוסע~געי;ן ט " ר ;ס עם, ושח"ן נ "תע ,נשחסיע,
 ררשיון דממשלר מאחו שללו אז נ תרצ"ט ער קאלל"ש אל ח עזר אל ר ע דפוסעוד

 רוכדחו מ וכס ד חש עד ל רנ ד ר מיפעל דוב אדרן ר' עם ביחד דשחחף נ ועלרפוס

 מתנד ת שו בוא כמונקאטש והנדפס רדאשון רספר ל ור מוקדם שגר ד17עד עללכועכ
 יום שכ ל רמו בדקדמח ש עץ דחורד חנומח ספר ראתרון וכספד ח"ב ח או עלחים



יש שפיריןאגרות

 והבכור ש התכ עם )כ " ה רא כ שו כמד רצון כזה ק להפ ועוררוהו קשוהוב

 הסכמה ך צד זה מה זדנה תו( כס מנודי עמו ד תם יאהו י המשא קשהשור
 ה בעו כ ען י ח אשר סבא יפע'א כזה נא ואם יבקשתו מקום נתת זעב

 ם ח מם מקר עזבו אשר ב בהשג יואו במ הדבר נפרץ יות גי בכמהבדיותנו
 מי בל 4עצטם לס בהק לדם ד ג ~מקים ם מסבר בארות בארות 'הסוחצבו
 תע אשר הרכנם ע4 כמז כב תיקת ע'הם -א האחרתם קצור סשאר
 ם הרבנ עי עם חדשה שמיה בם ביי ט ב יא דעו יא אס ש קבלה כתב'הם

 ח שם בס רק ימס ש חו שג ש דים תחתשדמה

 שסקלי ה וצילה הקדוש 1 אב בשם ד עמה הקדוש 1 מאאםשסעת
 ופשו רכך לשרב משל השמח 4קק אשר ע ז בעטט ת704מדצדקם

 ישוע ע' רג4 אשר השרב וב פוהק 4שק כמו דו ע4 תקלה ארעושיא
 ח שט בעל רבעו קרישת נח ין עמי זבת  זיוו בעת י חדשה  שמיר קהמה
 טמכשי יוירצ

 אתו קו כח לשארו שהי ר" ששקן מזב דבר כן עי ח01
 לא נ ומ ב והשך תו ב א' ברבד קח ב ש כל כן עי לד י ומם רנהשז

 ע תמנ נא אל גו דתך זעק עתו
 ומכה חרשי ה את והילד נשבעו עטם ואכט סכשיה סכי לע יצך
 ושלש ם " -מיה מחת פ לם ם ברחם ב ב טה קללנאמד

 מתקאטש א תרם יסב א כ ד ום חבאעה
 יטפירא היר-טצמי

 סו שרדפ ם דדפוס רק כזד )נחשב ק לפ ד[ ]תש קוובד שועד רתורד קבלת פג

 קודש(מפוי
 כשר בבורק אלא ובו דסירכא בדיקת )כעלץ א ' סע ט ל ס ד ו בשו"ע עיב(

 ( ב פסוק ז )בנחמי רש" פ ע ג( שע )ס"ק חשובך כדרכ שם וכתב ס( מרב דוידא

 גדילות שבסקראוח חיא אבן כניעור אבל שם רמצודח כ וב ם רב ם מ מ ם מרבשפ
 דרכים שאר מכל ותר ר-ל מרבם אלקם רא רפי כחב שם בנחס ד[ חפ ד]אס

 לכונ ק רגאבד בשם ששמע שכחב ס ק ס תורד כרעת ועיץ ש ע שבישראל םורגיול

 אותו שיחזיקו ם כרב מפורסם ד ש דדכוונד ממוטשאטש ל ז דגד"ק נשם שאמר לז

 כן שר%דג וסוברים דבו זד בא ונם בדם ם טוע ם ררכ אס דגם אמר 1 ועפ ד דאל
 דללו קולות אצלם ולגדוג אצלם כ שו ות לד לו אסור כן מ א שדאמח אף ש ר %א

 ל עכ דםודום

 וכן כ דשו זיילמוד ספרים זר בא שיאריך ג( ג ק ס " )ס תשוכר כדרכ רעיג(
 שנתחדש לאחו כזמגיט שעתר וחג מזר"ל שמסיים וכו ב שו כדיני דקיצוריס ספריברבר

 א רוס מלכוח כמדינות גו דור שבדורותינו ם ם רגאונים שו"נ מדיג ספריםררנד

 כק רא ש עד קכלר שו"ע לשום מן ל שלא ראים ד נקדלות דגר נת במד ורםוג"להךע

 עמו ור וששרועים דראשוג'ס שו"כ חיג מכל כלול רוא כ כע"פ ח שמ נט סבר



 שפיריןאגרות

 אלעזרמנחת
 נ חרץ פבת י ח כתם נויד י זצ שתירא איעקר חים רכידחק
 נפקר הי לא שניס כמה אור מצאנז חיים דברי בעל רבינו ]מברכתבספריזוב

 ע4 א תר4 נשטר שימה שם בעל אביו עם וכשדי ק בזע תעובד דרכיבע4
 לו ורבטיח רבו אצ4 בנו את דזכיר שיטה ודשם בצאנו פ ש דאחרוניםיטיב
 תון דח בקשר בא שנים שבעד יערך וכשדניע קינרערן דאבען וועט ער יבזד
 ההזק שי בתו דן חרפ דחוהמ"פ ד ח ש4 ה ע חסיא חי מרת ]הרבניתעם
 ( א ברגה מ" סי' מש"פ ,עי" פ רז טניאלבזונ ראבינאיוימשא( יאיר שרגא הסו

 ם מח מסאסוב שסעיקא יקותיאל ה מו ק דר שי וחתנו דק רידודי שינכדו

 רק אחרים ב שו בספגי ילמוד שלא ם ומקפיד אלו רם בד ן ח אנו ומפיו כמותוודלכד
 שגם ב דשו על ח לרשג רמתא רב לכל וראוי ח רשם רק ר ד קר ורע עראבררך
 מטעות ומובדקים ם מובדק רק די לפרקים נדם ן מע שלו ב שדשו ב שו ספריבשאר
 גו שא מד רדוא בדם שמבואר ם נ דר כאותן 1 על לסמוך שראוי מוחזק מחברומבעל
 רברים בדם שיש ש רתכ אחר שזדפסו שו"ב ספר' דרבד ש ש רוע כ ח כרשםמפורש
 כזר זרר ל צריך לכן ח"ו ם רב ויכשיל כרטעות ש דג לא ב ורשו מאוד סמשובש
 שב ר ל ס"ק וסף בלקוט יוסף כמגחת ן וע ן ל בזד השוכר כדרכ ף רוס ר ס קנובס
 קכלד בטילת בעת רשו"כ על לנזור זהר ל ש ש ב רמח בשם שכ לחם ח ב דםכשם

 שוד ואחר מדמורד לדם שיש דקבלר על סומכין ב שי כמד בשד"ר נ דדיכםתתחזרו
 אחד רע א ואם דרג'לות מחמת ם א בק שרם רק ורגלירם דם יד מצאו לא שנתתםאו
 ידם תחת ודמכשלד דדעת כאומד פיה מטר או ומכשירים לדתנדג איך ורעים אינםדק

 נמש גול וגם ובו ממון גול ודוי כדין שלא פץ שמטר או ל ר טריפותומאכילין
 שגותן ברקבלד לכתוב רמדגק שכ ז ף סע בשמ"ח ועחן ש עי 1כ1 בכומרדמגולגל

 ע""ש שבחר לידי כא שלא לימודו על חזור ש תנאעל

 תל"ד דדספידא מילי כמאמר רספידו מ רבא(
 וקרוכר רחוקר דשמועד ר כעור לי גה-ע תסח בחדש דקיץ כימות נ תרעכשגת

 יוג ופז חותנ שר ג זק דודי ב"ק נסתלק כי גודעיו מכיריו ישראל כל וללבללב
 בריא וממירא קא עם דנרורא בשרגא דהורד שר אלקים איש רקרוש דדב ר"הדראשת(

 שיפטר מכיאלאכזעג זחללד"ר איר שרגא מו"ר ר אוטמו לאורו דלכו ס רב דאק
 מטתו אחרי שדלכן לאלפים חטר גח"ל ישראל בס ודוכילודו סיף "נ כיום ראדוםבק

 איש רמפורסס רקדוש דרב אגיז קבר לאדל שידלאווצי לק פדמאות ששד נמומשאודו
 צעוי ריב גליון על בחרט להסער אהבל איך ודוד זצללד"ר דוד גתן טודר"ראלקים
 ודטפ.דא מיל רכרים אחד עכ"פ טפר על אעלר ואמרחי לבב ורמית וככיחוכאבי
 אין בשבחו ולספר לתאר כ תראד לא וכלו תריר קצרו אטט אז לבכי על עלראפר



ייג שפיריןאגרות

 וכונת ונהגיהן כ אוה רניע תודות בס )עיי נזוארשא די דתנאים עדתארן

 ברכות השבע ועל דחתונד ע" טשעבין בעיר הנשואיי הי כם14 בהזדיןתרם"

 ת ד אז רבים שאמר מה ל"ו אות ו ח תורד בדברי י ךע צדיקים הרבדדי
 שיסד בית בס ועח ש עיי ז ע יחזקאי דבר. בעי רכינו ומ"ש דרבנןח4וקא
 אז מקשאבב ד מדר ק דר שסיפר ממד ב כ אות ד דג צדיקים ת במאמר
 כמה אצ4 רי רוש במדינת ושם חותר בצל זמנים זמן די חתונתו אחרעישן

 מנרררם מהם וימד מעשר ואנשי חסידים וזקני ישראי וגדוליצדיקים
 " רכותיהם ש4ותהלוכות

 לפג ל רנ דקדנס 1 אב לו צוד )וכאשר מא ט ל ת רל יקירא הא מרגנ ד כיכאפשרי
 מן כחד ר ו ונוראות ו נ עג ונפלאות ך( אלק עם לכת ודצנע כמדה "דק ש דחופט
 ארון בורו ח עתר נדפם מאשר עכודחו ודרכ תורתו מחגמח לראות ]וחובלו ע דקמא
 מאשר מחכמתו ס ד מן פד כס כמעט עוטא דם עוטא מ דוא זד גם אך ת עדעדוח
 נחכח אנ וגם איש לפר ר דג ם ולסעמ ולכו במוחו תורחו דוש ח מאמרי ודעלד רשח

 ורן ל בזד ם וט מאריכוח ש ע"י וצו ובו רקדוש[ ו מפ שמעת אשר מח"ח םלפעם
 נתן מו"ר כשעדים נודע דרים ועוקר נ' ס צ דגר דרכ מקומו דממלא כנו אחויו ררשא
 ם לדמסתופם ר אדומו ור שמר מעחון אחר ד מ שידלאווצ ק לאברק שנחקכלדוד
 שבט[ ח ןכ עטר"ת כשנח פתאום עחד ב בטס והרגז שמעת דוד אחר ודוד 1 אבבצל
 שר-מ ח לדנחל אדכחו נזכרי וחמרמרו דמו מע ל דג בם ונסתלק ח דעטד רירםכ

 ש קש ר ס ג דוא ג ואם ל רנ ק דך חותנ שד דו"ז ר גידומו לקול ם מקושבחניתם

 תר ור אבץ בצל חוסר ת שד ננעת דשגלחי מלמדי מכל כנפקר אז ם ק מנא םנשג
 גדיל מפואר כל ור ע ז ו אב מרן פקודח פ על חד אח בלמדו שמר( ם לפרקדירת
 לשם אדרח גפן חכמים שמנו רמעלות ובכל ובנסתר נעלך אוח ובק פוח בחרבחלד

 ידידוח ר ש בכל חמציות איש סולא לא כפז נפלא ג מנר עמו לנס עומדולחפארת
 ס ג וגם נ ש 12די ואכר אדד מאהד נלקח ו מ כדם ועתד ררלל אח ו על עמויס ןא

 שד דינו ננו כיונתן ועל שאול על ד דדמע גת ק רכתובים ץ לרמל יש ל כאחכהע
 ל רנ ם ג שד נגו ועל ז רו חוחנ מרן על במרר לדתאונן ל יש כן סו ג וגסחותם

 נפרדו לא ובמותם כת-דם קוכם ריק לעשות גברו ות ומאר קלומנשרים

 גסו על ודחאוגן דוד דמלך קונן כאשר "ל בוחר ל דנעים גס שר שבועל

 ס צדיק ונדק גמאמד בזד ש מ ןרצ וגו לי ארבהך נפלאת ק ב ]שמואלידונתן
 כנ אח ללמד וגו נע ךדונחן שאול ועל דאלו( כ עד ע ז מראדאמסק ק רד עלכדספד
 אדמודי"ם 1 שד דגו וכגו חם ז רו ד"נו בספרים כגודע וחפלד ק"ש ח ר ת קשידה-ד

 כקשח לעמוד ולעכרו ווורד כחסלד ח"ש חדו ל וחפלר ש ק סדר בג אתמלמדים
 דירן במדרד ונזכר ע וי ו וטציח ר באמונת ק ולרחז ם דמחסרצ דכופרים גגן םוחצ

 ס א נקרוכ צ ג בבי"ח רושלים ו ציון בברן רשמים מןלישועד

 עלום בים ל שסיפר מד מילתא ואדמרן בזד"ל מזל"א( אוח ו )ח ת כר ועףב(
 דישדש כר"ג זקנו אצל בנערותו למד אשר א מוסלג פשיסחא( פוח )סב נד במדכדיות
 ראשותי בפעם ו עלוט כים וכא וכד איך כארוכד לו סיפר חקנו ל ז ציזמוראכר"ק



 ששיריןאגרותר.ד
 ועל  תשיבר ידרכי  וברקרמר  וי שימד שם בעי ,קיט אצ4נתנדי
 נעוריי בימי י בע,ד חי זב אשר הראיון רבי די שהיא מ זק על כתבמקהוות(
 ואחר ,1 עיי וכן ברכיו ע4 גתגדיתי ו*טהירים דנאמגים מין מטישתות

 נתמנד מינקאטש ק יאבד תעובד דרכ בעי רבינו כ אח שמקבת וקינו דתפט
 דדויי 'רב ד( תרם )בשנת כ ואח מונקאטיט 4ראבד"ק תרם"א( )כשנתרביט
 נשא ז תרס שנת בתחית א ח איעיר מנחת ת ,11 חי חדפים ב תרסבשנת
 כתם באו"טתין ד די ד תו סיון 1 ט ה נעקד פעריי רח4 סרת ]דרבניתבזפ
 בתו א[ תובב ם ב.רוש' מ"כ ד תש ניסן כ תמרח רבקה פרימא חי חידהה
 בנו ט( חרפ תמוז ד י )נפטר י ז סקאמארנא סאפרין משר עקב ד סו ק דדש4
שף

 הד-

 דמשק ם .בעדה חדנה א"ר כד ,תמר זל גתי א"יר סוד
 וכעדמח" ד תר4 א"ר י הפטר ' ז יתיק יצחק ה סו ק דד בז ושיאיקזר
 סו וש דברכד ודיכם חיודר

 דקדושים ם רי ואדם י'2רא4 גדוע דרכר וירכיר יהיות דזדסטת לודיה
 הראשון ר )תאדמו אי יה רבי יב( ייטב )בעי ב ט הודר יקותיאל רבי ה דזי"ע

 של בע 4אבררם תמד )בעי מראדאמסק דכדן ישכר אברהם רכיטא4כסגדר(
 זכרון מאמר בם עיי סר מספד עיין דדפים ורביט שלסד תפארתבעל

 ר סודר ק דר מפי עלומי מי ב שמעתי ואתחנן פ ושיום בחיים זעי"צדיקים

 ב כער לו וגחן בכפר ותם בד בארוכד( ןודמעשר ע 1 דוד ד רקודש בצללדסהיפף
 קורם משו 41 אכרך( וחו בר ל דג )דרכ ודוא שתריח לרתפלל וחד מ קטן חדר ( יוד)לד

 ד שלבש ך א מדפתח ם דחרג דרך ורצדדתפלר
 דוד-

 קורס כני אז עומר ,תו )וגד ת סו
 אמד בטן חרר ורד ד ם גע ובקול 1 ורגל ו ר צפרנ ונעץ לארץ עצמו וזרקדודו(

 ך או דארט דיך ך א וועל אריק תחתי שאול די אין ווארפען מיך וועסט די אז ערכש
 פ עב במקצת לשער וכלו 1 וגו עלעולו ם כעם דודיעו  בשמו קראו לד רודו נעןד

 דאלו ררכרימ ובשמעו רמחזר כראותו זד עשר אשר בלבבו אש ורושם וחלחלךררעדד
 רוד לד נפשו נתדבק וצ'אד ומאז וכו ובטררד בקדושך גדול גאו"ן מפ ותאמפורש
 ונשכבד ה פג מד מל כיסתר ואגחך וכו ועבודר כתורד כאמת רחסידות ולדרםדקדוש
 דד"ק ר אאמן ק כ ויני ב"כ רהממ ר עכודתגו במיעוט כחם מד כזכרהבכשתע

 דעוכדא שרבד זקת מפ ששמע ל רנ ל שסיעד מר ראלו דדכרים מאמו כשמעו עזי
 ם דצדיק דרכ כל אחר על לפרש ר אאמו של כקודש ררכו ד ]כאשר מיד ר רגגנז

 רוך בם רמורם דדכרימ כי לז ככדאריז או כזוד"ק בונתם ודמו מקורם איך "ע זרבועת

 רקכ"ד )של עלילותיו פותן וכקל ם כעמ רוריעו בשמו קראו לד דודו ככונתרארת-ל
 עבודתו כעומק רידודי שרצד אישר( וכדרך ודיע דור כס ר עגל דקליפות( יפחרו ווע

 ת-ש ולעכרו דקליפות מקום תחתי שאול לתוך ככונהו עצמו לדפק ע)וח)ותו()ונרוכ
 דחיעו וגו רודו פ מגונח )כנו מדש. תפחדו שמר דם גם שיכירו כדי שמדגם

 כל"א ם דקדוש דבריו קצת ומובן ש ת לפני נ"ר יעבודד קר ע חדו ו( על"לוחבעמים
 מזיל[ אות ]יעח"ש למבין ודי ד"ע אאמויר עכ"דכנ"ל



י% שפיריןאגרות

 נעת על ההוא בעת ש ס הי ה מרע תפית כי זג כפ מראדאמסק זרעאכרדם
 אז והאריך התפורד פע4ד ,עץ ב בכינצב אתכם קבצי ובעת אתכם אביאההוא
 סקאסארנא צבי אליעזר רבי מראזיואדאב משד רבי בקודש( ידרכו כזדקצת
 סבעלזא יהושע רבי חים דברי בעי מרן שי בני כל אייעזר( דמשק ם)מח
 ס )מח סביא'אס יעקב יצחק רבי שטח( 4ב )בע4 מאיעמק דעניך חנוךרבי
 מרדכי רבי שאיה( עסק )כע4 סהארניםטאפא4יע דוב מרדכי רבי יכ(ישרי

 מאמר )נע4מקוזמיר
 סרדכ"

 מדזיקוב ירושע רבי ממשארמקוכ משד דוד רבי

 ועוד מסטא4ין ושראי רכי וחתם מזיאטופא'י דוד רבי ישועה( עטרת)בעי
 מי ח כגמאו כס-ש חזקא4 דברי )בעי משינאווא רבינו אצ4 ובפרטצדיקים

 וכן ערבית תפית דם ק 44מוד דרכם הי הק שרבותים לעמן נ מ,( הר4
 הסידור את יו גתן ודוא ע( וי משינאווא ס"ק ר מאדמו ממפר אק כם'פראיתי
 ותהגי ירעתיקו שנד( ד כ בן )כדיתו ו תרנ בשנת טאי 11 ש מדר "מרן קכתי
 דרבד קיבת וטמט ישראל( חסדת סידור בד-דסת כ, )עיק ומדו"צ'סדר
 דשטי( בעבודת ודרכיםענינים

 רבנו, חוחן אח )שד ל דו צ מרד מכחכ ק לדעת רונג(
 ואלא ק לפ ר בסח שתא דדא חצות קודם פ ע דב

 ררם ז דיר א ח לכבוד דחג ושמחח ט וב ושלום ם ח ושמח מםאורך
 ח כקש פ חו לבל ב ומט רטוב אוצרו דוא ד ראת ספרא מלא צמאדגרול
 מרת חבורך יאהל ם מגש א כ רוע תו ב נוח עם א ט של אלעזר חיים רמור

 ס"א של חאשאח
 ורזנ מל דשטרי את לשלום לקראחגו רבא רקדוש דחנ שמחת על קבלת. דרנעכזו
 רמז כדרך ואנכ ראשכם על שועות כובע מזר ד אשר על 1 תגמול כל עלמנרכס
 גל על מוטל אישר דוד"( רשטר עוזנו אשד מול שטד ל שטריים אזהיוח אשד לרמו
 בילד ע"ד וו אב אנרדם נתבשר אשר וכדג רזר נשפד לד ם מצות לק-ם ישראל שא
 מילתא ר ק רבן ת פד מצות סו חק נפשכם לפדיון וראש לר חח לשמונר מולרנ
 אתכם ברך חן לעמו עוז זרוע ד לכיש מלך ד לגוש דעת מן ופרע רא ק דו שאלב

 א דד שלום שדאל על לשמר מ בהו ם עיסק ג וב ס בג דוד 1 חורתך לאודכ דבנשלוט

 גמולנה שאשיג א שם מן יבוא דא 1 טירחתך רוס על לד גסס "ן לדת בלההנב"
 לקראהןוו רבא דקרתם רחג את ותקבלו ס כנ רלב שמחות שמחתכם ראש עלנראשכס
 במררד שועתנם ל רמצפד על רעומד דודכם ובנפש כנפשכם ובריצות ככשרותלשלום
 זי-ע זצלד-ד דוד נתן מ ד נדרר"ק יעקגייחק ןבמדרך

 מרן בי דר"ח כעל לרכיזו נאיא מש ס-נ רגיע דחנוכד ואת כליל ט חרג נשגהד(
 עד שם ושתרו רגם אח לבקר נאווא לש נו רב נס עם נטע ומיד ורפו"ש ם רחם?דיך

 מנוד וירי"ם מדזיקונ מרר-א דקרושיס כשם ( ז אית נ )ח תורד נרבדי עיי'(
 לשבח טעם עף-ש רמדער זוטארגאן כלשק ויחודים כוונות ורמזים מ טעם גו"שזצ"ל



 שפיריןאגרותר,,
 4אכדיק מקומו למלא רבינו גתמגה ד תרע בשנת אביו מסירתאתרי
 שאסר מה הדרשה נ ח אלעזר אנחת ת שו בהקדטת )ועיין והנל"ןמונקאטש

 ישיבד ייסד העוית מלחמת ואחר ש( עיי ק אבוד מקים לס4אות שנתקכיבעת
 ב"פ ם 4בחור עיזן שיעור טרציא )ודי תשובה דרכי רבתי ישיבה אביו שע

 נתוועד ושם י לא חבריי עם נסע ץ תר בשסק כנסיו,( יפני עמדו ונםבשבוע
 מי לקטן ,עיין 4 ז א"פאנדרי א מהרש ק הם ובפרם וסקוב"ים י א גדוליעם
 עיר ש( עיי כאריכות הנסיעה סדר ירושלים מסעות בם וליק ד בהנ חרע

 אות ח ד אלעזר סנחת ת שו ם ומח ק לפ ז ת"צ סיון ב ליום אורהשטיסד
 ת עד ושלום חייט ח ט תורה דבר י[ שע פ )ודגש יששכר שער וירוםחיים
 מאמר ס צדיק זכרון מאמר רירושלסי דנדות מאסרות חסשד ח אונמוקי
 )וכעת )מקואות( תשובה ודרכי תסיד עוית כל אדון מא דהספידאמירי
 ומסודרים סוכנים די )שכבר ו ח ה ה א מנח שדת ק כתי נאבד והחורבןהדס
 דרכי בם נרפסו המקנותיו מ( זחו ע אד ד יו ונמוקי י חלק ת ודב ז ,הידפום(
 נוסח וזה האחרונר שנד וכסדר רבינו תוידות בם יודותיו ות ושקםחיים

 חמשה בספר כעת נדפסה )הצוואה ה אות חק בצוואת ש כסמצבתו
 ש( עיימאסרות

 וכנו אב ודמר סגת 1 גשגת שב ומ כ למדום שעלך ק דם שדאל נר ודוד געוןשככד
 ד שלמד שם בעל נו רב )גם ורלוי ודלכשר דטררד כסדר ם דמחעסק מראשד

 דתיים אור מאמר שלמר ת כ עי ם ח רדכרי של רתי סט כשעת ם דמתעסקמראש
 וע דלז רתודד תשובר דרכ כעל נו רב אמר גש י גס הם לב וגשבאו ג( עאוח

 :ם ,": ,ביי: הנ -"י ד ענייי ביי;: ןנע
 ששמעת מד עפ 1 אח עם על ודנעד רנער תחת ענדך )א שב ועתד כ עד ת ששל
 ד כשרקב נ שם כפ רש וט ל בדרו )דינו ך ממקדש ם אלד נורא כ ער א גדולבשם

 דתורר אח ישליט מי פלא אך זכו מתיירא שמו רעולם מן ומסלקן כקדושיו דץעושר
 )תחלק רדוף ודעבודד רתודד כח ב כ וכע שנסתלקו ם דצדיק עשו אשד לדודעבודד

 ם לרשל כין צר בודא 1 ומקורב ו לתלמיד וכפרם ם לרשל כ מחף א וגל בג עםלכל
 זאח סו של )שדמד לעם שנפטר( דצדיק )של והעצורות עת מתן דוא שראל אל ש(ח

ש?1'נקנ

 ן בו, ס ירשי
 וש- ,ענודת יייי",ת מניני" חסי 'ש"י ם "י, נייי (

 סו

 א קדוש ש בא דאלו דכחות לבל ות לר וכל ד בחחלר כי נא כב קא ודא דאתל
 כררב לילך לרחאמץ צריך וא כ-א ועב-פ מצאם מ ם רב לחלקים לעם נתחלקועתד
 תעחבד אלא ועתר ן )א ועתד וז"ש חלילד דתרשלות בלי ע ד דצד'ק של אמתעבודת

כדאמו-
 שאנחנו רק דרור צדיק בפטירת לס אלקים עשר זאת מר בנפקרת במד-ר

 לאדני עבד דנער תחת עברך נא שב ע"ב( כגז עבודחו ולרשלים לשוב לדהעורר ןצריכ
 מוש לא ש-ר נק בן רושע משרתו ש וכס בססו-ם ש בם ק דצר נקרא ד עבד)נער
ץ דש בעכורת כ"א מתחזק דארלמחוך  משמרת על לישב ע ד דצדיק איל שרגעו 
 עלר ת דיל ע בנ )דקדוקים 1 אח עם יעל ודבור בעת( כנז ם לרשל ודעכודדדחורר



ח שפיריןאגרות

מ"ג,

 נחמרים חיבירים דרכה והיכר ם יסור מתוך תורה 'מד המפורסםהרב
 דת וטס אמונת לטובת פעיים יעשות הנם עמד בנצורים ה ובעזרתויקרים
 ק אנדפר אלעזר חתם ה סו אהב ולטובת ובפרט בכיי ק חוד דתודחוקת
 חיים אות איעזר מנהק ת שו בעם ע ,י נ דרמבה ק אר 44 כ ונשיאזהגיי'ות
 הקרוש נאון צדיק ,איתי בן חיבורים הרבה ושאר יששכר שערושרוס

 ד זצי4ה שפארא הירש צבי ר מורר ראיק ד0קובי דנו'ה מאורהטפורסם
 הרבה ושאר תפארת צבי ת שו ראי ,חי באר תשיבד דרכ ם בע קאבדפר
 כמדוו ויחוננהו עיט העדי נא יחוס ע וי דור דור בקודש ולמעיהחיבורים
 ב ]הם פטר ארחם אשר את ורחמתי אתץ אשר את והעתי כדכתעההסד

 ד תמ2 ק 4פ ק תרצ שגתמץ
 רשך]מעכר

 המצבה עי 'רשם צוד ךמסח

 פ ושלש כח-ם ~ע א כב מד של "אקד שמבד ע( חי מ תנ מד דשםכסעלד
עשמג ד מ ב ש כ  ש[ 



 שפיריןאגרותר"
קלו

 סונקאפש תרם"מ ניסן ח' ג הב

 בעל חדש חרוץ מורג ת בת מובא ב הו ג דה חביבי נ ידיכבוד
 נים עסטריטער דוד טסה ד סו ש יו ס זוחפיסיות

 משימפעאנדוף
 כי תשובתי נתאחרה כן על כי בביתי היתי יא כאשר אלי מכתבךהניע
  מאהבר נתשובד עתד ואבא כסן יט פרדות בתוך אגדתך כ אח יינספד
 שמר בדרבטת רתך ד קביעת יחי כסאך ויגדל ר יגמור מבא  מזיאוברכת
 ודדעת התורד טבועי מנוחות מי ע4 ינהלם ותזכר ורציחה ישובה ב זבמדינת
 נחת מתוך מ לאיוש בצדק דדוראה כסא עי ויישב 'כובד ריסים כ'ביר"א

 נ-ב ישראי כלי גליות וקיבוץ הרים מרום בבנין תחדנד ועיגימוררחבר
 ושחת ישועות ברוב נפ.אות ירא שמע צאתינו וכימיי( מרוביםברחמים
 ס וכס ויתרון בהכשר דקדושהחג

 הימים טרדות מחמת בקצרה הכותב ח ו'ונ באהבד וטובתך תידידוש
 שמירא אלעזרחיים דאגודמבורכים

קלו
 סונקאטש ך תר וט די תמים צריק ים א יוםביד

 איש וסופ"גים ויראים הגבירים דאיוסים ליקרת ימני וחיי רבאשעמא
 המדוהה יצ"ו קעזטארק ק ק טדי'1נפי

 ש4 ות הפרט בעניני אחרים 'מקומות מכתבים "דפיץ דרכי איןדנד

 כולו הכלל עניני זד ונם גדרנא יא יקירא נברא דהאי אדעתא אךהעיר
 דמפוארה קהלתכם קרן ובהרים קרנך ברומם אארותי ק תוה מוסדותנוהקים
 נחיתו ע' דחי שם וירקים ו ח רדת בערני תחרם לבי חשובד 'קדלדמאז
 אשר אבדתי ד זצ,ד אבררם ד סו ונשגב צדיק דנאון דרם המנוה רבכםדוא
 עוז פאר ת בח ב הו המפורסם ג דד קאטינא ומכירי ביודעי דאבוד כרעאברא
 גרינבורג נתן שמהד ד מו ידידות שירי בכל חמודות איש יו"שוטגדל

 עחא(
 ר ס סי טשי

ט(
 ע-

 ציש ד  *ות חט תורד נדברי בזד טש

 אברדם רגטו"ר ד ד דללו מגל"לוח דגאודס רונרס  רחיפפו הוציו בשב?*(
 ד רגטו  יבער רו הזב  תרע-ט(  טבי ח" )ופטר בפניס רוו  קיומ*רק דאכד"קגוינכורג
 ליפטאן אהי ורגמו"ר ט( הרצ ת ס "א זנפטר  אונסדארף  אגד-ק דאזענכצד2שטש"ל

 ודגמו"ד תרס"1, טבת -ר שטר שנד לחטשים קדוב  *לסי1ר*רף  ו*בר-ץגה~מ?ןר



ר.5 שפיריןאגרות

 ובחכמה ראה .ב בתורה מקומו לטלא ע בג אב כבד בן אשרשליחיאח
 ל הנ כנו את מלמנות כיל תעכבו נא אל ותורתו "מעה"ש בזהאבקשכם
 נדרש לטובתכם הא כ אבד לרב זל אבובמקום

 אשר הו ו("כ )ס" דל טא,מז טהר וט"דגאת שמחת בתשרוכמש
 ררושר נחלר בתורת 'בד לא הטעם דנה התורד עפ9 ז אב סקוס מסלאהבן
 בדרכי להתנהג הבן מדרך כ ותר ב הקהלך 'טובת נם אך הבן שכות ומאב
 בדרכ מנוחות מ על נהלם בודא י הנ נ דה כמו לכך ראו הוא ואם ואבות
 לטרחת זאת ע"כ באורך ש ע אחרת בהנהגה ח"ו אחר יבא אם כן יא ואב

 אנש כמרו ש בא תנחתו תחת הני הדג את בטוכס ,מטת ערכםשובת
 בקרב דבר את כצמקכם סוכה ל קו תחו כ כעח9 וגזעה יצץעדתכם
 ר מב ות בה 'בקשבם נ כמחו ע א מצאת ,אשר הפעם ור מכםעבקשה

 המרשת ך אשר בקיט וטע משתו את ם בשנ רבות זה ל הנ ג ההאת
 ם ר 'א ובודא במקומכם דרב א ה התורד ועפ כנו לטובתכם והואהוא
 לכם נאוה כ ע והסכטתו רצונו ננד שמה יהורות רג14 ואת דו אתאנט

 ק תוה וידח לכם ו,תפארת לכבוד הי ו האפשר במוקדם משאלותימיאות
בב

 את בב שראל ודמועת התורה קרן יהרמת ומיפה רכס חמוק דחצךטיד
 שפירא אלעזרחיים ם ושובט דן ד בטהרהרגואי

קלח
 אן נתרפ דוד בן דת ל אחר - ב ב לששון הה דחמיש צום א זם הכ

 א עמונקאטש

 כטוחו מי התורה שר המובהק הגאון הרב כ חב נ ד כש"כככור
 מ"א של ענגיי וטמודאל ה מי הנולה מאור מטלר עם תפארתסורה

 ראדמישלא"( קאבד

 ש"ס דחכרד רו"ח נליץ ר מא שראל ידגמז"ד מהגניז דדנ זיי עדמא( 9ר ל"בשמעק
 רש"ס לסיום ודרשית ער"ה ישראל אמרי ס וכערמח חשך יד א כ-ד )נפטרכקעזמארק
 כאסיפך גסיו נ ע ודולכה מתמעטת רקורד ר שכעור שראו אחרי ס( חרצמונקאטש
 מסכת שיקח חורר נואותיי שדכא מ לכל ולחלק ס ש חברד מגלילותיו סד לנדולד
 קמאות כ ובע דד"נ רתאספו ושנך שנד ופנל רמונכן ום ל ולס=ם לו ראוישנוא
 דא"דזגר דמלחמד עד די ז וג ש לש אש כלדנת תווך נשמדתושמדו
 1 ע ס ל מש עב(

 ובו שאמרתו מד אמרס ר"ד ג ח א מזה שר"ח בדקרמת ועהמ"שג(

 ככן בדשתו מטאטא רעילוי כשם מפורכס ד רותו ובצע תרי"ג כשנה נולדא(



 שפיריןאגרותרם
 הקדחוים מאבות חי דא כאשר דוד בן דת ל אחר עת ל לקחתהנה

 ד תקנ ס בסוף יכמבואר ום ה חצות אחר נחוץ מכתב ם כותב שה-סיע

 דבר והוא וכר המבחב העתקת שולח והננ ב( מותר דכתיבה ושעיתבבאה'מ
 ב ים ג( לכהד שהנדת )כמו השכם בבוקר נ זם ב א"ה עסע הננ ב יז5נחוץ
 יפסוק מותר משם ם עסע ד דכשבע ה ס"ק שם א הטנ דפסק מהד זה ףקד
 ת כ ת ואור במ"כ שמותר יכו ם הרע ם דבר רק ת ד ט א זה וגם דיתאפ

 רחסע ה במ"מ עיתה שכך לע ש רא כל לבמחלת

 ע גז דמך ם הנדת עם (מ שהות במג המקו ד ע ז ע ם לש נאתם
 אשר ם ח דדבר מ רב בכבוד ובו עי לעז א מוצ ג בכה ש דל ,חקרם בזה

 הטץלה הווך יבאן ה א סחר להערנע נא סח ח אעהכותו

 צ אנ בב וישמחה לששן ב ב יה האלו מים וה גרכד ברןואחתום
 בבקרו
 תורתו כבוד .דורש בארבתו ומתגעגע המתרפק אורבו "דב חד

 שפירא אלעזרחיים
 ררכ כנפש ב חב ד ד 'כבוד ש פ נאד פרוסהאחלק

 הגאי
 אבריק וכו

 המובהק הנאון ב ש עם דלו האגרת חד ולקרות יהציע נא החוקודד
 ה-1 שלא0ראד0

 1(קיח

 א יע מונקאטש תרצעו קים 1 ועש"ק הב
  דיד סדה זבד ק בנש ח וו ובק ף החר נ הד ד ק ד ד ש"בכבזד

 ס שובט אא מ שיחיייפרן

 דוקלא לראכד-ק נתקבל כ אח ם שי שבע שם וכידן א בולגור לאבד-ק נחמנרעשרים
 כאונגארק רתגדרר דראשונד רעולם מלחמת ובשמת רארמ"4לא ק לאכר ט תרםומשנת

 ר תרן א אדר ט רתו פט עד ד כראכ שנד ח כדן מד לקאששר נא ז תרעובשנת

 לוהב מא נא חג רב צ רד של אחיו משעגרישוב אכרדמ רח' צ דד של תהגו כו"ש]די
 ל"חר ונפרט רלכר זו ד נרמר רעולם לכל חשו ב דש בש-כ[ רביע לו כוע-כ

 כ דלו מכתב ס וש ם חלק שמוזר ש מרר ת שו מאתו ונדפס עגומת בדיתררמלחמד

 שנו אחאי תשנ=
 סן"איטא

 לג ס"לח איית י"מ יי ש4 י ועשנים

 יש סי מע-ל עץנ(
 מ"ט מ כזד מש-ל עףג(

ס
 נוחס ח נמד מחל ד ויוי -ע 1 וסצאזו טפשין ור-ק ליקווא זבן א(



ת% שפיריןאגרות

 מחר"ש שרת זצללה"ה העלה מאור הגאון חותנו דמר ספרא בסועדו עעחג
 רעדו הטירדות רוב )ומפני בעהא ם נ ע דת ומא לבבי לשטחת ה חלקעננעל
 חן ותשואת תודה ברוב והעי קצת( תשובת אחרת* ע"כ כח מכפ ותרעל
 נזכה ב וב רה ולהאר תורה ויהנדיל ו עת מע כל להפחן הש"ת עירחן
 ורם חק החג רסמחת מבא יטבתא רה הנח ת ב ןלבג

 הפעה תפש ביב דיושתרט בש
 שפיא %יעףטיפ

 1 ה השיא בחת ובק מחרף בעפש

קיפ
 קךא סתקאמש ב חרפ תרו א הב

 דש הלש 1 ר ספ בשם אתר ה סוע ב החו ג הה כ חב יד"נכבוד
 ק בק ן פצו ץ חם ה"1" 'שסייף יהתוזן ה סו ם מפאר תכש

 ו צאונעואר
 מראש התשובה על וגם הכבוד טפנ ב אש הן באהבה טאחדנה

 תורה בג בץ להפרן ה ברצון אשר ם חח ם דוש ח פת אס ע"ד והבטחת
 ת ח ידעו דרכ ן שא ודנם ע ט ב הראו דבר דוא נו גה במד םהלטד
 ",ץ ע ח ם ס" ב 4ח א טנח ת שן בור בה טבואר בזה ונמוק וטעם עלטכ

 ר ומב ודעי יב כהד"נ של וסידורו כיה ער ח ה לאשר ז עבבתחיתקק

 ס רב ר תלם שד צבי מ דר ו לאב )גמעדרין( גאפ שום ב ז חרל בשנת דולרא(
 דער אותו וקרא מאוד ד מתם ור סומא שנט בעל רגאק בישבח ב לפ נסעאח"כ

 נתקבל נ וא" שמס נמד "וחנו שלחן על סמוך רי חתונתו אחר ד מתמקלינער
 ואחר לבודאפעסט ב חרס כשזה כ ואח לאונגוואר ב תרע ונשנת נוטטא בק ץלדום

 למודי ספ בר ח ח תש אלול ט נפמר כברוקלין עזן 111 ם רא כקרל לרברמלתמד
 וש"ס ף שט מדר וש1.ת ברכות ס עם שמס גם חדשם ומסורר ת עדדשם

 ורפסו לאורד שיצא ם דחת חוברות וכר מאתו חד-ת ס לרדפ אז דרשד נו רבג(
 כ אח לאורד צא ם ורחי' לבודאפעסט ל רג ררב כשנחקכל כ אח וכן הורחומחידושי

 )שגרפס ביקורם תחת שלמר נטע דרנ"מ וכב עמל של דור ר דגמו עבמונקאטש
 % מרב ת חד ט-פס אלו בכל רכוכב" ע במכ 1 מ כסוף וכן אחדימןחוברות

 די ח"א סגת-א ת שו אח לאור שדוציא בעת כ נו רב פר ס אשר בזד ר אזכאגב
 שגבמד ספרו על דשנות ולדרפיס לפרסם ומיררו עלו טינא בלנס שדי ת חכ

 נרפס אשר רגפלאר דר רחק על ערעורם תסור שלפסו מחגרים קימורו כברמחידושיו
 ביאזלאוייץ שדופיע ח וע בירחון כלשו% נדפס כנר זד שעוץ כטענתם א כסשם

 דדנריס ודשהלשלות דעוברא גופא פר ס נו רג קדם ופרסומו לבוטשאטש()סמוך
 כיקוד ובאותו רירחון על כד מם לאסדף כדי למוגקאטש בא ח וע ע רמכ שלדעווך
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 ריבות גי מעג דובר ו מתח חקיה טציא ש"א בזה מובטחנקאמינא
 והכל לחכמה פרפראות עט קר הע ה ומזה ם לבקר המתחדשותהנחוצות
 אשר רו במח מהגרפם כ נ י מטיוח מחוי 1 ע ז מעוים אשר נו אבותבדיך
 קרן מם ויר נו מ ב במררה נו נ עג בב" ט יעזר ור חן בתשואת ואשיםושת
 אל אר ן לבג בקרוב ונזכה ותיראיהתורה

 ומכבדו רו מנק באהבה ת דוש דוד
 שמירא אתעזרחיים

קם
 א ע מונקאטש ב חרפ ראה ב רב

 אוצר אורה עוטר תורה בחדר ובק ף ההר נ הה ב חב נ דכבוד
 ק דק ץ דום ה"ו שסייף יהונתן ה סי ומגדל מעט ושם ראביום

 ם יסוכם ננו,ארא

 בק ץ 'דומ נתקבע כ מז"ט בנו אש 'ו וברך לקחת ברך מכתבו ענוהנ
 נו חברת ם וגע לנ, שרך אשר ע נח ממד ורחק כ מאוד י צר אויםפעסס
 ם קר א ר דשם קה'ה הראש בטח זה ולעוסת ראתו ותום תורתובנדוית

 אבקשו אלם נו יעומת רחשך מן ראור תדון כ התורד וטכבד תורדבג
 מוכה בעצה צדק בסוני נחגו וה מקומו לשנות אם הדבר בדבר שב תעוד
 א אנצבב בב ישראל שועת ' תזכה ותורתו שמוימען

 ין הבטחת ומאקר רת ד פת בחי ם הח עם תחיך מד עם יהודנא
 יכבודו יהם ך צר אם דמכע לעטר ת ח עור '41ש14ח

 .מכבדו רו מוק באהבה ת דוחו ד בכ" ט .כוח ס שובט ברובואהתוס
 שפירא איעזרחיים

 לכתוב שלא עצמו גרר י רב כרס רחת ב ופיע ש ת בחיר ג"כ שישתתף 1 מרבנקש
 לו נתן ויק לנקשחו לדעגוח כול ר ד לא כ וע א מנח בת ש כס ל כנ ם רחונ בחד"ת
 שלא בתנא זאת וגם ברתוע סם שידם מ ע שלו מפנקם ר חר ק לדעת וכל שרשות
 יצחק כוכב ת לשו בדקדמד זד מובא ~וכבו א ח בשם סתם כתוב ר אלא שמועבר
 ראשם מאמרמ"א

 ע-
 ללבו רדבר נגע תשוגר ררו בעל גו רב לאזנ רדאר נכשדגיע ש[

 לדו ת ל אשר רריכן בלטותא נדם ו נ ע נתן לשמד תורד לומד כנו כי בידעודטרור
 רכטד[ מפג ואכמ"ל ל ראסוותר



יב1 שפיריןאגרות

קפא
 מונקאטש ד תרס 4ך י ם נצב א הב

 ושמואל סרה ובו הנניד ד דתם ובק ף החר דה"נ דרב ד דכבור

 א נ כהנאזנוויי

 על בקובלנא ]מברעזנא[ ב שן נ ק ז א צחק מ המופלג לפג באכן
 את וקראת אן מהמאבא4אצ ה'עשוע ע4 יחתום רועת נה שא תתהמותו
 חיב הוא י דג קל ז אח , שא 4 שבשב אוסרת א זה ת 4ב ום ה תחחמותו
 הוא כ ע ווא'ף זימן ר ד בע עם זוע מוואט בק שה ת לד ית צ נו אוכר
 לא ק דתיה שעפ לה והגדת והאלמנה המשפחד כ4 את ז ע יקיץ תרוצ

 ל חג ק ז א הר ובפרם י הנ ם חאה את ויצער לעקר יה ואין וכוומתו

 יחתום הוא בת ומחו דבר כס גם ט סו שום יר ן א ונגדו חיקו אתשתובע
 עי צוה ח שכת באסרה סוררת בכתף והלכה להם כשצורך פ עוד הכתבעל
 ע"ז לחתום שלא אתר שהצדק ו טענות ע צ ו ת יב בא ה ושכת לחתוםשיא

 גם אותם יקעם יכין האיך כ כזאת האמנת ולא ומשמוע מראותונכהית
 חרה נודי והוא כזה הנשמע אחר עם ו 4אח ש ש ת ד י בשב דברכפ

 אחר ק דתה עפ יה שאמרת 'מה תסרב תח" כחמותו גה וזק חשובהשאשה
 תחתום תח "חסותו להשתדל ד בת נא דאר ע"כ זם ה שנהם מענהשמהן
 ת רוש ד והצדק האסח למען המבקשו עוד תתעקש ולא 4כנ

 שפירא איעזרחיים
 אווא לסוואל ת יר יך ל ב סחו ל הנ ק ז א הר ן שא יכל פשוט זהגם
 הוא השדד אם גם וצא וב יברעזנא רנתבע ימקום לכו נגדו לרם שתום

 בעזחי בארוכה א במק ארת ב כבר וכאשר וואבסיאל
המי

קפל

כבו-
 וכי ג דה הרב נ ד

 שמואל ר המטח אשת רבקה האלמנה סאת על הבאה הכצעקתההנה
 חניון ה" וכבר תח קרה ה חמותו חת9 להם וצרך אשר ממוואלוואע"ה
 ק ח א הר עם מוענת תח" חמותו שה מ העל ם נצב א ום ב ת בבלפג

 שה רק א פ וחתטד דטעות קביה שכבר ון כ הדין שעפ" לה ואסרתשרב
 ה שכת אז אמרד א ור בראו פ עוה עתה יחתום סחיבת ע"כ ניהם בדטעות

 תעקל ז"א ד דפס חל"ט 11חס1חו שאיחדל דם לדר"נ דם ורססוך רלז מכתבא(

 ם תוםנכסי



 שפיריןשגרושרוד
 ושכבר ידבר תשובח בג והש ה לכת אז וכתבת הצדק ואתה יפנהגד
 כנו לחתום תה החמותו דהג

 תומה ה נכדה א לדש להם נחונן דמעות כ רב בבכ פ עוב באוועתה
 ראסת ולמען המצוה 'מען ש %טעה נא לפרקה כסר זר כבר עד שהנבתויה

 ומד כנ4 ,חתום ם ינתק לבה עי לדבר תח חסותו אצי ד כת גאישתדי
 יפ הפסק כפ ם יק רוצה נו א וכר שהרב טחמת וצא וב ב פ א ר תוהטהס
 יאי יכר הרב קרובת ל בשב תומה זה האומגה מעות יעקף מענה א ז הםדבר
 וגודל כמותה א ר 1 חשובה אשה חמותו עי תומה 1 אימנה צעקת דנא

 ם לשת עדהרחמנית

 יורא מונקאטש ה תרס נח ד ום הכאעה
 שפירגד איעזרחיים

קמג
 א ע סונקאטש ט חרפ ח 1 ב ום הנ

 הודה ב נודע ד פ ה ע ונשנב ק צד המפורמם הנאת הרב קרתכבוד
 עמו 4נם עומד מקבציא' ם פע" רב ם זקנ עטרת שמו גדול שראלוב

 לסקהיזת ד אב טא של זאנענפעיד חיים יוסף מוח תכקש
 א חובב ק ה בע םאשננז

 ם קר ה ו מדברות שותת אזך הגעת כמה ך הנה כסשפסאחדשהדג
 אזה ( ג טנצבערני ר" הרומץ ההב שכתב הרעה )בשי העראשר
 ק 1 א צחק ר הר דמטח אשת ועטגר הרכה הא,סנד עבור דרחסמזק

 אבי ס קר ה 1 דבר ע" נאינו ומאוד ח ש ם תום ה ב וב 4 ז ן כנשטא
 ב לחש העת נחגג יא טרדות'ננד%

 האלמנה עבור ם מב בזה שויה ורננ רירו רצון "עשות באתועתה
 כתם יתט נועלט מקופת וגם ם כתר ם וחמש מאות שיש סך י הנ ם תומוה
 ש משעב ם כתר ם וחמש סאות שבעה 750 ד ם ם כתר מאות ארבעהסך
 הלז סך כנגד טשעק פה רצוףאשר

 ותה 4 חג ה הא'מ ד י כממו ור לס א ט של ג הדר דמר נ משמטו
 לא ען ו טרחתו עי נ כהד נא ס4ח 1 בית ה כפ פ לב שרתא בהצלהששה
 סב ועוד ב כ וכא ע" זכות ן וסג'ג" הס ראיסנה שי האדרעם לטדע

 פטירתו ולאחר דנשיס רת נח זכות נגד פ( תר ם רושל ) רתורד חקת ואח ס מחא(
 האראל ח שאר ח שו סאתו גדפט נ( תשג ארר ז)י
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 לטובה ופערים חיי ולעשות והעבודה רתורה עי ירענן דשן טובהבשיבה
 היומי נכון עד ואורדויך

 פג. יראות שנזכה מרובד וכדכד דתורד רכבוד ביקרת כאדבד תידידותו
 .אדכד גוז בריב חותם בימים בסדרר בביעותו צדקיהמשיח

 שפירק א-עזרחיים
 דני פיד ימסירתו 4 דג הסך מקצית יהודיעמנא

קמך
 א יע מתקאטש תרסו ובדרה דחנכד ו ג זסבד

 'שםעיקא יקותיאי מ בשק וו החוב החמד הרב שבכטד
 ו"' היעדרבייך

 אחהן אך בעדה עיי סעדו נ ימל צד מכי מוטרד ודנני מכתבךהניעני
 4 רי כ יהד מכתבך שיחת אישר רדדך זו יא כ ואודיעך יתשיבתךבזד

 מירכתיים ידרוביטש .שר לשלחו יותר וטוב כאן דרך בדראביטשהבשיא
 כאשר עיד יהוסיף העתיד עי ובקשר דדוספד עי ותודה ח תש לווהכתוב
 ד אי דימימ במשך או ידראביטש כתבת כאשר או ותודיעט טענותיךתציע

 ד רגמו אצל למד ט חד כשנח )סלאוואק-( כווערכאו נולר ל ז ז-פ ח דגוג(
 ת שו ס וכעדם אונגוואר אבד-ק כ ואח ווערכו ק אבד אז )שד ל ז מאנדימער צח
 קאבלסרארף כק אשד נשא ל תר נשנת סופר דכתנ אצל כ נפ נ ואח דכדזלח(עין
 עלר ג תרל בשנת אכרדמ( ארל ת שו )כעל ל ז שאג אברדם ר רגמו דכו עם דבקושם
 בשנח לא" שעלד ל ז דיסקן ל מדרי לדגאק ובפרט א סנדול ודתדבק רבו עםלא
 דישן ברישוכ כון רת לבריח ונעשר שבקרושד רבר לכל וראשון ראש ור זערל

 שומרי דבלל מנדל ד וכן ריסקק מ חוס ד ת כ כמו ם בירושל מוסרותובדדכר
 עמד רמופלגת כענותניתו וגם שעו-ם מאד שכונת כדקסח כראש עמד וכןדחוסות
 וכן חול למוד של ם ב נגד לחתום פ מדראשונ ד וד ם רמחפרצ נגר ברזלכחומת
 רדכנימ כד אחת אשד נד דרגש ח דעולמ רמלחמר לארר וכפרט ם ונ ד? נגד באח
 למקדלוח ק לאפד נתקבל פ תד בשנת ת[ ונ ]דצ דראקרח לדרבנות רתמכרואשר

 דמוסדוח ומנדל רושלם וחבם גרול רעדד ראש כחח א חוככ ק בעידאשכנזים
 מונקאטש טלל כ ב חתמו גי רב ]בשם 1-ל ן ריסק ל דגמודרי וכראשם םהנכולל
 שם אדר -ט נפטר רא[ שפ ציון בן מנחס ודר פעלרבראנד ברון דר גלילותהנשרד
 מרא ספר ח בג נדפס ק באד ת דחרד דדות ד של מ מ ד ודכף ו מתולדות כת"צ

 ( מ ט תשב ם רושל ן ישראלדאדעא

 ז"ל מסארוסוב צב יעקם ד מז צ רד של החתנו מסאסוכ אלטר ר סו צ בדדא(

 נסע כיעודיו ז מ ס ל ע-מש שמעלקא מדר" גז.ד"צ צו-ק[ לראש עטרר סבערס
 תרפ"ט כשנת ונפטרלא"



 ששירין84גרורצרכו
 בערי "פעוי ווכ' עוד ויבקש נ 4דנשא מנא ק4 אאמד מרן :ק 'וכתיב
 כי ך מדוטפת ידגרע יוכ" דמעט זד נם כי באפשרות אין אתר ע4 'כתובאך

 אשר ם מדאני חיקך ינטע מדוע מלנד מענתך באמת כי אם הדברבעיקר
 ר דיר רוב אחרי וגם בסדרר דדיו ישתנה "א קושיא " בשב אמנםקשבת

 יא עתר נם בהדרגה "4כת דדכרח כ ע שדיו סגא"יצי,ן רממוניםישונאיך
 וגם ספרעשבירנג( יבית, כבר זב אם ידעתי 'א כי ידרוביטש ככתובפכי
 ירב ' דג הרב בן דתטטת ובעיקר ב דפ י ז נ דד אחיו ט' באגפו טרידחיא
 בדרך 'ך ל כתבת אשר וגם - וכיוצא י רי ג דד י" חתנ שדיא גבפ

 מ'דזכירגי רם ו ות יפנינו נו א זר פ רי -כותב עםעקיתון
 מרם ק 'אה 'יסע שרצונם ד ויראי ח ת רנו ע י עג עירינו בעניניוגם
 הגריעות אתנו אשר ברית 'הפר הזק 'עבור רוצך רגשיא ודוא נסעושכבר

 כ מ יעריב כאשר רנו ע 'עניי 'דם יית, נא'יציע, סכו4' דנשיאשמוכרח
 א גש יתן ראחר ורחצי רמחצר רק נותן אינ כ והעיקר מקמין בזד וגםרקרל

 בעבור ויזניצא ב אציו 'רשתם ר ויצ א( שייט מוויזניצא )דרביבאקאווינא
 ראשינ ע' נשיאים שנ עוד 'דיות יצוד ז עי ין שיש מאתנו ח ודרידרומפד

 ררכרח כ ע עמו .מתחמד אם 4תפ4ר אם מקודם יעשות מד אדע ודאזכו
 'ר רמכ וגם יך שרבטית כ ר סא,ת דשני יתן ע ו,ע אודותך מעט ן'דסת
 "עשות אוכף ומר דרבי בקשתים וכבר מסרחים משיחת שמעון ורר םחי

 עוד אוכף יא .יותר מה פעור ואולי מאוד שפרודים צועקים .הסרותר
 בידי אינם אשר בעניניהם עוד גוחנם תטרידיט ו,א"עשות
 ינו יש4וח דתיקונים ע. פי המחבר ידרב י;גדת כתבת 4אמדיל

 .עיד 4ז שש,חע ראי 4ה באר עם ק ה דתה תמורת פירושודי עם ק ערדת
 כתב 'י תתן ו'במוף יי 'ש'וח ובקשתיך בדמש,וח רוצאות דרנד טע4

 תכתוכ וע"כ אדע יא כתובתו ,גם הוא ואי לן 'כהסב מנבי חייךדסראד
 4 כנ ין ששיחתי הס תמור שדדפיס הגל ק התיזות 'נו שישיח ייעדת '4דנ

 'יקח הקודש גיר 1 ת רכם בע מדרים אינם כי כתבת אשר אודותוגם

 רגאון כנו אז נבחר מ ולמ תרס"ז כסלו ט"ו אז זפסר ל ז טופר שבט בעל דגאקמ(
 ך חש כסלו כ כ מ ושם ב תו לרךשלים עלר ט חרצ כשגת זל סופר דעתבעל

 מרכות מא ,טמעח מקודש לדרכו ש מ ברפטרד זח פ ושלוס ם ח בס עג(

 זז א אז מוח עקם שום בל אמם גררך דולך שרע נעת שאמר "ע ז ידקרושים םרגרול
 )ועקלחק תחכולוה בדרך דולך דלג אם כ משא דרור מנדחף גם אבוש ולא דאמת

 עכד"ד עלי קשר שלא ם דפשוט ם מדמוג מא גם רא ומחי בוש רע אזקצת(

 ג )גפ מנקדח ל י ם ח וסף ר מודר רמקובל לרגאון ג( תרס רושלים ) כררור(

*"ט(ומן5חסנזאש"
 רשסש,תינ"עים עותנזחתל")רזח



יעז שפיריןאגרות

 טום ם ת ז-ו י"ר 1 אנער 'רמס בואו אשר י א' רופא מדדררעצעפטין
 כי אמת -ן בזד תערבו נתיט מד 4 שנד ובקשת מזימתם יפר רומנמתם
 בימינ עותר שכך 4נ ואוי בד ט יא דואת רממו,ד בי דאכד 'בנודאו-
 שכבר ימים שק ת וחרי באזהרות די , א כי אך ך דגר וצדקו למד דבעיר
 כי יפע4ו מד דזגייו 4א חין ואם וכיוצא ק מאד " ז קמא ירבני ז ענדפסו

 ירושלים אנשי ש4 ערפם קשיות את ירענן וכבר נ 4 חן 4י מגדהאיסורים
 בעירכם ,בו ממכתב ידעת דראיתיך כבר כאשר כ ובפרם ד בעו-ממאנים

 אשר גשו אשר יהנעיד 4, שב דתזכחד עי בת בכת 43שוט שניבקמד
 רם י חו זגדזל ם מבפג יותר ואחד ך יפנ יתאר זד וטד נשמע 'אכמור
 דעתיד עי בקשי קכ'ות ויכתזב כספם מדם יקבי רק כענדם סנחשב
 ימי רבים ברחמים יירו,42ים זנויב שופטים נד כבראכן וישיב יעורינוד
  ושיום  וחיים מ זכט ת ע יש בנור תטממז דאיו סדנם
 שפירא איעזךוקיים א1דבך בש

קטה
ב

- 
 מונקאטש ד תרצ מדות ינ ב היום אור

 ששעון ד סו תפארת איי ה 1 ס י דגאק -רב חביבי נ ידי דוכב

 ושנר ט נח ם שעם עדענבורג", י אבדק- א קיט פאזעןישראי
 בכי ב ביאגצב עד גדי ט3ורכת בדט

 דוחקת ארבד האיו וים הקר הרצון בימי ת דטרד ב בר גםג'דנד
  ותכרכר יטוכד עייע תתחדש אשר דינר נכרכת שודזת איוד פ עב4דשי3
 חותם ותורתו ת בדשי רסאמינים קרובו עם בני 3טן יעמוסי תפארת"סרת

 וכטיס וברוכיםהמס

 שלנירא א-עזרחיים ; ואד ו באר י שת-יי

 קרוב דמיק בפראגקפורט דין שר ל 1 פוזגא גרשון ד לרגמו גן ]שאפראן[א(
 קלויז כחברת דרב שד פוזגא אליעזר ד כרגמו ג( תרצ סוכות ערב )נפטר שגד םלחמש
 כעל דגאורס מ כ עוד ט בפפד ק ד שד פתגא עקב כרגמר"ד ו( תרכ ר אדר)גפטד
 ומלכר מאוד טחבבו ור רביע ד חם מגדול ר ל ז לף מחגר בעל ובגורפלאד
 פיס תלם ד ודעם כד ש לו ד נפיק ששף עייל שתף ר בסוד ס מרבא ד" בנגלדגדלו
 צב רגדות עם ז"ל שבת דר"ד שסידר ל דאריז מירור ל רז תשתנא )כשגתדבים

 בדוקלק תשב"ט ש"פ שניעי גפטר גדקדסר( ש עה תשובר דרכי בעל לרכינותפארת
 ד כעבדוח ומכתבים עד"ת א חורת מסד ד-ח מאתו ונרססג-י

 וקרת רגיעג וז"ל בדתגעלוח א לדב כמכתם גו רב שב מד בזד לדעתה ודגרא(



 שפיריןאגרותר"ח
קמו

 ע"א סונקאפש נ חרפ ויצא ב יום הב
 ם ונע נחמד ומנדל מעוז ודח חרב הנאון הרב ב חב נ ד קרתכבוד
 קעזטארק ק אבד ו ה נתן שסחה סחה דש מזד כןמזה

 כן שראל מ בקירת על כ ואש בקךכז אהבה רצוף זן והפד קרתוהמעב
 תקדש 1 בקרוב מפלה '1 ש.ה" ב פרנסת ח"ו ת להשח רוצה אשר ובורבקה
 ע עתה עד נתעכב כ יצורך הוא לאשר אך מהראו הוא כן אמת הןש"ש
 רצון העת שנמצא ר ח כ ס מ ד בקרב יעשות דבר טה פלא ה ז עב ר"4 אהם
 בב

 נטרו ם ובבועי במשך אקוה ה וא ן בפול דפיסו באוךטש מ4הטכתב.ם
 מהם"( ג לכהד נס אשיח אל עםובהנ

 בזמה ובנקל בקרב לד ת ט ש לאו תת ת הרבנ זונחו כ ה אואקוה
 כב ט בש ונתבשר ונשסע דרק ללדת מ מיאןכאשר

 4נו לד בן ב ב ם קו 1 נויי צדק ח טש שי דה י החבל וקר כ טעלונם
 וע' יועץ פיא שכמו על המשרה .תהיגו

 שלנירא איעזך.ים ך באד דיטתדשז

 ח על ודערות כר"ח כפעם כפעם תשובת מניעת או איחור על מתפלא ד וכתמכתבו

 על דמעודו-ם זדזב טליים קנוח כס ל דצ ק טדו,ם דגאץ דכאי נא דאר רנרמנח-א
 ככולם רובם כפלפול שודוא ץ כ כן כתבו דרור גדול מחברים כמר עוד וגם כוריוח

 אשיב אז תמן עת כש"מ אך וחקר מ תכל לאין ודוא מאור מצותיך רחכר כ כחרלא
 רואד י כת רי אם )אשר ימנעמ ם פעם כרוב אבל ודחביבים רקרובים מ לידיד םלפעם
 צד מכל ומרדות מחשר ורוב כח תשוח לדברי( מודד ר ת ככ וסתם או יום ניוכע
 וכרי לפ אשר רלז דחשוך כדוד צער ורוכ ם ולאלט למאות ם רבא דמכחביםירוכ

 אך ם לדש רפעס ואמרתי תר דסל ככורו את כ ע ר"ל שמר של דורו רוארמדרש
 וכו ובוכקצרד

 ד אות ר ברג קפ"1 ס ש עטא(
 דנם כ וע נו צדק משיח של לירד דחפיי ע רב כספרי נזהר פעמים דרכדב(
 בחוך הק"ש קודם נדתעוררות "כ( אות כשופר תקע )מאמר יששכר משערלדעתכן
 באריכות בסרם ועי"ש כקודש לדרכודדברים

 אמת אמנם רדכור צל לרעלות " מאוד קשר אשר את ורעץ אחי שסבוראפנס
 קודם למשיח וצפד ר רקב דנשברא אור( קומי מקא )בם רבתי כססיקתא ומבואררוא

 עתיזץם עומחירט אצלך דם שרוחים דללו כתחלד משיח עם מחנד די רעולםשנברא
 עתיד אלו של ובעועתידם וכו עימו שכהו רוד כעגל אותך ועושים כיזל כעול סךלדכנ



 שפיריןאגרות
קפז

 .ע"א סונקאטש חות 407 א ה2
 וכן ם ר והחם ם ד הגג ם דא'ופ קרתכבוד

 ובהתמרר דה בשק "מד אשר וכר ד ב לרא כתב בזד נותןהם
 בזמן בהיאה הרבה שמש ום להקאה שדנע תת והוא חרמה מ שבתב

 כה בסם יסעדו יתמכו עסו תכון ד וךכ דפה צ ד הב ואצי מ אצי כאןשימד
 טוב דורש רוא כ מעסו רצץ קו פ ש ברצוה קביודו איטר והקהיהדרבק
 כטטעתתא לב "ר כי בו נתעגם ם מק תאה דור"1 נאד וגםיעמו

 ה תם ם ירט תורה תימוד וכהנהגות ם שר ום מוסר כדבר שכדותוב-טות
 וכמבואר ה וט )בהמכם בדבר צורך ראה כש דין לסטת וברשותובכוחו
 .ע"ת לא 'טראי 'טארת בודא עב ב( ס טשפט הושו בנמוק בורטכח
 וכבךס נעם ולהשומע כנד רשותו בית בא יא ן ד תם הרב בפרסעויה
 ם וטוב םזח

 וטובתכם דדו,ט מדן במהרה הטאל בבאת 'טרא4 "טועתעזכד
 וטפירטט אלונזרחיים

 כך בח *דבקלשתך
 וקוי

 דן רכות שנם צער אות יטמא ר דקנ לפג משח אמר כע
 1 מעבש טרק אנ עצור נפשך אם עלו שגית שבת ראש וח ך ח ר רקב לואמר

 שראל מ אחד יאבר שלא על מקהל אנ לב ובשמחת נפשי בגלת ע רכש 1 לפנאמר
 כיס ושעו כלבי אלו ולא וכליס אף אלא כלנד אלו ולא ע מוש אר כלנו מחסולא
 על מקנל אנ בכך רוצר אנ כבך כדם נברא ולא לדכראו רדעת על שעלתר לסאלא
 שנכפף ער צוארו על לו ם תותנ ברזל של קורות ם א מב כא רוד שכן שבוע כווכו

 רא וכמד כח ירא כמד ע רגש ו לפנ אמר למרוס קולו ועולר ובוכי צועק ורואקומתו
 בש כ"כ( ם ל עתד ואומר גוכד רור ר רשער אותר על וכו נשמתי רא כמררוח

 מ מששת ך על קבלת ככר צרק משח אסרים ר דקב לו אומר דשעד באותו כחכחרש
 את ורחריב דרשע נבוכדנצר שעלר ום שם של נצער שלך צער רא עכבתו תבראש

 לכסא דכנסח שלא ראש וחח חיך ראויות ן לב בג את ורגלך ריכל אח ושרף תכ
 כפסיקתא ר עכל וכושלי

ארוב
 אח-

 ם ותחנונ כנב שאג א כלב וידאג ככד זאת קורא או שומע ורבייד
 על ברזל של רקורות נותרם אשר מסרח תכל שטת ראלו ם בם בפרט ירבדותשובר
 נו מתאות נשיג לא ך וא ואכוי אף עונוודנו כשכיל דמשק מלך של רקדושראשו
 רי"נ רף הקרל פ כזוד"ק מבואר )וכן עונותיך כ נ יסבול צדקנו משיח אשד נווחטאת
 ו-כול גש כר רוי לא יישראל ובאבין מרעק לכל על נטיל צדקנו ח רמש ראלמלאע"א
 על מבורדת רתשובד ובזר עי"ש( וגו נשא רוא תליינו אבן ר דר יסורירון סבללס

 צער על ודתעורדות דמע י לררכ שלא כזר באכזריות רנר יסור פחו מ כ גנזשאלר
 ונזעק נבכר יפ על ואדד אר ע מפוגע מחולל שרוא צדקנו משיח חפורי דשכערגלות



 שפיריןאגרותר,
קמח

 א ע מ,גקאטש ח תרם בעומר ג י ג ה:

 וכל ד גג מדאל ושים רא וסופר תנם בק ף החר דרבכבוד
 ופי די דאנצינערקראן אברהם מ וב ם ק דותגג
 בבוקר ום וה מה שי שבע כסו בבת ת ה ולא יבאן מכתבודגענ
 מרא דרשב דהלולא ומא לכבוד ד מ בו יהש ואמרת ת יב באתהשכה
 מ וברחם בחסד מדות נ קדשא קנא הד כח נו ע' תעורר ש ר ה ו קדאה
 ר כת בראותי תמרתי שטאיוסקווא ס"ת פירור ש ם רנה ד עתביש
 י זצ ק ש ם מהר רביון ח ובשו ם אחרוג בספר הרבה ראה ובודא גרוי חת
ך תחו גוע  כת הוא ( תש עשאר ש ס אוח בחיק שם )ע הרבד סו 

 ארטדדאקסען בשם ם הנקרא ם רא 'ה יהתחבר רצתה שיא גתה במדדעה
 לנפרדו אזמארן" עז במד הקרה בגמום נם דדתוהק בענג כח יחםיש

 צורכי עצמת צורב לבקש ולא מיסורו לדציו כר בחשוכר תשיב כוחזו ככלמרד
 קודם עוד סיזו כל עלו קבל רוא אשר צדקם משח מר לדתאנזר מכל ואךמפנעח
 ל כנ 1 על שרושמו ברזל של בקורות ם דרכ ר כעתות סוכלם רוא ו ועבש רעולםכריאת
 וצרכוו צערם לסלק רק עצר ואן כערס כ כ יםטכול נם" ואנהם משח חבלכשמת
 ראש שעל כחל קץת תחת ראשם לשם אחד בלב אחר כאש א פר נו על ויבל למ

 מ " נ קיטי 1 יםחט
ר "% נ  שע" ' ע טךו ,י, ממ 1 ת התם שטי 

 מ ראש ס לרכנ כאמת דם ככל עצממ על לקבל נא ודתיצבו עמדו אחתארוב
 נבא ונזר סד של כתשונד תשזנ סזד'ם ד מאזע קח ל נד משיח של דברתן קורתתחח

 נו אב לכץ כנס דממילם רמסמם כל ולרסר סג וכתא בה לשוב דנרצרלתכלת
 של גרי שטר קי כיש לשמת שמכר שמר תקשח תת וצק כעת מר םשבשם
 ש ח כ כ שימדדגא,ר

 ורי
 שמר לקי לכס ממת חךם שם ,מח עקב קמל ל

 בכל אחב את דמכם ורתמי שתאם בם שלטו ,לא עשי י ידם אן( אז בךדלז
 ל עב יצילמ ד י( כצוד חמלך כל ופורעכר

 דוקן גלוח לאסור אברדם זקן במטס קונטרסט כמר ס רדפ רוא מווארשאא(
 ג( תו-ע תארשא ת ושו ם ש ות שספי כחלק נרפס רלז ורטכהכ םכמכפרי

 ודנ-
 רבא הנן שטאטוסקויא מקרל א רב ז ע נ דש 1 ס ר תדם משנת וסף ףלקט עבמכ
 דר דמעמד ונרקים דקולות דנם דכחשת לכמו זוח מ דברי דרור כ אשר א ממחכרשם
 עפרא ל( ר כפאנסאדא רק י כ ואומר ם רשם מן מ רנכיא נבואות דכחשח וכןסיג

 שאר נועל שטאטוסקתא מדו ששאל רשאלד על נו רכ השובח סוכם ז ועלפום
 שן עי ח מ סי כ ח א מנת ת בשו ע כדפכמכעניגפ
 ארו ד מלאך אמר מרח אורו דפסתי בשלח פ ושלום כתיים ישו לשון זדם(
 אלו כפל על פלא עוכר כל מנכוזיס ר לעזרת ר לעזרת כחו לא כ ושבארור
 ללחום ם סחבק שאינס אותן על קא שזדו ירזע דנד גי ל ר פ ב ד לעזית כותדת



ייא שפיריןפגרות
 ם ק וסחז ם נאגד הם הם מעש במחשך דשמאמוסקווא ואת ם( הכופרמן

 נם )שא ם" ממוצע כמז זה בשם נקראו ם יפנ ורק )נעיאגעח ם הכופר'קרל
 ואת ח14 את גם נתש בסד י ז ם רגאונ אסרו כ ע מזב( עמיר ולא 0רע מור'א

 נחנו שבמד ם האחרוג תשו בכי וכן 4 כש שפדם בקדי ב ושן םהמור

 דבר עי עוד לעורר י ש ש )בהנדפם( שכתבת מד רז ,באר ש מגם
 תשת ם נהמש

- 

 1 ש טשת ת דא התר כ 4 ן אס -- בקמטם ם דע
 ההם ן לע כפרס כעת ך יהאר לצ וקשה בהם ;בר סד הם בדברממש

 מתשו ש ומ שלהם פשש בדבר ש כ זכר קא עת וקשה הם בדבר הפעםעי
 עהו אוד שז -- את ער ט א הראשה מכתבו כ כחגש אדע לא אהרשב
 ראפערדאם אבדק נ9 רטטעד דר מההם מכתב עג חג כ דברע מתבחת
 ר סח )בכסף מכתבו בשול 4 וב דו בהא'לאבד ה רא רבמם ראשוזא

  הרמע הכגת )עד וסף כדבר מ"ט סיבר כ עת שש"חת ח"בהטבלא
 כל על ס"א מקן ל זצ מפאס ע ררם מת תסתת עתה נדפם ל( זצמפאת

 זחנדות

 רו ומה ת דוש ד ט שג ברוב ם ואס אקצר ם מ ה מרדתזמפנ
 יטפירא איעזרדרים

קטט
 עז מתקאפש ח תרס בהערתך ב הב

 מעלה אי% זכך הנגד ובק ף דחר הרב והבעיה קר ה דירכבי
  דאנצעערקראן  5ברהם ס המעלהתפארת

 ה-

 רא עט שריי שלחו דבל

 טאמגס(-

 טשילדחחכנ % שלש אשרש
 מד דל ק סררםש משו ותרע גרעפס( שי פשחמ% )עט חידדלשג

 דשטאטשקחא מקרלח על סד א לאסי ע שלפג דדי ק תר מער כחכרחשנעשר
 כגכורס ד לעורת נאו לא אשרר תו מרח אחץ זד מסעם)נאומאהן(

 דוא ראם כבזד אג חלש יאמר דגבור דעד"ד מפאת דגר וף -ל רזעתיס כפלאולם
 דרא ואס ד מלחמות ללחום בגבורם לעמוד אשי מ פסולר( מעור יאמד ס מ לצעיר
 אגשים ונגד למלחמה לצאת אובל ואק. בכר אני וחלש זקן רלא יאמר כשגיס כאכבר
 כראש לעמוד דמחגד ל"מ לצאת כ" או דעת ככס אק אם כ דתשובר באדכאלו

 לעירד ר לע"ח ורייגו ד רת באש שיצאו לאוהן וכע"פ כנתנ תתלעז רב"שדלוחמיס
 דלשק( כפל ואינו רעמן ומוכן מרריק )ושפיר בגבורם ר לעזרת ששיאו( )לאוהןולסייע
 יציצו ד בנ"ל מרוז אודו בבלל נוראי רמך בע"נ דלא תעשו לא זד גםואם

 בשו-ת חוכא אשר רתמרגד ודוא תרמ"ר( )פיעטרקע מפאר ע דרס תולדות כסג(
 נמגטוכד דקדלד אצל שמונח וטףרב!ץ



 שפיריןאגרותרינ
 יו כ תשובת חור א על תמה וא4 ז שלאח וגם הראשון מכתבוהגיענ

 מצאת ולא חפשת הדבר ובגוף כלל התפלא לא אז צד מכל טרוזת רובדע
 ולחוסר ה כת בדבר .נח יע ז זל א הרשב דבר סתרו שלא הגון אחר רוץת

 תספורת ב מךתר ר גו אם ששאר בייצגו ק נד כאשר כהוגו ם עולהנושא
 זקנו תספורת ע4 רק הכונה 1 דבר %פ זקנו יספר מותר אם י זהוזקגר
 או נהם מותר אם זקמ תמפזרת נקראות המה שכבר מזקט שערות נוה

 שוסו את וה ך להאר עת ן א זז" ראשו שערות שאר כמו 'שרפןצריך
 ארמון ן נבג נח תתז 1 ג זע ב ככלל ונחת בהרחבד בתורה והמת יזכהעגה

 ישועות ורוב ם וכס ם ברחם תלועי

 שמירא איעזרחיילן ח כיזע רז זסזק ת ושי
קנ

 סונקאמוי ב תרס קרא 1 פ ב ום רב
 עיא

 ונשגב ק צד ומנדוי מעוז דנדךף הנאון הרב ב ובר פחת בר נ דל
 ד אב אח( ס של דושינטקי צבי יוסף מרה ה פ ה ע ה סוערש

 י והגי חוסם ק דק טור
 רש ב הו חרפ ג הה ב חב נ ש ד ב נ ה תתעלם אי ומבשרך ם יקדננ

 הב בנו עם נוסע אשר קוני( הום ק אבד א ט של ם טיבו ט יצחק דש
 צ הדג ימר הרמתה שנתו בתוך לפסוד ח. ש משה ר אלם סרההמופיא

 ן אור. ער אנחן בר שיה" יהורה ם פע4 יעשות שוב פר לראות יה
 וזכות סב דם יי ס בכל עליו לחובה השגחתו ן ע לשום מטונו נא ימתכדק

 ולראות רה שהאד תורר ו4דנדל כטהרה תורד ידרנ"ן נו עי גןאבותימ
 א בב ותורהב שמו למען ש ת במלכוני עזים קוןבת

 ומכבדו דו מוק רבה באהבה דושתךםד
 שפירא אלעזרחיים

 שיק סדר"ם דלק של א וב ]הלמידו י"ל שראל רר לאביו ז תרכ בשנה נולדא(
 כ בפ כ ואח משרד דר וכש פאלאק שקיל רר הלאורס אבל כאלדאד ביושבת לסדולן

 טרדכי לבוש בעל דנאק של לחהגו י[ ]בז ונעשר ל ז סופר שבט בעל רגאוןבישיבת
 ם רא קרל אותו קבלו חרנ"ד בשנת ב( ק סי ל ועמש ברעואווא אבד"ק אז )שדז"ל

 שנח וכסוף חומס וכ"ט ק לאבד נחקגל א חרט בשנת המבד כד חסד לאב"דנאלחנטא
 ד אב לרב לא-י עלך נהרצ

 כעירי
 ראשי ורב אשכנזים לטקרלות ב חוב ירושלים

 ס תא מדרי-ץ שיזח וטח"ס חש"צ סוגות ערב נפטר כאי ד"רר-ה דדותל
 נובן מאל חרא ד דגמו חתן ]טרד ססזטשיז אבד-ק דוד מרדכ ר דגטו של גסנ(
 ער ט תרכ בשוה תלד דראכיטש אבד"ק מן נ אלעזר ברגסו"ו צאי נחוםבדגמרר



ייג שפיריןאגרות
קנא

 א יע מעקאטש ב חרפ ארצי אי כי יסדר ר טס הב

 ובו דגאון הרב מקבציאי פעוים רב ישראי וידיד חביבי נ ידיכבוד
 סשוכח

 כאור א חובב ק באה עמנו בני בעד רבד בתודד דנני בארבד האחדשת
 וכן ובו ג רד ידידים ייהניד

 בני בחיי ט יאויש וכר דרבנות כסא על ג דרדר ט מז בברכת דנניועתד
 בית וכבנין בקרוב ונזכה טרורה א ביר שהרר תורה ן וידרבי רויחיומזוני

 דמיטב מיפי ובכי ב י כמותו ונטיעותיו מעיו צאצאי פרי ויעשה ויגדיהבחירד
 ודא זד גבן נדיג לא כי כר עד כתבתי 4א ואשר דירן בסהרה צ ביאגעד

 כ אם וכיוצא שנתטנד .רב ,טדויכז זולת כזד ע וי הקדזש,מ טאבות'יראית,
 ב' נדרש ות 4ר ן דעתי בנייי זר נרינ ששמעת כפ אך ברכתם דשיבוירם
 באת כאשר רמזג יחסר יא כ ע שנתמנה 'רב רסמיך רב ברכת 'דפיץשואי
 ע " נ מרסבד ד ע למכתבי נמפל אכבררך

 הבץ אם ידעתי יא זא ברם ממק תלמידץ בשיחות דגדגת כאשרהנד
 ורדת עשתד חפיתי כאשר י בעד בקאריסבאד יו רבטתתי אשר כירדבריס
 יטיבד נתעברד כאשר ע( וי ט דבעש מתימידי מקובית אצליט )דדרך יבעה
 'שעבר ע4 הודאה בדרך במכתבו בחשאי יהודיעמ צריך הי תחי ררבניתזו

 מבחוץ זאת טדע כי תמדתי ז וע ק וש 'טובך שיוגמר דעתידח ע4ובקשה
 צ ידידושתו בזד אז שדברת מה יזכור ואולי ט בש עינו הוד 4א נוכדרר
 א בב אריא' בבנין ישראי כישועת ומצפד ינדויתו בישועתו חפץ רבדבאדבר

 שפירא איעזרחיים

 שקאלץ כס דד ר רמלחטר ואתר קוב דוס ק ואכר רר ר רראשונד דעךלטמלחמם
 ר ד תש-ד זן ס ש עקד )דרגוכאונבוואר

 ח מבס " צדיק אם כי ל ז ם ק צר משם א שדב וירא פ ויילומ ים ח כס עא(
 ועיי עכ"ד ח"ו וקטרוג ד ע גרוס שלא בוץ בעוד דרבד ק רחז רדבר טרסט אלישוער
 כ"ג( אות )ח"כ כר-תעוד

 ודוכם עצום כמר ט דבעש רכנו מתלמיד באורך ש מ ב אות א ח ר"ת ועיכ(
 ט אות ששק ים מאמר וכשע ש ע ו ח דעוזוח טריכ חעבכו ושלא נו אסלותשיקובל

 יובן( ובזד ר)ר
 מ"ע מלובלץ דחחר רקרוש ט רב בשם שמעת ( )אוח מד"ק בד"ת רכינו ל זג(

 לדלאר רש" יעדר כן עוד אמרו רעמן זר בשר ר כרוך שאוטוימ דבר ככל צריכץכי
 תיכף לדיות יריך רק דעבר על רק כשמברך ריצרד מעינ ופוסק כמעמיד ד"זלחל"כ



 ששיריןאגרותריד
 פטרות יען בזד ך מזד דגג ז עב בפשיטות כסוכן דיו דמכתב יהצניענא

 טעמים טכמד יכו 'ק 'יסך ז41א באמת 4טובר נ כדרר את יעצתי כאוררוחי
 אצים מ'בזא 4מטע עצתיו אנכי כי ידם סיפר כי פיסעתי שם כרעתירנר

 ואמר כמובן ,יראיו ר בסוד ג יהדר שנאמר ר ע אז ותמרתי מגמתםוכיצא
 ע"י תרעומתם לי וימד א שונא אפי כעיניך ימעט אירחבם

דני בטוקדם יתשוברהמחכר
קבב

 יעא מתקאטש תרצב א"י ב ג עםבד
 מוטת עושה וחרד ירא ~הנחמד דאדוב הגעיה הרופא יקדתכטד
 ב"ו חוב ק בעיה 1 הי וואי14ך דר משה מר בנשוסץ שכתרבעסה

 את 'חזק טופז במדח זיענני 4פלז קראתי א פעם כמד זד רן ראחדש
 ועתד א שייט דוויק שאוי ס חי ר מרן ביים -מק ראש ק דם דגדגימכדו
 חסד רב להגדי" 'רוסיף שיאבד בבודו רום את יחיות באדבד פעטיםבאת
 ונשגב צדיק נפש ע. 'רחם דמרן רהו'ים בכית המונח א שייט דג" ק דגרעם

 עי ולהשגיח שם ורפואתו חינו צרכי בהחזקת חנם במתנת ויחננוכמוהו
 ה מעם שלימד חד ומשכורתו פעיו ר וישים שיו ה בביר פקיחאבעינא
 ש"א וירפאות וימעד יתמוך "שער אק עד רבה הטצוד כי ישרתםאלקי
 ש ברפ ירפאדו ת דשי טאוד הוא קדוש כי ע ים צדיק אותו 5עמ'ק

 א,אוימשמ
 דראו וכבוד בארבי ם ריס כ4 סידידושו

 שזעירא איעזרחיים

קנג
 א יע מונקאטש ר תרצ שבס ז עםב"ו

 זעייג אשר מודרע ובו ח וי ויראך בתורך ג רמאד ררבבבור
 תובב"א ירוש4ים בתוככי א שייטמרגייות

 על מיד כקשד )ולא ד אח אודד רפעם שאמרד כלאר לזר ודרמז ד רעת על כקשרומיד
 רגם ע רר כוודע ברור"ק כולם שנאמרו ר עכר מלדת ותעמוד ב( כת כ עדעתיד
 על כיקשר ושלא כורד ד עשר דפעם כרווחו פ עכ וזבולון ששכר עוד כ אחשילרר

 כזד ליזרד צרכק ע"כ מלרח( ותעמוד כ כדכת זמן כאותו רושםרעתיד[

 1סק "עי ס י% דןב(-ייתישפו~סגינגיג



יי" שפיריןאגרות
 בין  סכסוכים אחד ישע כסה זה היות ד בת פנ' 3זה אחידאחדשחם

 ם ולהכר ירע כולם אנו או ממרחק ולאשר  תיבב הק בע כול.3ואנש
 בחרט ובכן זכו הזכא ומ ב הה מ סב ר ן יהב כות ר בדבר טעצם
 ד סו ד ר בתף ם ומופיג ם ד וחם ם ד ע ס נכבד שם אנש שנ זה תיתכ.

 שדסר חוב בערק כעת ח נ פאשקעם משה ומזה נ נד. פררושע
 תהא שלא כד )וש בם בןאח לשמץ נם בתרד בענןזה עצמםכנסו
 ד בכת בחרת דם עי ומצרף ס( ישר כמל א כ נא ד דב .ותא תפרטם
 ישסו כזע אנש שכן הדךד במשפם הני עם 'שב ש שי בתוריכבדו
 נא או תוצ הם טעטת שמק ואחר כם ,פג ט תר ש ם הצדד כלטעטת
 לסיד קש כן מכמרכם ההר את ן הד קב וכאשר ד כסטו מ חבכאשר זעני הזמן המקש יפ יאמתודטר התרה שודעפ צדק משפםמשתן
 ם וקשרר

 רבה דד בת פנו ואקדמד השיש יסק שכמו עי המשרד 'קביתא
 מח"ו 1 'טבועות מארבע ותר עבור ובגר ' יהתח תום סיב בב הכיולגמור

 יאבד משלשתן וחתום כתוב ד חח הפסק 'ט 'שיי המשפט גמר אחר דמ
 ס ושובט צד ישום כד שו כלת תחט כ בערשאקש

 קרוכד שועה י המצפה סם ד כי ט דושוד
 יטפירא אלעזרחיים

קנך
 לא מתקאפש חוצב נצבם ג וםכה

 איש ראש וכר מדע בעי שם אנש ם דמופלנ ג הרה כבודא.
 יפ אש קתעב האשכטיםברחלמער יקשית יעדמשל

 דמטב מי בס כוךמילו

אתדש

 ה-

 סכחג יהמצא .מחף מכם כסמו

 הרצ-

 הן קנ ס מדי פה
 כטד מכתב קרת ' גם בחרה תשעה ומכאן ר א בין ם ר דרב ד יתומ

 אשר תחעהסשרםובןתבטאת ענכס כאשר מנאמעלתכםםוםכח

 ע"ס גי מש"ל עץא(

 דני מ דרט(
 ל ז אתקמר דר של נט ם וזח נדר וש"נ הש"ח שגט ד של-ח

 ח מ סי ל מש עץ מסנוט ל ז פרץזד אר משד ירסו"ר שלוחתנו

 ררטנוח כדגר אוהו יישאלו ע"ד דנעו מטיב ו( קנ קרר ד )קנ ם מכתט רן אלוא(

ץ ישי 1" ו" ח 9'י" מ"י י ילךגמךג:7 ת  " אסי 



 שפיריןאגרותי,1
 בהר  נחלתו ת שאר ולטען יבדו יה בלה מצוה מלחסת ללחום4פנ.נם
 ס ושוכפ תעשון אשר בכל 14 תשב ולמען  רושלים כהקודש

 עיר ם רושי תוך כבתחלה ועצם 1 כבראשונה שופממ את ב שודיעת
 ב כ נו וקדוש צדקנו ח מש דוד בן את בב יגאויה ומכדחדלה

 שפירס  איעזרחיים
ינה

 יורא מונקאסש ב תרצ ם נצב ג ום רנ
 א כ ביויח סשה סרה ובו דספורסם החכם הרבכבוד

 צד סכל המרדות מרוב באתי עתה רק רחמים ב' ום מ למכתבבתשובה
 מ הכיף א סנש רק חח" 8ה שהאם ת רם מראש כ אכחד י"א ד  אגזהאסת

 מסע ת ה לא שבעצם ואם מב ה באר  בלשונו גב  מעלתי ב  וכמשכמרוברח
 ק מפד אמונם ר צ ע' אפשר ד בלפ

 יהסאבד"ק וגם שהגיענ ם המכתב ע' ונתאמת הדבר נודע כאשראכן
 אך כ דסחנוח, יכל והמאסף הקורא הוא מ כתבתם )ולא א" מ שלאונמואר
 לבא בבית עם לכבוש הגם משתופם ונבהרות העצרה נקרא דאמדהממעם
 להקהל נ רמבעה הבוייש א וגש ראשי ן כ שצר במקום בז צדדינובמפיגה
 ב תוב ם ירושל בתוככ ה ת ב מת פל ת שאר את י להצ נפשם עיויעמוד
 ותורחו ה בעד יקנא א ר הוד ב שב שמד ישחבעוד

 יסף שם היא כבוד תחד אל ובקהוים שש תבא אל בסודם אשרומ"בד
 זה א בתור כזה גדול דבר ימועצות כלל שוה נו וא נאמן ם הבם ן א ןרענ

 ס החרד יבבות עי תתקבל לא כטוה פה אם והחלמת ת צדד וחברהמפלגך
 עי "ת יבעזה עדף ת בשוא הית עב כ ל בהו בן בארץ בן תאםדאמ

 אעמודדמשמרת
 נץ הורוויטץ ]ר"2[ ררב עם מע"כ של דרכו ן אב ולא תסה אנ ותרוב

 ס וכתב חש"ו( סין ח ונפטר 1 תדם כמלו ט )מלר בא אגו סט)דל רא(
 בצוע" ועי חש"ו( ש )ת ירושלים ך חומות על וט כ( תרצ רושלים ן דנרוראעמודא
 רדומת( פרשת ע"ד 2 ח יישדאל דאועא מרש גס (וע י( ל )אוח דסצרים ממש

 וע"ב ג דדמכעד רבוללים רוא ריחק  רישיב עיקד אשו ודד,ן  או אמר כנינובז
 סובב ז וע ירושלקמ לעיד-ק רב דח גת כענק מ רעועל -גשש עם לדתייעץצו-כים
רמכתב
 לקמן עץ ר שוט כולל מם-א שדי -ד ר כד"א סלך אל ייסף מוד"ר דכאון רפאג(

 ד ערג ארםס



ייז שפיריןאגרדת
 הרנטת התממת ע"ד ז בפושר 'בא בסאריענבאד 1 חד שנדברת בעתאשר
 מפארראת הגאון הרב כמו ויר"א ס נד41 ם רבנ כמה ובמושב ב חוב ק הבע

 .ה אד( ט של ר מבאס הנאון והרב ב( מז דאר'יה הקאגצלי א וגש)ראש
 ע4 ף ולרום פר כ"ד אחר 4ך י 4מעשד הדס .תנא כפזי בתנא רוובפ

 ראש ו ר שהסר וכר הנאת הרב את ד ב ,יראי וכר נ הה את צ דדב
 וכל ואז מות בשי ד"צ הב רזף בצ ק באה צבאות ה כרם בעדהלוחמם

 עתה תם עש זאת פוא וא ד ואב ידב ובו הרב גברם ועל בראשם ותיה
 ן א זה ן בעג שקבעת ם הטכתב ובכל דעיקר את ח ויהנ הטפר אתיאחח
 והאמונה ק התוה בעד ם יקנא ם מומת ם נ ד מהתססת לסוזכר

 מאוד הדורשת והמתחות הקודש ר ע 'נב היא 1וטרתא לתא סואסן
 "עומת מיחסה נבור ל ח יאנש שראל נשבס ם 1.דוע ם חכם םיאנש

 רי( בעגה גה זפ עבר בכי ק אד את טמא. אשר ת ונ הצ המשרד רבנממשית
 תחבויה בררך א4 תם פג  ואשר 4 כנ מוקשר כויו כ רכל עי תשובהואבקש
 אתם או שויי אות' ך יהוי 1( 1ח וכו ן אם לפת תחשבנו האם 4 כנכזה
 ונבונים ם יחכם גודעתם היא ככה יהל)חל

 תוך תהיד ר ע ם רצעי ב כבתחם ועצנו ו כבראשונה שופטט ב שוה
 ם וח  ומבורכת מובר זפנה ט זבוח נ אגצב ב זגאולה שיעה ו טניה עםלמון
 םושוכם

 התשובה ומחכה בראו רז מזק ושלום כבוד ברנשהחותם

 שפירש אלעזרחיים

 חצר"ח( אדר ד כ )נפטר ל ז וועזעל ון צ כן ד רגמוד(

 אשר רוועד ר 1 רי דוא ה חצר אלול ג )נפטר ל י ט-מלכרם בפתל ד רגמור(
 מולל ח-תנדגוח דנדךח על ולפקד לסקר ט חרפ ון ס בחדש ח שומר כולל מאתנשלח
 ל( ז רטט פ מדדכ ור קל-ן דוד ור מנאואש פריינד אברדם ר ד מדוועדחכדים

 שכהוככ ר דארט רמדדים נאנ גדיל לב 11 א, מ רב ש מ ג תר? ק בד ועיו(
 שעמר ל יצ זאוענסעלד ח מדרי צ רגד דוא מעם מורם והר מ רב לדם שד םרישל

 אפם מכל ם רגדול כ ע כ שם ודסורחיס ונס דצ של דמשרד רבנ נגד ללחוםכחומר

 בו סב כאשר זקנתו לעת וגם כפרן ולעמוד גדר לגדור ומזד מגד כידיז תמכוארץ

 ד לבו כ כחו כשאריח בצדקו עמד רוא אכל שמד ם מדאגודי יחידים אקדתרלכון

  מתתבולות ם ומהעמל רמונטים רמו שט זווד וללז "ידים ד יחד אמנם לרטדי
 רק ביררשליס ר דארס לרב לרביא ורוי"ט ט רההא ארץ לוף כל  רגלם תחת לרסששרבוח
 אחרי גרר שרוא אותו י עד ודם שקרותם למסעלוח תחחם וכפוף כפות שידלס

 ידחס גם סנר רי הרוא ראמיח-ם לדחסו-ם כקודש משרת באמת שידי ולאלבבם
 בארץ בק שראל לכלל נוגע זר כ צדדית ספלגד שים כלת ק בעיד ד בשםיעמוד



 ששיריןאגרותריח
קנו

 א יע מזנקאמש נ תרצ צא ו לם ב וט רב

 וחסיד ח ת קורא ר אשר השרידים הם רופדים ד קדישא קריאאי
 היהדות עזיהן ועד ראש זכו ם ברור כוים אדומים כויםע'יץ

 יבורך סהי'ז יפ אי" א תנגב ק בעידהחרדית
 שר א סבא לפע'א נא אס עג דג נכון חשוון ז ס וס ט מכתבכםקרת
 גדד פור? מזל 'יחום ואת תעשה צבאות ה קנאת תא יאור 'כס ותכוחכם

 מן ם מופרש ם קדוש תם זד המהור ן וב הסמא ן ב י ויהבד ם ראיטונשגביי
 עם ו חד ואתם שמרו לא ותורתן דעו לא ד את אשר וספיגות כתות נ סכל
 אנ וקורא כנדניות ומה א ם רוזי ב נאוה התהיה ולתפארת ישם יהסג
 דבר בכי ויק-ם 'יעשות  למזמור נהית חב' עקב עסו ה חיק כ כםע4

 הקוהם טהרות ע' בא ד'טן שוב 'סיהגמום

 יטו שכתבה כות באר יז במנתב אמרה מ4ת כבר שתכם דר קריע
 ח ה כוירו סופר זע מקרוב זה נשיח העתקתו אשר א ומתרסם ן מצדחכם
 ות מרר ג ~ע' אשר שהר וו נ הרה ה ה המשארה נשדתכס וחד הס'א

 וד קקוואמט רק הענן תחק דדברס בדכפל לא תדרשט משםשעמא
 ברחובות ראד מ התורה קק 'רומם תעשץ אשר בכ4 ין תשב ,מעןעמכם
 עם כ' יראו ם רושי ב הקןש בהר ט טאבות המאישת אטטה נחיהנדר
 כס עי נקרא ה שם כהארץ

 ואעשר ת עש סהכא ואח שמד ד ר סע סדתם ואתם עסכם חלק ה1
 ונזכה שועד ד ויה ע בב ממש"( נ במס דטובד ודעתכם כרצינכםבער
 ם ושובט ב אנצב בב אמת עקב ת בג האמת וידתניות ות רג' ביןלק

 ם ם ה כל ם דושו ד ו וטכבדכס רכםתוק

 שפירגד איעזרחיים

 ולא ח רפרט עתם ובג ונצחונותם ומשסחחמ עצמם טובח ם רורש רק ורמר ל ב"ווכץ
 ג( תרצ )טד-ק ק עכר לסדו לר בלח וח לר שצו-כד ושכשתר אטובח

 משרנפכדתהטאוחו(כמכולהשלםעדקזיבבאא(עדמסנע
 בדושעטת בשם סו שדדת מד על תמד ועב-1 ומקץ רמאמץ א ח ת כשם מ"ש לר

 משיח בא ש בשביל ז סם חר כולנו רם על קבלו אס לדשומעים אומן אסווהשאלת
 אם לבב רצר מאוד כי ורגע לזד ממקור ל דנ ושאל תמד ררוא כיוס כ-ט נוצדק

 ש ת ואחרוחו מלכותו כבוד קרהגלר נ למם סוט כרצון וחו מ נפז וירגיש כץ לאבלבבו
 רוא ר טח ש מ ובחמת - קולטסו פלטד שב שדסופר גול פ מחשבת עוד שחשבעד
 ארשום ז עב - ת-ש דכורא לארבה ונרצר אסח לב של קולמוס ולא קולמוסו טתפל



ייפ שפיריןאגרות

 ערות ע ז ג רכשככד דגאון של בספרו מביארים דדכריס בקורר נתשו דנויםוצח
 בלבו לומר ש א כל כ וח ל וז 1 ובו צמח ואח רושלים ול ר כר א ררוש א )חדבש
 ורחזרת ון צ ן בבג לראות כדא אנ ן א ואם שמך קדושת על נפש מוסר ר רר ערכש

 ח ורצם ם רושל כנין אפ רואות ד לא ר וע שמך קדושת על אמות רוד ת במלכות

 חודך על ם דסובל בגולר ונטושים ם רעלוב כניך על ותרחם שמך תקדש למען דודקרן
 דם על שקבלו ע וי דקרושים ורכות מאכוח שמעת וכן ד עכל כרכים שמךומקרשים

 שמעת שלמר שם כעל ק מפר ע ז ק דגר ר אאזמו לגרם ך עב ותר )ועודכסאח
 מקבל רוא כ ם דקדוש ו כור ד מחק כתוך ש מאג ם לרם ונשמע קרשו מפד נעור מנ
 בשביל רק קטנות ורצועות כות חח גופו לחתוך ל[ )ר ם ונורא ס גרול סורים כ למות 1על

 צריק לאותו רו ומב תודעו דשומע ראש שערות ותסמר צדקנו ר מש מיד ב כשיבא
 ל דג דבש דיערות לדברי ם וסמוכ מוכן ורוא ל כנ ח דבר לשמוע מצוד ובודאאמת(
 נו אלק שבוא ד ל ז רש כפ מפורש ושם אחד וגו ישראל בשמע רוא ש כק נ רמסכי

 וגו עמים אל אדפוך אז כ שנא אחד ד ות לד עתין רוא ז עע שומות צלק הלאעהר
 ד  17712 ד אח על כזר נ מס גנח נו שא מ לא ומס ד עכל אחד ושמו אחדד

 אחדותו על נ סס לו ן א כ א ל ז רש רקדוש מלשון כגז כ אגצכ בב ר לעת רקנתגלר
 צרכן ז וע שנוא ום ככל לו אחכר דוא מרם שא געקרס בג ר אח וגם שת
 ל ואכמ כער רובתי נכמר עוד מזד וכחכת נמס

 ד ושת עריות לו ג ז ע ס רכר שלשד על וק כים מחו ן א נ כמס גא מרובאמת

 )וע ל ז אסאד מרר" כתשו ן ע כזד ראחרונם גדול יערו יבכר שכת עלולא
 ד ושפ ע מג יתד רא חם שכת רדלא ( דוכת כממד ועוד ר ע ס א ח א במנחבדברינו

 דמחלל דנעשר ( כ )ס ר ו נ גן כרלסק ז כע ל רא דם דשבת תנא כדא ק דפסק וןכ
 דלמרו כ גזר רזרו וח דשנת נער נ מס צ א ולמר כולד רחורד לכל מומר לבדשבת
 שכתן )מנחת דור כס ל מרארין ש מ לכאורר ותר עוד קשר באמח אמנם כש"סמקרא'
 דיגי שבת קדושת על ודלא נ מס אז עצמו על לקבל שמך את קדישו מגוחחםועל
 אולם דת( על ר לרעב נתבחן נו א )אם ל דנ דברים לג רק מס"נ א"צ לחללושלא
 אורבו ירעב כמו לו רוא לזכות צ שא רכר על גם ג למס שדוצר רחסיד דבאמח מלק

 כן רוא ודא גמור כישראל אכל נ כ ן לעג ס דרכ נפרשח מ"ש ועתן ררמב-םוכמ"ש
 ר ארבת בקרנו כוער אם נפשו למסור ומצוד סוחר כ מחף נו נשא חסירוח ממרתוגם

 ד רקב כ רמררש בשם גר( דחג א ~בפ רתום ש מ ונהרע קימח לער ושמונחוחרדתו
 ממילא מובן כ וע חד ורכל כלעדם אץ כ ז וע ן סעיד רשלשד אלו ושדאלורשבח
 נ במס רגאולר על כהפלחו כשמעוררים וגם וצא כ וכן ק ש רח שם בער כאדבר נדמם
 שוס וכל לא וממילא ככר על נפקדנו מסרנו כבר כ נו לעצם נגייד שוס לנו ן אאו

 שתא כנ כ אפ ק כתהוד דכונד ל י וזרו ל זד נו עונות ל בשב נו תפלח לעכבמקטרג
 כ ובסרט גלותא מן לד פרקינו נ( במס )דינו אוח כדקא ובהא כח רררין אחרא

 כמו לרוז ח דא כא וחג שוב )כל ן מטע רקאלאנ תנועת כעת עתד רוא ביאגצנ"כאמונת

 רח בל ננ ם רב דמה אשד ותושב א לבג ולדתחנר רדת על ד לרעבבנתכוץ

 ש מב דמסאנ ערקתא על אפ זר על נ מט שצריכין ארצי אח ותסמאו ותבאו שוכש
 כ אגצכ כב ר ש אחד ד נ" ש ית מציאתו תת אם אמונח רראש ער כזד רכוללכדבר
 דנכדים מן ותר מכנ ד( )כעוד דם ודאמונד דרת על ר לרעכ ם ורמסיח ם דמינואשר

 דרוש ש ק )כונת ל לןאריז כ כשעד עיי כשגצכ"כ על דמס"נ על לעיל ש מורנר



 ששיריןאגרותרם
קנז

 א ע מתקאטש ר תרצ שופמים נ ום י איר הב

 הוא תורה בן כ כר נ מכתבו מבזתי אך אדעהו ולא אכנדואדסרו
 אפרגא ה סו ונד להמופלא תורה שי הדת כבוד ספג ב אשע"כ

 דו( טת חת )כך אוננארן 4יד גי טענדלאוויפשא(פייביץ

 ן ד יחעורך 'כתוב ובקשתו זן חב עוז כמכתב הארוכה שאיתו גרברהנה
 בבת מ ה ם כלא יערב ם שרוצ ננד מלמחות ח נ ,ט א ר ו תורה בןשהוא
 ם הנגר וישובות הכטות זרות תעריבזת בל דמה אשר ם רא ה גג" שיספר
- וכר הם 4שודערבו  דאגא לזרעא ל חם 

 אבורי
 )בעל ע ז שראי שי ורבן

 ללחום לגם עוד עומד אשר כזה א"2 וי( ח ח להד או ליועץ עוד תשובה(דרכ
 ועסגו( עסו ה )יה כדורנו ר כשזד קם תלאוכזת גארץ י דג דהערונזתננד
 קביה .אדרבר זאת טעשית ל לה חל בזד שנבגדו גודעות ם סב ו מזה נוחש
 ם הנוט כ ובנסין בבחינה בפראקצי"ע לדעת מכחי ועוד ע ז נו מאבות אה

 בהם ק דתוה יכל הרעו עוד תעשה לעשרת כזה תערדבות בדרך ם.הולכ
 בפ4.נחא ב[ ע ח ןכ ה בר 4 אחז וכבר ישראל זרע דורית כי וע4ו'דורותם

 השו שלא הופיע כר ם ברטב גן ופסק א במתן ד מתן כשגתערכ דר" אדר
 בזח ץ להמל יש נ ור דך ב מעשת ת עש לא נתת דכשיא משום א מתןרק

 קוי כח 1ענ לעשוח 'כולץ אק ר בעוד נו בזמנ עתד אך ל ח ובו אמנם ר בד (ו
 בד לס כאוח דאדמ על רנאות ודצרומ דרעומ דוב ונמעט מהארך רקץ זז נר ולטלמעלד

 ע" נ לב ככל דשם קידוש על נפשם שנמסור כמר נזר קון ח קצח ש ז עב אמנם11

 לרמצים ששנו מסירת ע" דנד לדטליא ער ודרשעמ ט מע שום נ% אץ אםכן
 עומת מתכפרים אז מרצוני רכללי נ מם ' ע אם ומעחר ד עכל וכו עונותינומתכפרים

 וכמ"ש נ( נשער לזר כסמוך מקודם )ע-"ש ב כיאגצב כום וע דנלוח אריכותשרם
 יכנודע מעויהידם דחשובר ע אלא ם דנאל שראל שאץ תשוכר( )כדל םררמכ
 רנרצד רמטרד ח תכל שזדו אנצב"ב כ על באמת כמחשבתנו רוא נ רמס אס שומב

וכטוכן

 עם יצטרכו אם לבי דאבד ומאוד עוד שחכם לחכם ותן פרקים ראשי רקוכתכתי
 ככר מ-ש דכרימ נכונים ואשר כזד ב א ללמוד לרתחיל כמו ק שכאר ם גדול חת

 ד נעיר ותר ב ר"ל רגע"ד מדחנברות רי כ אות ו ]ח ד"ח כח ברפם כבר ונם דלכח

 א' דיתייבא)צבניטונסס
 ייארך יע" נח נ

 רשל כספוילר רכרלל ונם נ כרזקלץ ודעת תורד ורמחיבחא בד דיש סנדל רא(
 שמם ב ס כן חש"" אלול נ ח של שנםררכר

 עוד ש מ [ כשח ]ד"ר מיהי פ בנים במפארת עיד ועי ר בדג ט רם ס ש עמב(



י"א שפיריןאגרות

 אנום בם על עיד המושל רות אםדגם
 עפ-

 דא עב רד גז ל ק רר וגז חוק
 ולערב יהרוס עוד בחדש,ת ם ד ב מעשה עשה לא יד ם ב טרם ונםרבטיא

 בתורתו עור ם ק רמהז נחית. ת שאר ע. רחם רטוב ור ת ת בכת נם מזר
 כטד ימען תש איו צפט בצפת כאגצבב עד זרעם מפ תטכהלא

 עפ מ דעת הוא לן בקרוב ט וגאי מ ע וש בב תורת, שםאמוטז
 ז"ע ט ירמת ט מאבות שקבים אמת ודרך רההת

 כבד עי חסת הן ורא ימעשה ארחק צחק ר כת ש מ ר הזבעיר
 בתסכתם נם ום ה כי וכעות רואות ט נ וע ;ל שמ שירא ף ז ל הנדמון

 ורא תוה ש. תר לאט סתום בהם אן טמר העאם בנס מהרע"כתתם
 עי לשנה הרבה ם טעם .נם 'דבר ער ב1 ' 11 ד עדת את לנדימפרט
 ימרחץ עוד ענו הנ הזה והמכתב ך לדאר עת ן א אך זח במכתבהנפסק
 עתד עד ואחר בראה וא כטת טרחת ימפנ רפד( )סדפאסטטישטש
 מ ככ"י כ ג סר רע אי כ עי תאחר בבי לעבד ת רצ יא ת לבתבוא
 עוד נתכם במד גם אוי ומצאו עב( נד )בשבת שאחזי ימחות כחמיש
 ם דמתפרצ גן חח-ו ו התיר בדר ק, חז ש קיא ד אשר ם ד שר זהא

 ם חיכם מ כוח בברכתאחתה
 'טפירא אלעזרחטם

קנח
 ידגל( שנומכתב

 לא טקאטש תרצו שנ פסח וחדבה

 בתא וטת ת ת ממ4 יסדם מפלגם ם .תחמד ם הקרכמד
 בכ9 ב באנציו עד עד ם שובס הע ודעתןןתורה

 נו בור בח ן יע תוכננו הנה ובו התפיה נוסח לשנות אם שאלתלםיד
 ספרד נוסח מ )א שזהו הים ספרד לנוסח כ א( סי א )ח אלעזר מנחתשרת

 לשטת סותר ל האריז נו סרב הכולי שער נוסח רק ( ומורקהשפאנאי
 נוסח טמר מאטרות חמשה בורנו בח וע גו מ ב וא א כ בווכהתפיר
 מאמרות חכינה בח )כמבואר י ז מהאר המבורר ממסח נם אם אךהתפלה
 ניהם( ב ש ם קטנ ם ט ש רק )אשר ד4 א התג הרב לנוסח לוגמת שתרכנו(
 ב לחש חפצי ן אבזה

 לפ הנה דל א להתנ ס אמר לקוט ק סח ת בת ם הנער עם ללינורואם
 ם ומטהר ס נ לע ן קיוי הטה נ בז ששונה הסליד עם 'התקוטט ן אדעת
 ז"ע ק ואכוה ט רבות מפ מקובינ וכאשר ראיה צ א ודספורמם והגפורהלב
 תחנכו אז דרכם לפ גם להב בזה ן ומב חכם המלסר אס וע בת ם לנערוגם
 אשר קא באמער ובפרט גדול תועלת ות לד ויוכל הש9 ואמונת רגען ב ץע



 ששיריןאגרותיטב
 בעה שראי מ נפשות ררבד כדצי וכל ר* והמנות דדפקרותנבר

 יענן ת4א בהא הא כ *השב חפצ וא, צ א רשאיות בשארעב
 4 ור כמוכן ח ד ע4 יעבור או ת ד ום 4ק רוא אם אדא בזדכ

 בענ4א ב אנצב בב 'אורד יד מאפ אי וצ 1 תורתו מור 41 ום בק וו עזרזה
 ם ושובט ב קרובזמן

 "שפירס ושיעזרחיים
קנם

 א ע מתקאטיט תעזר אדרה הבד

 הרב מקבדאל פעמם רב "טראל ודיך כיבב חבב ד"נכבז
 ה ראת ב לתורה ם פעי טרב"ן ש 1 יהדס ומגדי מעת הגחיהשון
 -- נאלאנטא אבדקד אק מ שי בוקפבוים יהושע מיהמהורה

 סמוכם

 כילת שטחתו ראש על סבא מלא בברכת בס אש לו וברך מחתברך
 1 ח ש ג עב מ" של ב התו החתןגע

 תץי
 ון הפד עם מכתבו

 רצ-

 אהבה
 ס רוש הפ בכל פה עלה ות יז הש יעדר מרשה בברכה בת"טבהוחם

 ב וב ח ו מ נחת דור ו ומשלחת רבה בשעה ה" 1 הקדחתם מ אברמב"
 במהרה תורה ן לחרב ותכה ם בכם ם דים כ% ר ראת ב תדההבתורה
 ע סשס מבשר בבוא ב מסב קרי ם חשי בשמחת ם 4מ" משע ק דממהרה
 א בב זהמצשלש

 ק בחת מקרו ואשר דרשה דוק *שטח דע ם הקשש אטת כסוגרצ
 בזה רצוף 'פויח והננ זכו ובזבץ ידבו ורבן ו ? אמור זפ ע"א פ קם ויצאנפ
 1 ה להההק דרישה ידור, דץ'ארא

 שמירא איעזרח"כ מהע -ר י=דח"

 ץ רדום אצל לדמר וי וזחו בצע שסף רר לאמו חרלץ כשח בפאפא עללא(
 בפאפא דיס"ז שר הים מ מ מאר ס וכקדסח"ס ל ז ראפמאן וסף משד דדגמו
 אתסדארף אכד"ק ל וצ ג"כ ,כמואל דגטו"ד ר יטוכרק רבו ק( עז בטיקח"סואח"כ
 תר"ס בשם שן עת לחץ רחקשרחע נחל יארז במכתם שהמל ועלית בסףעף
 חים ס רמ"ח של כע אתושא

 מא-

 יין שלחץ על סטז וה מאיעל כלאך
 תם חששר ררכ בעל לתעו לנסת רען רחסיזת רעלם לדבר תר ומשםשנם
 ששנת מאגשדאדף ק לאבר תר"ע כשם פגמן דתחד דעת ועמים מסעת ססמ בלק

 בצחעע מפיסם ר עמא לגאליפע
 ח-

 רחן תלטש-ם ~דעסיר נחלר בד יש לו
 ח כ ררטע פר אור ספר סאתו ויסס ח"ד ר תש =ק ו נ ש יקדרוג



 שפיריןאגרות

 עא מונקאטש תרופא פ ק 8 ה וםבה
 איש ם עדן טוכם ם רא ו ם תורנ ס ד הננ ם ראיופ קרתכבוד

 ס שובט רעטג ק דק אנש דע בזרך מדללוכפ

 גם חצות פג עי צות גם' ולבא העצות 'פזר דדכ זה ן א הן האחדש
 וצא וב ן ד או הרב מהות עי קרלר זה מא שאיונ אם ,זית נחיצות נבעג
 לבקשכם והננ נדרשת הפעם אסנת הכבד מפג ב אש אז לקבל משרוצ
 בם דמחג נ דר יאשר דמדובר  שמעת רנה כ טובתכם  ולמען ותחןבעתר
 'רב יקבי וברצונכם  יטובד  שם  שנתקגי צא  סענ יק  ריו זד סמכ נרכבר
 הנאון הרג ק צד יאותו בו נ מ בוקסבו וסף אי ח ס וכ. הרבוסירה

 יבם ואת מאוה ה1נ ע"כ  גאיאנטא ק אבד א ט ש4 ם גוקסבו טהריהטפורסם
 ונחת בו וזכו לטובה זאת יה ולמענכם עצת בעד יוגד י קו שתחוומקוה
 בג ויהנות ד דרכ ימד הנד ראתו 1 תורתו וכיבד בעה" כזה באישתנחתו
 לטובך בלבם ו'קבוע א ר ש' ותבונה הדעת מעחות בס אתם 'לךאדם

 ותתעננו 4קיל ותשסעו גאלאנטא אבודק ובו המפורמם הגאון ד"נ 1 אבמאת
 ב אנצב ב עד כלס אתט ס חטכם כס נ עג בכל ח "צי כם נפשותבדשן

 רכם שוק ם דושתוד
 יטפירא איעזרחיים

קמא
נח

 קלי רבם על  דעתו שסחובכאלחתת נח דסד רתצר בענןבחהמ
 תו רוד לרת כלי מגע  ור ן 'יא בשגגי או בזדון  חייבו זלהם

 יע יס אסו דההק עפ נ קי במחם להשמק מחוב ע א מצאתלק
 טפ רפקר כש "טראל ואפקום והמנם הצןם כח לבא דה בלבאפם
 הב"ר התורה סדרך ומדה סורר ק שלדם דאמ כקאנר דו דעמ"אשר
 מעת תצא שמשם נטמזום שע בהעברא כנ יד את ומדחדממת
 מ  מאבות הסורשה  והאסונה ק ותוה ועי מ21חו ועל ה על קורסותואט

 ממיט פ בססנ  ולמחות בפרץ לעמוד א כ ב סחו ז וע דיע ב  ו"עורבות"מ

 או הפארלאסענמ רת בכח דעתם "תחוו זקן ועד מנער ואיטה 'ט אוכי
 ד ם  ומתנ רד עב עובר ד ל ם מסיע הם ל דג ת ת הצ מטע ל עלהם"ם

 חאת התוה דבר את קם לא  אשר ארי  בתרח כועב זה ודברלפחמרם
 ו ח דרבע  וליותא אש בנחית כווה אל  יעצמו א כמא

 סושבום אט כ עתה כן כמאז דעת ן רע הכי סק השפ  טן נח קרובע
 עפ-ועחך"ם

 ח סדך שר ראש כ ען 1 ר הע שטם את דרשי ם לק השרה



 שמיריןאגרות,סד
 להפארלאטענמ ובו פסע ל כעד ו וטאוו רצונו  יכו הנכבר  האדון רוס()קארפ
 ובמרם ח"ו ש אנ טבל אבקש וככח תזועו לא נ ט ובו ום ב וואהלעןומענאמ

 הקהיות העמדות מובות ויעשה עשה בראשם וכו סטער נ והם הממשיהכ
 אשר יובות ועוד הלוואות נדע0 נעם דער )סאטרוננ הם חובות ושילטאהב
 ועם עמנו חסד יעשות לבבם מה חיל לעשות כח הצתן ת והש פה באר ןא
 מוב ברכת 1 על ותבא ונעם ויחשומע ביאגצב"א עד ט תורתדת

 ל"א מונקאטש תרצ"ה 'סב ה כאור
 שפירגד איעזרחיים

 עיקר זהו ורק בשם שלחו אם כתב או רפום דבר לשוס להאטין שיאליזהח
 חנק ממשא די התימת תעיד אחורבנ"י

קסם
 הדא מתקאמש ה חרפ אדר ח אדר ג יום רב

 ק ות ה ראת אתר השטן כתוה המחלג ז המוכ עגם מלצתקרב

 " סאמסאר וטעהקבק מוטחה להולל מלמד נ9 פריעדטאן חזם סדהוחשד
 עד ה רא ומשפחתו חח עתה ועד מעזו נא קאם ר ומב גידעאשר

 הגהק ואאטרר ר"א ח ת ר ק ם ז דסוכ ודוא ז וצאצא 1 אב ת סבלמאוד
 וגם ח ת ס אגש סאות הרבה כין גס תשוכח דרכ בעל זרע שראל שלרבן
 חז ופוק ח ות ת אם א ר ל החדקו באשר שלחט על וקירבו קרא אותו םרבנ
 מחלה עליו בא עתה אטנם על ד דקטסה רבא גברא מאן סהדותאקר

 וף בצ ונאלץ ב"כ בתשחי השמים מן מה של רפואה רפאהו הש' ר"לאטשה

 קורא מכל נא ע"כ ואסע ופ א אבאצ ר לע יבלם למרחץ מנסועהרופאים

 כתב כ וע וסרטך שקר רברי גו רב כשם ודדפיסו זיפו פ וכס נגרש כים ם ררשעא(
 ר( ורם ר אות ל )וע ק כב חתימתו רקו"ק על מרב

 ישא מוזקפי* חרצים יפפ=' 44איום ו פוב נרספ שחייו יסבא י431ףר"ששוצ9צ

"'אא4
 בש8*. קיפחו פ אב או חיפ יעיי וש91 1 לפזםפפ 1יישחר שי"

 1 מהיש יר' אהדנו "קיר אוגר כצ"ל שקר זחוורק
 "לפו

 חסיד איש של ]כס ד ר תש-ר רשכרעות א עקד-ש הדרג ל רג חפש ר ררא(
 שן"כ לחך אכינדוי צבי ד סו ר וא"ק ססוגקאשש[ ז"ל יעקנ ח"ד ס ח4יצועק
 ויוד דבר אררן מתור ומועד די"ד טיילאסק כ שי יצחק "כרדם ומו"רכשריד



יגד שפיריןאגרות

 בטוחה רפואתו נ ש ש כד כבנוד זלתסכז "ח,קז מאנש זבערטהסכתנ
 כ' הטצוה נור ישער ן וא יבעה

 הס-

 וברוב ו ה שראל ס כזה קרה נפש ם
 לבא דרכ ן א כ והגם מא וק יא ח וזרעא א סעי ונהורא גופא ות יברהציחר
 מכל מם ואבקש גדרנא 4א ח ש רא ק גברא דדא דעתא ע4 כאלו צוחבמל
 בדרחבה א כ ייתמוך יע יםאנזק

 בעדכם ר הסעת א בב הנואל את כב שראי שועת יונזכה
 שפירא אלעזרחיים

קסג
 ע"א סונקאטש א תרצ יגש נ ום הב

 בה הת "פג מומפ*ם טתפיל ם שנ כמד ה" כת כ נ בע הואיפלא
 הסבא ו רא רצין עשה לא ומדוע שם תוקע בעי וגם רון כס פ ודב ו הבר
 רב הרב ורכנא מרנא ובו דמפירסם א"ק האקובל רנדול הכהן צ דנה שאקד
 שם ן ש דדית צורת רון בס שם פתחו ש א ט של הכדן ך דוו שאול םח

 ם בשנ פתוח שט כנראה ן מ בצד ז"ע רטב שי חקדהט הצתןאצי
 בספר כמבואר הקפות סתם או ם נ ס בד שם נם ף יהק ויוכלו ותקדמונ
 37 דע דב למרן ס שר טמגד

 אמורי
 ש הרח סר לפג נכ ה ד עובדא  וכהא

 אז ככח עי בקשונ והמה ו ח ש 1 ולחבר בו דברו בחלום ב נ"א שידורך
 אצל בזה השתדלת וכבר הקדושה מארץ ט 4שוכ נסעת טרם וחד מבמכתב

 גדול ן עג הוא הזה והענין הבטיהונ וכולם דח 0 ול ם יהנכא ו בצפת דינומב
 לא ומדוע עונה ן וא קח ן וא הטתה שם מפתוח דן מועפות וההוצאותמאד
 י"טובת ל הנ ק צד רצון יקודות רזה גדול ן בעג וטה 1ת1 בה ה כת בזהיעסוק
 הקפות כ ג שמה לעשות ששכלן שראלכלל

 ואהדף ר בא דושתרפדידו
 שפיךא אלעזךהיים

קסד
 א חובב ק עיה רושלם חריץ לסב א ל ד ום הב

 למירון ע ז דרשב" להלולא העימר ג לל תסע אורח עובר פהבדיות*
 אלו ע ב"מ תא דטש לרר מצפה ב"ב נו רנאי כא דוד ריר פה העובסקוס

ליד  ל ז חת מרגל ג ועל אשי מדר ג לרר מהבהבא(



 שפיריןאגרותיסו
 טהכלת נם בשמע וכפרפ מאיד ת נהג לית הנ התקנות ובראותיבקרוב
 נעתרת ע"כ ובניהם הטה ונטש בלב אותם ם מ מק המה כ בדברהנעים

 ד הס ב לאותו ויתומכם לחזקם מצוה כ האלו ם הפור לרשוםלבקשתם
 המד כ כשמע ובפרט ב כת ראוך אשר 4כ" אנ וחבר פד קבעיר

 טחן הננ כ ע בדחדל כמבואר דאלו ם מ ב 4תא מ מנא מם וזהו םמדנרדפ
 ע גב לנצחים וטשע ועמט עמם ה ה" וברכת תודת - תעודת את'דם
 שעירא איעזךזאייסנ פ ושוכט"ם ב אגצב בב יראותונזכה

 כ ואח ל זצ צ ד רב ום וגק ק רגאבד וט בק כ תרפ כשנת נעשו ל רנ דתקעחא(
 רנת דקודש כת ח חביבות ]ומחמת ל דג דברים רוסיף עיד"ק ם כירבעל רביד ותנר

 ג( קול ס )וע" נ[ תוכ ק עיד כירושלים ט רכ שב מד ק כחלצלם

/'פ'44,פ':יעי:'"ש



יפז שפיייןאגרות

 דחקנות דםואלו
 תובם"א ירושלים ר"ק כע חסידים ראים קרלבידמ"ד

 1 ומלבוש 1 שרברגוח ומצוד תורר שומר תרד דוד כל ות לר גול דחכרר חכרא(

 ע4ד לא ם מספר גם כרח ם מגורל 1 ד וזקת ראשו פאת נו דד ומדויר חרד דוד' כ 1ד

 תושג ם חרד דודם מאבותו לו רמטור במתכונם לבוש ודד בלורת נדל ו4א זקנועל

 םרושל
 חמך ח ב או מקום בשוס ולא נו מאבות לנו ומסור שן ר בחנוך חנך 1 ובנות 1 כנב[
 אשר לכמס ת דת נגח דנרוג זר מבלי וצא ן זרד שפר שוס או ת עבר שם לומדיםאשר

 שינו( ולשון כתב ר?דרים ן ב שםלומדים
 מבסד גנדידם מ ארוב דים כהי מצומצם צואר ת כ צניעות בכנרי ילבו 1 בנותנ[

 בשרן נראות 1 ד ולא ער( קאל נ )ל עור מגוון 1 יד לא ראנפלאוח דארכובד פלנר
 בנובע ראשן בסו ולא מגודלות ראשן שערות ג( )רורכזיכטמחוכן
 או ת חפש רסתדרות או ערד זד בא לחבר  שומור מ ות לד נזל לא דחברד חברד[

 ס דהפש "וי ס :הנתהדקהוסב
 "שי דסהוו,ה "1 נצדו ", י ן ושוד נסמנות יי

 שום עפ לדשתמת כולר נר א אסר עקרית תקוד רדא חבר ורנדנת ון צב תנאד(
 ונאון רב ' ע אפילו או מקצתן או בולן רובדים ע ד ש אדפן זר כא ד שתרדחלטד
 בדחברד רבד ות לר כול נד א ל רנ ם דחנא מן אחת חסר וכל ד ש מ רמובדק

 בבל בנדבותיו ולרשתתף רחכרד מ ככר כקבעות לדאבלל ב מחר חכר  כל11
 דקשורות דדוצאות ד דם נ רגישת ולשם ד רם ב ונקו דחזקת לשם דדרוקזוהדו?אדח

 זדעם
 ע לדוד 1 על דחגר ורנדנת ון וצב מתנא אחת על שעובר נחבירו ודע ש תגר כלז(

לרועד
 עבור ש מ דבל דחכר ין וצב בתנא תנדנו ש מ רתני על ח לרשנ צףד רועדח[

 דוראת עפ ראו אשר נות עברי זר א או ל רנ דדבד וצביון מתנא אחה על אפ 1ח

 לרוי הועד על או לדוצ דב
 חנא כל ללא ן דענה את א

 על עומר שרוא למ' שיבר מקום בו 'ושכר לא לרהפלל דחברד ונגע ש ר דמ נט[
 לו נתן שלא ש ומב שנקרושד דבר לשום צורף ולא ל רנ רחנר ון וצנ טתנאאחת

 על ועובר חגר נו שא למ בן גמי וברומד לחורר ר על לו תן ל או רצבור לפגלרתפלל
 להגרד ד על לו תן ל או רצבוד לפס לרתפלל לו נתן לא ל רנ רחבר ק וצכ מחנא'אחת
 ד רבירמ של משים כעזרת נם ם דראשונ וט ל גחוך לארץ מחוץ דנא אורח לבדובר

 דגקרא רעשת בשערות ררולכות לאלו ישיכד מקום ושנר לא להתפלל מדחברד וקבעש

 את כות דסול או בכובע או נכריח לפאר דרומר או נבוית נפאר אפ או דאאר אבי

 רן דרולכות את נם עברית או זרות שפות ם לומד אשר דספר ח ית הם בתות אוכגירם
 ם גש בעזרת לדהפלל אותן לטנוע ר לרשנ דועד על ל כנ 1 ח פו-צות כבגרי בנותידןאו

 קריאת או שופר תקיצה לפני לדבריו רוער על לדתפלל לדחברד וקבע ש ר דמ בשל
 מקימות גן א אשר ונשים דנ"ל רתבד וצביון בהנא' מחנדנות איל אשר אלו כדמן'לד



 ששיריןאגרותרטח
קמה

 א תרצ י 4מב הג ד ום דב
 וכן ב רח' ג דד ידידכבוד

 עתד עד ואחר -- מזל ושיטת טרדותי רוב ומפגי מכתבו קרתהמעף
 ר והרק ג חיק א מנח ת שן חיי כות חב מעת 'מירוח מצות ם די ימתיוק

 אצ4 ד , דנמצאים ד ג ב רא מהד תורד דברי יטובד דומפתי ועודכרצוף

 בקבלתם מיד ג ויודיע טובתם ע4 תענג ו גער רד יא שרוצאתימר

 - י רע קרובו עם ויקראו ותורת ש 4מע רגחון בדבר אבקשדועתד
 דשם הגבאים עם למונד ובמירון במהנכם דיותי ם מי כזה עסקתי אשרבדבר
 דציון את מהקיף שיוכי כד ע זי י ררשב בציון זוית בקרן הדרת יפרעח.כר
 מישרים מגיד ק בסד וכמבואר ע ז א ר בנו ציון ף ידק שיכווין כמו ירשב
 גזירות בעת ידם( שנתגיד )כפ מאוד מסוגי ן נחו דבר רוא כ , זי י דבימר,
 ץ ונח דשנך( בכל גם נים מ בד פ ק אם ).בפרט ב ב רגאייה .יקרב יר

 ימהר .ד ימד נכבד רב בתור ד"א רבד מצוה בדבר יע ים ד שכתמאוד
 יפה כ מאח מיד פ עב - אפשר 4א אם בעומר ג ל קודם אפשר אםהדבר
- קודם אשעה  התשובר ואחכך 

 מאהבך ו'תשיבר י כב 'ישוער דמצפה ומבבדו מוקירו טדידושתו

 שניירא איעזרחיים

 שופר בתקיעת ולא רמגילד בקריאת לא אם וצ נס א ם גש כעזרת דמתפללוחתקנות
 שום של מרות או סמכות חסות תחת אופן כשום לדכנס כול נו א דחכרד של ד מרכ

 א שד רסחדרוח אוחכרר

 ס וברור ם ארוב כילם ל דג ד רם כ ממתפלל שנעשו דתקנות ח4 דאכער"
 רברכוח בכל ס ודמעש ם רעוש חכרכו קדושים ההראל ומנרג ודת ק דתורלחקוק
 דגו"צ אח כ עד שדאל של ילחפארתן לתרלר כחוקף סו חק ו ק תור למקהםשנאמרו

 כדאר ישראל ומגוג ק דחוד בחקוק לראות ושמח רשש תפש לב רח כעת אכב
 זאנענפעלד חיים יוסף רק קדיבד למבועררמחכר

 דחותם()מקום

 מתפלל שעשו דקבועות כתקנוח לעולם ודואר לדם ריאד ם לצדיק כנוס יבעד
 דנם תקפוץ שלא ץ תר 101 חריץ לבטח דמחדלל תדלל בזאת ואך התיו דצ"ל רמ"דב

 אומרים טכא ולפעלא בעם דמתפר!יס עתר רבו ר בעוד אשר ק כחוד לפריץחלילר
 ס דשם מן ט21 ננץ יגד ו,ץש לערק ודמי-2'ם 112 ד12קק,ם תנינו 1שר

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



יסה שפיריןאגרות

קטו
 א יע מונקאטש ד תרצ נמן מ א ום הב

 דנאת הרב עמו לנס עומד שראל ודד חבם ג ד קרת זדכ
 דח שה ח ח ם מחעמ ם מר ח תער ת שה בעפיו ה מתהמערק

 י זהו ואסק ק אבד א מ של עהרנר"ך זיפן 'טיסה טךההו
 מ ב אסב ב י ן םשום

 יקהלד לכתו -- בשנם רבות זה --- מדרכ אק כ ואם קרתוהנקנ
 ג הדר רצת מפג רצת ובטלת נדר עברת הפעם ז עב -שאית ביתאחרת
 בן ע ז דף סנדדרן ןכסס ל חז שדרשו כסף איה אסר הענן כ ם 1ע'טא

 תיתן בר ות זבה דנו עי 1חפרמס כבר כארח יו בכסף יסתמנןעל
 כות שבאר ו(ע )האס אלבלר טותמנחת ב[ תרס ןבשסע כשתדפסשכח
 אבנ בשות די מסאכטשי דנהק שב עד הרכם ממזכה ות לה ע"זחכת
 ם שהדפ באזהרה שם א מגח בתשו ע מדבר א הב ה תם ם ד 1 מ ב זחמר
 פ עכ כזה מיכתוב אסק לא עתה נם אמרת נתו" מד יבנ גדול כ4עם
 ם נשסע מ דבר ו ה 1 ת הש עדר בפרץ תוסד גדר סדר ות יה ם דבר זהא

 מ צאת וכת העאל את נב שראי ישועת בב תזכה מלכודתולתורתו
 שד מעתד בנשדק דחנ דטטחת וכטס שקנת ברו שלשת ראםמאטצ
עולם

 יטפירא איעזרחיים ואהע באחרייחשחוצ

 ררד רא ל חא(
 ישראל אלקי דכשם

 רבדמודער
 נף מ בענן שראל ב שערוחת ע לנב לדאבת נעשו ראחרומח כשנמם כריח

 בכלל דקדלר אנש מאת ס ברם ררכמח את ם קת מקומות בקצת אשר דם לער םירכג
 שכמד רמספחת פשחד ר שכעוד עד חר כשנים או ם פרט ם לאנש כסף בשוחראו

 וזם ליח כסף שרחד ע רק רב שום מקבלים שאעם לחוק לרם יחד נר ע"רוחוכמר

 דבר על מפש כשאט לעכר בושו לא מש שגם עד חר לר לדם נעשר בך וכלולתמם
 ורוא זדכ ואלרי בסף אלד קראן שדכתזכ שם ע זמסמ ח מן ס חו-מ ע בשודמפורש
 דיכא אפ"ע דוא סור רא לרלכד ח דקצר ק ורעת ח דב שלרעת בכוהם טוףמיר"טלמ
 מיניר ף וינד בליבא רמדר על שדפריז עליו שב ס לרחם ואסילו מ מ ף עדרליכא
 חנו לא דקדלד אנש שאם לכל מובן ורדבר שאסור מודר ויר מ רעדיף כא בראמ"מ
 סיד ינצמח דקלק וגודל דכסף נוהן ררא ר נ ס ף ער תמיד תתיגו בודא זירם ענכסף

 ברקרסה נו רא זאת עוד אך ברכסים לדרבוח צודך ואק לכל ה-וע דחורר קרןררשפלח
 ס בעל ק רנר כן ל סג ל וצוק שעמטיל ר מורר בו רקדנה לרגאק דעסודים ווירם



 שפיריןאגרותרנ
 כדדסנותא דח אש ידבוח חוצב בקול דרעיש ח17ר אחר א סב ן רד עמוד דרשל

 כ בסף שוחד י ע דרבנות נו מ על דלתתא דמלכותא וכדרמנותא לא דלעדמלבותא
 לח

 בדלו ו רמץ בארץ אשר ס דקךוש ן פול גת במר מ רמופלנ ס דגאונ את אנושבח
 שלוחם יד ועל עצמם ידי על רמקכל ועל דוותן ועל ורבים ם ד ח על שדחרימודחיס
 דפ שלוחושלוח
 דוא דנד ם אמר בקצור ו על שרמי דחרם ולשון נם לען רנצרך לשינו כאןעד
 אלעזר מנתח ובתשו ס אחריג כורי כח ונדפס ונעתק ום ר עד בפחגא ד עדתכפנקס
 כשנת שנעשר דברוז נוסח ק דעת זד ן נענ רות ודגו דתקנות כל שאסף [ 1 ס]ח"א
 עד כ נ דנמצא כרח נם ורביא 1 ש בשנת נתחזק יאת"כ ן בלוכל נראמניץ ר ביר זשם
 ל וז רמדונרת אק1כנז בלשון בפוזנא אשר דאריות כפנקס וםד

 עצמו ע דן מתנד ע או דלואד ע ררכנוח משרת לרסרנ רב שום ישתדלשלא
  תמנולד  כל י  ורן נו מסנר אלד וודנ בסף ע בוננות ק תו ולא ם א"ר עדן

 ם נ עג זר א ע ולא אשמו 1 רזד יגדול דחטא חטאו שנ ת נב ס שדכדנ הואדמעט
 אחרים[ ם ערג ע או מאוחר או מוקדם ממת ע ולא 4 דו דאשכנז כנוסח וכן א]ובג
 אזנו ראטם לבבו קשר אשר ואיש ש א וכל ממון דנאת ם א דמכ ם ורחוק םקרוב

 אשכנז ]ובנוסח אלד כל בו ורבצה לו סלוח ד אבד לא דזאת דחקנד בקולמשמוע
 ץ אם כקשר נו על ומקתלים וכאלר בנדיח אנחנו ם כא כ ות בר ושמתא( וחרםונדר
 לו ולרבר רים כשת לרחותו  הרמד[ ער  לרדמו א ]ובנו במערנר רמסרב נגר לצאתותיק
 ומוחרם ממדר דיד ש שראל[ קרושת רמכל אשבנו  ובנוסח א וומו רנולר קרלמבל
 ולדשומע ם קש ן עונש שאר זולת ם ברב קלונו נפרסם גם ובכא כזד עולמותכשנ
 לאורים רבדן עמוד עד דודות לדורי תקנו רזאת ודחקנר טור ברבת עליו וחבואיונעם
 םותום

 לב דייזעס אלד זחים ם גאזנ ם שלש דתחום על ונאו דכר~ז לשק באןעד
 ע דסמ ל דמדר17 רלבוש רם ואלד ומ ד ער ם שות אנו דם מ מ אשרבמפרידם
 אפרים עוללות בעל ד רשל א דמדרש מלוכלק םדמדר

 ום ד גם בחזקתם ם עומד ודאסוריס ראלד דכו-ת שדתקנד ומבואר פשוט זדודנד
 ם ותומ ם לאור דכדן עמוד עד דהזת לדורי תקנו דזאח ודחקגד בד שננתבכמו
 בית רבדי לנמל כול ן ד ח ב שאון ן כול נם א ד לרת דרור גדול כל תכנסו לוואפ
 ער ע נ ע ראות לפ מדנמנע זד אשר ומנק נחכמד ממנו נדול כן אם אלא רז חב ןד

 שאפילו מלתא למנדך ר שד ועוד ורולכק מתמעטק שדרורות ככ"א צדק פדלכיאת
 כולים נם א כן גם שראל ברוב סורו א ין אם לבטל עמו גן ד ח וב רו אלבוא
 ם רא דיו ררם ודוווח תורד ן מד קרר ע שדרי שראל ברוב נתפשטד בורא זו רותק
 שיוצרכו וסר דדין מצד אספר קרו שע ברבר פררנו לא אז שראל שדוב וכודא םושלם
 רק דוא רנ"ל ןסמץ"א[ ת שו בם ב ג במובא ח ובשנה שנ"ז כשנח ?1 תקנר לחדש כאח

 כארכך שכלוד רזונת לדתקנר ישתוקקו כודא פרצו שלא ודרזכ רמיעוטכשכיל
 בשוח פעמים שלש נשנד בם- רזאת שדחקנך על שמתואמים מפורש ת משנתונדתקנד
 כלשון ל עב עוכר זענען כע עמל דאס קולות קול יש ואעפ"כ ושנ"ז נ וששמ"ז
 פשטך שלא כשמשר לשמר מ יפקמק אם ואפילו דמרינר כרוב שנתפשטך דריאשכנז
 במקומות מ"מ אכל ם רחוק ואמם דארץ כנפות בארכם דנפוצים שראל ברוברחקנד



ינא שפיריןאגרות

 ס בש כמבואר עומדת טורד כא 1 עד רור ורת ונמנו ר ב שבו שלא ,מן כלשנתפשטד
 סורא מא לאפרות מלתא גדר לס דדןועכפרוא אסרמ?י קרו שע זד ודברופוסקם

 כמו ודאלד ח גרבר דואת דחקנר גם וככן רתקנד לבטל ד ב יפכו פעם שבשום אא
 ום דעודנוח

 רדבר נשתבח ך א כתר והראל בשם אשר איש בל ראש שערית תטמר לזאתאולת

 כזדי חמור עלאסור עכרו רדוראר כסא על רושכם אנשם שגם עד רמם כרכות ככ
 מת ולא ונתן אח רעם פדו ו דססוק את דם על ס קורא ואנו אץ שעבר מדאך

 עם רוא דנכון רוש ורפ בו ן ר ומא עכר דבשלו גל ד קרם אר ע כונתרנים
 נשגג ג דד תדם על שעבד מ ל ח נ נ סעף ר של סמן ור א דרס שבחבמד
 אן גזרות ,סגחר רש השב שם מ ובד דתרד צרךאס

 מתבלני
 דשתגן לע"ש

 רעם טעם דד תר בד שפקפק כלדוח על מחמרן אלא ר" דם את ודען נםשא

 על תתן עכר ולא כמובן תועלה ללא שדוא מפג ן דשתג על סו רדר לא מתחלדשגס
 עברו ופלא ל דג וראלר ח רבד על כשתג שעברו דרבגס על נאמר וכן תלל כללדרם
 מגל ס נק זנסאם ורם דשוגגן על דגולות את עשו לא בודא כ כלל ודאלד דברהעל
 כל אח ממוררם דח אנט ודלאד ום מר אבל בשועשעשו מפג בדם לזלל ואןעץ

 "סו מןחק"מ
 יץ

 זל על רן כסף בצע ע צ מו ות לר או ברבמח לדשתמש אכן שום המנרשלא

 לדח,ר טת על שלא מס מב אררם או קחבו ששו מפלו אחרם ר עי רןעצר
 ס ברבנ בנן כנע גרולר רותר סצור לדבר לו אפ רקרל לקופת רן מממולפרוע

 ביאר ו" ע מס ביאר לא רער באוחד יתךםרררם ין טררר מקן או ר=רמ
 או  ויררב דגלל או ער באותר שדר לסרסור סרסרות שכר לחן מותר ן ואסיסור
 בעול נושא שאך מ דער מאותר סרסור וח לד סוחר ור באופן רק עלו נתמנר צרמר

 כשר אש רסרסי ובלכרשד ודוא בער צ מו לא רב ולא דאזאר לא נע וארעטאט
 ושלא סרסורם משנ ותר לא גרולר ר וכע אתר מסרסור  ותר י ולא תויר ובןודמן
 רקצובוח מרבצות למאד ם אחת שלשד מן ותר צ  דמו או ררב מצר טרסרוח שכרר

 דמוקצבת רדכנסר ד תר אם מ דד ררא,סתוח ם ;ת שלש לכל דדוא צ דמו אולדרב

 רכנסוח לחטב ואץ כ דו תשעם מן ותר רסרטרוח שבר לדעלוח אסר לשגר ררבאלף
 רסרסרוח שנר נו רעל בשכילס כ מאומד סרסרוח שכר מרם גם חן ל קצובותדכלח

 רכלתי דכנסוח החשבו לא למען דרב מצד למאר ט אחוז שלשד עד דקצוכותמדכנסות
 ומסרסר בזד ומשתדל עושר שדוא ר רע לכל ומפורסם גלו ר ש ך וצר מאומדקצוכות

 רסדטרוח ן בעג רן שבעולם ומרמר ם שום  עשר לא ו זה סרסרות שכר לקבל מע

 ישאר למען דרכ דכנסת אח שרם אחד על דקדל פחתו ש נו ד לדקדל בטף נח בנתודן
 עכור מררב לקכל שחמצים כסף בצע תמורח רקרל כקופח ררכ מדכנטח שנפחתרכסף

 כל שאר כן וכמו דרב דכנטת על ד רכנסד חוטף ו ישוב ם שנ זד א ושלאחרדתמנותו
 בדבר ערמות געשו לא וכן מראש שערנום ולא ל11 ויעזת דבלתי ותחבולותערמות

 על עובר דוא אלד דברינו על שעיבר מ זבל שכעולם ערמות מיג בכל רנ"לדסרסורים
 ח"ו רעובר שררב נקל לנבון דעת ב רבר בד לדוסיף לנו ואק רנ-ל וראלר דוריתדברי

 וסבל דנולר קרל מכל מובדל ות לד עצמו ך ומפק דזאת וראלר ת רבר על בנפשכשאט
 ן א שוב בדברת כמחכר ובבא בזר עולמות משנ ומדהרם ממרר 71רדא שראלקרושת
 ח לרשג אץ טדרד מקור ר רכש ואם בכותחא עתי בכב אסילו ריראוך על עורלסמוך



 שפיריןאגרותרצ
 שראל כ ומורד רב עוד ות לד רוץ ת חתום דתנצלות שים לזד שנציל ואץ דכשרועל

 וף בעל ש כמ רכסף מקפל על נם דחרם רוא נ וב אפרח בעיר ולא דואה ר בעלא

 ל דג אלעור[ ]מנחת בס מועתק כ ג וזד רמקכל ועל דנותן על שרחרימודעמודים
 שיר מ ד דעוכר ראש על ושאסומן רות רגז שחלין דמדוכרת אשכנז שכשפתבדכרוז
 במו ממנו ידנד אם ל דנ סור כא כסף קבל ש שם שם נאמר ובן רבותן כמורמקבל

 כיד רכסף אשר ם נכפל ולדודיר ר לרזך רק דבר כזד ף לדוס לנו ן וא דחרם

 לסו קראו נמאס בסף דוא פגול ל רנ אזדרד למרות שדוא כל ם רכ ין חיך רןדמקכלו

 נכסיו כשאר מארד של ארס ומטיל זד בא אדרכד לעולם ברכך מן ס בו רואך נווא
 והעב תשקצו שקק כמודו חרס ת ור תך כ אל תועכר תביא "ולא ש כסומאכרם
 רעולם עד ושלום ים ח שראל בל ועל דוא חרם כחתעכנו
 שנפטר דרכ לאלמנח דחדש דרכ שיחן דקדלד שפסקר מד כ נאמר רחת נפאך
 כנ עמו ודהסשרו ממשמרתו דתפטר עצמי דרב כאם או דרוא דמקום מןלעולמו
 או לדאלמנד תן ל דראשון של מקומו דממלא לדרכ מותר אז מד סך לו לתתדקילר
 ודהקנד סוד דא נבלל זד ן א כ רקדלד לו פסקד אשר ככל ממשמרתו שדתפטרלדרב
 את לחלוק ם דכא ררכנימ את כ וב דקרלות אח מ רח אנו מבקשים אכל ל דנותכרוז

 מוצא מקור לבקש עוז בכל שישתדלו לעולמו שנפטר דרכ עם חסד ולגמול דאחרוןכבוד
 דרב על יעמיסו לא פ ועב ובדומד דקדל מקופח ם וומ וד דאלמנר עכור דגונדודכנסד
 רכים ם ליס ח כע שישאר כל חן ל תורד לומדי נונם דב בולת כ שאץ משארחדש

 מקופח לא לדאלמנד ררבד ממק ן ופוסק ם שעוכר עצמם רקדלות אווררכנים
 מבל תן ל דכינומס ם דדכנ נב" ן שא מד דדדש ררב על ס לדעמ רק וכדומררקרל

 כו"ד" ככבוד ם שמ ככור רין ממ רם על קוראים אנו רבם למם י*"חשישאוד

 וכבוד דרגא נתוח רכ לקבל מוכרחת דקדלד תדיר זד מפני כי ריין את ליחןועתידים
 מ כ וירחממ שבותינו את הויכ ת ורשי דירם על חלילך מתמעט ם שמ וכבודדתורד
 כ כ "ר אב כצדקד ר ושב תסרר במשפט ק יצעולם

 ואזררחנו כבקשתנו רננו לזאת דמדינר רכס רוב עמנו לדמנוח כקינו עלד כ וחוד
 מעחד אשר ח בעד שלא דרנרם חר ורן ח עד שבאו אותם דן דמדינר רכני כלמאח

 כאחת אשר טרור לא מקרר שמע ואס ועת תוקף ככל דתקנר מץ ל יעמדיהלאר

 :ן:::כ':: 1 :'י::: מ::: :ב:::::
 דבר ד ר לא זד כעמן וספק שאלד שום ולד כאס אשר נאזררחמ רנה זאת רצודדזאת
 ד דרגם כחרס שנהג כמו רמדינד גדול רק זד כענץ ורו ולא דם נ כע וקל קטןזד

 זר 111ץ לרורוח כה לרם אץ  רלוו  רמירער על  חתמי שלא שדדנמם נקל לגנוןודעה
מאומר

 לתתד ואחת ת שמורד שתדיד אחת מורעות שלש רכ לכל ם שולח אנוורנר

 לגמול רכאים ם דרכנ מאת אנחנו ומבקשים שא קד דחכרד בשנקם ואדח דעדדגפנקסי
 בל לפג נברמ"ד או דכנסח ת כב דמודעא את שיקראו לעולמו רנפטר דרג עםתמד
 כל ומשזה וכלל גלל לדדדד תויילו שלא מראש קץדעו מעשר בשעת זרזם לטעןדקדל
 כער"ח זד ועל דמודעד נגרשדוא

 סאכטשאב ק חוש אברדס דקנאום
 גור ר זיללר ברד-ק אלטר מרדכי אכרדטונאום
 ישראל ירחמיאלונאום

 יצח"
 מאלכמנדד זי-ע ד זצללר כדד"ק

 רבדם[ מאות לג קרוב ע-ז דתתום על באו]ועוי



י"ג שפיריןאגרות
קסז

 א ע סונקאמהצ תרציד וארא ד וט דב

 ורח ש ו טובות וסדות במערות מוזילם ושנון ף החר הרב ד-נככור
 דקק ימרק ב שי שחיא" עהרנר"ך 'הושע מרה ובו חשה

 ב אנצכ ב עד עד ס שנם אשסעד
 וכבר וכטס מישם בכק סבא מפא כרכת מאהגך בתיבההע
 וכר ע המג בשבת ם טז כרכת הקהי הראש שראשם אש מעד לקדיכתבת
 וכמס בהצרחה כמעל ופרח ששנא וכהרבראו
 א ט שי ז מהרש ד מה ר האד תאון הרב שראי ד ד 1 נ ד ש פביפ
 ב א"ב ב עד ב ע מבנו גחת יב מזט בברכת שאם,אברק
 ח"שיטא סמשד נההנדחרףכק מזט"ד פבשערכת הפתם

 כהלכה ויהדות ירץ ש ר חם ות טובך נצעד ושחד 'חמ"ץמרתמטתו
 סב דם ל מ בכל רתות אק ט ש' ת שה הגאע 1 אב נ וע ברכהבחב

 באהבה דושותךם רכםד
 יספירא אלעזרחיים

קמח
 יקא מתקאפש ךעתר טכס ד נ עםבה

כב-

 נעמן נטע בנסק וחסן ותיק כ הו ג ימאה דרב יקיף ידיי שב
  זדנייי קיויאשר  אגר"ק  ריו1% שפירא איעזר ד ם דערךיקר

 ירב ושמנר כ מכתבו הניעני כאשר י בער עצם תדע; טובהטמועד
 כסעחה והענודד התורה ע4 וישב צליח ז זיעי עסו ה חקי זזיאשד ק קאבד

 ע בב זהציחד הימים כ' דתו וחיזוק א וניר מטחות מי ע" ויגד'םושמחה
 בג גביאגצ בב בקרוב ונתבשר תגע בב זמו בטפ תתבשרעשמע

 כאהבה ת ידיתי טכא 'א מ בברכת דחותם כש
ח"ק

 שמיא אקע"

 ועטה מחשלם תשכו תשרי "ח פטרא(
 ב כרנד פו סי מש-ל עףם(
 'דע ג עקד-ד הדרג בערטש ק אבר טיב טוי צ רר של כע ר רז" צ רדא(
 דל שסחר אסרס מףר דד-צ של וחתע 'ותאן בר בעל למק כ כא ד"ר((תשר
 סלד טנא( חסרא תזרמח"ס ורעץ % (יד ו ט כ מ ושם לא הלר בארמכאברק
 מ% ט רב אצל מלדזתו ות לד עוד עד ל דג ויש נוב של תתיל תתחחבשנת

 רם-



 שפיריןאגרותרנד
קפפ

 א נ טזנקאטש ז תרצ תשר' ז ד ם דנ

 שד ? טשקדטךסם פ גח רמארגח נדרב ד שב?כד
 ם כס ן תגיף אשד ק ק אצדק א שיק יטפיראאלעזר
 כב ב?, התקד טכד טנד ם 4ד באעבב עד,י

 ,ת קצת " אצית' ם ט ד שת קד מפר- גם י נ בע טרדי ב בר-ז
 םאדכםוברת'ם ותחפשתם- גרכתדטי'וגד "רותירשמאתד

 בב קיוב- נ- 'ט י- נא .גת נחתך
 ואדבר ם דו"ח 'ד בע.

 יטפירוש איונדרדץים

קע
 ט קר זרע והת גרכדזרי 04 בבוקר ועסקבה

 ד מז ט ו בנשק הופ בק ההרף ג המאד הרב ב ס -דכנד
 ש,כטם הג'ל ואשד ק אבדק ק4םא שפילאאיעזר
 תפיר ואנ 4ככ דחרד ומאך רפאוו שי עי מכתט קרתרבעט

 ט 'אוש חח דרבנת "ר ם דשם מן סר ש' רואך נודא שיר4-ש
 כבר אם מד יהדעט וא ס" וכס טפא ות גר מבא במלא שח,כוה

 כ ב דמאי בבאת א4 אר ן בכנ שראי טקה ב מבא ושבתא בעד סבד
 באהבר שחוט דדוב

 יטפירא איעזרחיים

 מכיקאבסק צ רד ,טל וכדו ר ר ווו דאב מראזץ משד ד ררמו רבם ואצלחזקאל
 וסף ד סו צ דר של חתם ש ובז שמם( כמד ככתו ו,טמ רמאר אור,בעל
 ע( ז ם דרוע מלא ובעל מזדטשוב א ררמדר של )נכדו מטאררפאל ץ כענשטא

 בעת אבותנו מדרך  ין כ לזת עלא אומן וכאמונת לכת ברצנע ר עובד דמנעורו
 ד יאב תרפ"ו כשנת כ ואח אשד ך כק ץ לסו נחקכי דראשתד ת רעולםדמ4חסר

 שב מ רמלחמד יאחר וצדקתי מתו תם ברא" פעם בכל רכת י דראד תרד כדד
 מדרך ש כ לזוז שלא ש לאו קולו ונשמע צעק ע ובב אמסבורג יקל בשכונת ןבברוקל
 דם של ברקדמתו כמוסר נפלאות ראריך פד ס שדדפ ששכר כנ )וכח 11 רבותשדורו

 ס רש נ ש שאר ספר כר " ג תשל ר א ד ב טוב משם ופטר ש(ע

 מעלות לגודל רוד ל בזד שב ס"1( אות ר )ח ת כד עץ שבזממנו רפואות ד עא(
 לב שרי כל ואקרידס ק ורזוד ס יש חכם ל חכו רבותנו של אמת קדח4חתילות
 אשר ועב ע וי אתהם דנים זהלמדדס ס ודנעש ל ודודה דסזסקם ק עלקדוש
 ארח ב נאשר והכונות דס נ ען ככל לארץ עד שמים סשמ קדשם ורוח נחכמתםצפו



ינד שפיריןאגרות

קעא
 -עא מתקאטש א תרצ דסיחות כ וםמח

 המרמם וק ף רחר ב הה דאברך מ חב נ ד 'כבו ם ישכם מכי
 א מ שי יטפירא דויד ה סו דירך קר ש 1 ם תה וסדותכמע-ת

 טחנה ח יהנ ך אי תשו במכתג העברך בשנוע ת רצ אשר נזכרתהנה
 עוד ששלחת ת גם עות ר ה קן שת מג דת נ הסופר של עבודך שכרקצת

 יא רדות דם ומרוב בטזעדו בכאן וטקזג4 מתוקן הזרד ע והב ץט'אדאמשאזן
 תן 4 ארבד רציף מש ס כתר ם חמש בזר דיוסר עתר שו'ח ורננ אזשיחת
 לא ש ' יא ומם ד מ פעוית שכר "1 נתת שאתר חשכת כ הגם במוקדםין
 פ עב תבע 4א תויק א זה ח ש4 ע והוא ין כ שכרו תתן שו וב ןת4
 בזה שכרו ישמי 'מבד בשיק שח4 מ הבע" ד ר קודם שי יעוות ת.רצ

 והמכתן זד מכתב עי תשר בג יהד ומ דחתך פ בעד חן חןובתשישת
 בב ע בב ב ב שועד ו מותה שטת יסנד השנה בברכת החותםדקתם

 באהבך דושתךןד
 שפ-א איערח"ם

 עוד ת דא זאת אמנם וכו ובו בטלר לא ק דור כ מספר לאק רבות במקומותכח

 דרפואר מזד ול מררי גירע מאשר ל ז דאר נו רב מרכי לדוגמא ג ולרצ כזד רלרע
 דרס מרוצת כזב ע זדו כ ע ל ג פערקאלקונ ן ארטעריע במחלת נו בזמנ ם דרופאשל
 גורע וגם ל ר מסוכן רוא או דמוח או דלכ ב וסב קר דע דוא ואם וראברים רגיףבחוך
 ם דנרא ן ר בנ לא ם רדק ס כעורק ( דכת רק ק מרו ותר ואו דלם דתענות נרונ

 בכח מי פג נו שא יען כ כ מסוכן נו א מחלתו וגם ומרוצחו בדם דדם ב וחםבגשם
 וח ח מרכז ולב מרמות חיותם שדם בתוכם ם אדק ם דעווק ב משא רארם של ותדר

 רד דב ר בע ומפורסמים ם גרול דיוחר דפראפאסערען לפג רציעו וכאשר כנודעראדם

 עם ם פעם דרבר שיכות לו יש ודוא ג בלוטשאטויאונ נקרא רואת דמחלר כשבאכ
 מסוכן באדפן נו א אכל דדס מרוצת נחעבכ ז וע דדם מרוצת שממזר דכבדדתעבוח

 על גורס אך ( כער ם א כר ם רדק ס ודעורק ורמות )ורלב מרבכד רק שכא יען לר
 ז זמו רעאומאט נקרא אשר ם רב 1 ברמתנים בפרט בדגוף ם גרוף ל ר סורים ז עררוב

 כ דקורא אח אדוב חרחר ורנר רפאנו ו שמרנו ר לרז ח דא כא וחג שום וכל וצאוב
 ות פרס )שער ם ח בעץ רארת"ל נו רב ברבדי מבוארים דמד דדכריס תמציתכל

ש :'סימן ן יון ךבע"  תי שיישי יי"" "יי מ יייי 
 שיעור דוא ב וידע דאמח חכמת שגהר במאמריו זאת רגיד ל ראריז נו רבוריר
 דאחן את לשבח כדי יידע דדבייס לד ג כ וע אלוק אחזר מבשדי כביכילקומר

 לעצן טחחיל לכל גם כגויע למעלר וח מ דפנ מתוכםירבץ
 כסמו-

 תבץ ובזד קודש
 אשר כנודע זי"ע דקדזשים אורחן ל ספדז אשד ע ז ששנו בנ נעל נ וק קודשאמדי
 חכמת ע א למד ב ודגתן א לדמל עד דרפואד בחכמת גס בק ר יששכר( בננבעל



 ששיריןאברותרנו
קעב

 ב נחם ד כבוד א ע מתקאמש ה תרפ טון כ ק לוסיעש אור דב
 וסופר חכם הסערה א"ש ת נחר יבק ך חתר הרב כמשמעוהאברך

 נ שפירא דודמרד

 ד ) סטזבך וכמדר ראשון ראשון על  נך  יתש קצת ת נפנ כעתהנד
 דור בס שב כפ השמות של האותות ראש )ם הכתב ב)נ הוטבהמגילה

 נקצרר רק ב אש ות האות צורת ד יע בטיבך תעשה וכן די ש סוהר קהה
 4א ממש הפוכר נקודת ל שצ שכתכת ר ש4 הנקורה מעם הפנא טת מיפ

 כן פה נו א ונם כן נדט לא רן ד דווקנ ם פר הם ונס 4 ז גבהאר זהמצאת

 ב ח כת תירה דבר מח יד ק אעת ה ג הו השם של ן הה שת דוע
 בג בעל הקדוש זקנ ק כת כעת( תחי )אשר הקדושה במת זזי פג()אות

 החוטאי הקו הוא ראשונה ה ש וב ה ב חף שם בת כת נמצא "ן זיששכר
 ר אמנם ד'( מהאר יהלו )כנד למפה יבר עה ופם ארובד ט ח ו ן כעבתסוטק

 וכן ד ו תמונת ן 4כע ונוטר גדרה נקודד ן כע רק הוא השמאי הקושנ
 0 העג כי ת בדב ש ,ע ח ות דיוקנ ססיפר סת בשאר תדא

 הוא המזיזך יר.נסא ששיח מר מ צ 10 של קטנך ת ם ד ע ב אשועתה
 1 4 ןם ם ח אות כח בער ארת ב כבר ש .ועי כתב שדוא וסד מאדפד

 רא שהוא שכתבת מג ת הסופר .נס "ש ע חסרון נו א זהו כ ש( ע כ קם
 צחק ר סוד דגה נא ד נ הד דודו דנו ד מ ורעודה י לשמוח תמחול 1 פג עלד

 ח נ 1 ם סת בת כת בהיכות וכק ה רא י ח( הדו )אחר רז שמב ו הפרענק'

 חכמת מספרי ותרופתן( דמחלות עת ר ענץ כל תלד ,שכזר ראדם של ראבריםנתוח
 שמעת גם ודם עכר"ק כנודע פרטיו קומר דשיעוד בסדר ל ז נו רבות שלדאמח
 כערעג טאט ורקס מינקאטש ק אכדפר ששכרן בג ובעל ותו כר כ 1 'צ רנו עמזקנ
 ורופא )רוד רפד רדקטר לו שנתן ט דעצעפ 1 שלום מאנש א לפגו ארב

 בד ן וע רואת דתרופר קח ל אם  ושאלו חן ב נתוך לו שר דחולר בעד טאט(רקאמ
 זאת ד רג ודוא בו לערב  שיריכץ רתרופד מסממנ א בו חסד "עוד סידודקהנ

 רחלק ט דרעצעפ כתוך לכתוב שכח כן כ ומנר ראד זאת בשמעו ודדקטדלרדקטד
 ורץ ומשתומם נבדל דרופא ורדר דלו דחולד לרפואת קר רע דוף אשר והרופדמסממנ
 ששכר( ןננ נו רב את ומצא ד לנירמוכא

 אחו-
 ירע מנץ רבידי נא יאמד ושאלו דתפלד

 מ ממילא ומוגן דלז ט דרעצעפ גחוך לערב שצריך מר א חלק עוד שרחסרתזאת
 אופן בשום רכק לא ן וגו לב ם רמר כ ש ]כס דם( מ ט )גם ופושע רודיהרופא
 בור וצא ב על כשאחז"ל עם לרוד חו וכד ו רא ל ר וסוד ק ברוד זאת ידע דוא ךדא
 וברג"ד( 1 רל ס ל מש )ועיל"ע

 חעלא שגט "ד נפטר אלי נגתבו קעדד מכתב גם קעא )ר עלא(
 ויק בנ ת שו םבשומח



י" שפיריןאגרות
 פה ם אשל וזהו ישראל של 4 האות ובסופו ת דבראש רבת דב פנובתהיתו
 זאזל כזה קמן בכתב הו להג כאן קשה כ ען ) שם הו יהנ תמחול נסבעה

 ה ר בע כ טשא כזה בכתב ם ומוסח ם א בק ן א כ וכ4ו 41א יתקנויצטרכו
שמה(

 הוא נאה כ ן ב נפלא האומן הסומר אם יעמוד עמוד ן שב זח דרואודות
  לחתריחיהעולוות"מבהטכ צסכד מצ מולהותאכסתקסמ

 ואתץ א' זה משום לראות ן כ צר כ ע כשר הכי עבד בד ז עב רות העפה
 עא( מ )חב מנחא בשדת בעה בארת וכבר ותר ב כד קטנהעם'ת
 לעשות ב" ר 4החם שרצה דק מבאבץ ק רדצה ב ש )דוא א גחלבדעת
 קמנה ת ס מכבר ת רא ךכן זן מ כמעיה ת יסטה אצבעות ד כ נ קטע תבם
 א% ויסטה מימעלה ו עי רבו ועת והע באטצע סעמ ה שהכתב א שןב
 ל" נוה ר החם אז שהסמר מראה ץ גל יסעלה ת אצבשת כד ערתיכפ

 שב ל שנדחק מה אז רם ס" רד )ח שק טהרם שות ן ועתוסס

 יהת-
 "ה מנחה ר בש מ בדבר ן וע קטנה ת ס על הקאתראה

 בם-

 נ ח א מנח
 ה" י ז דיהראב האשכי ד לפ מגל שם חב במנחא ומקו וא תשובה ש וא ידאמנם

 דח הר ן לעג פ ךעכ ש ע קמע לפ והקטן נדיו לפ היוד
 דנהק אא,טרד מפ ששסעת כפ הנה סהסשר אותות תסתתתדד " כנ עשה לעסן עמוד ןיטב

 להיכה כ כ מור ר להעם ן א פב ה דו דב אשר זממתקאיש( ע ז העליה
 סופר ה כ אם תסתתו יבמעשה

 אוי
 ם מהממתשפ ה בתחלה אך א רר

 אשר תסתתו עפ4 וכתב טשונ ד מז ע ז עטצ בעי הסקול הקרש סרןבצי
 דל והאר הטהר ת ב מטר דת4מיא מרא י עמע בל כ רוע כ וווצ

 ק צד אחר רבו תהו צ אשר עפ 1 ות אות תסתת גה ש ואחע בדרא חדכמעם
 ר שב ואם ת ס אצל כתב אשר במז ך מהאר ע להצ רצת 1 " ל זצמפרפם
 בשרא ליעי וכר רקא עי די באתרא כ ממלא מבן כ ש בשכרה באהוא

 ם והקדוש רנדיים מ רכות כחב סתורת דדהבא פתורא על ינא דאבהחרא
 ק ואא ע וי ישמכר בגי בלי ק רנה זקינ כנון חיים אט מפירן אשר אלקיםאנשי

 ה ז"ע שייבר בג בעי )אשר ז"ע מפשעווארמק דפופר משד פג אורבעי
 ן ב  בסי4מר יששכר בבנ ש כמ  אותיותיו תמונת מטד וראה ביתומאנש
 מחודד כרעא חד על לעשותה הבג"ש נ זק גה ש ש"ן בתמוטע רק םהפצר
 אנ אך כן כ לא אם בדיעבד נם לפסול שחושש נ הפמ כד סופרנוכמנהג
 שז ע4 ד אות חד בדת ועניש ב סק לו נס ם ח אות בחבורבענות
 השתן כתמונה הנ"ל מפ,טעווארסק סופר נ"ע מהרים אאיק תמחיז ינכוןישבת
 תצק בחסדו יי ש ש ם הקדוש יין התפ איו וכל סמטה( מנ"ט עמידשהוא

 וכן ז"ע אלימלך נועם בע4 א"ק ט רב בהם ושדחפיי הג'ל כח"קכמן
 וקיני שי יתפיין ביותר ~כן נוב סד אוי רמררצ וקמי רב'מ ק בירתפייין

 קושיא ראכהאורטש עלעזד מים מו"ר דרב נבדל אצל כעת שצגים דתפלקכ(



 שפיריןאגרותיי
 יפים ורם הצדיק יוסף שכתבם עתידם שאסר ע" זי מסאסוכ 4 דרס רביע קאא

 ך יהאר מ )ואב י הנ ם חי אות כח כ נ ם שהזכרת י בעה עתה שנכתבוכמי
 )הרני רק ה ב הרי דשם שנ הה מצאת יא איו ובכף כותבן( מגשירשן
 ,הופכה נמצא לא 4 ז בכהאר וכן דפוכה ולא שרה ד ו בתמונת (שמא'

 ור בצ שכתבת זפ נ מ בכי ק אה כדמות גו ה הס"ת שי ק הנרהע"ד
 שעושם כמו חק 'עשות אדות מש רק מסכם הננ ועמודם זחעצ

 עתה בק נבח וכוה זל מבהאר ק שנראד הנם אחפין 4א בי םהספרד
 אנותט אצ'עטאב1ת והת שיא דגך אעשר 4א עכז סדנרתק טתדוצאות

 הסת ככי כשוי כקטן ועת ס עמך בשד רקז"ע
 בך נהג 1 1 על לסמן הראו א ר ש א זרמן "א אם המשי" דק

 בכב-
 שלא מקשות כחמשה לתפרו שיא עצתך ל השב לכשרה בדרכו ת םקחשת

 סכתבס שתשלח נמש כלנב טיא ע4ה עכז אך שלם א חטי אפד
 במשטחת וקשר כה נדי זבח וחלא רט רעקאסעי ט זד ות ובאחר ססתר
 אקמקן ש מכתבם שאע נכר אצים הי ות( סעצ תבתו בהאהל יע)ה
 רוע כ )צא'ק הארצות שבן הנטים סם ארות יידקו 1פתחוע ר נש4

 ו4וח" ות הקב יכף בדקו ן פתחוכאשר
 ת , מעצ קטעת לסתטת בפרס

 )ם 1 ח יארץ חם נ פן גדי חוש 11 -- להבא מהתם ט סכול םהבא
 והנחתם בדקתם בעת שים( חומש נם נתפר בלח רעית בתישהוא

 נא תמחה כ ע הסחרות קת 'בד חח ת הגעש שיחם הפתוחה ןבמאגאז
 חשש אץ אם ,"ה ם ודע זה נמי ש בא דאר הב אצי סב ה אחקרלדרדש
 הנד באופן כן לשלחו וזוכי יחג

 חץ במט בטהרה עננט בכל ועדת 14 ס וצלע שטרעוש"ת
 את והש- ך יהאר ק סספ הנסן ן א ז ז בעה" שסך אנ ותך תחראספתך
 גשעעה ,עשרעט יד גצבבא לב זב בק וסכה ענעממ זב ב ארךשטתע

 יטפירא איעזרחיים
קעג

 הדא מתקאמש תרכיב ומשמע נעשר לש ח וטנח

כב-

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

 א"ה ם דדבר ובפרטות רמת רשע בעד ק חן ותשדאת מכתבו עגדג
 ר בה רויד ר  המפורסם ף ההר הרב חאברך נ ד ל גארוכה מכתב כותבהננ

 ) ברוקלק ס"א של ממונקאטש אדמו"ר ק כ נכדו אצל כעת )מצאים דתפילקג(

 דציע ורוס תש"כ, אב א כ ת )של א תוככ א"ק ע ם רושל ל חע זקנתו לעתא(

 ר רנ"ל ]רי' ש עי דמדוכר ח רם ד ע ר ע ד קע גטי ועיי משם ס"ת שיקודלרכיני



ינ, שפיריןאגרות

 4ך והוא והיכות ם דנת באומנות נם גק והוא סכהלע מי שפרא זן צק

 ת4ו והכל הדבר יצא מה ואם ן העג אודות וידבר כסע'ל שב המדוברלהה"צ
 'סובה ן קנ ד י יבא ע( קון ת התקוה"ק מד )כנודע כ4 שבה מ"ת אפבסה
 הבע

 ם ס ד כל דשרס דוהם
 שפירא אלעזרחיים

קער
 מקא סונקאטש תרעב ונשמע געשה ים ד יום דב

 בקרוב בב ב כעצב עד עד ם שוכן וכרכבוד

 דר הוא ועתה פר ותו ה מאז ר מב א זד פה הרצוך י הקארט ענו חגהן
 כח"ק שי בתורה חשקה נפש אמת והן גזה תראר כאשר נכערנען ב זבבת
 גם בעה כנודע ף יש כ ע ז מוטח פג אור בעל מפשעווארסק ם הא"ק שא
 ת הש סרך אל נועם גע4 ז"ל ם הא"ק ש א נו רב חם שהנ שלו ק כת ן לתפ
 , עי ויזפות י"י בכ מ יאיש נחת מתוך שיימה בתשובה ישיב בזכותםיזכנו

 ש היו שכתב ת ס דבר עי אמנם ובכםזס דן ד בסהרה צ אג *ב ש תבחמדו
 ויחקור לדרוש תוכל אשר גדורות ושאלהע רבות קות וס5 ס  דרדורל

  שישה רק  כתב לא  מפשעווארסק ם טת סשה הר ק שהר נו ר ב  מקוביא(
 ך א כ וא הג אלי בכיי מוערנאבעל מקום ן וא ינו נודע וסקוסם תורהספר
 סת שם ה" לא מעולם אשר מאבותו " נ נחום ר יההצ ברוטטהכא
 רשוי ריקא יאו שישה כ )בדוחק( יתרץ ש או4 וזהו ספשעווארסק קמכת
 א א ק הה אצך כתב אשר ע הרב מהטפר נחבב ך א אך ארבעהכתב

 נסעכ ך א כ סמנ ופלא הוא תורח( 4יט זגע' ע ז מטשערנאבעיסהר"ס
 ך א טרא כעשה ה ז"ע ז סנקכ סהךם ההק כעד השל"ר הם הף4רש
 ומטשערשבע' -- ז 'נלשכ 4 הנ דקחש דסטר שנסע ומעעח תתחברומחכה
 הוט עד ענן שום כד עד שסעתלא

 ד די וחזעי ב ל תים ד מו נ ש ק המענבעת צחק ד סו ת דד נסוהאטש חקלו
 ע ל רמתם עם שעושם כחסד )דמסדד אמת של גמ"ח דחכיד תאדל ראששד
 מאד אחף פקררתו בבוא דחכורד מכר כאו"א בדחעמקוחם זר עם זר רר"א ת-ח וחםלד

 וכרלרחו ונטדררט מסחו וחךאח חע כשם חכךתו כר עמו תעסקו שנרועשוים
 ידרג ש ע רחמרד משזח בעת רבעו נאף מד יחי פ ועח,פ ם כח ועח וצא(וב

 רד[ תשד סק בנקדש
 א ברנר נ רם פ עסש"לא(

 ויז"ו שנס כ"ח נפטר ל( 1 מרחמסטרבקר וחק ר צ )מרר וחוס מנחם דרד"צמ(



 ששיריןאגרותרפ
 ס"ת והרבה מפז קר כל ראו ו נ ע אשר ם מת על אברהם משטס בם כב(

 כ נ לי "ט ]אשר ז"ע הר"ח ז"ע רביט הקדוש הבעש"ט סופר ם קדיש קמכת
 מנים חם ובכל ט הכעלט רבים סופר "ע ז הר-נ ק הה "ק מכת קטנה ס"תבעהא
 בו נמצאו 4 חג חק הספר של שיו ות ראות מסדר אברהטק במשנתשב
 של ת ם ע ז אהרן ר ק הה אצי ראו ו נ ע אשר ממ,טערנאבעל ונם ל(ואכמ
 ד ק זהה סבראד אפריס ר ק הה ק כת גטי ת מס כ וגם ע וי פ הבעשסופר
 עתה נויד ך וא מאומה ר הזב יא ומפשעווארסק *ע ז מראשקובשבת

 רושתסו כ ל מטשערנאבתולדתו
ג,

 תסח-

 ע ן הש אודות ו ת ם רושי ב הנ"ל במ"ת יראות לבדוק נא
 אותד(אשר ד תורה,מהדורא דבר סקב(ובח ין )ס ס אזחחכחסור
 טרמנה עגולה ן הש תמוסק כותב ה טפשעווארמק ע זי משה פג אורבעל
 ע-ש ספד שמהסיר הסם) כד ימפה טחזדד כרע הדא גיא -י-כזה
 דצה זאם נחום ר צ הה ת בב ת בהם ראה עכ"פ וא יכיס הפעם תבד

 שלו ד הם בב לבא ת רצ שיא ע" דא הקפ על זוכר אז אם יולהראות
 כן ואםאנם מזה ידבר יש אז כגל עמלות השנ'ן אם זכו[ מפג מוהל ותלה
 מהטה פג האור ק כת אס בטחאז

 יודע אול ל חנ ש ש ד צ הה את לשאול נא תמהול כן ן נ הש ו ה אםד,
 הו שכתב ה מכד התחברות ואזה הק זקר יד ת הם באאך

 ל כנבפשעיארסק

 זאב ההצם אוי אם הספרר בעי עט( בסשה אח1ןטנשאר השקתםמ
 ה עחזו אםתאלף

- ו  

 ף הנ ם מאח א והש

 ח ת שה"

 גד-

 ובק ף הר במלה
 כס היז ת דם תדצאות ם בכתוב להודיע ודע הוא אתיספורססח

 עימ אם ל כנ ם סג הס כי עם השמתה להתאמת מז תא אט כל ואם0
 נשא יא ם תפרק עתר גם מ ן שקר היו ת ם את לקר כשתת במקזהש
 מסרםט

 ת"ר תחק ברע גם א"ה מצן דם 4טצר ם הדבר כל דמר כן ואםק
 א"ה ם במיסנ דאללאר מאה שש מע5 בעדו תן י בזה מ גת ומדהעש

מ  סראשדגזל)תדמח שבת ירכר חמקתשוד ריק אכתם משתק
 נרשק תמדד מאת תשרר נב תתק ומוס רא"זת צוח ער מצת( ררשחר

ן ודחשלק שב ( דק ט תוש של סו )גקושער  מסעדמש מפר צב לחזע"ד ב 
 למזם חסו מ% ד""ום של ורת ע"דתן

 מש-
 חז הה ש עי זעי אמזג

 ח( תחקנ ש החקרו ס ושלשחחם

 ופסד שי-ק לרשלם רומש מפוחמת ההרר כשא כ אח שא מח"ז צ דרד(
 וושץ מקכ



יסא שפיריןאגרות

 ימוע נב לבת יבאן מרושים ומבאו יחדל טמע אשר כשרלאיש
 $18 ה"מ וש, ק מאות )שש 60051הזאותץ

 מד שד דע י 4ך שאפשר טה וטבחת כי את במקדם יתש1ד"חכה
 תטש הסף סר יכ דם ברפק כדדטתב כני יאח1ימאןעט שכתרתם

 חד המקדי ק סב הא רפואת מדסבת אשמע יא אשר ותר ב צערמרש
 ם חי מ ק ההברוא

 שא-

 מאחץ הרוי דכהן ק דו

 ,1 ת מלך ן יצ אומר ב ב שועד משמוע מכשר קי ו4שמוע ם 4בואחכה
 מ דוש ד םושובט

 שפירא אלעזרחיים

קעה
 גא סונקאטן תדצב ב אדד ח ד וםבה

 זכוכבוד

 כהסח לדק טרחתך עי חן ותשדאת מכתבך קרת ט הנעשהטס
 ת רב בטח כ בדבר ס נ שום ל ן א כ א 174 ומדף ז ר צ יהגה כתכתדא

ך אהסדרר  ומץהס דמיכי אם 4א שם ע ז משה פג אן כעל שי כח"ק 
 שכתבת ות דאות שדת 4פ מ ברי מנם זדם דזא 4ס אדע 4א בפיתהש
 אר בע' ודחק מסיתם פך לד מצנם הוא בז מנם הם כתבת מאשרתם
 כבר ן דשנ טעם כ קנחו ועד נערו מס כתבל סנה לא ע משהומג

 שם שבת רק העח ד עפ ונמקו טעמו דן א" ד נמהחרא בדחבארת
 דמטרה נססיה ט נח במד ד ותא מ אצי הסקיי כפ פ עב ט מנהגם

 רכשכבדגבע'נעם רכמדקדת טדנחם מכת"ק תפ4ןשיו בעדץעז4

 יא חרו מכת"ק שד ת רא וכן ע ז סלךאי
 1"ע הבעשטהקדש שי נ"ע טפר רצ ק מכת מת אצלם ש"טשש

 דני"ויט בכתקדרצספר גכסתקמדבתקשיכסף אצי ישהנה
 שית ם כעי רנתן ,כח מיבש רכדצ שןעדת כת בתק מתחאצלד
 בנטע י ן מג ות באות מנם הם וכי הנ4 כת"ק דוא כ מיבש וצליעקב

 ת בס שיש אברדם טשנז בם שב רבתות ות ואות כות ם טהנשאנחט
 נאסר ועז יהארך עת ואן שי ת בס פה גס שגם משר הר"ץכת"ק

 מנמשי תסתהם בז הלקר לן מנם הנתבם נד(תיהבלרעז)דף
 הממ

 ע-שן :וד : 'ס
יקק ק



 יטפירין"1גררוערסג
 ובו אודות אפעוי היוא 'ך בשב רה הד ד ע ד ב ר ידרב כתכתדנה
 יאחתום דניע יא ן ועד עי רעד הרפתקאות רוב כ דסוד ט דד לךכתוב
 ראנז צ צאמ מ יכ פ הה דקדוק דחג ושמחת ט הבעי ם פור שמחתכברכת
 א אנצבב ובב ולועית ב ב בנפיאות

 שיעד 4 ודמצפד ר באד ט דושתוד
 שפיא אוערח"כ

 כותת דור ם א( דפק ספר ם שנ ם דמו אצ4 ק ה בע בעד תמצאאי
 קא ד שנ שסםידעבז(יימשנמחיק ב(לחם דערזטחשזירר
 חרב 4בע4 שיפר עת חק :י" ל ומשפס ק ח ק ת מדר ם קדש ם גשע4
 זן צ ששר ק ות פפ

 הנא-

 ם שנ מכמה ל ז ין ערן תעי ת חד ע מב
שמטע

 דבמע כפ עשר 'דכרע ואן' יכו דרג כשם טשכ ראתעכסו
 , גענ נ ג זעי אשר ט להרב כתבת כבר ים,כך ד א נמר ש רקיעבד
 דוקן גלוח אודות ק רם כת התשו א נא דרועז חדוושו ק וכת קדם

 זרם ד גה שיטו 4א אם בארכות יטהואבמספרם

קעי  עא מעקאט,ט תרמו דם4חת ג הב
 ראטרבם ווח דות עיטר גמניי ובק רהרף נדרג דכבוד
 זעייג אשר יציעיי סחר ד מיחמות יוחס בורו בה ישבחמדע

 ס ושוכט מ  כוח רוב קוס ס כע 1 "פרמיות
 רצומ וכפ 4קארלסבאד קר ד מכתבו  עס ם  רנרפם ם העי עגי הגרן
 ונם טרדית מרזב הנד עד דשבת ז"א בשתו ם דדכר ת נ4 לאזבקיטתז
 הפרע עכפ אך דל" מהאומא ם בדרך טית בעה כ אם טפקישת

 האק בארטא א בא יעשתו מחת י בקאלסבאד שם כשד מ רב רנרא(
 תאו טזםע1 רמ"ד סשדח ח1ועשר שצע שלא ם ממש ור מבמקצחת1ע
 דתר אלפם דרבר 4 לק חצם י אמערקא מעשר ל דג מדקאר כ רבע כאח
 ית ר ימדדיא ת בד ש מ ת ק ש משומף ר שלא מפג חקם שי ג דש 1ףב
 לא ם לפסל תדלי אק לא לאחר יטר ב( ע ז רע מ ברע תצא )פ ק מי קק

 דפרקא שכאיא תכןמ ומי ש ע עכלד וכר ט רן שבתק דמחלל למאןרבלד
 ומח פד מעת רמקבלם ם דאדמור לעגן ק ג אות קמא זסדירא ת בד ;ךנחמת"א
 זקג וש ק כ ואם בדנרמ ש ע ועלס יכל לעצמם ושד שגח"ם מעללםמרת
ף ראלו ם ודחשע ם רשסל בדורי אמנם עבזק בעל בכל ררתם  מרר אם כעד לו 
 ע ף חזקאל ט רב רקדוש ר מאדומו יובפרס -ע ז רקרושים ורמח מאבוח ת שדאכס



יפג ששיריןאברות

 לכל הנצרכות התרופות לעשות כרת והא הופ מכל הקור תרופת אתוכיבל
 כוחלם לטובה השנה וברכת מאהבה בתשר באת ועתה ר בעוה הה? וממפ

 האדרעמ ברור אדע יא ולאשר בכי ובפרט בכיי ב ב וסועה ו גאולהוטע
 ו ה כוייס למטונ במכתב בזה אשוחו כ ע 1אל

 ת התמצ אך פה האסף עת ן א ם האמד וייעשו עולס החורבן כוףושד
 ם ונ הצ עם זרוע שלוב. ם הויכ הם כ נם מגה ראו מאת יכס נודעכבר
 ובו כמו עתה גם סרובה קלקיתן ן שא ום 'ך ן וא י ר הבעיד בעצתחד

 בש"ס שורשם דם דאלו ם ודדכר שבתות ממחלל נות פד לקבל שלא )אווע( משררנ

 ברע"מ דוא וכן ( ב )ס ד ו ע כטוש כן ק ופסק ז כע ל רא חם שבת תנא דאחולץ

 מדם דנרנר לא ומם ט הו שבתות מחלל דתן ו, )ע ס לסביל זתדלתבזד
 רו-

 נדני זד
 בער דוכת בנמד עוד בחבט לאשר בזד ודי - ל ד ממש 1מע

 לא כ חח ובת ב"ב ל' תסלחו ודנה ל כזר כ ז 1 אות רקדושרובצוואתו
 לא ע ז ודנוור מאכוחץ שלמדת נם לאשר חובות בל ועושר ח ב לבםרגתלח
 ונונת וצא וב רמלחמד ואנש דתערובות בג מכל וגם שבחות מרמחלל מעותלקחת

 מתחרט גג א ר כ אך אטען ל מ לדינר לרוב חרב חועמוח נטף דפקרת ז וע שלש

 אחריו ולזרעו לו בנפש תורכן לגדום וכלו רראוי  באושר ם שא באלו זדונים ב זדעל

 בסוסו( ב )ח טוב שם ככתר ש וכס ת( ד בורי כח גם ש )וכס מ ד נ ומקובל כזורע 1ח

 שכת מחלל פ ועב דודים ם ירשע ם מנכר מעות לקבל שלא "ע 1 ט רבעשלרבינו
 ככד על נם ) בע חר אל אחם גס כ ע כנכרי ע ור רשע נבלל רוא כודא אבפרדס

 בכ"ע רטוב ד מאת כרכר שא ן 1 )באות ל דג מ( דדנר )דשלמוח לצורך עולרמם

 לתקן זכת ח ל"ל עזר חילדזמני

 הל-

 בב נר תתז נו נ ע רעולם קון ות ע נב נ נגר
 אבב

 בסוף ל כשאחו כ ג בזר ם סקי כ"כ ח ובע ער ח שנד חוב בעל סדרובענן
 ע ז נ רמכד לקופח ובפרט רצדקר נח נח ענץ ם ד"ח על שנתפסת רע"ק אשדיךנרכוח

 ם רכלם שר דתגנרוח דוא נעוד"ר אשר נו בדורות ומועיל ותר ב דנחוץ גדול ן עגדוא
 וק קרבים ק כסר כמבואר נכחו מסטלם ע ז ורמבר"נ נ"ב מעזרנו ינילנו ד מודע

 ודרחקת בעד נזד דרבים וכאשר י( כעד מזר כהבנו ח נד והן כעג אגן )וגםידע

 מ שלס וכן רבים אשר )בדבר רב כדון לעשרני רצו פ וכ רות כש )ס שאררכגסות

 מוחד עב"ם ות מלר תר ד ל מצאתי לא וכאשר קח שת נער ם עב לדם( רו דחלדעתם

 יב" מכל ע"נכור
 אשר פ )וכ דדח מחריבי ם לרשע ובפרט ף לרחנ חן רצ שלא וגם

 ספרים דרבד כר דוח זיק לח בזד תשבחי נדברים גם או קה' נשח לדחמף לרתוח

 ד רשע יצא מרשעים דבר כל סוף כ אח"כ נתחרטת אמנם לחורר 1 עי לקרבןבדי

 ז ועי ברח שלא וארנומח ומסים ם דרשע רוח ממס לרגצל וגם ב"ב( גאלנו ויצולנו

 ח 1 ל לכם ר לדזד אך בזד לרתפאר 1 ח נאת ולא ל בנ ורב גדול ח בעננשיהי
 יסשמ ואל יעזבנו אל כודא לכל ומפרנס ורזן נו כדרכ לעשות י דע ש וא)וחלמידץ
 )לבסו לעד עומרח צזקתו לאכיונש נתן פזר שכחוב מקרא כנו ויקוים אכ"ממובזנוח

 וירושלים ציון כשמחח ב כ עדים בער ותבואו עד ערי בד ובטחואחו-ו(



 יטפירין4פגרווזרסד
 הקדוש התנא )כמאמר יכו כך שיכם קות ספ אם סע4 כנ שו ש כעזריואומר
 צ רנה ם דרבנ עם חיששט אשר ם( דפועי את השוכר בפ ש בר א רהאיק

 איי 4ר ומ ה" בז ב יפרוץ החלו כלת שנם אטד זד שנדפסו בקו וה
 וכו ויחחרחק מדם4רשמר

 " כמע כ בעצמי וכתב א תוככ ק ה ע ם רושי " את ב ד ע כתבואשר
 4מד 1 ח הסכך גדי כמר ישער וי כ עאכו הן י ר ממש נ מסב לששורא

 כמד ל ש ויד הה 4תהנ וכ4 ך וא שם ר הבע ד שחעמ המפתותמכי
 שב והטעם תפש רוח ימרת לבא אובי יא אשר ם שמום ם גחי םסעמ
 ק צד שא קד סבא הא פג"קב4

 הד-

 רש כן א ט ש4 איפאנדר א הנמהרי
 משא אפשר ן דג אץ אך עמו פ פא 'הראות 4זד משחקק אנ וםנחוץ
 בטח מא של קד"טא סבא הא ותם ל כנ ק ד יע כעת מד רושי עואאפשר
 צא'א

 מא-

 ב אגצב יכ רק טעה כ ע דאה בשמם -- פ פא ח יהרא ק

 -צדק רהטים בשער וו זקנם שכו ושד פאפ נתראה נעות בוןדל

 בעד בב בראשנוהני
 דגל צ לרנה במוכו שימסור י( )קדט תקא פ בזה רצוף 'טויחוהננ
 חקב4 ו 1 בפ שטרה וזפלתוו ה י בנקי יקרותו וכ4 ש כד ריס נכתבוכתבת

 לטובה השנה בברכת ואחתום א בב לטובה פעוי1

 שמירא אתעזרח"ם שדבה ה יאתי
קעו

 א ע )ןנקאמ,ט יזרפד תר ד וםנד

 'בו הגאת הרב מקבצאי פעים רב שראם ודד קר דיגכבר

 הרז הראה אשר עי רבה ותודד חן בתשואת הגג האהרה האחדשת
 ע4 חתם יא אשר עשר פד תם הורתו ש למעה קהלתו בג תםאהבתו

רמכתב-

 קרי צו קהיתן בנ 4פנ אטת תרח זד ק מנדח לצאת שלא
 הם פג ב לחש כלת 4א זאת עלא כ דע נח במד תכבדר דגמיה םרא
 לבם דות רד אהבתם ר סב הע פ פא ם בם יאשר ק ש על סמא קםר
 ש4א שסתרים ם ע4 ם טעם ש אכן ב ו 7 כראף ם בסטר ה לירת עמדו1

 כעת יבאאתל
 יקארטלי

 מתבת אנ כ רק למרת נשתוממת סו שהדפ
 בזה נ וכהד כס לבוא אהל לא כ נ ט ר זאב דר נ ד אדרעסע עלמאז
 ממרחןעלואחכחלא ה חותם אסה כ וסטביאחרע לדדהמב

ךא(  (מ רצד לא ע יכ זתלט שלץ על ט רב את י חס ש-ילט א לת החג 

 בפיט ומז קראתם מכחן על חתם שלא דשם לררב טוכד ר רכ וע"כ שםללץ



תה שפיריןאגרות

 מ אדמור נשם להתנשאות ס  ותשצ ס הער על ם המדלג מאותן מחחאדבנ
 חיילה החרים ורף ובו ובו שבחם מקצת זהו באחרים ויקנאות המוריםוראשי
 באח וזה הויך זהוסובב

 סנחד זה הנה ס בכור ב הקר כאיו ח ית דורן א המב כל הנהועתר
 א( ה בע אצא עוד ם מהנמצא דואר הב ע" קרובה חוא היוכה דרךשליחה
 עולת ק חג אלעזר מנחת שו"ת ב( יה תפיןום הף ע' ההנום ם חא,ת

 וגו שראל כנ עדה כל אח משר קדל 1 כ )עד קרל 1 פ ושלום ם בת עם(
 רחיר כ כקודש( לדרכו נו רב-ידאריך

- 

 והנדלח דקדלת רדם מלמדנו ות נצח שדוא
 ם דנדול ע ורכות נו מאבות דם ב דמקובל וכפ ודרוער נ רמנד חנרנ איך בגעדת
 ם רחנא ד אלו אלר וכראש לזד מוכשרות ומרית ומעלוה ם רכ ם חנא ס ב צר ע זרק

 נם תעמולד עשר שלא רירנו כים רמקש ם אנש לאסוף שחדל שלא א( לזר םרמעככ
 רשחווח מדת 1 1 בע ד רק וכו ברית כורת חסיד ל אספו לאמר 1 ושלוח 1 אנשע

 וילמרם חס רוב בעדם תפלל כואו ש ומ דרבנות את ושנא באכוח מאחז"ל םויקו
 רוא ד מאח כ רעו כ ות ונשם ות כרוחנ שפע לדם ך לרמש ראפשרות בכל רבררכ
 רוא רן חס דבר ש לאנ נם כ( לו רשיכם נשמתו משורש רמד בטח אלושבאו

 כררו ש ד אדמו אותו רק וצא וב ק ט פול מחמת דכדו ריב בלב כואו שלאכאזררד
 כקריז רשסען 1 ותודות ז גחפלזח באמה נפשם יידבקו מ אס באמח רם נ בע רוטבלרם
 אותן שנם נ( ו ח ת וערמומ בנאור לבבו בסתר קומונר אחרה דהר לב"א לרם ר%א

 לא אם אז בזד( עסקם רוע ואשר א ובפרדס ק ש מחלל רמד אם ממילא ו אלשבאו
 לנשמתו לו ו ח וקו כן לא אס ב מבתו רנישום רחקות בחשוכר מד וישובוקבלו
 בקרבו נשכר לבו ר דם מאל ו אל ם כא אם גס ם רחנא אלו כל אחר' ר( דטוכידרכו
 נולו נם ואלו ם דאנש לפמז נשלחו כ ע 1 עומת לכפוח רק רוא 1 כ כ בנפשוררע

 כרחל עצמו על זר שאמר ע וי מחא מפש דור ד ק דגר בשם זר ן כע שמענו)ונאשר
 ז וע ס דדב אח ומנכד רעדר כל יאת מנדלם ות לר ממנו ם גדול ונם ואכמ"ל(מלכוחו

 ל עב ינדלם נפשו דח ובמס ל( ואכמ 1 פ דף ומא ב ל )וכמשאחז רו על כא חטאאין
 ש( ע וגו 1 ח דא לא ולאמו 1 לאב ראומר כ ער ברבד כפ וכן באריכות)עי"ש

 בן דךשע ר א תבא ב( ע ט )ק מזחוח ס כש ל דחז כיתר י-ג( אות ב )חוכר"ח
 רד ל ל דאומר כל עתר ארי לפז ונוחת כופתו אנ עלר ל דאומר כל בתחלדפרח

 ל בזד כתב ס  בוויוע  שריריך  ראתדי  יני  ינו ן  תמ של קומקום 1 על מנפל אנם
 רת פט אחרי כ זי"ע סחא מפרש אל רחם דר נו רב רקדוש מררב רמקובל פ ער"ל
 שבא ומ לרב ולקבלו פדיונות לו חן ל רצו ר-ע מפרשיסחא דתם ד דנר"ק מרן ואב
 שר קרדום 1 על תטף דדבעת עלץ שיקבל ככד על לבקשו זצ"ל אבע מחלמירי אז ואל

 לדרוך דכא ל אחי ב לך ברח ואזדרר בדתראר לו ואמר עליו לאחת נדי בכיתומוסו
 תכירו אח )ודמחטיא ר"ל דנסש דייגת דוא אד1מו-ר( )לדיות  ודרבעת  לראגודשנם
 קדושת ועומק תורחו בחכמת ענוותנותו מרוב כידרע אז עליו בל ק נילא רדודנו( מןשהד

 שרם כמד אתרי רק כסו ניצ מ ומתסדנס שעות דמורר בתיקכן נפלא אומן ודיצרקתו

 ונהגלד אפסים מכל 1 אל ונדרו ואיומו-ר ג מנר ות לר עלץ בל ק מאז דידועד()כסיבי
 ז-יגס4-4מק4 כ ונמלאות ישחמת פועל ור שמווגחסרסם



 שפיריןאגרותריו
 נכבד הב בקודש ב חב ואחרון  ה, מאמרות דזחטשה תורה ודבר דתם
 ם ספר חמשה חסה הן ז"ע הקדוש ר ללואטו רוא יה באר עם ג ח ק זוהת

 ת עה ולנשב נו ורבות נו אבות בזכות ם רמח למצוא רש עזרנו םנפתח
 שמחה ברוב ובמחה רשקם דקדושה הדעת מבוע מטחות מ עיוהעבודה

 ואחתום ותורתו שמו כבוד יטען ב אגצב בב ערם שסחת ברוב תחזנה ננוע

 שוכלים ל עכא ברכות הוחסבבי

 מפירט איעזךןץיים באהבה ת דוש ד ,מכבד, ר,ם,ק
 ם הספר מקברת בטובו עע יהודגא

קעח
 שמא" ומ ההן נ ידבה

 קצת נמת יתרתח( חוש ומ בכאב ,בעעות עתה יק מכתבךהגעט
 או נדויה ר ע זה בא רתו ד יקבוע הרבעת ח לרג שברצעך מ"ש בךירש

 לפג כופתו אנ עלד ל דאומר כל שט
 א-

 כדחף לררי רשכם לררגך "רבא וים

 של קומקום רק כ ע ור לדר בא ע א כ א רד לו ש"ימר ואח"כ ל זע מדבר קדחםאיש
 אבל 'הראל ג ומגר רב גי סגו ף שמחצ חצוף כדץ וליסרו למותו עתו מטילחמץ
 לו ואומרם עדו ם לרקם גפשוח דע מנם רצד לא ענתתמתו מרוב כ כס לדותולא
 א( ,ס כאבות טחו לון ל רם רוא א פרח כן רושע ר כשם זר א רחג וריעי כמ רדש

 לכף ראדם כל את דן ודף חכר לך וקנר ק ומנר רב בעצמו ות לד ,ולא רב לךעשר
זבות

 לעלות רועם אשר וראר חכמר וקטג שגם צער לאותן דשכל מוסרומכאן
 ס ש ועח מגמתם לל אך וככור וממת האוחם מרוב ע כפ ם מרשל ות ולרלגדולד
 מד  ואסף עולם מבלי אלו רר תדקףז לו  גלו  שלח וקוץ תו ר ח א( ע ב ב )דףסבסד
 רתרש ינן ( רש )ע בתוש רמעט ח ח זח יגשו רמ חדשך 4 כ% שלאקטן

 רבע כשם ע ד משגאחע יחזקאל י רכ רקרוש ררם ר אדומו ק מבושמעת
 ק-בר תאיד קרשו כחח שתאר כשמי רגד פא כ ע מיבלן1 דחחריקתש
 מן רצק דעת דם בן כ בערך לרלחס לילך לדחעורר משר רכנ רחלו וכברמאוד
 ערצא קדשו כרוח רואר כ ואמר מאוד מלובלץ( ,דרכ בכי אח"ז קצר חמן םהפמ
 למלחמד וע-כתם כתם מדל ,י"יו ם דשם קכרח

 כערי
 *טן ת ,דח דנאיר כ מע

 אכתף מס סר ואל עלרר "מלז אנ אומר א שבל כמדע דמינםיעת
 על רכרכר כל ד כס מדע ,וככר ב ב רחמי ר רוד דחשוך רשפל בדודאיכו"כ
 שכיות כאילן בראשו פ-א א"ע שרבד "ע ז ובעש"ט דקדוש גו רב בשם פ כרחומש
 יא"ק ל כיד רבים ראחרזנים כרורוח שיר מר ק ברור ראר כאשר מגחך כעתרמות
 נאולר יג"למ ד ר( עבד רנאולר ם מעכב ו ד ודמך מאוד ררבד ן( שומשמ )כמו קמא

 ככ"אקה~טר

 כ אוח ט טרדורא תורד ברברי עא(



ימז שפיריןאגרות

- וכן דך נ חזקו הם ואבות א ם בהר עם והסודקטנדי  תשובת ובקשת 
 ביד. חזקו 4א רו ע בג כ ממש בהם ש ם הטעם ר בעור כ אם הנד-

 הקהל עוי וכי ניחם ד ד ה בת ה מיחמות כ דעת כ ואם יפרנסתופראו
 כחו בכי וטשאם מומי על ודמתא א דשם נ עג וב" בך ש ור ת הת ג.ד

 על דטתא ל מ כ' במחא כא דא מרבנן צורבא א[ ע ] ק ם ס ש ן )ועוותר
 רצו ולא רו כ לא קדלו אנש אם יבנו לדאבון והן א( במק מזה וכתבנו ארם
 אנש זה א דם נ ב ש ש א"א עוד ו'א פרנסתו ד קו ספ ולא זאת את ן4דב

 4 .ע מר ז עב צערהו אשר רוע ה דרשע ובראשם דמר( מעם כ )אם עלבי

 בכ4 היא ל כנ אם סקוסו קבע ו יפנה ואנה רתו ד רת ובעהבהתרחקותו

 ם 'פעם שנרע אחר גם בא וכש רו בע גה ש ג סנה רב "ס ם ססזמקום
 הרב שום, והשבת בארת כבר הרב של מקים שה דשבהרכנסת
 מצא אשר השהוה רקווא ארוחת או :ן; חד הפת יא דו כ ונסחות7הקה4
 4א זד ן א וריא דאתרא מרא הרב תרשמת פ ועב .מדה ב ר אך הש ר4אשם

 אמת יק זצ "א רע הנין ממכתב ש מ בכבר פרוד .יא שמחד -אמטחך
 ויא 'הנכד רק אב4 ושרה נכוה צח ומי וערחת ת צדק כרו נכתב הואכ

 ואשר 4מ ריח מסר כ רק שי כרבית תשאר י ס ק יא דר כלמעשר
 יתח בנו שגדי א גם אן באוכף בער שם דנערם בג פרצתראה
 שעשאן 1"ע ץ סראפו ק דגאר נ זק בשם ~שסעת שם ש ובם דהם ם סוכ

 טום ד בנכם את אותם ויסדתם ם מק ה" שבך שאמר בחיו רטםיבנו
 בתורה העסקו ההוראה עף הם עי ה" ש כד ברט המקוי כפכופתו
 כמול כיבד ובחסרות בקביה ויא ובהוראך תבנפ

 את ושנא ם סק מער הע עשר לב דות וסר בעג נחמתהאת
 פות ורדד צרות בעת יסרם כא וחג שום בכל ת דאדמתץ את ב 1הרבעת
 לא( בו המלה הכיל טאמר כ ווכ תשבת עכז דל  והוי אשר רותשם

 ן ל תפ ספדם תאר כ למעשה להלכה בש"ע ם וק ר שר דוכתשכטה
 האמותת מצות ומכי ן י ותפ ותמלח ש דק מן ן פטור הן תגר ותגר הןומזחות
 ם הספר ם א ממצ שחס ת כ וכספם מסחרם לצורך ם עוסק הם כ אםבתורה

 הס ,אב י בנ ב ולחש הדת קון בת ם שעוסק ם הרבנ ומכיש ן ל התפאו
 השוב"ם הקהל בכלל הן תוה"ק רת שס ד % אום ב ו מעוטת נצלום ו םשבשמ
 של ן ומקול ימק ש י ת ות ד הם והב ות כנם ובת ומקהוות ם וטור םוהמלמד
 פרט-ם ם מאנש זד על מדקהל וסחטת פרס קבלו כ אם וכדגר וכהנהבשר
 ע' ו- מצות ומכל רתורה סוד ל מן רו חם אם נם ע בעד זכות טליצת ש כא

 והסיא צהיר ה ער מלחסח  חעשה  בתחבולות כזפ ס ומוכרח זה עסקטירדת
 והם" בזה מרודים מבני ס חיד או ם רבלהציל

 ש עי ס אות רע"א במכתבי סופרים באגרות ומן 1 כחוליות נדפסס(



 שפיריןאגרותרמח
 וטנהנ ותקנה הסמולה עפש בנתז עבש אשר דאתרא מרא ברבוב"ז
 ישמעו לא ממט יממה או בה ש ראש רק ידי אס כ משא בזד יעשותהקהל
 ת תו יבנ את ם שטסדא ת ים ם ספר לתגך כלל דומה נו וא מאיטה 1אל
 דו ע בם ב ב עי ימחות דו ב ש"ט מי כ4 בשבת י שאחכז מה זה יעומתכ

 באמת אך 1 על שסומי ון כ ד אב הרב ע4 יכיערה ותר חמור וזהו זכווכר
 1 יריע או ב לב פשוט ב בעה אצי נם שייך 'סחות דו ב ש"ט מ כ כן נוא

 זה ך שי יצא יכ בה ש ראש או מלסד רק ידי אם וגם בקולו שטעו ש ווידיד
 כל ק בב המשנה 'המלתן בזה וחשבת . ר ומב קרעיו יסחות דו בש"2
 כני( ח יהשנ הדת בשמירת וב חח 1 שעי דמתא הרב נו )ה רבו בשםיטחבת
 וכדין ענש יא חק יא עכר פ כ ויחמא העת נפל אם )גם נזקי אתהכשרת
 ימובה המשמר עי לעמוד עזרת והשש ן ומב כזה זד י( כנ וכר ן 4 תםתגר

 ס זשזכמ בזביאגצב
 שפירע איעזרחיים

קעי
 אחא ע סונקאטש תרעיד ימב נ ס א ום הב

 היאק דרב א' אר גזר אי מקבצ ס פע4 רב שראי ד ד ו ד דכבוד
 ומגדי מעוזדגדו4

 בכל ם מפאר שטו כבוד ש ו ה סוע ינשנב ק צד
 לטמואי מוח םאפס

 דקק ידם אבד שעמא ראזענבערג
 %זאתמדארף

 ואדוח ת ב משק נאק ר הצ בפ שם אשר ם הדבר ם י טכהבודרענ
 על חתם לא ע מד תטהת אכן טוב ןע יא להקאפל ר ג הדר שבהסכחב
 עד עתה בותר ל נרע כאשר 1ום ש בכר החן הא אשר יהרההכתב

 לארץ אשכה ג סמנר באו אשכה בארץ ישראל דאמדת סרר שנת אחדא(
 חד קךחתגח ודחקו ודישו בפעסט קאנצלח רארטד כלשכר ג חרע כשנתאתגארץ

 וטעמו ידם בשתי אוחם ודחר לנגרם א  עמד תשוכר דרכ כעל נו ורב לראגודדעמדם
 לרצטרף א"א כ ע אשבט מבארץ נבור כמדריגך עומדת דגר במוינח רפורטרנאשר

 ותעוררו ד"ח בעל דבינו רת פט אחר תרע"ד בשנת ואח"כ אחור ונסוגו עמםהלדתדבד

 כזד רמכחג בפרם שנכתב וכמו עד"ו ללחום בראש וצמד ם "511 חלץ נו ורבעור"פ
 ננד ולמחות גלו באזדרד לחתום ר הו-צ משנח עוד מאונסדארף ג רר את מבקשושזכו

 פרצד כך ובק סך וכק ב"ש( קפ"ת כסי וכנ"ל אז רנ"ל רד"ג עשר )גנןיקנצליי
 שקסד כאשד ט י1-ע בשנת מרי אז רפרק מעל  רענין רד יממילא ת דעילמרמלדמר
 ישוביסטן ת ודסזרח ונות ר? תנועות  רשמעוח בישראל פרעות לדחפרץ רתחילרמלחסר
 קם ואו וכר א" שע בשרן כסרט אנדרלמוסיא או רב )האגודר( דחדשדודסתררות

 שו- ו"פי סי לקטן נדנרפס נחוצד" אזרדד ק רקן ודדסיס זורכ
 חוראוצק רראש



יספ ששיריןאברות

 דבר יזה רמך מטען אטד כ ואמרו נו במדינת ם רסעפ שת עי תפוסתםכ. ן ב באשכנז מ( ק )הצד ם דדקטור עם  יהתחבר  הזאת נפסדה הריעד נברכמד
 עוד הלכו ב( 4 הקאנצ מראש בפרם בכהידאד קד בשת ם פרחך רזשהת
 אתו עשו 1 הישכתם ב ש ש וכד את ייבקש ר 4רפצ פתם ,אם השג וםב

 שומעות שכך ם לאזנ או תו בבר 4באחוזה

 אדרבא כ כלל 'ייא יהקאגצ מתנגדת ת גרא גד א שדעמדגו באזהרהאך
 ם דא ד ם דרבג שרוב ראו כאשר ,דם טובד ואמתיא פה 'פתחוןתה

 ודתחילו פולך נח ממר קא ו נשב מ תר נשנת ושוב דללו רחכורות כל נגדלעומד
 נו לרב שדי ם מכתב פת כחל מ סו ואחר עמדם תחברו ש לעורר משם ראגודדרנרלת

 מר וראר לווארקוא נו  רב נסע עולם( קון ת ונס כזד לקמן ם )ינוסס סגזד ד דאדמזעם
 ב תרס בשנת פר לאס נו רב קרא משם כשחור שם ל רנ ר רארמו עם ורזעובחשראר
 עלר קל בג ולא נחינו במד דאגודד לאסור ד ע נחנו דמד ם רגאונ ם לדרכנ טשא5 רנע
 ולאסור לרשתתף רצי לא מדם שכמד ם ורארמור ס דרבנ רעת בזד לאחד נולרב

 לדברי מן ירסכ ודררו ונוכרת כל אח דם עינ כמו ר ולדב לראות שנוכחו עדראגודר
 נורב

 שזרו כפומ מרגלא ור רללו דכתות כל נגר נ במס  עומד ח"ו מ כל דדבנז

 ת מס ר ע)ריצר ממש ו כע רוא כ גי נפש 1 ע למסור ז ושצריכ בדורינו ראחרון וןנס

 עד ון רנס שזדו ואמר דרוח חרפנו אשר ץ כמו כולס ת ואגוד ת מזרח ת ונ צומריח

 או כסף עת גג לו שאץ כסנוורים רבד ולא פתוחות נים כע ר שמשג ומ' רמשיה אחב
 שרירן ולא ן מ ק לא סופן דמפלגות שכל ראד ם לשועל ראש ות לרכבור

 ו שנות בסוף א פע ני מדנ  שמענו אשר שב ושלום ים ח דרכ ס כדקדמתוע=

 ירא נכל רמשר אתפשטוחא וצווח ח ומגב עומד ור ק פ דגרולר  רכנ-ס בבברדקער
 ובבוקר ע 1 יא  נ מש ק רגר רבו ק מ ראי אצל כקרעניץ א פע י כ וספרודרא

 ומות בב ש ק )שקרא שלו ן רתפ"ל ווא משיג מון ופשט פרידר  ברכח מממ  קח לילך

 רההות כל רעום כעברוח רבר לך ר  שאמ לו  ואמר ללותו ורלך בירוע(חפלז

 ם מ ל ר צע ר שא1 גו רב ם וס ברעתך ק תחו וחתר  ממקומך אותך גתקו לאשבעריס
 א דנב חזקאל אך כך לר ואמר ווט ח ם בת ד ת דר כעל מק ואבו שנם ר כלערך

 שבדור שתוח ומפלגות רכתות כרחצברות א  ומ בסוף ר מר קדשו בריח צפררחתד
 ו ח לבעל עצמי אכרע לבן וקן ל סרש יכשיו יאמר שלת קרישא בןיקגא רבינויאחו
 כהב ובז ד עכתד ונהעורד קמנו ינמלו ונמלו כרעו דמר מלאזכר רס אגודרלכת

 שוס בל ע ז מ אבית ררך שדוא נו בדרכ לילך לזרר נא ( ב )אות רקדןשדכפיאתו
 חכורד לשום לדתתכר ושלא ם מ ר בל ר ראת ב רק 1 ח דמתחדשיס מעשר אודיעות

 ישוכיסטע-ע ן אגהריסטע כמו ם החנפ צנועים טלפס מדפושסים ום א-ןוארגזגיזאן
 ם ומעכב דלדון( מדעתא ל"טזבז )רחמנא מת מ יש ובכולם ר"ל אחריתם מרד כובמצא
 ו די רדור וצדיק גדול רדכנז כצריפ ככד דזדרנו ובאשר כעוד*רדגארלד

 שכ ראגודד( סדי )מס ם ראזענרי יעקב ר' בזכרונות וע ל רנ רערד עץכ(

 חד ר כאונגארן שדארטד ממונקאטש רא שפ א מדרח ג ררד את דביר בפעסטשכדיותי



 אספיריןשגרוע,ר
 ק ובעה היו ק הרע סכל אחן גמע כ ע יזה ט ד מתג גה נמד םימקל

 מדוע הם פג על חם להוב י-א יהקנצ לכתוב נ כרר רצה אם זה ומהבדיה
 עשו אשר נו מפג בסוד עוד קו וההז ט פ שאלת בית נרזי בדבר עשוכבד

 כזה יחם כתב אם טוב מה ל ר הדת סכנת הוא אשר האסדה אודותבחשא
 4"א ידקאנצ מתנגדת ראזהרה ן וא זכו שטרא והא יחוד שטרא דאאמנם

 ורע ם תשובהם בא עד לחמתן כות הש זה מה אופן בשוס אבן לאיכ
 דיא דא פם רוא ומא כ4 נו לב נ וב שובו ומת אצים שנהוג ק ט פול זהגא
 ועד ם נדוי דרבר עוד כבר ס חותם ה הדרג סח חת 4 ד אם כ ן ההדר
 ד מ וידנצי ק תוה בדק יחזק נו עזר וה תכלת לב4 אצל מונח הואעתה
 זבנן בסתר נו עי ם הקטכל

 בטובו ע"ז לחתום הפעם עיד ואבקש כ בכיי ברכות ורוב ס ושוטט םזח
 מנחם ד מז ,בק ף החד ג הה ע ד ד ז דטוכ ב8 שמת ס רדבר תר וכנע
 1( נ םוו

 ונשמח ב ב צ נ את ב עד בפהרה תורה ן יהרב ותכה ומובתו דוש"תד
 יוטס באהבה ט תרת מתן זמן רבעלט הקדושבחג

 ומכבר דומק
 יטפירא אלעזרחיים

קפ
 נחוצהאזהרה

נעה
 "שדא4 ת נ מקרב סכשזי ר ידם אקרא ח בשם "שרה האמתלמען

 שי גרתו נדף עלך קול ,טו דג הן אשראי מה נקים תם זד םיק
 עיקם כתבת כאשר .שראי ארץ 4 ב מחר )כימר  -יב  חברת סמן כ ושה

 ע בהג דח ודדקנ כעת הנדפס דכרלט נ מסרבה האנץ הב בהקרסתנקצרה
 4טש 1 תחביות חצ יתץ כסטרך עו יצ בו ספעסמ פם ו"כנשר הץהעתק
 ו ה הדור גרי שנ עם חך ה ראשי  ויצבט סיען  ה"ימ להכרת נפשותצרד
 הערך שם שכתב וכש ממען ב וש ה חברת עם ם המסב 1 ח ת ה אבוכאלו
 פאן נעדאנקען ערהאבעקן רען ר פ התורה עמוד א דר זא4כע וחןבלעוט
 אאשו

 ושד עכל צאף וצאםרא איה את ראה גי וכר סמערען בעי
 חח את ש יהכח יכל דח ך א משתומם וערית הקרך בלשת שםדרבה

 מרטר לשכר נהמא פתקי א מרר כ אח נשמ כ ושש רשפשש ומתעשרת
 מזד רצק שבע דו גטפט פ ק ס ]ע בשורץ שירם לדא,דפדבפעסט(

 ר בדג כ"1 נד מש"ל שץג(



יעא שפיריןאגרות

 ערב יעת אז ם אנש סיא כסעמ ת הב ד ~אשר "ניו דא דענ יתאנס
 זענשטאדם א ק אבד ן קי דאקטאר נ דברן צב זאב מ נ הד בבואכפעסט
 י כנ ץ יאנ דב בדקדסת קשות נגדם כתבת מדול עם להווכח אולשארנו
 זה בכ"י דם סד סי דג ם הרבנ ונמצאו חשבו ם יכופר דמה כ ש מובפרט
 כונת יא נם כדרך צ הנ באת באמנת כופרם דמך כ מש כ ידודשבת
 הם נשיא בתור הם בראש ם העומד נ חגיהרבנם
 מכל יצחק קומו ו דם ע" ונאספו נתרוו אשר ם ר הצע בג החברות עירק
 רק דמד א וטוב( )ילא ב מחר יבר ויא בזקן הנער ורהבו ת בנסאמונך
 ם טוב ויא כאיו וחברות ם פע" עשיית ע" הדת( ן )בעג כיו רעלם כי במחר
 הפרש ומה חברתם מדו ע הש סוד שעל אמרו המה נם כ ם מרמזרהדם
 אדמת עי בשמותם קראו אשר א שן ד שמא בתר ק אל ,יא הסו נב

 זטחטץ פזש יפגם טעמא סתר רק כחש "מען שער באדרת תכסו ורקידש
 דצדק ודול ט ואבות מ רבות זקנם דור, כבר ס רמזרה ועילאחרם
 אסר כ ד( תרס )ברע ט וש יא שדר ם ח אור ח רהבה" ע ז נחהמד

 כד אזהרד ובפרט וו ר חב ב.ד דבר לצמי כי ד ב ן וא עמהםיהתחבר

 כס זה בכי" והוטבסטען "בטי מכי אך נר דמד נרץטסי

 מרובד מדפמד ם העת צוק טפב כאז בהיוכ ם חדש כ יאמרוואשר
 דנה ק באר הארץ אכר מעתה יעשותס רצו י כעת ט בגיזת בג שובוחורבן
 כאשר הצב ארץ נתפשמה )טרם הטבע בדרך גם שוא זן רע הוא כטיבר
 הי כבר ד"א זאת ונם מ ואב בזה ך ידאר ש ן ל, וחכז אנו ש העדבק
 רוש ונ המבוכר ה ואז " כנ ם הגרוי ט דכית זאת מדוכך עי רטבו םלעולם
 ם אנש אן 4 ט בערך יברחו א רום מדכות טת במד הפאנראמען ע"הנורא
 ואגודות חברות יעשות שיא ל כנ אז כן פסקו ז ועב ותר ואזלמאחבנ
 "אבד מכולם ותר קשה זהו כ ק באד ערוננ ז הקא'אנ ת רתכי אן גראציעם

 זה ומה תורתט ומצות אמונתם קדושת כ שב את 1 ח שרא" תמשאר
 זמתו ר הת ומ ומז ה אתנוחדשות
 זול מרוטנבורג ם סדר נו רב רראשונם זקן כבר שהורה סד זופרומ

 פרוש שיהא וניכר ל זז לא ללנת מצוה ן בענ מ תקנ ס" )קטן( ץבחשב
 בה חבא שאם בה העהגות מצות כי ם ק ו עץ נ מ בכ4 ויזהר והלאהמכאן
 ד נ וע ד תם אותה דורש א ר כ " נבח שם חבא 1 רות העב עי ותרעגו
 1 לפלט חוץ למורד ן בפלט בט"כות המורד דומה נו וא ד תם בה והשגחהובה
 חיות לנהוג בה ם ורוצ ישם ם שהולכ ואותם ם ושב אוכלת ארץ מזה

 ומ ארצ את ותטמאו ותבאו הם על אנ קורא שם יהתקוטפ ובפחוותםראש
 דעת נעים מה ומעתד התשב"ע ל עב וכד חצר רמוס מדכם זאת קשב

 ם ועוסק רקודש אדמת על ם להישכ נ רסבד מעות קנו שת ם חקדויט נורבות

 במדם ם עומק קצת נמצא ואם ותורה בחפיר זקנתם סי ביו ו ועבודהבתורה



 יטפירין4פגרווזערב
  שם "בא אבל והבנתו כולתו כפ א כ נתורה ם יעוסק וסד ם קר העאב"
 בשעת וקוצר עה זר גשעת תורע שד תר כשעת חורש אדמד עובד ות"ד
 דם ועי הארן עם בעבודת בותר תנשמו היא הארץ אכר כשאר רדקצ

 ל הנ דתשב"ן דגרתטוף

 הונת, אהבת כס י וצ הזנתן ד סו הנאק ם האחדינ נדז4 ש ם נודעונם
 תעוררו ואם דו תע אם ובציבועה באיה צווחה רכנם ף וו ואתחנן(ןבדפסרת

 ס מ מסב מות הא  וכי ם רושל 4 לך י 1 חד נועדו שהכר באם וכר האהבהאת
 ת  דאמ הזמן עתר ן א  ואיי  סתום שרקץ שמד  וצתיך יר שחל צווחר 'האפ
 ת שנ פעם יעות ם ומוכרח חטאו מחר או ום זה שעה יפ רצון עתרק

 ניע ש עד ל ר שתחפץ עד 'בו ש4א קשה ב ופכן הראשון מן קשחואחרון
 עתה כ בזד מדרשו ת בב ע הופ ורוחקק ל עב וכר דיעך הארץ כל מלא והזמן
 גם האומות של רצוץ קגד הטענת ע4 יהשען ינו ן וא בו "הענות ן דענ תןנ

 00 ש בר וכדאמר דעבד לנרם דעבדו מה וב" בתחביותם עתה סו מבאם

עה
 שעות כסו ל חג ש מא הרב יב על דברת כהנה ועוד האלו םוכדבר
 ידי )בעת 4אח"ק אן ם קאם סעו כל טרם פ עכ כ ה רבר וסוףשתים
 ב בע ועם בתחלה עטרם אצטרף כ ג ר הצע ואנ א ר ם גדול ם רבנ (באפשר
 שסה ומצאו ראו אשר כי את תציע תה לב בבואה אן ס והקאמ א ר םחשוב
 ש"א אופן זו נא גזה ויסדר רתקן אפשר אם גה המד של ת כי4 פה אסלפג
 נוכל ואז החומריי ובמצב שמה ם 'הבא ונם שטה ה ר בע הדת יטצב קז

 לצורך פעולה ולא חכרה יא חובטות יטום לעיטות אסור זה ומרס דבר"עשות
 ם בסוד ל בזה "דבר הורה חנו והרב הדת רוס וה חורבן טרם הוא כזה

 בעתון דאגו חדכרים בכל ד עם הוא כ רוש בפ ואסר לזה מ ססכ הואדרבנן
 יעשה וכן וקצרות גארוכות הדבר מעם "בו על דברת אנכ וכן רנישלו

 ש" כייית פח אם ולעשות ינסוע וכלו עד בזה מתנועתם תוסע קההפס
 בלשונו כ שם ועוד ל הנ בעתון 1 בתחביות ד העם אשר הוא ונדפוך נההסד
 ,מענסטען דען צו ערפאהרונגען נען זהער ב רען נטך הרע א דיעזע"בע כסברו

 ולא איינשמעילע,' ניבט פארערסס ם טהעטינק ושנדע בערעכםח"פפענגע,
 בעצמם חסה ואול הראשון העורך הרב של או הנז' הרב לשון חוא אםדעת
 בזה א בדיעהאינם

 דיע פערנער ד אות ממען שוב ה של הפרינראם סוד ב תטצאוקוד
 בטויס פרינציפיעללען נלאכען דען ף או גש כר א דען מיםטרטמנזחציא,
 גלי א הרי ל עכ ברענגען צו פערבעדוגג ענגער ן א טרנחנטטציעןשסעהענדען

 ם ומסתדר ההיכים ם הצית מחברת חלק הסה כ ואסרו והודו תתיבה
 שם ועוד 1 יחר אמ"ן בקשר עסהס שהתקשר להתאמץ ורהבים זה ורעיוןבדרך
 רוגעים קשר אחדל וכבר לז=וג הסותרים ם דבר שלהם בהפראנראםנמצא



יי יטפיריןאגרווצ
 הא רמש קבתא בע אהלי ס ז עמדם יחתאחד חצם באשד הסנן קאט

 ם וצדק גאינם בשם שם סו הדס ששר ,כר קדרת האמת ותה סגחעמא
 טון ות אתה ם קרע ש4 בם מט כ ט' תאם אי 'דם מז שהסב קדו נדגמד
 פ על דקערד יהפך ס 1'הדפ בשם -מר דכים די לא אם ס רחוקשל

 הת בני ם הרחוק ל ח תחת ושב ה בשם כתגו כאשר ק' ורצעםגתחביתם
 הדבק יברר ,שם ולכתוב ,נמש א א )אשר ל זד נתו מדחיק

 גקרקעיפנ כדן בי הע 1 ד הקרם זאחב ורבות מור אהב כןתר
 ידודע ידדפם 'פרסם וסדרת הע גה דמך וצדק גדל יברטרטתט

 יאסף המתנת ולא ום ל ום מ רצד הפ בטדי 1 ח גדי ממכשל 4 'דצגזר
 וחסרך הדרכם סכטז 1ספנ באפשר אן ה,א כ כנ4 הג הרבנם טתחת

 שועד ע משם שלג מבשר טא )עד שים ן א ,גא וצא טד דקמרכשת
 ממן גפרן באפשר ן א ם מכתב פת יאס ים ח ב ך איק מלך זן לצאשר
 כבים ואת ירב כבו ן היק ן א כל סף רום וד ד הו ש ס עמקיקצר

 ם הנחוצ אטת ידגר ותשמחו מז תסב כלכם כ ואלה רבה כהסיחה
 רא וט ושעט 'א אשן )כ הנבא כמאמר מ את ותור. ומררוטעה
 הדרך זו לא טה( יעש,ת סכי ט ד בפעית כ ט ד 'מעשה ט איק עודנאמר
 ומכה וי כשאח בתשיה איא חט הדבר ואן אקצן כ4 כיו רק אירשכון
 ובמהרה גקרנ ם רש4 בבנן השטם מן עה וש בנאיה דוד בן את'ב
 ובדברי פא"פ שד יפלפי ש בזה ך 4האר עי ש ש מה ם הדבר ופרט דןד

 י חג מטעם א במק לא בפעמם להתאסף א א וכעת עים של גוסו םהשמד
 ן עג בשום בל ם פעל יעש" לשעת אסן טדא טוה תגמע נתאסףשד
 ד תחת מר ישמק רד ף ם יתשע יד יתת רתחתור על דו דמשנדעל
 ובסוף חלק ובפ סוסה בסוף ל כשאחז דוף וצ ין נם בתר ון נם והואצ.'ט
 תוקו ח עם יכן  וחביס ס רצר  הן ואלו ביק פ סוף ובזיהקכתונות
 ועם ם בהבל ם המפת ם ל האו ם והמרקד ם האייי אי תפס וא4ונתחזקה

 ב ב בקרוב גאינו זה תתערבו אל םשזג
 ט נ מג דחיו יאשר בעה בזה דבר בסוף המפה בקצה ר אזכונם
 טת בפר מטען האטד עם להתחבר חוזה לעשות בעדנוא' המשמר על סהעומר

 עם עולם בחקק כ נ ונדפס ר אות ר שם כ( תרצ ם רושל ) ראגדת דבר עא(
 רותתד אזדכר על ז"ל מירב לבוש בעל רגאון ש מ בזד ושיודק ותבין ש עתקמ"ז

דצ"ל
 כבוו ר"ד כויר צדיק לראש ושנרבוח יצ מאד ק לפ ת עטר ויקדל ד ום דב

 חסידא חו"ק ודגרו ד טופר דמוברק רגאק דדב מכובו ר קרושידיק
 טוגקאטש ק אכר א ט של שפירא אלעזר חרס מו"ר ננש"קופולסא

 אלעזר מכהת ח שו בערמח"ס יצ"וודנ*לוח



 שמיריןאגרותרעד
  הארסה הדת יסובת הדרך זו יא כאמת אמנם ן  שזו  פות ואסדיט,2"אנד

 אסור גה חמד שי כייית פה באם סאתע זה עי רשות יחם ש וסרם טעובמד
 סדה אונגארן ארץ ע4 יא ם אגודת כ נו גת מד בתור עמהם לדתחברלהם

 ג"כ הזאת המיחמד נפרצד טרם עוד י צ מ נת מד ג מנה ואמרו הורווכאשר
 יך י .עזרמ וה כנן 1 המג ע4 ונעמוד ונחקור נהאפף עד ת מה ר אם שהחד
 שראל שועת ב גרוי לאור לה מאר יצאת מ עי גן וזכותם ע אבותבררך
 ש ימעה בצדקך ומדבר המתחל ד כ ס ו/יוכמ רן ד במהרה חטא" אתבב

ותורתו
 עא מעקאטע עטרת כנ ראש את תשא נבאעהח

 שפ-א איערחתם
 שראי ב לדפצד ד וברט ברכנם כותי עי העיה ידדבקנא

קפא

 עלתן מגר יאדמךר רכנ נ מכתבם ד-"
 א ע מבקאמל פ תר למב ד כ גבד

 וכו ובו יקרא רבא נברא הא קרתכבוד

 קרת ב הש14 סבת דרךאחר

 הכב-

 הן שראי ב רוי תרי לשר בראו
 פרעות בפרק ואמתתו שראל ת ב ותורתו ה למען צ הררנ אי י נקידבר

 דירג וא ו-גק מ,דסא"י

- 

 חדפם ק רדרג עת סכתכ לף רלע אתמדל כדם
 ם רקדוש ויבר

 מת-

 דעתו גלד ש מחכר ח ר דנא ומ-רמח ם דשם לב עד אש לדנת
 מגרל דם כ קו שדחז חשכת כאשר ודגם כנ עם בתוך ועשר רודע למעןדרסחד
 רחנורר נגד לצאת ושלא ח בשוא ז ע זח לר נד וט נד חפ ,מום זד ן אשראל

 דם-ס ומערב משכלם אחק רטעו נו שלפג בדור גם ררור ודול פ כ כ ח מטע עיב))
מ ח לד שטי ל=מ -לייח םרב  גחל ש 

 ת-

ח מק מ ב  1 כיק ש כס ם 

 לס תרמשאמרת בימב כשסשאמח נו גסמצ מז צאלדת תדם פדס
 יטב ככטעו ען לי דף םגתחבן דף כברב-לזחיח ונימחת דןסטת
 וח תלפ כמדרש ת רא ען בחך ר ב ם מדר מ רב בשם ץ  חשב דבר ק רדת לקרעד

 בענן וקו כשב תו דלכם צז אן אם מרעד ממר זר ממן ניית אטף
 רבות עות ג ל ד ובכר ל דג כחכוחת מתדבק א ן א כקרלת' ורנר דאלד סטן שובד

לבטל
 מז-

 כמדרר שראל ישועות ברכות חוחם בבל חוחם וים ב בו ן עג נערם
 כראש לראותו 'עד א בב עאלמ את כ עד לנס יעמוד עוד ודקדושד דטדורד נכא

 יעדו צ ודשתו קידר ואתף ם ר'ט בקרב עולםשמחח
 טאר ק חופ נקלער וו ליב מרדכירק

 )מל ל זצ סער מדצ"ל רמפ-סם ר דאדמו ו אב של מ ומ מו ר ממר רדץא(



",י שפיריןאגרות
 כפ א כל יהסתדר מאהב החיו  והגדולה גסה דא הס4"פד בגיל שראיב

 עלא( ב י )דף ד תם במם ל כמאז ר כעזה גבר הבשד ועצת מתו  1%1דריו

 ובסוף חיק ובפ סוטה מסוף כדא" ח מש חב4 הא4 ם בסג ובפרט נצחשטנא
 וכהתיבש החיו ל ר ם גמור ס 'כופר ם הנודע מטען טנ דצ ב וסבכתובות
 ם כפרוש עצמם ם ומרא ם הצבוע כחש ,מען שער האדרת ומסוהבמעטה
 ולמען בתוכם ספון ארסם ובאסת הם מעד המה כ ובאמרם ם יאנ הצמדרכ
 רוע כ ם לרשע ם שמפורמט מ וב מהצ ותר בזר ים הרעו ביבם בג אתתפחם

 שרצו ק בלה ום מנאו חג נגד נות הטד מכ4 צ הגה באזהרות עוד)ומבואר
 מכאב קרן ה מעים זיסכ ממאכאטשת תהצ שם וכמש בק"קא סדל

 4הם קדש הטה 3שח הרע מאת ברע סב המירב דבר ק תך 'דתותר

 ואטדספען מחרב( כטמר א ביב שובאסטק סטען מתרחכשסותם
 הנה כ הדרנצ לפג כקרקע כרן  ואנ עתה דג, אע זה ויי שראי()אעדת
 קן להם סד ל ורצו ט בארצ האעדר סד ס עבודתם לעמד ההלוכאשר
 )בעל ה זצ,לה שראל יטי רבן ק הנד ר אאסו עצתם את ע הפר אז מ נחבמד
 הדת מרםהרום זה כ מעמו1טוקו רא(כאשרחוה יה ובאר תשובהדרכ

 טת במד אור תמור ם זר ק ח לחבק ות רנכר עות ד 1 לשפותממשוך

 שאב אפשר דם כא זה מת םהס ש4 דט מן כמצי י ח סטיאגדד
 שלהם ם ק הצד ם הרקטור תם עמהם 'התחבר ן א נתט במד אנחםאמם
 הם מפעם עד( ס א ח איטר מנחת בודת מ בדבר ןיע

 ששלח ם ושקי נדטת זו א נרשם שיהם במכל כבר ת רא אמםין
 כ דכות .שראל של רבן נדי יאדם ופרט זכות לכף דנת יהם צכהדרג
 כ בחזהו הדעת יל בש טעות הוא אול או דעתו כלת בתו סבנאזל

 זה לא ה ואי אסדתם 4מ לדם כמתחבר ח 'א 'הם נצה כסרבמשטח
  נחכרת בזה שפשה ם  חו היכה בעבר ט הסו עתד אמנם וצא וב שעהמרך

 ם ברב קטנם ורעלה שכבר ת כ בחרה והיכה משנה כדבר  בטתף  הוהאירה
 מתוצאות פנקסאות ל שלחו כאשר דיך בצ מ( האמד )שי פתם אסבדבר
 ט ה מהם ם רא זה א )סיעד אשר בראשם ם ההרב וט ס ת וא פתםאם
 נערס הפרעד דלת בהם ן א וכר( עוד ואזל סבראדחד1 והרב פראנקל ערנר
 יד בהם ן א אשר וכדומה קיפענהשנען פלארענץ כסן הרחקות ם הסמער
 רטבן הו לא ם רושל קר אחול והיא בסה זר כלל הורת ארסה חר

 וחאך מזה ותר בג נפשות דג ואן'ך עמהם ושב מ ודען אאכבדן
 כאש ועצים 1 ם ג נעה ם ראש עםתחברו

 תש"ח שנת דשבועות א ום ונפטר לא נמלט ש ת נשכח דזעם וכשזוח אמת(שפת
 אסח( אמרי ספר מאתו)ונדפס

 עי-ש א כדגר פ ם מש"ל עיב(



 וטטיריןאגרווערעי
 אי ך( ר צ פת אם מתוצאות ידפראשפעקמ חברו )אשר סכתכםובתוך
 א בי המכתב דהם השבת גת סד וכנ גי בג עם 'רם ידתחברלבקשנ
 ידם ב ,דש רדכרח עז נ ש כד דואר רב סדר מפג )אשר בזדהרצוך
 ונגעת בזה טד הל המכתב הדפקת נו רודות דע המען ת( אשכנזכישונם

 סוד ל תועבית כל לעשות ך ר בצ ונתנו שנשאו בדבר הסטה בקצר פעב
 שע טעכנ וגם שע עג ג ה כגץ ם רושל בתוככ הקדושה בארץ חוי נועג
 כשתגו וסח מטען "נ הצ עות ד ככף וצא וב שולע געתערבע וגם פעם ווערזאונ
 זז ויא ם שמ ראת ו תורד ש' ם ח רוח בו ן שא שברן השוה הצד מאיואיו

 ב ב שמל טעו שב ישוב נזכה ז וע ותורתו יד אם כ ם 4117 י .שובדדרך

 מזה דע וכא בחברתם ט א ג כהדר , ח בודא כ משפט חשבת אלה כ'ועי
מאומה

  ומנכד צרה ומ ' ואבו אז צ דדרנ אל י3א בזה אנו דג אשד הדגראוים
 עתה נדפם יטו קראו סורו טמא הדרך ממען דדאנוד ע דמכ ע דגכאשר
 נאסר ז כאות ושם ן בפול ם החדר ש' נוך דח טומרות בתור מן נ אדרכחדש
 כ4 ובכיי המתהלכות השפות סוד 4 את ם מוד הי ת יתכנ יספח יבזה

 שם עוד ום והק ם הת ומלחמת האדם את ם ר ודמכם ם דנחוצ םהדבר
 את בווארשא סדה 1 הראשון הצעד את זה דון כנ עשתה האגודך, 4בזה
 מדרש ת ב בתור רשלטון נ בע משמשות רואת בה שהיש זכו בתא,המת
 רק ם ד תלם קבעת כמו שונות ות פורסי בהגבלות א ה מוקפת ויפן םירבנ
 בזמור עותיהם ד על דות מע תעודות א 'דב דנחוצות ומעיה לשר ששמבג

 איה כל וע' ז"ע( ע רבות שאסרו נטר סעמ זוזהו % עב קהו מסת במדההר
 שוסעות שכך ם 4אזג אז " כדדרג נראים וט ם רבנ פאזת שישחתומים
 ביטיע עלתך שכך 4נו או ראשינו שערות תמסר רואות שכך םתיג

 תו נ טאנש שוטת תהבולזת זע" גזה דע "א שכהדריג אחשוב עתהתם
 זאת ג 'כהדר בדודיעי ע"כ 4כהדרע סהנעשח סו יעל עתם( ננ ע דנשמע)כפ

 נעשה דיעתו ב לא כ ענה ו פרסם בודא כ בעה נו צפ ט ת בצפהמקצת
 ך א כי כבודי תחד אל ובקהלם בחבורתם ה ,בל מעיקרא חיזר והואזאת

 דת על אשר דו תחת הזאת המכשלה ה תה כ כ"כ בכפש ולשער ר לצאובי
 חטבה ועתה שראל ם ולרבבית ם שנ ם איפ כמה זה ששט שמפרנו קתור
 דים והחם א ר מבחר ן פי בס-גת האחרץ ב שב האחרץ ץ בנם 1 חגרה
 ם נכר בלטן ם מערב נאר( "טעם אץ ת ב סוד ע" קורא ד אשר ם דד"ר
 גם ג כהדר פרסם וכאשר "האסן אהל לא חילה נקראת ה שסותר

 דדדמצ עי סמכו כקם כמעט כ חרבנם איו כ' חזץ יא סם אז לבמכתבו
 תהא לא דך ע4 עמך וחטאת ~טמתם בנפשט ס מנ עכרך "גהכצדקתו
 ס  הקווש ז אית  ובבו ושרתו ש '0עה גק ה וכסאו משראי לשקהמאת
 מה מכם  ייסח  המרוא כל כי  ותורתו ה  קרישה על  ופשם  שטמריריל



יעי שפיריןאגרות
 שנעיד ר חז שהם כמו ם וחדר נאר סעי הדבר את ם פרוש דו התויאתרו

 התחברו שראי" בג אמוג וכלוס חברת ויאשר דקודש סדרותע4
 פשטו כ אם וכד 'טמא דמחובר כ4 היא הסו הם כנפ ותחת מטען"האנוד
 כמ כבר דו כהת אנ4 ה4אמיפם

 בתור ה יא ך ד 4צ טפעסם פראנק4 סר ג הד עת נם כ מח ר אזכשוד
 במכתב נח תחו ו נ ע כאשר כרשם פרט ש א ר בת רק אתנאק א גשארס

 כג41ם ורונס א ר מ קכט , דוד, ו4א פה דיוטה )הנדפם( נחוצהאזהרה

 ח ומהכחל בעורם( דנפיאה בר ש ד )ראים ' ז מאונסדארף צ הנה ע גתבמד
 לצק מ יאוש שח ממאדרגהצ

 וע-

 עתד שם האעדר נך דעט
 ובעה רומא ק פ בסדנת ר" וערס הנאצאקן כפ דארץשטזח'קה
 דרבנם חבר יעם סהמטש'ד רצער אנ נם נמנח תרתט דתלטובת
 אענד מה דן דואת נה במד ם דך ד בראש יעסו ה דא עעבהנאגם
 סאות וש"ש מטר דאדמרר אם שא4. 1 קין אשר ם מתחדש ר א דברחרפ
 שטעה וכבר ו ח תורק דת מרבן תה דרע הדבר את ם פררש רו חז םרבנ
 עם חבר ות 4ד תחץ מזב 'א כ יאניט כהררנ מדבר מנהו אפסאזנ

 ד ר אן ביא דני א4 שטו ומתם רפם שכע עתר אכן סטרןהש04ת
 4א ותה רמי נם ובפרץ ניר יעמד  ותר תלד כן כפומ 'עזב רקבעב

 ת חב באסת ושרתו לר ש"ךבו ם שלס וכן ם רב מצאו היד ישראלאימן
 ט חט ההרבם
 דמהכה 'כאנצבב"א דמצפה באהבר ת דרוש דד ק מחווהם
 חלתשוכר

 -טפירא אלעזרחיים

א( מבחב תל מער דאדמור דשכ אשר תרג(

 ז מ חכעוד
 מוד"ר ת כקום וכו ובו עמו לזם עדמד דרור פאר דגרול דגאק ררננברד למב-
 מוזקאט,1 ק אגר א ט של שפירא אלעזרהחפ

 מסם לרשרכ ולמען דרור נחיצות למען ז ועב דתג לפג נעת מפורות עועתראמנם
 רטנוח אלמים שכמשנן טכתכו סנטן כע ק יתבן לא ט ראלד כקמרותהם באחירכבור
 מר טע לא כתך ושרז ת לדשי דימדם פרץ רנר חב תאנתם ירידםמאחב
לא

 וש"
 לסף ב-ר ום נ דמכתנ נשלח אשר ז דמע קר ד אביר ע תם מבחב שלח

 לוע רשאי ך א לראינך שאייו כשום נ נאת= נ לרש א שא נזק נעה לתמסד
 רת סרם ואחד ראמח מן מ שא סר כמכתת יש כ כדו אש יאתעלם

 בסי
 מנשץ

 ע א באמת אלם שוב יק מ מ רשואל ש לאן מגי אנ כ דאמח .ד אשים סחם" לדית וסת מעץ לא כ בחשא שים לאנש מגד שאס לע שמעד אשדעחב
 ק הי רת ולשם מעקלדתח מד אתך אלם דם-סר ת לאר גם רםמלחשש



 שפיריןאגרות
קפב

 '[ 'דג בזטכתב
 א יע סתקאטש ר ת"א בד ודאטן ים ב ום י אן דב

 בב 'צח ת נהו שב בשת תיעד וינו שכטס -- יט ובו דרבכבד

 עם רב ם די ד, ד מקבצי פערם רב בראץ דערום מבוא דרךאררי
 שעשר דיית א - ה שי אם דעתי לא "סבי ז מ מום שנכתב עקרמכתט

 ת בשנ ת ס מ ויבושי ם דדרכ ות ע י ע אמס באסת דוא או אחרשי"
 אתר "' ב 'רע צאתי ם זד דתשו באד ריום שידי איך ידיד דא'ו םתיר

 זכית 4א ואנד - א פא וכמים מסותרת אהבד דתורד ,מארבת דכב,דמפני
 בקן דסטד בקצת ע יע פ עב ב סחו ע א ומצאתי ו די ק דדרנ דבה ,ירא

 דענין נחיצת ספת ,השיבקויכסו

 אחרי שנטו מדחרדים ורבבות ואיפים פולין רבני רוב כי "דתפ'אמ"י
 שבטי ראש בעיניך אחד קטן אם ד"א - התורה מדרך שנפו דיתכןדאטדד
 דחסידים ונם רדמון בפרם ג כהדר תיו ררבנים רוב דמד וד4א אתדישרא'
 כמכתני שנכתבו ם דדנר דמד )ודן 1 דדר דגדו' באיין ויתנו ,תומםיאמיץ
  דתורדו עפ9 דוא כן וב עתידם רוא יתעד וים- האחריות עריו וד'ארקורסן
 שכתבו החתומים ם גדול מרבנים מכתבים כמד ע ביד ויש מאודאתמרד
 עיד יפרסם רציתי 'א הזרד דברי יצא וכ ם אחר רק מדעתם חתמו יאשדמד
 'דקדש ודמור 'נא'יציע, לין פ בין 'ק שח מד ונם ד אי דבר, בוא אתעד
 דיא א )פינוין( דמ4כות כנימיסי ד'א כי סבין איני ושעתו מקוטו אלא 4ךשאין
 כ ע ב כי הדור יי מגד זריך אשר דתורד ועפי 'כרנו א תורד כ ובפרטכעת

 ראשונים שגדרו גדר 'פרון ש"א בדבריהם ירר 4 ביותר החכמיםצריכים

 שמא כתר אדל ר  שכת שנראד בענץ אולם דאגודד של דמראגרוזא זאת כ פ וכענכחכ
 אתרא נו כאגודת כאן חכר כל לא וממ שראל אגודת שנקרן אגורר כרול גם שכ

 כן אמנם ז ע כ לרש יש כמוכן רוללאוד אגודת ע כמכר ער ר ס חרפ זד א עלוערכא
 דבר רקיבת ז ע שמר שא אגודת רת-סרות בענץ גאליציע ם מצדיק שכתכים לנור

 צ א שמר אול ושעתו מקומו אלא לדקרש אע שמצינו למר לדמותו ש כור בענץכ
 ג"כ נחוץ כ ם ורצדיק ררברם רואים ואם גמור 11ק ות לד ברל ש מוכן צ וכעואזד

 כאשר גמא כמלוא די שומר שיר צריך חבר כל כ רקודש סדרת על ר כטחשמר
 נו א רפאסט ע זם כי קר ר דמוכ"ז הבחור אמר וכאשר - במדינתנו שאבמצודת
 משם נשלח ד ש או וחד מ ח של לשם נשלח ד ש או פופ א ח"כ מכחנ שליחכסוח

 ר כח ודיצנו כטח שרוט כמו דענע שיתוודע וכף ""2למדינחמ
 אלטער מרדכיאברדסי ל רבע חג כברכת ר דושקח יזידוואשאר



יעי שפיריןאגרות
 :ן ראתם כסדת דג,ייזת אנשי מן חירק שיו אם ע וי 'דטרויטאבות'נז

 אינו כי ש מ תמהתי ובייתר יצא וב ען בגא'יצ וגם בעצמו בפו4ין  גם  החיקיש
 טקהלף דנראד כפי רן )י( בר41יחנד ם ס שמדפ ומר ראעדד מעש בעדערב

 שמד קרא זד ד"א דאטדד מרכז ששם שזויין 'מדינת וכתת. רסדינותי
 בודאי ופשוט ומגמתם כדיעותידם נתייסדד רבד ארץ על שאעדתםאגודר

 כליהו דרך מהחב,רד שיעשו סד יזה זר רחגורד בני י ולרבאשאחראין
 בפו14ן ( ) החרדים טף דחדריס מור מי ד בעו דאמת ,טרודיעוובפרט

 סימי ר סו ומעורב נכרים ק ח 'חבק דמרובד( קעקעתם )כעומרומתקנותיהם
 גדו' כי מקרוב ,ה גם זי"ע רביתינו וכאסרו וזד דנכרים 'ימוך עםנעורתם
 גחכמד סדם נדויים אתם שאין ראית אומר אם ג כהד יי .יסיח ע זיוצדיקי
 הפא 4שונחם ""מיד נר הסד או דטלכות גזירת הוא )ואס זאת 'במ4שתוכפו
 כדיבל צלם מ ו'דכנ  בחוי קודש 'ערב ודא רנכרים אצ' ספרם בנתיי'טדזהו

 מעוים( יופין צדיקי גדו' אצ4 נט טעונים וגמרו מסט ידוע כןה
 דשיב .א זה עי האטרד שייסדו בווארשא דסעמינחרי אין ת ב ד עובפרס

 מד כפי ו( הי דמופ,ג )דב "דשייח בקצרד השיב פ בע ורק מאומדי גכדד
 מאדם )י( כזד מתשו רעדך ואחותני וכר צ הה רק עשאו 4א דוא כי 4ישכתב

 רוא אם היא ד בעו ר'ז מדורד ובקעת 'עץ שעשאו ס מ נ טד כי כמותיכדו'
 ודוא ש ואנ ג כדד חסידי ובירת ונראד ממוך בשכונתו פינוין בירתבווארשא
 שסו ועל ראחריות כדדגצ ע" ד"א וחבר"( מדאטדד )ור.קמד בידהמחזיק
 אפיפה י"א ר"4 דאיסירים כי ודותרו הדבר את פרדשים דתירו ויאמרונקרא
 כעת ולדאריך בנייר א א כי כאמת( וריח טעם לדם אין )אשר הריתרבטעמי
 דאוסד נקצירת יספיק זד כנץ ובו חבירו ד ב דברי עבטי יכו' ד ב שאיןרק
 יוסר דיר בפעמם דסעמינטר את הדור נדקי כי שאסר. בעת מאסתכי

 יותר ררנה נשתתר כמדריגת עוד אז עמדר פעספ כי יותר אמת,אידבע"ד
 דורם נדו.י אטרום .עכס הסמוכים גזילותי ובפרס כעת רוא ווארשאמאשר
 בית ומזדו ובפרט בשבת עזרי בן א ר שי שכנתו שי מפרת. גרע זדובודאי
 כמותו נדו" אדם שי נקרא שטו וע. נעשר וכר( ושיוסי )דאגודה מהכרתואון
 הסה מעם )אשר קירא ד אשר והשרידים ד בעו בימינו עיתד שכך 4עאוי

 טה משמיעתן אנוש( נס א )יר חבריו תבהי. פארור פנים כ' קבצובאסת(
 בחרט יתואר לא עיץ לגמרי הדת ודירוס ד חן יערל בזד מוחד ואיעשמחזיק

 מאבותיו ההורה סקור מנור דנדוי ר מראדמו שק חגר תורד תורה גליוןעלי
 כזאת יצא זי"עהק

 או נבון איש משם שישלחו נכון כי אחתום בזה ג כהד שסיים מהאך
 ענין יהתווכח כ"כ א א כי ואמת מזה ושאידיעהו הענין ויוכיח מפדשאשלח
 נימוח אירה בדעתי ע"כ כאלן בעהים ובפרם דואך בגי סכתביס ע"י וטראגדול

 אתה ימדינתכם יבא דבעליט ראשון אדר או שבם בחודש אולי - איוהחורף



 שפיריןאגרותיפ
  מבשילו  יותר בו מצוד :י ,דדרנצ להגת יתארושא אבא עמד ד ידאם
 אק- דדרגצ נם פד כס דבאת

 יבמי כדי בנתיס גם אאמת ע. שיודק
 מאהבה תש עתד פ עב שישיבנ אבקש ק תור דת דרורכן --ירוםנודי

 נעשר בדתמטתו ולא ענותו י עפ יא נאר דמעם כי במוקדם רד ת דתארבת
 'א אשר דרברים עארי עי וגם מעוים רבותינו של סור דא נפרץ 4אואדרבד
 טאפט לביאת צפיט תיג בצפ .ביני וביני - דיקר במכתב מרייןענינו

 וחיקה ד תורת בעד נידם אשר דנסיון טדי  ישער אי, כ ט ביםבמרדד
 בקרוב יאורר נקור מבולקד קד כ עמוקה ושוחד בור בתוך מזוקקדשבעתים
 ש תבחסדן
 רתורד ככבוד ומכבדו קירו מ קידד י רמח ת דושיד

 וירא-
 בתקותי כראוי

 דמחכר ותורתו ש "דמעה 'קסנימ ם נשמע מים שגד ר דד אשרי ם יקיכ
יתשיכד

 שפירא אלעזרחיים
קפג

 4"(ן "דג ננסכתה

 א ע ט מזנקאס ב חרפ סין ג ום דב

 וב רכו קרתכבוד

 מ'אכת דמ'אכר אי יקרבד וחשבתי י בעד ם 'טיבט יביתי בבואידגר
 באסיפת בויארשא להתוועד ן וי-כ הבטיחני כאשר ו די ק כ בדמכסת*קידש

 לווארשאי( ר א במודש 4ע ונסע בן קפ ןס ל רנ בנובתב ט מ וים רכ11"(
 בווארשא פד אס לעשות נגמר עולס, קון בת )עי מגור ר דארמו עם שנתווכחואחר
 ס כפג זד מכתב מוסב , וע קרא אשר ס דרבנ עם בוא מצדו נוושרב

 ת-ח בוויען ראגודד ממגרל שרי פאפענדהם ז ר ג דד שם קררי רצר רכינו"(

 "חי יין 'מיי "י "ס שי שעפיי י 'ת " ייש :נב':גו:וי:מם
 לם-ק נ תרפ למג ד מ ויען פרכעור

 קדושא נא בוצ דספורסם רגשון דרב לכבוד יו"ט שסיח וברכת וכרכרשלוס
 * ע סונקאטש ק רק ר אב שפיר* נ"י אלעזר ים " ר סולדכקש-ח
 איכעוהרו  בנלילות נתכבדחו אשר לדודיע באחי גאוגו רדרת מול אות כ רקיעםאחרי
רקר71רם



יפא שפיריןאגרות

 כגסת שמה )לבות השם נ ש יעשות ט הבי תמוז חודש כתחית םרבן
 כארק ם דכי. ע הכי יבא ק אח מקום )כדבר מקש נו חט ס( ראד

 ס( נ עג בכי מחדש ם תדר )בתקמת מעשר נ וש 1 נ אשת בדרך נממרמבעה
 ינד 1 ח רייס בא ש והמכשזי דטרא דמיות יתקן אחר באחו אפשר אכ

 מכתב ם ומיפנ הפרעד מאחור ינ תשסענה ר" ומרות יבב 'דאכקעתה
 נגר שלואה ארן מרעש וה" יזה סכם 4א ישוןנ" ם הר חתט כרבגם

 קראו אשר ן טמע האטד שי הקרץ בשם רק מצחתו מוצה הזה החדש קףת
 דם בדרכ יך ל ם קגר הטמא טש4אנד זד ץ שח אדם" עיבשמותם

 'טנצמער רכר אשר זח ן להאם אץי לא כ ם ר רם תקות וקצת הם ד טר
 תר בה תאכלע סור בא שתאכיט עד בהילמ וקחל ור כהדנ צדק איתיבו
 בגק רוב ובעה טוי הב עוד נתברר 'שיא בזה ש מב ברוב טול בבנם
 שנאסר דבר עי עבו חשב סור יא ידם דוא ן מג דו נם אר ם ראשר
 כתקמת לעשותו וכין תר יבר נם הקדם נו .אבות ט מרבות במנןכבר

 בחר ,יה סד אחול לאשר אך כני ראם ד במסתהארמהאדאקסע
 ויאשר המהור לט קצת סם אול חוששנ תא רמש עקבתא רההאחרק
 עם מפראגא נץ זעמבא מגחם ה ט נ הה עם חד כמדיר לתארעא לבשחפצ
 צ כהדרנ גם קראש 1 ן יאתגאר מסיאתאק י צ גה המד יוי ם רבנלשרר

 ורעע כ ע ב"ה המעמר עי יכרך ן מפת מד ם נרץ מספר עם תועדו1
 והטפחתו בורו בד ן עד עומד אם האפשר במקדם נ רדד דבר ושבטנא
 לטובה תסח שדש בתחלת ג כהד י נ ש לנן ל הנ הנ ם הרבנ את קראד

 ייכו איטר רררך ידעו יטען 4או א דן מיד ירשיבמ דמרובטטותא
 יעטו איטר והמעשהבה

ידידושתרצ
 "טפירא איחזרחייים

 גיא דדר אשר חשם שר בם רגשו בכח ד-ח לא תר רמלעמאםברגע
ץ ישי מי קעת לא כאשד סיכס  ם 1 ג 

 רמת"
 =ם לתג סיך עד כמיסת

 של דחזק כעס מד ם דצויק כל כעס לסדר דוא דדכרח דעת ערות לם רסליחד גדד
 גאומ של כוסיך וק לעשות אופן ודו כא ררכד מוכר ףומ יום ככל רמ"דדרשעים
 "ש(ומ אשר ככל ד לעבד ף סו רק דקכן אני נלך ררך זדו א על לדנריע ועכלהדור
 ע גאוה סו חל אשר וכל 1 בל אנא נאונורדדח

 נ-
 כוח לפ אעשר

 דסזסןעברו
 פאפפעודאם תאלףרק



 יטפיריןשפרווערפנ
קפד

 '[ ידנ דמכתב

 יקא מונקאטש ב חרפ וביק חלת ר דכ

 ובו 1כ1 ררבכבוד

 הנאון הרב ידידינו מכתב בשויי שכתב הפגש עי ההדרגת חןתברואת
 ק הדרג שתמה מד תמדתי אמנם בזה מאד ונתכבדתי נץ זעמבאען מנהם דסו

 עיני שראו סר בעני, ו( הי מארכיי א ייר גדזיים )ודרבנים שנייתי עיעיי
 דסדובר כפי ה4א סאערד זדמסתעף בחארשא נפשי ארבד שיא אחומצאתי
 דשם בשינף ישר כי דברים שי המרם רועות במשך ודניך ק כדדרנשהסכים
 יקראו טרם למארביי פ עב זאת ידודיע סוכרם דייתי כ ובע ומעשהמקום

 ל דג ג רר שב רמבחכ ל חא(
 פראגא כ חרפ דשליש בחורשכר"ח

 ק דצר 1 כחבור רמפורסם רגאון דרג נ יד אדו כבוד אל ס וכסשלום
 מוגקאטש ק דאכד שליט"א אלעזר חיים מודהרשרוח"ס

 עולם וארתח ר באר וק תאחדש
 ר ארמז אצל לרסתופף עת נס לדרכ נחפז שרהחי כעת קבלת קד ר מכתבודנד

 כר עד תשובת נשוחרר ולזאת ט רעל רקול כיוס א ט של וקדושו שדאלגאון

 פד אס ות לר שנתעורר יען כ אודיעמ א ט של ר מעכחד רצעת אודות פר דאסדבר
 וכמוכן מאד ם נחוצ ם עמנ אודות ל רבע כדעלותך ב ום כ 1 ד ח גרוד מועצתמחכר
 רבדים כין לדציע אי"ד אחשוב וחבריו ד למעכתד זד ביום לקרוא שמכל ץצרדומן

 רוף כצ לדתאסר זמן גבלו ואס ר מעכתר ורצעת דאסיפד שאלת את דפדק על מדעומד
 קוס כן סו חל כאשר ובכלל אודיערו דמעכתד

 על רבר אשי ד כחד בשם אמר בדם אשר א מגאליצ מנתבים דשגע כ אודיערוגם
 כ"ץ ח שרטט אחרי כ א לדטל דרבר בדם נאמק אם ורנר וכו א ט של מון בשםאגודד

 ד אס כתנא רץ רם רצעותיו ישכל י ר שראל ודול עם לרתאגד יחפץ לכו בכלכ
 משא דתחלת ץודם דק לגמר ועש טרסט איך פוא א כן אם ת ודוד מרוב טמוסכם

 כל כי מדעתו מבין חכם שכל אף אחרי כי א ט של רמרן רקדוש ררך מ נע ומדומתן
 שדחוק שעמדו לאותפ רוח נחת לעשות רק ודוא עקרי רבר נו א דשט שיעיענץ

 מ כי בקדשים עבודר נעבור נח-ר משום וב ור על לישאל יש אשר כר צדמדאנדרד
 רוק לרשלים ז עכ רחוצים אל ם מדמנגך בנ"י לקדשי דפטד יגרם לא זך שינה אםשוע
 רזיו ל ר סיד נדדן זדנל דדנד לדעיע מ דסנ דשלוט מבוא דרך בזד לדיותב"ק

 לדו-צית, רשני ומצר לשלום כקריאד אחד מצד לעמוד אולם בעולס שלוסלדרכות
 יד" ולמותר בזד כאוטן לדשחהף רצץ א שליט דחודד לגדזל יתן לא זד ד"אכדחנגדות

 וקדישו חמדאל גאון ארמו"ר כטח ואזי רדכריש כרר ק שכ נתק ואולם ראסיטרכל
 שליט"א דחיסת גדול מועצת חברי לרחלטת סייס בסח כענתתעתידמפודסם



י"ג שפיריןאכרות

 ס יהדדכ  כארוכה כתכת ם הדבר תר ו  באוס מה ע" דע ' פה 'האסאותם

 ראו מלא 1 ד רדרגק עג 'פג מכתב והכא א"ו 'קראו מ הנימנחם

 נם שר" מהולכו מאנש שבדם רטוטת ום ראטדד סמנרי רסדורם 1 נע

 ראסשר במקדם ד וא רם על ענ לדשם נפחי לא אתמל קנית קרם רחטרו
 מפראגא*( זעסבאמגחם י תווה ין"נה~נ

 תר כ אשר דממבט מאח נ תג אר ל מם כ כק ודע ט חשר גבגם

 וכפרט נכלל ת דוד ד דח זוק ח כר רואך אנ א"ר ראגודד ממחמד אנ גם כאלוכשם
 אלטר מרדכי אבודם ת רדוש רדו רא

 זך מר ועל זר מד ושאלו אז בל שק מ רב מסכחכ א לרעתיק ורנרכ(

 ~1:ן; יןף:ניס
 ו-ד לכברך ט שלוב ב חרפ לעומר כ מ כמדבר פ ר ום ל אור אתגתאר דכ
 כדודר מדע פ חו קבו שדאל קדוש דצדק דגאק "שראל ודיך זןעל
 ת כקש לאורו 4ב1רכים ומרו תפארתו ידדרו ד סופד ,ממו גדול ,שראלוב

 יצומתקאטש דאכרקק א שלט אלעזר ח"ם רסו

 לשלום בשוכו ם שלום כברכת ק רדרג את לכרך כנד רננ ק ושחר טאחרשד
 לשלם מתי כרוך נו קדש דת זנק ולח דבלל טובת ת לתכל ודנשגבד דגדולר עתומנס
 עד רקדושר גבול ולדרחיב ק דתוד נס לרוים ונצורוה גדולות ולפעול חיל לעשותויזבד
 בר ושזקנר

 דמר כשליחות מטשאפ י נ מ פר ברוך מו"ך כ דחו דיכנ דירי אצל ר ום דודנד
 לכל אנ תכר ודנד ל דכע תמוז כחודש דאגנדר ד ע לווארשא עד דנם אודות קדרוג
 רננ נכון ק חוד דת ולחיזוק דכלל לטובח עתי כנס תישלח ש ש אדע ואם ראוךאשר

 על אחוס ולא ש לש א שר ובכנס ם חכם כועד חבל קת ל שור ולזולג גדורלרוץ
 כזד אבקש כ ע זו דאטיפד ח ותבל ן רענ תוכן דעת לא אכן ודדוצאר רח'דט

 תסוג רם על אשר ס נ דענ ופרט דללו דברים של בירורן על דני לדעמ נא קמרדרג

 אשר את אכן ן כ למען לצרים ומ לס מ דרולכיס ומ  ומ זו דלכד של ~מהןמשא

 לרבטחת ונזכר חפצת כו כ מצותו כ כנת ידריכנו ת ודש בד אלך דרך ואדע מלפג
 א בב ראה מן ועלו אחד ראש לדם ושמו ז חד כרודד ת וב ישראל ת כונקבצו

 קר ו אדבר וכרגש דהוד"ק דככוד ראת ב ק ןשתד ט רדוש ידויו פ לנ דחכעת
 ניעותיי עטף אנווטוק

 דרי וש-ס חים תוצאות אכרדם ורע ת שן ס כעדם דמפורסם רגאון רוק*(
 בגעסא נדרג בווארשא ם דרכג ומועד בווארשא( דותכוח אצל כ ג )ד דאגוררסיעצ

 רי"יכווארשא



 ששירין4פגרורצרפד
 כתב )כאשר יער י"א דובים יא שם אי, נארו )סעמ בתא ברמת ב ג כדרראת

 ק ד ג דד .פני בוויען ק כ ד דג 1כ, דתורר מעית שי בד ש רק חכהדר

 -עיד כאשר ררוי די מים ביי שם אין כי ראעדד( שי ר )שדקירכדארף
 מטבח מד תך גרע דני מגדיי -ז ,כפ בעפ בכתב דני דרביפננ

 מדים יד, דדרגצ ימת מב"י ומם כיתי ז- 7 מתקת פד סריד1צא
 ,סארייבאד עתי :גם ד טר העי ~כאשר ם נשענ עפץ ישראי מת מיריאה

 אחתום ם באמר אקצר עב ,טוגה בעדם רדעתר מ בב ירפאמ יהזקנד
 בבא דמאי את בב יטראי 'שטות ומצפד קרך מהו שיוםברע

 ומכבדו סוקרו בארב-דרשת
 שפיא איעיח"ם

קפה
 חיץ והרבנים הדור מנדויי נחוצהאזהרה

 האגודה(" )נגד יצ"ו ות מדיטכסה

 בטשאפ ם דרבנ מאסית פרט-כי ע דנה יאךד יצא אהדי נו דא ראדהן
 רר ת שי עת מכתב נדפס חס 1 רי דדך ק וצד גאת מכתב נדפם זזאה

 ק י-רה על '4הר עז נתב א ידבר בים די מיעארץמש ר דאדש צמדעה

 רממךה ת -אמיתי ה א ואמתת הדת רעכרתמ,
 רנ-

 דקדוטים מאבותיט ר

 חןעד זל קש,טאפלשא כק דרבנם פח לאס רבנו קרא ל דג מ דמו כל אחריא(

 דאגודד עם לרתחכר אסור כ דדחלטד וותקבלר מד ותק פד דאס לראגודדדתתברות

 ם רכג כמר אך ם דגאונ ם מדרבן ד מת בתת כל ופרס ע בגב כדוזא קו זאפ נו נחכמד

 באלו כ אח כתו כ ע כזד( ד בדג נסמוך כמכתב )ע אז רשתתפו לא כד סשמחמת

 וי," נת 0 רוכסי דוברם "ת 01 דעיטן ן ער י, ין! יתשתיס %"9ו
 ניד מעתקך דתו מום ו""ן'נ דכי ""וו ייסכו שוסן!, ו;"1)סוגוס

 )ודו שמו " פישר "י 7 בו ,פומיוןסס ד;"ץידןד ,מ"ונןונ ) 1כנע

 מונקאטש ק אבד א ט של רא שפ אלעזר תיים ד סו ת מש ובו םנשער
 אע

 ם רבו אסיפת על פר ות טר לנכץ רשגח ר דלג ודשנ מכתבו קרת קאחרשתד

 לעלאות למען ת לג מכאן מסע ת ר' דטשאפ פר דאס טקודם ודע ת ד אםודגר
 מענזשארץ לערדע ט דבעל ק ש על נקראת נקרא אולט מד בראם חבל קח למכוקשהו

 ,9:ך:71:: ם ::ג":ן) ןך::ג%י:יך:ו:ג"גי::7ב



י% שפיריןאגרות

 ודכין די דבעד פרישת ר"ת טען תשמש אשר דאגודד פרצת ההויע
 בכי ם וזרוי רשרידים דפייטה יתר את ת ויהטח ישרא' כלי ייכזדיפעמינו
 ירצין גדו'  רושם עמד ' רנ דמכתבים הדפסת כי אמת ודן ר בעורפינך
 יא רשקם נגרש כים המר זד יעומת אך י דע מיטרא' ם איפ עשרותהרגה
 המעמינאר שירם או, ת ב הממכה את ביער ז"א קנו ת יא אשר ד' ויאיוכ'ו

 ספר הכית את ניטיו יא בווארשא ססיאבתא שקדאזדז הרבנים)מדךש
 בין שרדם ם( וכ"א בזת)התער

 באר-

 וביותר קרקורי-ם ושאר י בחז בין
 מאבותינו דמקוב' אמונתינז דעת רוס ד א שר ק :אד רוננ רקא'אנאזמזימת
 ם הגרוי רבותינו תקנת י עפ ע וי ן מרסבר קון ודת ע ר יקדושים נוורבות
 תם ושם בטיטתס ירתגבר פו ס ד ע ז מי ודע האייך ורבנן מרנן קשבאד

 דת"מפ מטתם מפג האמונה ירכרית כעבותם י בג את תפוש ימען גורס זכ
 נך =פש מבתם אך מבקשים כא' בני יכ רטב יטע, רראהכמעטף

 .גוב בק וגם וברנר( כהנד וכעצא ע א הרועים דרועים ביאק אן)בדבחירות
 יויא בחארסא כתבניתר יסואבתא און בית ד יהעמ ככר רצו ציעןבגאי
 מכתבם תדפס בדם מחו אלד דיי הרן עדיל גרו" ע בירתגהשי
 א הבב דש הק עיר רושעים מ מעטר ראעו ועתד 'סעד עצתם והופרהכבר
 בייר "שבח ומפורסמים נ במם ם מרב ד יראי ח ת שני בכתב בזר נדפםאשר
 קורא ר אור מדשרידים דקורש אטרת חכרת מנרוי ם ירושי מיקירי שמדד

 מג,ד' בזר כ אשר דם נ 'ס ת דשונ דחדש,ת מפיטת יבעיי כרעו 4א,אשר
 דקודש ר הע י כנ ן ודקא'אניע קשויעם עק בה האגודיים עעשדהורכן
 דיכד ומכרנו דרן מכתב יפרסם ביקשו וכאשר ת ועכז יתרפה דיוהמחוזות

 בדרך יט ור ובו ת ימחו בידו טיש מ כל ש1 ע ו נ ר נ ד נ דף )שבת יבדחו
 וחזרו ידו רניחא ם ש רבנן מדשתקו יאמר ושיא דרבים להודיע פ עבמהאר
 ר "ע רם נ ב ר בעוד ד הבע ,ערקך בנגס עתה ובפרש איסורם מאזהרתכבר

 עניני י ע מקרונם קצת כבר נתנכח כי ודם א וינ ב דאטדיים שעשועינידסן
 זד א ית ה עיירם יסמוך שראויים רגאספים דמד ומי והחרטתםרצעתם
 ורבד כררכן מטען ראטד גי יגד הב י' ש הוייכום אשר סועטיסיחידים
 הבנתם וחסרון ארידיעהם מפנ אך אמונתם ובתורה בתומתם מחרקיםזקנים
 נדוי ידעו אם כי עיניהם את ור יע יכו היו תדפזכות ודור המעשהבעזים

 בידו ד שחפץ בעזתו יד ת ודש כסתם רסכמת לתת אוכל לא זד ומטעם פדראם
 ישראל כלל וקרן דהורר קרן תדומם שיצלח
 עח ככל רבר כבנדבר ר ות צ דרש דוד

 יטלנוים*ן ט צבחיים

 לב משלס עי*1



 ששיריןאגרותרפו
 1טנד.. ככדן עי מאתני .ותר שדא. צ11הו או ודאסונר רדת ס 1ד.ררח1רכ,
 ד.1 שיא רברב באשי. תיו ס.סן ר :י שוא ,בתהב1יות כדרכם סם;ןראנ1ד
 ע. ונם קינס.ו ושפעת ס.ו תר בהנפת .ם ; 1הר;.שו שסד נבראוייא
 ם ,שקי קויות קוי. או ה,צ הם הדחיפה )י ובדפוס בכתב כבר מ.םרחת
 יחתום שיא ב המג אנש. את יקרר 11כד כבר כדם שהורו כדרכפן םבדו
 כ ע תרמ.תם כזב. ) כב ידכך.ש טאתנ, ;.א1 כפעם אשר )ר ננדפן)1ד

 שיא הדהימה בזד הפ)פ ענד ידדפ.ס פ )כ ק )פת1ד מרח.,ב :1דאמרנו
 כבר ונם נ1דעיפ דסד דא.ס1ר ו1סעס. דאט-ד בחברת )טחםידתח:ר
 דכב1ד טפס 1נכ ס הדבר יכפ1י ? וא י דג ופרטלכי ע ברגב שם פטב1אר
 מה דע.קר עי מרזבה נתוספת וגם ס החת1מ ;ם דדחימד יק דדפסנ1ע"כ(

 י 11 :ראע1נד :בר שנדפסד אדר. מ.ר : אךשהתסס
 במד.נ1ת.מ "נו שאסור כויס סדנאספ.ס נרהיט נתקכי כ אחדחיטד

 טעט.ס. וכטף טכמד ראנודר עם ידתחבר ק רת1ד .עפ
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יפז שפיריןאגרות

 זד[ מכתב כתב ל רנ ק בקו ג דר]וכצאת

 א ע סנוט ק לס ג תרפ תצא ב דכ
 דננ עתד כן וכאד דעת לחוות מקומן זד מא ר כב ור נדרשת ראגורד חבורח דע
 שומר וכל לדססד קרוב דוא לנו דסמוכות נות ובמר ע גת במד כ משמרת עלעומד
 שם כשום לא דרשר לרסחררות ם נצרב לא נו נח במד ואנחנו ומרמונם מדם רחקנפשו
 תקעה יקכעד ע ן ם דקדוק מ ורבית מ "כות ס דראשדנ לס שגבלו מר רק נווב

 נרגול זר וגש ארמדאראקסן לחבורת דתורד ומשפם ע דש חקי עפ וגדולותקבועות
 נון אח ב עד ם מתוקנ נחנקת ם דררכ כל ואז נלך נעקבות רק ר נזנ לא אחריםושם
 ס דם כל רבד בארכר צ רשותו דדו כנראשתד שופטתושיב

 טעלכרם סי צביחרם

נו
 ק רצרק רמון ד= רד ככר טוס לח-ם צדקם של כססת ו=תםכתב
 ס י" שן ק נכש ס ה, הסגרה עסתה אורה נסן וניירא ,ח נת דמס,דססעייף

 כ כר עד 1 נות רש לא אשר על מנו אש ואל דגיעמ מכתבו כאדבד קאחדשכ
 וגם במדרד רפאנו ד למאוד חלוש דננ כעת נ אמנם ואם בזד ד ם טעםדרבר
 מ לדש מוכרח דננ על חרעומוה לו ש ק כ אשר שמעח לאשר 1 עב דק ם מ ד ררתט
 ע ז ד זצללר ט רקוד ר אאמד ק כ עם בקרעמץ והן ד בעת אז נדברנו אשר ורנרלו
 נ זיכר דגי 1 עב אגל 1 על אמר אשר בפרטות מ דקדוש ו רבר זוכר ננ א כ אמנםאם
 אותו קדשו ברוח ראד אשר את דקד"טים דבריו נאמנו כ עתר רואד ודנו בשנחוייבר

 ל זצ מ"עצ
 חבכד ם ממטחד שראל ת נ חלל על לב לב אדמר ומד אומר מד דאגודדוכדבר

 תקלחו ן שא ום לך ן וא תלדט כוער אש כמו דנורא ושממון דגדול דחודבן עלנפש
 צעד מרוב נחלשת וכמעט טד דפל שאדית רחם ד מזד יצמח מד ודע ומ ובומרופד

 לשוב במדרד ואוסד ע . ר וצללד ם דקדוש אבות כוכוח כסדרר רפאנו 1 חוקתר
 שנת טונד מד 1"ת למהיני ונזיד מות רשל אזח גנני ש כחו ממטת ולקום חגלא

 אורכו דו ד מאת בב ט דכעל דקדושים ם כס שועתנו ד ושמע וישוערגאולד
 לנו שלח 1 חנו עג כ"מ ועוד עמו על כמדרר ר רחם כ ומקוד דזמן מפגעדנאגת

 ננ שתר י ומעפו וו צדק ה משנסורי

 קדשו רצון ר אול כאווטש מל ס"א של מירב מבהב רק"ג ב"ק כשמעח
 רעחקהד ללשלוח

דג-ל

 דדיי דו4*( ז קפן
 שמיאל( הפארת ח )כערם ז"ל מאלכסנדר ר ארסו

 דברג"ד



אפח שפיריןאגרות

 א ע צאנז ק פד ג[ )תרפ תולדות ד דב

 ק נגש בפרץ ועומד נדר מדר דמפו ק רצד רנאון דרם ד ד לכבוד טשוב
 מונקאטש ק אנד א ט של אלעור ס ח תבקש

 במחנתו ותו שכד ל פר ס א ט של משדל מ ח דרר כר כבוד רן דאחדשח

 מכתב שום ד ל ע דג לא באמת ורנר מכתבו על תשונת עת מג על על ג כרדררתפלא
 ללחום צא ג וכדרר דאנורד ננד מאחכם צא ש ד רפס דנדפסד דעלד רקמבנודו
 רתורד מצב בו ט שלא זו לא ראגודר מטרת כ לדעח " ודוב ודראד רמלחמת

 מנהול שררבד ובפרט כון בסעד דא א דבשם מרן ובטח תו שר ו רעו עוד אך דדותור
 ר לא שלכם ד רסס כ לדיר ן כ צר נכס וא רמשמר על אתו ם דעומר שיח נתכםמד
 רר על לב מאוד כ אמנם אם אחרח נד ממד ם מררנו וע ס נצרך ן וא נתכם מר עלרק

 ם ררשע ם ונ דצ ע ב סלא רדד אשר נו במרינת דקרושד נו דת מצב שפלבראותו
 תעם 1 ח גי וצד מאמונת א"נ ח ולדו ת ,לדם דקודע אח לבלע צאואשר

 עם אחת אגודר שא אגורת עשו שבועות זד א לפג אשר שטן מעשר ח דצלועוד
 כ שראל ת לב מכשול ולצור נגף לאבן תר ר חאת בלאק שקורץ ראלו ם ררשע ס ונדצ

 ארז ונתובם ת ד עם ם דשלמ ם אנש אשר בראותם שראל ת ב דם אחר נדו ו חעתד

 ום 1 דאלו ם ונ רצ עם אחת אנודר וח לר ידידם סו דוש ררור ק וצר דתורר ארירלכנון
 לצעיר נפרט חן ד 1 סיחו לשונם כחל-לקות כ דאלו ם ונ דצ תרבו אשר יוםאחר
 ואט נגז ואנודד הכדד יישום לד"חבד שאסזד דעת " גל וככד לדופסות ם דנוחאתב

 וסופם ר לרחם תחלתם ב וכיה ון דנם אולם לתקן רמו שראל מדגדולמדרבנם
 ד בעו נסרור אשר דסרצד לתקן ם רא ר ם דרבנ נו נח במד שיתאספו נחוץ ומאודלקלקל
 רוח % על שערד שמם לרחמ נשואות עג נ וע למאור כח תש אולם אלד מניס

 ל לדצ עצר לטנס דורנו צדיק עם ם ח דא4 מ מדינת גדול לב עורר 1 ממרוסטדרד
 ~נו עמדם נמנד אר אננ גם יאז דאלד דאריות ר מש שראלכלל

 רתורד קרן ולרדמת ישראל לישועת מצפד ר באר רדמר ת רדוש דידו רנגובזר
 1כבאנס

 ראלכרשטאם*( ליתוש ארידק

 ראסטאוודאן ד חרפ שבט ב כ א רב

 מגזע רחזל ש פט מג ר עמוד ויראתו בתורתו רמסורסם רגאון ררככבוד

 א ס של אלעזר " מוקר תפארתו שם כבוד ארץ נאום של ענן שיםהרש

 א שליט נ רדר שאחד
 חחם וש אמרחם גועם על רחעננת לא רעכר ר א בחודש ג לדדר כחכח מאזדנד

 סדו כטח אשר דדם דרכים ם מ ד במשך ועשו פעלו מד ירסה נפש גרסה מאודומר
 סונר במחשנד עלתר באשר דרח קי מחולסו

 "י "י" מ"י :ך :שי:'יץ:טי:ג ביבמעד



יפי שפיריןאגרות
 כתוכה עולם גאוני של נדולר בנס על רזמנר מכהנ קבלת דעבר א מג מנחודש

 בדן ר ר מר על רחחום ת רא ובאשר לרשתתף לבא דלב את ם ומעורר ם חםבדברים
 אשר ררעתק כפ לדם ת ועג אגודתם עם רתקשרות לזד ש כודא אשר חשבתח
 מר אל שכדפוס ם דבר עג רג אלו ם מ וב ת נעי לא אשר וכמוכן ודמענד דדזמנרבזד

 אלא לאלו אלו ן ב ן וא טחם ש ם ונ רצ טת ש כ ראר ודרואד צרר ומד אגושואפת

 אשר פיסק וטנסס בחרמת דאשכמם דשת זד ודכשד כלכד דרכגםככשר
 בנאומ' ורמסתנל ורמחזס דצינם דפנם כתתם וכעל מחנררם ותררעגלו
 במזרחם אידר כדא דא מתקשראן קשרן תלת בי דוא רואד דכנסי עלרמאמם
 נזר לעשוח ל רגד דאחרומם אלו וק דתורד את ש לדבח כאחד וכולם ם ונ נצ םומזרח
 כוים בו עד דסועל כועד דראש מן ם כא רם רתורר וככח ררבנם אררת את מלואשר

 דרואר אך כו נשק כל אלו עשאונ ואומרת שק תתרת ודוןרד דהורר כשםמרנרימ

 רמר מ ודע כןראד
 וררוחות רשעות את לכוץ 'דעו לרוחם מעצור ן וא גדולך צות צחר ם עוש דםודנך

 נתצם שתסיסתו ננד טח ונססת %שר :::דסש%ד:ייי::ך:

 בדבר לעשות דט כדם עלר מד א עליט יעתו גוס ררר לס רח"עו לא מחעאמנם
 דדת מחזק חנרד הוסד כ  דדורשם רבו גן רמר דן רבם כ שמעת אשר רדתחזוק

 כ ם יורש ל דג על ם שמחטי דרכר שנם כפולץ ואשר ם ח דאמ דתורד סודעם

 מב קבלת דענרר ובשבוע דאמת דרך עפ אולפנא כח סד ול ד מחזר אעדתעשר
 ובטרם ראחדות נשם ם רא אגודת מסדר ן מא בפראנקסורס אשר וכותב ד ד ממארר

 מי)ע"ני%שייתס מיי מ% מי :ביי"::::מ::2מח:1"::

 שהדלו אשר  בפראנקפורס למכר דחעוררות כדגרי באת דעכרד כעכועודנד
 דחפצם מערם שם מצע בטח אשר אפרד לא חעת לסך שום % ,ןעןיסד

 דעי אחת מ חש אפרו ן א אשכנז מי" בבל אשר תא וראמת כסדרר תירללמי
 בנגלד למרן ר ש י ור דדוא כמקום בד ,ש סד ל לזד רמינשר ש א ל ד לולכ
 ימד שנד שם סד חשכומל לשמש שיחו ת ד רמרמ שפת רתע כאמה ארר
 מיערית עצמו על קח ש ט רוח אשד ש א ל לחת ההל א ט של ג לרדר "מתג

 אמערקא בשקל לחרש כזך איי של משבורתו רוא ומד כאמור שברליסד

 שבד להמר הו עלי. שנם אזר שי רגשך עידר אחי אשר ל יראך וןרם

 ונמד כמר כבד שם ל ת ום ור כפשוטו רארץ עמ 1 ר שרובם רמקומוח נאחרנדררר

 נייססוע %ר,ישם
 ידוי דמך עי "עיךמ ש נ" מ "י, חי יעיי ספ,

 בענמ ראד רטש דאל כ "קר שלשנא דדרג מאת מער על לחב"אשאר
 נגו"ר עמו שראל וקרן רתורד קרןחרום

 והדץ וניכהדונה
 ננוד נדנש' ,סננו, 1, סדק י-ם ,דידו ) נ%, ש מאיי ניכו

 שניארטאדן*( יצדקיוסף

 קט"ז ס מש"ל עה מליבאוךטש צ דד רוא*(



 רכ-- ששיריןאגרותרצ

 ר סו ת כש רנאון ,בו דמפורסט ק רצו ררנ נ ש ד ד לנגיד ס זכטומלזם
 מונקאטש ק אכר א ט של אלעזרחיים

 רחכרר על ם צועק אנחנו גם כ ריח מנלר רננ ועתר ובו ענו דג מכחנוקרת
 כול ו עמדם לדתחבר שלא נו לקול ם דשומע מאת ם ומבקש - ואגורד -שלום
 כ כמפחת שראל ל דזאת רחכרד קשר כ דרואד אנכ כ רמחאר על אות לחתום דכת

 ן מקעל קארלבאך דקטר אשכנז ם רבנ שנ סרור אשר רעוע סוד על וסרת מריא
 לווארשא מאשכנז ם ררכנ שנ באו ווארשא ר ע אשכנו מלך כבש כאשר קארןודקטר
 ם גש עבור ום מנאו ג שעט ור נו די שראל שומר תבורר חסדו שראל סוכתודרשו
 כנ כ בראותם ום טעמענאר ם אנש ועבור - יעקב ח כ - חבצלת נשםנקראד
 ם ק רצד ברשתם ונלכדו ואח עשו שדאל ומארבת ית צוו ת תכמר מכל נעורים נו נחמר
 בדרך ם ומתנהג שבת שומר דמר ל דנ אשכנז רכר ב ומחמת גדול ן פול נת במדאשר
 על דולך רכל אכל ישראל אמוג שלומ רחברר שם דסבו אך אותם דטעו כ ע רדותד

 רחברר רתנרנוח את מסרו מווארשא ם דאשכנז ערשו נכאשר שראל שומד דחכררקוטם
 ם רא ארבד נמשכו ואתרידם ככראשונד רמל ום מנאז דג אח לנדל ם רוע ד םלדרבנ
 ן א דוו מרחבורד דנמשך רדח רוס ור רא גר שא ר בתר רכל רוע כ ן פול נתדמד

 ת בטל ם מעוטפ ורם רדעת קל רם ם ג ודמנר ם דראש ררות עפ כ רכתכ עללרעלות

 תם כב ן לאט ח דם בג את ם המלמר בלבם חועכית ושבע ס לשם שכונתם מצורשל
 מרם פרשו ד רא אשר לדוריע נדולד מצוד וככןוכוצא

 רלכרשטאם*( מענדל מנחםדק בארכר ת הרוש ב ש דידודברי

 ו יצ רישא ושלח נ אור דב
 עומד ומגרול מעוז דגלול ק רצד ררם ר ד רחומא רב ק לנ רב שע 1שלום
 חיים מוד"ד מפארים ש כ וכו יכו בפרץ ועומד גרר לדר דרור פאר עמולנס

 ו יצ מונקאטש ק אכד א ט שלאלעט
 א ט של ד לבת לדרשות באח ועתד רחרשד נדנדנר דעת ידוע כנר דנד דאחרש

 לוק ת שאין שדוא ממו דאמת דאומרים סר רפל שאריח דוף נצ סנרחי גם לפרסםשגומל

 גי כע מתועבים דרכ ופרט י אס שלומ או סטען אגוד או ם מזדת או ם ונ צ חברתכת
 ועור חפלוח מלמדר וכאלו אסור רתו ראפא( א )מטעם רבנות רסחדרות נו ד ם ראד

 בחמר אר"ק שב ל מו שדסמ שלש וריר 1 ח ת בת דמדינד שפת דו שרח דרעועתד
 סוד ל ו " ם רפרוש רו שדת ער עכירד גודרת ועבידד דק, קורם שר נב ן וכעונשם
 ר"ר מרדתחברות וצא ר בל רדבר וגלל וח"ז ח-ו ממאיר קוץ דוא אשר נארדסעמ
 דרבים מבשול 1 ח אדרכר לרקדושר כות שי זד ן א ן פול גדול זר א לוף כצאשכנז
 ת דש במצורר אנו לאמור ם צועק רם שברם שדצר*קים ם ברור כברים ושמעהדוא
 דכותנ ר כ ממצודתם אותם יעלד ורוא נו לגאל בחסד כ ב צרק רגואל לגו רשלחיפחם

 דלבוששאם.( חזר נ ש ני~,.ח ש רז ימן תנון שסו גטויסעף
 קאליקרץ קאכד

 כנ"ל ק רקו שנתפרסם אחר נו לרנ שדניעו ס דרבנ טטכתכ מקצת רצתקמ כע

 קלא כף אבו למ"מ נהקכל ריקלא אבד"ק ש ד בוש ל ארי ר מור צ בדר'(
 ל זצ ווא נ מש מרן של וחתנו 1( חרפ אדד א ב )נפטר ק לפרימטומשם



יצא שפיריןאגרות

 בקפה

 ,א מנקאטש תרץ וקי געי 'ים אורבד

 ת בש כ, 11 ' - שוע רמם ראפ 1 -גא ררך עראי ד ד 1 נ יד.כבוד
 ע,סם דק- רבא ייינא - שסייף יהונתן דמ

ל ס :מס /  ב באגבב /ד 

 ברוך ככ"ע"' הי יאער מבא 'פרא ואינא יקרת ,נו-ג
- 

 יא אשר
 ר :ת כ ו-כס ותרת אמשת .ת לס ד כב "ם,ן יסוג עזבם א'עזבם

 ם "יד דו ב ס,ם -י 'כ. מוסר ב ק א ור ניחם דמיחמת

 ~יב-

 גאלך ת
 קראודו " בעת כן 'ד ת יע" ב סק 2י אס בד~:נ דכד, גם ז עב רי שא~פ,

 רם ומעמש בא דאגודר ממגדל פ עוד ודפקו נתשרת ו ר תרצ כשמת דורא(

 חלץ ורבת נו נח במד עמדם שתחפת אועארן נח רמך ג לדד שו ירע וכהביוכי
 דלשכח רוכנם ולתעד נ לדד ומכתבם ר דלג ע דברו רץ ומדרך קרב לעשותחושם
 לו נתן מ שיכ זר מכתב מוטב ז וע רם ידבר קשבת איק סו שאל כפעסט רדארט
 נ דר אותעןגם עפם קק כח ע )ת יסיד כפעסט שם רמשמר ל עימר זרדכתת
 מכשרו ושכו לרננו מכתכ או שלח ל, רנ בועד רמשוכמ  מררגנס )שד רנאסורמג

 מכתבו 4 ת לטובך תגמר נעשר כןשכדברו
 ק לפ ו חרצ תכש ק ועש ום לל אור רכ

 דצךק רגדול נאק רא דרכ ימחו ב ש לכבוד וכרככם כטל מרעםשלומם
 גדר גדדר ח פד ער ורדרו שראל תפארת עטרת פ חו ק בוצומפורסם
 רא שט אלעזר ם ח מור ת בקע וכו עף"~לתרוחםן ק בנש בפרץשומך

 1 יצ ורנליוח מונקאטש ק דאכד אעיט

 לחוק טרור  מלב רוצאם רסרורס רכרו צ,ף 1אועת מאוד  גרנת דגענ לנבק ךג
 ממדם מצאת לא בדאספד כ לכשר אוכל כ שמח רנת ומאד דלז נשגב כענןאות

 אמת כדער ד ומראב מרעברעצק דג דרככם כ כנדך כלחמד ל רד ,אגדלם
 דתחזקו אשר מפעסט ב בעד זך א ואך קד דשח בפלך אמו מטשאדנא דרב וגםאחם

 עלחרבר%לגמל תוווברכ  בחועף מרמ דנשאשלסאעמר ואך רמוטעחבדעתם
 רצ מרל  על ררשע  שבט נח וסלא  למ עמר ח דש לעע  לעעי" זממו אשראת

% רביב  ב% םיו  מ  מק" ע ר על ש ש יתיש פו למשפט %י  הרט לשק 
 א בב  חיר%ל וקרן ץ ריר קת בררמחלראוח

 סיחוק משחחור ר ב%ר ח רש ש רו מחו  ומ%יר רמקורכבופש
 סלבויסי( טופחלי

 טכ ד ומח"ט תאלאתא ק )אבר ל זצ ב ט הל עקל ד סו צ  רגל של במ ריין
 אהל ג שסר איעל אבדק וצל טכ חף משר פור צ רם של וחתםאטב(
 דן קנ ס משל ,ועתחצרת



 שפיריןאגרותרם
 נס קרב ממח ביב ?ח יאסר כפ עכזימרםי כספביש(דטץ.אפ

בבזר
 בק"ג דגר ח .דך מר .כי ת יבנ ם "דת  יארץ  איו חכרת ד ע סומ

 ודכמתגג- כות דא רב ערם תקל ם דבע"ט איר נחדש וגמר יפיל דא
 נדפם רי ודכא שמד גכייו ם רחב ר עד שם המדובר תם המפיצת איוכ'
 4א זדדד'פות רות .רסס דטידדות דוב מפל אך כחת ה כ4 את ד4ןדם

 ,רובד וגאו4ד שוער 4 רמצפד י דג רם "ידפוס לעוררכוית
 ע ךאד ר אד חפיצד ב'ו1 ט דושתיד

 שפירא אלעזרחיים
קפד

 א ע מונקאטש ג חרפ ו"ב ב יום -ב

 נכו "ררב ר שן -גדו,ר "ד ע"ר ורדר

 אמרת אך להשיב ברא. ד. ויא בוז דבר , חדוד מיא מכתבודניענ
 טראי נ טובות דרבה טה ע כבודו סע'ת כ ומעתי יאשר דכבוד מפניאשיב
 ואץ ח יבק נו דעת עי עלתך 'א 1 ח ר, רמרחמד בעת ובפרס א בג"כסר
 מקום כי ט( י דף )ברכות ל ואחז - פרינציפ שד רק פערזאן אד בזרדמכוון
 קנאתי קנא שברופאים ב ים 4ם ירופא ש מב 4רב כבוד הויקין אין ד תוטיש
 דמשיחא ועיקבתא והחשוך רשפי בד,ר אים אק כי בראות. צבא,ח ד'שם
 כפ רמערכר בקיר ותורתו ד מיחמוה יוחם היא כי כתב כבודו הןובו
 בת אגרת במכתבו ותורת ה "ם 41חם ראיתה אנחנו אמנם והשגחורירנו
 את כקרוא 4 ר יקרוע ן וצר.כ 4 ר רב- דתדומא סוף עד וירדת 4במחית
 שם כ ודאריך מד בזר ך אאר ויא .א נ קאשר ק 'דגאבד ש מ עתדדמגיה

 טבח 1 ט שנם ן ח גן )נפטר ל י וכגרם רלו צם צחץ ר מו רגאון ררנ ר רא(
 דרב רלו רוז משד ד רגמו לכף דלף וחמר צם בס נדפס שלו ת מחד וקצתתרפ"ג

 ל ז ומגריז דלר משד ד מו דגאון ררכ של כנו ז( תשב יד א ד נפשרסדארשפאלווא
 ט שנ ד ס בן ופטר ולתעורר לתורד קדושות חכורות סר 1 כקאשף י רארט ק ץ סדדם
 סרר דודיע ובי לאגוד  שיתחברו לעורר מכתב דרפיס דנ"ל דכותכ ו חרס זן מד

 מרוע מוסר חוכחת כ ל רנ  מקאשף ג ולרר דבלל לטובח עשו אשו ואגודדותועלת
 שם לאגר ח דו לא רתו פט ום 11עד לדאעד" קאשו ץ ק רז בע מקום נותן נוא

 במכתבו רכותכ עו ררע ו וע מכתבו פירסם נטשאפן פי דאס נעת ע ורבדאגודר(
 כ אח נו חזר כ ען 1 עבש דלגח רלז דכוחב ]שם י בפו  כנו רשיבו  ודכיולרבימ
 לשם ון כ לא כ ברתמנלות ם כרב רמם ופ מודעא ס ורדפ חטאתו על מוש ולאורודד
 ו[ חרופ



יצג שפיריןאגרות

 ,תכפית נבא ובזד רעמים וחכמת מת "ש שנעמר רק ת דתם" קר ע זדכי
 נכו נו שונא נגדהנרצד

 ארם מכ' דחכס אמר בבר כ מוסר ימדו כאתי ויא דוא נרפיךובאסת

 מעיתו 'פג או' חים אורחת תגו 'א מבן יא בוא כ- קדטברד
 יא אבי ת פ רד דת טדותרד ן כע דגר ושעתבמקש

 נא-
 גת ,מד "כתג

 שפק ם נכר ובטדי זרד חיק יד:, אסר ת פ תאות -רך 'יסדםסיאתאקיי
 אדם דברו בנמר אך כמדע דרכנו דרכו רא תורתו כמוסר נחפוןיא

 )באות )ק  מויון ט אב עי "רשען 'נ ט ס עי ע ם "סעו קרובסעפם
 יא )וטודא -אמנת 4א ראית יא לויא י ר מגרך דכא דשם אתדקארר(
 אחר( 1' במכתב כקדד אפ וקמת יזומך ה קא.ו ק דגאבד ו חקשור

 רוא רק אשר בךחותא( )כפשוטו ם עבטם ג חב עי נשעמם אנהגתאמת

 שרוצים )מ ממנים וזע קוים 1 מיכימ ח מש ד ב י ע בב עזרינ 1ת
 ב ב מדם 'גא'יע משיחך פס ודבט אעקים רא- דנקת( בעת ממנםירית
 ע( ז דקדושם אבות פרטו)כן

 'ידי מביא סוטר, מם )סוף " דחו בזר שפי מד וכנמרי דבריו בנמרנם
 כפי ר( נעסוטע ד ןי פיעבע )א ארוחות חטק ו שיח היינו דמתים תתחי
 מאת דרצוי שיעיד בעת מ בתחר שכופר מי בוודאי דנד שם ודעתו מתוש

 טכופר ס וכן מגדף רוא ד ואת קרים ע נ מי גא כופר ז ר ש יתדבורא
 זד ואת וברור ט פש וזד נקרא כופר ז ד צ דג בא ש יום בכ' ין אחכרבעיקר

 במושבותם 'מקומותם ראנודיים מראשי מאחר ידונמא בדאסיפד תררא
 כעת עוד ך ידאר צ וא ויותר ים טפח תמיתי מפח געיתי שם דבריםובדרבד
 בחרו אשר כפזייי כמקורם דאגודיספען ש4 נס ק4 ונתגיד מצפזמ-ס גניואשר

 דים( ד אע )דמכנים ים יריאומ וניס דצ שאר עם חד ביאק אןבדצירים
 ועודועוד

 רבה בתודד דנני ב פ דק ד הב יפגי עמו ידו, אותת שתובע כתבואשר
 באו איר ד ץ דכאים דעינים דאדים אבות ישג תתר טוב ראיתץאשר

  שי צ ביד עץ כ"י תבעו ולא בערכאותי-ם יבוא חדוואקאם ע ד מ םבפיי'
 את קו( תוה דת בעד בצדרד בחוסר סדים ג רם ך א כ ג נתגיד )ובזרטראי

 אשר שיהם נ דערקיארונ ננד בזר(ב( )ררצוף נחויי דתשד בעד שיידמשמש

 כזד קד לדעת ודורכ(
 גלויתשומד

בעזר
 דראשק כ כפ דקאנצילף ם א מדגש )ערקלארוגג( כתור צא אשר פלסתרלמכתב

 ח"ו אים דוא כ גל כריזה במ"כ א מכרוב צווח )אשר ק"וו דרב דשם םשכגקךא

 סרם מלסמם )אשר ש"ד ררכ ודשג דם( על רחששות את ודע ואדרבאאגודיסט



 ששיריןאגרותרצד
 אמגס שראי שב ד כ 'פל פ נב תבע מעת ד כב וברוי כזב כרררוא
 בידרסאכי ישרא'קצאים בג רריכררווקת3ערא' דע יא במחכסער
 רתורר י עפ כרח מ חי א יתבע י ש אם כ ע -נתבע אחר ריך בע-ת

 בסב רררך באם 1'א דג-"בא

 עתך מ יתאסף שבעת תדפס כתבה כאשר כעך בטי נכץ הבו דו

 נ ספע' יחל מד"ות טכמד דקתימת יתר נם צ דגר מתחת
 השטי

 ה כרם

 נגד ללחום רבאו כפעמט( זראכ'טטען דם של לסעקרעטאר נתמנה זח לר בא ץראומשטור
 תכתב וחכרתם סטען לראפר לרתחבר לס שאסר במשאל שנגמר ע רגב עדרחלט

  וימותס רן דזכ ולא כרס שאזרו ס דחתומ סלאתאק רננ בשם רמרמד ערמדכתחבולות
 מרשודר אם לחשוב ך א ידעו רלא וכיצא ש רשל דראוטק רק ום ע שםולא

 כתתם מ על ולספור ולמסת מאומד ליעת וכלו לא ז וע בררחב או כאורךדואשומ
 רר בדם חורו אס כ גלו שקר הוא ובאמת )במכתן( רמספר כטעות כתבו קצתתם

 בו שחזר רכרארף מק מדרג )חוץ ם כרב ס לררפ או לכתוב כלו כעצמם םדרבג
 ם ורע רכלת רעולם 1 ע לעור באו ורק פר( ן בע תזרר ם נוחג אנו ואותו מתומתח

 ח ולדד ת ולדם ם דקדוש נו אבות בררך ם נ רמאמ א ר טד רפל הר את תולרבע
 רצרקם דגאונם וחתמות ע רגב צאת אחר כ חשבה ודן ה מוכשר נם שאבדרכם
 קלתם נתגלר נ לב נ וב מות חת עוד ז ע לאסוף ורחלו נות מד מבמד י ר דרורגדול
 בדווארלען דתחברו ועתר סטען אג רצ חכרי ברסתר דמר אשר ראגחיסטען שלותר
 ם בנח רובחות כמר ועוד בושר בל א בפריס סטען אנ רצ עם א לאגורר ור ןבפול

 של ראהרועת דנשימות זרו אשר לחשוב מרראו אזל די כן ועל ל כהו נן בארץגן
 וכלו לא דשקט נגרש ם כ דמך ר בעו אך רפעם באו חלל נאקת ובחוד טטעןראגוד

 כ כלל על פרושר ברשת דו צ רם חרוך לא ולמען ם לרשע ד אמר שלום ןוא
 כאשר ערוחבם הנלד כטרם למנוחתכם מיס תם שוכו רפעם רם לרזר רננ רםרמאמ
 נאמר ובתוכם וצא וב ובו רגאורם ם לדרבנ שכתבתם מר גאל( ג )אר ם רמכתב סנדפ

 אז מורי דא רחלט על ידם מח  מחח  לתוור ( ו ימעוות תקנו לא נאם )דדארזנג(דתראד
 ם שלס ם רסכחב ס )ונדפ רק פרנסתם ממון נ בעג רממשלד אצל טונד  לדס צשולא
 ( חת ובי ח ותכל ת ראש בל ממעלט פערשט ס לדרפ כס בחחבולוח ולא כתכתםאשר

 א ר ובפרט סלאוואק מדיגה כ ממילא ומונן ואמסור אלך ע בש רמבוארחרו
 לפייז שסולע אשר כאלו ם אנש נראשירם עוד לרחזיק וכל לא נ קם וצר םגעול
 ראים ד  לשנת א גש נתיר קודש עם ראשי על לסיוע זנסדט שדאל עב ם גד מלסל
 קלונם  יתגלד  עוי ר אוגס

 אל לדחחבר ר רע רב סכים לא אם כ רמרובר( קלקלתם )כלומר בתקנתם שומ
 עצמו על אסור ש שע רואץ אנו רר דאגודד חכרת שם יצשו לא ממילא אזדאגורד
 כל יעשו רמד אם ובפרט ררעוח וכל רוח נמס מרקאנצל רמר ררפודו עמרםלדתחנר

 איך נקרלתו ס דצעיר ובפרט רקרלד ב1י תחברו ואס ראגורר חברי לדרגותרחחבולות
 ]רשעת[ צדקת כמעשי "וד"ז לדסכים שלא מחלוקת לו לעשות רקסנר רו בע ררנוכל

 דרבנים ן ועי דרג ברסכמח רק כ ג בתקנחו ען כגאלהנ שלו כדשולען דירשומטראז
 מא אס כ ע בנח-ע( ר-ל סב-ג מפה 1 בע סקדילחס נרדפו מדם ם ר1 רד דכפ נגרשמיהו



יי שפיריןאגרות
 עם וידואה משם בלבד דרח'ט רק עודים נדפיס המהרסים מדצבאזת

 טכיר ודא דנאספות החתימות עם מקירכדארף"( הרב תחימת )בלתיהחתימות
 ודרצאת רצעת בעת שם רק מגמתיע זד. 4א כי יגסו פרמי איששום
 4 כנ דדכרח די םדדבר

 את מדירות דו כב איירם בא אשר דרבנים כ' כשם כתשןב,- דגניוברד
 עשר כאשר ט הבעי חעכה בימי יעזריט ת ,ישי חרג מדקרית בדברירדתם
 רק שיחסו ם דקדוק דחשמונאים י ע רזה יבומן דדם ביטים 'אבותיהנמים
 חוסים ויושיעמ רקמים דרבים נגד איף מס מועמים ודיו ותורתו ד דתבעד

 י בב ב ב לנאייט מרבא דמשיח מיך ש' יאורו ימכרממתקוממים
 ותורתו ש 'מעה דיא כי מייחד דמבקש כערכו ומכבדו רזמגק

 שפירא איעזךחטם

 קלונכם תגלד לא אשר כס לאחוד להורכם וחיזרו זר אח ושדיא טובתכם שק41לכם
 סד כ ל דג דאלו ס רעשנ ראויים ונכוח שנ לקול תפחדו אל י לאחב ע לדודוכאץ

 ם דאמתי א ץד ישראל גדולי אקרא ס ש א כם ואל ראו ח אל אתנו ור רם מעל לסצ
 טד דפלשאריח

 כ לכס ונבשר ל דנ און פועלי לחכדח עוד דתחנדו לא אשד ם נ דמאי
  חח רדנד נוסף יוד עט מדאגודד לדחד"ץ ל דנ רחלטד אודד צא ד אבקרוב
 א ט של טש באוו מל ד דאדומו מכתב וכפרט מדינות מכמר 1 די דרור ק וצד בגדול
 ד ויד מטען דאנוד נגר נפלאד וחכמד בועדת ואש דשכל במוסר ד חב חסידיראש

 כמדרך אל אר ובמן דגואל אח בב שראל שועת ל ונזכר ע ד מ אבות בררךעתנו

 בקודש משמש נרינפעלד דוב חייםדק " 1 %ניגשש ::גץיק

 יגל דרג כ תרצ-ד( תצא )עשק שנם נמד אחר אמנם דן נקפ שנ(על
 יעכר סכות אחר רק ראגודר מן רפרופים מן אנ ם שנ כמר שזר ירוע דגר לכזר
 חרא בצוותא ט ד כ נ כעד שר דוד ר סו ק כנש ג דר עצת פ על כפ"כ חר

 כמר זד כלל דאנודר ן כעג עסקתי שלא גרמו אשר ם דסעמ לו ת גיל וגםבקארלסכאד
 ד צ פת אס אל לבא אר קר שקכלח לו וספרתי רחוחקוחו טעם ל גלד כ נ ודואשמם

 שם ע אצ אדרבא כן לעשות שלא לי ואמר לשוע כדעת אין אכל כ לפדאגודר
 ד ליראי דראוי מן ן שא תפרסם עכ"פ לא ואם רכל לתקן רצו אול שמצאתידחסרונוח

 ל דנירעות רחסרועת כל ומונד סופד דית עשית וכן לקולו ושמעתי כאגורתםלדיות
 אשר עד נ נע כד חב דאגודד חד ר שבתחלר דגם - פורש חי ר זד שמטיםואורחי
 ואראף ד"עווח כל לחקן דט על יקבלו ואס - וכאמיריקא כסלאוואקיא אותרסרח

 לעוק ר מא צתק מו-ר ראסיפד ראש ודוד דאעדד לסוכת  לימוק אשון  כןשעושים
 מד לעשות ס פ שמום חי דא ט ים איוד לאחד אמנם דבר אח שיקהמו לי ח דכטנ

 מנחכ שום על רשיכות רלא ועומד פרוש לדיות גמרת בן על - נ בע שר משא
 ק אכר ד ר טצער שפ לעמיל אשר ד רגמו של ל עב מרם לידי שרגיעורודעד

 רכדארףק



 שפיריןאגרותריז
קפו

 יעא מתקאטש תרפנ חטפה ערב ה וםבי
 מיי הנהל ררבכבוד

 ק תזכור ם 'כנ עים אהבת וגה עי אהבה לע-ר בארנה םאחדשה

 ף החר ר הנב הרב ט ד ד ל שכתב מה ע ז נו ק הגה ו אב ק כ מכתבראת
 מד ד" תרע בשטח ן גראמתארד מק 4 ז א-מאן למן שלמה ה סונק

 בתג ם הרבד גתי ז וחחנהוח ד בע במעש יפר"ן אז החלה אשרהאחדה

 מד עץ ירח ל רנ הרב 47 ש עט"נ"ו מתש אתה שם גדיתו במקים--
 דרכ העל ע ז הק אאמיר פמרת אחר מד אז בהות הצער עםגב

 הן הע-ם מיחמת ופרצה טרם ם הדש זה וא ק( ושסה רוא יה ובארתשובה
 נ מאם מה הפי ת לשאר הצרה טדל ט דא כאשר עח מפשי עתההרהבת

  זף ום ו זם בכ4 ותר ב עתה נתברר אשר דאטדה זף ם חאסת ס רא הבג
 י ר הרית יוער ן וא ביאק אן ם ונ הצ עם חד יוארוא ם ר הצ דתבה

 רה-ת י ר ת וטמטי ות נרחנ ם לבקר ם חדש בזה עתה כנרשטתהתה
 כ' פרס בהעיה ם שר מ תתעה ו נ ע כאשר זאת יבטי בירעבן

 הרצ-

 תר ל יהצ דש ץ תה הכיר ספג ם ממפח ותר ת וכס מפה ת ף מהעם
 בעה דאפשר סח ט במרכתהפיטה
 אשר מת מד טכסה ו ה צ מט מת חת עור בעהי נאסף שנדמם אזימנ
 יבק גם ושיחס מ אף לה ס בהנדסם בקשת כאשר ע ד ,חזקחתמו
 ות והשערור דמוימת חיק ע כבשי מקום א דעת לא כ מש יאוו4י
 צרח טאי נדאה שי ץ ש מקאי צ דר ט דד י ידדפס דח'זת ,בגובג
 יטר מש ו ה כק מכתבאת

 )האר-

 בקרענצעע י שנמסר מה -קצר(
 ל להצ שבחו לעתך קץ ן א ם מהסד כין והא אח ם שי סנדר מא4 צהה

 שבט הפטר צחק וסף ר מו צ דר טש כאר מל ר לדארמו נכתב רלז מכתבאן
 צערא ג מנר חר"פ( מטן ב הפטר ב דו שלום ר מו ר דאדמו של בם כבמקלק(תש
 ד חב דחס

 ד מעז אולמאן שדאל ר לרגמו בןב(
 וחחי

 ל ז סופר ב ל יצחק ר דגמו
 ט תרע אב מנחם ח שלחמיראבטש

 ג קצדנדגד זף פשלג(ע
 חדפ"ד תשר כ"ט נסטר צב שדעאל מו"ר צ רר מאלכסגדד דארמו"רר(

 ר סוד דדצ ,טל יתו יעראל שמת כול צ דר של אתו שמואל( תפארת סיכעדסמ

 ל זצ'חיאל



יעז שפיריןאגרות

 ן י א א ומ ב האיו ם הסדרם ד מ ח בג ביב עוד הנשארה האמ,נה תשאר
 א אגצבכ ב מרם בזה מחברו קשה ום כיאשר

 ות כ4 כחץ תבא זר י)ימת בראסטאחדאן כבודו מקש י מד)ועתה
 מכתב ם האטד ראש סו דדפ ובתוה מפב סף עיד קר 'פג או רבכאשר
 באקכמ יאנשבאך ש ס ם הנדכא אהב בעד נהות כסף )' קביה מכב

 שע ד בד קי ארס מזה עשו האעדה שי טעט דקם הס כהן דר דריאשר
 סדרעש פננו מה כל עסתה לראטדד כבר דתחבר 1 ח כק כ דניפרעססא

 חכמתו ברת נ יהד מ וידד שקר כ דיי כ אם מטען ד דאג עשו אשרהה
 דאטדד משם אחת בה ת אפ כף מכתב. :חיך ר חב י"א וקימטו ו פשסר

 אנחט אמם דם דבר כח1 יא אס השם 4"4וי חז ה יאשר אךכמנן

 ודא י כנ שמאסף הצרקר טעות בעד קביד יו שב כפשוטן ם רדברדענ

 מעת מרמבן רצ)ר4עייט א4 כמושבול ביי האנדדדוכרעכזשם
 עכז וכשמד ם שוב מזרחם ם אטד מחברת רמה אשר מנדבם זקמא

 אך כהרג וכןעשד דני יחברות אבילא שטתןהמעות פרטנשביויאש
 בקוט דרכו ק ז ח ותורתו ש יהמעה נא יעטדתם זרא דק ח עשוהו4אער

 הכי תקן ז וע האפשר במקדם במכתבו ט טפע' יחזק יטובח דולחתום
 צדו רם חרוךש4א

 1ה ממתק'ממם ח.תם ) יהוט באמת ראד ה דתירד קר, ם בהרתזכר

 'דאר דב)ימ חתכה מ הזה וזמן בסם אב"ט עם ה כאשר )מטה

 ח הטש מעך ש4 יאוו ומכד 1 ח ידרו ש ,הכח ם הקט ד מ ק טד דתאי
 בתעךבה קודם אחת שעד פד המהכד רבה באהבה דוותיצ אנב

 שפיאט אורעיח"ם
 כסו האמדד עד הדרמה תם בהגמרם . מכתב ה א נדפס הנאשר
שהזכרם

 בם-

 'כב-ו נשיח דא ב מחדש ם הנאסם חת כי עם כי הפרט

 ' יג כתשובה נחכרמגרע

קפח
 ע"א מונקאטש ג תרפ תשר "ג ה ום הב

 הרב בחבב ט א יבא כיב לבו ב ובר פקת בר חבב ד"נכבוד
 א-דת גפן .בו מזה בן מזד ח וו ש י דבושם ערוטע דמפורמסרנאון
 קעזמארק ק אבד ו ה גרינגורג נתן שמחה ר מי ויתפארת'שם

 טובה ושנה יגהזס מ שוכם 4ודגל

 עמוד ז ט ג[ תרת ]פרעמישלא תורד של עת מנחג כשם וחד מ נקו אז נדפסדו

 ח נ ב מ עם עולם בחקקומשם



 ששיריןאגרותחצר
 יב מחית בת האגרת י ששלח מה ום ה י , וג הן באהבה דאחדשת

 תו חרב ח הבעה מ בראשתה ת זרא ב( מפ פ א )מהנש ומרומד תוךסיא
 וע"ד ם ח הש א ותחת הרבה במארתהכאד עמו דברת רן משתומםתכה'ת
 מזה חף אנכ הן חקנם רכנם בטושב כמפ ם בן'י דם דרב הנדהאמדד
 ש א בתור הן מבחוץ מה ודת בטקצת שא אפ4 סם אגן מ א כמפשע
 נח אשר החששות את דעתי כ היסוכה נוציא בתוו הן בקה"ת רב אופרט
 ם הגדול ותואר ממתקאטש הרב כמו כגלו לח מתנגד ננ א כ אמתהן

 זכרת כ עסו דות ד ב פ כ ודברת 4 חג עמיד סהס ננ א אבי 4ה םהסננד
 זר וכר כיבבו מט אנ וצ שוגר ש 4א ד מ חנוצז משנהו ואת שנה האהבתו
 לפג בס4איואק הם לפג ע דנב ע יהצ לגו חי מ' צעק והוא - שכהומקצו;
 נם אם נאר הטעם אודות ולגמור עצמם( על דתו הס )אשר בעצמם מטעןהאנד
 כבר נו רבות שאסרו סדיז ידון 'ט ן א כ כזאת דבר שיא פ ע לו פפה הגל דרב אך לאסרו ש נו מב

 עמו לדבר וראו נכבד לאיש 1 חשבת ז עב ק ט 'פול ובו 'דרב ו דעתו
 נסע אז ד מ כ הוא כזב 1 מפ צא ש הנה כל כ ידעת טבחת ד ט כ ואח לכנ
 'א זאת אך שדוי ט טא טראל הנ וזה פשען האטד פת 'אם יחיען במם

 בעד וכבודו נ וימם ם מכוער ס בדרכ מעשה לעשות בוש יא אשרפצת
 ם מתועב שוא בתחבויות ם גדול ם לרכנ דראהוננען מכתב ויכתובהאגודד
 ועוד(", וכו ק 'רגאבד גם כתב )כןכאצו

 לנגוע ב מחו ע א מצאת ז עכ האלו ם דקדוש ם בים פרדותוברוב
 מרא הרב בית כ א( שמהם ם תנא מג שלהם אגרת עי פ עכ המסהבקצה

 אחחד ושד כותך ט ורמקול יפוץ עפרא אגודה, מד לדת תוכל 4אדאתרא
 יב את מזיכו 1 סטען אגוד ות לד בקרבם אשר ברשמן רקדו ם הנעור בגהיא
  בהתחבר א ר רב יעשר טה עמהם, להתחגר אסרו לא )אס לזה םהזקנ

 רגלם תחת לדכא ם דח בארן תתם ח וחנו אשר רם דם וראש כ דפ רקאנצליא(
 לילך רצד שלא מ לבל פ וכע בכחכ ם שונ ם באופנ פוח רד ע מסלאתאק גדד

 י," משי סי.טי ש175 מ,י.מ"1, , ין י, ,ב5ןש 7, 7ך,ן 1 ,י ס ,יייבמה
 יבימזיעי ינ
 לדודג' מחויבדני

 רק פרעסע שע יר ע במכ נשמי דדפי0נ כ ם רב כח כשער
 כגלים ם רכר חצא ם "דפים כאשר )רדוי לטעות מקום הזד תתנו ממכחכ שודוה זוא

 אנ ואררכד דכי חצ ולא דבר ל וקיי מן( ת כאגרת ם ררמב ש כס דמכוקלדפך
 בתוכחת ו רי ב בפ נתוו דמך קרים ו יתבת-ם דקאנצליא א לנש פ ב ודשכתכתבת
 אותם וכקשת דאגודר בענין לדם לא ריב ע4 עצמם סו בנ סדור מסופרת ואדכדמגולד



י,ט ששיריןאברות

 בג ירזפזהז ם סב 4א אם היא קמנדש בקהלה )בפרם בקה"ת, נואתהבזרה
 ותו ח את קפחו 1 א דסיאוואק מדקאנצלף וגם נמען האטדקהיתן

 אנן רעה אמך ובגב תוצא 1הקאנרא

 )בצדקוחית מפארץ ר% ר דע באראן הכשר ,שי כאטר "תא מואדכא
 מכרח דאתרא מרא דרב מ מהתקעת ך ען בטרצ שיימד שת 'עןודש

 ש טרד ק הגד ב ן בראשם מירא ורמם תת"סד יא זאת ובעתיערסכן
 יטנעא סו כ בע י עא חישךצא אבדק מקדם שרי באבות ק אכרוצל
 'חובן ם ייסב רצר ש4א , ע אז דממש4ה ושי רפראט שי המהשקתמרו
 מררבמס רבים אז ~ם כי כמדמתם )בפיאתאק"( עתד בם יעשו וכן היורדת
 'טמון רנעורים בג בפרס הקד4,ת היכו ז זעי נפתם מסרו ו4א הודו כבג

 ' ר'גמרי
 ייד רביאט ובו זשייות אופנך י עפ אטדתר תנרג נד ומד גר מ- כיבז
 דיא אנודד זאיזד אעדות אסדות תגשו יא 4 משאח, ז ר כ א מכאיב[צחוק

 אוסר וזר א במדיגה 4א א בעיר אעם אם וסחברד דאוגדד רוא .מיזדי
 רצד בע"כ אחא אטדי ובא מזד ותר קת מחח "ך ואק מתיר וזד)דמעמיגארז

 חבר כי ם מסכים עזר אמת ת,רת סי תיימ רוח ב שאין שברןדשוד
 4ע, דש כן ק כאד דקא'אניזיריגנ ונפרס תר ר נאר דסעס כי כעורםהאנודד

 מם דאמת קבל א ובאו שלוס לעשות ועוז תוקף נבל שחדלו ש ובקשותבחחנוח
 מקלקלת ושנאד עור ש לרם ן א ס דבר ואלו ס גלו ע בסב ש ש תחלל ולאשאמרו
 ור דצלת נפש את זאנ " ד יצאח ובזד ח דת לתא נו ששימעית ס לאזנ זאודז~ודד
 ע ומשט שלום נסכשר נ ב דגואל אח לב ונזכר רתורד קרן דרמת כמדרי לראותיעזרנ
 נב ס ובשוער

 7 לי ) תור מנת ) נ א ע ,עזמאר7 וו הניעי

 עו4 רפורק עם קשר עשו אשר רם כ מכאב לקוץ תטר דו נו רב נערגס
 נגף לאנן ד תם ות לד מ רושל וער ען וו פראג ווארשא ס טרכז מקומותשכשאר

 כזז לשפוך -ר ולדו-ם ם אוסג מגל ם למושע ד וק זל רדת נ עג ככל מכשיל רולצ

 נו רם  אשר 1כ1 דדת שונא אצל לר קן טצאו זטונקאטש, רידו נע גס חימח נעוקלת
 ר מו ר רגמו לטוב ש דא זדזכר דם אל ם ורגלו דמלחמר בקשרי תסיר עמדםעמד

 כריקא[ ק אכד ן3דיותו במצודתם בשגגד נלנד מתחלר אשר בערמאן ל מררכאררן
 על חם נ נ וא" אונגוואד ף במג ל דג א לי דקאנצ נשיא בתור חותם שללעשוח

 ע רב ן ט ל ועמר רם ודוג דם תחבוליח 1 נ ע שראו כמר ד לרע ם נאמנ ואלודראשונוה
 ר לע נתקבל ז תדפ נשנת כ ואח ב ס עמוד קודש כתב נס במכתבו זעה רדת נכעג

 ד[ ד ד תש חמת ש עקר נדרג דאו לפעלד וטשםריטשא

 מדממשלד ם דרננ קבלו אשר דמעות דיא*1



 שפיריןאגרותש
 כתוכם ששמו ודרוסות לכות זדת, הפרצות וכיוצא ,ש4הם זדם:'עדמתבוייים

 שים( בלבב ה רצץ 'עשות 4א )אב4 א באעדר מסכימים כויםיזה
 כ בע מכד שוא בתחבו'ות עתד ריצים ב ובפ וב רכי תתנןג י באג(

 נ רסבד כר4 יהבדיי עם והאגויד קאנצייייא הארמה רעג4רבעבותות
 עצת אחר 4ך 4 זה ישמות ראה סד די שפיקה זכו דרכ גי תמדתיוכאמת
 )יחד מאמעריקא יוצא וכסף זהב של יד גד שישית שראה איאמשנד
 אופן בכי מעוים שונא אינ הזד שם( אנודיים או מזרחיים פ עב או ניםמהיי
 אחרים ידטיות רוצך דטעתו עינו כ ע שדוא ס מק מכ' דשפע ויבא דיש

 ג כדד )ידע וקצף בזיון ,בדי י כנ מתראי מייי בדני שוא במענתומתהפך

 קו רואו אחרי גם כ4י אעדיסם שאיט זאת הגיד וכו דרב כי יבררשטכי
 ררב י ע אריגינא' י בכת בריוניו ע[ וגב משאפף פת ]מאם מאתטדנדפס
 שידפוסו מד וראד 'ידו בא יונגרייזן דווי צבי צחק ד ]סו קאשוי קדנאבד
 דאיסור נאסר וכי וגם אחיי 'הכחיש רחי יחי ואיך ברבים( כזאת ד רנ ,ועב

 מי דיים יכ4 תורר איסור הוא )דסעסינאר( דיא סיאוואקייי ע4מאתנו
 ד דבר יויטועשירצה

 אדכרן וכו דרב ערם עמודי שלשה על ראנורה לסמוך ש ש שם יםוט
 במאריענבאד דנו דרב עם כשיום דברתי באשר שנים איוד ימיסיחא

 סרסעמינאר השמועד( כפי )גם 14 ואמרתי האנודד סער קצת אזודתחיי
 וממייא לאסרו ע ד רבותינו זקנינו זקן דורה כן בוודאי ז ע ודרייבבווארשא

 יראה ואסר וכו אהד רב עבד ה4, ובמצב עי" ראטדה עם ידתחבר נכייא
 ראש כבד דוא בט הו רוע ה ש ידכה בוש יא ך א וכו ררכ את ג כדדנא

 ובפגעי עמדם ידתחבר שאין אומר אביו[ נדיינו ודוא בקהיתו ראנודדצעירי
 עכירד העוכר 4 וקיי וכד מאיד זנתכייש ככד עי דזכחתיו שנית פעםב

 זקן העורם -עמוד רק נשאר ופא כ כ לדבר שלא פ ועב מיד מוחיין שנתבי
 ירינו( )לא אליו ים דנ' כל וע' ע4יו יגן זכותו דברידסן )כפי וכודרור

 שם ירקדו צעירים גם שכחתי והעיקר ידאריך כדאי ואין ראי א"צודמפורסם
 דוא ובזר זפי טאונסדארף הנת"צ רבו כמנהג הכי עשה כ יחמורו אשרוכר

 יבושי )בע4 מאד מר שיימצא דנדנם וגם אני גם רכל יעידו כאשרהדיפך
 האגודד עד בפעמם יהקאגציייי בוערים כאש טכתבים כ י דג רבו כ (מרדכ
 ססאדא הג את למסור בתועבותידם דמך נם יעשו ואולי ידתחברזט4א
 רותר והכי בזד עדותו יחזור מוכרח כ בע שידי אוגגארן ימטשית אשיים
 טדע וכאשר סדחתזסיס א נשם אצ4 יעיו *א אבל דאע-ד יכבוראצים
 בערי אתנו החתומים תתרבו ישרא' אימן 4א עוד בג-ם דרכידםעתד

ואדכרי
 ז"4 יונגרית דכוי משר ד סו ידנדנו א ויר רטן בן ראיתי מייתא



שא שפיריןאגרות

 לדרבנים דקז ע'חתי כאשד ג' עיח פי'עק ק אבד 4 ד- א ד קאעדא קאבד
 בארן או דפאסמ 4ת דנ4 )יליד במידם יאט 'אט דויך ן' דכותבאמנם
 אצ' רנדפס דמכתב ראה כ דנן דרב כ 4פייעק ן עדי ש4ד י"אביכר(
 ואעתהיד ד אק תורד עי פיז וכקוי דאיסיר ע' ע א חותם דוא -רבקנו
 ,42 בו תרת גער ד מזהמת 4חםמר

 4דם דראץק בתשן ג -ד ש ם אמת בוק רנעט סבתם דעתקוראיתי

 טש ו בא ט" ר האדמו מכתב דעתק 4ו "שזך שביקע מד גם וצדקבחלם-
 י דד ר מאלטו מא4יסךר ממקורו ד א ג אש דמכתב ~מך מער ר"דאדס
 שישא ן מקאיי '-דג שנתן דדעתקד רק נתן סאת כישיטא
 'כתוב א וא הסאזךעט מממית תחת ר כעך עתר דש ייבאהיטק ):קרעיצא

 מכמר צ דנך י חת עם נם ידפסו ם רבעי סוכות אחר - ~אי 'שם(כעת
 בירא ר בעי פות דקי בדתנברות גם בער ראים וכבר ובעדה נותטד

 ורמר כמצרם מצרים ושכסכת ס נתק כי טע"רם צ4ם סר ז עב דיזבתראד
 אנקטזן דצ ;ם ע( רגב )בשנאת ז זב עתד סייחם

 ז-
 חמרו שי עבות ת יין

 שום זכי דמתראדימטען )עם יחדי שמדם שער קדורות בכמר עוטתוחד
 כוים ויעש ן דאר טן "ם גי מער תזכ- די' יבער כאשר 'דח דאיתיגומ
 א בבשגצבב שים כ'בכ תש רצת עשות אחתאטרד

 תם ח 11ט ' רבע יוט ושמחת ארץ שמתע את ור ירארץ אקעתיתר

 נייד שנת ם וכס וברבר החם חותםבתי
 וווי

 י בב ב ב
 ו - טד דפ4 שרד א יד ח ת מ מדבת בארבת דמתרפק ת ש דיד

 'פפידא אלעזרחיים
 בעדה בבודו זן כר 4העתקז מת, חחרטכתב

 ד תשדר שכבסון "ץ מת וע-ז רי טמן רשמקול תמו ר רט

 אס רשגם ו-רן אח דסושכק דצמעם מן )ו שא כזד סללו ברור מ רב דבריג(
 ~ת וכפז עמו כן לא ורכנו ומלס טמר שד רז קד ן פושר בם בתכ אודכתבו
 דדנ טאעתקוחדמשלדיד אוחפ ו נדת,ח תל כל לעז כנגלו נסתרלנו

 דאגרח( דבר ןנשס חשוכת מכתב א( ועכב ק עד רושלם )נתוככ שרדפם מרהו

 מרס זד עא רמש גבח ד כאמצע ם מוצ דכךם דרס דחיתם די דאמדד דע

 דמשיד דכו ראש שם את לרזכיר דממשלר מקורת ספר ראתם כ זכות לכף אתכםדגת
 ם מלא נים דם של ומרמר ומתועבות ם רטמא שלו רום מ בספר' דתו רכם רנודע ק()קו

 על ופוסע ומדר דדות( )כעזן רוא אשר שם רמסשלר ומשפט דבקורת מפ) ראתםכ

 ס כ צר דו לא אשד סכם כדפוס שנשמטו דברים כמד כ ע ככחם קודש עםראש
 יתעלד ת-ש מפגו רק אחת ולא אדא לא כ כער כזד אעתקם עב-פ רםלפחס
 ותורתו אמוגר שמו כבודולטען

 )וע-
 ראגרת( בדקרי שחסרו מד ת כד ש

 )וע-
 מש-ל

 עח"שק וגר מרוז אודו כ ער כדפסרד כשלח פ ידקרי מחים מ-ש ח קםס



 יטפיריןישגרורצשב
קפפ

 א יע נקאטש מ ד תרצ הי ר ים דנ

 רדרכא צנתרא דשאם דחכם -נאון קירא ו רבא גברא דאיככור
 טבריא ק אבדק ו", רי זריהן חי איש יעקב ד סו טסו תורקכשמן

 ג הרד נ ידי ת נאמצע רנש'ח דמר מכתבו כי מודוא מכאן דאחדשת
 נכץ ב חוב ירושיים מקרתא נ ות מרגא נ ,ע' אשר ד מו ותורתו 4דרקנאי
 ר ישם גפשינו ואת קדשינו דר בב4 טבחיתו רא רעו ודא בסוגד ידידטינד
 בא ט ם דאי הטף כחזקת מ ."מצ יחליא אך ,עד ש ת ישרא'שומר
 וידידה ש ית 'עבזדתז עדיף בריא ונדי זיסזרים ם ט ממיהו בחסדו ד טדציי
 רציונים המר צד מכ' הסוערים נגרש כים הרשעים 'עסת נצחדירן

 ואסועף מקד כתורת ממש 4כופרים רטדעים ש4דס מימת בתי עםהארורים
 ם צבוע והם 'מו שקראו ישראי ת האמד בעי זאחרירס תברך עו4םרבורא
 ן דאר ככמן טחיהם וש הציודם דעת אחרי ובגינוי כמתר וננרריסוגרועים
 בעבים נתקשרו ק באר כעת גם ידם אחת ויד ק עפיתוה שיא ן צופועיי
 הצד וקצף בזיק וכדי כגודע ם וירושל עירי 4דבחירות יחדיו יתריכ1בחשכד
 לחום מאור וצריכים אבות ומסורת אמוגר שי החם רוח כרם ואיןחשוד
 ד"א ששמעתי וכס ובו לסחות בידו שיש סי וכי בחרל ובין בארץ ן בננדב
 צבאות ד ס'חסות 'יחום נעשר 1כ1 ומרמונם מדם מרחוק עומד גכדר
 י בב ב ב ש"ש ויתקדש רחי4 נבור עמך זה הקטנים עי נדויים רידזד

 וגם ( 1 )ד תורד דברי חיבוריי ג כדד בעד לש4וח ביתי לנאמן ד איאמסור
 יטובד טקב,תס מיד לרודיעיגו נא ימחזי מקואות( ל )עד תשובהדרכי
 רתורר בכבוד ומכבדו מוקירו באהבד ומזבתו תידידוש

 שפירגד אץעזרחיים
קצ

 א יע מונקאטש ה תרצ וישב ק ועש רב

 שלפץ( באות זהנל וכי רנאע מרבכבוד

 מקבלת הודיעני שבו כסלק ב י )סיום מכתבו ידי השינד נכץאהדשתיד
 )ערל תשובח רררכי דרש ואור אני גם דבי ישטח 'בבז לשטחתחיבורי
 ידידי רק רדפמתיו אגי יא כי וברשותי תחי כלל זד אין כי ידעתגדד(
 שלו האדרעס ימצא כאן ומעותד דאלאס אבדוק נץ צוקעער שלמה ר נהרה
 לטובה ידרשנה משם ידוארזכרו

 ביכית יעקב ארל ומח-ם בטבריא רטפררים לערת ראנ"ד רטפורסם רר-ג דוסא(



שנ ששיריןאברות

 רשן מצי ד טא ם ארוב רדנרק במכתבו , ר" גי 4 מר ג ברד נ.מ
 יי נא חברתדאטדד,וסיח כוגתואיית עכלבמח שרתא דצ'תדמקדס

 ים לו ם ישע רם ומם ,דצ טרפד רפסך רק רציך שש כאן אק באמתכי
 א וביסודם רצגועים מן דזדר. כ( כ 1םוטד ' כמאחז גרועים מרםדאעדייס

 איכרים פועים ע 'בסתר בארץ ה נטקדש ששיהו דיר מפגי ם מקישררם
 ודויכים דשטיס מן ונס אש " בבנינך דאט,יד תגד ק עפיתידש4א
 זד כן עשו דעירי רת בבה כי כמק ונים דצ גם א יד נעי בריש פ כ םראגור
 שבאמת שונם בעגיגים שאחד יחתטו חד ק ק. ברדבקת עיד 1ב1טקרזב
 כטדע ירטעים 'רצטרךאסיר
 דטכ'יט טן ץם 4טעד 'דשטד וחד ב ומבקשו ר באד ומובתד ת דושיד
 ע ב"כ בכתיבת. יכו .בו כס וסופרירם מנדיגירם ונפרם רחדשים"יהמינים
 ר ע וי מאכותיננ ק כאר שן ך דיש~כ דרך ע" שסחרך ו'דס שראי(1קז'

 וירא איעזרחיים ט ישופםהליינו

 ק 2עד שט ;0 ומעמת על גליעתמ"י~"ןמוגניויעעם7י

 עא מונקאטש תרצר טון טוב ננד

 ועליג אשר ר סו ת גש ובו פ תו וסנדול מעוז כתו דנדול ררכ עוז נד
 א ט של ותמדגל

 בפ נאם אשר ם רכר נד כת כחיספת עתר רננ דעכרר משבוע למבתככרמשך
 כזד לדגר אשמור ם ררכר ארתן ר לגח כ לדש א ט של ק דגר רארמז

 דמלר מוגן כמלא ראנודר כרשת שנצוד רב אותו עם ס מכתב פת רחל ן כעגא(
 אשר כמר וזר חץס אורחות נו ש ולא שובון לא בא כל כ וצד נו לטפל כדא ןוא

 טוב 3 ט מ נ א ממורטם רב בשט ד הרג א ט של ר אדמו ק כ לפג וחי מ א אישנא

 ס שנ ונלפ דרכם לדם לרורוח למען עמרים ולרחחגר לראנודר כנס ל חוץ כלפר
 איך כ בנ"ר מדבר כאותו אז ונער עתד עד כמו דדתגגרות למתאר תוכל כלב מד

 תן ול שא ול לדם לחנוף אפשר ך וא כלבי ואחד בפד אחר לרוח גזאת לרציעוגל
 ננד וגו נירא אמרינן לך ולך לארץ ם כשם ומשיטתם מרס רחוק שרלב כעודעמרם

 ומשיסחו ממנו רחוקד לגגו גאפ ם פו 1 אל שא ל וכל ך א כריח דכריחוחכרכר
 פעל ולא כקולו שמוע אבר לא ואם אליו ח חוב דוגח נמצות חובתו ד ד כת יצאוכנר
 עולם ולדראק לחרפות יאלר ויחתמנו לו דנח מאומראצלו

 ם לדציזנ לרחחכר וממס ולדפק ם רשע רע נא לנמור מחו ל% עת שנגל בענקכ(

 אז גחוכם 1 שד רמזרחיים רת יצ בעת )בערך( שנר ם ארבע לפז דלא וכר מזרחיםאו

 טחם גש ם ונ דצ עם בפומכ רתחברו נ אח כאשר ור רוע כ טא ול א מווט םגדול
 דלא אומר ד ד וכך ע ז תשוכר דרג בעל ט רב ושסח שש אז ו"ב וב דאל ןלבג
 מלביס שלחן על ולדעל"ס מדס לרבד ל% וסע ם ונ דצ כמו קלונם ם נגרעתר



 שפיריןאגרותדש
 נגד רמלחמית ככדו עתר וכן ר עכחד עסק שום לנו ן א ם ג4ו ם פושע עם כ וצאוב

 ם רשע של קשר קימא שי בקשר תחכרו כאשר אבי נו כחוב קצת שרם בעור םראגור
 ל שאצ ם נ ומ ם ינ צ שאר כמו רק כ כ נגרס רמלחכר תופסק אז ם ונ וצ ם רמזרתעם

 מד לשמחר כ וא ס( ונחוצ ם זוע ם לפרק נזולת כמיבן לערור חמור ן ב ב כ רלדור

 וטדב ז זל ן נזקק ם ונ ורצ שדאגודר ע נב ולרסחכל לעמוד עבודתם ע לרפי עושרוי
 פנס ובלפ חוץ בלפ שאג אמרו ש ורגם קלתם תגלד רתקשריתם שבאמצעותותר
 ל ד דסט"א רצד ות צוג 11 ם שמלא ות חיצונ נו ר חהן כלפ רק רכל באמת אכלובו

 ייימס יין "שן "ת גן ,ין נקויי יק ייפית ץ ,בתקי,וש,ניס י:::,ג
 וענניו י, ס1ק י יכת ד ציי )1 2?11ת עמנו ד י טייי מן,נ נתיווןינ,תנ

 לתשובדמחכר
 גאלדשטייןמשד

 א תע מונקאטש צ תר תמוז ח ער דכ

 ובו ן ,"ס ק ,ת ש 1 ם ימי עהשד קנם גני נ יסו דוב וו, דננה

 מאתכם תפדרמ ב תו ם רושל בשערי מ רגל 1 ר עומדות מעת דגר טאחרשהו
 כ אכחד לא כפרץ תומדם רקמם חכרתם הל כס על לבכם רחש געמעתלד
 אזסוד נק דכד גכדא סדורכלב

 דגך-

 כקרט מאי נשתרש שלטא ק דאנדפד

 4א אחד ואת זכו ~אבו ראודור ררח מלחמת לוחם דוא כ ד מעב על ודגריטשד

 :: ):ן י::ךי :גו:מ:י::ןןו::::,:::::י:::":::
 שוא( היבר רם פ 1 בס פרש רב רצתם שדבטחו ז אחנן ,כעד תר רשב לוםרלאומ

 עשו דעות ם ושת זד בל מ נראות ם כשד שעד1ח וחסמך כענת דרנל בדך משחזלבטל

 ררגל בבדור לשחוק תר כד ולעשות -- ובפומב טפ ס רפוקר דחפערם עם לדחחבר--
 ם דלותם אתם פוא א וא בנאת רנשסע אף אסור כשבח ורק -- בחולעכרד

 ברלקח דת אש רחומת נ"רבר ר בעוד כחושב נכר כ שב זר ומר ר קנאתומקנאם

 ירח רסתלקוז אחרי ר שם עד ע ז עיאד דם אר שא קר דסבא מון ם אלץארה
 מרן רפד ר אדמו ק שב אך לפנבס לתאר אובל לא רל כס מסבר ועשובחרט

 ד ח כם בדסכמת דרו וראם רחורד בכח- חלול על ור על בצער שרו ת סשלטא
 וכסתר ראשכנרס דקדקת רבא נא ד וב א ט של ד ראב שא קד דארעא מראעדסכמת

 תדבחח כל אח כשסלד לס לברר נא בגו דבתם יש ואם ר פג מדכל

 ,ס "יף יגשם ס ישי יי?" שיי" ימי" ילי גה:יי"מ" ע:ןששי?ן

 לתשובד מחכר ח ובלוג בבור כרגש ט ידירושתו כזדודננ
 גאלדשטייןמופר

 ח ט של ר אדמו דמראספרא

 ד תשל ממח 1 ט נפטר ל רנ רדכ*(



 שפיריןאגרות
קצא

 א ע מונקאמש 1 תרצ קרא ד ום דכ

 מינם הרטםדמדם דדםאדכם יבבם'אנשהקרם
 'ציי ההן ביד מדיו כפ ש א ם דים

 את ב עד עד טן כ4

 כב צדקכאי
 ם בדבר לית חצות פג ע' צות דג 'פי מת כמי 'בא דרס ן אהן
 ובג דע נ בת מש קרם ד ז המוכ יאשר ם נחצ תר מה יהואנחיצות
 קק תוה ורדת דאמתה .רצית עים" תקץ דם מדפסם צו מכסתורד

 סבא שראל גח'ת את 'טחתו ויא רע דא הנופרם ממופתעות,דצי

 וכיל עחון נחמד ספר בעד זה וכי חז ם ורזקנ ם רנער ביבת"הכנם
 כקשר 'שן " עב מתא ימף אן כ עקא דא אך ריכז ובררבדת

 תו ב א' כרכר א ץדב מד קד ממת יתת יד ה כתוב אחד שכי 'טימעה
 טומת ושזלות מב דם מי בכי הנרטת ממץ תברך ע ודמם סהם

 ~טפירא אלעזרחייםועובטם

 צו מתקאטש תרצ משד דבר אשר רדברם אלד לס בבד

 ובו ס יח פעלם רב ד כנוד מ4א דרדגכברד

 ס וכי 1 ד בלחא עמרם ד מז חכש

 ש לדן ואם לדוו טבא דזא סבא ואם ענתתו ודצרקת חשיכתו דבידגעמ

 -- גלק על דבל לרעלות א א אבל תדלמן סכנ אשר דעננס נסני פ עכהשזנד
 ביככ דידש משמרת על ם דטמד מעשר  אנש משאר גם איר נכסו דגעמכבר
 נ תו םרושל

 לא אצלם מאוד נוצד ענמ בבת א שלט אדקר של דשפעתו ל כזדומש

 בבל כקודש סדור ממקורו נובע קודחה שפעו דלא דשפעתו חדי כמד כ כתנתודעת
 מחול ו ורפאת אמר ילקרונ כרחוק ת בעזר בו כי חטר לא דמשפיע ומצד םאפס

 אחן סו רפא לקץ ד פשטו לא אשר אותן תופלק ן רנשפע מצד מעכב ומנפשו

 לדית וכל - קיט דת אש לדבת חטב ר ק% ממנו יאת ר ק% כת לשמוקשבת
 צא דסעפם שח על רטסחם תם ח-ם חח כדם שאן וחניר מפלט לשוםאע

 ם חשל בשער ממחופף ותו נר רנשמע את לראות עתר חם זב וכאשר למז קראוטמא
 של ודשפעחו אמתתו יבר מדע נ ומב לב חכם ב 1 וב ד כת ונודא נ תו מ קדש רע

 כל זד נפשא מרא תפל 4דרע גל ודוע לא ומר א שלט מרן ר אדמוכק

 ,קח ף לדרס עוד הבם 1 לחכם ותן דך לא גמור ל ז פרושא מצא ד דברמבקש

 דמחכד ולשמחד לששון ו ד ראלו ם מ זד וברכו כובד שלום ם ש בכרכהואחתום

ח ס יימןישבר מ  'ו ~אירשתן סט טעו שש נטי 

 עסטרייכעי אל משד ר מו ת דד ע ביוקלןנ פד ז תש בשכח ת שנ נדפסא(



 שפיריןאגרותש1
קצב

 א[ ]אכאצ רצות וזוידות ועסק יום אור הב

 סיטה ד מז נחמד יסתר חכם חרט הספיג האברך ד ד אהובכבוד
 ח"יגאלדזטפיץ

 שתמסק

 ג ום ב והב העברה בשבק הא רעקאם מכתבי שנ כבר שיחתרן
 אה" ם חוצ ה ם שת ם מכתב רוף גצ ך שא-ת כ4 ם כ-ל והם זו עשב
 תשו ג2 תן עד עת ב אע יא כ ע זדי מיש נתאחרו ק עב ותםרה

 ג הם דנעט ותם בפרטות רם ע4 ותשו ם דקים ' הנ המכתמם סשנהכלר

 ס ושחט מ 4כ ואחכה-
 שפירא אלעזרחיים

 ם דעשק כפש ע4 ם ההבג 4בבט ד ד יאנש םשפטביה
 להשעטת פ קר עים קון ת דם רדפסטזבמצך

 ה-מ דט ד 4 ם העי נ ום ב קאם ר במכתב השבתי כבר שאלתכםבדבר
 רבך במיה בער חם שזב חרקכם ואשר -- הכקל מטר נש4דשמין

 שמר ש4 בדךוח יהעים מאי תחול דבר ר" ובוכם עורם עג'האר
 4טהה וע 4ט יכס שיח וננ בב ב אגצכ כ מרס כע ומטיקד טקד 4ר

 ש מאג ל דג ת רר לטוב זכור ;ברם ל , אדרן ם ח ד במו ט( חשל שכם ח כ)ז"ר
 ן אונגאר נח נמר ם ד דח ב מדבעד י רוא 1 ש ר תש רמלחמר לאחר כ גו רבשל
 ם רב אצל אז ם כזפ לד שעשתך דאגודד עם תחברו לבל ם ומעש ם מרעוששד

 ת ש של מעם ודפס ט תשל וב"ח ל[ ור םושלם

 וסף ר ר מו ח ררך נת תר ר ואמו קות דספ קונ לבעל 1 אב מצר נכד ר דואא(
 כ סופר ור ר( נ"נ ג רב ס ש עם ש ש בעל רבנו אצל ק משב עוד ;שדבץטשער
 עילס חקת ס דר וט י במתנו דסוסר קסת אשר ראש משר תר שנדכעשרם
 כפרט רכת זחל מ מ ר זד וחסרות תורד צמודות חד ד ואצלו רושלםומסעות
 דוא נאמן נו רב ח כ ככל משד עבר אמר ועלו כשלחוחו פ כס שב שככתבבדברים
 ר ד תשד טון ד כב עםנעקךד

 י:י'מש;יסתנתתת ו::ו:יי :: :ימביון
 י זיו ל י; ן ן ש ; השי י ;יימן

 ירוא בער תחזק ואדרבא לבזו לוח מעל כחו ח 1 ח זז ולא באדכד פב-שדנו
 ח )ד ד שם של בדודו וכפיט נ חוב ק ר ע ם רושל וב וחך ב זוק ח ס ב דצרמידבר-ם

 זר ת דאמ רשלום וגר דוא אשר לום ש רכ ר פז מ ח ו יגם משם ד נות ס אגש

 "יע ט ת" ישיי :יךת" ::י :ו :נך:ני:-: 2נ"ב
 שפירא אלעזר םחי



שז שפיריןאגרות

 - יהושענות עקז ועשרך - עולם תיקון יקז עשרה כעד 1 טש כתרים,סאה
 מאד בערך שמד שיש'מז "ירע חמשים 11 פא י ע דמך מחר ה איואשיח
 גאידשמיין( )ר"מ אדרעסע על כעת רצודך כפי שו'ח ידנני טשכתרים
 עי ונרשם מקבעתם ידזדיענו ונא מזנקאטש פערווא"טוננ גלפאיעסם
 יאשר אד'ערא נ יצחק הר הגהסד ש הו דמזפינ דב די יד ח בפאדאדרעסע

 ז די דנו יד 4כ4 שייך והוא בביתי גם זו הדפסה בדנך איי זמכיא המוציאהוא
 כמזבו בזדדמשתתפים
 ירנ ואהבך נחת מתנך יראותכס "מצפד ;חכם וט שד'דן

קצג
 א יע מעפיל ט תרצ ראד ב יום דב

 סרג-ות סהראץ ומ ש ין נ הו ח ץ נ בג ב דחו נ רר נרכטד
 בכי כ א"ב ב עד גדי רשיטס רייסוחטא

 ם מן סמי דנם באשר דרחצד מעימת במקש דם ייקר מכתבורמלמ
 ד "י ים מ ידפנ כמר גד ץדע סי דחתומם אבר" ושארי ורלי מתמיע4

 דר 'נאנק ע"מ שב ע4 המסיך דאטש סי 'סרחן ט רבעי ג ביםאסע
 מכתבו ושיחת ב ב רשמים סן שייסד רפואך בב " שיח ן רצחת מירחם

 אשיב אלי ביחוד מ"ש אך תעודד התום חי בב שיי 4י קאנצ'דפאיעסטינא
 ספרים בית בכאן אך בעד יהשיב י יש שא' ששיח ת ר ל4 בהצרדבזר
 בחסדו -טובח ד כיד ת מב רק ב ירש א א צא( וב יסידיר וחומש א גם)רק

 ממעוכת 4דקאמיסיאן בקשתם עי אחתום שאני ונורא גרוי ן בעג שב דוע
 רו'כים ימ"ש מטען אנ דצ כי אחר דיבר נדו. דבר כ אמת דן "1אנג'יא

 ד כ כ עב ש עקד ]נררג מלחבבו זז לא נו רנ אשר מאוד ונחמד כ חב ד חלסגן

 של בנו ד חוברות[ שמונד רק ונרסס ראחרונר שנר סדר קו ומחבר ד ד ד תש רא
 ק( ד כע כ "מ ל ז אר צב ד במו דוב מרדם ד במו )מכערעגסאו( ענבול אשר רסו

 סומר כתב ת בשו נוכר אידעל( ק רובד שנד ם כארבע מש )ש זאב ישראל דגמוד-רחתן

 ק לשלד ) שם דוד ר ט צ ס ד ו אש אמיי ת ובשו ז מ ס ע ואד ר קע ס דיו

 ר מקאלונ מון של ץ רצ אצל כ ומ ג תקע שנת )נפטר מקאלוכ ז"ל שנגואל דהדרמו

 ל ז זאב שראל דד"ר ועל וירד חומשי חטשד כבנד שרם אמו ק ורד ם כנ חמשרלו

 סברי ק ד בע שב ודהי לא" נסע ז חרי בשנת ב( ת ויקרא ספר כנגד שדואאמר

ש סינבהן ך שראל י ~חיג "פיד "1, ספו 5אש יתדפס הינ." .ישיבת ס  %  

 ולשמוע לרון פול וועדת  כשם וועד א אמל מלכות מר דק ררם במיםא(

 חלק א גזעים לשת תתחלק ישראל שארץ אז רדצעד ברבד שתות דזיעוחמרצצות



 שפיריןאגרותשח
 במר ( )אוי את יכחשו ידסד דיחס רועד עט בזד( )בפרס זרועע'ופ

 ק באר יישב רק ר פעו 4 בע שי טמא בדרך הפיצים שאינם ירודיםמליאג"ן
 ירעריך צריכי, כ ע ב נצב בב א אנגע אזרח וידיות רטובים אבותינכמנדג
 ריא - אני ת וא יחתומי ומי יערוךי מ אך ור רממ'כד ידיד וירידיךנגדם
 בצרד כך אתכם ח ו4רנ בעזים אחבץ בעד דערכתי וסד כחי מד יבדיכשאני

 דאמדיים( דם( דציונים ]ש4 )בתוכם דציונים מנגדי יחתר אם כ ע אובי4א
 גם 'התום תוכי ואחריהם ע[ זי הדור טגדו4י איו-ו רבים חשב זכאן יכנ

 ב )מפ מפעסט גם ואוף' באוגטואר רו0יא( קארפ )פ /1'נו קאנצי'ייא דרארט
 ם ראדסורי הג עם אצטרף אג גם ואז טבקרוטר( דבר יכי "נו גנדובודאי
 צורך י"א וסכנ בם בער גם הו ויקעם ועג רוא ור זיית אב4 בחתימתדני
 אדרעססע עי י כנ אצים ויפעוי ם סראדמורי 'בקש יעסוק אם ידייבויוכנו
 יניתשי

 קרובך יישועד רטחכד בארבה ט ידידוותו ן ט 4או ט וכוח םושובט

 שפירגד א-עזרחיים

 ם הספר עי פאספארטא רב סכום עיים ע"ה רנד ם דספר אודות שם
 כבר עוד נמצאו 4א ידיעתי כפי ו תרצ סדושעמת ביקש ואשר כגר םרגשית

 וכשנד שנה כאחרית עתה ולא והחורף רשנר בתחית אז עוד ט 'בק יו דור
 ת השי ויעזור מהושענות דמאמרים ידדפיס עוד ארמזר אם יודע סי םהבעי
 נחוץ י בער יי יש ת ח ולהפיץ 'הדפים אם ן הדרוקע ב4י ב גיאגצבונראר
 שנת בתחית ידכם עי בירושיים ד אי אדפיס )איי ש"מ דיר הנדותידדפים
 ר וחיק ר חלק סגח"א ת שו רגדויים חיבורים שגי ומעבד ט( דבה זתרצ

 דייך צריכין שנה ובכל י דש בחסדי באיכותם וגפ'אים בכסותם ד מאדגדייים
 4טזבד בודאי עבדי ד ידיד אפ אחר ואופזכבחי

-נ"ל

 ומקדם מאז לשישחז נו ודב להערג-ם והן דב וחלק ת שדאל משינד ירי וגר ם רודר
 וע ב( עצב ב קורם מדי)ד רקמת לנו )שאסור באלפור רצררת )גד א ככרובשצווח

 ק נאר רדוינות כעת ז אוח צ"ד( ס עולם קון כת כ אח )נדפס ראנרת מדבר שמ
 שעשר דבר ל ר טד דשת מום ח בעת אז ע רצ נו שרב ט חרפ כשנת ש ומ דערב-םע

 דדיעו ש ם וג רצ דכופרים על ונם נשגב( ון רע )שדוא ם ודאדמורי דנוולים עלרושם
 תוצנח ק, יד זאז ובז לגמוי ר פעו ל דכע זבוח על ם שמוותר אנגליא למלבות כףת
 על דררונים לנשמת ם רחם מלא דחזן שזמר וע" אצלם ל רוע ללא ד ז וב לר

 וכל רעולם מלחמות ב אח נעשר כ ובל ש ע ודמתים לרחים ר ג ועמד יצאוידירם
 רזד( דעגל יצא ד יי אחב על דגדול דחורצן אחר ר )ובעוד דפרק מעל רדרענק



שט שפיריןאגרות

קצך
 )א מעקאטש תרס 'יבי 'ד אמר עסקבד

 י י זאנענשטיק -ור - י ח תלד פ"א רם ררבנ יקרת דכב
 אנש בטא שאי אטר צ ךטק מהא"ע בקק דק'11 ראשץעא

 מדי" כפ איש ם ד .רקם דיקרים זדקי
 בג אכנ רומי "-ם וירו נראי דאנדת עד שאי אטר"רנד

 ק רגד ר אאמן רד.ר רכם ראעי חכמים דברי רועם כיד ד, בתמותםקראו
 במדעתמ קן 'טוס סטין -אעד ברצית מח שנ שבע "מג עד יעיו עז

 אנ ותו מדד תך אתגאל ע' 4א ם ואמדת ק דתו היחם ערם ~ח כיצךח

 ונבצעו תסו ספו כ ,שיזח כ4 א יא ומהנדפסים רא ק בקוי נגדםרדמסתי
 כ ג 'צרם סיען דישוב עד בארצנ ם מדעאונ סאזררות עוד רק רעלםבכמות

 איטכמ ן )בפט .ציריך ש'דפ *דצעגמדא*ג 'מדיבת תשוגר גםמחברתם
 י בעזר בור רצוף איט'חו נסצאס זר נם( כ"ס ר'טבחי דפאסט סדרומפג

 מאסיפתם יטירם בדפראיטפעקט -דפים. כ בעתר קיונם נתגיר וועביט
 חובבא עירק בירישייס וגע,ערבע כעמא טעכמק ש. אקאדעמעןשיעע,
 כפ אשר בתא( מת ,בשם ואדשא בק 'רבמם נאר סעמ ודי כברעם

 עידאי י ע רבותים 'טאסרו נאר מ"מ זרז עדם )סמא( דדרך דע כס-ודאתם
 דדבקים לז דעיומי וגס ברשתם תפה יב' קשת כמטחו ררחקתרתיע
 י נ דדנדש בזר דיבר אשר ודיטכ ודו דמחובר כי כנפם תחתוחוסים

 ונזכר באמת ותורתו ר א' ב 'ש בדק כ' "חק, יעזרינו ודמקאיעשיץד,
 דשבת מאיסורא 'אפרוש רדבר צת נח מפני א בב צ אג בב ישרא''ישועת
 ם ושובט סבא  ,שבת בעשקסיד

 שפיא א-עף חרפ-"שם
 לשמת קדלח דרכד חרשו שאלו מ נח במד ראעץ ק רע לדתפשט כשדחחלא(
 פ תר כשנת דפס מד אז כ שרש ם דמכתב מן א חרו לעשות מר כרת מ מרב דרמר

 ק ע פ ג דרם ,ע ראלורץכמ

 עד, גפ דרמ )ע במראלחץ תרפ בשנת יפסא(
 א בדגר קעט ם עמשב(

ך כמכחכ רמס רשחמש תשפ מזד רבע שדזכר קפא ס ע"  לרריה 
 ומח רצ ד ע עמרט ורשים םלרעם

 צמורסעש ודמדלאכ1דזד המח 1 עלך דאלמדשטאם חר ר סו צ דמק
 דשם י שנק -רא בקרענץ אז ר אמר אב משנאתא )דר"צ סטק פד ק אבדמעול
 מדל צרק ורד עלו ממרחך

 ש ד משד ר זעץר רמ? חק י משח"
 שמ דר ד דמימר ובת קקלאשץ לאמ שהל צער כגל עי באחהכ קאבד

 א= מ עשא לא שלרבת כאש ר עביי השא ק בק כ מח קאששו ק כקשרע
  דמלחמד ואחר ומפלגות ות"דשוה מ מ כל על פשרזח בלא ולחם וצדקי ראתוכ

 שועת הית מב ע גךח במד נראו ס ורנצנ לרע משתקח ד שרשיר דראשונד חרעולם



 שפיריןאגרותש'
קצה

 א יע אבאציא א תרצ ם משפט ד יום רב

 יבורך מד.,ו כפי כר ויחמן דמופיג דבככור
 1 די שסערן יחזקאי דסו

 פיד באו מבתכים תכריך בין עהר ואך יוויען דגיעני בכתבו סשובט
 זכור פ שיק ועי י הוטב ובעה"נ לפוכר דאתיר שינו עי פד דנניאשר
 הרופאים פקודת י עפ דשיימות בבריאות ם לשובט יביתינו גמע ם-בעי

- דשםהגרויים  ריומי דף יעמוד אם תורה איהבי חבורתכם ד ע שאייתו ד וע 
 דע!תידם יסק. ז 17עי גדלי חימש ש רנה וב האךדיסטעןכתחבורות

 ונתפרסם כבר נדפס כאשר עמהם להצטרף ו זח ונכ4ותייםותחבויותידם
 אנן סא,ננארן הארטד 4ט כי ערם גד-י י בחת שלם מבטד זהכקזנמריסים

 הארמד מייסדי יע ז ם הקדוש ואבוהינו רבותיני עברינן דקדמא חוהש"
 בהאגודר דברים דרבה יש שיק ם מדר ת בשו וכמבואר תקניתירם יועפ

 אחתר ירט שיש טקום בכי ע וי נ רסבד כוך טהרסים רם נם 'נושאסורים
 שנתגלה עתד גם ומד - "כי כנודע ק באר הבויל דרכי מהרסים 1 חגדו'ד
 יחד רברים כמה עם בחר" ובין ק בארה ביי מתחברים רם כי ייזם מיוםקלונם
 מוסר רתעסויד עיקר כי ובפרט יהארירא( ואין דציוניס של ד"אוסי חודעם

 וכר דעת קפי( )או רהטני דעת לגרב הוא ראטדיספען מדנדזי ש'דתחבויה

 וצווח שועת דות בע רגלו מכתת ר ר( בדג ט קע ס )ע ובו אגודיםישוב-ם
 נו רב ן ליס עמר ובן דיבר אשו טכ ד כ ע וכ ש ח דם ומדרכ מרם לדתרחק אככרוב
 ס וע ג חרפ נשבת עור ונד ל ז אביו ושל מכחנו ך כדג ד קפ בסי )וע עתככל

 ענודד כחורך נ כמס ועסק ובו מררכוים שונות רדיפות לו שד לו נרם זד דבלקפ-ז(
 ג הש ס דחורמ כ תשרי ח ד ונעקד דרק ו על ודצדיק פ ע גררנו ו בג חוכנס
 ח ונס ז( )תרצ מקוד תורח וקו ז( )חדת ורעח נר כ קו שמו לום כע ספרים שג סרדפ
 חנך דברי כשם חולרותו וקצת ת חר עט חר רםשנ

 ר"מ בשם תג ו( ד א פ שכם )כמס רוקילמי ך רגעות כספרו רכיה כ מש ועייןא(
 את וקורא דקודש בלשת ומדבר בטדרד חולק ואוכל ישראל נאוץ קכרצ שדוא מכל

 רושלם ר עב-ל דעוך"כ מחח שרוא לו מובטח ובערס בבוקרשמע
 ץ וב כומר"ז א שוב מצות ראץ דס-ל דמצות נס ם דרמב לר בזדקשך

 קכ!ע שדוא רנד דמצוד ור מר כ א רחורבן לאחר מ-ף וישלםרד
 כא-

 דנקט מר כ(
 שדוא לו שממטח מ"ש  קשר עוד ק שיעובד דתווד מצוה שאד ולא דמצות אלידרגא
 כ לעוד חלק לרם יש ישראל כל נמנדדדץ מפורשת מחג ממסלא ולא דער"כמחי

 ומומר בדהמך רמת וכבד"ק מליצר דיש נאמת אמנם ?חות ע"ד )קצת "לאולם
 וקדדשר סצת' לשם שמר דירתו קזקכע אר"ק )בסידת י נא קבוע שדוא מי כל קלסב

 שאינו ]רגם מצוד דיק דוד נאופן פ עב כי דקורך ארמח יש "ת דש אח לעבודוטדרד



ש'א שפיריןאגרות

 4א ד'כתד'ד ע בש דפסקינן כיון יקה דג- ןנ( בקידיש תו קוש דוע

 -גרסת בבית המחזיר ככדן ידי שיא משום 4רהזיר מ ע במתנד כ פהפרך
 כוי ש אפי 'רחזיר ס ע במתגר יפדות דורו יא כ ע לסד ך א לכתרי-יכ"
 ע 'כ ם עוקר ת בשוא ורר 4 הו כתקנת ט שא כיון כזד פן כא רם שנ ת4פד
 ב בקר 4ישועד המצפה בכי ס סזכט - בן וכמ לאוריי , סאפ

 שפירא איעזרחיים
קצו

 ע"א רפואד( ןמרחץ גש תרצג צפור קן ים ב וםבר

 1 רי נ ונידי ס ושזכמ טכיח

 אדר בסקוס בדיתי דמתקאטש אר ד מרבי הנר רמעמ מכתבךדגר
 עימה רעואד רפאט י הנט אאכיטסטדא4 מרחץ אחר גאכקוהר ע"דתרופד

 משמע תרתי נ מב הוא כי בזה ירשיב ,מדרתי י בב ב ב ויוויעמ רשמיםמן
 טמש עיי דחכיכים ידידנו 1 הי אוגגארן יטדיעת ובפרט יכ ונפשבעף
 ישראל יכיי דמגע וכפרט רעך דם על תעמוד דלא לאו ודוא יבבי בכלכששי

 יציינו ר רעות עצות מממיתיידציים
 רנה אדמות( ע"י כשמותם קרא נרזר סם ד ע )אייי תפארת פעיית דע
 חמאת פרי וזהו דג.ויים וטזרחים סרציוגים ותר עוד נרגע זהו כי כוונתפח

 טימא בתר א"א ירו דאית וחנוכך שום כ4 שמא בתר ארייק יאדאגיד"ה
 י בג את תפוש ימען י ר ד רבע מעשי ומענר רוש פורד שורש יפגםטעם

 עולת כח וע באורך ד חלק א מנח ח בשו י בעד ארח שב וכמו ז כזמר ובאח

 ונמיש מסחרים ,9ם לעשוח ן ורקאלאנ'סטע ן אניסטע רצ כדרך דולך נו וא ד[חם
 )שאין כסררד ן חול ואוכל מנא( ם דן ואלו ל ז דג מרוסנב ם למדר קטן ץכחשב
 נלשרן ומדבר ( זכו תרוטד רפרשת בערן ן מטע דקאלאנ סעשד של חשש שם דםעל

 ודעימם( ורם צ נח לרם שבדו ח-קרוק לשת שזדו ש דעברעא ולא ק לד )דהנורקודש
 יחודו אומן כאמונת וכקומו בשככו כדש"' שמאמץ )ריעו וכערב שוקר שמע אחוקורא

 שפירש-י כמו וגס עולם אלקי אמונת ח מראש תא דאוד ע מ ש ק בוא ונםית"ש
 כנוד נעלר חודו יד ד שדקת אחד ד נו אלק ד ישראל שמע עד"כ ואתחקכפרשת

 עקרים ג מר כ כיאגוצכ אמונח חרו ברש ש עה ב גוצה בב אחר ושמו אחדמלכוחו
 וכששמוד ר"ל גמורד רד וכפ באפילד ט ד17ע דרך ן אמסטע רץ נדדך ולא אח"דבג

 עדר-ב מחי וק כד נל7עונם )ונקטו עור"ב מחת שרוא לו מובטח אז( ק טאד נודבזסיק

 ישתחל כל זר שעל סחם לעור"ב חלק לו "יש ולא וראסתד זח דח מקררשדוס
 אוחם אבל שמר ד כעיר דג-ל ון בנס עמדי שלא אזהם גם נכלל ומשמירסדפשוטים
 גנז נ( עיד מח" בכלל רם בנסיוןשעומדים

 עה"ח וכו לסדות דוא ת"ר שם ט כ לד דכוונד כנרארס(



 שפיריןאגרותשיב
 "א 'פאיעסטינא 4ם 4ף,ב ומצות - רת ח רת ןטמ ד ס מי ירדיהסביבם

 ח הב" "סררת סייס רנ ע4 ארצי את תטמאו תבא, נאמר דם עי כ ק4א-
 בדבר ך י-אר % א קטן , בת"ב טרוטגבירנ ם ס-ר ' ז ם נ -ראש ע כסכזד

 ( דאנרת דבר )דנקרא בתשר :קריב זד ר דצ, כטסי נם נדפם כבד רססמפ

 ב-כפי "א ב"ר כדת ונ כ- את סדראדבימש"( א ט ט" בער ור דוד4-גם
 טועם -נדת רב טטח:ת ענשמף דבר ב"כי אך רענן תחקדדכךם
 וט בל" במעם " נד" חד תחת ירא. ח "ר- בהיר 'ע4תוטט"ם
 ובגרד ד אנשםדטבם סטאר כמם ואנו ק" מאד מכתכםים

 טש מחשב סופר נ צחקי דדגמ בן סתר מדוד אכךםח ררגמוד דםא(
 נחאחדו תדולד וחורר ף וחר נאץ ד ל ז סופר כתב בעל מ לדג בן ר( מד סופר ס)מר

 ז תרצ חסן ח פעטס ק כק נס גאלצע דזשלט חבת דדכויי רכש" זדאצלו

 דבר מטם כ תרצ שנח ם רושל ב נרפס ודחשובר דאטדר כדנך שאלתו ע4 כ רש מתן

 ל דג נ דד שאלת מכתב ל חדאגרת

 1 ת דקורש ערי דבל גאליציען כוללתנשיאות

 בארסלאכ ק לפ תר?א תמת 1כד

 דלולים קודדש סר ס צמ דצדק דגאון דרג דד לנבור אקוב וכלוםאומר
 ח כקש 1ב1 דדלל את עלו טמרץ ן א אבות עץ ע1ך ולחדלך לשתמפורסם
 1 ש יגל"" מתקאסש אברקק א שלט שמיא אלעף ח"ם רבסוד

 ח ד כי ומחמת קבלת לעבה לעומר נ ום מ מכתבו קרת כמשפט םאחדשר
 א" לו לשיח תם דקר מכרו על תשטר יתו באפשתח דד לא לכן בו מארטחך
 באפשר אם לדורענ יא אבך ש אבקשו וכעת למועד תחן וער קר ד ספח עלרעות

 מבקשו ת אזר מקרב וד תפיץ עיד ושלום חים אות כרגתספרולדשגע
 כרקדם בתיר סרו ואקרס ללרמצא

 בנקידת ראגודד מעש ס מגע כמר ורע אם לדודענ ד נח את לבקש נאתועתד
 אנכ זאת לדעת ל נחוץ כ מעעךרם פרט דם זד וא ם דאמח דחרדם מצדדעיד

 רבד לשואל מענר לתת כר ורק מרחוק אנכ ועומר שהאם נ וא אודכם נ א ביר טרלנ

 מעשרם ן א כמד עד נברור ולרעת בו דם מעש מפרט חהת מוכ עוברות לרעת לחוץ
 ג בר מר אח ואקדם סבא שראל רוח לפ ם ראמה יחררס דראס מצרמוסמנם
 ר ד כ למרחץ לגמוע חושב רוא מגים זד בא לרורענ אבקשו גם תשובתו עלנתודר

 אחו ~לדבר פ פא ברג את לדתראות לנעל
 אם ח נק עם אדבר פ שא לכיב ל א א זאת ח מבק עתד שמל שאגאידת

 בתש גבר מצעד ומד תרשגש
 ח דש לתמרי תל ומ דרס כערבו רמכבדו רבד באדכד ת דרש ידרו דנ

 סופר ררר ח"סאכררם

 וחק א"ר א( ע ג קי וף ם ופסה ם עדחז ש מ ד( כ אות ר )ח בד"ת עהכ(
 שבתות במוצא ין ר על ורמבריל לת"ת ו בג ודמנרל בא דדר ב עור מנהחלשלשד



שיג ששיריןאגרות

 ביל ברמושבות עבודה שיטצאו ואותם י ר צרורות צר,ת הוא כישמה
 רשמרר כ ע ונפש בנוף נאברים הם כי ופשום זכו הדעת וקרי נשיםתערובות
 המאלרגים לרני א דם פרשך אשר ברשת תפיו 4ב4 קשת כספחויהרחק
 מ וכוח צ עביאנ כריגד הציון רעיית ב ב וגזכד ם וכפ ינעם וידשומעתרשש
 י בב ט 'איוש סושוכם

 שלנירא איעזר חיים טיבתם ש-יז
קצז

 א יע מונקאטש ר עת ואדא ה יום הכ
 פרענקילא( יצחק ד מז וחסידים המופגנים קרננים ידידינוכבוד

 1 רי פעלדבראנדי( ירוך ד זמו הכהזח חתם המו

 ב חוב ק עיד בירושייס דכ41יםממיניה

 דבר כאסח ודוא צחות ד )ע "ל 1 דגם ל עב לאבדלחא דושא מק ר רמש רואמא
 בסוף ר מאשר וכפרט דדורות כל סוף עד קדשם ברוח ראו מאשר צחצחות לחכז
 בפ ברברדם רלז וזמן דאלו ם מ ד על קדשם כרוח דכאו כאשר רלז דאחרון דרור אומ
 כמשמעו נפש מכוח כעת רוא בא שם רד דד כ וכדגר( כתובות ומט סוטר ובסוףחלק
 שוב אמונח אבל מקדושחד( א נ מחר בלומד ב שו ר )נעל דשוטח רמפלגוח כלבק
 לגו דורו כאשר ע ז נ מרבמבר קם ת ז ע רדת קון ות דראו שם בקודש ועבודרא

 ר כע שם דבר מאן בא ש ום נכל לו ואחכר ב אגצב ב לקרב דנחוצד ע זי נורבות
 שראל ברוח נו אבוח דרך דקודש טררח על שם ם בג גידרל ונמרט ר( )בעוד שמרר

 נפסדים מדעות שם ולרפרידם קשר יחר ר דוא בצורחו תו ותבנ מיומו בפג בתמתחוטנא
 מלט אשר אלף מג א במעט דוא לדו ח דא בא וחג שם כל שם רקדו ם רי רצעשל
 צמר שלשד ש ח כעת ק נאד שמד קוננו אשד דמסלגזת אנש' של נבוכות מדעותמרס
 דכד מאן ז ומעוד ב עוד תחל ודמר כאחר ו חד בזר ם רבא )שלשד ב עודשחל
 ז( עור ממחת ח וא שם ככד על קשח מלחלוח ללחום כ כע עטרני נ אחרישמ
 ע( ז גו מאבות ק דתדד שקבלנו בדרך )לכד ח לת ו בג ומגרל )כזז( כארדף

 ע א ל לרבר צריכן ך א רבד מתוך דבר לדבק ר כינ נח )שנק ן רי על לורמבדי
 שכחוח מ נ )כ שנהות במודא דם( עות בד דאלז ומטע'ם ס דמוע דתועין אקמאנשי

 כ לדם ידמר רם אות במדרג ר דם בנ ם מתפלל שמר רמצם דמיעוט עוד ותן כר ט 1ו
 ילכו כאשר רמעשד וביס נפש אבדד ו שבתות במוצא אבל רקדות בדור תיועוד

 להבדיל צריך כ ע משולבות מת דמ 1 מורע אובות מאגשי רחוצות כל נאוברחובות
 ברגש בלבו עור דנשאר )דשכת דושא מק כלבו דמשייר א ר מא ואמרז"ל( כגזמדם

 מאנש ל לדכד דע )ל לאבדלתא ו( ודבות ם דטוכ 1 מאבות לו רמורשד רשבתקדושת
 א כב ויגאלנו רחמת ד ל כנ אדם( ופעולות דמעשד מ בכל ל דג און ופועלמרמר
 [ כעד בדכריע רובת בכמר ועוד א ל ל נ סו אות ד מרדורא ת בר לעיל]ועי.

 קכח משלס עיא(



ש-

 שפיריןאגרדת
 וארבע ועשרים איפים )שמונח (! 8024 44 מך ראטדשייד ד לתקבעו
 כפי העיבור רחודש וגט אדר שבם טבת מרבע דיוקם העי"ער( טרדכתרים
 נ, נ סי ןע"י עזים היי בת ויש ת ת קחנורא בעד וגם פד ר'זטרררשימד
 'רבע בזד ויקביו שבקשתם מכתבכם כפי שנר ' כתרים מאות שנ ניתן יבעד
 סירים נר תתז כס עינ כאשר א 50שנר
 'ט נא תכתבו ועוד דכית ררת ושכר שדפסתם הקבעות בעד דמך דע
 מעת ברוצאות מתרבד ע"ס רעע ועדי ,צפת ריקם עם כעתששיחף דנדי סכם עם ישיחביחד באפשר ד "עע'א כי יבם נטיח אחכבדיק
 כף ום שתכתב שכתבתי כמו ד אי כ אח 'כס נשיח תכתבו כאשריצת

 א -ק סאמעריקא שתשינו טדפר

 בחזרד דקבלות עם ' שצ -מתנדבים מת רש דארנינא4 דניענו 4אער"ן
 אם כ ע א יבאו לקברות בש'יחות ממיאכת דכויי סופר את מונע דבר זועי
 ,שיחם תמררו ליחתם'א

 כותבים אם דנה יאמעריקא ק "דדר ב ,כת שכתבתם דמכתבאודות
 חבייד עשיט נם 'נעוויארק נשיחו אז דסכתב ם חת ובאם ש 'ם,4כעת
 שב אדרעס עי כרצונכם עקז מאד דכו4' ורתיימדות ת הקנ עסגדו'ד
 קאיאמער

 הנחיצה ומפני חנוכדי חמעות דמקביים קביות עודנה דניענו יאמדוע
 ס זכה שרפ ברוב םאחת

דדכם
 יטפירא איעזרוקייט

 כנר ששמעט רבתים ד ע כמד זד דחרשתם סדזע דטעם "י נאת:תבז

 אניטים ברכה שדשאירו כ( ר אגופים דרבר שוים הממזנים שב דבריכם)~4פי
 שהמנדנ ונבון הכר מאיש ששמעתי זכרי רושעים ב שדרו ס:ו4"ט סמתנדב
 כמו הנדוי אחר מכולי כפגע כויי כשגתח'ק אי בכסו ם רושי בידון

 כי מאנשידם שהתנדבו הבתים לדם ניתן אז ןסטאיין( קאריין כוילשנתהיקו
 י בהו ידונואם

 ע-

 דרבוואתר כפיונתא שתיני מד סינר כ'4 ענין איט

 עם רעם מד שנתחיקו נ דב ב יעין גדיים שאר צ-קר י ודמע טדמדרי
 'מ- כן המנהג ששם זן וכ שנתחמקו בדמיעוט כ ר דב ט' וב-צא כסף ידכ

 גדול ד לא עלד ס תר כשנת מונקאטשן לות )בגל בדאבראן ל תר כשנת נולדט(
 ררכולל ם מרממונ א ור רות וכחסשורד

 ניר דח עכור ררכר עסק לא משפחתו עם עלד כ ואח מחוטט ד ל דג ג דדג(
 כ תש חשר ד נפטר ראתו ב ס רב ק מצד בפרץ ועומר גדרגזדר



שן שפיריןאגרות

 תוכ"ו כ ע יוויזניצא רבתים את מסרו דראכימש ממוני ואם ת יד ת'כולא
 מדראביטש ויתבוע הבתים אתלדון

 ויאשר וחשבון בכתיבד אומן שרוא זכו דאכרך ד ע קשקשכם זאתעוד
 להאברך שתקראו אבקש כ ע כוי"נ מאנשי אצ"יכם דכויי רסופר אין רב"א
 'ו ירי ש"א באופן וכשגוע( א )מוזשידא כ ר ג גער זו משרר יו ותתנו "דנ
 שכוי שבוע בכי ורק חזקהשום

 ואם 4א או בזה מהחזיקו ת דרש 'כס יש
 בהתמרר דקכיות בכתיבת בז- שיצמרכו מד בב" במלאכתו יתרשי וח

 ירניח אכקשכם אז כענידתו ז וזר מדיר ד יד אם אך אחר תקחו אווכיוצא
 צדיקי ושאר זי"ע מסאסוב 4 מדריו רבינו דקדוש וקיני נכד ק גנש ב שבזד
 ע זיעזים

 י דנ טידידותי
קצה

 תובב"א בארה"ק הגלילות ועשרה מונקאטש כוליתנשיאות
ב"ה

 ריץ חסדים גומי רחמנים בני רחמנים אהב כבודאא"

 עת 'א חי אי בני בני ופחמוני תכבד נפשר כמר ציון תת, קוי םירושי
 יושבי כי את דסררו דטרא ודרעב דיוקר 'יעקב דיא צרד גת ריאבשורר
 נחרב עת א תגבב דקודש עיר ירושיים עי בידות כנפי פרש ומיואדחבי
 דנך יעתד רעב מחייי חרב חקי דיו שובים רמקונן עייר קונן מקדשעובית
 אח וידי יחד נפגשו כאחד כים ודשבר דשאת ובעתד פיצות בכפניםחקו

 עצמם עי עורס צפד חשגד אימד ס ובחדר חדר תשכי ן בה יצדדאחות
 ספיד עוי"יד ידמחווות רקודש העיר זקני חטאנ כי ינו וא אי רעבמז"עפות
 ובקוקים בחצות ם ונסחב ונשלכים קרנם בעפר ומתטי"יס מתיפחיםונשיר

 רוחם דשב ימען פירם "מ אובי מגם 'בקש ויגעים עיפים קריאברחובות
 בראש מתו כבר רבים כי ים נא או אין פורש נשמתם בם עוד כ4בקרבם

 דרך בעדט נסגר כי ציון בת בשערי מד דמר יותר עוד יתגדי ברעב חציתבי
 קיטור אניות עת בכי ודיכו שמו מעוים אשר זדזעעפערקעדרז יםומסייגות
 היו וסאיחדים ומקושרים רעיים חיקי המשר במימית ים ביב וקנין"מסחר

 יארץ איחוין מארץ רביאו מסחר ואניות המריטת יתר עם הקדושך ארץכני
 מחוץ תבואות דחזירו ותמורתם 'סחורה ם עוג ם וכי נים מם ם נ מ רותפ

 לאכות לדם ידיד שד רקד הארציעיארץ

 דעולמ רמלחמר בעת נדפס ילו מכתרא(

 ת



 ששירין"שגרוועשט,
 מסחר כל שער מהם ונסתם דרך מני אורח כי שבת אדד ה בעוועתה

 פרשי 4א רובם אפיר דכויי בני עניי ובפרט והכרכרה המהי דיתי ונסגרווקנין
 דורגנו וכבר נשואות עייהם שבעיה אחירם נדבת ע4 ורק ידידםבמסחר
 החרוקה דמי ידם מפקד אם וע"ז שש יבם זהי ודוחק ן ביה נעימים חייוחיות

- הנורא היוקר לרניי - ה כעז עתה ומנוקד יבש לחם חתיכתעי  נהפך 
 ובצמא ברעב הם עטופים - מפירם זה פכי מעם נס נכרת כ 'אנישסחתם

 ואם הנורא הרעב זעם י ע שדוד ע י נפיי כבר מישרא' נפשות כמה יודעומ
 צדקת כסף יאסוף כחינו שארית שנסנו י בעזה כוצינו בני שאנחטאמנם

 וע" מבודאפעסט( נעח פראנקי אברדם ד סו ג הד כבאמצעות נרמבעד
 והיוקד חסיכה ישיוח דרעד פני קדמנ 1 די איימטערען רעםדמיניסטעריאום

 אף ידם ששיחנו רכמף כי אולם ושנד שנה בכי כמו כוי'יט בג.יעני
 כעת השורר הייקר בעת זאת בכל דקודסים דשנים חיזקת יערך קרובשעו"ד
 וסים צר יחם ע4 אפי לרם מספיק איננו א חובב ק בארד ובפרט דעו4םבכ4
 ןיה

 המה א"י כל הוצאות איער יבוא קרובים ' רבע דפסה ימי גם אשרועתד
 יצאת תעצומות עוז 4חנור מהר חיש נחיש לא אם דשנה ימי משארבכפיים
 א חובב ק בארה דיושבים ג'ייותינו בני אחינו נתוניפ ו ח אז יקראתם14שע
  חזקו כ, עי א"ר בספר זאת מדעיות דכותב ד תיאר אשד וסצזקדבצדד

 בכי נא התאספו לצרד קרא. קהית קדמות נא עשו ד עם בעד נאונתחזקד
 מכי ו'כקש 'אסוף איך ותחבויה עצה סכם ימען ואעדר חבירה כל ועירעיר
 יחיד ומכי כן( וכיוצא חסדים .גמיעת קדושה ןחבורר בכיי והבורר רהחב

 ארק בני עבור הפסח חג צרכי ע' ות פרט ותמיכד נדבר בפרסמתנדב
 יחשבון תצטרף ופרוטד פרוטר ז ועי נא ויעורר יחזק רעדו את ואישדקדושד
 אהב ביי שש,ת מצרה 4היציא קדשו ן מסע וישקיף ה ירא 'מעןגדו'

 והכסף וכשביד בצרד ביבשד בין בים בין ודעומדים ' ובחן בארקריושכים
 מיד הכסך 'ספור עבי נסען אפשר היותר במוקדם יידינו נא ישיחו ןדטקוב
 נ דד )באמצעות ר יר אייססערן דעם נימטעריאום ם ' קאמג אונד זדקא
 ק ארה עניי תידי התמיכה כספי יניעו ימען " הבע ניסן ח ר קודם עוד '(דג

 האפשרינ( נמזקום אתובב

 ד דארט לשכח א ויש לראש גכחר ד תרם ובשנת ח שומר דמולל א וגש מ פוכ(

 ת חד דרכד מאתו נדפס ר סו וטוב שכל כשוס ם שנ דרכד רלשכד אח ונדלכאוגגארין
 ז( תדצ תזכרי ח כ )נפטר ות חלם תל וסף וילקט ון מצ תורד ם רחונב

 נו רב אז ק לאד נסתם לרעכד אפשר ד שלא רמלחמד כעת רדם כמםק
 דתטו ושרם ם מלב ולפז ופעסט לסיען רד דב לער פ כמ נסע ובעצמונכברו
 א דמלחמד כעת דכחל במסלת ידגסעד לא ס דקדש חרוטת טהיח אזק אלרמצ



יי שפיריןאגרות
 מקדשינו בית יבנץ ונזכה 'טיבת יבינו משאבות וימחא ר יעזור זהובזכות
 בימיט בשרדותפארתינו

 א תובכ רוששם ב 1 יצ דכוי"עו ק דאה הממוניםבשם
 ד תרע אדר ז נקא~שמ

 הק' חייםפנחס שפירא איעזרחיים
 זיז טיש ג ק ר, ואבד וציי, חזדרש"טכרנארונ

 כקצת
בה

 תרומת בדריסו דנדיבד הו ר קרת עי כרכר דה בת פניונקדמדא(
 ייחומים א'מנות ש .רן ח ת רכות ופעות "מחלת נכו ע' נכו  סךרקורש
 ט 'וה ל עשרך בני אומדים ונים ואב )ניים וזקטת זקנים .קרותנפשות
 אך דם ושנ כ4 וכחומר בעע. א חובב שיים יר דקודש אדמות ע'דיושבים
 ומתפתיים ק באה יתם מח פרי כי זאת אך אשר צופיות אחירםירחסי

 מידם אריכות ובעד סרחמידם אחירם רציחת שיום בעדומעתירים
 כותי מ מקדש טקום "פני תמד רינר ם ושופם ובנעימים בטובושנותיהם
 נ ורמבעד בני א ור רשבא רחנא וציון רמכפ'ד וסקרת אמנו דחי וקברמערב
 מחמת ויאשר עניניני בכי נו )י ינ, נ ריבוד צדקת וזכות זי"ע דקודאר"
 א יבא רושמים ק מעיר דקביות תנא יכ', יא והס'חיות דדרכים בשב

 ועשרת מ,נקאטש כוי" ממוג בשם אנחנו רותמים כ ע בנדוגבפרמוט
 א כב ת ק בעידהבעצירקען

 א בב צ נ יבבות ם ומצפ ט וב שום ברובדהותמים

 הק' חייםפנחם שפירגד אלעזךחייה
 א( / - כי נ ישי 1צ. ט ריש מיגאו-ע

 רממונם שרים ע זדכ מטבעות פ כס ושלח מא אחב לישע וייא נ( כסב ברץ-ד
 גראף דרתן רשחדלות . )ע אתרוח מדינות י ע ס וכס ברמכחכ ל כנ חוץכלפ

 ם רנ אב נפשות ות לרח ק לאד בטוח בא 1 שיעלר באומן מתקאטש( לות מגלשאגדיר-ן
 דניע לא ודב מטבעות מאות ר כששלחו א פע כ ונתנלך ;ורע דמלחסר אחררד

 ומחן ורמשא פעסט - וכיען כ עם- - רממשלות עם דו"ד ד וע-כ לא" גללדנסף
 רב מכוס אז שר כחזרד דמעות רבעו כל ק א חרפ שכשנח עד שנים נ ונשתדרנמשך
 ק באר נפשות בת"כ ות לדת הנלו ז שע אז גרולד שנפחד לו ריורבינו

 ומלחמד משנות קבלך מכתבא(



 שפיריןאגרותשיח
קצט

 יעד מונקאטש ה תרם למב"י יב נ יום דב

 א תוגה ירישליס בתוככי כול4ני מסוגה יכו נ הררכבוד

 מגיייות בכאן שלמים וכן רבים כי דיות כזה פניו אחיה כיאותאחדש"ב
 יחונט עפדד זאת בעךד,"ק ה בעבירת ימיהם שארית את כביות דרוציםכו44ט
 תעודת בהשגת בכאן מאוד הדבר קשה הללי כעתים ח41ם דארץכחיבת
 שמה ח כת נא ימהוי כ וע כקיטס קשר  קאנזול מדעננ4ישע כפרט ודיויזיםמסע

 מהממשיך שט כהיות אולי האפשר באופן זר עבור  יידרישיהשחד4

 כוללנו טנלי4ית הנוסעים .כל בעווי4ימנג נטוהר אי דיינו רשיק "יתן תדאנניי
 י האננל הקונזילאט בפני ושיועיל צרכם כמין וכהספיקם ערנאק ואנחט ק4אד

 להמציא שאפור אחר כאופן וכדומה ז ע בכאן מכוח"ט סדדיתא יקרבפראג
 ולדרוש יחקור ונא 'שלש שדעתם אותן נניק4 'ע4ות ויופיו דדכריהק4
 ספד י נ דייך מאיר ר דרב ר כת את ביקש וביחוד בזד שם צעדיםייעשות
 4השתדי נא וימחול ה מעב ש4 ב ש ע" דענרע?יגער טאיר4 רדנקרא
 ירושיימה לנסוע ג"כ רוצים כי געוויייטננ איינפוהר עבורםלש"וח

 אספים שמונה בערך ו תרפ דשנת רלזחית כדדפסת סיד 4דתחי4מדנכח
 חדש בתחלת במועדם לכאן ויניעו ם דכעל סיף ביטי משם ישליח יוכ14ימען
 כ ג  שמוחם  לרזכיר וביקשו עוררו דכדכנו מהעגים ורבים כמובןסנ"צ

 זכותם ומניע שיעמליפ שנים שעבדו איתןבד14חית

 לבנין נזכר דספירה בימי ועוד ס וכס וש.ום ברכות חותמי בכ4ואחתום
 במדרד תחזנד נו נ ,ע דבחיררבית

 כארבה תידידות

 שפירא אלעזרחיים

 א יע סונקאסש נ תרפ בא א יום דכ

 ווייגגערגער חיים שיטה ה סו זכו ח 11 ש '1 ד'קר דאברךכבנד
 1 יצ נרארופאיווא[ געייפעגא בק ב שן יא(נ

 ערוגת כעל דגאון אצל תוברק ד חלט רי ז חרס ישנת בחוטט סלד אאמו"רא(
 ח"ר ש מדר כשו"ת נאמר לו ב דש כ שו על קכלד כחב מאתו כל ק וגם ל זרכושם

 בניסע לרר"מ כן הרצ"ג(  כסלו ב י  במיוקאטש ת  של ס"ד סי רארבן  מסר ובס ז צס
 סכת כ )וסטר ממוזקאסש צב צחק ד מז בן תר"ס( ב אדר א כ )שסר כ שוכיזם

 ר ברג -א סי )עמש"ל כמווקאטש שו"ב דברן שלמר ד רדמו של חחע שדתאג"ד(



שט שפיריןאגרות

 ג( בעצורקען ועשרד סונקאטש הכיס% ועד סיכת ההחרס בפ ראחדש

 עודנך בחיים הם אשר ק בפר זארא פ ג ביום שהי ק לאר נ רמבערממגות
 תקעת בסגקם שנדפם כפי כורת רבחירר בעת סאו שנבחר מאותן טיאויש
 ידיות ג י דתקגות כפי רכה 'רם רועד אנשי ב לד )אשר דכו'ל סדותוהת

 ,אסייר רבחירה וכן חד הראשון דנעיא עם וירגביי הנר עד דחשבוןמפקתי
כהית(

 ל פרענק ם תאום אבא ן מ בג ר ררמו של חתן ר ל רנ כונם ן מ כנ ד מן ן ואא (ג
 ד מו לדגאון ע רב דור כוכ מגר משד ד כמו דן תרנ שבט ז ונפטר חוסם בק כשו

 פ ת ונד תייל ד כדגמו ד( תקנ מרחשוון ז ט )נפטר כרעסלו ק אבד פ ת וסףצחק
 בן סלא פרעם ק אכד ם ת פתכל רושע ד דגמו בן ונר( ם ח ר קו מאתוןנדפס

 נ,ע~י~ה%סן שיו ד"ח סךעימו
 מונקאטש דכולל לדרוס בתוכם( ם חשוד ד ,ו בליעל אנש עמדו ג חרפ כשנתב(
 ת כדב מזד ז נרם ש ,וכס דכולל את 1 ח לדרוס ם שונ פלסתר כתב סו ודדפ גועש
 ורגובם דקדלות וראש ג מדר כללית פר אס נו רב עשר כ וע ד( מ אות כח

 כל פרט בקו ז כ )כנדפס לות גל מעשרר ואתר אתר ככל רי ם רגרול סודמתנדב
 יאש או רב ס צרר שהר מ, דמשתתפ מת ורש סד דאס וסדך ד די 83 84מספד
 ס רנבחר אלר זו ודבר ראזעלטאט( ,וואדל רר מדב" כל רפרט ו ר וחב טע קאםרווארל

 מונקאטש ק דאכרפד א ט של רא שפ אלעזר ם ח ד מו ת כקש ובו צ דגרדרב

 ק אבד א ט של ן קל ם ח פנחס ד מו שיש ר צ רגר ררכ ראשון א לנש לודגל
 ם מלבו ס ואל ד מו ח כקש צ רגר דרכ 1 פרעז ]ערען דכבוד לנשיא ל ורגל שמעל
 חוכא ק אבד א ט של נבק דחת צב וסף ר מו צ הגד ודרג ווא ארש ק אבד א טשל

 ר ר דגב ערר קאט ממונקאמש נ קעסטענכוים ס ח אכרדם ר ר רגב ם משג אגש

 ם מדרכנ רמך רועד אנש עשר וששד קאנטראלער קתטץ מבגער נ ן פהערשטנתן
 ד מו וכו ג דד וואלאווא ק אנד א ט של ם טלכו ס וקל עקב ישראל ר מו צדדגר
 רודד ם חי ר מו וכו ג דד ש נעל ל גל ד אב א ט של ן קל שראלשלמד

 א ט של ראטענבעדג צב שראל ד מו וכו ג רר ווא מהאל ק אבד א ט שלגאלדנבערג

 ג רד דאלדא ק אכד א ט של ג גרינצוו ג ועל אשר ר מו ובו ג דד קאסאן קאכר
 לאגרו נח שלום ר מו וכו ג דד חוסה ץ מו א שלט פריעדמאן דוד שסמאל רמו

 אכר א ט של לעוו וסף ר מו וכו ג דד ווערעצקי ץ מו א טשל

- 

 ןערזאץ( רלדאז ק
 תהם ד מו וכו ג דר סקערניצא ק אבד א ט של ס וו מלך אל רוד מו"ר וכו גדד

 ג שמארץ נעלוס ר ר דגנ בן ,מיבע ווא יוקל אבר"ק א ס של ן איכצנשטיוסף

 נ גוטמאן מענד-ל ר ר דגב כערעגסאז נ ווףסכערגער שא ז ר ר רגבבערעגסאס

 בערעגסאז נ ריכטער שראל ר ר דגב מונקאטש קליין דוב צב ר רגביסעלש

 ר ר דגב ולניצא נ דרומער אפרים ר ר דגב תוסט נ ראזענפעלר משד ר'דגביר
 נ ויווארץ שלמד מרדכ ר דגבר ,עדזאץ( סאוילאווא נ מערמעלשסין סרא

 כל פרט מ-ר רעחק י )כ מונקאטש נ סערלשטהן חניאל שאול ר ר דגנמוזשא
 לןבג



 שפיריןאגרותשמ
 ודגובים דקדיות וראש מררבנימ כייית אסיפד יעשותוננמר
 ו יצ כייינו גאיות מעשרה ואתר אתר בכ4 די .הידים הגדו'.ם םודמתנבד

 בבנין ק במר צחרים קודם 10 בשער ט תבע" שבם ג י בשיח פ ג בים האי

 ויועצי ופקודים רנשיאים עי מחדש )וואריג( הבחירה תהיד ואז י יצ הקדישי
 נונה בת,ר מעיתו כבוד את 'קרוא בזד נתכבד יזאת הכוי תקנת כפ.דוועד
 אשר נ דרסבעה ר"ז וריעלה רגדו' 'ענין דעתו יחוות ד אי בודא.יבא

 ב~
 נו יעזר ור ו ת ק באד ויתומים אימנות א יר ח ות ימאות נפשות חי םתעי
 מ זחי א בב דסא4 זנביאת שראי בכיי ודצ'חד לישועה רבה דמצדדבזכות

 סושוכח
 או מפר דן וכהנדק ן ושפעם או ם מכתב איזד יבואו או4 נד,4דיואודרה

 ז ע ידשניח שיא נא ידעו והנחירה דאסיפה את 'אחר או ידחות אממקו
 הסוגב' ייומ הכאן ר אי בירא. 'כא רק .מין ל ויא שריריו יא וכיינ'4

 טידידושתויטובד

 שפ*רא איעזרחיים

רא
 א יע מתקאטש תרפ"ט מדעכתך א טס דב

 חג הרב ב שכבוד

 החס-

 ת בחד ב דחו ומשאר מצונח הנחסד
 שליטא שפ*רא איעיר מור כשתבנשק

 א"י יע קיוויאשד קדאבד
 כולית דאסיפה דחיסת פ ע4 כי יהודיע בזה אתכבד כמשפט םאחדשה
 ה מעב נבחר בפה"ק ט העעי סיון י ב נשא ג מים הכויל ,41והבחירה
 ערזאטן בתור הכו44 ויועצי מראשי דהית ולברכה ט "סו ולתעלהכהלכד
 ראם נ ע יהשיב נא וימחו4 כולינו כתקמת שנים ששר משך עי הועדלחבר

 עין בטוב ה4ז ודתטנות מצוד ידבר הוא וחבר שכמו עי המשרהמקבי
 חןותשואות
 ואחד אחד כי על מופל כ* 95( נומר כ ,פרט כליית באפיפד נחלטוכן
 יעשות טגעת שידו מקום ובכי במקומו דג14 עי איש דועד נבחרימאנש*
 וה. פה כוילת נשיאת דמרכז באמצעית ן ררטב דצדקד קרן לרומםפעיים
 בני אחית למען ננצח ישכח אל וירושיים ציון וארבת מוסדותי נחזק ולבועיניו

 א קם סי "ר"ל )ועף דברן לדרוס באלו כאופדם רשתמשו דללו על בל אנשג(

 דמכהס(נסוף
 ח קם ס מש"ל שףא(



שכא שפיריןאגרות

 נ דרמכעד דצדקה וזכות קודש דרך עי ו'דחדקם 4דחיותם ק אד ענכוייס

 :ביאת עורם שמחת בראש ולראות ס נכס ושע יד רעושים ובכי ינתעמוד
 י בב שיום המשמרת וברבד ם ות בדמאצב
 ם מ ה כי כארבה ט דידשתו ו בש

 שיירא איעזרחייג

 א ע מונקאטש ד תרצ א"ר א כ נ יזם רב

 בתוככי כוילנו וממוני מגדיי וכן מ דמו דחסידים דיקריםכבוד
 1 די א חובבירושיים

 ד בידם יוחות ת ד א נ דט גם נמוגדס דניעו א מג ז מ מיוםמכתביכם

 והנה דנו דמכתב עד אורו ב ידענו י"א "כאז צדדים לת שרוח ביוםרניע
 כי ב ב רישולך לד אבי ומחי מזון כעניני 2מ מכאוב את ידעתי גם'דעתי
 הוצאות על ישיוח משביע כיבינו קופת רקימן ן א המצב ויפי שעד'פי

 ומשתדלים עושים אנחט רמיזן בסידי צרכיכם ד אתכם לכרכי נוביורואי
 ם מציק ימים שיעבר, נכזבר לא וחקותינו ע בכ עמנ ד ויחי שוניםבאופנים

 קדשים כסף ישור 'עשר כסא ן כ עוד כעד ונקוד 'עמוד זדציד זחור

 וייטלוח ב ספ נם הבנין אודית ם ג ם מהר תשובת קבלתם אם'דודיעינו
 יברר כרנו "א וכו האברך אודות יפנינו אשר דעת 'מען תשובתםהעתק
 חתונתו ואחרי ב זפ יאונגוואר שייך וכו מוידתו מקום כי הכוללנו שייךדאס
 מיךם גשום דאתרא מרא רב 1 ע "ברך ירו' ו'א אקד שנשא מ בב ונד נעדי

 ע לע סכום איזד ר אי ין נקציב ז ובב דתקנות כפי וכו מהותו שםיסדר
 י בכ ט וכוח "ברכה הטובות כעמים היסמם בברכת ח,קד בלי נדבהפתורת

 ידידכם ,ייעדרמצפד
 שפירצף אלעזרחיים

רג
 א יע סונקאטש 1 תרצ סמ,ד אי ודייתם לס ק עש 1 ליום אור רב

 בכי א ביאגצבב עד ס שובט יכ נ ידיכבוד
 חי יהדפים בעדי עומד הגני אייך יי וגדול נכבד דבר יקירי' ידידידן
 - יטובה העתקתו ינטר ממש אימים שבאיו י בעה הירוש"מיהגהות
 ד יו נימוקי חי אדפיס )סרס סיד בדפוס *הקדימו רצוני אתי הכמומיכוטטעטי

 ובאיכות בכמות נדויים כרכים שני 1 וח"ק ד ח אלעזר מנחת ת שןוגם
 באיכותו וגדול נפלא הוא הירושלמי דגורות תהו ש( ית בחסדו מאודשפראים

 בוינין עזורה בערך יחזיק בחקדמתו עניני ויבאר בכמותי קמן ערך( )לפיאך



 ששירין84גרורצשכב
 חי ררבה כסו ואותיותיו בתמונתו מכ,ון טקט"ף שמינית תמונהכדפנם
 יהדפיס ורצוני וכיוצא טאמרות חמשה ונס המהדורות כ' תורה דבריבדפים

 תסוטרו ערלן( )ויבואר ק עיה ידפוס בזה קדימר ייתן היינו ב חובבירוויים
 ולא פחות )לא שמינית בתבנית בדפוס אשר חיבוריי בתמונת כתבתיכבר
 ט( צ אפייותר

 ועויד מדפים הנך אשר צלן בני ת שן שי ר טחני פחות יא עב ידידדנחר
 אפף בוילון כ4 בעד ישל שיצמרכו המחיר מדו טסט דק 4אבעדי

 סכי בטובך נא ותדרש להשיב תוכי י( )א אננליא ובטעית -לקזעמפ,ארען
 תדע אך ובו דפוס דמחיר( אצלי יקר 'א )אם בעיני דומב וטאודדדפוסים
 מסחיר בויגען( כ4 )בעד מא 40 ערך עם )דיפערענץ( החלוק יהיה אם כיידידי
 דוא הסעות זד כי ק בפה ואדפיסו אפזר יא אז שעו במעות ק בפדדדפוס
 וסובן ושליטיה החביבים מתלמידט עשיר( ),יאים א ח ת שיתן  טעשרמעות
 כל עם ריטב באר הכ4 נא ותרכיבנו הדבר ויפזר ההפרח אע כיממיצא
 ססוצעים רשף כאותיות נדפם ויהיר כגד בוינען מחירו במוקדם י הנרפרטים

 מרובעות ת באותי הירושלמי מ4 ( א שורר )יפעמים ד הד ורק הגדופים()בין
 אורן בפגע 'חשוב יוכח הבראזשירען ורק המחיר בתוך נחשב יהיר ההדג

 "ידכזרך
 ט יד.דווו ם ובם סבא שבתא בברכת דחותם מארבה התשוברואחכה

 שפילא איעזרחיים .. רבאר
 יי ותכתוב כמובן עמודים 16 דדיט דפים וסנר בן דוא דבובןנמ4
 ף כנ ועביו משקפו אשר טבויגען נחר עקז אפף שף טשקיו ירי כסהבדעק

 כמובן אתם השטר יכתוב איך אדעימען
 להנ במוקדם לתשובההסחבה

רד
 א יע מוגקאטש תעזרי ויחי א ים דב

 וגז הרב ידידיכבוד

 רבינו א"א קבר ד ע ודנד הנעיד מכתבו עי הכבוד ביקרת בתשובההנני
 דקברים כי חכמתו כבוד מ"צ רמקוב4ים"י זקן רקנד ם בע וי-ג קראאביגדור

 יגרז )'מזילי
 מראשי ליעדכן דר שמואל( ר )כ מנחם שלמר ר סו לרר דוא דלז רמכתכא(
 מיכאל מו"ר דוא ודודו שרם( ח נ טן ר די חש"נ טן נ כ עקר"ש )נערג טפראגרעדד



ש"נ שפיריןאגרות

 דנתי גם ידית זד נ ע זד תר 1 ס ש ש" ם שנ ם תרת ריר סי ד ח הבב

 נבא יא אשר מטעם דומדן ץעי קראקא מן השמת קד-ת בכ4 דאזך
 יטו ל4א בערם קברת ימקם ותר נדחי בד- -דם-ש4ד רותידם
 1 ב-פסק אפ ארון נ ע ארון ח 'דג ש4א י ז ד דחס רודד נ, רב את צו ם"ק

 ג ע ארון ידניח דנזכר כשיעור ו/1.ע שם עפ רק ? ק דמקום צי כטפחים
 דקחשים ונר נעי נראד הראקא בק דוא נ אים דוש( אוהקנ
איר

 ודתם ואבח דרמא קבר כב, רפתקם רווים רטתיט ע י באר"
 מגל-מ

 שם , א ע"כ תחתי או ע4י אתר שוס רנת יא כדנך עמוקות
 זן צ ביי פנו יארכו דקבר וצורת ק צד רראט א מצמד רק ת :פוימצבות
 " סדר דרבנים -קדושים בקבר חי רא כאשר )פראג( בעירו דוא כןא-ר
 דקנה א א בקבר וב, א מצבר רק אחר קבר אי" וכבונד , ז אפרים תע,י4
 יא ומם עדיו אחר ח רנ 4א כ שם ר'טנ ובצד דגדר טאחורי ניכרינ'

 רמטה טמקיס יתקן רמצב~ת בי ש ט ך שי "א מדת ע מאג מד בשקדמצבד
 עשו פי" עץ כ וא 4 דנ "ם תנד ממצבות גרא- כאער ק בד ס מד ע ןא
 דרמתי כתו בתש מ ,נ שד -- תחפצו אם "תקן ם י טיב מע-ת א ורבך
 1 דקנד קדושת תירת ר קב ד יכבר רק בקנ- ידהות 'א באמת רצאם

 זד בעבי יטובה ן ראש אדר רדש בתקנית ימחמנם ד אי 4בא מוכןרם
 וכו ירור ור  ייסביר נא ק עםו

 בעת וטת א בעם ראד כי חכמתו בבז כ אשר משרר ייזכרראי
 מאות שנ כבר דיא ומסיע במץ מ מדע רן -שן רחים כבית שםפס
 עוד נמצאו איך '8"א ור" ד'ז שן ד במרח ען קבר -א סר ?א כערךסנר

 טנד ם ויש או בשהם במשך ינמרי ירקבו דת ר בטבע אשר ,מ, ש4אחעת
 חד דף כ' צאן כשנ עבש נם קוד בג א ע, ש' ארתת כששזית

 אתתםשמ דחקונח תשאשל ראש רעד א( תת אלץ ושלחגדןלטן
 באמצע כ ראד כפראג א פ כשד הכע דשנט מדגם לשפת שלא דמשמר עלתמד
 סח לדר דפקר ר מרקבר ,כמקצת באופן צד מח תן נ דקור בעל דקדוש 11ל קברוצורח

  ועם וק בד סכותות דמצבות ן א ד שבלא טעם ק ודח רדנר חקת ש שם ודשתדל םרב
 משפחות נמד ד ]בסראנ ר קנ אוק מ רכ חולדות רע דלו דמכתב מ רב דקרב זוע
 רם צל קבלו א חרצ וכשנח דחורד כדרך מתורגם ,טר רורוח מכמר פראג דמל

 במר ולמד ר סאטמ יליד ד זדןא ד ר ן עפשט אדרן ד סו דגאון ררנ אח ץלדום
 מא ס נק ץ דוס 0 קעסטעובו יע אררן ר דגמו חתן נעשר ב ואח זו רב אצלשרם

 ד כ החח ככעלעמש יירבד חופם ר מתחלד ד( ר ד חש ון ס ג ד נעקר לאקאו
 נפקף כרב )על שכח מנחח אפריס שארית ס מח בפראג ץ דומ כ ואח כטאפאלשיןרר

 )פראג אסחר מגלח על דפוריא מא נס וספר א ח אדרן כפ ת שו דמעלות( שיר 1וט
 שוים[ עשרוח כמר זר ת בחר כפראג שנדפס ד ח ד רספר ר דלז וסטר ח("צר



 ששיריןאברותשכד
 לא האם טבעייו וחכם הרופא ידידי נא יאמר כאיו ארונות אז עשו לאגודאי
 בקומט ש מ בנוד'ן ירעיד נאמנים ואיו כ כ יפ,א 4א בעיני אך הוא?כן

 בעת ע זי הגהיק ר אאמן ובראשם ק דפה צ הכיד שהי שנר י"ב כן כמובהיותי
 גאליציען יגבו4 הממוך הוקייווע ובישוב יסמריא מכאן דכרזל נתיביסדו

 מצבתו עם א כ בכבוד אותם ופינו דשם דחהם ת מב קטן חלק לפנותדוכרחו
 רמת טית זדי שדם ממאה ותר הסצכד כתיבת י עפ ישנים קבריםזרי

 חדשים נ או ב שי חדשים קברים הי לו מסוך זד ויעומת שחורר רקשיימד
 עצמזתס רק נשאר יא כמעט אברים אברים נפיו לפנותם נמיוםובעת

 דוא בני שי רמתם גווית גם ודאי א"א דטבעי י עפ בן י זד ודאםדספוזרות
 ושורש מערסיהם 'פי יתירד בהשגחה המקוביים ובפרס והראשומם 4 דרזכפי

 יומין עתיק שכבשן בדברים בזה להאריך ואין המבע עפי שלאמן0ותירם
 ותורתו שסו כבוד פסען וברוכים ארוכים חיים 'נו יתן חיים ומחי שפ(ית

 תורת צד חרב הניפותם אשר דארורים מדגרים רנויד ד ע אשיבועתר
 כשרים אייי נכרים דיו בתחיד אשר האיו המסאים את קשר וקשרתםד

 יהודים לעשות ומינים לפושעים יד נותנים אתם י בג נערות יפתווכאשר
 אין הנה הנהו ד ב פוייח כי כתב ואשר י גג בקרב שבתות מחוימומרים

 דואת הרער יעשה ואיך ח ית אחזיקו רק ד ב ושייח ו ח הארץ עם דוכב

 יו"ט כי בעירו מדרב תעודה יר להחג דרוצד ביד אין ואם בקו"םישמוע
 ברכת כבודו יברך ואיך ל חז נגד באיסור הנרות מעשר נעשה במח אזנוונהו
 לב יטה והשי ובזדון יבטלה ש"21 ומחלל מנאץ אדא מברך זה אין היאמילתו
 כביגאיצ ה את דעה הארץ כ4 ומלאד ותורתו לאמונתו ישובהתועים
 ,תשובתו  וסחכה ביקרתו חפין  וטובתו דויש ידידודברי

 שיתירא אלעזרחיים
רה

 יעא" מונקאטש תרצנ אדר י ד יוםבה
 המופינים וגבירים רבידים ויקרים דחביביט אנ"ש ידידת כבודא'

 די ונס ז יצ בפהיק ננעיסיס העא בזרך טהי,ז כפי אייםוחסידים
 ו הי וא א כי יפי הראוי ובתוארם הנחמדים ש אנ ואחר אתרבכי
 מקומות בכל ישימים יראים ב חן הנ דרבנים ובתוכם סבכס

 ס שוכם ועייהם עלינו ה נועם ידימושבותירם

 עי"ש כארינות בזר ש מ עו אוח ד ח ת כד ע=ב(

 ובו מדוחפות בנתי אוחו שידבקו ע"ר נהי נלולח לדגל' זו רב פירסם זד מנחגא(
 נפרטיוה לדשדש אפשר ד לא בי בד ח של בקריאד בזי ולקראם ודגלניותנמוזקאטש

 גחדישע ודפס ורי דחחווד אחד אז רכיזו פירטס לו תמוך מנתב תן בפסםוכס



ששד שפיריןאגרות

 דחתן ג עב 'איושש תחי ד 'בתי ט 4מ1 בעדי ן דגשוא הכנסת "רנייד,
 מצך שר"י ע9 משיחו ג מד זבד ש4 קךאד מכתב תדפק א ט ש4 בדחו

 ובכאן בד 'סי פקודתי פי ע4 1 די כיתעי ואנשי קאמיסיאן רפארבר"טינגם יטאנ

 די 4א פרג יא מש,ם שיום מדרכי דרבנת( דג" שי )ודנייי רדרע
 רק נם אזם ק בפד כ שרו ונ"מ "ביתו בפרטות א א "כ 'שרוחכאפשרות

 וגם כוים תפיות ובתי י זכיהמ נ בדג סעדי בכ4 נדפק כדני מכתבע
 ש"א אפשר אי דטירדות גורי ספני י גחו דמדינד ך 'ת, דפאסט י עבדגשיחים
 בזמגידם דמקימות שינו ע" רבים וגם "דם מ'ש14ח ם שים וגם ם רבישכח.

 בכי אינבעקאגט נכתב דלאסס ע בחזרד באו )כחוקותידם(יבשמותם
 בתכם בה אתכבדי בזד ידנני פורטן חי ד כאיו כס בע? נא יד כ ע תםישיג

 נו ארבת ביבו ש ירג אשר יא מבא 'בקש אדבר ידידית רזונתובכו4'

 ומיכנו 'ם ע 'שמחת שנזכה ב נ ר ויד שמחתוי ראה ע' 4בא פ( פא כמים)
 ם ושוכם בקרוב ב ביאגצבבראשינו

 שפירגד אלעזרחיים
 יעא תרצנמונקאטש נסן י ומהבה

 א שיים הגאונים דרבנים בים .אד ס-עים ם והביב ריקריס ט דיךכבוד
 ם וחסי- תורד פיך ס ם דיקר דנידים ת נ דמך ובב. ואתר אתר ככ4ד

 "קחי אשר דמד דן יבוררי סדיניו כפי איט א טיים ונחמדים םירא
 חב4

 אשר דן א ש4.ט ב דחו חתם ג עב ט ש "א תחי ד כתי כרייתכשמחתינו
 או ותדיד ברפד מכתבי או - ד שיחו אשר אות, גם ובעצמם בכבודםכאז

 וא א יכ מאהבך עמוק יכ מקרב רבה ותודד כלית בברכך דננידעפעשען
 ע4 עוים ושמחת נחת ח רויה ו חב מרובד כברכך פורט, תי הי כאיויחשב

 ומכבדכם רכם מוק ס שובט י בב ב ב עא'נו בביאתראשינו

 שתירא איעזרחיים

 א יע נקאטש מ א תרצ צא ן א ום רב

 בב עד עדי ס שזבם ו הי וכן דרב הביכי נ ידיכבוד

 אם עוד דקפדד לי חקין ין נעניתי כ ע אמת דבר וניכרים מכתבוהגיענו

 מלבך יא בו עטיך דפק 'אשר זאת עשית יבבך בתום כ ידעתי באמתכי

 כאיו שיא דברי עטי תיאמין יבוית איך כי דוד בדבר כאן אין כפים נקיאמנם

 בגוף מושבוחירם מקומות מכל ם לדמשתתפ תודתו ולדכים כמונקאטשן "ל )שצץטתג

 מ לאלפ אז  שבאו וכו ומכתבםובממק



 שפיריןאגרותשכו
 רשעים משרתיו כל וכר מקשיב מושל 4 קיי הנד ראשית במזיד או נשוגנוכף
 ע4 ומשמשי אני המידויא

 ככהני
 אני כ וא 'שאוי מיד מזד 'דרניש צריך חי רי היא ד)יקר ודואשנית
 "א בזה גם אמנם עיי און מהשבת בל כפים נקיון יך ד יאיד הטרםדייתי
 ובו שי דמכתב בשויי כתב אשר וב" ניסא מדאי ד ד דמסית א שרישעית
 כיד פיפיזת וחר"ך ד ודב י כנ כהשרית כ ג מכתבו ש,יהת אחר המעגואשר
 )-וא כי אם וכו במסתרים יי דוא אורב דוב כי וכו שם בהתכו היוצא ברער
 מתומדתו בו מ תדע אמנם דטמאד ארץ מאויר כבר שאף וכו( רישאפסיק
 הב דצועלים מסיתים )ץ רק כק כ והשהיתו 'דעבירו יכ,ו יא אביוומבית
 הם ויכזב להם שייך ודכירב

 ירושיימר כוינו נשוב וכבוד יעדשר גהת מתיך הבתינו ישוב יעורךזד
 ב גנב כביאת ם ארוב סכח

 ם ריס כי טידידושתו

 שפירא אלעזרהיים

 א יע מוגקאמש ר זיעת אמור ר זם דכ

 ח שר וכו פר "ע דומך ם חן ב הן ג דר הביבי נ ידכבוד
 א( בנעוויארק רב ו די פ"ם הירש צבי רמז

 ברב ודאמונד ראדרת כה רג קו וגם המד צבי בירו ה יש מכתבודגיענן
 דתורד כח דוא כן כמו דנך ספרו ד ע ראשון ראשון )4 ואשיב ה ותוותודד

 לב מ תם ם אנש אמת אנש ד ש תו ב ובא ו משמש על מאד ד רקפ נו רבא(
 ( ז ו וב )א תו ב אנש ש א ארב ו משמש שב ר רפ בס ל )וע ותורחו לר םנאמנ

 בוא לא חנף ולפרו אלץ( א ומ כ ר שמן סוטר כסוף כדאמרינן כמוסגר נו רב ןומצ

 ע ז שלמד שם בעל נו !ק ק מב ש מ תולדות פ בריש ושלוס חים בס עכ(
 שע

 סאבראנץ אבד-ק פריעדמאן שמחד מנשר ד דגמו 1 לאב א תרס בשנת נולדא(
 של פ פ אפר שראל ר רגמו חתן שד ו( תדפ שסט ר"ח ונפטר כגבורתו דשמש ס)מח
 דגמו"ד של והחן ט( תדנ כסלו ו ט נפטר ארן אפם ס )מח נאנאש ר ק אכר ל זסופד
 ואחד דאטסעג ק אבד ד מתחלד ז( הדפ מן נ ו ט ))פטר דאדאנ אכד"ק טרמן יז"כ

 וקו ספרים דדבד בר ח כברוקלין ס אח ארבת ובקרל שורון אדבח בקרלדמלחמר

 או שן א ורצד על שהתממותן נשם:שנמס



ש"ז שפיריןאגרות

 זיא ידע 'א סי דשא,ד ובטף זדיפד דגחסד ז,שזט אמרות נעיר חןומצא
 כמעשר יסעשה מהתיר ל ר כסוד שאין ותועבד ופירצד ק"ות היא כייבין
 יא רב עי " י דף ףכמות י כמשחז הו דם ע" טייח ם ושם תרארץ
 או מפא בא הץ בחוי מן כארן בץ אטדת אסדת תעשו לא דדותתנ

 בכמה ו רי דדיר סגדו" מחמישים עתר וחתמט דוכרזט וכאשרבאמעריקא
 ובו יקדם בדסעמעארן בץ 4 ז רבותיט איסי נדר 'כפרצו במר נגדםמריטת
 ועוד חרדים ע א יצע ועוד ח יש הצךמס דוגמת ק באד ברקא'אמעןבץ
 ס( מתי קרויים בחיידם ם רשע )דמך ת ים עיניכם כין קרחה תשימו ויאקוד

 וכאשר בארצכם שם יבפרט א סביאגצבב דאסונד שביב ומבב עקםומאריכי
 זד י בעה בקדנני

 כמ-
 - דשפי'ד בארץ כאיו תועבות על גי גע יפ'א יא

 חירבן מנויד( יחידי זד א )זולת כסד רדת חוךבן ד,א אשר - הארץערות
 יעשיח א אנודד כוים עשו ו ב כ בקרוב  ירחמנו . דמיה סובן כס"אעוים
 א בב צ דג בביאת  ש4ם  ביברצחו

 יכתר דעס שוים דעי אתי עד מדנמצאס דנד בעדי י חיבורועד
 פאקעמ כממט קרובר חיא כר ד' דרך שפחד דואמתנד

 יטפירא איעקרחיים
רח

 'עא תרןמב עקנ ר עםבד
 'טיפ"( באות דנ4 )דדנ ורךכבד

 כו א שתארןנ מחם ףאדמדמ ור-טדחכבררדח בודףעע
 בעד י ירש תעד אף יבתעו נבא ראד פ ק ש עי ט הבע" בשבק דחי

 וברכר ם וחי י בכ ב יףאגוב עד ם  וכט ב:בך קרט ויום ב וכ א הרציהוע

 עדעי
 לרודיע א בב ת ק מאד אתי בב מיד ריינ  דם מק עור ר כת שא'ואשר

 ידעתי מאשר יותר רנר יכו .כר ורכרתי ראיט ואשר חצות פ ע קמאד
 ככיי ועך ראנודייס  עד סדציומם המפויטת אאו ורע,ת צרות בניראית

 ומד רוח ורעות דבי ודכי [ .כו  ועתינו וכר  ףוית ק באר אינם בכייוהאנוריים
 כאות נו נ וע ס שיהד ם כשקר רעוים עינ וסעורים ' כח תיסלנמשח
 סקוטות בכי תפ"ותיט ברצון ויקב" י רש עזור נ לכיאנצבוטיח,ות
 ע וי ק דם ראינ גגו ע אשר ואת א תיבב סברי צפת בירושליםרקדושים

 כי באפשרות די אין י בכ ב ב נפשינו ופדות .ישועתיט בערינו סוג ץ סל1

 רטר מם ד ע שווארץ צב מדדכ ד רדמו של בנו ת תצר פ ש ע שב ח שלא(



 יטפירין14גרווזשפח
 זיעת יסופר כי יאומן יא בדיבור גם לכתוב מתן  ז"א ביירות  ימאותעצך
 בזד אאריך לא רכמום פעם ומפני י בעד בעיגיגו שראיםימר

 שנאמר במד די דנה ששינו ע4 חוכה כמו ד כת ש מ שרתחינו מדנחזור
 ועוז ובו שמצור כשם הוא בדפוס יפרסם אבי 'שמוע שירצה ,מי פבע

 דכ"ש יוירא4 'אפיקורס יא אבל וב שתשיב מה דע דן י כ פ זאבותאחזני
 נדף עיי קויות 'קויי וכיש דסשיחא דעוקבא בחוצפא וכיש טפידפקיר
 של פמירר גם יכחישו דאיו ם הכופר ש יט ,בו הציונים באמעריקאובפרט
 רק הם היא 'חנם בזד ד זחו התורד בזיון וימה אותי שיכחישו ש וכמליד
 סינן נפישי ואינהו נדייגד ומא נשמע יא כמודם אשר י ב ומדיחיםממיתים
 ,מבין ודי 1[ דף ]ברכות י כמאחז ,אוגיא כוס4א כיוקיימי

 מנחם דר נו יידיר 'דוויעימ ונא והצייד ט וכוח כרכות ברובואחתום
 מזד 1די

 םידידושתו
 שפרא איעזרחיים בארכ-

רט
 א יע מונקאטש ר ויעת ניסן י ד דב

 רב ו הי פ"ט זץ'רש ליבי מ וסופר חכם כ החן נ דר טאז נ ידיכבוד
 בנויארק ישוריןבארבת

 ר זרד וכו דגאון דרב נ ידי אביו מכתבי חמד צבי ם תודד ברבדגיענו
 אשר ם פשוט מכתבים רק אינם ור,בם חכמתו ערך 4פ הוא וסר מעם כיאם
 תורתו כבוד יקרת ש 4מרג דוא דברים זכרון עכ"ז ב 4ב גם כשזנו בטעםכתב
 חן חן תשואת לו צביעה 1 די לבניו ותר וב 4סכיריו מאחריתו דבריםוזכרון
 םושוכם

 חכמים כח רתורה כח נפתחים מפרים שישד כבר רדפיס כי ראיתיודנד
 ידפים אם בצירוף בסוקרם לי ,ז,חם בטובו נא יסחוי והאסונדוהאדרת
 אשיח בהניעם ה ואי כנ"ל י ז הגאון ירידיט מאביו אחרונים כתבים סבקרוב
 יכתוב ואשר סדם עקז טעט יי ישנם אשר את דנדפסים בעדי מחיבוריייו
 לתשו ואחכר אתו עוד אינם כייי

 מוקירו ידידו א בביאגצבב י,2ראי וישועות וכיצר שמח דחג בברכתוהננו
ומכבדו

 שפירס איעזרחיים



שטי שפיריןאגרות

רי
 יעא מ"קאטש ןתרצון יפרח מטחו 04 גבה

 ו הי זכו דנפ4א הגאון דרב נ ךכבוד

 צ"( סהרה התורה שר רגאון לחי הסכמה בקשתו ד ע יקרתו'תשו

 הסבסד משום א-ן מונע שדנני ידע שיא תסהמ מאונטואר י זצסאגהייסער
 שבימים עד גדר ממעם האיסור 1 ח יפרוץ אוכל ודא רב זמן זה 4ךודוסח
 אפי סשיחין ואין עוז מכתב כעין אפי בשמי 4דדפים בזה ארשך לאהאדו
 ולשום רחיבור עי עימ לשום שב ד וע וכו וכו פלוג 'א ומשוס טשיחיןאין

 ומחושי כאבי רוב ומלכד ירצומ ש4א נדק מרוד הנם נעגמתי -נדהגהזתי
 ,דם שמתאוים עמלי סכי חיקי וזה פעוים ההכיבים בעהץ בעצמיוחיבורנו
 הנני אשר לדפוס כראוי ,סדרם ועתי בכחי אין באמת ויריע דתיררואייי
 משיח חביי רמה ורן וכר מוצא כסף ן א ומהדפסתם בעולם נחיצתםרואה
 אם גם ם אחר חי להדפסת כהי ושארית ביד שאינו עתי לתת אוכרתאיך
 וצדקתם בתירתם נבהם ארזיםכגובר

 שפירגד אועזרחיים באהבה מיי'יוטש
ריא

 יער חמין( )מרחץ טעפליץ ם ר דיעת דברים א הנ

 כפי איש ונדיבים יראים דמיפיגים ודחסידים דננידיס דיקריםלאג"א
 רעץ יבורךמד144

 במייצזת 'בא דרכ ואין ימנדגי לגדרי חויו בזר יצאתי כי ידעתםדן
 חכם בא דנה נדרנא לא ויקירא רבד נברא דראי אדעתא אךומכתבים
 רנאון ררב ז דמיכ בערץ( לתרופד דרחצד מעעית במקום פה ןבהיותילגבוינו
 וגו וכו ץראתו בתורתו המאורסם וחסיד היחסן מרבים יר-א סועדיהבפלא
 חרוקת יבעת רומעמען מתושבי והוא דמיחמד ימות במשך נהרסדוקדלתו
 קאמיגא ומכירי וביודעי ונדלדלה זמה דמטבע בדטדינר שם אשר דגר(דארץ
 בדורות בקודש המעלה יחוסו מדל וממד ודגייל עירינו סילבי הואכי

 מחשיבי עירת מאנשי זול וזקנו מאנתי דמה יזקף אביו הנה ל זרראשונים

 טווערבה כ ואח שוטעלסדארף ק נכד די מקודפ ל זצ ד""ס שצידי מגדוליא(

 שלמד "9ם בעל דכינו נפויו ]דספידו תדמ"ו תמוז י"ז נפטר באוגגוואר ל תרוכשוח
 שרם תבל אחר ורק כתבים דרבד אחרד נשאר שלסד[ שם בספר ל ודי גדולרספר
 בדרכי במ"פ מובאות 1"ד על ןדנדותיו ם רש ות טת על וגם דבדולח עץ שו"תנדפס

השונר(



 שפיריןאגרותש"
 רכן ר אאמן ק כ אצ4 נגודיו ס ס נדוי חשוב דוא ז ורמוכ א יר ח ותרננידים

 איו דן יד4י1דו בשערים נודע עתד וגם ע וי תשובר( דרכי )בעי ישרא4ש4
 'א ז דמונ נ דד כי ידודיע צריך יי יודעי דיא וכאתר שכחו דרכיקצת
 1 ח נדיבים פתחי ע4 עזר 'בקש מסעי באיה 1 אב ת מבדורנ'

 כראוי סופ'ג ח 'ת ידשיאד שצריך רבת בצרת גתה איצודו ד-כרחאך
 את ונא דממשמש זמן עד יסיק כפוי בתנאי בתנאים ונתקשר חתנו'דיות
 'ס4ט' דוכרח עפו וכאב חוישת ברוב גם כ ע מוצא יכסף ן וא ארנדונ

 יהרם שלא תועית ימצא א-י נדיבים עיירות באיוד דקשד דנבריבטימו4א
 כמותו באסת רפא ו גאון רב עת נם כי נא תדל, כ ע 4 דג דוך דש 1 חהבנין
 4כבד7 א כ יתאטץ נא תורתו מצות ד כבוד וכמע, זימה בכ4 שכיח'א

 תעשיר ד וברכת ימובד ומטו ידפיק יוכר ימען נדיבר ברוח ייסעדורתמכ
 דימים וידיו י בב  והציחר וישוער ברבר ח 'ת ותיכף  ומלשה דעיכה'כי
 א בב צ בביאג וישמחד חששת עיינו-א4ז

 ועומדי דתורד וככבוד וחותם בצדקד דמדבר דמבקשכמדברי
 שפירגד איעזרחיים

ריב
 א ע מונקאטש ז תרצ חיי 'ס ב יום דכ

 ו צ בפדיך ק רח וראשי מנהיי דאיופיםלכבוד
 אשר ורואר שומע כי ולת לבינו ודאבון רוחינו ימרות וראינו מדענורנר

 מקום דוא אשר החיים בבית המפוארה קדיתימ ו יצ עירינ בישרא4 ואם רבע
 א הסג עי ג ובפמ רבד באיי וסובא 4 במהרי זד ישון כמבואר ומהורקדיש
 כבר אשר נפרחים קברים איוד עי שם נמצא דנך , מ ק ס א תקפ סי א(וא

 עוד דפך ק ידח זאת הודעם וכבר ל ז האחרונים גדזיי ותשו ע בשנאסר
 שני עי העמידו כי איסור עי איסור נוסף ועתד שיפנינו י ז ק דנדמררבנים
 פרחים גיז יא מס ואסור ם דעכו חוקת וזדו בימער( ער טרו )בתמונתקברים
 4דודיע ותוכיי שינו ח נבך מארצינו זו ע" לעקור נבקשכם כ ג איינותבין

 א, בעצסס דם יסירזס 4א ואם ודברתם, התודד פסק גפי דזא כי'קרובזדם
 אם יהודיעט בטובכם נא ותטחין ולגוקרס 4הענירס עייכם מוטי קדושרחוב
 ויעזי זאתעשיתם

 יקרובי מיד ששיחתם דאזדרד דעתק ינו 'שלוח תמחצו
 בברכת חותמים אט תורה יקוה תשמעו אשר ובתקור י כנ ראלו םדקנר
 שאירא איעזך נקיים רם 101ק סשוכם

 נ( אות מא )ס חד מגחא נשות עקא(



ו" שפיריןאגרות
ריג

 א יע מונקאטש 1 תרע י יסב ד 4 ב הב

 ד מ היחסן ושים ירא ובו ם דויה י בתו המופינ דאברך ידידיכבוד
 ניע( שווארץ הכהן יהודהאברהם

 בכי ויצ'.חך . הש יעורך חן בתשואת כתריס חמשים רמך "נכוןדשני
 ברחמים אריאי 'בנין נזכר ישראי בב" ט כ ובמבשר ונשמע 'שבהעניי
 סוכס

 שפירא איעזרהיים ה בי~נ מייישו
ריר

 א יע סונקאמש ב תרצ איוו ד בבוקר ק ועש .1ם דכ

 ט כוח וכר ח וו ש ין חורב בחוקי עיסק צורב חכם ב דחו דרבככור
 םישוכט

 ירפא ת דשי רירי בת ס'כד ה בעד הרצוך דפדיון עם מכתבוהגיעני
 אך כתשעה אבא אסרתי דתשכתב ק. בכ. בב דשסש מן שיסדרפואד
 על מתמה די .א ל ר מסור" מפי ומחש טרדות" רוב ידע ין כיכקצרה

 תשובתי מניעת או חורא

 לדגאון כן תרצ-ד( א ארר 1 כ )נפטר מכערעגסאז דכדן שלום ר דרסו של כנוא(
 ד( ד תש-ד א"ר ז ב עקדך-ש )נררנ ( א ר דג ג קב בס ש מ )ע ארי קולבעל

 שמד ם שבותב לצדיק לחת ס שנודג ל ט דקנו ן עג כ זן כ אות ק )מד ת ברא(
 תו ב אנשי ושמות שמו חוכר סב ד רו ומב ק רצד אצל ל שרג לס ולכאורד ב"כושמות
 בזד שרכיא מד ד( ב )אות דפרקא באגרא וע עת נכל תקא רפ גת לנת דצורךלמד
 ק בכח ת רא רגם מרברי לזד סמך אמנם קרשו ברוח ע ז מלובלץ דקדוש נו רבבשם

 בחב מד א( ע ן )ס מגילד ס מש שב דמועדים( על שלמר )שם מפר ע ז ראאזמו
 רמת חרו רגמ עכ"ל שנן כן לא שלמעלך כתג נמחק אעו ישראל של שלזנותןשלמסד
 ולבו בפי ומח"לל אוהן קורא רצדיק עוקשיו ם שכותב למסד "ל דקורט כחבנת

 שלמעלר כתב ש מב נמחק גו וא לטובד שלמטר כתב רואת תקא ברט ש משיתקחם
 אמר ""ע "אמו"ר וב"ק דנ"ל ז אא ק עכר לסובר רושם ועושר בסמר תפלתושנחקק
 אם ש חוששץ יען כנ"ל בשמותיו ק רצד שבק למ גס ל סי דקוו ונהןנת כח כתשטעם
 ואול שמותירן שווכד ברא ררבד יש כמותו לאשר מ מ שמוחידן את דצדיקזוכרן
 ו ח מולא איתרע ר וע"ז נפיו שגורר תפלתו ירי ולא ם לפעם כשמונק ף ויהליסעד

 שמותורם כוהכים ע"כ -ז( ע לנפשו דצדיק יירא ד מ )כאשר כעדו שמתפלל משל
 עוד ןוע" לטיבר 1" מ"א בעד שתתקבל ומובטח נפיו שגורר תפלתו שידי כדינפיתקא
 ועי"ש[ ע"ד( )"ות ת"ס ג( פ )אות ח"י "ג( )אוח ת"ד ( ב אוח )חתךבד"ת



 יצפירין84גרווזשיב
 ד ע שסט ד( רי )בסי דזא וכן ג( ר )בם" ס דח דגאזן על שדקשד ד עא(
 בכתי( עודני ו ע )מי ד ח4ק א מנח כתשו כתבתי כבר נשמים מי ש4 דדסק
 כוונתו דיתה שעה ייצורך גי מ סב זית כי ש מ קצת -פריו כ בע כי ם דח דע

 בודאי ר כת שכתב מטפם וגם שביארתי וממעסים דא'ו במקומות אז'סובר
 בעד עתד שנדפם חז פ )מי ח או נימוקי בחי מזד רזכרתי וכן עדיףמעין

 אתי יש דנך ידחמיר דמידה ע' שהפרפו בויסות שאין דצורות ד ועב(
 גם פאטונראפיען 'אסור ראיות דרכה מברר מרדד לראות בשטו ישןספר

 סעיף א קם )סי תעובד בדרכי ועיי דבש כיערות כתב זבן כונטותשאינם
 דפעסער מחמת רבים בו דשו כי נעשר ומד " רם )סי ח או נימוקי ובחי רזי

 גסה ש מב רמחמירים דעות ע4 בעיניו יפלא א4 אבי מוכרחש דמךהמסע
 בצורותשישאר

 ע-

 וסי ז כ )סי ב ח א מנח ת שו בחי ועיי בולטת שאינך נם
 ש עיי (י

 ומפורמם ומוחזק חסיד שאעו 4מי ת דר תפילין ידניח אם שא4 ואשר"
 ט(שביארתי ק ם לד )סי כבר שנדפס תפי,ק ה' עי חיים אות בחי עיידנד
 יחד 4דניחם על רק קאי כן יעשר ד"א מדאדבד התשובר דברי כ4 יבעד
 4 כנ ידאריך א א ויתר ש עח אחד כ' צריך התפי4ר אחר יהניחםאבי

 ית,יוכה ט ככוח ך יאר שעתינו את ת ודשי דא14 דרצון ובימי ק עשונפרט
 י בב ב ב וישוער נאויה שנת ,כו4מאיטה

 דימית כ4 טדידושתו
 שפירגד איעזרחיים

רצו
 א יע מינקאמש תמצא ניסן ה ב ים רב

 היחמן ושים ירא וחסיד תיק סוערה דראון דרב חביבי נ ידיכבוד
 מאד ד ק דק דוט"ץ שליטאי( עהרענרייך צבי חייס סךדומדולי

 םשוכם

 ח דסל רצון  לכז,אונ/ אמנם 'דאריך עת ואין הטב~רכים האת דימיםהנה
 בעריי דוב ר מן וכר ב החן המעסות תמים חתן כהנכר רכחור ע4יוחביב

ב(
 ע-

 רמ-ר סי  יעמ"ש ח( קב ל"ו ק זס ד ק ס א ד נסי תשובד כררכ

 לחם בצל די"ר משימלר דגאק 1 אח וכהב תאג"ד בשות גולר רגיל רגאקא(
 ולמדם חן כב גתנדל כי בתורתו חלק ע"ד לו ש כי כ( בדג"ר צ-ב ס )עם-ששלמד
 וליורות לדת דורמנא לו ר בכחנותו ועוד וענוהנותו דתנרגוחו די א ולרפל הדררבד

 ז"ל אליעזר דגזשק בצל דגאון רודו כיושבת ולמד ר עב ד-ע ו"ס קדושת כעלמדגד"ק



ש"נ שפיריןאכרות

 דרכי רבתי ישיכד מדרשינו בית טחזבשי הנדו אשך זנו דישפיטצער
 בסגד דיומדים דכחורים בין ד"שיבד ממובחר דוא לר דנאה בשמרתשעבד

 ן א כ ידוע דתרר ין -יתן יבחנו חפצ. וימיאית יסובר ישבח דואגם
 שנים ור ת בב שנתגדיו ראותן גם רתרד שום נותן אינני יאורבאפשרות

 "עד רואת דעורד י תקי אך ח מגדרי אצא ופא בדוראר שיסעו תרב
 ן רגא קמעא סבא ראי בפס בעדו מיין אשר ד רמיה 'מעכתדבבג

 דבר ךספקו מדרכ דןאד רתרת , "ית, ויירא רתכם קר ד אבדצדק
 כהרג יפנאיו

 ת טוע ברךב נפיאות ראנ מאמצ צאתנו כים בברכךואחתום

 ס ובכס בכשרץ דחג ושמחתעאגצבבא
 באדבד ה דושתויידו

 שפירס איעזרחיים

רמז
 ותורתויחי השם ימען בדויהאזהרה

 כפי איש ריס ורנה דכידים ודסופינים דיקרימ שראי ננ נוישח
 בבי יחי עתידם ד קארפאטסקירום פ מדינתיע תושבי יבורךמדיין

 ,ברכך סרוס ימובד תםמשאי

 ת נ בטת ודתבוננות ת דתיעצ אדר ודנך דמדינד צירי בחירת יום קרבדן
 ודן ואמונתם תם רורמ מצד ד, י אטב מצב קיום ושסירת דתורד דעת יעפ

 ס עי ל ז נפתל ת ב כעל רגאון דודו חתן ןד ל ז נפש ב מש נעל דגאדן ז רןיאצל

 ועפ ל ז מרדכ לבוש בעל דגאץ רת פט ואחר מאד ק נק ץ לדום ונתקבל ג(קנ
 כח ררכד ת חד מאתו ונותאר ז הרצ כסלו ד כ נפטר שם ד לאב נתקנלציאתו

 א ח ם ח קב ושו"ת אפרים( דמטד )על דמטר קצר רק ונרפסושו"ח

 נא" כ ואח נעוראדק ן נכרוקל דר ד דסלחסד זאחד באגאדד רב כ אח דס(
 חורר דברי לקרט רם אדי קול הולדות ס ס ודדפ חיבר א תשם א-ר 1נססך

 ם ונ מרצ גם רחיצכו רסוץזד ציר דת בח זמן ברגיע פ( כס ריכן ר תרפ בשנתא(
 ג מדר כמד אז ד אך עת ברוב כנגדם לחם נו ורב בם לנחור משלרם אנשיםלרעמיך

 שד מד וד כע מלחמד לערוך דשור עמק אל לבא דשתחפו ולא עצמם סושרשם
 חגר נד כדמד רות כח שוב ע נדג 1 תרפ כשנת כן ועל מזד נפרם נו רב בטכתכרכנו

 וזדו ולתורתו לד דו חתום א ושב ג דד לאסוף בידו שעלר עד גע 1 וטרח עח נורב
 )וכנרפס ועוז שאת כיתר פרס מכתב עוד נו רב כ וד ומלבד ם כפג דנדססראזדרד

 ישייי י תגיי נצ ה ס' ן-' י:: יה:י:יבם::"



 שפיריןאגרותש-ד
 וימען ובמענכם קורא בקר אייכם רננ ופרנסתם מהייתם קיוםמצד

 אשר 4 חכו בדברי יאמן אשר ריראים מישרא' איש כי כי מרבדנפשותיכם
 יימין ויעמוד יחזק אותם ונב קדשם ברוח עתה נם וחיים קיימיםדסד

 דרוממד רממש'ד כרצון שדם דנבחרים עי דעתיט וייתן ה ידהממריד

 אך ם דציונ שי י ר גמורה וכפירד רעד רוח זרמת יכ4 נורע זאתעוד
 דבי בדברי ישראי בית שי עינידם יעור דורשים עצמם ומוכת כבודרמך
 י,טראי 4כ4י כ44 דרך ידזדיר ידודיע 4שש.ט חובר מצאנו יזאת רוחורעות
 יהזררו דשמרו קרים ר ם דאדוב בג ט אח כ ע בזד דם ע4 המרחפתהסכנך
 דעותיכם חוות 4תת דסקים דציוניםמען ברשת תפיו 4בי קשת כממחויהרחק
 החריבו אשר ידעת טבחנו יכבר פעויתם עע ייעקב א ה צרה ועתע4ידם
 דוא ודדוחתס דסתתם ואופן תחתיות שאו' עד כסעמ מדינות בהרבדכבר

 ק47 צורח סך בקזז נקרא נ ע דנפירד שפת תטזפנד נזפת חיקיתבשפתי

 ודזדרו דשמר. דקדושד ויחורתו יד ם הנאמנ ישראל יעזרת 4עזרדקורא
 קדשנו דר בכי יישחתו ירע. ז עי אשר אניססגי 'דצ ואומק כר תתנורביתי

 רמד אשר שלהם ,נימנאזיע, בדשויע, כפירתם א,ן בית בדעמידםואמונתט
 ותורר עו4ם א'קי אמונת ננד י יה וסמאך כפירך מיאים .משחית נגףיאבן
 בצד בגמוד עיינ נן זכותם אבותינו בדרך דחזיקו אחינו נא רק רשמיםמן

 עונד עת בכי שחסר ינו יעמדו הסד ם ובודאדממש4ד

 שי מתן דמשא כי רביב בת בשגר ג יד,ד אנחט ם מחוץכ זאתעוד
 נעשר 4א זד ר ש מי יהי הסכמות מצד שדיה בזד )פעראיינינוננ(ההתאחדות

 צווי ביסוד עומדים אמננו אך ביי התורד ברוח החכמים כרצון והא דיעתינוב
 כוית שגד י ישראי עיי ונזכר גי ענינ בכ4 ת דש ויעורנו ' ויגמזדתורד
 א כב דשיםבתיקון

 לפג תרפד ץרא עשק ר יים אור אועתאר חבעד
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שיד שפיריןאגרות

 נרכז
 יגא מנקאטש עתר ז נ זםבר

 ץקךם מ"ימם וחסץ"ם עדם -דם מם האד אנש יקרתכבד

 מעם ז-י רשיא( קארי פ ע נח )במד ם בכם יסרך מדיי כפ שא
 רעא4 סביאת ב ב תזכה טראי בכיי כס משאלות בכי בב ע4ד

 דתרד בכח ן א ז רט סי ]יי קרא י ק בדחפם סמי חתטת מ אטתדן
 יחרוך 4א ,מע, -- )אטר ודכופרים דמימם דארורים ונים דצ דת בהעי
 ודדפטו ים שנת יפמ עשו כאשר דטדעים הרמאים דמד -- צידרמי

 עד אישרם מאזררת כרם חרו דג ם ררבנ כי ם בשקר פ"סתרמכתב
 נחתם שפני ננתב בפני אוזשהאראד ק כק כי כעת מעיד הנני כ ער?יוניסטע,

 א'יכס באתי ז עב ו( די ם דגאונ דרבנים מחברי דניי קורא קז4 אודרררכתב
 דאנשים אדיי מע4 נא מורו ויבקש 4דזריר טובתכם ,מען וכאדבדביחוד

 וכפירת חטאתם בכ4 תספד פן דרשתם 4דדחת תשמעו ואי דאבדרשעים
 ד חוו ייתן חיייר ו ח ש מב עמדם דעוסק גם ונפש ינוף סכנד ודואטומאתם

 ה יר דממש'ה ורצו, חפץ כי ובפרם 4הם דנ4יים כ' וע" עתידםבבחירה
 יעש ועיז בקים 'שמוע דתורר עפי ס ייב מח אנו שיטדפרשגראם
 מילי בכל טוב כל ברכת ותבא נעם ז"דעוטע נו משאשת בכ4כדצזגיט
 ם ושובט עד עדי ארזכר וברבד ים חדמיטב

 שפירא אלעזרחייפ
ריו

 א יע מונקאמש נ תרצ ומסעי מטות ד יום רב

 גם אשר ינדרי חוץ בזר ויצאתי ישראי בבני רעד דזאת השורד חדידן
 לקרית אבא ולא הנוצות 'מזר מוש רנמ ובמ4יצזת בכתיבך ם ענינבכ4
 ישיבד ישיבתיע ,בחורי תעודות לתת ובפרם הנחיצות בדברים אפיחצות
 בעהק פרי ועשו ודצליחז נדיי מעיתם נדיד אשר ו הנ תשיבדן ]דרכירבת

 לא טשום אך יראות האמת ,מבקשי ובפרם רעופם בכ4 כטדע ראשימעיד
 ל דחביב דסוכץ לפני כא אטנס תעזדותס מכתוב עמי פרי טזנע הגניפ"נ

 שנים ור ד כסו זד אשר וכד ל"צ ומופינ ב דחו ברכה טחזיק כהרכהדב
 עד לשנה משנה 4קח ודזמיף רנה בישיבד מדרשינו בית מיושבי דואומובר
 כתב שום דיטינ )ופא רבתי רישינר בחורי גרו. בין י בעזר נעשר דיאכי

 ארי ידזדא מ רמופינ דרבני יאביו ושמוח עכיפ לו נצרך אכן ש( כססאתי
 הארץ והוא והעבודה רתורה על לשבת שיוכי בידו מהזיק דוא אשדנא

 בזה סעיד דגני כ ע וטובתו טובו מד ולשמוע יראות חפץ )בעיארק(מרחק
 בזר שבחו טקצת רק בפניו ונם ם לכתבי רסגיעבשבח



 שפיריןאגרותשיי
 ררתי עי ריאד נם .שקיר כאשר כעדי ויפרח ישנא בברכךואחתום

 רטובה יוסיף וכה ת דשי .עזור יד גדוע ח ת יד. יסור יא ממנדדתורד
 ונזכך דא ג טד מקום ואי יאורה מאפי'ד יצאת נזכך התורה וכזכות עבב

 ם ושוכם ב בביאנצב דדררובנין

 שפירגד איעזרחיים
ריח

 א יע סונקאטו א חרצ וירא נ יום רנ

 ובו סגולה א"צ ינפ4א ביום אוצר ת גח ובקי החריף ג דד .דיריכבוד
וכר

 תורר כלך ועד מדחי וינסור ויעי עמו ד ידי וכו חלקים שניהגיעני
 ריסים מרדות רוב ומפל פ ושב, שבכתב תורה ויתפארת לשם 1.דישיימר

 רי יא שבנתיים שבייים ונם ויוצאים הנכנסים ומפס ודעראיםדקדושיס
 סך על סרדונאבאנק שעף רצוף בזה שולח ורעי עתד עד להשיבבאפשרות

 רשיישי הכרך י. לטיוח וימחול מחירם דטילאר ארבעה היינו 1134"ס
 עתד לאורה יצא אשרמכורך
 כשן או תעודה"י מכתב כ( כס דבריו  )כצי שהדפיס טד נא ישיחוגם
 מכתבו דגיענו וגם ע ז. תשוכר דרכי בעי ישראל ש4 רבן ר סאאטירסכמד
 חזיתא מבא וחלמא רש9 יעזור ע זי טדרשא"א הנהדק מהמ"ק החלוםבדבר
 שאין רבד מצוה הי . בב ב ב וגאויתיע לישועתיט בעדינו יפעויויטליץ
 כפי יעשות ברבד אחריו שדניה ל הנ עזבוט בדבר וידשתרל 4רצילכמותר
 מסוני אצי נמצא והעתקתו ד[ רפ סי י מש ועיי לירושיים שכתבתימכתם
 כ4 בקרוב שידפיסו כדי נץ מרגליות זעלינ אשר מו"ה הרב יאציכוילמ

 שלו הספרים ואוצר עזבונו שליזם מחיר נם מספיק יד. אשר טכתחקחיבוריו

 רתורה בכבוד מכבדו הימים כי ידידושתו"ם יתרבההמחכה

 שפירא אלעזרוהיים

 תורח זאת ודועלד דגדול יחיבור ל בזד דר"ת מבעל מכתב ידפיס רלז דמחבר%(

 ככמותו דוד כנשם נראד לא זר על לדאסר וכל ושבע"פ ק~ככתכ תסידדעולד
 תרע"ב ניסן ז מווקאסחפונאיכוחו

 שפירא רירש צבידק

 וד"בן טעמים כמד מפז זד במכחנ מק א נחן לא ך רב]אך



 שפיריןאגרות
ש-  ד, דתורר4( עפ שבכתב ברברים פ עב ח כ ת רונה מצות ם 4קרננ

 רחפשים מפר בבתי רולכים דקטמם ד כת שבג ם בירושה ר מתשמעט
 תשובר ואבקע ריתכןי י אב י א שת שחופי ערוד פרותי הידיםבטתט

 - נדע 'מען רדבר

 אמנם ל כזר ם ומס שדאבך חוכחר אודות 1( צ אות כ )ח תורד בדר עב(
 רעד כעת ללחום דואת ולצרד ל מר דו שב רות מעב רלככ ורך רא ר ש א אמרופן

 ובו רנשמע דבר לומר שמצוד וכשם נפש על שלום ויאמר ותורחו ר כערכזאח
 כשכח ל אחז כאסח אמנם טד דפל יחר 1 ח בג דלעות למען ר ריצר כטעגחוכ'וצא
 תו נ אגש על נתפס חד מ זלא תו כ לאנש למדות דו כ ש ש מ דגל כ( ע ד נ)דף
 עוד ש ע כולו רעולם כל על נתפס כולו רעולם בכל רו ע אנש על נתפס רז עבאנש
 למחות דם ב שד גמורים ם ק אצר על ד רקב לפג ר מד אמר ש אי ע ד נ )כדףשם
 אמרד מרם קבלו לא חו מ שאם לפג רוע 1 גלה ר רקב אמר ו חו מ ולא ם דרשע רב

 לאוחן חשוכד ומכאן ש עי 1כ1 גלו מ רם לפנ גלו לפגך אם ע רכש ד( )מדלמג
 ז יע ם  לרשע פו ויחג כלל וכיחו לא ז וע רעולם לתקן דעו כ אק דלא אמדו ש לדג
 בשם אם )גם עולס מהריב רמד ודן ם לפושע ר ונותנים דם כמעש ם ק מחודם
 ודלא לרם ישמעו לא לא מס כ חו וב שלא טענחס על תשו חדו ע( א כנו ם קצר

 לחקן כדו שש בס ר מ לא וגם כגן גלו מי דם לפנ גלו י רקב של לפניאם
 ם רבת דחזקת כדא מחאד בדרך נו ד למחוח דו ב ש ש מ רק קאמר דדארעולם
 פ עכ ע לע משם לסלקו בירו ואק בו וחומס נשדרו ושר דגזלן ראחר אם גם בבב

 א לדוצ דעח כשיבא במחאתו עומד וכלודוא דו כ רוא גזולר כ ומודיע מוחדדוא
 כדלכר בו חמד מתחדגדלד

 חקן יעכ"פ רנעקרח רפידצד על א ככרוב יצווח כולתו 1 כחו כפ א כ כןוד"נ
 אשר ם ד מרשי א כשב פ ועב ברא כ ג ם מיעט אחד אצל אול או א אצלויפערל

 ר לדם דבל לתקן ם לפעם מצטרפות ומחאות עדית יד למחות כן קיים קוראד

 דעולם בכל למחוח דו ב שיש מ כל שם שבח ס נש ניר ואמרי ישראל מקרברמכשול
 בישראל כן ר לא כמעט כ כולו רעולם בכל רמושל גדול במלך רי מ לא כ ובעכולו
 ם באנש רק דמיות א"ו רמשיח מלך ב ב לעח'ר כן ידיד רק ר( ע דמלך שלמד,זולת
 ערש ם או רב כפרט בזר כמכוש פשוט ש א אם למחות כירו שיש מ כלכערכת

 על ש א וא א כ מחו וטש דאפשר מד כחו בכל למחות למשמעתו דסריס אמשםתר"י
 רקולר לא ואם כגז ולתקן למחות כולו רעולם ככל יצטרפו אז דגלו על ש ואמתגרו
 שכל פ"ר( )סוף שם שכת רושלם ב ודנד ופשוט ב ח טגמ כמבואר ו ח בצוארוהלט

 כבל ס בש דאמדו נתפס ודיגו בז תלףי קלקלתו סוחר גו וא למחוח בידו פוק שםמי
 שם ש כס ח"ו דאלו לעמות כעצמו רוע עשאד כאלו בו חלדי קלקלהו בירושלמיראמד

 בת שזרו ע"כ( קנ"ג ,דף בהעלותך ם מ כרע בזוד"ק )ועי טות רפש דירושלממפרותי
 עם שנקראו כשקצים אשתדל רק ובתא כת לאידוש חות בשל אדרך דלא טמאקיד"ב

 עוד עיי"ש מוכיחם ולא מחניפם דוס ממון מארבת דים דלפון ממונא כגץ שקץרחיץ
 רכים ףצרפו ויחלכנו תברדו שנאמד משיח חבל ס נ רי שזדו שס ירי ומ וחבץברע"מ
 ם שם בדברי כ ( ת דל ר פרק דיעות )רל כרסכ"ם ועשן [ ודם" ובו ם רשעודרשיעו



 שפיריןאגרותש"ח
 אינס כי מאומה ידפיסו יא מקצתי ופא מיני יא ממכתביי כי מטייאסובן

 התורה וזכות עוררים שיש :מקים וכפרס בשנים רכות 1ד דסכמר ם 1נותן
 לוים קון 'ת יסכה במוקדם תקן ו שוב ש והזרעו יןיעם-ד

 דניי תידידוש
רטט

 אי א יע סונקאטש ב תרצ ב אדר ח ד יום דב
 זכו הרב ירידיכבוד

 פלסתר דמכתכ את דכויי הסופר ידידינו י צויך סרסתם הנה האחרט
 בעיר יתיכדו חדיו השסים( מן פיתקא )בשם וכו מנאצי כופר כיב איודשב
 בדיעות רבתי בעיד כי כעיני 'פרא אך - הדור בעונות - דוי שמרד

 ב1ה דבר לכי יאמין פתי כמזנ' יאיש 'חשוב אשד כח- שוטה תטצאדסצא

 אצל היו טאבותידם ח ת הזקנים חסידים די ב דמקוכל סיתאואדנדן
 באמתחת שמו כי 1י.ע ספרשיסחא והירודי מיוביין צרבי רבותינודקדושים

 שונאיו מחכורות ע"י כזו מזויפת השמים מן פיתקא פעקא זייע מיובייןהרבי

 ן ומחרפ חטאו ן ומפרסם ס כרב אותו ן מ מכל כסתר בו חזר ולא רז חב את ח דובאס
 כישראל ס דנביא בל ויעשו כמו לטוטב שיחגור עד אותו ומקללק ומבזין כפניואהתו
 אם ש מב חיך של כחטא ם דרמב ר מ ז וב אבתרי כעג מד ואנן ל 1 ס דרמב לעב

 נמחד לא ח"ו אס חטאנו כ לגו נא אף רכלל וחטא ס לרב מכשול שרוא חטאעושק
 ונטשנו לבבנוככל

 רמר ומי כנ"ל ום שב רות עב מפז למחות לנפשותס ראו כ ס דסכל אמרוופו

 אהז"ל ז ע רגר דהידד עפ שאינם רכל טענה ונדנד שנידף( פסיד )נענוד חלדוב
 עוד ז ע זכר כ א דו על נא חטא אק דרכים את דמזכר דכל ע"א( ז פ )יך ומאב

 פ ועב א( ס אות דלקוטות )כמאמד מאמרות חמשד בחי מ"ש ועף עצמו חטאלתקן
 וכיחו לא ועיי כס שבידם טעכירות כעצמם ראו ת כ באמרם ס רמוכיה ידי םרטרפ
 רגלם את לקפח וראותן בלבנו ו אח לכנ את מס ולא על עוכרים רצד כגז וצאוכ

 חוטאים "ז ע דמד נ מדמלחמד דנורחיס לגבי טורד כמס זכואירי כדזל שלנכאילק
 ב"פ כהוכ וכאסח שלמוגי*ם רודפ ות לר רעתם שרכוש ע ררכים אחומחטיאים
 מהשתקו יאמרו -ז וע כחיבה-נו( פ כ שכתבנו )וכמו לרשעים ר אמר שלום 1 אבמקרא
 לעמוד יעזרו ד ומוכן כירוע ח-ו וחד עוד מעומדם תתחזקו לדו רגיהא ש"מרנון
 כב"א פרן כיה לדתגלות ומכד ובפרץבגרר

 נרתם שכשמיס וחמר יכו רשמיך מן פהקא כשד י מא מבתם אז קיבל רבינוא(
 רראשי דרג נגד עולמות כ כ שמרעיש מר עקא דא אך ובו ועכח.תו מתורתומאוד
 מבחב סובכ וצ"ו וכו כשמט ומקובל רצר נו א ז ור מ רמינ לצר ר חמ  בעמידתודנזדע
 בנד בפרםדוד



%ט שפיריןאגיות

 ם 4 רכס ים גודע כ ואח קיך עי כתובה '( ואכמ ת כ באר קצת)ודטעשה
 כ אח 4 ר נשתמד הזך .דכותב ; ס,ובי א סופר וחתן ובו בן שכחכוהא"1

 דתו את ר להט צ א כ י ר זה עונש 'ז ה ש מ דע " כנו 'א כאןאב"

 יא מס ד,א ו עדת ור זכו קוק נ מ - נ ממאמ :שדזא נוצר או שמעאיי
 ל ר וכו ןמ

 הוא קד והנבא וו העי העולם את יצחזק שמו ך א מאזר י צר ה זחתועוד
 את ץ ג4 עי בחרם "חרוט מקום ן א התע,ותז קצה ואפס ק הס ן ובעג ע1

 שם ם כעמה מפה "ע ז חק ר אאזמז ש ס ר אזכ זאת אך יבב מורשרגש
 ויד ש ותמר הודה חוד ה בעת כ וגרסו ם דנורא ם ח הש א תחתשימה
 'א ואמרו כחשו כוים כ עד אדבר כך ונסתר נהכמר ד מ דנד ח משמזה
 קרא מע הדבר טף וכאשר י( וכו ואמרו רמק,ם אנש שאט וגם דכו בזה תהה

 וד"ר כ כ צ אג ב תגיה ש עד א אתכם כעת סשידד

 שפירא אלעזרחייט

ב-
 א יע טונקאמש ד תרצ פ ויק ב יום

 דוב ק מ שיש ה דמפורמם החסיד הסופ"ג דרכג חביב ג ידיכבוד
 ב ביאנצב ע- עדי ם שיבט גיא ע"רמאןבער

 מבא מניא ברכת ראשית - דכבוד מפני  "השיב ,דגני מכתבורגיעני
 הפיר,שים בכי פד יעיה ג ורזיו ט יאויוש שיהיו נ עב תה בתוינשואי
 ובשארי ב וב בכ9 דמיטב מייי בב" ח יז מכ4 מרם נחת וישבע םוכס

 אנ"ש בכיי בקרוב מקודש עזר ישיח בעדו ת .השי תפניתי בודאירדברים
 בקרוב ם ב תתבשר יגשמע יבכ

 ם ושובט סבא :איא בברכת תם דח מים ה כי ם חש"

יים
 אלע-

 שפ-א

 רפד עדכתחר עשב ץיפ שקש ותעדו ע"תפ ושמם בחיםהע9
וגו

 רט מס שתבורץ צב מרתי ד רמו קחתן ב"סט-ר שרב שמת% משר ר כטא(
 דרעק מנטרו וטד אף ק% זרק מררם בעל רגאק כח ש ב לסד כמק "כ חשל
 פטר אישר ממת חשתן דת קימר שם זהי תושע ש% ופיט זדקשנדל
 לחיים הכדנו וכבוד פאר ח ב ערכים דברים משר חבר אהר חכ



 שפיריןאגרות
רפא

 פיוחי כדם וכן באמונר כור צ בצרב דעוסקין כבוד יקרת א4 דב
 וכא' ונעיר בחרד וריד,-רחמנא

 ם מבקדש בם עי עכו סך דכסף ר צד רוך כצ דשנ תם מאסוןט:תבכס
 ידעךד "פקח ממי ב דח ע"נם 4מעבד ס דיכם טצוקי י חיותתכן
 רם-אם מקרת תחתו תראחאי אי ואתם שד רקד רשרד מוסעת קוםע4

 רד רת 'יסוד מום-ות כי עדיך בר ושמא :די בכי" זד כי נם סדאתכם
 איף מני אחד ספק -וא 4י 4דכ יגיע אם ומק כוודאי ידכם עי יתעזרוברבים
 אט דשאן בכח קרב כ"י בכי עובדים דתורד ומנגד סנגדט אשרובמקום

 גן עבד בדרבנן י קי וד"א שונות רות ובחק שית וברר בשאירותמתעכבים
 אזי זק ר גרמת על ד דן אחד 44 'הב י,1 ואם תטבתא מותבינין כ ואח גדאע
 גם דמקדימיי ן דזריז מ, תרי אתם חשר אחרי גם תביעתם את יפםהיו4א
 ם ביד ד ו'עמ והם וחם כ, מדכנסתכם אהוזין איזהו יתבוע יוכ4 כאח

 ידי בכתב ם מסי ודננ כ, בו ת ת בתי שריפת בדשרפד ת ויראחכוקית
 ון ג4 ע4י כחרר יתואר יא יבי יזח עי כתיב בזר מדכתוכ יותר דןממש
 וצדק אמת בזד שב ם ,כ דפייסד יתר 4דצית רבד דמצור ונתיצת ערךטדי

 מים ד כי ומגבתכם שממכס דורשדירכם

 שפירא איעזרחיים
 א[ תרצ אמור א מיס הישיבה מהנדרת המכתב בשויי רביב כףה
 דב

 לשער ואין סרובה וברבד ארבד לב מקרב תודתי רגשי אביע אניגם
 תשיבד דרכי רכתי ביזטיבד ובפרס כוים כנגד ת כת המצוד טדלולתאר

 ומעשה עושה לדיות אומץ יוסיף העתיד ע4 ובקשה - י בער - יבאר צא
 ם ושוכם ב ביאגצב עד וחיים גברכד דרומים מן כפויושכרו

 שפירא איעזרהיים

 כאונגארין כות יש ררכר )שהמכו נ ככרוקלץ תורד חומכ תכרך ע"ד סובב רואא(
 לערער צאו ז וע זר לתכלית קופסאות כאמעריקא אחכ ככת וקבעו י(וטשעכאסלאווק

 דמדינת ם דגאונ דרבנים כו דש ז וע לדכולל גבול רשגח דוב כ רחומות שומרמכולל
 קדלות ככמר עושים וכן באמעייקע ברד"ר כלל ז ע חשע שום ן שאאיננאו-ן
 תוסס בערענסאס מאר ד חרפ"ח( )כשנת עד-ז כחבו אשר דרברם ואלרבמדינתינו
 קירכדאדף אונצרארף נאריפאלא כאטערקעס סאטמאד סעמידאל פרעסבודגשימלט
 ועוד נוורדיץ קוק אועוואר סעקעלדעט רעווא אתויאראש כעריחאדעלמיץ
 "ק בב רכיך כ ומכאן רבוהב כתף ע"כ1(



 שפיריןאגרות
 דן תרצ שטם חיי ד סיום % כנ]עוד

 דב
 תשובר דרכי דרנה בתינו יו כי וכפקד רבד בבקשה אעורר אניגם
 יחם אין כי ,בו כמעם ו ה דגשתי וכטצב -רוחני מעיתך כרוםרעומדת
 ידומיף 'רחם נא ד ע ביי רב וכמספרם א ויד תורד מדי ' ת יפידגחורים
 לטוגד רעישים 4כל וחיים בברכך ם  דפס ס, כפוי ישכר כפלים כפייאימץ
 ם ושוכם א ביאנצבבעד

 שפירא אלעזרחיים
רכב

 ק 4פ תרצד כיק חקת 4ם ד טעקאמשנד

 ושיחר אורב ם ורנדיב רנמדים עכבך ידטקכר ברבף וברכךשיום
 1 יצ ריף גע והחביבים ריקרים אנשתורר

 פנחס בפ שבעירעואי טדדשות בתי בכי ונדבות וגדרים שדעייותהיות

 ידחזקת אשתקד שי בדינר כמו ן הד בשגר גם וטוקדש מוקמר מ דבעלשבוע
 רתורר דלתי עי שוקדים אשר דהו תשובה דרכי רבתי הישיבהגגי

 פנחס פ ק ש מוקדש ר ושנד שנד שבכל רקדלר ט אקרן קבעו חדצ"ד משנח"(

 חת בפת רבינו שאמר מר ח חד ]דרכר בזד דלל פרט מבתם דרפיס נו ורב הרבד רעבוד

 א דבר בור וארשום חורר בדברי מובא בר ש בד שלמדו מר מסכת ום כס או בדדיש

 ז([ ס )אוח ר מדדורא תמד

 דוד רנד בעד" "ו ד רכת רשיבר מור ל בפתחת שאמרח ממד קצתארשום

 ס גל גי לדבק ס צרים זזנד שבחח לא ומדהך עזדנ רשעים חבל ס בהדל "מרמלכנו

 תורד ללומד שרוא אפי חממא במומוד כזר ובפרט שורון לעם דרך מורד דו" םתדל

 דמר בגלות ר בעור )במוס דם על רעבון שיצמרו ם רב ונות בנס בנפשם נעמדו ךא

 רצילנו רחמנו ר צד מכל ם ורנודא ם דגרול דאלו ח מש בחבל ראחרון ורדודודארוך
 גנ"א בטבע דלא כ שכחחי לא הירחך עודם ם רשע חבל כזד כ ך וא ב"ב(ויגאלנו

 זה לד זבל ך וא וכדונן כח כחלש או ם רשע בחבל ר"ל רדפודו אם כי דואועורקידם

 ללמוד וכל לא זדו ם נס מעש ע" אס שבחת לא חורתך ז יצב ם ר12ע חבלע"

 ובדלח טובים ם עורק לו ש כ ו ח רחפאר ואם ם נס ממעשי למרץ אץ כילאחדים

 שעמדו צרות וחבל ם רשע פות דרד כל גם תכרתו ו לעורק דק שלא עד כ"כגופא

 רם ועורק וגח דמזג חלרסף ככולם רובם אשד לאחרים ללמוד עמל לא ודו רנרעלץ

 דמלך 17למד כ באשר ב" עצמו לדחפאר ל" 1 וח ל בג רייפות ע" נחלשרטחכדונם
 פיך ול" זד ידללך יחמיד( רמלך מאביו שלמד )כמוסרב%

 מך נודע באשר ל ר ס רשע וחבל רדיפות ם בשרוא רנד כי הוד "ל וחראאל"

 הבור "ז וע יעשו א כנ לפס כקיף בחנו שפילו "ז וע דע ררמר ישיבתנו עלשעמדו



 שפיריןאגרותשמג
 א או 'שכי חניתת יוצאים ד'" שורות נ ג 'ה גד בקתמדד מד1דדוד'דאד
 וכנדב יגדור כוונתו כק בב" ידתאסן נא יראך בקרב רד הת ידבאשר
 יעים דמם כ' עי שתת ק תור זכות רוא וכדאי דיו נחוץ נדוי -כרבשביב
 ס כס וכבוד בעושר תכרכו ש סדיק

 אמן דיך, כסררה נצ 'כיאתנזכך
 שפירא אלעזרחיים

 ממעש קלות למדו ש ן בעז ודן שלנו ס רנדור מרנטת נ כעג דן רדמון נ כערכל
 בשני לחשוב לנו ש ז יע כ( כ לטוכד לכם דפוך )ד כמובן לנו מנגד אשר בר שך

 לעשות פעולתנו כר א דם כראות ם אלק עשר זד לעומת זד דוא כ א( ם ואופג םררכ
 מתגברים ומד נ ע ויו"א ח ה דים חלס ו למננ זמן ככל ד ולדעמ לתורד םפעל
 זד רוא כ ל כ( ל כנ רתורר כח ולפזות ולכסל ש לרחל שוא כתחבולות נוכנגד
 אס כ ע 1 במעש יפשפש ו על נאים טוו-ם ש אדט דואר אם כברכות ל רז ככמש
 נו לרעת ותבולותם מותם מז כל בראותם כלבם נאור כא פן ז ע רנו א באופןנחשוד
 רד ולדאר תורד ל לדגר כחנו גרול במד עד מור ח ונוב נראר ואז כפרט כד ש רוככח

 לא 1 ע ונם ל כנ פעולחנו לפרוע רמד נו על קנאו 1 וע דקדושד גבולולררנות
 כת ן כענ צעצוע נא נו עולת ע שדוא לתוש כרכות, ממס ל )ננ נו נמעטנפשפש

 כל ו( ס )דף ם בפסח ל כשאדו תלמודו משכד י ע ל בג גאור די ל ם בא ואם בתנוש
 ובדנד( שיבר ג ומנר ח לח מוסר )לידך מלכנו רוד ח"ש רו מ משהכח תלמודו דררמת
 במעש פשפשת אדרבא רק ל כנ י ע לדחגאוח חשכת לא כ )ואעפ עודנ ם רשעחבל
 ם ודקם ד)יגוד כח גודל ע מתירר ר=ח אס )כ שכחת לא תורתך ( כ דא ונדוכ)1
 כס לדהגאוה כן חשב נשלא נ משא ס( 0סה מש"ס ל גג ח"ו משהכח חלמזדז דאז

 וע ( דע )רמלמדם אח אדוב לכם ח ולדוב אתכם לעודד ת רא זאתעוד
 רתנדגות אודות על רזדרתי כבר דנד כי דן ע ואות ד ל אוח ג מרדויא ת כד נוכרכר

 וגם הע"ד ראו אם כ דם דרכ ככל ודן נד דש כענין ודן דחפלר כעמן דןדכחוריס
 עונר ן וא כקול ע רשם או רתפלד כעת מדבר 1 ד רכת כד ש מר בחוד אם בדכעד
 על ר רוד כבר דרצועד רותרד ויאמרו עם דמון ר דק איעכ עשו מד דלא בראואמן
 ככלל דיר שלא ח"ח דחנדגות על ל מרחו א ור דיעות( )כדל ל ז ם דדמב רבינוככר
 לכאורד שקשר מד לחרץ יש וכזד כדתנרגותו דכריות כעינ דמויי מבזר ובו אמשג
 עי"ש גירכם חרתי רחו ח דלא נהכו מ במטותא כ( ע כ )ע ומא במם רנא דברעל
 כ וכע למוטב מחזיר שבר דמאוד דתורד מור דל דקף"ל ון דב קדד ולכאורד י יםבם

 ם כח א כ כחשובד נטיבו ואם ח לכל מוער כיח ישככו סרם כחיו עוד חשוכדיושד
 תנדגו שאם רמשום א"ו תשוכר( ברל דדמב"ם )וכס-ש מגיהנם פטרו אז רלא ותםח

 פתם-ג מוכק ואדכא )נשריאים כנ"ל ררכים אח ומחטיא חוטא נכלל ר אז בואףשל"
 לא שוב א"נ חשובר לעשות בידו קק מסם דאק ררבים את ומחטיא בחוטא -ל יקיכן(

 תירתו רלא דח([-נוחם על רבא שפיד רם דזד כ ע פקודתם כבוא ג'דטם רקמו ועהוהשבו
 וכס"ס נחת מחוך ולעשות לשמור וללמד ללמוד ייזרע דש"י כמ גידנםהדתי

ולביאגצככ"א



שסי ששיריןאברות
רכג

 יעא מבקאמל כ חרפ עשב ג ים דב
 ם יטוכס ובו הנגידים ש חן רעופללם ם ררבנ היקרים ידידייכבוד

ודצלחד

 ב שן גש אפרש מ ה מ המשלג ררבנ יירט דטוכץ בעד לכקשככהנד
 העורם בעיני נדולר עויה דוא ובאסת א"י הבאר דכצעקתד ד עכמחנכם"(

 נגדו אז ויצאתם בנו מחית ד ע ווינא בעיר במרחק בדיותו בדרך קדדואשר

 עפ9 איסור שדוא ומרבד פרנסתו ודכנסת חיותו 'קפח אחר ב שו,קבי

 גי אפרים יהר וביני בעיכם ת בד ננמר מרם דשני ב רשן שישחומרתורד
 שיא פשרד ד ע ו*סובת, לימינו יעמוד ל הנ ימובת כ ג מצידי מבקשכםהנני
 בעדי זד בעד טוכד יבם אחזיק גם רשמים מן כפוי ושכרכם מפרנסתויחמר

 ככר עי דמבקשכם וטוקירכם וטובתכם ש דו ידוהנני

 שפ*רא איעזרחיים

רטד
 א יע מונקאטש ב תרצ תחזה ואתר ב ום דב

 וכר ג לדה אברכהו ם ,חוכט וברכת אדעדו לא אענד,אדטהו

 אני גם אשר .", די הכהן הענדיער שמרי ר דרב ר ע יקרתויתשו
 רוראד התרת יד כתב ידו מתחת שיוצא דיעה בו שיש ית"חדכרתיו
 דוד ד סו דגאון הרב חתום ובראשם ו יצ עירנ פה דמונקאמשמשכידר
 עתידם יסמוך רם וראויים שית צ בד רבא דברדינא זר רנה 1 דישייעמ4
 מרחוק בריתם דדחק זו מיחץ לב יעזור ת ודשי דדחק בשעת שיאאפי

 יופיע עיינו ש ית מרכותו וכבוד ארצהיק יתוך ב בביאגצב ש יתויקרבנו
 ,פס~יר*פ וביעזךזץייבפ ושוכמ"סבקרוב

 איל ק משב שד )מנייטש רהכמאן וסף ר סו ח דר של בס ווא מוואל בקא(
 של בס חרע"ס( גיסן "ג של"ת אלעזר ומגחת חשובד ודרכי שלמר שם כעל ערבות

 כירושלם ג ומ מת"י סו וכסוף נארטאנץ ק אכר שד ל ז ר"מ אדרן משדדנמו"ד
 חדל תצח "א ןחום-כ

 ב~
 ריחום בדקדסד ש וע דגדגן ברגת על חמדד ארץ ס כעדמח

 יגיל אפדתה דר ד( ג ס ס תחו ס"ס סי ד 1 ב ח ם ח דברי כשו"ת )ונזכרסשפ
 הגינו סחסקץ טקאשף ר"מ וואלף ד סו דנגיד דר"ח 1 ואח ת חור איר ר-חטל"ח
 ד ר תש"ד סיון י"ג ש שקדגדרנ

 רל"ח ב4 עס"שא(



 שפיריןאגרותשדם
רכה

 יעא סתקאטש תרצד הסטות ראשי נ ןם הב
 נ 'טטערנהע5י" דוד מ ק מש דמשיא ש דחו בדרבןפ"?

 םשנם

 ם מקו אשר ח14 ממיט ובפרט איו בכסו בש בכת יבש דרכי אץ מאם
 עיירם כתובות סיום וסוף חיק בפ סוטה בסוף 4 חכו דבמחות כל רבעוד
 במליצות 4בא דרבי יאין רמ4דו( מזכן כס"א זרו נעדרת האמתעתדי
 ארבת מחמת אך נחיצות וענינים כמקומות זוית חצות פני ע4 דיצותלדפריז
 'דפ4יא נו ועג בזכרונו ב הו רוא כי בראותי רתורד אהבת מ ה. חי שבס
 כין עתה למנים בתהפוכות בקי . בעד ודנם י'תפארת כנאון ועדיו יבעד
 4 בהו בנכבדות 4דתקשר מזב עתר בודאי ד 4ענ יפמן דוא בארץ בין 4בחז

 טעמים כטד סחטת ויראתו בתמודו שישאר תכ'.ת אין זיפניו ק באד שםכי
 4י בדימוי אן ' דג רשידוך כס בחו" כ משא וכיוצא פרנסתוכעךמ

 דעת. חוזת מת בש בזד ודי בעודי יותר ב ט נכבדות בישמדברים
 אל אר בנין המאי בביאת שדא" בשמחת דא'1 ביסים .עזרים תוהש.

 בב
 םושובט

 שפירגד איעירחייה
רכו

 פיטמאן תרצד ראד ד ילם אורבר
 ופיסןם ם 1"ט ובקי דחריף ברכה מחזיק כריכה רב נ 4יד טכוח

 ס שיכם 1ח( הי שטערנהעי5 יצחק ד סו ק בנש באנשיםרמופ"א
 . בב ב ביאנצב עדעדי

 אך בזד אשיבר אבותיך יארבת התורד ארבת יבשביל מכתברדניענו
 גי 4יססינ צבי ר סו ובקי רחריף גרב ןסאי[ רנכבדות ד עבקצרך

 א ברג"ד אח"ז דסמוך כטכתב עא(

 ש עף צ-ר אוח ב ח כד"א באריכות רבעו ס-ש עףנ(
 כ ס ושם כ עב י לא עלך כ ואס נמצאנו דוד ק כנש לרר כן צאמ ילידא(
 נכד ע""ש[ א ח וצחק כוכב ס בסר ונם-ח תרפ"ח[ ונ )בארד ן יוחס מגילת קו סודרפ
 ילדותו טל בשחר ועוד משד ישטח כעל מדומנוכ ם ררם מרקלסכורג דר-ש קלרגו
 )עי טאוד מחבבו די ר רב לסונקאטש ללמודכא

 בס-
 לאביו( נו רג במכתב רכ"ר

 חר-ת דרבד כסונקאסש בד ש ר ראש שנים כמד ור 1 נכתב מעסים ררגדומביאו



שטה שפיריןאגרות

 יודע אינני אך ל רנ  יירוריונ ידשיג בהוצאות ידרבד ראוי רנרמדעברעדןח
 )רובם שוסעם דסמ בבחרותם ק יאה דנוסעים בכיי יהיות רוצה י הנאם

 פעסא בתר ולא שמא בתר דאריק הוא וחוששככוים(

 שישרא4 צרד כל יגד( סי ב )פרשך דברים מדמ"רר שכתבת ת ד דוע

 היינו הפי י )נ צרה אינה עצמן .שראי שי צרד וכי צרה כה שותפים רואו

 מזרים חזירים ש% ואפי א בג יכ4 ונעוים כ4 שי וממפה רעבון צרותכמי
 ב( ע א )כ תענית בשים כדאיתא יננתי דומין עירם ם דנם משום כ גתעלת
 עלסן ישראל של שהוא צרה וכל צרה( דוא כ ע נ( סעי 1 תקע סי ח לאו עושן
 דמצוד זכות ונם בעדינו עומדים שאבותינו דייש שנצוני בשושן כמו צרהאינך
 שפיר ומובן המבע, ונגד היויקא דשכיח העורם צר,ת ומשה ברעבון כ)משא
 מלק

 ידעת. יא י עב הבירו בצרות כשמוח ס,תר דאיך בחסיה יהקשות שום
 ויש מאחזי א ז מחשבת מיאסת ספר בשם מ"ט ואם ר במד זד כהיכו
 לישרא4 לא בוודאי זר ינון חצי רבות וטובת שב סר אך בדוחק עכ"ז.ישכו

 בביתי נדבר דדברים ויתר והגירים העזים מאמר רק 1 ח וכקנאות נאמרכשר
 ם ושובט ראי

 שפירא אלעזרחיים
רכז

 א יע מינקחטש ה תרצ תצא פ ג יום הב
 התופינים רנגידים הרבנים .בורך מהוו כפי איש אנ"מ ידידיהכנוד

 נחת כרוב ב כיאנצב עד יאוישטזא יחי ציידם ה וכרוחסידים
 ס ושוכםוררחבה

 א"ע מצאתי אך חצות פני עי המצות ויפזר במלהגות יכה דרכי איןהנד
 הסופלנ הרבני ה ה בקשתו כפי תעודת. והסוכת לתת קצת בדברכמחויב

 אשר רכוככ בשם ע מב כעצמו דו"ל כ ואח לאור אז שיצאו ח חר כמכ"ע אזדדמיס
 רכוככ, קו עוד"פ כרוחק פד ל דו דמלחמד לאחר )וכן גדדלים כמר בודשחחסו
 שו"ת ח ג דרטיס מאד כבאלט פ שאד דקדל וררנ זאלצכורג ד אב ד רמלחמדלאחר

 מ הש מן נ ח כ נפטר ( רושלם ב כיאורים )ונסוכם יצחקכוכבי

 כנשכח רבעו אצל כ ואח ההנכוה ככבד למר ו תדע כשזח חלד מדעכדעצקב(
 מוגקאסש יליד קליק דוד דגמו"ד עם ]ביחר שטר קייכד לראש וגהעלד תשוכרדרכי
 ומנו"כ תש"ל כסלו ט"ו ע'ד"ק נרושליט זפסר ח או טושו"ע על ארדם ת נמח"ט
 לאכד"ק ונחטנר זאטק אכד"ק "ד ד כץ אלי ד וגטו כח אח ושא ס( רזת רדנרום



 שפיריןאגרותש%
 קאמינא ומכירי ביודעי נ-או וויינבערגער חיים ראובן ר סו ס הוהחסיד

 ה. וזקע דעירנו א ויר מופ'גים חסידים ואבית.1 היא עתה ועד ריי נעסימי
 צרות עיין הגיע ועתה ' זצ ב שו רכהן שימד ד מו דמפורסם ד"סידדרב

 בכבוד יהשיא( מוצא יכסף אין דדחק זו ד'זין כגודר תרקן שדגיעובנותיו
 'דכנסת תמיכד 4ן ויתת ירחטדו גא כ ע כעדיי, ח ת שדם "בניווכראוי
 ביס וכפרם משאותינו בכל עיינו יניט רמציה וזכות כבוד בדרךכיר
 בב  קרובה יליסיעך וכרצת "רחמים  האי  רקדדשיםדרצון

 מ כוח בברכת ' דג ק פד י הב יום וחותם מותב בצדקד  דמדבר דכ
 םוש"מ

 שפירא איעזרחייפ
רכת

בד

 יפו בכ א ביאנצבב עד עדי א שיים זכו דגאון הרב ידינשכבוד

 למנד ששלח .רודד כאר הנחמד ספרו ע4 כתיבת, דיינו מכתבולגיעני
 ועשר מ' ז בעינ חביב מאוד ע ז ר אאמד ק מב שנגמעתי וכפי זכו תודדברב
 אך דברות הרבד העברד בדרך 'י זד י יאכמ ע וי ם חרד ק סר ע' בורח
 ויצייחרו יע,רדו ת ודשי בכתובים וידאריך עת ידאצי באפשרי אי,וכף

 יכו הרבים את'זכוח
 דיסיס כ4 שתן'ט ידיד ינודד בברכת הזתסזהנגי

 שתירא איעזרחיים

 דלומדים וכל ם קדש נ בעג סופר 'ד ספר רנו צ דר ס דדפ ח חצר בשנתטארפא
 ד ד ר חש מון ג עקד"ש נדרג ספרו כשכח אז גודפל

 א כס ש עם ב שו רבדן שלמר ר לררמו ]חתן צב צחק ד מו לאא"ז בןא(
 א ח מרדכ(של ר גוב ועל אשר ר לסו כן ד תרג טבח כ ח של ג( אות דברג
 ח דר ועור( ל ז פאדאווא ם ומרר א למדרש ער וחמק כתב ספר לו )ד. תרט"ורססו
 ון ס ח נסטר אגדר בררך ח צ ו מרצ )סוגקאטש ראובן הי ספר ח ב ם דדם לדג

חש-ג

 ן דסשוגסיךלחאיוטץ

 חשרי ח נפטר כמאקאעא דומ"ץ דיסש לייכ ים ח מו"ר וכו ג לדד נכתבא(
חדר-ת



שפז שפיריןאגרות

רכס
 יעא מנקאמש תרפא בדע'תך דבד

 האברך 1 ר ב ש ז רמזכ אשר יוראי בבג 'עד דואת הכלזרדתר
 אבו א ד אבותו טעשי ני"אחז קאייש צית בן מזד זוח טשהמשיא
 ם דסת קמע ויתמחי גברא שאיתמחי 4 ז יש קא שלו ר דתסידמ"יכ

 שבם מ 4נא כן סם ק מן עככל בזה" ט'א אק שדי ידו ע4המידם

 שראל אש רדגבעל המתנור אכו צחאצל מש-לסארע
 ע-

 ו-ה ס
 ת ם ד ע א במכתב תחב ם ת"מנ ס מירק ם ד מג ע ח ם דיג קיש ר ע רבדעת

 לתר עלב וי כס רמה"עם ק תג אך בדל דנדי אדר טעותם משמדאו
 לסמק אן "י מגדןשלשחן דג תל הוים שלשד ע דוי כי כחב ואשרמכש,

 באה ם שוא טעחים מתח א לדוג ברם ד מלאבח עשו ך א כ כלל מעתד רםעל
 טמכד כדי בדם אן כ א פוץ כח ודגדוו שעברו ו א גפ דרגדאחר

 ~חד ע א מצאת רנד דסחיים ד ע א ק ס ט ל ס ח-ם באוח מ רב לשל זדב(
 וסקתד למ ת וט ומזחות ן ל כחפ ר בעוד דמכשלד מדל על ולעורר לדציע בכמחו

 אם כ ם שם מלאכת כמלאכתו חרד א דא ל רסופר לו רוע ר 'מא מם בסתם ססח

 שמחד זמו ענד מפ אפ איש מפ ש א קם ורמד לדשתכר שמוכחן מדחגרץדקתד
 בדם ם דעוסק אלו א וכב ם ונ על עולמות של ברומו ם רעומר ררכרים מסתרככוככד

 תעעך זחכוומ מקחם ח לדעצ וכד מ אס לזד חי מלצו 7,ד חד בדם ןמזלזל

 לשלוח ודרכם אמרו ברוך לעומתם קדוש ואמרץ סחורתם 'ין מן ן ד ן ומקבל ן"מל
 ?וחח וכבר ס מחיק בטעם גממם ם מ כ דעו ולא ם לממתק חשבו רשמד םלמרחק

 כ,חללנך בסע ל דלנריזס וקב כדכת עי דסתד-ם זללזדרעל קמאכך
 כמו ולא קתן ות לץ חפ בח ככח דמחעסק רשם לדבר וחרד שמם רא מאוד ות לדצרך

שעושיי
 רגילום ש כדי ן תפיל לכתור דמחלמדים נעריב ם ועממת שפריט כמד ז עבש

 ואח"כ כדב לדו וסג חרות ו בחסריח כדלכתן נכתבו אם רסופר רואך ואח"כככחכ

 רר דלם בשכר דמעות אותן רסופרים לדם ומחשביו אותן ומוכריו ס כבת אותןמנקוין
 ללמוד רענים דבורים עם ם הסר כגומל בזד אע דרי לזמר תר ד פג לרם ם ומראלנער
 ואדרבא כדפסדם שכרם צא אומר אז' אבל ד מלאכת א ור כחנם כד רבת מלאכתלדם

 כונר שום לו ן הא לשמאלו נו מ ן ב ודע נו רא נצי רוער כ  בעצממ עושים דם טזנלא

 מצוד כונת ושום קדושך לשם ולא דבתב פוח ל בר נכת ם כמתעסק דם רקכעולם

 רפסולין דחפילץ אוחן ם שממח רכריות אח שמכושל מרזכר דסופד עונש ודריבעולם
 כותב למסת נידו בד שיש למ רראוי מן כ ובו מקחו את לרשבח כדי אלא עודולא

 עיר בכל דברו על וחרדים אלקים רא תודד בעל בצע שונא אמת אנש ם מדוגהם
 שאץ דסופרים לכל יאמימ שלא ם וטרק שוחטים  שמממס נמו וסלך פלך ונכל דוע

 לס הפתיחד ג בפס וע-ן לעניננו דפווץ דלבוש ל עב וכו ממון לדדתח אלאכונתם
 שעד )כסוף או"ח על סופד חתן בס וגם טעמו עי-ש משוחט ר חס טךפר פדרל-ב(

 בסריס וכיצ" ע"ש ד מעם מכשול לדביר ורבר גרולר אודרר בד"ררטוטפות(



 ששיריןאגרדתשסח
 יצא יא בטח י ובעזה זר סנ,ת בא ועוסק תורר וב, א ר ודוא בדרכיו הויךדנו

 ותורתו שטו ,מען יעורנו ור יתקן שצריכין ת רטעי מצא סתר"מכשות
 בכא שמים ת במ"כ נ ב ערם ןבתיק

 שניירא איעזרחיים

 של ותו י בתים עוד עדעע אשר לאח פר אספר אשר מרובד רער נוסף זאתועוד
 דחילת ם שז ררבד לפג ר רצע או ת ד עמו אתו ונטפל ד זצללר ק דגאוד ראאמו
 דסופרים רוב אז משם אשר ען בגאליצ א ר נע חמד מ שעש וכמעט בזרלענוד

 בל פג על שלדם ם רמת תתפשטו ככולן מרוכן דמכשלות ום ישם ס ומאודספריס
 טרש ודקלים עלידם לסמוך שיש שם רסופריס ם מועט זדם על ננ וראיתי מתדמר
 ח לדשנ תקנד אז ונעשר לאונ סולא כ כ עלה מ ק ם שכקל ס קל ם פועללדם

 ל ז ררכ בו חזר כ ואח וצא וב ובו כשרים מסופרים ם וצא ר ס רמת על חותמותישום
 ר ע ש מזר ותר עוד כ ד לחזרתו א ות קדת טספ ק א כ אם שתות כטענותדשם

 משם מרובד רצר ודפ ורכבות ם לאלפ ם מת ם וצא שמשם מא( )סלאו טא בלגדולד
 שר דעצרם וגאון עם ובקארלסכאד ען כוו חד ת ד פרק וכאותו וערך עור שלאק

 ר ושאלתוע וסף( ומרככת וסף פורת ס )בע סלאנמא אברק 4 זצ וטף ד מןדתדרד
 דספרים בל כ רן כע ררכ נתור גרורד תשוכר נקצרד ל' כ ודש מא מסלאנ םרמת
 רכו מדאו ם פסול ודמד לאשפד לורקם ס מותר מת דמד פר על משם ם וצא ד מותו

 מאן רשמות דוש ומק ס לרבע ם וערש ובו ם וכרכר ם ורשע זקן מנותח כתבו זרוכ
 משם כולם ם וצא ד על ט רחל כן ועל כנד כלל ס נ ומאם ם ק מחז ום א כ שםרכר
 מלאכת ממלאכתם בלל דחוצר שלחו לא ם רמועט דמד אשר ם רא ד דשם ס רסופרען

 זד במובן רסמוך ודגליל ם לאלק רגדולד ר דע אוש גם ק לדספ וכלו לא כדקודש
 מאומר ל רוע ולא ע במכ דדכר רמם פ שכבר ל דג רגאון ל פר )וט לדוגמא רקרצעת
 אז ל ונודע ל( ר ם רמוקר דסופר'ם ע מלכותו כמדינת נ סב ז עי לו ד ועודכעולם

 כל אחן ותציל1ר משם דל זפ ד ככתב ת דם גו ש 1 מברו ופעסס כוודען נו גת כמדכ
 ם שמ שומושומע

 אשר זר בחטא רגלות כות ואר כוכ ע נו ודב רצר דפ נודל וראו ודע אחידאזי1ו
 שדמד לבד ולא ם פסול ומזחוח לק וחת ת בם ר בעוד ם נכשל שראל קדלותרדב

 וכפרט ובר תשא דלא כלאו לכטלר ברברת ם אלפ עשו עוד ן ל תפ מנח דלאקרקפתא
 מסור לעני; , א סע זד )נסי דלנוש 7 זק של דודג  כלק"ן וע נאלם כזעפיםמסופדים

 וכל ו 1 ע לנגד ם אלק ראת ואק עול פרק ומררי בתורד מאמץ נו שא ן מ וקרא לח
 נו שא וכל להצוד רקשירד על חרשת נו א שרר בקשירד נו א לא מם ררי מאמץ נושא
 ן א אשר גן מ ב ם דמתחדש ם רקל הסופרים רמד וככד ל עב בכהיכד נו א רדבקש
 רשמות לקדש ן שצריכ וכמקום וכלבותם דם נ כע "שב ולצחוק ובתורתו כד ניםמאם
 דדך כס 7 זק מ"ש חז ושק ל י מטעתם מעשות ועוד עגנת קפדי ויזמרושנו

 בעקבתא ודאפקורסים כמזמר-ט לעדן ס( אות דדבור חלק דמ'לד )כמ"עפקודיך
 בדית דם דטפת כ אח גריכץ דם על ורנמולים זו במצור כבדוס שלא כעוד"ךדמשיהא
 רסיד )כס" רמהכר עסק רמילד ון ב 1 ק לדק צריבק ומעתד נעמו נ דבריועף"ש



 שפיריןאגרות

 א יע סעקאטש יט31ה תרעצו תשרי ד דנ

 כגי עם תפילות על ת ד אריא' מזבח ע4  ישראי אש דקריבהן
 ג ארד שמז ע' דע,ד אשר ומוח במחשבר חיה זג 'רצח יעישראי
 דק דזמ"ן גרודאני ישראל סוד שם דב ערוגת יזש נ ח'הקסד

 זא( זויטסידא'

 הלז בשטן הנדוף ספרו 'פגי ש דג וגם ישראי באיפי ר דצך הסכטתוביקש
 קמע תסחי וא גברא אתנח ישרא' מגדי דסכמזת כבר י יש אטרערת
 ם כי ואם ם ערב דברים ומצאתי שכחים ע4 מקימן כאיור נרם נתי עי אניוגם
 הדבק אך וש דד ע' בין מש אץ ם דמסכ ישר כב מון אץ אמדבחי

 ר ר א"ר בדברי 4-סכת כ ע יבאת אעעד ואט רצץ ם 'קי ש יתבמדותע
 גאי"ר 'שנת יעכר כי ארץ יפני ,רצו, עין תי" ותפיי ירצץשיתקבי
 דימים קדושת מרדת מפני לברכה יסובר -ואון דשנר תר ב בישועה
 ים ח תם ח בם עי ד ברכת יאמר םהקיצר

 רני ק פה דגל טסבעהח
 ופפירא יולונזרחיינט

ריא
 יעא מנקאטיט א חרפ וארא ב "ם דב

 "014 די ו צ זבו ק בק ם ידחסיד ם רנךד ס דאייפ יקרתכבוד

 ם כס 04בה

 נ -מאיה צ דד את ממשטרתו יל 'דע רב 'דם "קחת מכם ב בע אטדדעת י ,'ד כ אסרו אער עכזדי ידאמץ שכי לא בטנ ותתז שסעתיהו
 סי : כישרא' מאת הנשמע רקדיתכם אבד ע"מא וט משק חופלר

 ויא תבקי א פעם שב עתק עם דמראה רמיחמה מפף המצק מחמתשברח

 דצתך פסק א ימ רק ברח ח ירטף לשי צ א עכר בד שמל (עבום א(סעף
 זכת אול ודחעוררו רקמו דרע אח ועתר בדיעבד גם פסול שבודא ס בסח כעאכו
 נשא ולא כחס ככל ם וסיג ם גדר בזד ולמוח רזאח ממדפכד מדמכשול ל לדצ תדש
 ט יכ רן ד במדרד ס מרחם מר עי לגאולד מכד זר ומזכות בזד רמעכב בכל ,ם אסו

 אשל ס ובעדמח מ פפד ק )אכר ל ז ברודא אבררס ר מי דמפורסם לדגאת וכדא(
 עדת "מאל אש מש דדפס ממיאלוךטץ ץ חם ד שנם כוי ס( ושאמדם
 כשם ת חר ע מב חוברות שז ל רן ד תרנ כשנת משפחחח חוס ברקרמד שיעף
 צוןשעף



 שפיריןאברותשנ
 4,-ת א עוד , ד עיט מזד י נד אונם 4ך  ואין חרב ניתז בי .דור דירדמצא

 ננד נדוי ש יחזר ומכווי 'פוקר יבם זאת חדי רא יב ע. רימז נאמשמרתו
 ע וי כבוד וקמו נגד נ דקר'תכם בדר

 כא אור 4הרכ וגם כזר מדרך .בם זחד'1 ומאודכם ינפענםתשמרו
 בקדועד דוראתו אין בירא כי שמד אסרדוראד ה' רשתדנ4 ג.תסמך
 ונכוי נדר לפרון אדר כזדה 'בא שחר "ו אץ אער דור כדגר יעשראם

 יבא אשר הדיין ונס ודרבנן תא דאור יאזין כסד בזד ויש נים דראששגבנו
 מי רק י-י רכם בע דוראד מזרד "דיות בעת יקנף אתם צריכים כשסר
 ך ראר וכן נ( 1 סי "ה )א ק שי מ מדר ת בשו כמבואר 4 רנ צ דר סכיםש

 דברי בתשו רבא חץ( כסי כנועייש )ס תפארת צב בטות אאסורוביאר
 דוא כזר ברי ביארתי בער וכן זצ עיי ז( קט )סי % ז אדרבי ימדר כותר

 בפרם  ש4ד עגו 4א שראי ית שא בודאי עב כ( סי ינ מנחאבשות
 יאי ושוב וכטס נעם ידשזמע כני רשותו נאת יבוא יא וד"ןדרב

 וטובתכם י דיר ד, ד נמררד דטא. בביאת יטרא" שועת 4ומכד

 י111ירא אלונזרח11ם

 ל בנד אז( )תדפס ל דו ד ע כתב ח( קלס )ע שלא מ מראד רנאק גסא(
 חבעוד

 מדללו לפי איש איש יע"א ובו דק"ק ישורק עדת קרל ומגדיג אצילי כבודאל
 סוף אין שחודע"י

 לחה שכרצוגכס שמעו אחר כדהנצלוח א ט של דקדלהכס צ דדדגד למג נאדנד
 מכלת זר ש א ע ם בשנ רכות זד שמד ברבנות בו מוחזק רוא אשר מקומולמלאות
 גבול דשנת סר א גודל את "כם ר במזכ בור כאח כ ע אשר דסנמחו ובלח ו פשאלת
 דרבנות כסא על ל"1כ זר ש לא לתה תדינו כל שבודא אחנם ר ומזד כדבררמוחזק
 ואם א ט של ל דג צ דררגד ן וב כם נ כ לרתכתנוח רדבר כא עד רכס כערדור1ר
 דנד יזקן אז אלקים כדכד ש א שאל כא17ד לפננם נא "שד לאיש ם מצטרעאתם

 דסכמת ומנלעג אצטלא לאותו ם רמוכשר ו מבג אחד לכם כ לדוש א ט של צדרדגד
 שתשמעו ובתקות דוד כדבר גרולד או קטנה יעשות לכם אסור א ט של ל דז צרררגד
 בכרכר כולכם אתכם מכרך דננ ק רתר עפ דשלום למען באמת דגאמרים אלרלדברי

 ר אב נ כ רתורד קרן לררמח מצפר דידכס וכנפש כנפשכם בתורדדמשולשת

 ו יצ קאשוי פר אפר"ת בא א ום דתם חבעד

 ראדמשילא אכר-ק עגגעל שמואלדק
 ל רנ ק ק פד ם דגול כקכעת



שנ, שפיריןאגרות

ריב
 שיח נ יים הב

 תקדי"( ראש וכן ה מז דיקר ובראשם ן - כן נ414 ת'קר'

 ק 4דתד תבואו אשר עד ב רשו מפרס ינרוע ש"א וידזריר "דתרותדנני

 דשואה וכפ. המוגבי "יום באתם ,יא אתכם קראתי .ען ק דפה צ רבידיפנ
 ק ידתה או שתם עד דשתנות שוס תעשו 'א כ ע ירשטים 'הח' צים ראתם
 ם ושום חיים כמעט

 שפירא אלעזרחיים
ר"ג

 א יע  מונקאטש א תרצ פ זיי, ד דכ
 ומדות ובמערת ובחסידות בתורד חמודות איש ב דחן דרכ בי חב נ יד דכב

 אביי אברהם ה סו הרוח .קר ד דנג היוחסין שלשלת ונכבדותתרמיות
- ר"5הכהן,  ב ביאנצב עד עדי ם שובט ו די - ה"ש"( 

 באבאציא ע4 דרבר שהן שתיים ת שכזע וחי ובד במועדו מכתבוהגיעני
 ת דשי 'עזר כה פ' ע' שסע יא כמעט דמועי ומד ד בע יכיתיובאת
 רפואות הבורא ת 'השי תפיה ואני דסיטכ ' מ ובכי י בב השמים מן שכרפו
 כ ב מ כ ונתכשר ונשסע תחי פראדל כת ניחא לד השמים מן רפורטשיח
 בכל יטובח ח דו ם מאויו תה. אמו דיא ף ז אכין וטכית מ מב נם זהובכיף
 בכ" בישועה ב בעלמם
 תחזנד עימו הנד שיחי טעביי דוד בם ת8"ת שסחת עי שאלתו ד.ע
 טנחה בשיורי וגם באורך י בעה א( י טה א )ח א מנח ת שן בחימישרים
 הסשה ,בס התפיה ממח מאסר בקו וגם זד 'ענין נוסף א( מנח בסוף)הנדפם

 בחיטכו 'חסידים ספרדים ד בבירם בדרשה באורך א פ ביארתי ושמאמרות(
 כי בתשו [ ח סי ח או ב )ח חיים ודברי אמרים ביקומי ט"מ זד כי משאפבק
 שער שנקרא החסידים( שנהט י ראריז טסה )דיית דירן דספרדים נוסחזה

 הבעש"ט רבינו דרך זהו כי היינו שערים די"ב מנרם לכל ראוי ודואהכויי
 עץ ב נצב ביאת וימהר דכ4ל תיקון בעניי רק ויעבוד א כ ,התפתלז"ר

 מזנקאשש מגליל ל" זכתכ דמכתבא(

 )מח-ס מאידעל דאררשט"ן ראפופארט אלינור ר מא דרסו-ד של בס רא(

 ד במו וש-ס( ט חרפ פיעטרקוב ם חכם כת סם כעל דגר-ק נו זק תולרוח דזדכשלשלת

 ל"ט ס ו"ד ח-ב ים ח דביי בשו-ת מובא חרמ"ח דחורמ"פ ג )של-ח אבליאוררם

 לדלאר רוד כרנא ארי מזחם בדרסו-ר ועודן צדק אכר סופרושכחב



 קשפירין84גרוועשני
 דני נרקיס ד ,דעס הכ"י שי רבים צרכי ח ש תפ'ד הורד עסעד

האמוג-
 בזר רקטנים יררגיי סדראיי כ ע ע וי אבותינו בדרך באמת והחורר

 ממט סור 'א יזקין כיוגם

 באשר וט זקניך ט אביך שאי דת בת מצווך כבר הוא טיחי בנוובפרס

 פנהם ר ק רצד וזקנו זד כממח רתפייו בקורט ,מע"ר ' ז חקניו ואביו כסל
 ודוא שלוב( היכלא מבני דוא כי ד זצ4 מטה ישמח בעף ק פגר ,4יו רגדז4

 יו אין כ ע ש עף ן ז ]סי משד -ערב ת בשו שינו ספרד טסה מע"ת כ גבירר
 וכי בזה והחיזוק ן דענ תוכן ין ירסביר שטכ' ובפרם שיחיו יבניו וגם"שגות
 יתפר שרוא 'ידע יפנין טוב זר טעם נם אכן ש ית א יפייס דמךדכא

 די 'מע'יותא ענישתנו ידיות 4דשמר דע דרכיו בכ4 שנם כדי אבותיובמסח
 חימבין

 ד ח )של ש עי ג אוח רזיובבם רמ' ז ט אוח מוסר חוכחח ט"פ כ מובאנ(
 ץ( חק אב מנחם ח ר ח )של סאמוטער כאל מ ד דרמו של חתע ר תר"ג(דחורמ"פ
 ד כ אות ג ח ח כר רמוכא ע ז מלוכלן ק רכר אצל דמקור עם רמעשד דשעמו

 מאן אמר רקיץ אשכח דונא רכ כר רבד אחא א( ע ח ק )דף מ בב שם מ רב לח
 רכ כר לריר זרעא אקים לא רונא רכ כר ררכד שנ בולרו אמר ענפ תקוץ יצק

 כאלו מם עג כמד שמעה וכן ז נעוד זחו ח ם כח רק כורו ד כתק"ם לא דנדנחמן
 לר"מ נ ופ תקא פ שלח א ש א אשר וכמו ע ז ט דכעש מ רב מתלמידמרצדיקים
 וכאשר אונגארן במדינת לנר( ,דנורע א ככפר דר ר רדוא ודרויש ע וי מלוכלקרקרוש
 א שרב )וכמו כמדע מעשרו ומי מדוחו ש כדא בו ר דב תקא יפ את כקדוש נו רכקרא
 מקוד לו חסר אך ד רא 1 ח ח רנן תקא רפ כקראו ואמר ש( ע דפרקא אגרא כסך

 לאשר רם אמס ב ומכית בושו ד )אשר ל רקחט דמבא 1רזמב לטבלטררד
 קדשו מזח רמע ב ורש בראו מקד ות לר בדכפר שם ם מ מצא ולא גע ו חפרכבר
 לז תר במיס שם -פר במדןדחת( לא תם ר6 ככת ר וש מעלם כ"ם
 דמע בתך משרם שם צדע " כ "מ מאף דמקת מם רממ ד6 תקער %רסמר
 טטא ט מ כאר שם "לד

 רשל-

 כף ת ח דת מ ה "ת לו פר " י %

 ומ-

 הפר
 קש דמם בשו פחאש שנם כמר "תר לסב, רחת דמקת לו י מם שםתשא

 מיג" דקףש תי טלק כ אחכאדע
 קיל יו שם דמם עשו עומי ף

 לא טמ ניר וא פיעמת ממח מחח סתר מץ כאחדל
 נ"

 רמע רנר ש
 רק דתא רב נר דבר של כיו ד מקים לא כ ע וט במרת ש מב חיו שר ים גלרק
 מדע בס חהו מכל

 שומע אעם ומזד לאשקסזר ד עי דכ שפ תם נמספקועעכתפארח
 כ לירד כנם ג-ל בעמן די אלים 'שמע יא אוי חסת אמו תקהי אמוכדל
 חדו תדתויו במעשע קל מלטד לבע שמחיק לס תמז שיו מי ר וצללר ראאטו

 אמו מךל שומע ש א וממד משת( ררא רש כפ דוערד )מדרך סיר בן לאש ידכ
 הסר מ שמע ש וכס שכשמם אבע נקל ששע ימ שדמו"ר )דים אמווקול

 אב-



שנו שפיריןאגרות

 11 ט מי ח )תא כחתם כס"ת י , י ל מהנד כעי יהנאון מציגו כיואם
 כמנדג 4אשכמ וחזר אבי ממסח שינד 4 ז -פיאר ק דגר אב פטירתשאחרי
 ח הד רבים ק ספ ששסע ה וצי ק הגד ר מאאסו שסלת שם גההסד
 פ ופא בכתובים 4 ואכמ וצא וב בזד 4 ז 4ו מהנד ן דנא ע4  שדרעיש רוצייר
 4 כנ  יעשר כ , יטוגד רהאף בעת ד אי נואדבר

 נפיאות יראנ צ מאס צאתם כיסי בכשרו, דחג שמחת שובטםגהי
 ם אוז - דידו ס כס ישועותברוב

 יטפירא "שיקוערדזייים
רעד

 יעא סונקאטש תרפב ואצא א עטנד

 מעת פאר ד סוע דבושם ערתת דמפרסם נ דר חבני נ ידכב"
 אברק דיי נתן יטטחה סוד ,סו ונם עיטר 'טייחטגדו'

 ו יצקלסארק
 פשוט הר עישאכ- ינערר שנשבע במי קדמ7ק דשא"נא השאידבדבר
 כפי 17 נ רדד שדציע דטא'ד וכפי יתגרד עפי מעמיס מכמרכעיף

 שתו טת 1 ,ם( כ ע בי מלמד לו קדש ת וכ פ שבע ירר שד" אמך ירח חמש"ל
 דחסת פורר שורש אצלו נשרש כבר )כ דם אל 'טמע ולא מוסר( לי אמרו ואמו,אביו
 י"מ קנשס כגי עממש דעק נדמו מד מזד י עמדד דם דמלמד שלקלח

 ודע רש רלא בקול לדתפלל צויך למד כ פ רנר ד חדלת עדכדארזל
 ם דשומע לע"ר ים ד רער לעולם קדשו שם נשר כל תברך כדץ וק ור"דמחשכות

 כפ נזר שכתנם מד ץ )יע ר עכר לרש ולרחפלל לריות תלרבו רם שגסבקולו
 ך אד דט קול כבהוכ דמסורד עלבראשת

 צו"
 זורם כשועל במם 'ע שיש מ ורנר ם(

 בדאר מתפלל דם שאב דמד רואם אם ד לכידמ או נ לבדכ עמו ודולכם לשלחףסניכ
 כראף לדתפלל לדם רערב דקדושד אש רשפ נדם יחלרכ רם ,ם אז וכנוף ,צמרבקול

 בא אם אבל אל בת דעולר לר במס ר בררך חמד רולכס גדלו כ וםוממילא
 גם אז פך פתח לא וכאלם גררם כעץ עומד דק בפו מתפלל נו וא ד ולנןרמ 1לנידב
 דק רעד אם רחו ומרשכ" דו *"פלל שלא ו אשת כמשר ימק אצה רע"דמו

 ער אשר ומנח ז ידם רענן נ"מ לכרך במצעד ררר יקדי 4 ואטשאבו
 ללמור בדברים טרזדו ואמו 1 אב אס אף אז וכרומד תורד של כדת דמטד על שוק

 בזד תרגולו בעצמן ואמו ו שאב שרואר ון כ לדם ישמע לא ז כירם ולכרךולדתפלל
 כקול שומע נם א משוס( דוא ל בג דתורר ,מררך ומורר סורר גן ש לא יד כיחרו
 ישמע לא אותו חסרו ( אי ואז וצא ומ רנדנק וכרכת רתפלר ,בשעת אמו ובקול ואב
 ותורתו לעכודחו וישיכנו עזרנו ד כן( בעצמם נדט לא ם ח דמום שרם הכרותע רםאל

 וכ-ט ומצוח כחורר ם עוסק ת"ב נרםשרקוח



 ששיריןאברותשנד
 עפ זר קישור אין תר ר תום צ שא ג ירדד ד וחוו מוקי זג טעם ארתסב

 גא( בכד כ4'דתורד

 י בב ב ב ויגאיינו ק ה ת מוסדות וזבנות ויחבר 'תקן נ, יעזרור
 ךטכבד מוקירו בארבד טידידושתי

 שפירא אלעזרחיים
ריח

 א יע מונקאטש ם חרפ ואדא ד ם 4י אור דנ
 -( ר' בס דכי )הר נ יד קרתכבוד

 כ' 1'א 'דשי תפיד"' .אני י40 בת מ'כד ה בעד וו -פא עגדג
 י כב ט כ נתבקר ומטמע ע בכ ו4דצ'חד ו'ברכד 4טזבד 4נהלדמ,אייו,?
- א בב ע'ם ונאוית  ישראי בשועתבקרוב  רוסס ט 'איוש תה ר אמי 
 רא ונד נופא ות בבר בד יט י רש ף יום כד בחדרה ו-ותכת ברהאתרמצב
 א בב היום נכון עדמביא

.. ר באד טדידושתו  שניירא איעזרחיים

 ן וחד ל ח רוח מורת ן יחר כ עד חולדות פ ושלום ם ח כס נו רב ש מ עףא(
 אס לכו ח רו זד לא דרך ח מורו זח לד ם רוצ )שד ח רז ח מור כלתם( רמר עשו)נשי
 זבפדט ריס רצע ם דכנ דרך גן ,ג ולרגקד ליצחק ודעת( ום ד ח לדו אי דתורד חנרו

 חורבן וזרו חנדגו ראיך דם אבות רם למורירן מורות נו מ ב ר כעוד ות לדרכלות
 פעלו לא וריקד יצחק דאלו ם רקדוש שאצל ורגם ם( רגונ נם שא דווגיס ערעולם
 ומזד כגז כן ד ראלו דבלות של ורצונם מרמתם פ עב אך ל כנ ררעוח כלותידםלרער
 נו יציל י כאלו רוח וצע ם ר רצע מן ולדורר לרשמר כדורוחיגו וכפרט דשכלמ01ר

 ן עא(
 כרכו-

 ראם כשם ם רח על לדתפלל ט( מ אוח ח וחלק ד אות ב )ח תורד
 ובו אצלם ם ר רחם עת וגס ם ראדמורי ר ע כ ז( ק אוח ב )ח ת וברב ש וצףדווקא
 טל מלרוריד כנחשת ן משחב שרשמים דור ם רוא אס א( ע ח )רף ת בחענ לובדחו
 1 על רבד 1 שברור ד חם אצל ילך חקותן מא בדור ן שא שוח לח לוחש כשבילומטר

 ז קט )דף ב ב ס בש וכן וכו וכו שברור לחסיד לך ל ן ב דצר דר רנמ ל עככחפלר
 לך כתוךכתו חולד לו שיש דם דנם (כשם שלרסע וריסי כרסאעא(
 ס מש ל לע אבל רו שכע לחכם רק ננכר לא )ושם ם רחם 1 על שינקש ר שכע חכםאצל
 לבקשו כין שצר ון כ פרסאות ררבר מיחק אפ ראגו שבדור ד דלחם מבוארחעניח
 כשם ררם-א רבינו א שמב כדכוים במקור כאמת אמנם רזר( נדור משכנובמקום

 דנמ-
 ר דרש אן ע ז )קט כ ככ )רס שם מ נד כ נ שדכיאו כפ מבואר בנמ" שםוד)ד
 וד ומנרנ ובו ם רחמ ו על תבקש חכם אצל ילך חו ב בתון חולד לו קרש מ כלפנחס



שנה שפיריןאגרות

ריי
 יעא סזנקאטש ייתר אסר גהקבד

 ט,ר בן מזר רכושם גת ,ר רספזרסם , דגל דוב חביב נ ידכבזד
 קעומארק אבדק ד נ"ב נתן שמחה ד ם וב ש נ הח

,דגייך

 ועד שיח סרט טא 4 חד ,סר דחף ,הפרץ, סכתכז יקרתרגעם
 יז ענתח' מד עוד יקח א, בפראג ' עטעט ת רתרש בחזרה יקח אםמאיתו
 דא ש י רוטב %א בפראג ידרפאות כ חח אטז נ ע ראו כבר הנר "בעד

 חרר לו ש ש מ שכלכמפת
 כתי

 אוש כרך ש וךמ דתשס דרב לט מנקש תו כ
 לזרחה רעם אל נא כ ב עד ח"ח )פ ן ברמב וכן מ בד ש ע ובו דנם לעב
 דגר מר ולרודיעם דם חול על לדתסלל ם אלק לדרוש דעם אל כא ג ל וו םאלק
 כד בשראל לפנס שאמר כמו דשאם גם עשו ען אלקם דרשת קמ זד כלדם
 לאמר מאחו ר את וררשת וכן רחאר עד ויכר לכו ם אלק לרחש כלכר ש דאאמר
 כמו ד את לדחש ותלך וק תפלתו נשמער אם עם דוד עלו תסלל ש זד מהולראח
 רלכד דקות מדל נ )פ ס ברמכ ומד וכן ל ז ן ררמב מ נ ע מאור ל עכ שם רשתשפ
 ם תל חרסאו דנסשות רופא שדם רחכמים אצל לכו רנפשות תקנת דוא ומד ל ח (א

 ,מלדם דרעות בדיעות ם ר ודמכ רטוכד לדרך חזרום ש עד אותם המלמדקגדעות
 גד ם ל או ומוסר חכמד שלמר אמר דם על אותם לרפא ם דחכמ אצל ם דולכ נםוא
 כר וחכמים רצדיקם אצל עד חס דלגד ממורש ה-ף ל ז ם ררמכ עני מאור לעכ

 לדחחכר שלא ולתדר "רקדק בץ צר אמנם ות כגשם דן ות כרוחנ דן 1 צרב בכללרושע
 צ"ר אדח ח"כ ח )נד כנ"ל כר לחפור קורדום זד ס ועוש מרם ע בממק ם שנותזלאותם

 דר"ר א א ק דד כ פ כ דחומש על וברבר כל ובד ק דסר ככל דביאו וכאשר ו(צ

  ב,ול  ובכר ראשו שדוד ע ז ט דנעש א " דקד,ש לדכינ, שמע ע ז מזלאסשזנ בלמ
 יד שרמך ן שומשמ כמו ם רב ס( )אדמור ס רב חא רמש בעוקבתא 1 ד אשרצווחות
 א א ק דד כשם שמקוגל וכמו בער לאשורם ם דדבר ודם ר כעוד רגאולד םמעכב
 לבקש דארם צריך כ ע 1 לקוב מזאק למדרא

 ולרתחני
 לבוא זבד ש ש ת קונו לסד

 דש .עזדדו בודא שלס וכלבב נאמת זר הסלל ואם ל רנ לדשקינים ולא אמתלדצדיק
 ד אבד לזדוזבד

 על וכתב רפואות סם ר עג 1 אל רבאיס ש לאנ תן ל במ"פ רי נו רב של דרגוא(
 לדמנוקש ונתן ררפואד שם את רגי

 בתפלתם ם דפועל שבגולר נו רבות ם ק דצר אצל נו רא ד( ק אות ו )ח ת בדוע
 הכקש חכם אצל שילך ח נק רל ע"ד ע כש וכמבואר ם דחול בעד ובפרט מרוטכשם
 וטעמם רפואות סממר ם לסעמ ומחבו ות מגע סגולות לו נחס דמר , ועב רחמים 1על

 ש ית חנם לדרופא חמלתם בעד מעות לקבל רצו ולא ונות פד לרם ם שנוחג משוםנדאר
 גחויח דהנדטהו נ  נעו  רפואר לדמנקש "ו בשמונ זנו מחנם אס סו בכלל שרואוגם
 וכו דכו חטא בלא סורים ן א ל שארז כק ירפיאר קון דח תרו ועכודחורש



 שפיריןאגררתשנו
- אן איי בדכיאו סצכיד'  יטובד דשי יוסיף כד קצת דומב י בער ועכשיו 

 בתריפית נם שיע יר יה מעצ,ר ואין י בב ב ב ם השם מן שנימדברפואר
 ונשסע הא'. רקיץ ים בכי שרשמתי( )כפי לוד ישיים כ ע בשדימותדאר

 א בג צ בביאג מבשר קי4 נשסע גי יב ובינ ס בונתבשר

 כאדבד ת דישירידו

 שפירא אלעזרחיים
רלז

 א יע מונקאטש א תרצ דברים א 'ום הב

 ובו ח שהי המהויי ח וו ת בה ובקי החריף ג המאה ררב 'דיריכבוד
 והסביבדא( אי4אק בק , ,מו רב ו ר אמסעד יצחק דמן

 טריפות בהי ב א מערכת חיבורו ע4 והסכמת עינ' יומומ ביקש אשררן
 ג רבשכבר דקדוש ר 4אאמ. השובר בדרכי 'מעשה להיכר ן נהו דברומצוא

 ם גותנ ב ע דדנא( קרא )מע שכר לקבל אסור דאו כמיל כפרט ומלמדו תווכשמוכ
 ון כ יגס א שו מנן נמנע א אס ל השאחז זן סד לקבל משד זד ועל ות טבערפואות
 ם שמרפא מקום כמו רוי כ ע רפואות כותב ודוא ר לדאדומו ונוח פר שבתניםשדמנדג

 וצא וב לד בס שכר שדוא ונם אומנתו רזדו ביץ קח ל דמותרכשכר

 דישועד את ש לדלב כר ות טבע רפואות שגתנו לדט ד לשכח טעם עודונס
 ן שא זד מטעם נסיט מעשר על מתפלליך אק כי קטרוג דיר ושלא אטבע בדרךודפואד
 כלבו לומר מתנאר 1 ח רמתפלל ד ד לא דמבקש כשיושע ונם וכנודע לכך ראתרדוד

 אצל זלך א( ע ח )דף ת  שעג וכשארז-ל ונענד רוח פ שלחו עשתר צדקתו ככתכי
 אף מביא עליו דעתו ס ומג דו ב ועלהך לתש ואם וכו כתמיד ו על כדכד שנכור רהס

 כח ולומר דעתו לדניס וכל לא ות טכע רפואות לו כשגותן כ וע דנם ל עב וכולעולם
 ם רופא וכמד נזר פר ון וכ דרפואד וחכמת בסמסנ עע ו חכם שרוא ורק עשרצרקחו
 וכמובןבשוק

 ע ז' אלימלך נועם כעל ורקרוש רגדול נו רב ק מכת מכתב ככר נדפס חיורא
 אליו כאתר כ שם וכחב 1 לוה פנל שנסעד א עג חשונד אטד לקדזנתו מליצושבחב
 ממעות לר לתת כעת לו גאפשרי ואק ע ל דוי ערש על  שוכב כעת רוא אבללעזרד

 וסו לר ם אנש ס כנ שלא יען וכיוצא דפואו-ת לדט שנותן ט דכא ס מאנשכפלוגות
 11 רב וולא ד עכתוד על ולרחם לר לסייע ש מאג מבקש כ ע דמטות כחדרעצור

 דוירך ולמר ובארץ ם בשם סופחים ועשר ם כשם ם נשמע רבדיו אשר כמורו מ אדנו
 כץ רלו רסעפ  בפשטות 1"ג לו ד דול סשעמיס נ ל ז"א אלא ל ננ רגזנותלחח

 זי"ע וקדושתו גודלו דוב לפ בודא לו ו שר ם ועמוק נדוליס ם רבטעמים

 ב )נפסד ץ לאנס אבדח שד אמסעל זאב אליעזר דנמו"ד בן רי הנ"ל דדםא(
 מפ- לרדפיס דתחיל תרצ"א בשנת אידעל( )מסוך אילאק בק דב וד' תרצ"ד(כסלו



ש"ז שפיריןאגרות

 בפרם גדו'ר ימיאכד ד בקכט נפלא ר חיב ורוא בעמי עשד טוב דנד עזי
 עתר ר אצל עדר שכבר דע נ דיא אך תשזבל -דרכי כ4 ע4 י בעד עיראם

 בעד אי ט )בל מרי לשטת כי א יא -מממד שום ת, 4 שיא שמםמעשר
 כן איפיםא4פ

 וט ד דע "ררבר מכתב וממקש מדגס
 שרע-

 כ אוכפש בעשרת 4ס"עו
 זד אק כי חפצו 'מהות יכ4 יא 'מהתחחי בזך גס אכתב'ו אף אםסו

 זן4ת זז"תי בעד ויא בעדי %א מימיר ובפרט דמים דורש ידיות מעויםדרכי
 דני דנגיד ס( כס יש 'ביתו )בבוא ד אי שאיוני אם כ בעדאבטיחדו
 ם יכתב דמגיע בשבח רסובד ד כיד 14 אשיב אזבמכתב

 י בב ב כ טים י בקרב וגאו4ר ,שועך דמצפר באדכד ט ירידושתדנני
 סושוכה

 שפירגד איעזרחיים

דלח
 יעא מעקאטש תפרח 4מב" :ח ר סםבד

 סי שעם הענדל"ר נ"י הכהןישסרי, מר-כי מ זכו ח ח חדנ דנמד דחה דסשיג דרבי יקרתכבד
 את גי אשר מ יזח דקר החכם רחוש ראברך יערי ידיג בס דראנהן
 עטרך טט' מךס מ דו כב דע והנר באמערקא דחיב כדבר כבדומכתב

 תשובר דרכי בע4 ע וי ק דגר אאסור כק ד" ראשי מעי תפארתו יצמעטי
 דברים וכדג- דכשרים נתינת או אסירים רי מת בכתיבת נכנסתי'א

 ס חסיד ידרגות בעיים כבוד אז מסון דנאת "נגיעת ק רה 4צד אפיהמביאים

 דנני רדת רדיית הכיח "מוכת נחוץ שדזא כר זוית לים בעגמרקדים
 מי ובכיל ובו רשתדי אנשים שאין בטקום באנות " חז אסרו 'אשרמוכרת

 שבו ש"א אפי 1[ צ אות ב ח בדת ןעי מהאר בדרך היינו ומחות בידושיי
 אומן באמונת ומאמין א ר יכ4 מנום בית ידי פ עב שיימד בתש,בדעדיין

 אפעל הדור מסת לפי ובעדע איי 'ד סי ע זי דקדושיס אנותיטאמיתת

 בארץ ובפרט ,פעמים וכיתות שטגע גם ים פרט ם בדבר יא אךדרגד

 כ ז וע ולמעשר לרלכד חפץ דגר למצוא תשוכר רדרכ על מות סר כדל 2 אמערבת
 אלול י נפטר כ אח  שחיבר ת דר קיצור ס בחין סו דדפ ודוא רלז דמכתב רבינולו

חשמ"א

 אשר מ וכנו חש"כ אב מנחם ד של"ת סכרוקלץ כ ואח סוט קאלכ לידא(

 ט חז~כ מן 1 אשל"ח



 שפיריןאגרותשזח
 לא וערות מאפל הארץ בכדור ט לנגד תחתות בור קא אסערת4אונות
 ב ב גאלע אשר צדקט משח ילת להושיעהיכל

 חדשות לעשות רצת ן א כ יטאיתו בפרטות מהשב אוכל לאגרב
 וכן וענניכם הם תקמח בכל מראחז וסודות כמום טעם יחם ייהבדרזל
 ע ז ק הגה ר אאשו ק ספ בפרסות ששסעת כמו זה בכ44 עכרם שחלבוחיב
 בעל הטרק חתנו בשם "ע ז ם ח דבר בעל רבשכנהע ק הנה בשם קמפה

בר-

 זה מען תחדנה סו וע תוצאם( צו עכךם שחלבו חיב בענן זאע טעם
 שב חדש כפר וכן ו( קטוםק )ס" תשובה בדרכ מתא בן השיחן ערןכס
 שם טמא דבר שם מצא שלא מה של ר ע או כפר בערם ה" ש ן מאם עשא
 בזה התרם יחדש רצת אן עכז אמערקא בארץ דעננס נשחטכ

 טעמו ש כס קא באסער שראפ לאיפ רדת הצית ה" כ ר כת כיאשר
 סטם נ מראדמשלא הסם-סם להגאל דעת לפ בטנו פן עבתטקז
 בכ4 וכמדע וצא וב עטשת תר ה במטת לעסק דרכו והש קאתו בקכשדו

 כבור ברצק קא באמער גדר נתקלת ה בה ר ת הא אס עע ארץקט
 בב ע בב נב קרובה ושקה והציתה כטס ש בחב"חתום
 ם מ ה כ4 ם דושתד

 יטפירא איעזרחיים
ריש

 א ע סתקאמש תרפע ם שתש ד הב

  ה"ו קדרכצ דמר קרתו משזבת ובו ד"נכטד
 תוחק ד לפס ואסרו בכהדגותחעע מרדו אשר אפשא בער או שעעד
 סחגקתת אש ר להכע לפורענות "כן מקש י הנה ישצט יא ך דרכדעת
 כ( ם חג איטר טמר בשות מפסה י1 -ש יכהדנ לשם כתבתכאשר
 משם לתת יא שם הת-ה במעם מהחזק בדת עתה אז ומגעישק
 עתה אמנם יצאו יריק הבערה סכותת חץ ורתת טמש ה לאור םבמורד
 )אטנם( ם עם גבולות צב א בג דו בהפר זן בהנתח תא רמש קכתא בע רבעזה

 כענץ רב"ח בעל נו רב ובשם בזד שדאריך ד( כ מ ך )ח א מנת ח בשו ע"ב(
 רואדו ישראל ואין ס עבו  שחלבו בחלב וכגון כתקנתם ל לחכז שר נסתרים םרטעמ
 דין רואדו ישראל ן וא עכו-ס שחלבו שחלב כמנח"א ש וע ל ר ננפש פו"מ אשרוכו

 דצדיך בלל( דאורייחא ולא מדרבנן רק )ו רא מומר אם גס ינו )ר ררבנן איסוריןכשאר
 ש ע מאכלים שאר שיאבל או תר ד חלב שימצא עד ממונו כל ולכזבו לחחוטייב
 וחו"מ י"א( ס )או"ח מרדכ' לגוש ת ובשו ו( ק ם ד )ע מבס פס שו"ת עיא(

 החפישן לק נכתב "ז ]ס תרנא מ וכחו רס"ר( )סי ז בתתן והנדפס א()ס



וש שפיריןאגרות

 תוררו דוא נחיתה חבי יעקב עסו ד חיק כי )קד'ותם( ייראת כנייטמיר
 שקיךנדן ם די זר אך ייאמרו בפגע וגמד מצבר ם ידק און ידם מצאוורמה

 חציפא דני ובפרט יכר כפני דרור פגי כזאת בקת אמרתי ודנדסצאנוהו
 קחי שת יפר אויידסחוזא
 טעים דר כאשר צידו רמי יחרוך יא ,יטען אשזכ תורתו כבוד מפתאך
 ופן אתנו הם ורבים ינו ן אד מי ויאמרו בנכותו א ובאו ר ב) וישתבחובאים
 כ ע בזד עטי פרי ימניע בצידת ידי אטמע באם ידעתם טד כנ ו חיחשבינ

 מראדימישיא דמובהקים רנאוגים דרבנן בצירופא ידצטרן טרור ואוסר ב טא
 ונעשר משניכם שנבחרן ד בב ק תור ד דפס ביד דמח1יקים 1 ריומטארנא

 בדבר סועד בתדאי ז ה זכו בטעות נעשה ד רפס כי והאוסר תורה ש4כדת

משג-
 או דרס היא ודטורד דיבוב מן ואית שנ- ולא ימד יא פ,יזטר וריבד

 צבי ת כשן ד אאמן בדברי ועיי כודאי אסור 1 ר .נגדיכם 'דם ששמו בדשו
 שאינם דוברים רבו אשר כזאת כקת ש טכ באורך ט )יי נ( כ )סיתפארת
 ויעמוד גדר יגדור עמנו ד די סאדונידט ם וסתפרצ ם סק ש4 רצונו ןעוג
 י בב ב ב וישוער גא"ד שנח ט וכוה עיינו יגן וזכותם אבותינו כדרךבפרץ
 בקרוב ט ב ונתבשרונשמע

 ימגכדן רן סוק בארכך צידיד~שתו
 שזעירא איעזרחיים

רם
 יעא סונקאטש תעזרי חקת ג 4קם אורבד

 אגראהם ייב 'ודא - מז וב יו"ש חר"פ ד רחם רמופינ דרכבגוד
 ם שיכם "1די

 סחורת 4דדפיס דחי מאשר וכפרט ך ררצ כי עם טכתכו יקרתדניעני
 וידי התשורד עי מאוד שמחתי ע וי בעש"ט טהר"י ק קד ד מהטיח טרב

 ראשץ עי מאדבר ת,צובד אשוב דקודש ותחיבת ב א כדרך נחמדחיבור

 זה אודות דנדפסים מכתבים חליפות ע4 בסמוך אם שאי אשרראשוןבי

 ג( )ס חוי חס עצ שו"ת עיב(

 ש עקד נדרג טו"ב ש ריב מדרש סם ודדפיס בר ה עדעלץ מק די דנ"ל דרא(
 "ד ד תש"ד סין דכ

 כשם ס עתד נרפס דיר ( ט )אוח ד מדדורא תורד נדברי ע רג לשון זדצ(
 גססרי טוב נתח כל שושרס פרת ולקבץ לאסוף כעמי עשר וטוב סוכ ש ריב-מדרש
 )מצא אשר רקדוקרסדצדיק.ס

 מדמי-
 רמד אשד "ע ז דקרוש רכעש"ט ם דאלק חיש



 ששיריןאברותשם
 כ אחר.ות לקבת 4י מבירא יא כתמר 4. שמיעא יא מ וכסן רכינומסכתני

 על ד יע ידחיק כגו( סזידין ויש וצוגם  במזוגג ויקי וזידפים ם טעות בדםיש
 ביקש ואשר .ציינו ה בסנטם שקר וייפו ע י אמת צדיקי וכמקוםדכ4

 ביאת ער נלך ובאורו דרכנו לפלס גלותא כחוך בתשוכד לט ך לרא רם לעקלורין
 וראית ט רבעש נו רב ק מכת ם וחס דם ם מכתב גם שם א רב דגר אמנם ב ב חרמש
 )ונפרט ד סעיש מס ד דלכ למדק ן א כ ד רלכ וגזכרח ס( רמכתכ כרופסתמעשר

 וגס אן ]מזל ח( ע )אות חניינא ת ד כח. ארח ב כבי באשר נו( בזמנ רנרפסות ותמעש
 מקרוב זד ודנך ע-"ש ר( כ א כ ,באות ג ח וד"ת ר( צ ואות בסופו ד כ )אוחשט

 ם ק מצד כדנך ועוד ועוד דגדול דמגיר כ דררד וחלחלו ט רבעש בשם ם מבחבטיפסו
 מאת זאת לקחו אשר כרוסיא א במק או וב כק דממשלר מאוצר דוא דם דבר כפאשר
 ממשלת לנגד ס דכחנ חו2דז באשד ע ל כמאסר אותו שמו בעה ע ז מרחץ דקדושדרכ
 ם פ רמז זרים די כ ן לסב ררשערר מלבד ם רנדפס רכחבים נו נראות אמנם אזיןדצר
 כצוואת )גם מזר ע לדצ צ וא טדדרך ן א אשר כרם שלטו מקורם( )או נו מ בואח
 )דמז-ף( ת למשח רשות חן שנ ון ב יהר כ כרים רנ ס דזיופ אך ע( ז רובער ר רר קרגד

 לרבו כתב אשר ממשעווארסק ע ז משי ר דקדוש מדסופר כמו ם מכתב עור אורב
 רוא כ נו לראם ן א רמבתב גוף אשר מלבד ע ז מלך אל נועם כעל ג רכשככדדקרוש
 בתשו וב מוסחר אוהן סומר כוער נכדו גער רפרקרות לנדוץ דכו לז שלח לאשד"שן

 כחו כת כעת פיגול מחשבת לו ר רסופר רק דבר וככל ות ראות בקודח כשריס רמרכ

 אחר רכל אולם וכו ק ברוד זאת ראו לא רבו כ כרכו 1 ח מרוד כ ן לדאמ ו זחובו

 רק כלל אברדם שמו ד ר לא ורסומר משר אברדם שם שהתום רחחוט אחרדולך
 כשמו בפשעווארסק שם ד קדוש א עור רק כנטיע**( ובצוואתו מצכחו על כ וכמשר

 ררכ של מחותנו שד מצכם ועל א נו על נרסכסתו זכחקזץ דון נ משד אנדדס ררר
 כר מקחו ח לדשב כחשכו ודמזיף כלל( סופר ריר לא ,ודוא ע ז אלמלך נועם מרב

 ן למב ור ס מת רסופר אצל אתאדם דשם ף דוס עור לולראמץ
 ב ש א דב ל דרס בח דאלו ם דמכתנ פ מז )דוגמא( עוד תראד ותר כזדועור

 בץ ם( פ )מרמז שס נדפס לאשר ל ז וטארנא מבוטשאטש רגאון בשם 1 דררכ

 זר רגנ בשם ט( תרע ,כשנת דעולמיח מלחמר לאחר נתפרסמו אלו ט מכתכ*(

 כח חח שלחו כ ישם מצאו אשר אחת רוכחר ולפלא לדוגמא כזד ץ ואצדחערסארת

 נעשר ר שרני חד ד דבריקד וחוצאח נא וו ר בע " מדע קר לכד דללו ם מרכתכ דנ
 כל נעשי אז ועד ל תר כ הר כשנוח רק שרהחילו חדור דבר ריח שזדו וקש עץמחומר

  ריש ישו "י ש" ס שת"נ תתמי יתדי" תך י"" יםייייהישדייה

 כמו משד פג אור ספרו על ק דגר ובדסכמות ם סת סופר ד ם מודר ק רד**(
 סמרו שבשכתב אבירם בשם שם רעידו א זום ר דרבי ק רד רבנ ונצודות גדולות 1על

 אכרדם ר ורר ד( קע סי )ועמ"ש 1 חקם סכת ב נפטר ו מאותיות וצא לרב דרק
 ד תקנ מרחשוון ט נמטר וקבלד( דות חם מסרי על דסבמוח כמד מאון )נדפסמשד



ש"א שפיריןאגרות

 "סכטר גווע שאינני ויותר שנים ושסנה זד כי יברר ז'וכ4 נודע כברהאטה
 ישיחי ר אי ידפים ובעת גדרי גי יעבור אוכל 4א 4 ו הראשינים 'ס;ם

 חן בתשואות עיי יושת ארר ר דסח ין ואשלחכהכמרו

 ם הית כי טדידושד
 שפירא אלעזרחיים

 רקדתם לדרב 1 תקל משנת ע ז מסאסוכ ל דררמ נו כ ,קים מקרוש מכתב סדמבתכ

 של 1 ושנות רחשכון וכפי ובו דקדוש ררכ ד חלם נשם ותארו ע 1 מקאסוכ ממרר
 א ד ברורד דזנחד כ ע ם שנ שבע או ת ש ככר 1 תקל כשנח ר נמצא מקאסוכ קרד

 )לדוגמא( אלו ודן ף מזו רגרתמ( לפ נא מאוקרי ם דמכהב ן ב כן )שר דלזשדמבתב

 לא כ נם חאמק מכל ורזרר דשמר ט נע קורא רשאר על ש חק וממנו גדולותרוכהוה
 גם ב נו נ לעג ונחזור זא בדם מא לחב ור ותורר א ר ל ולא ועברו ד לאמונתועילו

 ר ומב רואר כל כאד דאלו ם דמכתכ ל דג טוב ש ריב מררש ס כתוך סו שרדפמד

 רגדול רכרן דו תלם כספרי כבר נרפסו שרם ראמתים ו במכתב דק ט רכעש נו רבלשון

 ר כ ע( ז טבער ק גרשון ר ק רגד סו לג ש )מ ע ז וסף עקב תולדות קרנר

 נו רב של קולמסו ודרך ותואריו לשונו זר ן א כ ל כנ מחדש שנדפסו ראלו םבמכחל

 פסק א( מ ,דף דנז בם א רכ - מרם מקצת מקומן זרו בא בזד ג אצ ודוכחדולדוגמא
 לו ך שצר כול כב עם ת ד לו שיד לא ט דבעש נו רב כחב אשר ונורא איום רב

 אצלם יבא אשו דאשת צ כד על שגוזר שם וב ר חק בשנת ט מרכעש ונחתםפרנסך

 ד תק בשנת ,ד סו שק פסק נדפס וחום פרנסך על פסק לו תנו ו לזר ודקקו ש זדמוכ

 ל מרארוו חיאל דר א בא יצחק ונאום מואשקוב ל 1צ שכת ר כארוה וסף דקוחתום
 בושו לא ך א והנדד דאחזתנ פן( )ד, ל עב מדאלין צ זמו וכ דן ד כ משד רקונאום
 בקדוש ק סר בוק ולחלות כ מכא צחוק ד ל מבא אשר גלו שקר ס לדדפ רלזניוד
 1 ח זןעל

 דקדוש דרג ן ער נעולם אז ר לא )קרש( ד תק כשנח כ לכל זאת נודעתדן

 אכין( ושם שמו שחתם )כמו ע ז כל מ ר דר נו רב ק רד כן משטוויל ע זי צחק רמו
 חזר כ ואח א שנר שט וגר ו תקע שנת בעדך כדימנוב דב יצחק ר ק רר שדכידוע

 כשנח שד נמצא רתו כפט ם שמוג כן זקן שד נאמר אם וגם וקנחו( )לעתלמדינתו

 כעל ע ז מדאשקוב שבח ר דר בן וסף דר ק רר כן וכמו שנם ר כן ילד רתק

 ר רר ק דר אצל ומח"כ א זי ט דבעש ם מקודם ר שבח ר דר ו אב אשרדם'דור

 נזמן אז תחם ואיך דכעש"ט אחר שלהר כדוד זד ורר וסף דר"ח כע וזרו ע זדובער
 רקדוס כגלגול ור עוד נולר לא או קטן ילד כדיותו רפסק על ר( חק )כשנת טדבעש

 ממש נעורה ניס דשמועד כפ שד נא מדאל "ע 1 דן ר ב משד דר רר"קוכן

 בזד( מתו חת )כמו נא דאל נק רכ עדין אז ר לא אגל "ע , ט רבעש ע דכ דימהלה

 נודא פסק על לחתום רצו ל" זי"ע ט רבעש תלמידי נ יזק גדול אס לומד תנן איךוגס

 )נשנה ד אול אשד יחתום ר רצע תרו רם על פקר אשד דמכהב דברי אמת אסכזד

 רק ם רפשוט בדברים לדאריך צ וא יחתום כחבם קטן ונער לד כ נ אזתק"ד(

 1 ע לדכההם כדי כע"ד מעש ודוא רכר לכל רם דמאמ דפתאים מלבותלדוציא



 שפיריןשגרוששסי
 ולתורתו לכדו לד מלת ם דצדיק כמעש ן לדצ"מ שצריכתן כסר ת דאמתדאסצגר
עבודתו

 ט רבעש בת ד ע אדיל קת מרצד אגרת ג( נ )בדף שם ש מ ן אצ לדוגמאובן
 זעבען בז זעקם שער פין ער פלעג ן שט אוף שם וב כקודש מתרלוכוח1 ע זלקרוש

 דם )כמובא שרוח ומנדגות ש כ ר צויאת בס רוש כפ כ ררי משחומם תברלת לעב

 כנודע ע ז דנעוא"ס ד' הלט מגריל נכתב שדוא בסוסו( ם אמו קזט' ל א בתג עידולז
 ס ענג ס בא רחמד הת זר לאחר ב' רחמר רנץ קורם לדתפלל ודזדיר שנדג ומדנרגות
 ק לדד ח או על אבררס אשל )וכס ש עה לעלות רתפלד ט ומעכב סדסוככ

 דזמן ם לרקד "ז ע ן שצריכ ון כ דלכר עפ ופלפל נ ג זר דכיא ע דמבוטשאטש
 על דשמש בגר 1 או ו שעד ץ רק בימות ורלא ש( י ע רחמד רנץ קודם לדתפלל קקזח

 קודם דתמלל ואיך ומחי רשמש ודח כבד אודר( 4 גער )ז ד בסעד כי שעוח ג זדדארץ

 יפגר וגם כש"ע כמבואר מקודם ע א לרכין צריך ד ד מס ד בשעד קם אם דחמרדנץ
 דטכלר ומן בחירוף ונמצא ום ככל טבל דקרוש ס דבעש כ שם ג תם ובו ו ידךטול

 אלו בכל שלט פן ז ד כ ברדר נראד כלל דרך רתפלד קודם וט ר רבע כבר עכרכ
 )דוא ט כדכעש ]לדנריל[ שמתנדג לזמר מקחו לדשביה צבוע ט רע רצר אזלדמכתבים

 כ ע ץ כק גם ך שעד עד דרכד שן ל ארב דרכו וכאשר נו( בזמנ לו בחר אשר רבואו
 נגד כחשו דמר ם יאמחי ע ד ט דבעש מתלמידי דראשונים דספרים אבל כן ומ ףז
 דדו כל כד סם אפ תסמכו לבל דשמרז י ודע אח ב ע כגז יענו דמזיפן( )של ופג
 רקרוורם 1 ר ותלם "ע ו ט דכעש ק אא נו רב וזבוח וף בז ס דרשוד דאלו ס רמכתבעל
  דמשיח מלך של לאורך ידו על ונזכר ס וכס כשח נו ומפעל ערמנו בכל נו עלגן
 כב" אתובב

 עברי אהד לנו דביא ראו ודנד לבא ממררת רשני דולכם מיצרות שדראשונדועד
 תחת ד אפ ו, צ לאבל לשוס ק יצח ר פא ס שמו קרא דב בנו לצחק ( )א"ממזרה

 צחוק גם לס קו דע אשר משיר כתכל נו נ ע השכו אלד ועל לבנו רור זד על רפא
 טשוב ד מז א מדדי ק רר ותולרתז שמו על קראו אשר ע 1 ק צר ולאותו לסעשר
 מספרי ס דגרוע ספרים שארי ככל בו שנמצא ודדכ"שות דגוזמזת רוב ומלבד רזצללר
 סרר שריבד איך ל דג הד"ק בשם מספר מוזר באופן ותר כ ודו ועוד ל רנ ודרכםתולדוה

 ברור זמנו צדיק בל )אשר מרימנוב ע ר מענדל ר ר ם אלק ש א רקדוש נו רב על 1ח
 ו לפג עומד ד ח ד אם כ ל( ור רא צ א ורמפורסם ולזכרו לשלו 1 מפג רעדוויער

 וח"ו דדכרים בשמוע לקרוע שצריבק )מר עוד וכייצא וכו וכיראד מד באכדכנער

 בעל רמפורסס דקרוש על סרר דיבר אשו ועוד ל( ז צדיק אותו מפ שיצאו נםלדאמ
 זראף גו כים כס נדפם רואות שכך לעינים אף בוז בדברי זי"ע מלך ומקדש מלךכסא
 שברפס ער"ח ם על שדרעיש ש מ וכן ל כנ רכריו ועל בזכיו על לשרפו דלזדקונ
 ודלא דדומש על כדפוס לחבר ראף אינו תר ואוצד"ח( רכרכד כל ר )ריסנו ררומש בסב
 וכן דיסתי( ) כדסכמתו וחומש על שם ונדמם גדולד רסכמד ו על נחן כעצמו ל זדוא
 דד-ק תלמידי מגדולי פר"ק ששמעת ממר ניגדו תרף ס מילי דנ כיוצא וכדנדכדנד

 ת"ח בזיון רק דצ"ל ק לדד פאר יד בקונ לו עשד )ולא לדפך לזצ
 בשם סרוקי בוקי )ולחלות דלכד בדגר לפגוע עצמו שתקע מר ר לרע כויובאת

 ח"ע( )ם אי"ה בטוש"ע ע"ש הסר כערב דבכוריס לדתענות שאין ז"ל( צדיקאותו
 סופר דכא מדעחא )ר"ל לדתענ"ג זצ"ל ם ס דוא כע"פ לרתענות צריכיםשדככוךים



שסג שפיריןאגרות

רפא
 יעד מונקאט,ו ב חרפ יתרו ד דב

 קודמת ויראתו חורב בחוקי עומק וצורב חכם דגאץ -רנכבוד
 הכהן פגשה שסריי ד סו כתיבתו תמי מב כנראד,חכמתו

 וי  היאד"ער
 כמר עיני 'מראך ודי במועדו כדן סראד קיכורו מכתבו הניעני םשובט
 צד מבי מרדותי רוב מפני אזום יפר "דעה כדן תי רא נו טוניםרבדים
 תשרכד דרכי בע' ע וי ק דגה ר מאאמו טדרד חיבור כמד בדדפסתובעסקי

 4י תר ד זאת ת בעד בחיבורי וגם ן הי ש אנ י ע הדפסתם כעתובהגדותם
 שומח הנני ו'עוסתו חן ח ותש תודה ברוב בתשיבד באתי ,עתדבאיחר
 מוקירו ת בעה שרדפמתי וש14ם רייס אותסיבורי

 שפירגד אביעזרחיים
רטב

 א קן מוגקאטש ו תרצ ן מק ג דב
 א שייט וכן נ דדככור

 מידי 1כ4 עות יש כנזר יתנוססו דאר דנדים מי 1 חנזכד יברכת ם כסש
 ב נצנ וביאתדמימב

 תמורתו 4'ט,וח ביקש ואשר פ"י זצ רגאו, אביו דמר ספרורניעני
 ע" ז41ת כ'4 כשיצא איע מייד ד עי שתם אות ס ונפרם בעדי נו בזרמח

 כזלד דתורד 3ל על לעצזד נלומד ר " לעקוד ם כול כאלו תומכות ובדבר ( ובו גוד
 רפוסקס כל כנגר דיא ורכל ריק דגרי נ ופשוט כ זז ס ט שדוא רכל על,וסר
 ע )פ רושלם מד וסקורן סדאשת

 ג~
 נכור דדי טשום פ נע חמץ גם אכל לא דרב

 בערג מצד לאבול יוכל שלא וכיי יום נאותו להתענג ן צריכ אדרבא דלו רמחנרולד
 דעת על זאת עלד לא א5 כי ופשוט לראריך צ וא פ ע וט כ יתעע ס לרבע וקלתמ"ק
 מחסת ות לד גול דגנזד שדי דג0 גע"פ דג-ל רצדיק דחענר לא ואם ז"ל צדיקאותו

 מס ום ס עשר וגם בו כל גשם מ דר ש כמ ע א פרד וארל עבודתו ערוגחולשתו
 ג ביום א פ שאמר כשמו שט ש מ גס פ בע ראלו רחלושים כדורות שנרדגםכמו
 לא וגו חכטד כחי כ וס נ נספר"ע ל מחר נ ואח כינו נח ד דסדד ל גל כרפסת
 גמלות גדול שדי דצדיק מם זד יצא ולא וכלל כלל דגק רקאמף מד וכותבירע

 ככיב קילס ללוקק רזכט עולם מחחים. סכל יצ""מ דובנסתרות

 ח( תרץ )לונרון ת מרד כדן מרפד כס גלפםא(

 על פלפזל'ס עם זשניזמ דלנזת "י קאונטעדל סרז'כ ד לדגטו מדדכ ט"טרא(
 ת תרצ )כולגור לכנו שגת מלאכות טל



 ששיריןאגרותשסד
 י כעד חשובים דספרים סחיר א חבירה שיחת רק רב ובמחירדזדמנות

 רן ואיו "משטרת סדם איזה מהנמצאים ישיוח עוד יכויתי אשר בורינומח
 עם נ ח ק זזה תיקוני ט זח ו ד מדדורא תורה רברי ד זח נ ח א מנח תשן
 זי"ע ק רוד ר 'אאסו רכי

 ס וש,כט מקב'תד מיד "הודיענו גא דחבייד הניעו כברבמח

 וירא איעזרחיים
ר"ג

 יעא מארקהבאד כ חרפ אב ערת ג וםבה
 ד "יד 'טו"ר הרים טרום ן בבג ,סרים ל אור זרח ס הטצר ןב

 ג"'י הכהן מךדכי אהרן מרה רוח קר וסופר חכם המופיגהרבנ
 וברכת תודת ע להב טחץ ו 3000 ( % הסר תודה כרב לנכוןהנענ
 מרחלנו בעד תודת ל לסע חגו ם כתר ם אלפ השלשה בעד 1 צ הקהליאלופ
 ם כתרוהמאה

 ,ייירא איעזרחיים ח ב-נ ,מוכתם דרשי
רפד

 א יע מונקאטו ה תרפ ואדא נ ום הנ

 ם ם כ לוח ל ם טש ח 11 בת"ת ובק ף החר נ הה הרב קרתכבוד
 וכר ם תםכדרך

 תנבר החוצפא ך א יב מחלת בת אגיח זהו והגה קרתו"( לתרכובתהן
 ובהבערה ת תחת שאי עד ותקד ת תכל ,בי הטחץ בכח ט מ ב רבעש
 ופשום שטאמוסקווא לקהל ות לה ן ארטהאדאקם ם ירא הכלל מן יצאולחלק
 השוחט מת ששח ח"ו וקאשוי שלא ראראם ק רק הנאונש דבר ב,ה ם נכונב

 דקרלתכס והשחב ה כת על שב סור הא כ ממילא מובן ונם אסורהשלהם
 הוטרח בכבוד קרט רום ו יענה שלומו את וה אסר לא ואסרנא ססילאבטל
 בב"א עירס ובנין אנת בב עיניט ותחזינה דינו על ש"ט תקדש 1כראף

 שפיךא איעזךחיים ,מכבדו דו ,סדק וטובת, ת דיט'ד

 בירושלם המל"ח לא"י פלד ב ואח ממונקאטש דקדלד סזכיד שד0 ררבד דיא(
 תש"ז תמת 1 כ ב חוב קעיד

 לדיית לדפרד ורצו אחת כח יצאו ררבנוח נעקץ מחלוקת שמחמת אחת לעירא(
 שסאטוסקוואלקרל



שסה שפיריןאגרות

רצה
 א יע סוגקאטש ח תבר ב אט הוטב לם ק ועש הב

 רחומי רב בא דל בתוונא כ ת ד ר ק ד ד אהוב לכבוד סשובט
 רש ח 11 ה סוע כ תו הגדוע הרב 4א ועלת א הו א נהוראורב
 וברכה שלום וא'ה שייעסי שיסה נסע ה מן ת כש ז~שן שן מיא הדש קנקןהךנ
 פ עב מאהבה תשבה ב לחש תחקת אהבה ש ק אחר נמקד ק לשק
  ומטאלת השאי ועל מכתבתך המעט העת מסת לפ מה 1 י טנשיר
 בארוכה בא ם מעט פ( שבע תורח למדת שנמשית בענגה ה בר לכמאחז
 הקאתע או המעהע ב להש ק בש דסיתר פשש כ ב אש בקירח בא םשעם
 ומטמע ם וכס סבא ושבתא חרט מ ת ב כאן ן וא ש פלא א הטערמיתוך

 א אנצבב בב וב בק ושסחה נחת מתוך פ פא תראה בקרוב ז ש ס בתתכשר

 ע ואח ר באה דדשתךםד
 "טפירא אלעזרחקם

 ט שי הסקך אושת כב1 ה 4ך שב קצרה התשד את מיאת ככראם

 נטעך סיד י נא  תשלתה זיק החס שכשטמם

חנקי
רמך

 א יע מתקאטש ד תרף פנחם ד דב

 שחטא מוצה דנאץ הרב 'דיגככד

 לטרחץ א עם ט רבעי בשבוע בעהץ טמע דעי -- יקרתו יתשו סשוכט
 אפ,יר יהי אם גאכקירר על  שבועות ג  ועחרי  דרושים  בפקורתפישייאדא(

  ליאכימשטראל או  )בעפירייך(לבארגאסטיין

 ח שב סי עמ-שא(

 טם וברמצרן ב חות רי"ר סי עמ"שב(

 אח וכרך בם אלד ר את ועכרתם ער"כ שם מד ם משפט פ ברם בחסארח ץ עא(

 עבודתנו בפרט רנדצד ח תכל ענין כ ל מקרבך מחלד ודסדוהי מימיך ואתלחמן
 רארץ קצות ככל ר כעור ומפורדים דמפתריס דווקנת ויעקץ לדעלאות דוד ד"קכנלפת

 ע ד דכעש"ט רבינו כשם רוע וב 1 אל רשיכים דנציצות נ לנרו לכ"א שנחוץ מרוכפי
 שישחד כדי כרסאות מאות כמד דדרך קפיצת ע" מתלמידיו א אברך עמו ס"אשלקח

 נפשו לחלק ם קץיכ שדמד קוט אשר "יציצות ושיעלך עלידס ויברך כשרר כאר משסד

 מ לרתגורר דלז ראנרך צתך דד שחל"כ שלח נעגלד דדרך קפיצת ע" עמו מיד)וחזר



 שפיריןאגרופןוסו
 צ ד רב רק ם שנ ששר יותר זר א ב 'שום דוראר התרת נותןאיננ

 יענד ואלו ן דוס גי עמ' ש' דוד מ ן דנא ררב ונפרט ידראוי בזדניתנים
בזר

 יען קשר דבר דוא רפד דממנחייס בבית וביהר ועשיית ראד ברוישמש
 )בעי ע זי ק דגר ר אאזמו תקנת ושנד י /מרר רחזרתי שנים שיש כסוזר
 דשוחפים זוית קב'ד ' שיש מי גם בכאן ם ישח שיא ק אברפד שיסר(שם

 בפראקצי,ן ,שמש רחיסידים כ4 יא 4א מם ק דפרדקבועים
 רתורד בכבוד מכבדו מ ידידישוודננ

 שחרא א"עזרחיים

רטן
 יעא סנקאטש תר, מקן בבה

 החריף ג דה חביבי 4ידיד ס זצוכמ נדרה טפיע נו ע" אורךביס
 דיו דור כנעוה ה ם וב זוח 'ם בים איצרובקי

 טשימפא" קאבד
 ח ש בס דת מל שכא סלא בברכת בס אש י וברך ,קחתנרך

 גקרג אי אר ן 'בג מזבח שראי תפארת 'צב ד" ש עודו הש ט וש'או
 ומכד סלם וראי בכי ט בב ם יסעש יחופה 'תורד תדלו זכה 1 ט מכ
 עקם קץית

 ד"א האר דע מיתק לארץ עדשמא שתת דלהטח שנ שושן נמיודע
 ח ו ל וטודע ש* צוצ" ד לחקן כד שם הכרךהשחד

 ק רי בעל תו חס צדו כ בעי"ר מד עד 1ז אחה אשראן רמס קתל
 כות ס מסבב  ון ת א ך דגד נדח ממס ידח לבל ש ח מחשבות ורחושם סאמת

 ס אלפ לדרנד יד ע רנ מר זמן ועמד לדתעככ מרחק לארז לרפואי למרחצאות סשמסע
 ן דנצוצ שם נעלו ז ועי מעשר ואנעז' דים חס א ר ו ח דת דרב ובהונם שראלמ

 נענץ ש מ רארץ כנפוח מארבע ובו מדר נכונת ח גפע ן )וע גנז לדם פדשיכ
  דש שרזכדו מ אמנם קצת( דענין ן ותג דארץ נקצף שונות ממדינות דגצוצץדעלאות

 מאכל לחוך לו ס כ שש ן דנצוצ כיתו לתוך לו חמין ודעכודר דתורר על כמנוחות שבל
ומשתדו

 נו-
 אז( בראו רנצוצץ והיקון רור ובב בם אלק ד את ועברתם ש וז שיעלם

 )חולא מקרבך מחלד רותי ודם חיך( בב וחשתד שתאכל ,מד מימיך ואת לחמך אתוברך
 ל ר דמחלד בסיבת למרחצאות למרחקים לנסוע דקשד דגגרא בטלטל לטלטלתצטרך

 כגי תך( בב זאת תתקןרק
 רראשונר רעולם מלחמת בתוך נכחכ רלז ומכתב ס"ד כס ש עםא(



שסו שפיריןאגרות

 4אב רגדת כבר דגר סכתו ן מב דירתו בדבר עצתי א4 שואשר

 כעת קה"ת מצב ש ומ דגניו יתחזק ם דדכר ברככי ו,א י ג ריקדידידינו
 יי דבים מאן עז-1 דף ס זב ' מיואחז צחיח ד ע דעוים מ*צת יוצדקדנד
 כאשר 4מ יצ ד יותר ביש שם כי ראד 1 אחריתא 'מתא 'ך ' מתאבדאי
- דרכו ,פי איש "רך יפי ם אחר גמקוסות ם אחר צרותיראך  4 נים אז 

 קדירות גם כזאת בעת כי אוסר די- ד 4כת כן בו ירק ארוחתבמקומו
 אנד ,אקא ,נסע חפו דוא תכ"תאמן ומאיזי דרך זד א עי אד, 4א כ " ר" נחרבו כמעט תר נדויותדדשיבית

 יכו,מ נ ושנות מ מ יארז ד כ"י ך ומדאר גת "ין טרדות רבו זח
 ברחמים המשיח מלך ש' די " דירן בורדרד תתזנר וגננ ם ובנעץ בבס
ובם

 בא-ב- ם שתידי
 שפירא אלעירחיים

רמח
 עא סתקאטים תרצד 4מנ כ טדרד "ם קיק יםכר
 אש וראם מופילם טעים ראיים ועירס אפפם ריקרםכבד

 עלטם חוסם דקק ט אקר מרעוכפי

 טמדעת רגמם ש4 דרבד ם טכתב תכ-ך וגס ושא"תבס קרתכםיתשו

 יעשות שיכם דפראתחארקם ידקד' אישר יאמיר - ,ם ד כשביעס'אץאקי
 סדרב דטקף'מיס )שמאטזמעח רכם , קטת נפ י יאקר ע4 חדשד רהבה

 ן א רצר שופטים  ישךם אותם שם % דמרא- "י נשתוממתי,דממש'ד
 ודקדקת דקאנצ"י בעמם מ טדע וד"א רוק קארפ )5 בסדעתע,גלעד
 בחר וי ברא ו'א י בד 'א ימדעתימ התחברי כה שום 'דם אץארסה
אותם

 צכץנתם( ) רתם אם אשר ר ד בע ועמותמתם 'בם צדקת ידעם נראך
 )פ גמדעתימ ארטד נץעצ"ח שיסדנ גת בכ' ,ט ידד כסירתם'בטד

 עתד נס ק רביד 4לר ומקטרג ג-ד ת ומם ערד דמד חסיא(קאר"
 י בדקאנצ' מגשיע דפרתץ מע-ם אשר דיוגד סעי ובפרט 'רעד דםמעש
 אבי כתותם ושארי רציפים אק פוע' עם מד והתחברו רום קארפ פקי
 דסמש,ד עפ נם כוחנ יתחזק ובודאי בעדז יפר כוחג בודאי ק תור יעפ
 'האריך כדאי ואין הנורע שבחם ממקצת דיא זאת שקר 'שון ארגיעהועד
 בטירות ע 'טדינת 'כועב דרבמם דעיזו איך יסיפר כ מן יא 4א באסתאב'
 דחוצפד וזהו דטד'נתיט א ן4'מ זכו דגאומם ם דרבנ ינגד ביתי מוריםוא

 אפי שוד מ א בזד שהדס סיר ודא ר ב"דד מאד ימני אשר תא דסשדעוקבתא



 ששיריןאגרותשסח
 ם ואפדת קדמותם ,תקן ס,איאק ,רבם 4דם די ייותר - דאימ'קכאיסר
 קד"ית בכי גם ,ם בכי מעשים הדבר בנף באמת דנת כי - במדינתם דבעו

 וידו פראווהאריס שנישד " ר וסח'וקת ת מסיר עח נתדוד לאשרונדרות
 רמיסדים דקד' ש' )שטאטומען( דתקמת עפי רות כח עושים זארץםהפראוו

 ק דגר ר אאטו בזמן בישרא" ואם עיר רנו בע בן די וגם נו ורכותמאבותיה
 סגוזיי עוד זנן תשזבד( דדדכי )ש4 מורד כסודו ומי ראשינו ע4 נרו בדיד עז.

 זרעתידרור
 ן א ט וש יא הקבוע דגר שהוא בעדתם ד ואב רב יבחור כ אטתוהן
 אבל ל כנ תקנות עפ הנבחר ס לאקרו רק לנחור ום ואר לחפראץרשות

 עשן בצבת וצבת אחר ן בעג אפשר שא דבר הוא ל כנ האקרו"טיתחור
 פירם יפצה אשר "כד יא כנגד והאוסרים בקדקדו מח 'ו שיש מ. יכ4כמובן
 1'השהרר ט גת בסד קודש עם ראש עי יפסזע רצונם אשר רוח ורעותהבל

 תנו בצק זה נם ל כנ כח שום ,דם ן א ובעה ותהם ים וסח נו עלויהתנפי
 בעה תעופתם תעלה לא כ עצפ

 ב ב ש אם בב שועה משסוע שחום מבשר ב ב אשמעושוכפזם
 שפירא איעזךחיים התורה בכח באסתהכותב

 רי וטענתם רות דנח ד ע דקדלר לראש שדתנגדו אחת בת או ד ל רנ כמקוםא(
 חצר ולא ך לרב נקוכלזא ונאו ם פרט ועוד מרעכם דשט דם מאוש מכמרשלקחו
 שיזרקקו דסמוך קבוע ד כ בתור דינו ח לב גי רב דרשר רבות דפצרות ואחרלדתערכ
 זו רזמנר לרקרל ושלח ולכקשתסלאס

 ודגלילוח מונקאסש ארטד דק"ק צדק דיןבית
 א יע מונקאטונ ק לפ ת"צ-ד למכ"* כ צ חוך ועש-קנ"ר
 יצ"ו תוסט דק"ק ראקרו-ט ד עם ראש דקצעים ראלופיטטבור

 גליק גדל ר סו דים יחס ם ד רוג מ לפו באו דן ד עם לראש כמשפט סאחדשר
 כררשאת נ פליקומאן רושע ד ומו י ז ש פ רושע ד זמו נ" סעזאל אלטר ד ומגנ"

 - לרם דנעשר על ק לדתור אחכם לדזמק יע"א חוסם רק דקרלתכט סגולר יחידיכמד
 ע מג מ שא לס ולחת דקרל דת לבח ממרעכט דשט מרס לקתח עול - מאמרםלפ

 אנחנו ויפ מזם דור דדבר נתיצת מחמת לכן רכע"ל א ום על רוגכלד שדכחה-דומחמח
 תעמדו למען - לדתור-ק עמדם שתנואו זד ק מוצש על דסמוך ד ב בהודאתכם
 בעזדשי"ת רבם ב רשלום לתתך ככד רר דנח קודם ק לדהורעמדם

 ל דו ום ה באעי זוע
 סופר חיים ווייס מנחם זאלצער סגדן זאג מאיר שליסעלדור

 ועוד מאחם שלקחו רשסימרעכט ר לרחז דקדל ס שמחויב פסקם או רוצ צרבד
 זחקהמו ורכחידוח דור וכן מד זען על רות רבח תרוחו דמערריס לטובתדנחות

 לדקדלד אקרו"ט ונבחרוכמוערם



שסם  שמיריןאגרות
רסס

 א ע מתקאטש ד תרצ דברו ח4 לא לם ק סוצש הב

 ס שובט חיט ק דק מהליו כפ ש א ם ב מ ם ראש ם קר הכבי

 הנ שי סטראות בל אבנ ודדפסת בת כת לפג הובא הן קרתםלתשו
 "רקן אז ע" תעגרו ואם הרב רת בה לעשות *כם אטר כ בם מדרכנם
 האמה * בעג ראת לא אם רלאשר ובטטת אסים חצ מקיםעתה
 זמום אטת סדות 4כל ודוע נט כ %פלפל כדא אע האלו חרבנם עםינה
 א על רק ועדתו קרח הה ד4א יי ד" כ חיק( )בפ נאסר ועזשלדם
 לק כ אשר )באומארטי א פ ש%  קאלג ק  הבאבי זננבד והד הס הואתטהת

 ים ן א ה ב כ דע 4א או ושכת נתכם המד ג הה 1 מ לשסק רם ומהחטט
 הם ורבב יסיאחאק בתוכם( ושסט רש קארפ )פ ט גת בטד .טת ששום

 מב כם אח ן ב שסט בלח א לצד רק וכתבו שדם שפרט שלהם א-קאמל

 אח"ם שכתב ל ו קאלונ ץ דנאכד דברי ואלדא(

 תרצד מגח טוס לס נ ום קאלוב פרבר

 ח קכש ותץוחסרבנש וכק חרף דנאל ררב נידי ארוב בור ל סעלוב

 א יע אומוואר ק דק ד ראכ פ"א של ירושעמור

 י על נששממי משם נחש ת רא אחר סר באת רר נ תיתן בכי שאחד
 ממתק"טש ץ מבד ראת כאשר וכעת כרכם אותו ם לדדפ כתב נחת לא ארכ

 עכאף בערמר בא דשלחאשרמאצל שד ראת ענק באמן רמשלטאשככר
 ח כתבי לאשאג

 1לחןאסי
 ץממתקאטש מנר ראת אחי עתד אכל רמי על

 שראת אחד נאי זעתר וסמסלק' כדלק רמר דלא שכחכת מר כל מבטאר

 כסא על ם מ שיאויך מז"ט כבדבת אוחו מברך דע כחוטט לרב אותו בדרו תשמעב

 למעלך מנדל מעלך מעלר עלד ש יעתו מס ד ל זצ ס רקרוש אבותיו חכותממלכהו

 ידאד תורר כרב על חוסם קרל ערהו את דינדל שראל כ נרול ד ר 1 ועבודד רתוררעל
 ונתת שלוםמתוך

 ועריה ק צ כנחמת לראות ונזכר ץרמ רום 1 ומבכדו נאדבר רוש"תוידו
 אברפק-ק"( כלאאמודר"א מנחםרק

 ברעזנא ק אבד כדודא אנרדם ר מו רנאון בן רי דנ"ל נרורא מגחם רנמו"ר4(

 כות רל ום דש-ם ות סוג על רמנ פר כעדמ"ס ס מפחד אברדם אזבל בעל לדרעק21כד

 הרל"ד( איר ח כ )נמטר טאש איד"ק סג"ל פ=ש השולם מוד"ר צ דד של וחתהעולס

 ושדרכמם נרולר קיבר לו ד ד כקאלוב שנר ל"ו ו"ח"כ שנד כ כטאש אב"דיי
 כאד מסר מאתו תדפס תרת"ץ אב מנחס ח שנד ו ע כן נסטר באונגארקדחשובים

 ת עדמנחם



 שפיריןאגרותשע
 ן שא רוע הנד דעימא ם רבנ כתירת ר יהור מתם באו אזי ואם םהצדד
 ואשר עמדם[ גב חתמת אנ ~אשר דפהק והבדצ כ-ם בד סעשדאחר
 עד כדבר נ ע זמנם חמן הלדדם משג וטעט לכאן ובאו הם גי קבייוהמה
 ך ת ם האנש מאש והוספתם צ כד הפסק מתם ק ואתם הפסק עאאשר

 ם כול ו בתקפו ם האקרו כ וא ק דתו בהפסק שתג שנאמר כפהאקרךט
 אחכ שט יהמ ה" אי ואם חתיה עפ מפרע באץ הרב דת כחלעעות

 יעעאןבד אבי התךה עפ דב כח בדצ עג בשו התאהלמותעד
 כגל הכהרה קודם התורה עפ ימחות הגלהרכנם

 שופטט כ ש האלו ם מ וב בם בשער שפטו ושיש דמשפטואסח
 פ דיכם בב 1(%יה שועה ב *ה כסתח וועצמ דכבראשו

 יטפירא אלעזרחיים

 עא מקאטש תרדה מחת =נ ב יום ארבה
 ה סוע המשם ערומי המפיסם הטין הרב ב חב דהנ יכמר םשעם
 נריטואיד יחרשע מחה ובו ן וחם ה שלשית ורה שנדיסעח
 נאויה שנת טונה ושנה ם ח חותם ם גח חוסם"( ק אבדק א םשל

 בב ב בוישמח

 וצא הלגלד ן שא הרצון ם. האיו ס ם ה והנה מכתבו קרת עםהנ
 סור מא ,ט ולהפר מזה נדגל צות נח לך ן א אך גדול להכרח זולתבקולססו
 נגד רגם נע הטחד כלוטד מד,שוחמ יבפרט פות ימר יות כנב חוץשחוס
 מצוה האלה ם בים שגם א'( ק ,ם ג תר ס" א בסג מבואר וכבר ו ה גהדר

 הנרפס פלסתר כתכ בראות רוח קתנ והצ רו סתחת 4ה גז יהוציאלשפוט
 וקהל כחדר'ג ננד כאלו בוו בדבר השה ככותבות ע גת מסד שלא םסרבנ
 ררם אט כ רכם לע כבר שכתבתי כסו סופר כ אוטן יא אשר 1 יצחוסם

 כ וכבר כוה סחר באופן שילך האמנת לא וט לחד דתו כסס ,נכוה)שכוונתו(
 עירותם ופסול קרוב מהם א בנמצא הטעם הדור פאר בשרת דיחרסב"ם
 ע"כ כאלו בדרכים לילך וטכיט"כ וגר בהתחברך כהוום בם ד אובטילה
 הסובא הבשר כ מורא מא לאפרווטא צות הנה ם עב ב אש האוסר רתכקצ

 נדג"ד( ""ט ס )עס"ש נ"ל 'וסף אברדט לדגמז"ד בןא(
 וחחי

 יתשאל ל רימז
 מאועוושר בי-ר ראש ר מקודם ( א כדגה מ"ב סי ש )עמ רעש אבקק ל זפאזעט
 לארד"מ דגיע ם טלטול ואחר רקדלד לחה"מ עד כר יש שם נרג תוסס ק ארד בזאח
 1 שטר ידהשע חסר שו-ת ד-ח ורדפימ בברוקלק רחוסט ס דא ערת קרל בידמ"רויסד

 תשב"טאב



שעא ששיריןאברות

 דכים זנם חש: פה וסר 4ה כנב הוא רכם בע רני דת מנח וכן מורו אנגד
 נעםויהטומע
 ד יב רוסס( ק )פ במדנתנו בגיעד ן א הצר ת יד ם צווח אשר דוע
 וחב( יה וכי זד גם א וזבי א בזבי קא ד. רכו ואם רע וקבועדססוך

 גו ב א, ס הנבחר ס נ הד להשתוות כין יא אם רחסש או ש רש"אודות
 בה בם עי רומם( ק )פ צנו נו נח דמך א דקאגצל וסד ס כבר בעה ה נו'ב
 תם נו נת דמד רמרכז נראי ם העומד ם דרבנ ואז מפראג הנמשיהככח
 ורה אשר ככס התורד ככח כתיקפו ג כהד הגה אז ועד החמש אודשיש
 יכב

 זבוכד ם ה וחזתס ס שז:מ ברוב ואחתום אקצר ם מ ד קרושתומחסת

 טובה יבשנר ב אגצבוב

 שפירכס איעזרחיים בשבר ה יגש דוי

 אז נדפס אשר רדחלטר ל וו ר ק דפ דקאנצילי עד"ז רנו כ יאחב(

 1 תצ אחראראד 1 רתרצ וישם ד דכ

 ו ד תוסט ק דק ט שקרו לכבוד סשובט

 ועד פת מאס דחלטר חוכן 1 ד ד מעב לפג ש לרג כזד אגחגו ם מתכבד טאחדשר

 ו תצ חוסט ק כק ררכגות כרכר 1 דתדצ וישכ ג ום ל מאורררכרם
 ראש ת רסרכז דלשכד מצד א ט של ובו ם וגאוג ררכרם עז הופ פר ראםעל
 נ ו-ס דק א צחק ודר דלשכד מנדל נ פשגרתד ירושע ם ת מורללשכד
 כדכא מלך אל וסף ד מז רגאץ דרך ררכנם מחו נכחך זו פד אס כראש לדשםדסוכר
 אחראראד ק דק אב"ד א טשל

 'שדאל ,טלמד ד מו רגאץ דרב את וכקש דאסיפר את פתם בראש ושב ר רגאץדרכ

 רפרט את שקימו דלשכד ראש שאשעתער צב ר ן ואח סעלש דקק אבד ןקל
 מכף דומו אשר דפסקם דבר את לבקר שלא למטך י שם דונם דתך -כל

 עפ ם דפסק את ם ירשל ליש ח "גסן רשתיות ק ו תצ וסט ק כק כ"ר
 רדת רסכד אשר ם אח למלחמת קץ ,שץ דשלס למק קרתח

 ק"
 תר ר אשר

 דקחש דחי סוור לבש ם דתם ועד קטל מט ם ךרא רקדלות נע ,תפארתלילד
 דעתו חוד כ וע רוס כפאדק"רפ ירט דקדלות בדק את רלבוק רסוטמד עללעמוד
 מטר ככתוב חוסם ק ק ויכוח בדבבי לרתליס תוררדעת

 ראש לרם לכחי חוסט כקרל רשמת לכת ד כ שק עפ וקדת ש ש רם אמתא(
 ריב את לא זאת למשוו לבחור א ש" דתיה עפ" דרבמם ר% ועתו חוד עכס דב

 לקחו "שר מ"לו לבחור א א תם מפאפא " ט של גוואלד גר "זק' יעקב סו"-רגאץ
 מד וגם דשם אב-ד א ט של גיימואלד רושע ר מו רשען ב ד עד זיבות ברכףחבל

 דנררש דשלום חב" ילא מדץ רק תסבב כגאת שבחרד מפג חוסטקרל
 דאער וץ דודראש אכ כןררב רחים בללכם בעננם דעות חלוק תתדוד יבב(



 שפיריןאגרותשעב
רקח

 א ע מונקאסש א תרצ לסב כ ד הב

 שלום ה סו רוח קר ו א ר ובקי ף החר הרב ר ק ד ד 1 אחוכבוד
 סטי שובט ו ה פחיאק ד4 אבן

 לב ככל וברכת לחש תפלה ואב נפשו בעגמת י וצר מכתבו עגחג
 מתוך 1*ר"א בתורה להטת וכל ו עולם ועד ומעתה ב ב עכז בכי חשיצל

 בכשאר מכרעת ד אב ררב דעת אזי כנד דע לא ל רנ ם שנפסק מאחר שמדיד
 קום כן ורד וכאשר קדושותקדלוח
 לשאול דכח לדם יש ל דג דכת מאנש לכמר ל רנ ם מדפסק טזכרר שלא מאחרג(
 שר רבר' שמרצ טרם לדחליל רצד לא דרכניס ועד וגם ד ב רראש דת כחולבקש

 דלשכר תקית עפ כס גער שידעם ר ב רדץ יחתוך זד בדבר שרק דוחלט כ עדצדדים
 צידים רשנ עצמם לבן נס ב תסשרו לא כאם תדמרכז
 על שבי אשר נ"ע ם ק רצד ס וגאונ מ כב בתוקסו נשאר חוץ שחיסר איסורד(
 וט מד שמד שחט אשר ב ודשו וטרמד כיבלר מקדם סורו כא חומס ק בק ררבנהתכסא

 שתיטתו כ ע דקדלר אח וגוזל דרבים את הוא מכשיל ד אב דרב רשות כלורלאד
 פד וטת כיבלר לעולםאסורר
 "ס דגר כרססקימ נספק כבר כאשר מדקרלד לרפרד ממלנד לשום רשות ןא
 עלידם יכדר רוס מפאדקארס דרבנים כל בתמיכת ם דרבנ ועד אזי לזר מסרכיםעמרו
 ע ג רנאונים בספרי רמבואר סוררא

 חבל לקחו אשר א ט של ם דגאוג ס יודדכנ דחזקר תקותו בזד ע מב דרברמויר
 דנ"ל רכרים רואם אחרי בודאי ורחירו אסרו שמאל או מין וגטו ל רנ ריבנרכר'

 כישראל ושלום שמיס כבוד לדרכות מדברידם יחזרו כודא דדלכר י עפדנאמר'ם
 ראב

 חעיא סעליש ר אב ת קליין ישראלשלסר
 כל הפרטי מי מק ח שענבערגערצבי

 ם דרבן רעדכשם
 רתרדית דידדות וכשט דמרכדמ דלשכר כשט 1 די מע"נ את אגחטמבקשים זי פד אס ביאש ח"כ אוזדאראר ק רק ד אכ עדנא אלימלךיוסף

 אתי דתורר עפץ דנאמרים ט"מ של ם רצדיק רנאורם דרברמ גדולינו לדברי לב מושיש
 תכרך שמו למען כקדלהס שלום גם ישים כפרומי שלום ודשם רלשכר של ומחןס12א
 1 אם דתחיח ךדדוח רחורד כבודמסען

 דמרכז-ה רלשכר כשם כבוד ברגש דדוכשח
 שריעד רססןעוול ' ח זויינו אאריקיצחק

 דלשברראשדמזכיר

 נ לרדפ דתח"ל דמלחמד קורס תלן שלמר ריעות בעל לדנאת )נכד זעגטא ר "לא(



שעי שפיריןאגרות
 ובודא 1 לפג ק( )פה המדיבר העסק ן שא ם רוא אע וכאשר ונחתהרטנה
 לטובה ערב אז המרובר בקהלה שנתמנה טובה בשורה אשמע אם לבשמח
 הש יעזורכה

 ם מ ד כל דושתרט דוהננ

 שמירא אלעזרחייט

 נפר
 א ע סתקאטש א תרצ אטל סו ליק ו לום שרבה

 טחם שח שידם טוה 17 וש סב ההג נ דכבי

 א חלק מהא בשות הארכת כ 'כתההנם ממכס והב מכתבוהנענ

 היו כסף אלהי האיסור חוסר בטדי ו[]ס
 עי לט ד כ ר לכת ד מעג ם שנת או שנה נעדאלם יקבל שלאאמנם

 ספג ר ,הת י ז ם הפוסק ט רבות וטרחו וכרכרו ם ח מכר אט בעצמופרס
 רוע טמן לקבי רצד לא אם אבי צו ח ת של הפרנסה "וסר הדחקשעת
 כנוד למען כב ם ולרחם ויחסד לחן תנהו 1 חרו צל 1 עזרהו יחש טובטדא
 ותורתו תשבע

 בארבה ם דושתו ד ב ב יבעה ו נאולחךטנת

 זטפירפפ יתעזרחיים

רנבב
 עא מב יצב מתתן אכה

 הגללחרב

 וברכה מאהבה בתשובה והב ד-צוף לפדרן והמארקען מכתבוהגעג
 שסו למען צדק בסעג' גחהו 1 ם וירתם זלחעד לחן י הש יתנהגסדזכה

 ם ר ו לפובה בוסנה ק וש תלד חח וז ז זם ב ב בכ' ם בש ונתכשרוניטמע

 וברכה ע בב שזעה 1 והצלחה טיבה ופרנסה ככבודקרט

 באהבהדידושתו"ט
 שפירא איעזרחיים

 ד כלאגדתן דר בדיותו ז חמר וכשנח עפלם דכוי בשםמפר



שעד שפיריןאגרות

ק יא אכססמהאי תרצב מנא מז ה וםבר  

 ל הניהרב

 עפ מסב ם מ שב זד יבאן ]שבאת כעת ורק מכתבו קרתרגענ
 דשאה .רפאנ . הש יטעה שבקות ג או ב עי נאכיהר ע" ם ההפאפסדת
 סיא בברכת מאהבה תשובה להש.ט קצת נפנת ב[ כ ם השם מן מהשל
 דח עב ט ולמע ולחופה "תורה מ וש לאו הסיד בס נדל 1 ת הש עערסבא
 ס ושובט ם וכוח בב ב אגצב ב עד עד והרחבה נחתברוב

 1'השסע לשטיק ומצפה באהבהרדושתום
 שפירא איעזרחים

רנד
 עא אכססמהאי תרדנ ראה נבד

 הגללהר

 הו באסוטז אשקר יא כ דע לא הב תמהת "גה מכתבוהנענ
 לא כ וותר ם שנ עשר זה בעה אצי א ד ם סקו גדר כ שכתבת םסרדבר
 מראש א ישאלת אם זית אחרת משרה או רב בעד לא עד ישוםאכתש
 נאסרו בלבד ובו לק ס בכתב המגיע בשבח הסובה ה ד כ ב אש בודאהערה
 ב אש וכו מק .,יאלונ אם כ ברור ה א רע ובכן פלוג יא משום לכירק
 0אץ נ נע נ  הב כסדו אם נם באפשך ן א תו בעה ס ז עצבסד

 באהבה דדושתיטיע
 שפירא אלעזרחים

 אמיץ"מע 5לן,,"ןל
ן"שר ,8 - ,- ש-- סרא;שנוי; ג גע אצין גאו שם רוחצוגסק~ם ש  לי 5,4ש7 תיו מחושן רסקת השתך ען 

- 
 ננ2 , -ג

 ; 14= ;סעיטט ג גיר,~ע תגית אורןרוננתם

-  
 1-ל64 "

-גתי
 מניות שש גע שיאי סעקךסגיו

 וך4-
1 ך,4'-

 רנץנת שלכמוכחו



שעד שפיריןאגרות

רנה
 א ע מונקאמש צא ו פ ד הב

 ם המופלג ם החסיד ם ד חגג ם כ והחב ם קר ה נו דיר ש אנכבוד
 ד ס וש לא ס ומ ברציחה הע" ביך מהילו כ8 ש א םתחמד

 כם משאשת כבל בם אל " עעס ה ואתר אתרכב'

 וט קשש בת כלה הטסת בעד 0צץ; חת בשל ם קר ה ז הסוכ טמעהן
 מדתו קרת כ  המר ואשר לשבה הגע ן הסמא חסן "רקד המעהאשר
 הם מפ אשר תקףט נו רבות ת על "קדדש וכד ם צדד מכמה ב ששוא

 עי הבשת מסך ובטבעו ם "רושי ב ב ישלב מכר עד ם ח אטתטכותס
 כם נ בע נפשו מ קר ת האת מסע באיה ולנ"ע מחלתו עזר לבקש 1פג
 מצד אנ תם כערכה ן א אשר למצי ע ים כסותו אדם ול שלוחו ותלה

 קוסם עם הטס כל עי תא הקדשם אב"כ חכות ככד עלאבקשכם
 בב בב וכסם הטאל בבאת שראי לשועת ומכהמעשם

 צות במי זר י בכך דרכ ן א כ אם בצדקה המדבר ושבתכם ש דד
 החותם ם ושוכם גדרנא לא רא ק גברא ררא אדעתא ז עב בחצותמהרבות
בברכה

 ימפירא אלעזרחיים
רנו

 ע"א מתקאסש תרצא לסב ח כ ה וםבה

 לחשר בוערם טדע שה"ח יוחס ובק החרף הרב דדכבי
 ה"ו נך'טואלד אבשיל אשך ה מן לר ש ו הטיות ואש םחבור

 ס" קונם אונטזאד ק דק מומחה בשן
 ה על מספרו ם הנדפם ם הקונטרס ונב מכתבו קרת הגיענ האחדשת

 קש ב ואשר והברכות התפלות גם והלכות ם נ והד האומגות מוש כים לחס
 סדר אנ ואשר רמכמה טתן איננ אשר ה כת דע יא וב תמהנחסכסה
 ספר על גס מהמכסה א"ע מונע  והננ ג פי יא סיכום בעזהיי שזמר הנניבעדי

 אשר טעטש הכסה ם ח אט הס ספ אשר הגדיים ם "אחרת םהראשת

 זה עי לעבור אובי לא כ לא סם וטובן (אוז

 עע לשום קש ב"שר

 יהע-
 ותרת נ ותארג מוו בראש ס דפ 1 הערק

 ברכנ נ אם הרבה הסדה על ז הפר של נזה כחרט הטונים לרא*שהבכך

 אשר מטו כת"דמ1ועדמחו צ סי )עמ"ש שול א מדרם לדסק נסא(

 תשג מק נ ח של ם וש דמיתעכר



 ששיריןיפגרורנשעי
 וגם השגח כפ ע' בה חב א וה במפ ה( ע )ב4 הלז הגדולה בטצוההש
 .כ4 ס המגיהי כ' ד ע כאשך ח4ז כבושם נראה יא שיום אות בעה כורנוח

 והפיפול החיכה המלה מובן כטלא איה בש"ש משובץ ות יה םהגדו"
 ה כ ה וחמד ע ורב ש ישי גם הנעת יא " הנ 4רתואר ז עב זכוודאוסנות

 ש א רוש4מ תנא הא 4פנ ט הע4 בשנה ו ת היק ע ם רושי ב פד פתחוןל
 ן בעג משיו( עפר על )אין ע ז א"פנדאר א טהרש שא קד סבא הנאק םא4ק
 והם מ אחר ע לעשות א וא עי חומל אשר ם הנדוי קרסת מ( )דרכעשר
 קרנות עוטר ולבמל 4 להשפ ב ב רחמנו ]הש ם ר ומזה ם נדוי הכיל נעג

 ואומטת טצות מהם וא ל[ ואבם ב( ע ב )נ סוכה ם ש וע-ן אל בדג רגזראדום
 המדובר וסיבת ם נ העג ופרסות בכיפות ל ואכט וכר טוב שהכי ד והנהסידה

 בו בארוכהאז
 מיד כסא זהר קונ הת ומדבר אשהבאת םסמןכהסק באותחק
 לה הם בשעת ן 4 בתפ שהיכו ח ד בעל ק והנה א סהרצ ק הגה נ מזקונם

 כשחיא ד ה ד מבב שהוא מוחי שה בשעה ע ז ק הנה ר אאמוודכרעת
 ספג זה א 'הב ין וה חולצן הי כ ע ממהרת ויא ת חפש בלחקיטורה
 נח צי "ש( ע ה " ס"ק ה רם מן )ס שלוס באות ט ובדבר כן נם לה הסאוסמת
ע,

 זקינ.( )רוא ורכו צ דעט ק הנה רבותינו דברי ליישב בדעתי עלרועתר
 מפג בשמם המעם אמרו כ וגם מחלצן שנהגו ע ז ססאסוב 4 הרם קהגה

 בשבת לין תם צ שא כשם ע"כ שבת כמו אות א ה לה וט אות א ה ן לשהתפ
 פטור יה" כ א דהא קשה ה ביא ולכאורה לה הס בשעת ן ל לתפ אז צ אכך
 דמעשה לוטר ן וא קדשו ת בבר חתום 'ה מ אות יטיש ון כ ן ל מתפ ום הכ4
 כ דא ן י דתפ לאות מעשה בשעת אז ן כ צר ן שא עד ותר השיב הוא לההם
 באות חתום שהוא טה ע הי לה ום שבת אותות השג הוי בשבת למדקשה
 ן כ צר דבאסת י"ל 1 א שבת כסו כאות נחשב המילה מעש ולא קודש תבר
 נו בבשר החתום קדש ת בר החותם והיינו ל הנ ק ק,וח הת וכד אותותלשנ
 הטילה במעש אך שבת אות א ה ובשבת ן 4 התפ בחול הוא והב לאנחשב

 ב א סדתה זהו אז הטלה נמיש אז שבת לחיל דתה בס התוה שצוחח תכ
 דמיה א ימת רק א הה מהת מטן אז ין תה עש בעת נקלתה לטדלבעו
 בשעת מעלתה ט% לה בם להראות ש בחי ש לב דשבת השנ יתחרצ
 1רצ א כא" בעש"תה האח בתעש ור אז תפלן יעלת שאן תהעש
 כמל ר אאטו כהכרעת "ל למעשה אך מעמם תכת א4ש כ מבן ן ללתפ

 ובעת חמשן או מנחן ה" א אם מקפד הי לא שם השמדם ועללהסוהל
 בדנרעו זנם וכמבשר 1 על חן סג ה" סנדק רק הואשה"

 סטלה עם אסם תוך ומהלח ישועה ומצפה ם ם ה כלדידחטהךט

 "טפיךא שפיעזךהיים



שעז  שפיריןאגרות
רגז

 וטריפות! גס*יות וטטאכיות סאיסורא יאפרושיאזהרה
 להזהר 4נ8שי ואחד אחד כ4 חוש ש ק דתה עפ ר לה,ה בזהבאע
 נע"ל"נעז אים סדו שנת לאותן השחס חת מוכ 1 ה תגאי1 לכלזיהשסר

 כנאסר פה ופר 'ה נב מהם שח כ "( ם דא ה כנסת שם ם הסכנ *נדעגעמ
 רופא בצ ם סצמרפ אנחנו וגם ט תרכ בשנת ט ש4פנ מדורות ם ק וצד םטגאונ
 קעו( פערר )משאלענט ן החס עמתם ן יהמם אסור ונם י הנ סור באדרבנן

 ן במקוי בשר קט ודא אצלם כשחוט תן ל 4ב4 תו ב 4בנ ואחד אחד כל זהרי
 לא אם מהנאנזלערס כשר .קע 4א ונם אחר ססקום והובא נשחם אפ"שלהם
 וכל א ע סונקאטש ק רפה "רמה דקה4 ם השותם אצל שנשחמ רוד בבדעו

 אוראל מעדת כגמר ם מובדל הס כ התורד כ4 על כעובר ע"זהעובר
 ם סהר ת בשו כטבואר ע הש עפ פ שבע ותורה שבכתב תורה ם קהמחז
 נעם ולהשומע קש

 ק לפ ח תרפ ח 1 אסונקאט,ט

 שפירגד איעזרחיים
 ווייסיסחם הכהן ומלצער זאבמאיר שייסעידוד רב"ד וויים,אהרן

 מחזיק שורון עדת קיל - ם רא כנסת כמו ם שונ שמות א-ע מכנים דא(
 ז כ כדפס דכים יסשם מאד לערלתם סתם שח את ואסה דצטתו ז נץ תדידתת
 [ דחדש מצור מלחמות קיש כתב בס ח וזפבשמ

 אדכד ש*מוכ אנ ט ק חדלם דב אותינבפ בךתד-ז דני משבש
 %ף עד ק יוד צדקת משח מלכע מדר מטר ם תדל ס כאמת כץ "ל למלחמדדמך
 דמצערץ כשראל דע-ר נתת דף פעים חוב הית תני כ אמנ וב ראחרקדרף
 לעשת יצק תכלת שום לדם אק כ מדם ורכס נתא לשב ומעקה ח ת תליוקץ
 מוסם ז  שע חתור על דממתד ח דת קמבק לצרף רק פ( פרת? )מרךברצתם
 ב ואמוצו ד זעבח" לירר א בג ת לב לרטש מ לו די לא ז י מח*קח לוומש
 וצד מח כספלי רדבר חלד מ אמרו דק( )במ דממומרם מם בלנס יכחדו עםדרמת
 תש דסשמר על דע"ד ומזרד מנדג כח כל חדדק ארות כל דדם חרץצררם
 רמד כדשלוט( חפן שדנם )שלום אדבר וכי נאמת( כדשלום )חפץ שלוס אס מלכרתר

 דכלחי ם ותנא באוסרם רשלוס נגד רמנגח כאיל מעמידו למלחמד יותר )עודלמלחמד
 כ וא דשלוס מגמתי באמת שתדו לדם נודע כי ואחרי תוד"ק( עד )לדזתםאפשריים

 מעכודחי ידפרער נגד לעשות מנמתם עיקד כל זדו לאשר לדלתם מד נגדידעו
 כב נו לפג אויבינו ויפיל לנו ויצ שסרנו ר ( כת ח"ו מחלוקתולעשות



 שפיריןאגרותשיח
רצח

 ,ףא טתקאטש תרצד נשא ד יםבה

כב-

 וזח ש ו רה ת ץ ומרב בחת דקי ף החר ג הה הרב דד
 אסרק ה"וא רובימטטיץ דוד אהרן טוה ישבחטפורסם

קאהאמשהאזא

 רשם הפ ככל פה עיר ות והז מאהבה בתשריר והע מכתבוהנענ
 והע ,צבכבכ מאת עד עד 1חלארש"ט טכס נחת ושבע טבאקומיא

 טש כחיים ם עשר וברכה אדנה למנחת דדשיח

 רצ-

 בזה

 בעה תשר נדפס כבר אצבעות חטם להם ק ק העיפות עי קאלתז דוע
 מנחי א ט דד שמה ס מדפ ועהה כגר שהשבת טה ת-ה אר עבטכ
 וע הרצ ן טרד הל ר גש דרך בשם בהחד קת אח ם שי כ הד ט דתיס
 טמרת כ נ ן כ צר א בש-ש אצבעת ב יחס ש ש אוה גם כ רארששם
 יחם ן וא--

 באהגה דשתךט ד ם ותוכם ם זח ושטחה טהרה בברכתואחתום

 'טפירא איעזרחיים

 סע ,שלח פין עזר אל דרמור חותם תבכת ער ,%ם ררבד שב דגל ררנא(
 נדתמדד עמרם ולמד מפמירר נד ש לו די שם ק לאבד )קבל כ ואת ד( ועש רא

 אדח עת נס זס האפרס מאתוס דופס ד תשד חמת עקדדשח נדרגמעלר
 מכח רכן כח סד ל עמשאחז ( ז אות ד )מדדיא וערד מדהר כזד ק לדעת דעב(
 דמפורסם ק דד ז-נ נשם דמרע עפ" גדת  דשחם א תחח כעד אמרתדאב

 בז שקתל פדדימ עלו שדיג כשמנתו ירש( עע העל ע זמחפשץ
 תלד ומילא 1דשנ לד ד רדד שם דמ1של מנמים דוד דד,נום
 '( ארג ששדדונ)ד ר(ח ד)צ פ מטפר עלר ואז צ"א כעת שדוא אדנ" דרמספר
 דיג כ אנש תקם וכן ש ח דבסיחמ ורם ן ק עח ודדכרש ק עבד ר פ )במספח(עלד

 פ-ש מם אם כ נרם לס שאל ומנא אטת חסד חתר בת~תמ ראשורכנרד
 קטרה גאה חשש ז ד יי עצמם זטת כשכל נסעו תקד דליחת ש " םשק
 נ ח ]בר"ת כמק"א מזר כחרט וככר תפלתו בבונת או בזכותו בוטח אשד תפלד תרע

 ר[א"
 צכב בבקג ד4 פד)שממלחר אטת1חש סטת ה משאככשטי

 ת אבו חסה חתר )רם ב דא %ח ואך, )ש דק כח כדן( כשקך מטן תא לכנ
 ל כנ אבות( כזכות בנדם לכנ גיאלומנא
 1 ע נדפס ועוד א( שכ סי ש )עימ ד'"י מעלל של שלמד נטע דגמו-ד דואג,

 טללי ת שו נצרוף ל( ז שיסכורנ מדיף )שו"ת תליתאי אוויץ נס מאחו נדולדתשו
 )דפס בס)ים( )שמכר מדבינו חשוכות וב ב( תש )סאסמאר ר רגש כנפ"י בקואורות
 עי"ש ב א פי מנח"א ח שוכלקוס



שעי שפיריןאגרות
רנת

 ,רא מתקאפש ד תרצ התזרה חקת אבר
 בב"" באגצבב עד עד ס ושובט סבא שיא א םשל שפואטי פשה מ ק בש פ הו הספותם צ הה שחר ב ש ד דכבל
 וברך לקחתברך

- 

 בכ4 פה עלה ת זהז בחן ט מז ברכת נם אש

 לקאסאן ו ח ש וג להז ד ד שלחת וכבר ם הקדוש ט אבות בזמת ס רושהפ
 ז סעודת על תסוטי( א ) ט הבעל שבק א ום ע' 'מא בעה דבטחתעם

 ושם ופלשם כנ ס מח ל( וצ מזדטשיכ צב עטרת בעל לדרק )בד וצלקאסאן י אבד ראטעונערג רלו דוסף ד סו רם-וכל ז בדגר ו חם ר א 1 ט ופטרא(
 משלמד ח רגדצמוד בס מ לס גחקבל רתו פט אחר כ( תרע מרחשתןהפטרכג

 ר מיד דגרו וחתם אחו מ מ כ ואח פ( תר טבח ו ))פטר טוכד ,ערער סבערל
 מפוארד בד ש תדג ד תש כשנת דחורבן עד שם שר מלא אי ם בעדמח צבשראל

 ד חש ק ס ג ש עקר וררג ו מאכוח ל רמקוב בדרך וכתתו כותו ככל רשם ע"דר
 דמניקוח בם ע רב ש וכס כתות רז סעודת על ע רם את מקודם קרא )הוא דר

 חורר בדכף עקב(
 )מרדוו"

 רר-ק מאדחןר שמעת ל כ.ד שב כת( אות ח
 לו אפשר שא בחדל ירוא מי כ שאמר ע נאו מש ע ז שהגא[ חזקאל ר ]מודרתו

 של על?ץ דדליא בוטא תסח א כ בזדטשוכ דד ם עב רון בם בעומר ג בל יתלי
 צדיק מאמרי כ וידוע ר עבד זר מען טעם הרגש זי"ע צבי עטרת בעל ובו קרר
 רמ"א ד"א די מ כא ול בגו ז ג) סובא ורם אש כגחל רברידם כל כאלואמת
 כעומר( ג ל ת )ר ד ל דלו ג כ חדיו שמו וורוממר את לר גדלו כ ער ל 1כאורי
 ורמ ( ד רוש וק רתרוממות מזר בוא )ש ו חד שמו יגרוממר תמת( א ת )ראת"

 וכו רד"ק נשם שמעת בקורש לדרכו כ ו( צ ד צ )אות ט מדדורא תונד
 על זנלעמ( בלק )דפר זד ק בש תניד "סד שלא צ עב בעל טשוב מזיד .ע זמררצ"ד
 רפכו שרש נמד )ודיו פיו פתר דלז שדרשע זו נפרקזד פי אפתח איך ואמרדסעודוח
 עוד לומר צ א שדוא אמר כ נשמו שמענו לגמר אחרת בגוסחא אמנם כבר(לטונד
 שדחזיק כידוע בלק פ כזור-ק נוקא ב נפרשתן ש מ חידושך ונדפס נאמר כבר כי זנפ
 מ"ע שא קד נוקא נשמת א פ ר כ ל ז ו ד ותלם בדורו ם ק ור כמד ודחרקו עא

 לואבס
 ותו ח נחייס קודש אש ז נרם נטמן אשר פלא נזר ן רוא אגו ותן כעג אקאמנם
 תקצ-א( שגת תמוז "א ) זו בם ד דסחלקותו ום כ אחרים ם טעם ר דג קדשוונריח
 פטירתו ום כי רביך משד ם א רגב מראש כחן וסם ם וחסיד ם צדיק נפ מקובל יחהצל
 צדיקים בכמר וכן זו בל רכינו משד של שמו נזכר לא כ ע תצור כפ חל ארר1

 אז חל לעולם כ רבד שום תקדל פ על נמצא לא מלך אל מעם בסר"ק כמווספרידס
 נתדוד כן רגל כדגר ובן זי-ע מ"א כעל רבינו של דרלולא יומא לדל בפ אדר כ"איום
 בנ)דדודא ת בד )ועיי זו פ על ח שום נדפס ולא וגיד לא זי"ע צ עט נעל ק דרב

 ש( י ע ו ל ל"ר אותח



 שפיריןאגרותשפ
 בזה מאהבה תשך כ נ כ אש יכבודו נם אך הסבוקו כפ יטונחגיברכות

 ם וכס מ מז לו המאוה צ דושתו ד מחךוהננ

 שמירא איעזרחיים
רם

 תרצו ומ סמיה י תם זה ים גבה

 יכו ק ענש תפארת קר זכו חו"ב צ הגה הרב רק ד ד קכ
 בב ב אגצב ב עד עד םשוכם

 כמו בפעסמ ת. ה כ בתשובה ואחרת וררצוף טכתבו קרת עםדג
 כה שש ש הא ויסור מחלות ירפאות התרופות ל ל הזע ובעה ם סחודש
 בב ב ב קרובה שועה 1 ם ה"מ מן מה של ברפואה רטובה ת השוסף

 ר א במתג א( ע 1 ט )רף כריתות ס בש אור כ ב( אות ד ,ח ת כר ועג(
 בדמד קח ל שדלנו עימאום של ס טל בא רושע ר ואח אל גמל ר אח  נואלת כאעק

 בד"ר דחוס וב בו וכו 1 אב אחות ועל אחוהו על רבא אל גמל ר של כנולמשתר
 בדברי עוסקין ו ר טרודין 1 שר שאעם שבחן ע לדוד וכו למשתו בדמר קח לשרלכו
 כרמד קח ל שדלך אל גמל ר בשלמא לכאורד קשר כי כזד ל ר דתוס ל עבתורד

 ב[ ע ט ]ב דושין ק במס וכראמר בנו את א לדש דרבר מוטל ר ו על בנולמשתד

 בל שיבאו ן דנשוא לסעודת דרבר דכנד ל צ ר וממילא מיו"כ דאב אשד או לדשדאף
 לקנוח 1 טל לא כדרך בדליכתו כ בע "ז ע שנתבטלד תורר לבטל לו דותר ב וע םרחכמ
 לעסוק כול כ כ דלא משוט מ מ בחוס ל כנ ח בד עסקו בדרך שגס )דגם וצא ובבדמד
 לר כ משא עוברת מצור וב ח אצלו ור כמנוחר( ון ומע ברשקט תו בב כמומררך

 ירושע לו דמשתד  שייך ור מר נ' אל גמל ד עם לילך חודד לגמל לו דותד ך אדישע
 סחן לשמח מצוד לדבר דולך רי נשואת לדסעורח ואס כלל רמן של קרובו נושא
 ז טל לא בדסד ליקד מקודם לילך אכל שכדוד( )דתכם ונשיא גרול בן ח ח חתןוכלר
 נו שא ולמשהד ת מדתכל ין עד ורתוקר דרבד דכנד ל נשב תורר לבטל לו דותד ךא

 כלל ופו באחר ולא ו עלמוטלת
 ובפרט ע ד מ ואבות נו רבע ם מרצדיק דרבר שנדנו למד וסמך שורש מזךונראד

 רלכו ח"ע רקדושים דיו ותלם וברו קודש( זרע )בעל ע ז ז מדאפש ץ דדזרזקינ
 לשמח באו ועוד שבדור קים רצד לבג ובפרט ק בנש וכלד חתן מזמוט בנשואוטרחו
 אלו בככר שעשו ועצומר חירר לרשמתר מבוא כדרך גס ולאחרירם רנשואץקודם
 כרצד לקנות ברדכם גם רלך ירושע ר שגס בדמם ר שם זד אשמע כ עכנודע
 נשואי על אל גמל ר עם דלך ל( כנ וכלר לדחן קרוב ך שלא )דגם ושמחךלמסתר

 דוד בים מלכות עד ם ומגדול נשיא אל גמל ר שר ]מסני גמליאל( ר )שלבנו
 תכז"ל שרשמיענו רעמן שורש ומזר שבדוד[ ם ק רצד חם נשוא בכל וכן ב( כ בגלד)ש

 א כב אפריח לשמחת ומכד ע וי לשונםבקדושת



שפא שפיריןאגרות

 יסוד ש וביבר יטובה ם ססכ הע , ח כספר 'עמוק שחפץ שאיתווגדד
 שומר ס וגס פעמם שנ זצק יא קפ ג )להר אורה שעי םמקודם

 זיסארךגדי ה" כ טמאם שפע ם כהוגם קרא רצה ואםאסתם"
 )ד ם ח העץ ילטוד ב יאה ח לאיק הוא קדחט אבי ם כפל בכפלבישעי
 ת כשחר האמת( סוד י )קודם סכול ש וביבר ח ופע ס( המפרש עםיארשא
 במקוהבבוקר

 באהבה ט דושתד

 'הפילא 1511נזרחיים

 ושאר ט וע מרע וכסר רעד כדקדמת צדע ככר דאמת חכמת למי ועדתל ש" ממד ומשף נ משכרכמב=תממא)חאס מד תק 4 רםא(
 למ ובפרט רחכמד זד ללמוד צרכת דמשחא קכתא כע מ שכזמנ ם קדוש םספר

 ימד אשר כספחם מקים לימור שמרנכת ם אחרת ם כספר ב אך אלי חשקדשנפשו
 שת כתפ נאו שלא כדי אמתם שומר וט איד שצר ספר כמו דחכמררתחלח
 על ות=חות באזדרת ל דארז דזרר וכאשר י ח ות קוש או דרו כל ית גשםמחשכת
 לרלג ש דדשגחוח בערן ם אמוג שומר ס בסוף אך וצבע מראד חמתד 1 חדמציר
 כענן ופרטם כללם שעשר נתר כמכשוי מאר ל ושרא בו לקרוח ואסורעלו

 פרט כל על ש ח מאתו ות רפרט נדשגחד אומן אמתח אמו"מ מד ות פרטדדשגחר
 דדבחם ורנר ל  לרעצ ם תע נחמד דוא ספרו שאר אבל דדו כל שכפרט וכפרטופרט
 כעגת וי בדכאו תמצא אם תיר כענז פלא לא עב כחכח מלב לארללו
 סוכותמ שמקבל וחסדם מצדקם מקתינ  וי כ בהדמעו נססדס גס "וחודדד
  שבפרט פרט נם מקרך שום כל לכדו ת מאתו רוא ורכל לדלג ש דם יפעל ע ז זוא

 אות בדת)ח-ד וע א וכמצוחועכדקבמנח כערד ערנו אר ור חקר אתעד

 רם רארזל( וממב שיטאל מדר רר שם שערם רשמומ כ נו רב שב וככס כ(כ

 מטר" נק כסלת בלשתם טנק
 ן רם ושעל א ר רת ש כס ל ז 1 מדרח רק לשק

 ס ע ת דר מל רכה יזסכמה פו כי ל ]עמש ונוצא תש"א~ת קא נספלטוח

 מה של פרא
 כטדרד ללמור ,"ודרו ב מ17 ר( תתפ לס )ברשמטדת ושלום תיש כררךוע

 זקעמרן בתשו כדן א,"בס בשותמנח רבובא דמוא דמעשר בעמן רכמוספר
 סבתד ולדעתוד רמדובר את מכר רבע שר ון ורע דמכדלת ע ד שלמד 'מםכעל

 רכר דסתד א וכבור כחדר רו זד ולמדר ר ולרמזר טדרד מל יעיד סתרילמרד

 כדתחזאות ]עף ם מנמתח ס שילמדו גב רמו שרכס ארשום ]ואגבואכמל

 ן בעג ע וע ל ז קאסוכער ברוך ר לרגמור דעבודד עמוד ומסר ם חכם אמתח וס קס
 עק אות חט כדת רוירד פעמותלסיד



 יטפיריןפ8גרורנ שפג,
רמח

 קיא מונקאטש ב תרצ ב נשא ק ועש ום דב

 קחי כ חתם אשר ובשמו שוכטס זכו ובז הרב קר נ דכבוד
 ,רובד נרוט מתוך מדבר ק והנאבדיכו

 קהלתי בג והתנו קש ב אשר ב מבא צחוק ד 4 אנו והב סכתבוי" ענודג
 ,הנכר הרשע את לגרש "פעוי אובי אם כ הם דבר ה תנא בראשםוהרג

 דזא כמד דזעה ,ה והבטחתם יע4 ל יקאנצ מו סב אז טתוכם ( אהבחסצער
 הם ע' י וזעכם או טש כסף ככר ם א4פ עשרת מך 1 י כמע ש מתישוה(
 סמכתגו גם צער וסרוב נדבר ן תשובות כטה תמוד יתד תמוד דעבת
 ,יגריעזתא( ם וחד הם בזד המה אשר ודעתם יתכן קה תמונת יפנ נוגהצ
 כאיו ם גדבר ממץ" מז א כ דעתן יא והב הרר ל ר שמד שי נדוריגם

 אן בדעפוטאצ תם ד אתם ואם אע מטע הע כעת ם ש4ח ע ושסערם
 'עשותו אוכר אנ מה 'טזא בר ד ם טה ואיטר חזוהבס

 ארסה מד ו' תורה בקוי ישסוע כ למע ש היא י הקאנצ תואוד

 כיר כעת אננ ואנ ע ז ואבותע רבותנו ע4מ מרו כאיטרקאגצ'
 1 מא" העומד יה הוא רק א י הקאנצ סדות הת 'ט4 זפאקטאר נענטהעקספ

 ד מ יסר "טור דו ב ם ושר ם מלב יב אשר ש ת ס העיט "חתה"ה
 דרכה מ*פנ תה שה טורע רהעקספאז תקום הוא ה ועצתהלאנדעמאמם

 כאשר ם המת ת כתה עד תקש ולא מהממשיח בעה אז מתגטלד םשנ
 זה מתן וט( כן כתב בכתב גם נפק,דד כמפ בעפ רפ דענט הפרעוהנד
 בית רבך לעשות א א יא ז0ם אתעואד ארסה 'קה4 כעת דד 'דעמהכח
 וב אנש ומהבטחת י יאכמ "דעת הכחט כנר כאשר מה רה דב רע

 באזן יט מוכה תחת רעה טשיט ככיל והותרך 'טנעט כנר הםוראש
 דקרלתכם ד הנתב ב פגע ב לס כנסע הסיחמר בעת עוד וגם מוזר ותרה

 1 ומרע דשם הדר כ ,אד בו דר הר אצי אן פראסעקצ מוכה ין תזעש

 עומד הוא נפשות דצלת ממש וה ( בכזד בקשת שבריא עי עיהתרעם
 טונת הי "א כ אס ועשר ברם ם יפעם ת בשוא ם יפעם זכו מצד עתבב"
 חת נ כמה -אשר מדתו ר להב עבי ה ם אבי 1 ח תמר שכר בעדמעים

 אקצר9 בזד כ ע בזה קו ספלא

-

- - - - - - - - - - - - -  

 לדקאנצ"לאי יצטרסו  ושאז נו מרב טומר אהד שבקשו אחה לקדלד ננהג זדא(
 נך ,וב ו גדרך קרך אשר ער"כ חבא פ ב~.ם תתארח מספר בזר ק לרעת דניס(

 נביא מקרבך קום כ כ עד ראד( )בס ר וצללד ר אאמו ד עפ ל אחריך דנחשלםכל
 ולכד לאמור ך אל כר ד אשר ודמופת ראות וגא מופח אר אוח ך אל ונחן חלום חולםאו



שפי שפיריןאגרות
 כחותנכם אצל בא הנה ם הלעי הפסח קודם באחרונה א דבר ר אזכרק
 שם. וחתמתי ם יחה חדשה ן כמאש יעשות הממשלה שרצו הם4ח אודותוכר
 והחדש דחומצא טצא ש דת ישם וכן יא וה כ המטשיה 64ג כתב על אבל

 שנמק הסלח עי הכשר נתן 4א 9 ג מאתטואר ג הה גם ז ק בזה ת מהאסר
 וש נפסח טמר רדשתסש שלא ביעתאר ור צ ואדרבא ם דחדשבסטטת
 הנאמ"ק של  מדתו סיכת וחתר ד תת בפסד קח ל דנחט יאבכק

 כ ואח הו מאתו בתחלת מרו  כתב אשר כס רסחנ הרב מר נמאומןאר
 רד יהע י( קאימע נער דאב זבתך דקהיתכם הרב נתשם שהתאספו
 ולהעללתם למפל כדא ן א מזר ותר גרסאות פחאות 'ט ה 11 טורעעקספאז

 הכתבעל

 רק יקחת בעה ומצאת געת אשר ל 4הקאנצ פעו השטאמ קרעע
 לחוחיכם שכנם כבר והן סמם שק עד הראם עעהב חרבנם בןהלק

 ר הנ שלט שמאמימט סד הם. דמה אז תו השח אשר המה וטמדסטשלה

 דרנר סו דרוא יגמא רבף אל תשמע לא תעברם רעתם לא אשר אחרם אלרםאחרי
 שאסור דברים כמד ם שעוש אלירם ן מתאספ ם אנש שררבד ם מפורסם ם רבנעז

 פשוט אשר ידך לרם ש ומ ואומףם לעשות שמחו-נט ם דבר נמר ס ומכסללעשות
 ם פעם וכמד רחיר עפ אסך שדוא אעפ ואח לעשות מותר ולרם רם מג נם אדעמ
 על רק זד על ח נשג שלא אותת לנסות כד זאה עושר ודש מופת כמו מדםנראר
 ם תו כפ רשטן לו אמר בנו וצחק את לעקוד כשדלך ר באאע ד וכן דקדושר נותורח
 ם מ ובא צוארו עד ם בם ונכנס ם מ נעשר כ מופת ודראר בנו את לשרוט שלא מרב
 לדתאמץ מאור ך וצר ש ת מאתו ונות נס 1 וב בדחז"ל נו מצ כור וצא כ וכן נפשעד
 וכפרטות בכללות ושמאל מין דתורד מררך לנטוח שלאבזד

 וגו ראות וכא וגו מומת או אות ך אל ונתן וט ננא בקונך יקום נ ש מוודו
 1 עע כעוכר ם נ עג בכמר שד-ז דברר על שעובר מ מ ,ד אחדים ם אלק אחרנלבד
 דעתם לא אשר ב ש ככד תעשר מדוע אותי נשאל )כאשר דעתם לא אשר ל(כשאח,

 אל תשמע לא דכתוכ( ר רזכ וע-ז דזד רדדך רם ומג ם ודע נבם א רעם פשיט אחםכ
 ונות דנם בבל בא ר בעוד אשר עמלק מעשר ענין וזדו ק עכדר וגו דרוא דנביאדביי

 דרך 1ד כ' אותנו ליטעות ורוצד ננזל ון כנס בא ם ולפעם ס שונ באופנים אותוזלנמית
 ר-ל ופרייות ונגירות תאות שרוא גם לעברו בזר דרך ש 1 רש לעבודתחדש

 נו שא רגם רש לעבודת דר-ך שזדו )ליסר בדרך קרך אשר כ ווש"ד שונותותחבולות
 לילך מסנר ללמוד דמך פשוט )דייט אחריך דנחשלים כל בך מזנב ז( וע דתורדעפ

 מידם מ ל צ ר ו( ח לכם שרידותאחרי
 )נפטר מראסנאווימץ איתיק יצחק מו"ר ג דר בן כרנא אלימלך יוסף מו"ר דר-גג(

 ולמר תרכ-ו בשנת מלר קאששף אבר-ק ונגרית משר ד רגמו וחתן הרנ"נ( טבח אכ

 ואח-כ ת"ק( באר ם )בעדמח נאדידא אבר-ק ביליצער אהזיק יצחק ר רגמו נקעואצל
 דברלח( עק שו"ת )בעטמ"ס אוגנוואר ק אבד מאנרהמער רש ר ?כ ד רגמואצל



 ששיריןשברווזשפד
 קה4 בלח יעשות אפשר יא לא ומס יצא וב פ הרמר כמו כסורםוחזרי

 בדעפוטאציאן אצל ד הב ות בה כ עוד א דבר ואזכיר - י כנאונטואר
 בהשטאטימען להרבנם" מרא ותר כח נתנו כ פ הרמר ובשם כשמו דוחג
 ובעת האלו התקנות ה ולהג 'סדר ם הוכרח ממרא כ לו ואמרתהאלו

 וכן ראפשר מה ז ע יפשר ס-אן קאם עשו באוננוואר ה א טאגדדעלעגורמען
 סאונגארן חארטה התקנות ס וכס כלפוריו פראגראס באונטואר דו והעםעישו
 ועתה ל( כנ טאג הדיג )אחרי טעע קאט השטאמוטען ימדרים כ ואח נח שה
 כ כתהיה( ונודע וחכם )הנכבד ם רושי מ ץ הורוו הרב לפג סח הרב דהג
 ירבעי מדא. ותר כח לתת רוצים הם יאשר יאוננוואר יהצטרף וכל'א
ק וששלו דשם הרב בן ננהו סתרא מ4 והנ םבת  בהמו למפל על 
 ועת כח לפ יאן

 ם המשתרל מיסד לראש ישעתאר טכתט כעת שיח העעכז
 קהלתן איות במוקדם דבר לעשות וכלו אוי בעה הקאנצל סדותבהת
 כבר להם ש ( תשבונ )כפ המה כ אם הם והרשע ם ר כפ מטלתעות לםיהצ
 א קהית בער כ כ עד נפשם טמרו יא מדממשלה ח שהעט מקה-תדרג
 ס ושובט מה ור לשבה עשו זעב

 ם מ ה כידדרש
 ,יתירא איעזרדרים

רסס
 "דא סתקאמש ד תרצ טון כנ ד וםבה

 בכ' ב צב בא עד עד ס שובט א ט של זכו צ הנה דרב ר דכבור
 תשו ב לחש בשטת. בריאת והעדר טרדות בחב נם העי האחדשת

 ח א"ע נ מזק מורשה בעה ל ש ש ן התפיל ע"ר פ עכ בקצרהמאהבה
 הרבה לדבר יש )אשר "ע ז ססאסוב מהרס"ל שראת אורב הגדול נו רב קאא
 ממש חדש כסו פה 1 נפלא הוא קודש והכתב בהם( אשר נפיאות מרובטהם

 א גש וד לאומודאר נתקבל א תרצ וכשנח ם בצערל כ ואח ושאדאג ק אבר דמלפמם
 ספץ י ונעקד"ד בפק-ר כאוגנוואר דאדט-ר דקאנצילי נשיא וגם דחוסות שומרידכולל
 ררבד ושו"ת רמסכחות רוב על וגם ס דש סוגיות כל על ם דוש ח בכתובים לו ד רתש
 כתכי כל ונאכפו תעד נשנת בתו-תא דבולא ער גרגיר בד יש נדג שמם( 1 )נ מיווכל
 ות חשוכות מאיזד קיבץ סירחשלימ( ו"ל יונגדהז דלוי איידק יצחק )רי-ר ונמדו תחד

 נטע ב ערוגד סופד שבט דורו גדולי בשו"ת ומכד רבדן מדרי"א כשם סם ודרםסוגיות
 וצוד לכו"מ רשדד פרישורק



שפד שפיריןאגרות

)ב-
 טימר( שם )בע' ) וי ק רנה ר אאזמו חידשם כבר הבתים אב4 ה("1 ע
 )שיתי וב, דוודי טרם עוד פרעמיש"א בק דראשתים שור עור נתקנוכאשר
 ניעם בעי ק אא הנדוי רבינו של יתפייין גם ק בלה חי זב כאשרבעניי
 חדש )כמו משד פני אור בלי ע זי ם מהרס ק אא תיסירו ק כתי ע זיאיימיך
 כעת" המובחרים שור עור חדשים כשיתים ם הבת אבדמסט(

 באשה ידידושתךצוהנני
 שפ'רא אלעזרחיים

רסג
 עולה ב בא ר עש ה חמוס עיא נבאר טאר ר עת ו תשמעון עקב ב זם הב

 ה מזב ה ם וחת ה בכת
 ובו הגאון הרב קרת'כבוד

 אועוואר ק רנאכד וכבוד בקארלסבאד נמצא נ שכהד ות ה הן האחדשת
 ענבאד מאר פה מתטרר דננ ר הצע ואס כפראנצעסבאד עודנו אול וה

 בקאריסבאד שנתוועד ( א זם ן זמן וגבל ש ג כהד את לבקש דרכחשבת
 צות בנח א רום קארפ פ נו כמדעת הפרק על ם העומד ם נ בעג סוד קלחמת

 אם אשר מאוד ונחוץ נדוי ענין הוא אשר יסדינתעו"' הקנאצלייאהסתדרות
 על בל אנשי בעצת ו ח יקלקל ם שבא )זד ולא וכר כזאת בעת תחרישוהחרש

 קעב ס לעיל עןא(
 הפצים בו-כ קוים( כדלים )גם לו רגש זנם ו אכוה וזשת ס לז ד' 11 רבג(

 בדברי מש-כ וע יו כע מאוד ם חשונ וד ד( קע ס )ע ם צריק נושרשתמשו
 שרחצתו נו ואבות רנותיה דצדיקם מ)רנ שמצך מד ל כזד ג( נ אות ק )מדהורר
 רב דון כאלו בעד ארלכל דים וחס ם ק צר כמד וכן ם ק צד כדם שדשתמשולכלים
 מד לענץ ט ס ד חלק אלעזר מנחת ח בשו נדברינו ]ועיי רעולם בפ שומאונקרא
 ן ל תפ כץ חילוק ש אם דם דם שום ש לץ חפ כדמוצא ז( רם )ס חו-מ ע כשדפסק
 דא ן דא פשוט וגו בצמק לדנתן ההבד קרש שאמרו וממד ש( עף ק צד מסוערקוים
 פ-ט גדרים ברחילמ רוד וכן א דלכד ג פ ק )מ בידושלמ מקירו ל נ אמנםלזר

 רשתסטת שחפץ רף ל עב וזת ~מרט די ים מארדחד ר של מקץ א(דלי
 עוד"ז טובות נ לעג  רן ומב לרעת ידו על יכץ גשמ'( חפץ וטרוא )דגם ק צדשל

 אהמר-ד א שרט ואוחטומ ראכ יעקב יצחק מו"ר צ רבד נכדו אצל כעת ן רחפילג(
 נ זתיקלץמדייט

 רמך נפעסט ט חרב תשגח רגי"ן ע שנתהסדד )דקאתלק דארטד רלשכרא(

 טחם ף תמלא ענגים מל ריל" מד דממיר אצל ם רסקי על זע"דטר
 רעולמית טל"מד ואחר וצא וכ דים ליח טובות וגם וכו יקדלות בעמי לדכויעגרול

 ורבינו בפעסט דארטד דלשבד ס נס על בפ"ע קאגצלף גר סי לכל בויסדדרראשונד
 שם( ג-כ דיחד מונקאטש )שעיד קארפאטרוס דחחחון לגליל ע בפ קיפל שידרצד



 שפיריןאגרותשפו
 צ א והמפורסם ם דורש עצמם מזבת אך אשר ם רוע ה ם ח ומד ם תהמם
 ל שנרם הצער כל אחר כפופה והב את כחד"נ עתה ים ק עכ"פ -ראי

 הישועה אחרי מיד לו הבטחת אני אשר תמור נח בטד ם האמת ר-אולכל
 נתקן כאשר ז עב ש ם ם ונ הצ רה בה טול כב נו ד ע4 ה עשה אשרהנדויה
 ל חצ למען ו[ נ זישע וע נחת וע מחול כבוד יר אתנו וכרד"נרדבר

 חד לי ט עי מומן קדוש יחוב - סמתקוססים חוסים ע זלהוש מה הפלתר
 המתפרצים ננד בגבורים ה לעזרת ולעמוד הבע"ד, )בעצת הנפרדותהיבבות

 נא וימחול ז"ע נו אנות כדרך והארמאדאקסיע האמונה סודות כיאז סדוי
 אבא ואפשרות אות מצ רק ר" ואם יקארלפבאד אות ירוא זטן לכנב
 בדרחאלי ומא עד א"ה פד אחי שנ הממבר לוםאיד

 המחכה הבעלם
 מאהבהלתששה

 ם ס ה כל וכבודו ידומו ושעה הככור ביקרוז דרש"תד

 שלנירא איעזרהיים
רבד

 א יע מונקאסש פ חרפ ונצלח א הב

 עם תפארת ולתהלה  לשם  המפורסם הנדוץ הנאון הרג פ נ דנבזר
 צבי יוסף ה סו ובו ס מפאר שסו וסנדול מעוז ח פה עירסמלה

 הוסט דקיק מ ור אב"ד מש שלדושינסקי

 פ א ום ב א"ה שתה" רוסיא קארפ פ נו טע טד ר צ דת 2ח בדברהגד
 ם צבוע ם שונ ס ואנש כהות קמו לאשר אל  הבאה  חבצעקתה  הבע"יוישג
 תוהיק לדת ולהדק לך ל שדרכן שבחן השוה והצר ס כפרוש ע א םסטרא
 שיבחרו לב שר 1 ם ס תם ברשתם לצוד ם ורוצ כהמדינה ם היהוד שלוימצב
 יכשלו במח דעו שלא ההמון נ ע ולעור לזה בלל ם ראו נם שאבאותן
 ובנפש בעף לעצמם רעה ח"ו ז עי לגרוס עוד וכלווש

 נזהר לחית ,ע למעה אגיש וכל מע"כ את בזה לעורר אלצונ ההכרחת41כ
 האנש חוא דעתם תע ולא ש ש ומחלל רה עב עוכר ד סייע שלאמאוד

 לדם קן עשו כבר שסר כ ב בפ שר ת רעל דנליל לרקאנצלף ישחחכוושלא
 לא במקוסם דרו שלד מד כ דנ"ל דקא7צל רשמעת תחת לריות א"א ובכלל יםדאנוד
 לקארפאטרוס ע בפ קאזצלה ליסד נו ר2 וצד ב וע דסוסל מוס דוד לד-רן סומאדוד

 שדי וראנוייים כקארפאסדוס ם רצי71 ד"ר כזד נגדו עמדו זר לעומת אךכאוננוואר
 דבות פרעות לעשות באמצע חשידהם יד ועטם דם-ב בדקאנצלי וובבדיסטקורבים
 הכלחד 'קוס א שדכד עד לעזדהו שיעמדו בזד רכים פנד נ וע לפועל דדנר יצאשלא
 מ ממתקומם חוסים לדושתובהוו



שפז שפיריןאגרות

 סטי הי עי כא אחרת טמע לי תוב
 הרגי נכבד ש א עומד שבראשה וכר

 לאותו וראוי ס החוק פרם בכי 1 דיעות ב מוכשר יהוא ו בעם טובותיעשות
 אצלם חשיבתו בגודי נד המד של ם והשר דעמ"ס לפג יעמידאיצטיא
 הדת נ בעג הכלי ובעד וכהנד פרנסתם נ בעג שראי י מזבותיעשות
 הרומסה מהמסבלה זוק ח ך שצרבטקום

 יטדל ו פג אחיה אם כ בזה ר זה ן י יצ ביבר תו ב ואת אותז רקולא
 נם לשרר כחו בכי עבר שעשה ישה ות יה יקדש מ הענןנתצת
 ה ראת ש ם וכי 'קהו ם נ המקש ם ר וחב ע ת ט עג ש "נ אתו סאחר

 ש א ישר י והטשפט התךה עפ כעשות בלבבו סק והפרס הכללואהבת
 בלבם ת הש יתן בירא וךז זכו 'מטע ע4 רק דעתם 'חמת עורו רעהזאת

 כהתפתות שלא ש למעה ויטלש ואשנה תורתע דת ועם עמסיטעה

 כח רעחק יוה  וכו על סע השט יק אחד גל רק 1 ח הדת מדים םממרשע
 חטאע מאת עד ס כס ברכת הם עי ותבא נעם ם לדששע שראיהכיל
 א"כב

 על" אשר ימקור לבער תחדר אשר הקודמת וכאהבה באהבה ת דושד
 שקול 1 המהור "בו על ם הדבר את נ ג כהד נא ם ש 1 בסופה והבואת

 עם ם גרוע ם ינ )צ 1 הד ם המחובר ]האתרת[ כחט ש גם כ למונהךחשוכ

 הק'אמט המה כסדנה ארמה קרלמ מחרב ברת רש .תעם םחצי
 ל הג ונ גר חג  לשמת באיף ם במל המה תרה בג מהם קצת ט( רמע

 בעזה חט כ ע סמע חל בראש אועו הא קה"תו נכבד וכו ר הגב כופרט
 הי רק הני והמסוכנם אק "יעל ח1 תחברו 'טלא שדא ראה כבמוח
 בדת המדנה יכל בכע 'ע נעה ומב אתט ד אח ביב א ש כאמעתה
 הפעם עוד ואבקש אתו ת בר תה ר והשיש ם וחח סב דם 4 מ ובכל קתך
 ם ארבד פאס ,ח אתט ם קו אשר השטם בדן מצ" לעת ש"ח ככהעל
 באהבה יטבה נקרב האמת בז ו זה1

 התורה בכבוד בזה ומכבדו דו מוקוהנט
 שצפירה* 4*?ונזרדרייבר

רפה
 דשפונגוואזור רבא דינא ז ובי דזטונק4*ט-ט, רבא דיגחפיזז

בה
 ם שב ראת ח ר אשר שראל איש מ הב יבט יאבה דזחט למדותהן
 צבאות ח שראל כרם טחבי ט כגבל הפורץ עיה ם שג כמה זה הגהבקרגו

 ק בכי דוחף ואילך ומכאן כלל מכחכ רבינו כגוב כ עא(



 ששיריןאגרדתשפח
 ת לב חזק ועמוד טבצר נשגבה קר תך ה מאז אשר הקדושך נובקהלת
 והטמא נדף העלה ט" ר בעוה רה כפ מפץ לכל נעשתה עתה הנהישראל
 לא כסוחו אשר ותורתו ה מאמונת שראל ונערות נער ח ומד ת מסומסמא

 לא בוש אשר ע בסב הכופר הוא הן ודומ מום ומ והמן מרעד מות ם תהגה
 וכפ פאלקסבלאם שע יוד דאס בשם עצמו מ"כנות דע יא והכלםבוש
 שי לשן דבר ו שנה 41 נ4 עם דפה מם צ וע ד ה הארם ע נמנהעתק
 ח י הנהמ"ר

 ר-

 זג

 ד-

 מצית ע" ם מצר צית אמתת ועל ושרתו ה על
 אשר וטת עז ביעטת שראי ושעד המצמת קדושת וכל תהב  מצה יתאב
 אשר על טתחרמע מאד מאד רואה השומע כי ל ר מד 'קרק ן כצר

 נו ד תחת הזאת והמכשלד כה עדהחדשם

 א ם של פקק האבד הקחש הבאח אדמור רבנו צעק כבר כואם
 שראי מבת. קו 'הרח ם שנ אסה לפג נ בשה בדרשה קרוש אשבלהבות
 יתם זר ב ג לב נ וב רבות ם שנ עבי כבר אבל שלו רה כפ דברבעבור
 ש 'תרע ט רצ לא ט כביד יבער א ם ש' הדור ק וצד מנאת ס רבואת
 דו כ העולם כ חיטבנו ונם ם עויב נם וא ם סדנעלב ר-נו כן ועימעילם
 ר בעו אמנם מאהיהם קרו רה ו שראל באיק הש כופר כ מס"אגדעו
 של אדוט ד מ ם המתפרצ רבו דדעת קל וכמון קלן שדעתן ם תש עםהמץ
 חי שמד דבר ותר נזם 1ם ונע הספדה לפשט אך העם וסובך תשעקם
 כ ט צואר גל ת"ו הקיר 1 ח יי בצרחת דע נטמן עוד ואם כפשושממש
 דמשכ מת ס ושאג וכי רבץ וסדשתקו דשיא דאה כה קה שתאמרו

 כדבר דברן כ לס מני רט בע לוע להודע עלס וב הת נרככמאחזל
 אי יקרותו ק דתוה עפ ואסור קורסות זאפ טת בם ס ח והמד ם תהמם
 ח ם תבן ם זרוע ותר ה ם טע ספר 'צאר כמו תו ב בתוך קולהתז

 כ ועב ערק לוזשלם תל דבד2 בתבן אשר חדא(
 יצו מתקאטש תרפס ות גבד

 נדורא יוסא ק סבא ע צ ולתדלד ולתפארת לשם רספורסם דגאק דרככבוד
 דארעא מרא מקבצאל סעף דב ד אש ץ בפ עומד ער גירמשא
 לכל ואב"ד רב א ס של זאנענפעלי חטט יסף ד מז כקש"תיישראל
 ם דגאונ דרבמ-ם עמו קדושע זבל ב חוב זיע"ים בחובב ארכניםמקרלות

 חץ עלרמ ר ו יצ רבא דכא ב רקורש מממרת עלרעומרם

 בדבר טינבמ חדר אל גזר ם פת דע אות ב כבמד ברגש דשלום מבוא ררךאחף
 קמן נער אטד ,סע ק פר כעטעו ו בעוד אשר בעמן לשעתו רנחוץ והאגדול

 סלא פשלקסכלאס ורשע ראם רנקרא עתק ם מדפ אשר טפ רפקר צודאפקורס
 ג כדד רכם ע סדור באשר תר נף לא עאצערו משעע יצר ד על וליצסת ~צררדגלי
 דארס-ד בנטיע זדועחקר סצדפסו זנאיו מסמאות מקצת ,ועד לצורך סו בלנשח



שפט שפיריןאגרות

 ם ת מס בכלל המה אחת עלד רק ' אפ איתו צו פ או בו קראו ש אותןוכ4
 ומבזים ם הרב את א והחט שחמא גבם בן רבעם כחפאת וחפאתם חיםומד
 שלהם כשרות חזקת התורה עפ אבדו ו וראי ומועד ותורתי ה אתבזה
 ואם דתורד עפ הכשר חצרך דבר שום על נאמטת שום יחם דויא

 ח ומד ת מס הע"ה את ץ דפ או וקרא התורד דבר ע" עבר שאחד 4טתוודע
  )עפ  הוזלג ה"  ו ולשכועח לעדות פש4 חק הוערה עמ' יר' א,הנץ

 ס נ מ ספר ומפען ק וסחו הקורא ן כר שבקדושה דבר מכל קו להרחהתורה(
 ל רה שראי מדת וצא ד כמומר ק דתוד עפ נושד

 טוב כ פאור ו עי גן התורה וזכות טוב ברכת ו על ותבוא נעםושהשומע
 ק יפ ט חרפ כס4זנודש

 ווייס מנחם זאיצער דכדן זאב מאיר ויידעידוד
 מונקאטו( ק דק צדק ן ד ת)כ

 ברצדי טשי עספרייכער מאיר בוייאמאיר
 א( יע אועתאהר ק דק צדק ן ד ת,ב

 החותם()מקום

  ותורתו ה על וכח לצץ דכר בשמע אךעמסת ו נבהלת אנ גםבה

 הקרוע מדראו אשר 39 נום פא4קסב4אש שע ד נדף סהע4ד קודשומועד
 ם הרבנ צבאות ה בקנאת יצאו יכבר כאץ רוף ונ דוף חח דברי עי בנדיואת

 סיר א לאסור א ם של ד האב הצדיק הגאון ובראשם נ דפה ד"צ הג םחגאונ
 תכון ד נם ולכן ל דח קורסות הזפ מנות דבר ו דבר כ חני העלהיקרזל

 לד"זץ עם רמץ בז לבות דמשכי נוח ס חיאנ בזד ררצוף רפד טונג צ שעיד
 איך ג רד כבוד רום לפג לתאר חשב למותר ואך ינז גרף כעלך ם דקודאולקרוב
 רעומר על מרובד פרוץ ברור בפרט שראל מ רבות נפשות וחובל ק מז כזדעתון
 ט נו אוכל דפך דנעלאגען מכת חצופי זד וא ם ציונ ע" רק בולו ומתנרל רבעור

 א ס של כדד"ג שא קד רארעא מרא וכתובם עולם גאוה ם רבת ם וחמש ממאךשנאסרו

 רמשכ מינות רדפיס אשד רגז עתק של ודועדאקטער קודש( כהב' בס)כנדפס
 עורך עתד גם דוא רוא יכו כוסות זד מצר ואכילת פסח מצוות על ולעגבליצנות
 דולכת נד וא ראש בפרוע ואשתו עבירר ובעל וגילוח נבלות אובל יכו שמוראחרא
 בבירור לנו כגורעלטבילד

 מרן ק כ ובראשנו א יע אונגוואר דעוא" רבא ו-נא בי ואתנו מ רח אנחנווע-כ
 בקול שלומד בתרב צאנו ד דחילול אל ם רקרוב א ט של ק אבדפד דגר-ק עצמנוגאון
 דם פאלקסבלאט שע וד דאס עתון ק לדחז ושלא לקראות שלא תמיר סור ואעוז

 נפשות אלפ ל לדצ בכד ותר כ זוק ח צריך זד ודבר קשח נמטחף ממנוולדרחיק
 במונן ר"ל נות ורם רר ראפ מרשתמישראל



 שפיריןאגרותשצ
 ולאמור ל הנ פאלקמבלאמ" שע ד י העיר לקרות סיר א 'אטורעמהם
 שלא תו ב בג את נם ר זה ו ,נפשו יחוש ה דבר את רא ה וכל צאו ם סורלא

 טדעלד ואפקורסות מיטת דבר ברשת ו ח 'המכד מבי ל הנ בהערהלקרוח
 ת ה לכבוד וחותם הכותב דברי טוב כרכת ו עי ותבא נעם ושהשומע יחג

ותורתו
 מתקאטש יפק ט חרפ ת-דות פ 1 יוםאור

 ווייםאדרן
 ו( יצ סינקאטש ק דק ד~רב

 דאיסור תוקף ולמזק לר דם לרתום ונא ש ק כרדרג מלפג בזר רחגו עת כע
 גדול רושם עשו ק דר כ בזד אנחנו ומוכטחיס רגז עתון נגד קודש שלרבת אשכרשם
 ארץ 7צו בכל דרמד רכם על שמס שם ויתקרש רראו שמעו רעםוגל

 בגבורים ר בעזרת לבא טדוו ולב יד בונשומת סררו 7 כרדרג כי לבטחותקותה
 רתורר קרן לרומס ונזכר רבא וחודר וברבד טובד שלופ ם ש כברבת נסים כ וע לכנ

 ק רד דצפומ ואת שראל ת ב עמו טח פל על רחם ור ובפרט כמלל פרצותולחזק
 א בב מ צדק ח מש את בב ממעל

 שמר ד מניח דרמד לכבורכם כראוי ר כא ג רר שרן

 ווייס מנחם זאלצעי יכדן זא4מאיר שליסעלדור
 צדק דץ ת ב -דחותם
 ורגליל מונקאטש קרק

 קדישין ן סתגמ ן ד ע רה "  מתפ שלתו אשר התטורדחאת
 נד שב א ע מונקאטש ר נע יצא ר מדעתת ט קטע דוכא צ ד כ מ לפג גס דכ

 חוד וב ולצק ולעג כח של מאמרים שם מ ודא פאלקסבלאט שע ד י דאס נשם עא
 וגדול וגאונ ס וקדוש קים צד לבזות וכוודע ומחוץ ת מב רד וכפ נות מ מלאשדכא
 ם דמחרפ לרירי  שומעות שכן ם לאזנ ואף רואות שכך מם לע או א ט שלרדוד
 לקרוא רעולם גדול שאסרורז סור א לאסור ס מצטרח אנו לכן ל ר כאלו םומגרפ
 בג גם תדיר לנפשו ייחוש וכל לטו קראו טמא וצאו דנו דמרשעת רעתון אחולסכור

 דאלות כל בו ורנצד לא ואם תו ב להוך ו ח או ולדב ל רנ ורף ברעלד מלקרות תוכ
 נקיים ו ד שדאל ת ב וכל בו תתעכנו וחעכ תשקצמ ושקץ ובו ק כחודרבמוכד

 טוב כרכת דם על תבואולדשומעיט

 רושלים ק ד מע חרפ"ט שבט ר ום ר דאשכמם מקרלוח לכל כידיצ חכאעי
חובב-א

 ד21ון ליג מדוכינאם
 קרעלענשטיין צבי רובנאם
 פרעגקיל ויל בסורריא יצחקנאם



שצא שפיריןאגרות

 התוגה אשר  וחורתו ה אטונת נעך לעטור עמהם תכון ד נםבעה"
 שורש ולעקור ל ר כא14 ם פ וסגך ם המחרפ  וטדזחזם מ ת מס  לסחותעלית
 פרץ ת ב לנטועת ונוכח הפרץ נגד בגדר יעטור יעזור ה שבהם ולענהפורה
 אבב

 שתירא איעזךחייט
רטן

 ע"א סונקאטש ב חרפ תצא ה הג
 נוראי בכלל ל עכאש ע41ם ועד מעתה שועה ו גאולד שנת םכוח

 ישראל וריד .ד"נ ב בש ה ח דא וק רנה נברא הא קרתיככוד
 האבער חיים מוהר"ר ק בנש וכר המפורסם ק הצד הגאון הרב קכ

 ס שובט א"(שייט

 הפסח ם כ נ ח א טנח ח על הערות ק נ עט הנ הן באחבד דאחדשת
 גדולה עה ש הפסח אחר ד מ נסעת כ לחביבות המכתב והצנעת. םהעל
 רנו ה~כ ענבאד במאר ד מ יראות ו פג את ת החד וכאשר 4כהדר"גכטדע

 ועתה לשיכט"ס ת לב בבוא ד מ הכמחתי מראש התשובה ועל הלזממכתבו
 כ עתה עד כתבתי ויא ר"ז ב כש צ כדדרג לפג טארכה תשד כ לחשאשמח
 קודש נאות תו 4כ כא לא עדיין ווכ"קידעת

 ולא שטל כגר גרים( במס ד"ה ח ס ג )ח א במנח דבריט על ק כ ש םהו
 עד ור ט דא ל ם דרינק גרים במס החדשה הנ" מתי שק מה ע4 והקשהטבל
 הא ק ידע ק דאטר ע"א( עיא )דף בטות ב א ה ערוכד ס ש והפא - סבו*ש

 מ"ל דרעיק הר טבל ופא חמל גר 4אתוי אלא וכר לי ד עב מה ר ושבתושב

 דכ
 לקרוא ש וסב כ לצוד חלק לו אץ ם חיצונ כמפרים שרקורא במשגר מפורשכבר
 ם כע"נ יקרא לא גי ס דר על 1 אפות שעמדו ם שבל טא ופש מינות בדם שישכרכריפ

 בג ילוי אח  לווך שאפשר כסר עד א"דיפ אח ולאמץ לדראמה קדושך ותכנרכאלו
 ולכלתי ר"ל רד ונפ מיטת של דעחונים כמכתב קרא לנלה ם ונרוץ את ונםישראל
 ביתו כנ נפשות את ר מזר בדם וצא ומג מרס ירחק יפשו ודשומר ישראל ת בגדברסם

 ררשער וכל קרובר לישועד רמחנד ח ובעד למשכי נות רם יכרי כרשת דלכדלכלהי

 זאצעצ*עלד חייפ יוסףרק ן תכלר כעשןכלר

 ב )ם כדוך אטד' מח"ט מור,ניצא כרוך מי"ד רר-צ גן מאנטירע צ רנר דואא(
 " ג9' דבים חסידיפ אליו 71דרו ונגסכם נגגלד גדיל ד ל רד ררב תרמ"ר( 1כטל

 כ"ח חרם נמוק ספ סמנו יידפס תדצ"כדחנוכי



 שפיריןאגרותשב
 ר במחכת זה ב ך א  משתוסס מבהלתי ר עב בר  הו כ נ סכל ולא ופסלדגר
 ר ושב דתושב י ם ק דרע בסות ב שם הפשוט כפ אדרבא והלא טפי שאגב
 משום הינו בו אכל לא טבל ויא טסל ב- דגם ולאחו )בפסח( בו יאכללא
 שם פה עקב ובנחרת בפפח אכל ילא כנכר ט ד כ וע סבי שלא יען גר מדא

 אב" שלא 4סעוט פבל ולא שמי דגר סתו יש ק דרע כמוו; ב הגם זהמסעם
 ופשומ ב ח ל כנ ירע"ק מ גר בסם קם החדשה כנ כ בע כ עבפסח

 אשר ם בפלפל נו רב ך האר ]כאן ובו ספר אופת כות באר דברטיאשר
 חטרן המכתב וטום בזה ואכמל בה נדפםכבר

רמז
 .קא סתקאטש תעזר יסב" ל ג וםבה

 י~פייף יחלתן מוח וכי יש הבמבהק הגאת הרב ב הב ג דכטד
 בפעסט י דקה ץ דוס וה

 עע ותוארנה ה יסוד הסערה עם ת פ ברא טהחומש א החלק עטהנ
 על מה תם תורה נפלא חיבר ופ לת כ" ת בתכל להגמרו זכה 1 .תן מבעה
 הזה כבשם נראה יא כ ואוגלש ואשנה בהדרו כלול תירה חומשי חסומהכי

 ס החלק תר י אחנה ולעומתו תודה זברנ טאדבה נתשובד זהננ וובבי
 שלחת סח אדע ולא תמורתו בעה בור מח לכמוה פ עב חפץ ודננבעה
 ט ע זד עוד לו ן שא מהם זה וא אצ4 עור מהנמצא 14 ארתום כ ע כברלו
 4ה ומ לין ת8 ה4 על ושגום ם ח אות א( הן ואלו מחר לו ואשלח בטובונא

 ה( מאמרוו; חמשה ד( ק סד תורה ודבר ד חם עולת " ג ח א מגח ת שןב(
 "ע ז ק הנח ר מאאסו רוא 4ח באר עם ג ח זוה"קת

 אהבה ברוב מרובה בברכה וחותם לתשובהואחכה

 ר באה ומכבדו רן מזק ט דושתוד
 שפירס איעזרחיים

 קא( לפ תרפ"ו ט האז א טונקאטש הב

 נ. .דד נאמן צר ע והניעג ט'א ש4 הגאון הרב .דד פבשוהננ
 עזור לעשות ל והנד א הפל בעהי אשר רחומש עם הגדולה מהמסורה םהעי
 כות בא גדול תפארת ל לכל יה" לטובה המוגמר על לברך זממו בצע וה

 ם החומש בנטר א-ה על ושת אשר ונם הזה כבושם נראה לא כמעםוכמות
 אוכל יא הסכמה ביקש אשר ר וץ באהבה חן חן  בתשואת בטזטנאשלם

 לרכיה אחדים ונות גל דשלח דדדפסד באמצע עדין כשדי נו רב לו כ ידא(



שצג שפיריןאגרות

 כשמונה זח הסכמה שום נותן גג א כ ודע 1 ראו ו עינ כאשר נדר עללעבור
 אך ם ראשת של ספרן על ש פלט לא ומשום טכהו ס ארז כסבה אם ש םשנ
 לראות מחכה והטי פעלו רב כ וצדקו עדהן חס והדברם הסכמה אצזהו

 בהדרם כלול געה יטור החומשםבנמר

 תשועה פילה שטס ט וש לא ברשע ט כק ט ומאוה באהבה ת דושד
 ע להשם ט לב וטצפה בב בב

רמח
 ~דא מתקאפש רצות תשר נ הב

 ק רם בס" י הנ ןהרב א ט של עז המובהק הגז הרג ד"נכבד

 בו לחש עת מעט אצלת ( בעתות כח סכפ. ותר ) מרדות ברובגם
 תתם נזם השנה וברכת א מ של 1 מנב סבא 0דא בברכת מאהבהתשובה
 וטילה שועת ושנת מטלר עם אמת תוך משלה רד יום מלא חותםבתל
 ם ושיכם מ 1 רשסחת ב אגצבוב

 יטפירא איעזרחיים
רמת

 זאור"תאז רבה וסודעא גרויהאזהרה
 עיא מונקאםש פ תר ם טשפט נב"ה

 אגשים סכת רנו בע ר בעוה בסלואו נפרץ כ בטשו ותרנו שמעטשמועה
 שלע" אגאל נאצ דישע שמותם את בקר ם "גער הספר ת ב לעשות םשרוצ
 שנם ה"רנטנקטצ תקטת בחוק והן ק עפידתוה הן כ ם ע הסוד מן אטע'כ

 חשגהת תהת ה שיה אושן באתה ט  והחרר מ המלסד בל ם נ 'טשטאמזטען
 כי דפה"' רקחי אצל ד תרע משנת )בעשלום( החטט י עפ וגם צ והבדדרב

 יתויר מחזיק נשם דדעיד ח לת ת נ לבנות רסרר על עלר נ א תרע נשנתא(
 מבג מעל דלא נשי א י ביע י אבל לנו מדמקוגל נף ש שום נל ט אבות דרךעל

 רגר"ק ארוררם עם מרוטר רחפרצו אשר חסיריס גם ים אל וגלוד רמנועד'םדנעורים
 תוד"ק מח- ל נערר רחדשר ררך עפ" דטתדרות ~שות ם רשואפ תשובר ררכגעל
 תשובר ררכ כעל מ רב אגל קדלות( זד כא נפרץ כבר )כאשר מחירה ל ונסדר רכתשכ
 כבירד מלחמר נחד לו חץ ם רצדיק גורל על ררשע שבט ח נ שלא ברזל כחומתעמר
 ונם אכם"ל ם איוב )ורדברים תודר דברי על ונתפס צדיק אותו של ללבו ררברורגע
 כנפשם ז-סו למלכא מלבא נק תשוגר רררכ רת פט ואחר ל( ור רתווז- מנודמ*נ

 שרמשי" ער צו-ק לראש עסרד דרבנות דממנוח ולעכב זממם לרפק כחם שאויתלחגור



 ששיריןאגרותשצד
 והשגחתם הטכסתם וכלת והבר'צ הרב ם עומד דפר אן ם קאם השולבראש
 ם משניח אנו ואדרבא השנחתזנו תחת אים זה ולאושר בזה מאוסה יעשהיא
 והוא רם בע ק תוה לדת ר סמא לון ום ב מבא קוץ זה כ המיד את םודוא
 הצד לחו ת דא כא וחג שום וכי כטען אנ הצ ויענה ראש משורש פורהיצא
 4כן דרכ מז שאול לעסק רק ועבודתי ה פתורת ם ח רוח בדם שאיןדשוה
 ברשךנ ונפלו לכל קרנת כממחו טוה ק, תדח הרחק נאאחבא

 בית בם ככר געה אשר תורה ק מחו מחבורה ונתחזקה חזקו הועם
 כעת שם ם ולומד הממשיה וו ברש ם ומרווח ם נא ם בחדר ות 4תלפגדול
 ,מנ עוד ונחמן ם לאלק גדילה ר בע ה ע כל ס 'ד ה רוב 4פ היא טעםואם
  יזה ם הבר א ש כא ם רא ה  שראל כל תאספו נא  הפחות( )לכ4 כארז םבת
 ברט על מ בג *גדל כאלו ם לנת הצורך יפ בראו לנדב יה רכםותת

 רה הבח ת כ ן בבג שראל שועת ו רה ילהאד תורה ל להנד ונזכההתורה
 נו מ כבקרוב

 שפירא אלעזרחיים
 שפיפצערסטר ווייםאהרן

 כל את ר דפק כצדקתו נו רב אמנם וכרנד ת דת ן בעג נרצונו לעשות מקודםלדם
 עד שכזעות כמר עכרו וכבד ז ע ומאודי גופ נ למם ומדמן מוכן רנני ואמרהתמנותו

 את מחדש ולתזק לעשות ורחלו אמת ותורתו אמת דוא קא וקושטא נצח נושרב
 ם עומד סטון קאמ רשודל בראוו כי רקדלר בפנקס ונחתם )וננתב תווד מתזיקדחבורד
 ות להלפ ס נרנ במד תנוד מחזיק לחנורד נבגד ת דעולמ דמלחמד ואנד ?( ורבידדרכ

 נעשר לכסוף אשר שול( אגאל ונאצ לאוס מסר ת נ אז עשו דנעורים דכנ דרולעומת
 ע( רב ר ע נס ש )ועם שולען שע רעברעאמזד

 דרג בעל נו רכ אז שאמר מר ר( רב )ר, ם בנ תפארת ק מסך כזד לרעתיקורנר
 שראל נגאלו אשר ם דיבר בוכות ב( מל אמור )פ ריר רמדרש דבר אור בבתשוכר
 בשביל רוא ( ו )שמות טוב לקח וכמדרש ובו לשונם ואת שמם את נו ש שלאממצרים
 דלא ררכר ם רקוע במצרים ד לא וב לד-ק ש וינד שמלוחם אח מו ודתל שיששלא
 מ בהמלשת  מחו ס הלק שארבע מאנ"ש ננ עלו והמשים נשלה( )כפ רש זפ לאתז

 רור נמלנוש רלנו לא בודא כאלו ם ורשע צ מאם צלר שי חמ  חלק ורקראפילר
 כלשון שרוא דאומות בשם ולא בלבד שראל ד גשם רק אותם לקרוא לדיק וגםדוקא

 ידח-ם בטלבושי לדתנרג במצרים ם דרשע קדקו שר לזמר תנן ר בלשונם וכןדמדינד
 עמדם א לעם ויריו מצרים רעם כדרג לילך ותר לרם טוב ד רלא דוקאולשונם
 למד א"כ ס רקוע והם בד אכזהם ודרג ר מאת סרו ד שבלא ק ן וסלנושסילשונס
 ס דעמ מן מופיש ות ולר כגז ימלגו המלגוש ת ידיד בדדב לילך רגם ג לחרורלדם
 דתלק רק ממצרים שנגאלו אותן על רבוונד כי ולישב לדחוק יש נ )ודגםנוד

 כרשעים גם שראל לבלל משמע במשטות מ מ זר כוכוח שנגאלו רוד)חמיקרת(
שכחוכן(



 שפיריןאגרות

 הציאגיטפען עזן סבתי לאפרושאאהרה
 הב

 צרעת הנוראה המספחת עי ישראל בית נפש כ4 דאבך איזן יטשמעהן
 מם ש שקוץ לדעמיד הצוויח שט, מלשד בעדה אשר הצאגיסטעןממארת

 דכפירר חרב ואפיקורמות ,מינית ששות צודד ימען כיסנאזיאוסא'כדעבראישע
 הרמים בסצודוח שדוד שיו ישראי סיידי רבים כ. בירזת צימי פרשךשתרם

 יחפוץ אשר מ כ גו במקומות ר בעוד ל בו לדענות תן שנ רענון על לאולם
 תלמוד מוד ל וממגדג ר מדרב 1 בג את לסור מכנ מ לקר דתודד יוד ל שוקעןנבת

 אותם ולמדתם ד במצות ר מרע עד ם דקדוש נו מאבות דור אחר סור לנו רמסורדתורד

 ורק דזר שן ד כדרך ם שנ ד במלמדים מואס ודוא וגו ך לבז ושננתם 1ג1 בם כנאת

 ד ע רנו לע כפיט ל ר וארס כסם רם כ ם ודע 1 ם רוא אנו אשר ם דחדש אמוריםכקש

 בל כ תורתם מוד מל גדלו אשר ם רכנ תכונת לדעת ונוכל נד במד א ר ל שראל כואם

 עומד דוא ברע כ כולם דעו אז 1 כם זר ב דכעד אמרו אם אמנם כקרכם ן א רראת

 לא וגם ם דירא רכער"כ עמו חזיקו לא ואז ד התורח לסור ם דמתהדש א רםמצד

 דט אפות ממנדג קצת ראתם כ עוד ם מחדק אשר ם פ דמע שח על ם רפוסתאותן

 ם חפצ דם דם לכנ תורד מור בל כ יאמרו בקרכם ארכם מו ש 1 זד ריס מסת רםאמנם

 ל וכשאחז 1 ח פ על דקערר את רפכו ז וע תרמ'תם שקר כ כגז ם ודע אנוובאמת

 נתגלו ככר כ אם ם כפרוש ע א ם שמרא ם רצבוע מן ותר ב לדתירא ש שבסוטר

 ום מגאז ובג נכר ק בת גדלו דם בעת ואת כנדם את ב בנדם כגדול רם מעשתכונת

 פשטו ש נו ור ד בתורת חפצו ש אכרז עוד מרססשלר( מוכרח תוק זדו לא)אשר

 תורת גס לרם למיז וש רם בנ לתמונת רומץ ר ש כאלו ם מלסד יחפצו כטלם'ם

 דנז מע ותילמדו נר ודמי ר רע בנ לכל ץ ומחס חמץ ושאור כשעטנז זד יד ת דודר

 לחפוץ קים צד בתור ע א ם ש מלב ם שדרשע בזד גדולד והר ד רצרד דואוזאת

 מליצר כדרך "ל וזרו כנ"ל בור שקר לומר לשונם וידרכו לכנידם תורד מודלל

 דתלבשו לא בתוכם ם דרשע גם שראל שכנ נגאלו זד  שבוכות המעלך ד םשכמצר

 ,וכענק ם מרצדיק ולא ם דרקוצ מכת שדסד ואמרו רורו רק כחש למען שערבאדרת
 ם צדיק כתות כן ר ומעולם ובו ם רשע בראת ם צמק כראת בראשיה ר כמדשאחז-ל

 לא ם רשע 1 כשד )דינו שמם את שינו שלא שאמרו וזדו ודור( דור ככל רשעיםוכתות

 לשונם ללמוד נו )ד לשינם את שינו ולא קן צר כשם ע א לקרוא שסם אתשיש

 נם שא ואסרו דודו אולם שינו לא זר ל ם ם ק צד רמר וב ש לש בונתם כלרטעות

 (~ת נו וש פו רחל ולא מ( רמצר עם קים דמחז דעולמים מכח רק ם ריראמכח

 לכסות שדוא ק צד או ח ת של שער באדרת לרהלבש ן עג כמו מ )ד. םמלבהמר

 כות( באר כ בתפ ש )ועי כונתם( לסוכר כ וקומר מסרחם ת ותכל דרכים "ש1דלב

 מכשרל צור רואשון אבן דו שדעמ בעת צ ד דב מדברי בזד ק לדעת ודננא(

 ל רנלדכניןלבנ"



 שפיריןאגרותשצו
 ואת מעט ועוד -  הרות ה עדי ם עד את נצלו 1 הם פג סעי ם ארק צלםסדו
 'הם ך ער תפתה תופת במות ד להעם שמתעתדים ר  בע  נשתבחו הנהיהב
 של ארסו ונערות ם נער בלב ס ולהכנ האמתח שרש כל את ולנחרשלעקר
 חשק ר ברו נמשם לדבוק ובתורתו בד "כפור לבס רות שר אחר ללכתעכבא
- קולמור שע ד מסות תחת םועגב  ו"ב וב פארששעללו3נ ישו"ם*ת בשם 
 ם המלא שההם טפר לבת מללכת המור סור בא נ חרפ בשסק הזהרם וכבר-

 עורף ופט ירנלס שדוד נפל והחדל שמע השוסע קורסות ואפ טת םבדבר
 ה' חק* לטרמם ם וטתנ ם סבו נפש וכשאם נו סאבות לט המסורהלהחורה
 וומצות

 שלהם בהקולטור הכרך צפעונ נחש הם סצפונ נבעו שכבר אחרועתה
 הס ועוקב הם ר בו אסער ת בבת. פשע על חטא תבערת להגדיל םמוסים

 אפזא לזאת אשר ז ח עמהם להשתתף א וט על ם וקורא חב וכ ת'השולם

 ישראל' גיחאחיט רכ
 מחריב ררת מדרס מטען אנ רצ ואופל חשך ומצוקר צרד יום ליעקב דוא צרדעת
 - ס מנאוי ג שע לרעברא דראשון דאבן - סף אבן לרעמיד מחעחדיס ישראלנרם
 עקב א בום שראל ח לן מכשולצוד

 איזד שלפג דיות ישראל כיח עמו ולמען ר למען בדגר מח"ב ע " מיאנולזאת
 ונרושם ר ירא מ אוש מאות מכמר ח בלל פד אס דנרול דמדרש כבית נתאספושבועות

 נגר בנטרים ר למלחמות לקרב לצאת צ רמו עם ס"א של ראכ"ר דצדיק רגאון וורב
 דכת דרוס בראסיפד או תן ונ ררוממר רממשלר לפד מחאוהיט זלנלזת ראלד איןעותו
 ולתקן ולענר ראש פורד קירש קרקר על לדכות צ ורביד שליט"א צ דיבור רכינוכיח
 ביום עשי שבן ר כע ישתכחו אשר ועתר תוחם משח רגולר שארית לרייל קכועוחתקנה
 וננמר נו קרלת מיקיד  וחשובש דאש ד17ם אושי במר רביד-צ בבית ואספו רבאא

 רעמדח ביום תעמת לנזור ר שמרראוי אסח שדן וחזק אמיץ בכח רביד-צבדמבסת
 אולם שדאל ואס ר כע מכשולרציר

 אחו-
 רקטור שאין גדרר רוא מאד חלוש שדרור

 נונע ר ידאח אשד מישראל ואשד איש כל מחויב רמעט זאת אכל נד לעטוריכולים
 כאו"א הלדזדיר רטט חצות קודם אודר 10 ר שיד ער א ב-ם עכ"ז לרחומהללבם

 דנ"ל טבשול ציד שדעמרת עולם לזכרון ישאר לטען ררוא און מכית ניב אחמישראל
 כיתר מפתח ולהרחק ישראל חכ6 תגד ק הוד דת למרותרוא

 שאסוד ובדולר בחור ואשד ש א כל את קו-שץ עירק ובגמרת דתורד בכתומזר--ם
 רדוא מף ראתן לרעמיד שטד יוטוספו עת ודמחועכד רסוטוקצר מעמד אח ולראדהל-לך

 רוא תנוסחו נפשו אח כי ירע דרוא ן ע לסחה,ח לראות תצא לקוליי ישמע שלאוס
 דטוכ כרכת עלי ותבוא בנס ולדשומעחותל

 תדם-ד יאחחק מש"קמונקאטש
 ישורון עיה וקתלדטיד"צ
 הע"א מונקאסשדוד-ק



וגז שפיריןאגרות

 י עפ הוא אסור שידם עק מבתי רכם השפרו נקרא ישראל ביתאייכם
 הנשאר הפייטה יתר וכטחיכם כניכם עי נא חסלו נא חוסו שמה לרכתהתורה
 ותלאד עון לבתי מיכה רגליכם מנעו ייראתי( מקרב ו ח יאבדו לכיילכם
 'נעם ייהשומע ו~דראוז יבושת נורו 1 ח והעוכרים ורסטען הצ ת טשחבתי
 טוב ברכות עליוויבוא

 תרפ"ו נשא ק ועשמונקאמש

 שפיל איעזרחיים
 ווייס טנחם דסחן זאיצער זאב טאיר שי-ססעל דוד ווייםאחרן

 דפה צדק ן ד תב

רעד

 ק ק ק ק' הב

 באר ד ן וא תורה שומר הזאת הנעלה לחבורה לזה תחזקנה ט דפגם
 הם לסיג ם הציג און בת של ריל רה הכפ נודל ון גל על בחרם עולה די ןוא

 ל ר קר כע רה כפ ממש לשמד תפשטום ו בג לנערי ימדו אשר מיטתוספר
 כלל ראי צ א המפורסם כ ובפרח זר ולא ראו נו עינונאת

 דדב וגזדז " של מג" נפשות וכמד מונקאטש כעיר מסובנת סחלר שלטד פ""בז
 נ כבירכ ככושין רכרי רכיך דרש ת רחענ וכיוס דיום חצות ער תקח( ,ר תערס צורכר
 ששוח יפיפו ששם מנאדם( ג )דעברעאישע ספיידמ מישח ובית רציוךם נגר רעשכקול

 לאר"ק סרו ודפך דזאח וצרד עליה באר "ז ח4ע מח וט כפיות כערסכ"
 כברוכיא וצו"

 ושדקולר שמד כרהט תמלחו אשר ואמרות לדאבות עולטות מב וברח סיחרברחוקת
 שלא ודזדיר אסותא רל"ל ררבק בלטותא וקללם נקים דט כות בשט כצוארםחלף
 לעקור חשנו למסור ומחטיבים כור עפר רזררהץ ככר כי רצרד לעת אח-כ אצלו'בראו
 כיס ררשעים אבל נעצרד ודמג'פר מעק דשיכ ורכש פידוח עשו ודכרע מצרשןנו זוע"ז
מוח

 והגמי
 ודי לגנא אהןט ועינד אוחם וקלל ביזר מטד על רמשפט כבית ממירר

 הזרו שלאחרי שוכר כשבח כ"1 ואחר קרסולם מערן לא אבל זד רבד על טשססלרכינו
 אש בלכד כדוקרתו דדבהטונשנו

 שדמדי רחברד שדוחסו זשארנאן בלשת קורא קול על צ ורבד רכינו דחוסו זדא(
 הקעת עם הרצ"ד חקת א סל"סדד דנ"ל דחטדד דציזמס בנד מונק4טו9 רקיקתורר

 רי ודתקמח כידינק ש וא חפשות עוד אח"כ ]ונתוטסו אז ער-ח באו אשדמרסיסדים
 רמו"צ רשות כל מדחקנוח ענק שום לשנוא רשות ושנק וכרומר וצמקות חילךבערר
 דראשונד כפעם אזדבצד"ח

 כחח-
 משמחם נסי ר"ר

 שמואל תכדן גראס יחיאל יאזעפאוויטו2 ליב ולמן וויע מעורל איידק ק4ללושחיים



 ששיריןאברותשצח
 והזהרו השמרו לות והני ס בקהלת לאחכנ" הפעם עוד ר להזח באס כע
 דגר לשום מנה ולא כשרתו חזקת אובד הוא הרי 1 ח בזה טהר שלאום

 שועה ל ונזכה ס וכס ונעם ולהשומע מדראון לבושת המה נזרו ושבקדושהו
 ג"כ קרונה וגאולהבז'

 א ע מונקאפש תרציד ביקועש"ק

 שפירא אלעזרחיים
 סופר חיים ווייס מגחם זאיצער הנהן זא5 טייר שייפעידוד

רבע
 תורה!9 שי חמור ואיסור נרויח ואזהרהטחאה

 קארפאפרום פאר דפדינת שייפרף וצדיקם דגאו5ים דרננ*םסאת

 הב
 שולען שע העברע ם שמכנ ס ונ הצ מפלסת של המפר בת אודותהנה
 דו שהעם ת העבר ום מגאז הנ בפרט נחת במד מקומות ככמה דו העםאשר

 ~נומת מאוד וססוכנח רעה מצודה שהם לףעת נוכחם ואונטוארבסונקאטש
 בתךרת רד וכפ נות מ דבר וסם אותם לבודו כ שראל לזרע לדות זה ם לדח

 פ שבע ותורה שבכתב תורה ם ה"מ מן ים הנתונה נו רבמשה

 ד כר צב עסטו"כער מנ"מ סדיעדסאן וסף משד דודזיסץ רושע ו-'מש"ים
 עקב ע"ד א ברב לליץ דוד גאלרשטיץ משד ס וף שדנא יחזקאלעסטרייבצר
 ציון בן סת"ם קליין רבדן יחיאל עסטריכער נ בדם פבתס קליץ דושעגאלרשטיץ

 וויעד*ר סיך אלטר פריערמאן דידש צנ' קאלליש שלמר דאגער מעמיל מנחםכרסא
 ם סח וףיס צבי משר דלף סעסלעד רוב וצחק שאמועל חזקאל מאדן ראבשלמר
 העטעגשטיץ ליבוש מ ווי מרדכ קליץ יוסף שלום רש ד מענדיל מנחם ציגערפנחס
 דכאן גח דוד וו"כ שו"ב שרגא חזקחל והיגבערגער מגיל יצחק יאלדאן רש דצב

 יצחק עדלבים מגחם כ"ץ פישל אפרים דערשקאוףטש אברדם איצקאורטש טתגראס
 חב מגחם פלישסאן סוכי ס סח פדאימאותטש מרדכ פחננקיל ישראלומעדעד

 שרגא יתשאל רעסלער שמעק פערלמוטעד ק אאז יצחק ושתעל צביראזענברס
 צמו בן ראזעמפטיץ דושצ סעלכראס- מאיר יצחק פ*רלשסץן דוד אליגאלרשטיץ
 כרוך סגחס סינגער ג מאה- אכרים קארנ מ"כ ראועגכערג שרגא -חזקאליאקאכעד

 עסטריכעד פישל אפרים ון צ בן ס וף יצחק יעקבבערנשטץן

 רי"דא ד תש  כשגח ש עקד נדאגו ורובם ל כנ במאשרר חתמו אלדוגל

 צבאות ד כרם לסימור וכרוזים אזררוח ריגו ובית ע רב דרפיס מצוא עת בכלא(
 ובחלוף  עמו וכמוסתו ד תורת כעד לרנון פצל מד צדיק ת דגל על נתרס תואר%א



שצי שפיריןאגרות
 ד מצות כל על לעבור העלול מך בה והנערות ם הנער את חנכוהרם
 ראש יעו בשפה נו לע סבא מוראל ל קודש אשר וככר ודרבנן תאדאור
 אם עתה של ר הצע הדור וגם הבא הדור ת אחר 1 ח תה ומרהי4ענר
 תהפוכות דור כ תו ובמש בה אסונה ואבדה תורה תפוג כ ע לזהו שנהר
 קוד ור הוללת של מת בחג הם ם סרב וגם כס אמון לא ם ת משח ם בגהמה

 י ר ערוה גדר בלחתערובות
 שי רבם ת4 עים קד מעים אשר 11 מדנה ומ הני בערבפרט
 והאסרה תורה בדרכ ם מת"נ ם נ מאס בנ ם נ מאם הם ם קדשישראל

 ממש נפק רות במם יר תר שמת ם הקדמת ע יבות מ סאב"הסרקה

 ומבולקה  בוקה מראה ופרצות רעה גרסו הני ם החפש ספר בת העטדתת

 ומחוץ ת מב ומשפחה משפחה ישרא4 העםכח

 סוד ז ערוך השלחן חוק נו ה התזרה מד איו כ4 יאשר -ובכן
 סוד ל מד נמרצה טחאה התאמצות נ ם בכי אס ם מוחהארטהאדאקסיע

 דם ספר בת של ון ורש קום עקר כל תם רנ4 טפר בת של רההכפ
 בחס ים עבר מפר לבתי הסתדרות כל תגד זו נח במד שלהם ע מנאןת

 התורה עפ יא שהוא בנ" לד ל בכיל שיהם עד הה וסדר תהקארפט
 ח ג בעג ולהתערב צב לחת וזכות כח שום להם ה ה ושיאוהמסורה

 רעו לא שבקדושה דבר .בכל הארמה בורהצ

 מספר ומוחקן מות בסם לס מרע כאלו שודען שע יהעברע זרעווהשולח
 היהדותו םהת

 יציונם דרשעם ד ר דשטנא כער בגדא ור ם 1 ים מכל רזדונם מם נגדוללחום
 כאמצע תמיד ם חשיד )רי ודעחו כוחו לרחלכם דאופנים ככל ננדז שעמסו דקדקזנה

 דכנסות נו רר עשרו ומדוב ע כב שוא לות ועל רות במס נפרט עמדם( אחתומעצד
 ם ומדוח שוא במשאות ובו מזוזות קות ודפ דספרים הילר ובריח ומחתונות ונותמפד

 מ מס שרים 1 על ושמו נפדו "ג ב כספים בקבלת לעצמו 11 רב ר דחס כסד עד)ונודע
 שלו ודספדים ורכושו הו ב משכנו ז וצ כתרים ש ט אלפית מאות שבעוארנונות

 כדיור מרנ נסנ"פ ד פ וכס צדקו כאור לד"א דמשפט נטזעצות ליגזשזדונד"
 מכתבי לו עבתב א דשם ד ע ב רביע מבתמי שא מושכותידס במקומותרשע

 ובקשו אצלו פד שר קנד דפאליציי מצאו כ ואח נו ברג 1 ח שיפגע נריעףרראונגס
 רודף ן כד תכ"ד( ,סי מ כחו מבואר וכן לו למחרן אסח- כ ב ודש לו לטחולמרכים

 אלו כל על שמרחב דם דרשכ"א תשו נשם נ"ז( ס"ק ך )כש ח שפ כסי ובן שע
 מקומות ככל ידם שלמו ע כמב ונס עב"ל דשו על אסור נגשר ז ד כעמוזקונעשר

 גצרקו עמד ודוא לעסתו עולה בני דוטיפו וכדנד נדנד שעד ובבל עת פנלמושכותידם

 יעקב רותד בכח פ כמ שדי אף יו %ר ולא ש כ דו שינד ולא דרייפותבתוך
 רדת משמרת על עמד נאמן וברוקר ומאודו ושפו נפשו מסר ואירו ירו סומך כורןלכדו
 מים דכל



 שפיריןאגרותת
 נ ס בחר ה לט צוה אשר המצות ואיה 4ב משה שם אער התורהוזאת
 עד מהרעם *מוף לא וזכרם ם הוד ה מתוך יעכרו לא ם ופוסק בארס ל חזודבר
עולם

 ה ר גה המד חק ועפ ק התוה בכח ם טוח אנו הלזו הנמרצה טמחאת
 א"צ לב וניכה לסובה עד עד ר גזכ גו אלק ה בשם ואנחנו ועוז תוקףבכל
 אבב

 שפירא אלעזרחיים
 סופר חתם ווייס מנחס זאי1ער הכהן זא5 מאיר שייסעידוד

 ורגיל מ,גקאמש דקיק ד-צכ
 5י*א סדירחק בראדיפשר יודש אישיךוסף

 ג:"ג"יסג ע"י ט"ג יי"יי:%:ד
 פנל-ל ףאיאתע אבד-ן והגיי קערעצקאבדוק וחגיי קאטא,אבד,;

 רעוצי נפתי חק ףלברשפאם כתייק -יחק חים פיץניפץ ס-ש שי סחה-צ שאירח-ם
 דים

 ו-נזל זיחאייץ דקוק דומן וחנלי נ מיאטפ אבדי; יעיי וץיחאדיסץאבודק

 דיייואף יפלא גישיום שליו שראישיפא
 :::יג:'ג ' יוםעי',:ו:, . ז"נ:ת?::ג

 " י", עי, י.י נ.,יעי, "י,י "ה.עי,
 פ ש יצחקשלסח שפיהקאיעזר ש-ס חכתןיעקס יי-

 ינץ אוימך 5דאב-'ק י תעי ק,דאשד דאנ צץ חוסט טיקיחצ"ן

 רעוצי נפתי חק ףלברשפאם לתייק -יחק חים פיץניפץ ס-ש שי סחח-צ שאיר'ם
 ךים

 ו-נמל זיחאייץ דקוק דומו וחנלי נ מיאטפאבדי; יעיי וץיחאדיסץאבוטא

 חלד יופף הדא נח שיום קל"ב שראלשייח

 :::יג:'ג ' יוד עי',:ו:, . ז"נ:ת?::ג
ה "י,י "ה.עי,  מ"," עי, יי נ.קע

 רי-
 פ ש יצחקשיפח שפיהקולעזר ש-ס חסדןיעק5
 ינץ אוימן 5דאב-'ק י תעי ק,דאשד דאנ צץ חוטט שקיקיחצ"ן
 י.5 צגשחרן ייעפאןאלסטר גדעצומינ זעליקאשר

 אךיאק 1ד דק ,דורן מורא רעלי פיוק.ב באב-ד ורגל'י ןאלדאאבדוק
 נהג=, :: ", גג: ג:נ:ג::"יג"%:ן יעליפשחערחוי שרי1הטאן עלפןשלמח פיקערחים
 יאי ית"י"

- ע  

 את""
 "יף

- ע  

ש *  רייי 
 תערצ4קרנער פג-ימשח ך"נבערנקריוד רשוענ8%פער שיורק שהקדוד
 8,מטקפהטש יהש14שפם* משאשרברוך ויש 1*שפואל וחנלי ארשהוע דק דומיו .ןץ יוניצעאנותק יגיי אנשא אנער קלעאב

 הוזללות פאיאי יוהק' אבדוק בעטטו טחרומיו רעיי ב1עד'ק*ידץאברוק
 שפי1יערשחוה 5עק יעקבפשד 4רי1צח-נפשח

1תיג"  ג- 
 י:תשיח"ינ"%י"שש

ח יין נו י" שי -*ה נ'ח ח  

- ו  

 שחה
ש קהה ז9 חיייז א א ש   ד=ה יחא 
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ת8 שפיריןאגרות

רעג
 רב

 ח וו קר ה המופלג האברך ז להמוכ שראל בבג לעד הזאת השורה התה
 השףנ אצל ם המאבח ת בב ק בפה מש ש אשר נ ם ז צחק ןקב הסו

 עי ת תה נהה כדאו הודאך בנתב הון"ב 1 עי מדתם תתט דפה םהסומח
 חדשה בשטלה ם המפרש ם נ כד סב ה הדק הנמק על לפר ועמדהקט
 דהם ש עשות ג לפג שחט ום מטרשת כשמרה 1 פ על ם שטר"מה

 ת ח צפ ת ובעז ר חטא א בדואט ,כמבשר נטת בהמות נ וםתרעמם
 קבלי הסתן בפג לשחט ך וצר לבהמות תסח א לא ופות ל דאתמחכדבש

 באוסטת הסגה מה שח שחט וטים א( ל ק ם א ס" בדרת יכמובא בהסותג
 הדקה מן דקה בפרמה ש סרג שצאתה ן הסב קת בבד בחנתי תם א(בראו
 הע על וחלק חד וסכט בפנ ותקט וזר בפגו שיא ט מב קלקלתכאשר
 קטע לשוב הקהל" בא שרב ות לה שוכל תעודת את להסהז בזהטחן
 זם ו בפ ההלכות ם ושטר ם מחחז ה" ש מץו ל על חסר ש באשןבעה"
 שה" דאתרא טרא הרב לפנ הראו בכע רגמת על השעמס והלאהמעתה
 דיותחת

 מוקאסש תרגע תרו ה יום אור ח באעהוען

 שמיא קעיח"ם

 רני צ"לא(
 ות משג ס בסי שאסרתי מסד קצת ארשום מ"ו( אוח ד )ח חורך בדבף

 גס ריכרד מעלת ודיי דארץ עם ג לב קודם ת ת סטיר דוחות מס בסוףטיקק
 ד ע וחן לד מ מ כרונד תזם מ ותר כ דגדול וחס רט שבוא מכ"ג ותר טיוחםמשאינו

 שרוא כעכודד כשל פן לכ"ג דתמנוחו גודל לגב מעלך אינו דזא כ לככדז רפף עא
 כשלו במר דעו לא ד ע ותו רלר ולקלקל ולסמול לסגל יוכל בשערך מלהיםכרררים
 1 על שפקפקו א שו"ב על שאמר ע זי מדבר א קדוש כשם זד כעין שמעתיופ-א

 עכ"ד בכורח נבילות  לעשות וכל ש ואמר כקבלד עוסק אך כראוי כרלכוח כק נושא

 לידע חורד כנ זאיגם אדמורי"ם כטס ע א דמכרם ד ע אמרור ערן באותו לעניןומעוין
 ר ר דקרוש גו רב של קטן וצעטיל כאזדרוח כ )וכבר עשון אשר ידמעשדדדלכד

 רמד כי אמרו ואשר ונודע( כמובן זו כלחי וא"א ת בגפ לסדן צ-ל כי ע זיאל'סלך
 דאר, עם )מטתם( ג כ דין לדם קודם ת"ח ממור שאפי אמרו ז ע קבלו ובעלבנש-ק
 ולשמם לפני שנכנס ג מכ "ם נ מפג דוא קרר דמקרא כרמז רטעם שם בגס אסרווע-ו
 אסח אם תדע תוי ת בפרסי ודשים שדם שאופרש פממיו"ח נחי מפרר-םודאגו
 כמובן באתנליא כ"א קנקנו על לחדות קךבולים ת"ח כן לא דםכפ



 שפיריןאגרות=
רעד

 עא מונקאמיט א חרפ וקרא כ דג
 רש ד מון הכשם ערוגת המפורסם דגאץ ררב ב חב נ דכבוד
 ן טוארד קי ק אבד ח"ו חיים משה מו"ה ומנד" מעוזשח"ח

 ס יות"יט.כםוהגל

 נ ע לנגד ר הא ועתה נו נ ב מורא ונבה נפר,ן חוץ כל ן וא ם מ הארכו
 גתשוכה יעומתו והע נ קר ה הטוכז ע" רב "יחם עבד אשרהתשורה
 יתודה ם פעי וקשה ח צל 1 עסו ר ר" חן חן ותשואת תודה ברבמארבה
 כ ב צ אנ 4ב וסכה 'עשות טה כדת באסת תגש יעבדו ונזכד בטהרה ץיחרב

 א ע נ גדף ברק ת שרא מה ארשום 1 בדבר ע"נת כ א" תתימען
 הטמח מהפכם רבם מד הערם עמדו :בר ומ אלו ות פרש ארבעהס

 כתבת כאמת אך בסיוק רש כטסח זכו באך כ ן קדששומרם
 ליס כהסקט(כ כעתקם תפין)חערפס םלה4 מתח בהבעה
 הלא ם הבת בתל חם נ ש בעת לחסאר ות הפרש לסדר ח כ בא וב קראטע
 כון ו( סע" כה )ם" כשע בפושות הטבואר תפלן הנחת יכתת רקבא

 וצאת שמו חוד בדם שש א4ו פרשות יהנח הקבה שצוטגדנחתם
 כ וה קדש שמע אם זה" שמע נמה קגלעג ד שפר עב 17מצרם
 י" ומע )ק תש ואחחתו חוח בהם שש כמדרק טטען כפ )חשבבאך
 , ואשר ם ממצר אט כשהוצ עטת שעשה תפישת ם נס דטמכר ומע(אס
 בעים ~רעלה )וזה כרצתו כחס יעשות ם ובתחתו ס ת בע' והממשלדהכח
 מ( מצר את צ ס רק ס סדכר שהם באך כ ה קדש הפרשות הה ם יצע'
 בעה שם זה מען ארת ב ו בפ הכתנה ין ,סר ך שצר ומה כץ 1 שוא
 ם דקדש סחשגה חך ן יענ ומנהות ם מבת ותום מרש ות ברא ב( להם

 ל ז הקב עף נ שמש תפלה השער לדברי ן סמוכ הרבה וחבאת הואדבור
 ואכםל יחי ותשם וטיסן מוץ נ הר רת אםבענן

 הטאל בביאת ישראל לישועת המצפה ומכברו דו סוק באהבה ת דושד
 דן דכמהרה

 שפירא אלעזרחיים

לקי  ח דעולמ מלחמת ואחר נ ס מש-ל עא(
 למתקאטש קל"טזארד"ןבין



 שפיריןאגרוונ
הער

 מתקאטש א תרע ברבד זה הבד

 נ לכבדו םשוס

 וטייפ"א, אאט"1 מרון ק כ עם ודברת מכתבו מצאת ת לבבבוא
 ו עי ה שצ כמו וכר צ א ה ום ב תם חשנה כי ש קד אסר נ ו שאב-עתו

 העמוד יפנ יהתפיי רצה אם ט 1 וכשן העסת יפנ יהתפלי צ א ומעע--
 שרשם אחר אב4 דן לו ואן מתר בודא י ם יפעם ככדיוכש

 חשומ וכרכה ושף" ם ח שראי ל טובואך
 יטפירא איעזרדףים

רעו
ב"ח,

 וטראה" נחוצה גדולהאזהרה
 בשעת הם מושבות מקטות בכף בג ת מצר ט ע' הכאה הכצעקתההן

 עי המרחפת נחלה כמכנה עקב י א ה צרה ועת הזאת טראה ה ושערור רוםח
 אס עירט, תושבי קרט ה אהב אסגם דישועה" 4ה רק רגל ובכי פשעהכי

 ם והרחוק ם הקרש ט בזת מב אשר ם סיער ה בעו בסנט ותרםשמעט
 ע מספק לב כל כמח באה כ השסטה עבה יא ט ר בע גם הלא נו גתבמד
 כ עתה ובפרס קיטם מם ודחר 4 חז אטרום וכבר הסחירות ככל םשער
 שיא ר רמח העיאת ע כמען בג ירודף 1 ע וט"שכז שראל לכלל נכב
 מה ן ר מ" כ אא ם עתש ן וא " דאחר תהי עיהם 1 ח .בא אם ז קכדת

 1 ורעות ודם ודמו 'נפי חוש 1 דרכו לפ ביבבו ן ב א וכי מור האכתוכף

 עלם נאית ט מל י ומכשי רע מכת לט צ ך חלט ט נפש אתשנחס
 בב דן דבסהרה

 לקר" בעצמם ב ,הבע טעץ טה דבר כבאסת
 פה באס להתאסף עצרד

 ט ברחתות וצתחד פרץ הי שיא בפרץ יעמל גרר ליור א באסדהכילת

 ברהב העי מרן אחת סו שערים רפקקות ד ע אזדרות פ בס נדפם מ רב עא(

 נדשסט" תסיסתיס
 דרגם של רשל מיקרם ד א פע כ שסג לם זורות

 למקרג,ו( דשער וחזר ש עד ם דג לשות שלא מודער ט רב רמםס

 זד נתחלפר שרשלטונות ט תרע כשנח דראשרנד ת דעולמ דמלחמר אחר ר זדס(

 פעם ככל נח"י,סו וביל"ב אהד עם אל רמכ;מלכד גו אל מגוי אחב תדלכו ו זדאחר

 ט במדימת אחב על חדשותגרדות



 שפיריןאגרותתר
 הם דבר ם לק דם ולרעם ש 04 ן ועג אופן בכ4 ד א אנחת נעמוד ואזחץ

 בעה עת בכי דמשסרת ע4ויעמוד
 ע"א מונקאסש ת עטר ח ו ה חבאעה

 שפירא איעזךחיים
 שפיטזער,משד וויים, אדרןחק

רעו
 לא טתקאטש תריב בראשת ה לום ארנח

 ההנהזזנהסיידאאשדמחה ינבלבב קד וזכבד
 "שע" מוח לם שמד בעת חכם גבר ם סחתם ם מר ח חתרתן

 ם הרב את ל13ת עסו ה ה" מרגיעת, יטייפ"א זעייגאשר
 ס וששט כ עכב נחת ברש שבע מפ"וא-ו

 בתקינת יו שאשב סהראו בשה פא עכפ כ כ ואשר מכתבו עטהנ
 ם משת "ר בשנה מדם טאהבה תשתה ט מש הס כ תמהת הסחשנה
 ף רתק תרם הא רה בסוף ייבה השנה בברכת ראשית ואבא ם פעםהילש
 ל )כדחז בו שסלדו האבות אלו תףם הא ובכות בב עלט עט אשרנפצות
 ו-וקח נאתה שנת הזאת הונה ותה" נ כ בכ"ע ם לעח רשע -א( דף הכר

 לדסק נשה"ו שהכמירם חגחמד דדט ,ך שמח זהם ושובטםקרעה
 שנ סך מ"א של הכהן דורק שאול ם חי מרה דר המפרסם המקרל צהגה
 טקד ם כתרסאות

 צ להנה )סטאימיצ( לאנטאנש אותם שפחתי תם דנקטהספרת
 שאלתי טאנפאנא ההיצ הנה תודה ברב מכתבו עתה והמעט ס"אקשל
 ויא שלש בנהר השק דברי לתרץ נבנה אשר נהר" זל בם א הב לא עסד

 אשר ד" ת ז .שמן הם דבר את כתב( כך -- בהפחע בו )בעיט כללהבתף
 ראה לא האם ו ות קוש גם שב לא ומדק "יום דר ם י השעת חצכתן
 מהטדצ דבר פשר נא ישאל להשען חש ולא המסךסם ר" דת "שמן "ןכלל

 שסורח

 דו-

 שבקש מה ט הטדע די כע" מ "פ גיא א פ ול הבק
 באהבה 1שתףםד "תשעה

 יפפירא אלעזרח"ם

 תאשר במי דש ק זאת רמע אח סאירא דרו מקו יזק דשו נקקא(
 תףמ אח מקש יקוד נחכמת ספרו אח האד ש "דרת "ק רמקמל מאחדטר

 היו ספרם ע=1 לדוגלדשחדל
 ל16ד שיא כין קבי מ ע"ז ח"כ ש מדרת מ רמע של ק 50 שפעתק



תה  שפיריןאגרות
רעת

 א יע סונקאטש ט קוד' ע זר שנת ויצא ג יום הב

 סבא הא נ כרע וקרוב ממעוני רחוק וידחנ ה ידיד קרתכבוד
 דבשם ערוגת המפורמם הצדיק דגאון ררכ נפיטא נהוראקדישא

 לו ספיר איש א ר 1 הכמד שקנר זקן פ הו קבו
 הוט-

 ה מ, תהוד
 ק עיר ירושלים בתוככי איפאצדריאי שליט"א אייעזרשיטה

 ס כס ש אחובב

 היוכה דרך ונדבה אהבה מנחת ואשלח וגו ש יובי4ו י כעד אקייםהן
 י בעה חיבוריי רם א4ו חביבה תשורה הקרובה דואר רבי י ע קרונךהיא

 ה וצללה א א הקדוש הגאון ר דאאמו טהרה מחיבורי וגם אצ4 עודמהנמצאים

 חיים אות ב( ג ח איעזר מנחת ת שן א( ר ה ד( ע נמצאו אשר )אותן עוי
 חמשה ד( א ח תורה דבר תסיד ע41ת ק מירה וח4 תפי4ין הי עלושרים

 ז( ד זח ג ח תשובה דרכי ו( ג ח ראי 4חי באר עם ק תיווה ה(טאמרות

 גא ע זי ר לאאמו חנוכה על אמונה דרכי ח( וסועדים ת עה בניםתפארת

 במוקדם 4 הנ ספרים תשעה היית השמונה ח14 מקכ'ת בתשובתוהשמחני
 כומנו טמוני אדרעס עי ושלחתי כתבתי כ ע אייו ראררעס אדע יאולאשר

 החו והנרומה חק יידו הכי ימסרו ודמהיצו

 ורשות זכות ייתן חתה יעשו אם 4בי ישמח אשר הגז מהממונים כתבתיגם
 ם ושוכם ויחיים ימובה נאטן בית אחוזתנו שדד מגרש עי יבמתלכהד"נ

 בשיכה ינוב עוד א ביאנצבב עד א לאוישט ק כ דמר חיי על אסוסצללאין
 בבנין יראו ועיניו ם וכס טובים ושניס ימים לאורך ח בבית ורענן דשןסובה
 בקרוב ב ב מכונו עלארמון

 קרובה לישועה ומצפה אורייתי ויקר מקמי קידה ומחוי באהבה תירירוש
 שמירא איעזרחיש

 שיחי ב וכב בעריצו בהתפלל שמותיע לדזכיר יותר אכתוב דם בפעםאהה
 י בעה שליט"א דסר כריאתו שיום ועי לפיכך י כ ובכריזה נפרפזתונבא
 ישועה ברוב ךטעה עת ובכל יום בכלנתפלל

 דג"י

 דלו דספר ד גנידס קלמן איוד 9ל  מוש ואקרא א ופ כלל זך זית שק נס%מ
 בו עחן לא 1"ז אבל רלז  רעגק וחי חשונ רשלר 1ח1 מרשגוחץ א רמר ולאד אוהוופחח
בלל

 לייצורם מחצבתו מקור )סטאמבול( בקושטא ד ע הק-ע בשנות מלי ק רם מרןא(
 ומצד מאש מרצל בעדמח"ס ז-ל יעקב ר רגמו ובנו אלפאנרוי תאם מוד"ררמפהרסמיפ



 שפיריןאגרותש
רעש

 א יע )סתקאמש( כ מ ט חרפ ס מטו פ ר סם הנ

 עד ם בגו נחי בצרו אמרט אשר אפינו חיות רבים 'קדם רבהשיטא
 וכר דגאונים גאון נפישא נחורא קדישא מבא ראי ד ה אכ.אגצבכ

 ט ס איפאנדרי אייעזר שימה רביט תהיד דוסי יןובו
 עד עדי ם שוכםשייקפא

 1"( ה זא3 ישראל מ הרב ז הטוב ה ה מ לגבול חכם בא לייה שקבא

 ם רושל מאנש שהוא פ פא מפר כאשר יסקומו ובא שב ק "אחשטמע
 ק כ ב ש ובודא 1 בפ ם דבר ?מת עיש ק הדרג פג ד מ יקבל ורוצהתובב"א

 אכתוב כ ם ממרחץ ה א יגיח וכבוא בו דבר פ פא המהורה ד חוו מרב
 המוכו מפר הרברס 1חר אלקט נדבר איש שאל וכאשר כאימה הא

 שוכט*ס ברוב ואחתום כעת אקצר גופ וחולשת רדא הס וסרובימובה
 א מעל ונהורא נופא ות בבר א מ ש' ק הדרג דמר ח על ד תם אסוסצללאין

וסו

 יאורה זכמ 1 התורה שר פג יקבל ונחמדה בוערת באהבה דה קהסחו
 שפירגד איעזרחייט

 נא פ אסתר אלטא בת י פער רחל ד להצלחה אסתר בן אלעזר םח
 ברע אה ההש ס לכס הגדלת נ לבה רבקה פולסא ח בתם ק כבש וןלהר
מת

 ברא ענכאד מאר תרפ"ט ם שיפט ד ול( א ת )ער עם הג
 צים1ע התורה שר דמובהק הגאת טומע חעת אשפע *קרתכבוד
 ר מוהר תהלה דוס" ט וכו וכר נפישא נהורא קד"מא סבאארק

 סק ש' ם ס איפאנדרי איאמרשיסה

 כעל 1"ע אא"ק אאמהר מנמת כמחט המטדל ד"נ כעד ץ ,הסלהעי
 נדי טרבע צובא בעה9 מפ" ויחו ט ומבר ק ומעת ומסדר תשרד(דרכ

 עשמ כדמשק לרב ;תקבל אח"כ "וכד ימס ר מע כל ל ז יושע ;תלת "זלאמו
 ופיז איי כ"כ תפטר מע ושם וליזש*ם לטטף נא א וופ ונשם לופת עתר

 אש ות ח כטאמר יחמס ממתת בסחם שלטתי וע" חףעבמעמד

 טץ עקר*ש נדרג ארעל ק ץבק חס מח"כ ועבמא ק עי טזשלם ,לז רא(

 ד"ר י סםמק



תו שפיריןאגרות

 האלאט אבותק ח"ו צוקער שלטה ה סו וכר הרב ו"א כמשסעו ך אגרכתורה
 בכ"ע ובהצלחה ביב זש"ק ם בבג מישועה ך הבר ימהולל מחוכם ם בור הוחובר
 ם רחם בעדו להתפלל נא טנא של קדישא המנא מרן לפג בטכתב ע יצכאשר
 נא בקיצת ל ואכפ בב ב ב לטובה רות פ תעשה הפיתו ובטח העףיפנ

 1 עי מע חמו מאוד כי ל חג 1 המוכ כעד כחזקה ולהתפיל ברחמ'אפוש

 בכ הש רחמתרחם

 והננ גב" טכאוב כל על מה ש4 ורפואה ע בכ שועה ל ך צר ג"כוהננ
 נסע ט הבעי אלול( )נ תצא א ום יב לתרופה הרחצה יעת מע מקוםפה
 אנכ נם אעשה ומת ורצון ס ררחס חודרו ע הנ כ בעה" ס לשוכם ט תלב
 )כמו אכתוב א"ה ת זמכ בב הטובה ת לתכף הנצרך הנפיט חילב

 ואהדק( שנסע העל א מק נ" וואקף שראל ם נ הה דחנ ע"שהבפחת
 לבין"ט ומצפה ט ונס לאו ט לכוח א ט של דסרן ה ע4 אע ן ומצללאבארוכה
 בקטב ב ב יארצע ות קוסם כס ה 1 רחמע הש ב ב ולהשמעלשסק

 נחמדר באהבה קדה וטחו בברכךהחותם

 )שמנירא( אפתר בן אלעזרחטם
רפא

 י"א נץנקאטש ט חרפ 4ך 1 נצבים ד ום רב

 דורע פאר נפשיט תות רביע לכבל י בכ ט 4איחש צ במש טכוח
 .בו וכד נפישא נהירא קדשא סבא התורד שר ק קה הגאוניםנאון
 א שייט ם ם איפאנדרי אייעור שיסה ר  סודר תמיד דוסילו

 סשיכם

 בדבר איש ישאל כאשר שאלתי על סיד להשיב ~אתחנן אבקשהנד
 הלז במכתבי ונימוקי מעמי י בעה אבאר כאשר האפשרי במוקדםדאיקים

 משתוקק ישראל באלפי הצעיר הטי באשר - הרמתה תשובתו מהרונאיצת

 ב ב עינט תחזינר ביפיו מלך עד ה-ו קדשו פני יראות ונפשי 'בב בכימאוד

 ישיבה דרבים ת ת ביטול ספני ט הבעל ש"ת אחרי לנסוע עת 4י יניע ולא-

 מחסרא חסורי איבא וסי י געה עיון שיעור עמדם לומד העי אשר ה-ורבתי
 עת להאצי4 א-ה אוכל ט הבעל חעכה אחרי אוים החורף זטן בתחיתגרישא
 במשך השיעורים פה יחזרו חריפים ח ת וביניהם )והתצמידים יכףם חודשעל

 ר( הל ג )פ שגת הירושלמי ד לכאורה יעדי עוטר והנר ק( נאר היותיחוסן

 עזים ובמים דרך בים הטורן כ עה ום זדחו'4 מפינתך קטור לולבךאדקטור
 סותר כבר דחעכה דאחר ס פג בפ" שם ומשמע הטבה עד מהחג זהונהיבח

 גפי מבואר ושם פ"ו( כראשית )פ במד"ר נם הזאת המימרא אך לנסועוטיב
 לא עזים נהרות בשארי גם אז החעכה דאחרי מפרשים ושארי כהונךמתנות



 שפיריןאגרותת"
 לחוש אץ מצור דידבר בירוש4מי שם דמגואר כין 4 י אוים :ספינהיפרוש
 ל י וגם מזה יתר מצוה דבר יך ואז ע"1 בקה ש עיי שד" מעשה משוםמזה
 היוקא שכיח יא אשר שבזמניט קיטור באניות דרוחות סכנת חשש שייךדיא
 שם רחמים הקיץ בימות ינסוע לי א א כמעט גופ בריאת ספני כי ועוד וח

 וצדיק חכם שאית אשאף ז וע ריוסו כחום רחוצה יצאת אוכל יא כיביותר
  יטוכה תנחע זקנים עצת , ז ההדור

 דציונים הרטעים מפני חששו כי ו די וידידים החסידים ש אנ מנעוניועוד
 מעסי א שליט קדישא הסבא ג כהד יני הונד כבר נאשר ק בעיר שםודומידן
 וסם ל ר ד ושפ החורבן אחרי עתד ובפרי - רנד עד נסיעתי עיכוב עףרנגיה
 כ4 וסאעתם ונים הצ 4זה המה הטרמים עיקר כי דנם הערבים י ע קנעיה

 רק יועיי ירא הי אשר פעור בעי טל דמאנדאט בקבית להן דאית וחניכאשום
 אז דדפסע )כאשר וכר בפרם( )והערביים דאומות :ין וקנאה רדת וחורבןהיק
 הוא ו ח סכנה מקום פ עב יטניסז עמר 'פגנגדם

 לטובד עמו ולדבר ה"1 קדשו פנ 'ראות וחפץ בוער לב כוינהועל
 שחפץ אמר ק כ שגס שמעת כ וגם עוד להתאפק אוכ4 ויא כויטובח
 ואם מד בג לרש דמר מג בממותא עכ - ר והצע השפל אותיראות
 ולא נות והספ ם ההר ע4 אדלג ר א או הגל( )בזמן למובר את לב םסב

 אותו שי בכחו ומובטחנ רמהורה בברכתו 1 מאס בעה ודע כל ע4אחוש
 ם בה לשובט 4כאן ואשת לש"מ אבא כ כמ( מכם "ם שלמאען
 בזה שולח הננ כ ח"ו קדשא סבא זקן פנ קבלת אצי והעקר אותובר

 א שוב ן א כ ם הרמב כד הוא ד לעג אשר ר( כב ~ה " מתיךבתדעתק
 טקשות  בעה  אבקר מצוה עררת  מצוה זרק ח ב-מצב )עד מסנטטהנ

 מלבר ויאשר ע ז ם הקדוש ט ורבות ע אבות וקבר ק אח בכי םהקרוש
 כ זאת עור וכהנה  )יזום. תעודה לכתב  רחים ב  במו חה כה הירההכנה
 אחרת בום )ער ע ח הכס קת הצי מורת אסי עמר מטנ יקחהבערר

 א ק' תפלה בכל ה" שים קד מג פ עכ ר להחם אחפוץ יא פסח(של
 אחשוב כ מהגם חד בן .תי יה וום ום בכי בכונתה בהארזלכמבואר
 בחכמת צדקתה מרע ,ט וקד בתפלת ולמרעת ד לד צ א ם הב אסיאשר
 ם מאחר לשעת אסר ז עכ ע ח האחרתה הרק עד ומהרד שקרשה אר

 נשמד יעי"ת תם לר ומכבדם יו כח מכבדם סה"ת א או דכימד כחעשוא
  גסקמז מ במשך וה ודספ תדרך על י מנן וצרכן בחארזק שםימכואר
 א רק ומהכיל א משטש עם רק ההוצאות( זטרוב אסע א"ה וחטלטובה

 שם רחשלמ גרגרוח  חףמ  טש-כ עי"א(
 יי"ש "נ( ר ) א ממ שךח נימד טפםט(



תפ שפיריןאגררת

 ם חשוב ם אנש ז עוד ן כ וצר וצא וב כוללנו בת ן ובג יהשגחת)הסוה"כ(
 תמכן וצא וכ טהטמשלה מסע כתב להם ושה השאתם על לסעשוכלו
 כד יאו או הן בקצרה דברו רוץ מהר נא כ ע מקודם חטן דרבההכנה
 י הם עשרת של רא ש ניאסף ואם רכע"ט חשכי מם תשמתו עף גש
 אגצ בג "ת דש קברט לכם זננ 'טפה נם החעכד אחד מד שע הא

 אא בבבהחג-תו

 בנ ושועה מידה שנת ונרגם ארגם ם ח ושוכם בברגואחתום
 נחמדה באהבה דה ק וטחו מצוה של בחפרן הכותב לב-ט עבב

 שניירא איעזרחיים
 אלעזר ם ח מ הבעל ם והקדוש ם הירא ם מ ב בעדם ויהתפל" רט יהזכנא
 בבז זן להר 8נא אסתר אלפא בת פערי רחל ז כבע להצלחך אסתרבן
 ק אל רחם הושע נרך החתן ח הי" עט נ יכה רבקה מא פר ח בחט קח

 טובה ושנה שס"א דאו צ בסט ט לכוח ובולט והצלחה לכה"גומא

 עז שרשב דסק חששת חדק
 תר"צ תשר נ דב

 קמעא מן חד ק וח שא נפ נריא מואש דוא אי ומגדול מעת דג רמאוראת
 דץ נפרץ תומד לארז ר רמא לבט ומשוש דית פאר עתך נאץ עלימגף

 א וישל א ס של שפירא אלעזר חיים ר כמד רדדאדא

ן
 חץ" יג תיג" 1מיסנ מס יזין ימען מגיי" מיי י:1 :" ג :%ר

 מזאב ישראל ר דר ע ק ד כ מ דנענ ימים מגד ב ק כמר לדודיע ראותובא
 עתד ודן ק לידך יניע שבבר ובודא מ תו בו לרש לו ואמרת נ- ן אורעל ק בק ץרוס
 ולא מרוץ וכן רבע כן מכרזת ק ורוד ט שד דיעת מ ש ושן ת שנ דג'ענ כ לידסמוך

 לקבל גדולד שמחד ל דש שגם מקדם ח שגל במו דעת שאלחו ד וע מנן דרריערי
 מן מ א ם רושל בצעדיך גדול וכצער בדוחק רוא ר דע שמצב יען אמנם נד שבפג

 ע ע לטוכד דשקפד ר ראד ו ף שק עד שור לס נ דעכו ד ור עחר עצמו לדכץדראו
 בו שלוט ולא צדיק ראש על תקימו 1 נוחו ש רברכות שמלכד ע מוד ודבר דוועל
 זולת לראי-ך יכול אינ ס כמר וממג מזר למנצל לחש פר לוטד נם ררע ן עשום
 שגא באדיו אשר וכל דמר שלמא רז-שא א דוססיפא

 צויי ר רחם מקוד דרב
 אלפאנרארי אליעזרשלמד



 שפיריןאגרות
רפש

 א יע מוגקאמוא צ תר ויחי פ ג יום רב

 מרנא ב בביאגצכ טובה בשיבר עוב עוד אריכי חף רבאשעמא
 סבא מזרה  כמיהו מי  התירה שר  הגאונים כאון הרכניס ,קיזרנגא
 אייעזר שיסה ר מזה ובו ,כר ע צים ה סוע נפישא נקוראקדישא

 ם וכס גחת ברוב ם כאיוש שיחי ם סאלפאנדרי

 מרן קדם מן ואבקים אתגאל קידה ומחוי נחמדה בארבר ראחדויות

 כעת בעה הנף מאשר לדוגמא ם על בזה ש-ה הגני א( ם רכר כ א טשי
 אועכר מנחת ת שו הא( רווחים כמצוא נפתחים מפריס שכטד ועויהמדפים
 יראה כאשר חים אורח נמוקי ג( כאחד( ד ג ב )טהדורא דברי ב( דח4ק
 בטובו גא דכל4 ע' יעיד לדוגמא( החלק ם מישר תהזינה הטהורים עיניו יבעד

 המכמות א רחוק עי 4י יש כי והנם דמפרים ג ע. ק בכתי דסכטתוושזוח
 - אז שנד שלשים כבן לימים צעיר הייתי בעוד ן אר זקני ה זצ44ד הדורנאוני
 עתה - ב ח4ק א כמנח שנדפס ע וי דקדיש ר אאמד דסכמת נוינהועי

 ג הדר מרן ק כ עם ידידות ידיכרזת השטים מן שזבינו החבורים איוברדפסת
  אותו רק כי הסכמתו להדפיס וכקשתי ,מאזניי חפצי א שקט שא קדדסבא
 ערב רשמים 4איקי דמר תת עי אנו ומציאין ו הי דוה בדור יפל צדיקראיתי
 בכי נא פ בביהר ההדפסד באמצע האוטנים עומדיה ויאשר צהרימא(וב,קר

 דמגתנ בשול נו רב כ ות מרגל ז לדשוא מכתב ש ג מ דר כ אח כשכתבא(
 ומ ו ונדי לסלאוח זנאחי 1 ו נ וו דיתי ש פג דנני ד ם ל ח דרסכמד ד ע פעוד
 עומדים דדפום בעל וגם דבר לעשות אוכל לא כ ל דג ש ג משד מ ח וו וסומרחכם
 שראל כלל לצנור נמכך דם אשר זמם דפסד וגם ם דאומנ דפסך גורם ודוא -כחוך

 את משם אנקש כ ע נב ם ם שמו כבוד ד ע ועזרינו ד ונחוצים נדולמבעננם
 רפסת אחרי ד א נאת עד במוקדם תשו וגם דגל על 1 ד דתורד שרדסק
 שויא איעזרחייט ן טדנעל

 'ומטס ז'-ע "דס~.1 יב כב' ספו' עי רם-ק שנתבן שא קד סרוזתא~וא.
 ככתבן ם יבר נעתיקרו עלמין לחי רא קט עתד שאתקמרלפג
 א תובכ ד"ק ע ם רושל צ תר שנת איר לחדש כ א ומנער"

 אלעזר ח"א ר וקדושו ישראל אור ק רצד רגאת נ יד לן דשדר מודעךמכאן
 מדדודא תורד דברי וספר ח"ד אלעזר מגהת ספרים ג  מונקאסש ק אכדן רם ס"אשל

 לתת ממני קש וב למאורות ודיו מ ע אורו אורד דנת ונתמלאד ח או אמוק וטחנגא
 ם ואחרוג ם ראשזנ נפוסקיס אוח ובק שרד וסנרר מפלפול שדם חי זרא י ערטבמהי
 0פ1* על ברסבמר לבא שלא כעצם  שגררתי ודנם ש 1ש1 למאזרות 1 ור נ עואורו



היא  שפיריןאגרות
 המשן מן עוד 4י 'ש בעוה' בי ואס אקה ~נעד' ימזבד רבדן רון 1יאחר
 יע-ם ~צרך מ ללע תסתר( במרר יאטץ בה'כד ת ח ם כתב ךרבההרבה
 רפ,טומים תורד לבני או וכחסידים בי, ד'מדנים 4עי4ם בין בורים רהא'1

 ודרכי רהיבה עם דפלפוי כ כיה ק'סוטי ספיד אמתי ,יראונחמדים
 נא ירצון ויחיי 3אדבר ניתנו ש ת א מרועה מצומדים רד כא כויםדחמידות
 ם וכס ש4ם בלבב רצונו 'עשות ויתעיר ק ת כ4 אדוןימני

 אחרי שדשנתי ותשובתו מכתבו על נמשך א סייס כבודו פני אחידב(
 רדרנ"צ מיכנו פני 'ראות 'י שיט קקת דרשת דב אחר הגד דעףמשח
 זדן ימישזר נ דעכו יד. עד 4ע7 , אמת כי " גי דגיוע יבעינותי אשיים
 וייראות יראות נפש כיתר גם נכספד אך -מתי במי עדיף ת שיאאמרת
  י,שר רת ספ כימי ם שת שבועות ;4 עכס - אריב ויה  ויכרכרימובה
 פס  "קבי א  תיבב ק י ל  ייריש'ים - ר אי רפסתאתר

 שבינ-
 נא ו רי נ ררר

 רסכמתת  )באי - בעצתו - הי א מנע יאס 1 רץ מי מ  עתר אותי דהראי
 דרכי את ואכין דסכמתו תן הקוון יימי עבש החזרך מות ב עתר א 'במכיי
 מכתבי ירחים ג אי ב דכנר יוד צריך כי קדם בם ,תחיבתו ואהכד דאי

 א מ שף מרן "מכתב אחסד כ ע אנגייא( מממשית )וויזום דממעתעודות
 מינסוע ימצע  יורקתי  איך רמר עצתו י עפ ק ר בע וימר - יגורנווכאשר

 ר רבוות רבר גנרא על ודא דדא דכללרת מ! ן למד ! א ס טעם כמד מפז ן דוררכז
 דק רוא כ למנוע אוכל לא בשערים ווודע ם שנ מכמר ס רקדיש בספריורמפורסם
 דוא למודע ולא ענוותנותי נו מצ שם גדולוע נו שמצ כמקוס כ צדיק רצוןלעשות
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 ת יי יקי יייקס "יישם

 אויור קדשו דברי ם דחכיב ד וא קם ר קם ר ף ד'ל כמאן רר ל דלא כ דת
 ח בשו נדפסו ם ודדגר י ז נו רב רבר' על בדערוח ל ז ץ דם ך דאר ]כאן ובו רלרע
 ד[ ח אמנח

 תודד חידוש לחדש וכד 1 בערב 1 מ ך אר רד רוע ב עוד לדאריך כעת אוכללא
 ד רחם מקוד רברי בר דר ם נח חפץ מלך חיא ורב א כנ וכרב ע ע ס ובס םאמת
נאדר

 אלפאנדרי אליעזרשלמר
 ל בזר רבנו כרתכ ד ח א מנח ת בשו שנדפסד דרסכמדוכשול

 כדברי לפלפל עור ר דני ( א ןס נו בתשובת שכתבנו ם וראופנ דכלליס לפא"ר
 קדשו ע"ד ררדוו-ם אפ או דברים לפצות ראת אך ע ין מ רב שא קד דסבארבינו
 ם מ שנ ראחרינים 1 מ ב ממש כהב אשר תורד ספד בקדושה רנירא דנאק נר רבשל

 יל רפו ואשר דאחרונד( ררגע עד ליחו נם ולא נו ע ברתד ולא ב לעוד דסתלקותוטרם



 ששיריןאברותהינ
 זולת ם טעם כסה מפג לדממה הסערה שקטה ה א הי כש אז גםלחברון
 ום ג כדרר .ם ס אם א שעה על ים הבית תר געירה ע ז אסע רחללקבר
 שמר 4ע ה וכש שם ם הבא ן אוכלום רוב תך בעיר ג כל רקלס

 הי סדר"ל יש בקרו אשמע א ג הדר ם סב יא לה גם ואם כ גהממשיה
 לכו ויא ז פטור אז סמה ע-רש ה בער ם ק הצד קבר על -לך שדרש הר
 זה" והיאה תתנו סתת רות מם י שה" באשבמ נכר רשעת ע ה וכמדע--

 1 פג לראות נמש כיתה רק ר( 4ע טחת ם ק הצד יקבחת כשהיו נפכ

 בקרבו שלמה וחכמת מ א4ק רוח יאשר אלו דבר קו ספ ו ס הם 4א ם רדסא
 ותה גל לקבץ בב-גצבבבכ ראלי החיף בם תעוד הש )ףרע לבגובג

 ר מעת לתשעה המחכה ד כ ואסתתו תורתו ת שמו  כטד  למטבשטחה
 אסוגר בן איעזרחיים באהבה" פש 1 לב בכל ם וחשתושתחק

 ל ם גצרכ כ ידתמא ם על ם המפס אלו ם הקתסרס " להחגרעא
 כצאתם ד ס ם 4ק לפובה אקוה וא"ה הד"פ בב והמה המפתחות דורלס

 התורה יטר למורא ש ובילו ג( הדר א ט של בדרא )דחד הסכמתו עםלאורה
 אהבה בסתנה יפובה וממרים ם נפתח ם ספרנ

 נח בצלו אמונו ואשר חותנו בשח נאסף ד ח מש אפנו רוח בעת ס נ ע כל וזלגו םד
 נו תקות תר ר בזכותו ב ב צדקנו ח ומש כחזרד שיכו עד בסערד עלותו ע םבגו

 דברי ב ב רושלם 1 ון לצ ש ת נתו שב כשוב ם דשמ מן תגלד מהילנו לאבלונדפך
 ח לרטר אוכל לא כעת לבבי ומר צער מרוב וגם בדמע וכותב ונרכא דנאנחדנכאכ

 גדלו רוב ובסרט דרור( )בעון דסתלקותו ן ועג ל ז נדברו ולפלפל לעיןלדאריך

 פ עב ו ר מב לכל וכנודע רות נ מ אלפ על אפ ון גל על נחרט תואר לאז-דזשהו

 נ לב נ וב ם ומרא ם רגדול ו נור ח אוד ברופעת לראות פ עכ זבנו רשבנוקצת
 כב-א דגואל וניאח שראל שועת ב ם לנצה)ישע

דמחבר

 ולא לחשובר נו רב ק כ דסק דחורף מות בכל ל דג רמכתב כת כת אחרי ודנדב(

 נם י דש -צ" לכדיאתו ונשחזר מסוכנת במחלד רדוד בעון ק דם נילד ובנחים בלק

דלא-
 ץ תר אדר לח טוב ך א ום דבע

 שראל אור שדאל תפארת עוזנו גאון דצדיק רנאון דדב ד יד מעלכבוד
 אבות מגן א ט של שהירא אלעזר חיים רבינו ראשו על ו אלק נזרוקדושו

 א כידכעזרו

 מצטער הוא שמעלתו שמעחי כ לדודיע ראות ובא אר-ר רתני כמאן שלום ש"דרב
 אליך אס רא א ום דמשורר כמאמר נטוה לב נכון ת תל כי זד על מצטער ואסעל

 וו-גאבטח



שג שפיריןאגרות

רפג
 לא סוגקאפש צ תר גסן יב ה ום הב

 זקן שא נפ טזרא קרקא סבא הא אל אר מר שראי א ש קכ
 ט וכן עו צסע טעה הראה התרה שר דשונם נשןחרבנם
 חי ש אי*אנדרי שיעזר שוסה ר שהד ת כקש תהלה הדש

 ם שהם ט שלא

 6"א של קד"טא הטנא ע דרב כחו אשר נחמדה ובאהבה דה בקהס
 ח הה *רדת ל כתב אשר רכפ 4טער אדר א כ ק ועש ביס נ"ך מכתבבעד
 השטש( טן ש ~סיב אך לטיה כה הס שה מרירת  ועלג אשר טגר
 ד אק ס הקאש ו ידבר אתו לבר ם 01או ס הצמא גג ורש רוהב תהממש
 כחו אמץ ו לטובה ה ף ום כד המוב חסדו על "ת ההש להודות בפ ןמיל
 ד תם ום ב פ כ אט ן וסצלא מובא ס דאל א ובר עפא בחזקת יתא לאור 14זח
 ם בחי ב ב לארצע ות קוש כס וי ג ב צ ג כשת עד א ט של רזן חעל
 קרש פג את 'ראות הנפש מעעע ות ח ש כטת ג ע ועתה ם ובכס ותעח

 ובדעתם א חובב ח"ק ע ירושלים גתוככ ם הטהור .דט ינשק החןסלכם
 ג ט ע' בוודא ע טד לטובה אתט ב וזמן ר א ח ער א ום ב מכאן לנסועא"ה

 ב ב תו 4ב ושוב בב לרבנו מה של רפואה בברכת ואחתום 1 צלכויה
- ם וש לא אולם א כר החולם תסב  את לב בעה נצפה - ג יב נ וב 

- בב" הזו בשנה הקודש במקום הפסחים ומן ם הזבח מן ונאכל ב"בטאיט  
 סי' ושוכם בכשרון החגושמחת
 ירחם ומצפה ם אפ דה בק חותם ט וב נתנסחה לראותכם המצפהדבר'
 ע ואה ר באה ם רושל בתוככשמים

 שפירא אתעזרחייה

 ד בע ונשמח ונגיל ברינד בא כא לבוא ם מסב מע אם 1 רושת פד אחו נולערן
 ט רשי אדונו ד דב אמן רצון ר כן סו אריך ורשט צריך אביולקצר

 ס"ט אלפאנררי אליעזרשלמד

 ירא ם מרבנ שא קד תבריא עם דגרולד נסיעתו מ רב נסע צ תר שנח אחר ח ערא(
 רכים ע דג אחר כחוקר ד ום וב ם רושל מסעות בס ות נפרט כאריכות עד

 סמם ונשוא זקן איש גידם וב לכבודו שבאי רב קרל י פג קבלו ושמר ללודמאלכסנדרי
 ויושב זקן וש-ס( מר של פד א )מח-ס ל ז עכרן היק שאול ח9ס ד דיחק רדזדוא
 רגם רם ערבר מד דקנלר חכמ' עמו קדומתו וכל רוא ובא דנדר דחונוח של בדכיש

 ד דגמו ועם רחהס( כף וכעדמח"ס ם רבא לעדת )דרכ ז"ל סופר חהם יעקברגמו"ד

 מרססרדיס לב חקרי גדוליט ועוד רתימממ( יעדת ,ררכ ל ז אישיך רלר וסףשלום
 מדס"ק פנים לקבלת נרכם עת מכתב לרבינו נמסד ושם וחסידיםאשכנזים



 שפיריןאגרותחי
רפד

 א ע מונקאמש צ תר אלוי ח ב וםנצה

 שסו ם בשער נודע ב תו הבדשם ערוגת המפורסם להה"גכוח"מ
 ם שובט ם רושל סמפאר

 גאון סרן וא קד הסבא בור ח ה תורת ימען ב, כמחד א"ע מצאתדן
 אשר הנו ק צד אותו של כבודו ולמעז ז=ע ה זצלל א"פנדר א מדרש םהנאונ
 ה נח בצלו אמרט אשר ה משיח אפנו רוח מה רשם ניקח ום מ רוחנרכאה
 ראה ,וכאשר לאחת עד ב החב כבס ח( ,להבתי נחשבנו אשר וט יםבס
 מנחת שרת בור ח על בהסמכתו - הרמתה תשוכחו ג אש אם - הכת

 ס לח דתו פס קודם ם מ ב ליד ל נתן אשר זכו ח או סוק ונ ד חיקאלעזר
 - ס הערול 1 בור ח  להדפסת 1 גמאו  תפצי דעת אשר וז"ש ס הב - כענה
- בזד ה כת את יבקש - רתו פפאחר  עזבוט ע"ד 

 אם קרובו או 1 אח בן א( ם רטש המר ם ראש לשישה ה וה פרדאשר
 ודבר מתנה בתורת לנגדו צוואה ן א אם דנת י עפ יורשו הוא כ שנתברראמת
 צוואתו~ כ( כנודע אותו ובר ו בה ומצוה ומצוהדקדש

 גה וא הואו אסת אם
 שסו על בה ש ו המיד לב הי כ - ם שלס וכן ם רב אמר. כאשר פתמזו
-דל  ם עד רק חתמה לא ק הס "אשר חשש ש 1 טונא קשה ר הצע ל ונם 

 ואומדן רצוט הוא ג( מזח נפש אהוב הודעט לא מדוע ונם )אוליי( םהטגע
 וכהנה( ונפלאות דארוכות 1 )ותשובות ם הם-זל 1 בור ח ץ להפ המצוהדעת

 פר ו תולדות הנה הז בודא ז בעה ברכה שאר ל ם ננ לו ו ה שלאובקרפ
 ולגמד ללמוד התורה עי נ במם ו ח ס כל ה ה זהו אשר 1 ועשתטת קצד

 יו"ד של קוצו אפ" בשטת שלא טרא קנא ה ה כן על )כ ולעשותיבסור

 דתר"ץ שוח א-ר לחודש דבע
 רב ומגדל מעוז דגדול רטאור רא,14 על אלקר נזר וקדושו ניראלארר

 ידר דוא ן ד דלבא בתןנא ב ריח רנפשא סו דח ד על מכנמשרשיא
 ט-א של שפירא אלעזר חייט רב גדדרכקודש

 ת צ דר שמח 1 מכביו רר רא הארץ ג ל באומהם ושמתת כשיד ט תר וםד
 יך מח כדדך לכרך נאד ול אברך ראג ו רושת קרשט ר בע נד שב שרתד כ לב שרול

 אתד וברוך כנואך אחד ברוך ר משרע ברנת בו דקרים ר נשם רבא ברוךלשלם
 משתולת תו פנו לקדם ד ררותי ומן ע וע סע מפרשד ורוד ר במד ל וכמארזבצאתך
 1 ברחם ר רוע ב ולטא לצאת אוכל לא כעת אבל ם דאלק איש ער וארוצד אנארבד

 על שראל ערת לכל ס-ט רא ש ושווא דא לפר וכביאתו א ר כ מד של רפואדרפאר
 ר-א כ גואל לציון יפק נפקרת ופדותגאולתינו

 איפאוירי איתזישימד ב-נות תותם בגיוהותם



היו שפיריןאגרדת

 רנדולים היכוריו ידי וע4  דנהייע( אשר אבותינו  בדרך הבירור נפי קמהתוה
 ח דא 'דבריו רצסאים ישראל יכ4 תורר ילמד עתרגם

 והשלום האמת יקביו חבריו שגם ואקוה ככה על ואבקשו נ לפענד כע

 נם ת ד עפץ לפסוק תוכרו יתעקשו ואם פשרד ע4 ם 'ק להכריחם שאמרוממי

 המחבר סדן ה( סעי יב סי דינים )ד בחוס בכהנ כמבואר שלדם קםב"י
 יוכ4ו ש"א מסובך דבר כ נ וזדו עיירם מ ב ם מש ומקירו דרא"ם תשףבשם

 יעקב שכות ת סשז כנודע 'פשק ראוי כ ע כנ' לאמתו האמת'דתכרר
 שייש 'פסוק יש בזד גם כ ע שייש ע' לעשות בפשר דדייניםשנודגים
 ,ו'מר חכמת ביאס ד )לפעל שמו ע" ד ובידם שיכר עי שייש'ריורש
 דספרים דאוצר ויאשר - כוים ק מכתי חיבוריו דדפמת ע4 ושלישיתקרי(
 פונך אונפים שני בערך )אויי( מזומן מעות יש הנשמע כפי יגס רב דון שוהשלו

 הרבד יהי ועוד ותוותם שלישים הנ אלו 'כל די ד אי 'דישמערייננ
 שיפדו ודמעות י בג חיבוריו כ' הדפסת ע' השייש יוציאו כאשר כיירישיבד
 בל"ג אשתדל י בער אני )ונם ירם מחכים דעו'ם כ" אשר דספריםממכירת
 'החזקת 'רי חיבוריו ממכירת הסעות זהו נם במוקדם( לקנותם ולעורריפרסם

 ש4הס בדפירות או בהקרן למוכרם תסדרו אשר כפ. שיו הזשיבהבני

 בשו"ת הנאון פסק כבר 'אשר לפעיה 'עורר הנחדל בקודש ע רב בזחועוד
 נ ח במנחיל " וע קו"ח ס" ד ]חיו סיפרכתב

 ס-
 הוא "מצבה כ ש[ ע י"ב

 שיקף כזה ם האלק א"ת קבר ח לנפש זן צ ובפרט ט ם ב קבורה צרבבכלל
 ם ת הז בהר קרה כאשר ם ם ח בקרב בארץ ושקע הט4א ו"תפארתלשם
 ע"כ כעת( בזה להאריך האסף עת ן )וא המה בארץ אשר ם קרש קנרלכסה
 לכבודו לפע"ד מהגבון וגם וע צ ן בג 4הוצאות סעזבוט קח ל מקודם ם כצר

 שני טקום לקברו סמוך ם הספרד מהח"ק ח שן )כפי לקטת עזבוטוממעות
 קבר מקום רק היא הרביע )וצד ם צדד מג ם קבר ששה ט ה צד סכלקברים

 בנו סתם ב בודא קנה ושם ל ז פרח ין הד החכם ג הה לקבר סמוך פטא

 כניל קברים כשנ צד סכל אסות ד' )על ם צדד מנ מקומו נדהי גי( פרחהרב
 שלו שיבה ה לומד סו מב כז  הראוי וצריק הכם רק שם שירחו פ עכ  אופסי
 לקבר שעשו כמו כרזי בנדר ההוא המקום ע צ וש שם ח להג לכך ראויויהוא
 מן חד ה' "ע ז אלפנדר. טהרשדא ע רב ינם וכהנה ז"ע הדש פרי בעלחפ"ק
 ם קבר בשאר נם דאפשר מה וחיוב דאר כן כ ובפרט ראו הזה ולכבודקמא.
 בהמות שם מרעין ן א ה"ק בב ( א סע" ח שט )ס" ד ו ע בש שמבוארכמו

 ולקלם ללעג מ( המפרד של ם שנ ה )בחלק.ם ם ת הז בהר ההשך רושת טקינ

 הגרר וע' קים הצד כקבר כסו ן מתקזנ ם ראפשר מה ועכזתבעוה"ר
 ור - קברם על ולמרום לרעות ם הפרא ורועיהם הבהמוח יוכלו לאסביבט

 לטובח ולנטור לתקן מאוד ונא לעוררבזה



 שפיריןאגרותא
- זה כל בע"פ ויבקש לטעוןולעמוד  החריף הרב את קא בחר מסנה הננ 

 דוד ם ובק ף החר הרב האברך והשג נ מרגליות ג ועל אשר מ ובק ףהחר
 שא קד הסבא שם ם ב המער שראל כל ובשם מכלא נ רא שפ צ(הרב
 הקדושה תוררע ספר לדבר ומצפים ככבודו ם מרומת

 מ כוח ובברכת ויוסדי התורח כבוד ש דדו - בראו לתרנהואחכה
 קרובה וישועה האולד שנת נצבי ובא בב" ם ושלא

 שפירא אלעזרחיים

רפה
 לא מתקאמש תרצא לסב ד ל ד וםבה

 ושוטר א ר לאיש ם בשער ניע תבק החכם באדם קר חכבוד
 נ בוקסבוים טרדכי דיר דן העורךהתורה

 א נצבכ את ב עדשוכבים

 גדול דבר ך אל 4 ודבר 1 בפג הצעת וגחו ומקצת חמוב שמעו שמעתחן
 האדם רת פט ום )הראשונה( דהלולא ומא הוא ק בש זו בשבוע ונוראונכבד
 הנאון א שמ מן ת נח ש וקד עיד קמיא מן תר קדישא הסבא ם בענקהגדול
 א ב בכה ומר הוסד ולבט ע 11 זצללה"ה אלפנדר סהרש"א התורה שר קאא
 קורא ח אשר ם ד מחשר שריד ר עט מאתם נלקח כאשר כלבבו דמשערכפזם

 בדרא חד בתכונתו להחשב כדא ד" הקדום בדור ונם ם הקודםמדורות
 הוסו ו ומשפחתו ס סנ דעסוקח וחכמתו  טהרה ה ראת ו בתורהבגאועתו
 ו"בו דיו וטהרת יבוא לא חנף ו לפג ואשר וקנאותו אמתתו וסדתהנעלה
 רות נ אלף כילו לא ו ושבח אדם מבני נהנה לא תר ה בדרך גם בצעשונא

 הניעו אשר מ בים גם ומה פה( האסף ן עג ן א לכת בהצנע 1 סדרנית)ובפרם
 ולא מוחו ולא לתו נס ולא נו ע כהתה ולא ה השג המאח לתחלת זקנתומי
 ראמוראקז בומן  למעלה עד שמעמ ולא גי רא  לא  כזאת אשר - וכחו 1ד

 א חובב הזק ע רושלם בתוך שוכן הזה וקדוש ז-ע םוהתנא

 קדוש אשד ולכבודה גערו 1 ד אק וממוניו ירושלם עשתה מה אהחואבל
 הוא )אשר ממטוט צדקה גתן אדרבא סחם נהנה לא ומעולם כתוכהשרו
 בעדם בתפלתו ששו ובמסירות העיר בעד ן הנ חכותו לק ה ח ך אלפלא

 יבות ועשר פעל מוסחר רק כעודך אשר ולביכר לטובר  טבי עולס לעכרא(
 עמר ורוא רמחחדקבוח כהנת ע מדאות שנרדמו רנאסזי רחרדיח רידדזח כעיוזשגכות

 כב-ע ימינםעל



יי שפיריןאגרות
 יכל ככורו ע חו8 וסמקוסו תבוא לא אשר צרה בכל עת וככל יד לכתצות
 בעזן והן ר הא ון צ אשר קר 1 גרוי מהאור יו ונודע שזכה ים כולוהעולט
 לקחו המה ע נבג מה השם זעיה ט ובעונות תתנו כשח נלכד ה ח מש כהדור
 תפלתו ת ב וסגרו ם הספר אוצד ט ה דונו כף את .תפשו חמטגרתחת

 מם אם זכיתו זה ובא הספתחז ס ד .תחת מה תם שגה זה -ומדרשו
 )כלומר ותקנה ם הספרד אצל הסנדג היא וכן ם רושל ב כבר שנדפסהתקנות
 זן בז ,וכד ק באה ס ד והחס ס האשכנז סחבורית נם מנס למדו דקייה(
 ם רושל זרננ התאזנם ט רבות טנא שב י ש זבות ילמד אבלוקצף(
 כות תם )או וקסמן הכויל ממעות שיקח לס רק שזהי יאמת י דוצייד
 נהנד יא ע ז ק הס ובו נאץ הא רב נו רב אבל ס( הספרד כמנהג ס'הכס
 זה ובא כבידו תחד אל ובקדלם כובל ישום ך ע ה ה ו4א הם סכורמעילם
 ם האחרוג ם וברגע בשעות אתט ח הי ובעוד .עזבנה תו ב 'סגור הלכוסשפמ
 ן יב ט כ קודש דבר ח והש כרכית רך וב מות בש4 צח ד ה שכ14 אשרממש
 אוכל הצער אנ )גם אזנח ושמע. עננו ראו וכאשר נו על כרכות וגםקונו
 שבט ראו ער ם הקדו ףענ1 נשמתו צאת על דסתן מכפנם הפתחאצי ע" כל הוד ן י ח ש א סאלדאט דמשרד רכנ ס העמיק ח העם כבר קלהע
 רבו שק טא המבע וכדרך כזו שכזר" תה רצ עי עמם שוט זה(הבן
 הסתלק.חז מרם ה בטשת 4פטע כזה הנשמע העז הצער ע תתומ

 כמבן יחם ה ה )לפגם( ם טעם חטט דתו פס לאחר עזטט בטייחובפרם
 כד ק יבדם 4הס רק לאחר פרוטה תוה אפ סעזטט גע שלא כדא(

 ואסוךע ותורתו צבאות ה לשם קנא ה ה אשר ע ז טהס"ק נקסמת אתלנקש
 -- רע" ם נ המאמ כע"מ 'טראל בג מ איר איר א ר כל כסו הם עיותיק
 הזאת מנבלה התועבה עי ברחתות ותצעק תרתה בחח התורד חכמתהלא
 כל אשר לירה צאת לכרת ק כת 1 וספר תירתו תש. ח בטאסר שמו עסד

 אשו ט נחמת זאת ם הקדש 1 דבר זכרת ותה הם על ם ח4 וט ם מצפכייס
 קתפרם עשרם כמו אצל "ט שנם הרבה יפנ לדדפס שהתחיהחיק
 נחלה כות ואר נפלאה אות ובק פתא חד )בפיפיא ד 1 ות חאךח תמחשו
 ,ט לב ק הנה במערת כעת בער וסצאום תהומות( רדו ם שם עלו ומלבןמברר

 ורבו תו בב שם ס מ"ח ם הנדפם ס ם הקתטר וכל א עקז זה כס ו בצפת עז
 ודנה זהי כי את תעכבו ומריע תו וב טאהיו צאו ץא ם בכתוב המהככול
 ר בטה ותחבושת הערסית ם ע מג כן ר עד ם דדבר פרס כי אתדעת.
 בפוף )כדאסר" תו ב אנש "( א ב )או 1 משמש כסמר 1 אפוטרחס רססוופ

 הברד כ מהוט ה" ,ט ע ז ק הס ניס צמאה ח אל א ומ כ יחי ש"סוטה
 טוה הס"ק לט פר ס שלא אףש1 יכל ט"ףד ףכן הטטמע וכפ שסו ע4 כהיש
 נ בסם ח .הבחל איץ ם אוהב יט ה כ אם טה מצחאתו ות. ח ם בהכל4
 ואט ש וגם -- חח ות דא עוד 'ש וכן פת מע חלו שהצמאה ם מערערמסח
 ו אח מנכד בקושמאדאר



 שפיריןאגרותת"ח
 שי ד הראב יהחכם כקשה מכתב כתבת כעד דשערח כפ כע

 ש השל מ ה ש 4של בפשר עקנ השבות כדעת ד לפענ 'עשות םהמפרד.
 עם נ3 נחלק כן ד זד קראך( שימר )חכמת שמי שע' בהמד עיהד
 ט ד ת שש היק כ יתמך וכי 1 ם קר ם רספר רגב שדוא העעון משח%33

 רא שיו בה ש יה קחו ן שח כפ %67 עד א דים ם ספר ש מהייהסחצד
 סגדו ש ח )השג( שיש ,חיק ישבה אחרם וכקנות למכרןצטרכו
 ותיק ק כת ו וחדוש ו כור ח כי ם יחדפ הדמום ת ריצא ע4 ט"ו םרספר
 תא דאר 4הזרש הד ק דקלשיש
 ם שהב-י ען פשוט רוץ רת תא דאי רושתו כח פקן סדק תוא
 הצ'אד כפ מה תם ם הקרוב רושת ם חש' ב מ כב פקעו 'א טס קבאה
 עפ שלשה עיבטח המטחו המק צואת נפקעהע כבר אמת( דא)אם

 סו דפ וכאשר נתךה( שכתך מחגהעמ הה שיא כד סחנר כישקהתרה
 4מ ומדע מין ברבד 1 אחר ח דג אשר מ רב שי ש דשי מחק 1 ספרר

 א,טר ודמעות מגמתו כ4 ד שזהו ע ז הנדויר דעתו ואיטדן נ דדכשודא
 אנ וגם 1 'דבר ם וכמח ם צמא דעיס 1כ4 סכרו ש 1 ספר בעד פ" 1קברו
 כ4 וכן רתם במכ אשתדי נ בי ררצע

 גד-

 1 ר מב א ם שי ס והרבנ שראל

 נקפרמם אשר טת הסד בכל הטו שסע שמעו אשר ע ז ק הס ש4 1 דעו
 כ4 מרא קיא לא" ם האחרת 1 מכסוף

 בג דחקת לטית ה ד מה הסע"
 סכי ם נ"נ ם עכבר ח ת ם ומסת פקודת זה עי ד ה 1 י כנ שטו ל בהש

 ררי רק 4בד המשרדים שו מרק. או מהספרדיים רק יארמפימת
 דעת אוהדן יכי כידע קורא ח אשר וחרדים מדראים .חימדקאמסע

 ע ז ק רםדסצזה
 חיקו שיא ט ה הגל להעזכץ 4ד לשה לא איד שלש אלה בכיואס
 מהמאת חהו ס הום מן רב ע1חן ס'כד אז וש14ם פשר בדרך 4 הנ "מם4שי

 ועתה בה ין צדק מ ומארצ מערי ורם בהניק בו החר אשררושים
 נץמתם ד הבע מרקד ן ועד י ודחו ם א הנב מפר בכל כמבואר םמרצח
 ה" כאשר לעזים בא חרב ן הד תת ק ן הד נו ע ובעץ ותר ב הזהבדבר
 ט ע ותר י ואץ רחם הש. עתד עם מקרת מ ם כס דם כת שפ רכשד
 ארה ראו שלא תרה בור ח ק הם ק כת מת וחת רת מג זרה ש4 ןהד

 חכרץ יצבחו אותות יר,טוס גם נגדו וישו א'טר מופר כ יאומן יאואטר
 ומנטתם מתם מז בכי ן עד נבו שלא יען הו הנ לא המצבה עיקדושתו

 לכנס וב כח ם יח" נח" ם השם טן ענקם מלכד הנר 'תם מ וסרכ
 דעו שיא אנתן גם נ ע וסקחו השים יענ %ו בסחאח לסחות קעפתוה
 מרר חד" כקרע עד ואיי יחם יחי 'רצץ יא ובטח קמעם ו"נ'הדרכיהם
אחריתם

 ל בשב אך עחעו' בא 4א מהמשפחד ,והירש מפג דעכם אוייאשר
 ובפרם . בסדה הוא באס אפוטרופוס ד להעם באסת צ הבד ן כויזד



חיט ששיריןאגרדת

 אם זה סד יאמרו .פן טוב מר בדדא ש"ז מורשר דזא מעיתו שכבודששמעת
 יריות י ז חיבוריו ת אוד א( ידרך ז "א -נד טוב ץמנים זמ, ,ןד טשךי

 חכמת ,טען ב( גוממיי זרע ד רנ לא כי בפרט י וכמאחז דובבות ו תשפת
 בטח כ דעע כי וגם ט כני רד לא מילא באוצרו שנטצא רתזרדמגית
 ומא וכי כא4 קים עת בספרים ת רב במפחדות ם זר רי ברם זיס'טשחטו
 כגדע מרפסך ,ד,טמרזמני

 בשם בשם 'דבק ט בס ל כמע נא אבד ם דטכר דאיו דדברשאת
 מדהרם שמר ד בער )בעדר( דדעש מאחכ דמעים 'פגרע-ם
 4 דג כ' עי בדם וידתרותישבתם

 כד יט הדבר יגמ,ר ימדר ירט , כמפג ך יחד בקשתי עודאכפ"
 נו עופם את שב ך שובטם בחב אהתל רבד כקדד מיקדמת דרובת

 בב'א גארד עןעד סטי- ,ם אמע תוך כבתקי- "צג וכנראנונד

 ז בעזר וחיים ככדכד דיטטים מן כפו' שכרו כ מבטיח י כלרודננ
 עיעד צטטת ו א' י כ נ ע אור רוד שק רע את ' ירצ יזע אם בגלר
 בדקדסח ע וי דסק חימר טכתיק ושיפיץ דני טרעזבן ייד

 ובאדבד רראף כבוד ברגשידחותם
 ,טפירופ ושיעזךדץים

רפו
 לא מתקאטש ק 'פ תרפו מקץ אבר

 ר שן הדרך וב ב שרד ש' 'אסתר נהרך מ עי ופע רה אבס
 ח סו ש ו ם מחום ם בך ח חשר נו ב חז דנאון דרב ד ד,כבר

 דקה חמץ חט ששערןאברהם

 - מ-

 דו"
 אשנה יא ב בעה דע "א וב שאיתו על ותמדת מכתת קרתהגענ

 וב ביככ את אשר הכפיסם מטעמם גדרת ובפרט דבור את מעיםביי
 ט הי אשר מאת ראי ם השג במשך א במק הסכמד זהו א ג ג הדרראה

 רסק)ששמר של מכק חלק טעלר אחי שוס יוכלו% תכ רש "סדט(
 יחשוק שסרט למאחזם מודדך רדררב רסק חופמאזששל דא דםעל

 אלעי ולמר ד ירמו אים ומסר שתשג
 עחק ד סו ע רפם וכש ח ש ה וג4

 כת )על א גדי וספר ישא תדשא חשו ג מנחקלעז רעזז,רנ רבדןא-זק
 ם דכתב שאר לדרפס נטו דו ועוד ס וש ט(רקרא

 דום-ץ )~די ל ז דאפפמאן וסף מוער ד רגמו אצל ולמד ר תרס בשנת מלרא(
 ח-ס( מס כאד מ עעמדח-ס ח חרפ מטן ח קנפטרר ער כרושלם כ ואחכפאפא



 שפיריןאגרותתכ
 חפצו ימלאות אוכל לא רוח יטרות חח רמי אתו כ ע זכו שהותרלחשוב
 ן ן מוג לו יצא כבר כ ככה עי ו נ בע רע לא ג כהדר גם בודא כחטוב
 דסכטות כבר ין ש וגם ד תע בעצמה הרצו והפעולה ם חקודט ו בורכח

 ונזכר ם וכס נחת מתוך ועשות לשמ,ר יימד לימוד יעזרט זה נח המדגדולי
 תשת דדו בבא אל אר ענן המאל את בב ושראל התרה קתלדרמת
 דתורה בכבודומכבדו

 יטופירוש ושיתנזרדתיים
רפז

 א ע סעלאטש תרץ שבט ו"ח ה יום שרבה

 'ניפץ( בס ל הנ )ררב וכומביד
 נשם בעדם אש מרצ שד" כהר אש מיצ ספרו תם מכתביהנענ

 ב ב ט גפעז פדות ועל ט נאד4ת עי ע ז ם ט רקדו ע ורכות ט אבותסתום
 סרוב ת,טובת אחור עי וסלח וברכת תודת וקבי -- בב ט ובויסוער
 נצרך הנה ע ז ם הקדוש אבות ותודות מח עהו להוד יט ב ואשרטרוחת
 ובתורת -- גם 4רש אוכ4 לא אשר .- ם וחד מ ם חמנ ם שלס ם בור חתה
 דוד ר ב דחז הרב נ ד ס שיסה ת ב הא ם ספר וג ת קנ לטובה פיןתל

- ממש א הוא אשר צדקם זכרון והב נכהנה - אות הסצ קר   
 ר אאזמו ש4 צ א וו ם חדש בחיק עומד דוא באשר ראה ומהם -שמצאת

 או טסחאות וחייפ ות טע נמצא יא ובהם ה( שלמ א )כס טנך ים ון ם א ב עז
מזכאות

 כרגע אך ונכבדה נרולה מלאכה א ד כ ת דא בורו בה עבר מדאטנם
 ם ח דבר בע' ט רב ק קח ,י איר ב מז נ ה בכ כ עז להוד ת ראבהעברת

 בתמהת 'טס שהו ם המיבהק ם ד החס טת"מדו החסר מצאם עז
 'מפר אמר בעי י( ז קאמאדער ש זר דאראג מה ס ק הצד ם הנאתמאומארן

 אפם ס בע נאנאש ד אב י ז ס81ר פ"טל ר ראצפערמא ד אב דל הערצקאר
 ארץ גדי וכהנה -- נרעדחאז אכדקה וי פרעדמאן זק א רארץ
 המלה מאור ם חקחש ם חרבנ א, לשברת ן פי גת ממד תם הטכס גהטמר
 ל זצ ח( ,ע שטאדט סנ וסי הרר בצלם חסו שראל אלפ עשרותאשר
 ר והר הראשות ות בז זקני חותנ )שה" ל ז מוידלאווצע דוד טחן רוהר

 בר ח ד ד דיזל נ ק אפד גערמאן ט ד מא וסף ר רגמו מחן ד באתסדארף כואח
 שמם ננוד ס ע דסנמד נקש נאמו רנ11 לו כהב זד ומבחב ם וש אש מליצספ
 ד ר דדו חותם עם תשד סיף נו עקרשנדדו



ת"א שפיריןאגרות

 יעקב אמת בעם מביענדאווא זצי יעקב והרר וצי מפשעדבארזעמטאי
 דוד ען צ טיל וכן - צאט בצי ם פעם יעשרות שחסו גה המד גדול.כהנד
 ראדואדאב אב"ד זצ4 משה ד מז המפורסם ק ההקב

 סת4מדו כ ע ז מראפשץ הקמש אא הנ ש' אצ ר א א בבן
 ררר ד ת4ס מדי הניד ק הה כ ט א חח ז"ע מער"א ש ב פ רדחק
 ע ז שרד 4בש בעל יהדק טש מממר ע זבער

 ה-
 או ומב מתלמדו

 מזקנ קודם דור וחי הני רבו בשם אמת דרך במפרו פ כ ש וכס 'ט(ביב

 של משהק ד תנם הי א וה ע ז מהוטוב ש ב פ ר הדק על כ וכןמראפש"ן
 חושב לן -- ץ מראפש זקנ אצי וה נתעד א פ יל רק ע ז ן סלעיההתה
 אכדסעלץ קקכ ההקם הכטח"ק( אס מצד קב רם שג )המד בנושם
 ע 1 קוב מדזש והדקוצל

 וחל-

 1ק -- ראשנה וששבם ננו ן שב הצערם

 רצה ש"א המעשה כדיק נ יא ל זצ א' רחם ההקר שף צ א ה ר א חבזם

 אחר י כ4 ק יא ולאטת ו עי בל ק ט רז ודפצ ודרבטת אות הגש 1 על"קב'

 המחיקה שנתהוה רופת ם שנ עד מחא טפש דוד ה ק הנר ע ז 1 אב דתפט
 וי מפ"יסחא בתם ר החק שנה באותו וכשנפטר משם בתם ר ק הה ן וב טב
 אות ב ח ת בד ]ש ברמה והתנהג יתו גש ע ז אל רחם ר ההק ו על ביק

"ק

 ם ח דבר בתשו כ ע האוהחהקדושז בתוידות תמה בוםטושש

 4א ח אוה ם כ שאמר השוחם בכשרה ידסתפק חשש ה ק סי ד 1 בר

 המעשה ה ה יא וט ביבך יהסתפק חשש יא ח הד ל עב ק ברוהנתחבר
 רק וכן ועוד ל ר גמור כופר שהוא ו על וב בודא ואסרו במלמד רקביטרב

 ע"ד שירץ דאתרא למרא וצוה ט.מו בו רו 'טהכ עד דסתפק הפרם ממץבענן
 ש זל ססקאלא לחטין ק"ב( ם "זח שלטה ת ב ובשרת שעברהממץ
 נאק הב כ ג ופסק א, עבדא אותו שואי יאותו ושיאה בארוכהתשובה

 ד לדעמ בתשובה הארכת בעה"ת ( בכת נ סי ה )ח א מנח כשדתכענותן
 תם ושסקם סשם הרבה ות ברא .קרא ועי כה-דא הגל רה הת שרדבר
ץ ן 4 תפ על שברך בס בתשר שספלו אש כ" תדא  יברך צ א אם ת 
 סי )הא בשותמנ-א נו בדבר ראה יא הנד ילתח נכשהכר רש עיעיפ

 ת ומשו מב מהראשונם בעק בארעה ם סטאר ם הדבר מצא ושם ה(כ

 בדן ראת וכן מזח דכרט מקזז 4ד מזם" ח אות בס וק וכוצא חסם

 משר טברור הרבה ין חסר שסים אות ח ראה וכשיא שפיפלמלה
 יעשות ימ א ומה אצל עוד נם א )הני( והם םהדבר

 ם ושכזפ יארץ ט שעת את הש"ת ך מאר ומקש וזק עת ן א"ר

 ם וךמ כל טייחרתו
 שפירא אלעזרוהיים



 שפיריןאגרות
רפת

 ענבאד מאר ב תרצ ואתחזק ק ועש ומ הב

 א ר ו דות וחס תורה של בה ש ב ושב ו זקן ב תו צ הגה נ ידככור

 ק אנד א ט ש4 גרינ?וןיינ יעייג אשך ד סו ויתעה למרוגבטדע
 ס*(  שובט ל והנידאלהא

 מרחק כארץ הננ ואנ ובו מק א4 הבאד הכצעקתה הן האחדשה
 נ פק דש כ צד מכי ם דוק אתם אשר אך בעה' שקה ד ג סע'תחפת
 ראמיהוו עק תחרף הרב וכו נט ר" שמה המרצ שי וחותקפח
 וט אנש הם טע4 וק קבלו אשר חהגאבעללא לא וט סק השובאשר

 כפ כפ שאמרת סד האזר וצרת דבר "אמרת עב בדהנ4הסחזקס
 כדת יהם מורה והוא יכי ביי  יסוצ 4  הנ הרב רטת שנס זח שםשמוחזק

 יאכי ש"א פור בא הם עי וקבלו תורהשי
 דנאבע4יא ממש חט ש סמה רק

 לאאמךר קםק סק ח ]ם תשונה בדרכ המצא 'פ תם המוצ"פרנסת
 רז בכהג סם כת שיסה שם בשות זיע המק אבי בשם ז"עהן'ק
 נאבעליע בל ישחוט וכלו לא כני הס על שקבעו אותן כ ובודא דורבב
 נו סב ט מראה מ וא כמדו ומורד מסרב 'טהיטרב 1ן כ אמרת כן ועלכנ4
 שרב אצי ישחום שלו הקהל וכ4 ל כנ דם על שקבעו דנאבעיע ין טחן גווא

 ת יב בבוא אך מתו משח שבעו 1 ם ענו אכונו עתה ונס עתה לחםשקבלו
 מה כרת פרנסתו בדם לו ק רומז ב השו צעקת ד ע נ בל ואברר אראה הא

 כד טוב ותר אזל או נו גת במד דססוך הקבוע צ בד יפנ בואו שיעשות
 ועד עתה וער ל  ששיס ההעתק כמכתבו שכתב כ8 ג קאשו אכד'קהגאון
 ז כ אך המרץ בל שק ב השו משחיטת לאכוי ם סותר הכל בעה ת לבבוא
 קול ונשמע חדיון והקולות ל וכנ ם טגע גם שא צ בד יפנ ם הדבר תבררועד

 ס ושוכם ב אגבב בב שועה משסיע ם הר בראשמבשר
 באהבה ט דושתור

 שפירא אלעזרחיים

 כ ואח ל זש לב יטב בעל דגר"ק שיכת ב ם שז נמך ולמד כ חרב בשנת נולדא(
 נעל לרגאק נכד )כסינוט ע"ר כדטז אלימלך צב ר מז כדוגר מיחוסי ח דוד חתןנישד
 לו רי דאלדא ק לאכר כ ואח ץ לסו נתקבל ר חרס בשבז ל( ז רספיקוחקונטרס
 נררג ת ער אשר ת כ ספר ח כ ס דדפ א( תש ז נתרן זקנתו ולעת ם שג דרברשיכר
 ד ר משפחתו ר1מ עם ד חש גיר ר כ שיקר



 שפיריןאגרות
רפט

 א יע מונקאטש א תרצ באדר שיתמר יום דב

 מד44ו כפי איש דיקרים דמופינים ם דתורנ הנגדים יקרתכבוד

 וביבורך

 "( סשובט

 דכצעקתדהן
 הבא-

 י ר )רפכד ועתה כישראלי ואס ר ע מעירכם א"י
 ע א מצאתי אשר עד ידתערב ט4א נמנעתי ור בכי בשעריכם ריבותדברי
 " ר מוחה ואינו ימחות בידו שיש מי בכ"ל יהיות ושיא התורר י עפמחוייב
 ובתורת החיטוי החיי א4 דקרובה עיר וכהיותי כזה 4 רז שאמר עונשסלאי
 עף יאשר לרז דניחא מ ש מדשתקו ובאסרו קרוב ביותר ונראר הסמוך דב

 14בוח דתורד נדר פרצתם אנטר עי וכר יתלר 1 ח ר ראים יד ק ופןמומט

 השאיזת כל וה'ואי ורקדי צ רביד הוראת ננד איסורא וישכו" וכנחורכלומר
 לכי ודנודע דפשזט בדבר 'באר צ וא אסור שודו כמז 'הורות פשוטים הבאו
 ססעזנם ם הרחוק רבנים איזה שי עכביש וקורי אשוות יסודות כ4 כי וצרהבן

 "ד( מי מ )תו ע ש עפ אמת אינו וזדו ת יד ם מסרב שרקד" מפני רקכתבו
 "צ אם נס רססוך ל כב נדתן וכן א נסי שם שפסק א דם כיד זצאים יזכנ

 חשו ד דב דמם בשם א דרס שם כ וכ תתר יזו ד כי או חכםבמרחק
 ד ב קרי ם תור חדשבב"

 הנדי
 קבי ד כ בסיומכם ן וא

 שישד ש4
 בישראלי נדוג דהכי א ברט שם העלד וכבר מץ מיהא'עוו או מונקאטש רק4כס רסמי

 צבי ת בשו ר אאטו הע"ה בזה והטעמים ק מרר ש כס הנתנע כהריפה
 סי ב )חיק איעזר מנחת ת בשו י בער בעניותן אנן ונם ש ע ד י םתפארת

 מבראד צ סהר ידגאון צב תפארת ת בש. עוד ועיי, בזה טעמים ד ש עיינ(
 לדם טזחזקים דין והסה נתבעים הנקראים הקהי וכפרם ח( ע ס )חאעהן"וז"4

 אגר רכים נם )דייט ריחיר כנגד מוחזק דין דהם יש דרזב קדי ודיןמקודם

 בשאר דסכימו וכן ד י מי צבי חכם בתשובת ש כס נגדם, מועטיםהסד
 כ נאחרונים

 אחיכם כין זשטוע ניניכם דצדק סי עם כיל ומחליט בזה מכריע אניואין
 ם ד"נ צ הניד כי ברור זאת אבי היכר בעיקר צדק ושפטתם כ ואחכתיב

 ז ה אחר ב שן טת שח עי מור א שאמרו 1 יצ רקה' שי דקדי,תכם םצומח
 שראיתי( )כפי והדפיסו פרסמו שרקדי וכיון זמני יוצא וכל זטריפדנבילר

 צריך דין לית כ א ממש דממוך קבוע ד ב דפני אהגם ת 4ד *ידשנרצונס

 "ז וע דרב( רח כח ד )ע ודקרל רגיד"צ עם מ סו לרם שד בקרלד אחת לנחא(
 ע כפ ב ושו רב עלירם וקבלונחלקו



תמד שפיריןאגרדת

 י עפ ודנה כנו אחרים שחיטת עי ד הב איסור שח4 ל כנ ע ש פ ע ע יכבושש
 א בזבי ג נד דעיקר בישראל מיפני די דסגדדריז( ב )פ ומתני דגםדינא
 זאת אמנם דשדש להם בוררים דדיינים היינו רנ והם בוררים ושניהם אוזבי
 ע דסמ זד עי שזדיר וכמו ש יש וכונתם מכונם עי וישרץ הדת בהיותהיתה
 יעשות צד סכי לדיינים ן א כי שם 'ש הדא בשם כמור עוד והוא ")כס

 וכבר יאפתו האמת יצא ז ועי לזכיתו בסברא להפך רק דיני כעיכרצון
 ביי ישג שיא ט( קנ סי ב )ח טאירות פנים ת בשו הנאון ז ע וצווחהרעיים
 וכי טענתם צד סכל רדייניפמקודם

 ד כבע הנבחרים הדינים ככוים רובם ר בעור המה אשר בימינואמנח
 ד הבע כרצון רק גמר לידי יבוא יא השיש ובחירת פ כ מהם יותר ועודממש

 בחירת תידי  שיבואו עד סובא זמנים זמן וימשך סוף ידבר אין ז ועיבעצמם
 יא פ וב י ר תחתית שאוי עד ותיקד המחלוקה תאכל יבינו וביניהשיש
 פסקים ותחבולות סדתחרות יתדווד ואררבא יעולם גמר .ידי כל4יבואו

 בין ומפורד מפוזר י אחב לאשר אך מזד גדויד מתיוקה עוד כאלומנבררים
 בתוך גם להם רסמוך קבוע ד כי אין אשר כתועינו נם מדימת בכמה ישהעטים
 טען )שלאט בתקרת גם הוכרחו ע"כ והרבה הרבד יותר או פרסאותשלשה
 בתובם או  רקהלות ביז ריבות כדבר א וזבל א ובי כהך יאחח דסד'נה(של
 יטוען( ואחד לדיין )אחד מ שנ או צד מכי שיש ז עי יהם יביאו רובוע"פ

 4א לעופם ותכריתו ודדבר משלם שכרם רב ממון אחר לדבר נתכוונוושניהם

 דיינים וארבעה שישה של קבוע וגם המסוך ד בי שיש כעירכם אבלישלם
 את ירם בחרו שהם הקהיה וראשי צ והביר הרב מצדם כתבו וככרמומחים
 - הסמוך בכהד ג בבה דכחירה משפט 41הנהבעים סונקאטש ק דק צהביד
 בטוח( )ביד תשלישו א מצידכם אתם שתבטלו בלבד בטענה טוענים הםאך
 פ ע בזר אתם דצדק והן נגדם יהערכאות ומחאתכם בבקורתכם בימולכתב
 נר דראש שדסברא שסיים א ם א ברם שם עיין א סי ו כ סי מ הוש"ע
 ש ח גריון עי כבר נדפם וכן מבראך די ק מהרש דג דברי ונודעו עיקרואד
 בערכאות לייך שחשוד מי או איים נבר כל נגד הי מנהם שכן מ ההןע4

 אין זה חוית 4 דנ סעשהו כ4 שיכט4 גמותות מקודם יהשליש התובעשצריך
 )במחית ואתם עמ' יהזדקק צ ירביד ש ומב עמו להטפח ד ביסחויכ

 דיראים כישראל כמוהו כמעט נשסע יא אשר מיסר חוק היפרחםכבודכם(
 כמסירתכם אמת אין כי שנתברר גם נוראות ממירות ולהעריך בערכאותי4ך
 עם המון ולהכשיל באיסור ולזבוח יימך מזד נדוי אונסות יד אין וברםכטדע

 רצוני אין הערכאות בעניני אמנם ל כנ הכי את ולהסות לתומםהמאמינים
 טאיסורא ולאפרושא ה יאו 'מטגע מה רק טקצתו ויא כנגיד לא בזהלהתערב

 נבייר רזביחר לנמרי ם מחויבים אתם מקודם כי ל וכנ תורה שלכדת
 וכמבואר אסורות בסאכיות יתושיו יבי י תוה כנ"ר התורה י עפומריפה



תכ" שפיריןאגרות

 כחוטר נזה י ז ראהר~נים גדליי כל דעות נ( וכסי א כי זס~ף תשובהבדרכי
 ט ע ראוכ4 כי ל ז שכ' מהריק כשם ג( פ ק ם א זמי ת בד ועיט כזראיסור
 כח וסתרחכ הולך שע"ז דאיסורא התוכר כסו נופו ונוקטה מזה גופונתפטם
 דויך וראמונד ריראד וכח עושר הוא רכה מצוד כי .טפתדו בקרבו רדיצה
 בתשוביתיהם הגאונים דרבנים שדאריכו וכמו סער ובכ' יום בכיונמעט
 אם כזה בפירוד שרו )אשר בימיהם מיגעם דגר ע4 מצוה ום4חמת ניויבמכתב

 ע זי ז אאטו ובפרט יהם( עיתה מה חז פוק קים וצד גדועים אז ,דם ריוכי
 בטעטו מצוה ומלחמת גלוי נמכתב שם בתשובה שימה( "מ בעיטפהק"ק

 ע יע מוחזקים שהטה דשם צ ד .דב חקה" חזקת כח עפני שם כארוכר מוקוונ
 יטריפה נגידה שחיטתו זה דרי דעובר וכל בינותם ויהפריש ההפסידםואסור
 לבג

 ככח ודעי לכם וטוב נפשותיכם מאד ודשמרו תרעו אחי גא אי כע
 טים שטונה בטשך 'כאן מסוך ד בי ,פני אתכם ידזטין ' כב ע ושדתורד
 כ ג יזה אזדקק אני אם אדע 'א כי והגס דרר את רדיו ויקיב ק 'דתרתבואו
 'ב' גוהק דנני ע זי דקדוש ר אאמן רסת4קות אחרי שנים 1 ט כסו לי זהכי

 י בעה בעוזים טבעם נודעו אשר ברבד צ .הביד רק כאיו ד בדו ע אעדכנים
 נטו ולא באמת דתערבו 'א ידמה י כנ 41דון 'הורות ראוי וידם רבא דינא'בי
 ייכנם כשתסכיטו ויפרט צדדים טשני תבקשוני אם אך סלכם צד'שום

 שידי איך יהי צ הביד במושב רטובה ח"ק אקח אני גם ארי ד אי אזבפישרין
 זוית איסור אכילות מן י תום יבם חדלו 'ביט וכיס י כנ 'בוא מחויביםאתם
 יזטא גל אשר דנחזצזת ביסא".ת דקד'תכם צ דביך והוראות ב השוזביחת
 שיום מבשר לביאת ב ב וסכה בשערימם שפטו וירתום וסמפט ואסחומני

 ס וכט ב אגצב וב ישדערמשמיע

 ומכבדכם ומוקירכם טובתכםהדורש

 שניירא איעזרחיים

 כשחיטות רמכשלר איסור גדול כ ר( ברג דרס-א שב מד נעל ח דר לשון תרג(
 מרזרר שכ ח סע ח שם ע לכל דמסוריסוכייקות

 דע-
 נפשו מסמא איסור אכלת

 ח כ פרק סוף כ"ז שער רמצות על רמלך דבר כס וע ש ע כרקדושר חלק לותזק
 של רשך( טדל קב-ד רף משפטים ובפ א קצ רף וישב רבפ נ שמ פ בזוד"קוע



 שפיריןאגרותתכו
רצ

 טעפףץ ם רואה( )מרחץ תרצא נב 4ושץ ה דרבנן ום ר וםנד
 אע

 עד עד ס 'טוכס זכוכבזד
 הרחצה טת מע בסקס ות בה דמתקאמש מדביחאר 'כאן מכתבי עגהנ
 וי הבעיט רחאב עד כב מהש מה ש4 רפשה בב רפאט השבל
 טנוא קאר 'מרחץ או שבקות שיש ע4 ערץ )כב סעגק ק ימרחץ אסעא"ה
 ם הרפא בעצת טד ישב תת ישבח רטפוסם האמרד דר ן ב מפה רחק4א
בעה

 ם ררופא יגס יגמר ם ספר מחוסר פה שהננ הנם תשובתו גרדיהנה

 דוחקת דתיד אהבת ז עב המרחץ מות נ כאן 8 נב האפשר מרטעפקד
 א רעאומ טפ וכאב דמבתנם ורש הפנא מסת יפ נקצרד פ עכ ביהש
 בעה ו דבר כל עי עכרת כ בכי "וסר ב כ רפאט הש ר כשרתמד

 נו ענ חץ שפ 1 ט פרק רקדושד שער חכמד ת בראש וע אטיות נמאכלוחדמתגאל

 רד על כבעל וע דח זאת פסוק על נ שם פ תנדומא ונתחרש רבד במדרש יע שע
 מדץ את ם ק מז ראכורות מאכלות ך א רשם ל חז דבר אור בב ס שער שם מ שמפ

 ודקדושד רטררר ררה מ ומגרש ם ודמעש דדעות דמא רע בד ם ר ומלדמך1כלת
 באורך ש ע ובו נס תטמחם שנאמר ט ל דן ומא ס כש ל חז שאמרו חד זכוממנו
 ר דמד כדבר דנאור שררתכ ז פרק מפראג ל לדמורר שראל תפארת כסוע

 " נאור וע ש ע ראסזדות כאבלות ת 'הראל ד נפגז אח מקלקל איד ל דגודחנחומא
 פסוק ח פ אחר נפ עוד ,ס ועי ם  קדוש תם ור ודתקדשתם פ ע ם קדוש פדקדוש

 ל וצ מפאנו ע לדרם ם גג ן מע בי וע משמרת אח ושמרחם ונפסוקכ
 )עורגי

 ( נכת

 סי ק למדר לחם ערך בס וע שכזד תגם גודל אור כב ש מ ט כ פרק רתשובדכחקונ

 וע ש ע רא דאס כד חת גוסו דוא נעשר סור א לת מאב שנדנד דם שב זד סריש
 אזח ות דאזח  נשער דק ד כשל יע באודך ד שדק ו חלק 1 כלל ג נד רמאורכמנורת

 עושר זד כ סור א מאכל מחשש אמד אלף ע א ק לררת ת דזד ש מדר שרבו שכק
 ן בעג ך ודאר ל דנ חכמך ת דראש רגר גם א ידב ר תם עומד ודרושם גופנרושם
 ר פרק דתשובד שעד דלככות בחוכת דע 1 ע רכות דם נ ועג רסכין רותזד

 מגולך תוכחת כ מש דחשונך באמצע ז ס ד ו כ א ח ם ח הנרי מרן ת בשוועץן

 ריקרד נפשם על ם חם ואינם פות סר שמאגיל ודנתעב רנקלר כ שו על ם חס שדם רלע
 שמטמטם אסורות כמאכלות רד עכ אנד ן שא רוע ררכר נ גולו פ כמרק תחגאלשלא
 ב  רשו ע לועו בארץ קדלות כמר ררת מן במעס  יצאו ז ע ך וכעוד ד'שראלדלכ
 דקרל מהוך ונאבדו שפקרו ער ורדת דעות דם על וגברו בטריפות ונתפטמו שאכלו םדקל

 ש עידקודש



ת"ז שפיריןאגרות

 מה על ג( כהד אצל ט דבר כעס ם כ חב )באשר יעודד זיאו ם שר ז םננ~נ
 מעכר )בודא( באפען וגם בפעשט לכתוב ן כ שצר א ח4ק בטגח"אשכתבת
 בזה .ותר מקפדת מלכית לך ן א כ בודאפעשט א ,דסתקר גם דינאלגהר
 רות הע שנ רפו וצ שיכו ם שנ הרבה לפג זה אשר רה הב ר בעשם

 ח )בש טדאפעשמ אתכם קר כפ או טדאפעשט א בה ות אן לשםוהמחלת
 המלכות עשאן כ* עתר תמיר שם מם דעספעלד ה תיצברי לךדק דומהה"
 מסתפק והננ א בדת

 מא-

 בודא או הבד( פעשפ באדרעסע 'שם כתבו אם
 נו ש לא ( )כמדומנ ששמעת כפ 1 ועב הפאסט ממרוחו 1 יוהו .ב אם)לבד(
 יהתקבל ם ראו ן וא ם דחק ם -צ ת יהם ש 11 כלי הנה עדיסובה
 א דר חשוב רב ארמה לקהל )בורא( באפען נתמנה ועתה ם וחוק םבמשפם

 מץ בג עסק ן להןא וט עסק 4ט אץ ובפעסס שם הנעלאקןן )ועם ו ה דטסי
 פעסמ קהי כער הם כשלם חכם ן הגס אך האטת( השרד עפ וושטוק
 לתקן בפעסט )ארמה( דקר ג הרד דט ד יב יעדר יסובה אזכר דוא

 בעה ט ידבר ,טמעו ובירא 4 כנלמובר
 בער מדאו ליטטת ושאסור הגטן דור ם בענן יעורר ראו אועוד
 ובפרס כלי בנ 'טוב מ ס גת ב נחרבה ויא ם בפוסק בתה וכת יטמהשטתחזק
 ן ט ג ב בס ן ור דת י-ע לכל בב נתקבל איסר וי גטז טכ הטתץמזמן

-

 שנדפם אהגךז סר אבנ ת כש. בראות מיסתוסם נבהלת והנה ן דוס
 ז פאר יכתוב בפארץ( ן ט בג לכתוב ך הא השאלה ד )ע בקצרה ובמקרוב

 )כ בסוף ן בש ש פר לכתוב ן ט ג ב בס פך 4ה שמפורש ה במחכת זכרולא

 אפף כתב גם אם אבל ם הפוסק ד כפ* ף האל כלל יכחוב צ א הפתחבמקום-
 ואם ש מפאי האל ט רב בחוס מוחזק וכן טופ( גב פתח במקום א הפאחר

 ן בש זהספוארה( הזאת הגדולה ר הע ,4ם טת מד בשאר כתב וכן גובם
 וחד ן ש מבתא כסו שהיא 2 במוף ת פויאג בלשון ונם אוננארן בריטוןבסוף
 ן שקור ל בזנב ת וא פאר"זט ורספרד"ם עגם אר לשוטת בכי וכןנוסה

 לאשכנז מה ז"ן בלשון שלהם 5 האות באשכנז ם הוד ה וגם םהאשבט
 טות מ ן בו שנכתב העיקר והוא ועוד זים רה הב ר בע ובפרםכצרפת
 לגמר זה שם לעקור הותר ך א מעולם ט ורבות טאבות

 טת במד כעת וכסו מקפדת ות שהסלכ ן ס ג היטסות ע"ד ר אזכעוד
 לטונקאטש כבואט ן שנ עשר כבר עלם ות בה רנא דב -טשעכאסיאוואק

 סלפנ עוד מין הנ נוסח והנה צ חבר בראש 1 ס ג דר שם ע ז ר לאאסו תגרא

 ושאר יששכר בס )כע4 ז"ש סהרצ"א ק הנה מרן נ זק מזמן יבר ו שנהמאה*
 בערער סאט קאם לות והגל סונקאטו ק דק רב אז שנה מאה יפנ שהס(
 כסו ן ט )בלא 'מוקאטשוב א דמתקר מונקאמש וסו נח עד ם כותבוכן

 כ סוקאטשךב זה שם הקורא הוא מ אז הטאלת ח דסשעכ עתה םשכותב



 שפירין"פגרורצתזח
 ייסור הוכרחו כוים הער זבפרם בכודר סבב ושב האכרם הנכרםנם

 וכא מךנקאטאף - ם הוד ד אצי כמו באוני ר דע ונם ובפרם חגרלשון

 ן ב עוד ואצא אזל אז 4 ואמרו 'דמתקריא שב הונ משם כי4נשמע
 א יחוצ ש4א ישטח ן וא ככה ר הע שם כס ש מ בדכפר ם דבר ושב םהנכר
 א מוקאמשעוו כן שוב נקרא הטשעכע, חוק כפ ועתה ם בפוסק ש כסיעז
 ת 4 ר וצ ש טשעכ רוסיא בקארפ הכשוטת בשנ )גס והפאסמ החותמותבכ4

 כ נ שהוא ון כ כלל ישטת עתה צ א ע"כ אחר ויא זה שם רק תז ונ יחטפה
 ות המיכ ן א שלהם )( באות או באיף בסוף ם שם ומד י בג ן ט ביאעתה

 ישון איזה הראשון רמא בפ כתבו ש רק הוא עתה שהחוק ו, כמקפדת
 או רים"ם או גה היש ש רוטהענ או ש ישעכ ם נ ן א ם חמלאוומישוטת
 נח היש ת  ריפזעג ב ן מ בג כמו נקרא וזהו וצא וב סיאתאקיש ונם תפ41אנ
 ם והפוסק הכזל דבר ם נדל יכמה לכנ

 שראל קרן ם ישר אור זרח ם המצר ובס מרעד בברכךואחתום
 ם דוושתו ס ושוכם בגאנצבב הרם מרום בבנןרם

 ישפירא אלעזרדץים

רצא
 א ע מונקאטש תרציא שסות ד יום הב

 א אנצבב ב עד וברכה שיום יכר לכבוד ס וכפ טפא ות ובר כ ארח

 - ם נקבר ות לה ם שרוצ ם הנשרפ אפר ע"ד דתשובה חזרה בזה נש
 ף וט 1 עמו ח ח" כה ק בתוה הראת הלכה בדרך היך ור 1 ת יראקראת
 מת לסיכות ב ב מכר עד בפרץ ולעמוד בדק כל 4חק ראה 1 לתורדאומץ
 דברו עי לדער קצת י ורשפרץ

 נםב4ד לדחסר '?דעתטטמה ח( מ" נ )חיק במנחא דברט עיבמש
 ולא מכאן מקום חוק בר הנעלאגען אצי ומיוהו ת נכר 'שא10התערובות
 ה"ת להחמי טפה רק שלא המב שם ועץ ראד לא במכתה הנהטבטהו
 ח ה בב לקברו ,?4א דפה ק בדח ת וסח פית ויטעוה נהלכהאלא

 רטע( רעפארם )עתאע ם נכר בקברות שקברוהו הבעהארדע אצלעפעיד
 תשתבח דרס בעל ע ז שראי ש4 ורבן הן אב 1 אאמ בחסכסת זח ה יהדפה
 א" ראשע קה זרו בהיו עוד םחםאר

 מעשה נעשה ובן 'שם רוש בפ זח וכ
 "ש ל סר. לבג יאות -- ההיכה מיבד ומע10 לכנ

 ט( לדבר מסכזם הס נם ידלכה כ )אם אתו הצדק בודא וכר הר מ"שנם
 מק"ות בכמה ק חח מנהם ן ל שמק ל בשב וכ וכר תסתפק יהקל שחכךבמה



חטט שמיריןאגרדת

 ם הנשדה אשד לקבזך ותר עוד לבס ד ע( שכת סחיי ם רשעלקבור
 שהארכת מה ה כת ראד 4א --- שראל קבר ן ב ק -דקר ג ב םיכשר
 אצי ם רשע יקבר החברות שי רצד הפ בדבר א( מ )ם ב חלק אבטנת
 ר ש בקת עד ש וע ם ורשע ם נכר מקבר כדאו ק להרה שיא תם ם קצד

 ם הנשרפ אפר לד ד ל לם וק שט הם ים" השימה שהוא בטדמנחה
 ש( ע נ ח4ק א מנח בסוף נדפם מנחה ר יט נלהק

 משאר ם המטרפ ם הרשע ותר ם חטך שד דמה אשר הדברכטף
 דשבת תנא כהא ט תסק כנכר נם ד כ אם בפרהסיא שבתות מחלל םרשע
 מדברט נתר שהמא תסו דזכהץ ובשאר ב ס ובזד מע" י" ראחם

 ב חלק א במנח ע בדבר ן ע הכן מ תג ון צ ן בג ת בשו הנ עלשהשבט
 בארצות ל4שגנד( למשי בזה אק (וו -- כגורתכ לענן אמנםגד( ס-

 גם ככסם רובם ל ר שבת טל ח אסור בסומאת נשתקעו אשראמערקא
 א בפרהמ שבת ם ומחלי וכמצא ק בש וגם ום בכל ם ומתפלל ן י תפ ם חהסג
 "דק ש ם וכנכר מותם יאחר וגם ותם ח ם בה ונסכתם תרופה ן א כאם

 ש 4ס לדמותן וחצה יבבתן ושיא בקבורתן להקי שם ק שהי ם אבלאותם
 )ם"ובדה מגחאחלקא בתשו ומשבזהכשועחוטןם"4דסע'ד(]ק

 בחפ המת דקור ש( ע ובו( חדטס רא.תשוב
 ראשי

 אם לעדות כשרים
 עק כת שם הא14 ם הפתא נ ות קעבד מצי סבר ט ס דאו 4או עי עברוכ

 בחטתו שגזן לי הה וח מר יתן אם כ חשבו שמה הפמאה בארץ וכושנשבה
 כ אם עוט כופר בזה ה" ש מזב לדבר או יצדקה דאלאר אתה בעבודתואו
  להק4 שם  רמורה העט משא  חמר ככ לא  אמנט ושע וחגם  הכתוב מדהוא

 מ כ משא ק ש ששר ם הכשר הסעמ מן  ומעמ -- כן  הב  תבםי4אשר
 זהו כ ישראל בקבר בכטד ם הנשרפ אפר יקבך קא באמער גם ורהש

 לדעת עצמם ם המאבד ן בעג לחקל ל ז ס החת ש ומ וכמובן להכע.סהוראה
 צאת קודם מעשיהם על אז נתחרפו ובודא צערם ונד" עצמם עז ומהסבר"ל

 למרוד ם ומתכוג רבונם את דעו ש ם חנשרפ ם הכופר איו אבל ישם עששם
 כח"ב וטפש תתם מ ום את דעו הם בח שגם ס ולהכע י ר הכל כופר ותולה
 ך ש ך וא תתם מ לאחר כפירתם יהראות רה כפ מעשה 'עשות בזה גםיבם

 על ר להחם אלא אחרום עי 1 ה להקל באת ולא כגל ס רשע ישארוכרמותם
 ל כנ כלל יהקל שיא בזההסורה

 ט דושתוד

 שפירא איעזרחיית



 שפיריןאגרותחי
רצם

 וףא סתקאטש תרצנ לסב כנ ה 'ום יד הב

 באשכט" רתירה ומטתי כהרג מכתב הגעת וכןכבד
 כ אם למעשה בזר ידכריע ארצה 4א כ מפג אובי יא כ 4ותסיח
 מחסת פשוט והוא נתכם במר כזאת צרה בעת ,הקל לכאורה נראה ה"יהיכה
 אבותינו מפנ דא מת דננ 4טעשד אך - זכו תמותות בשר אכלו שמימם

ח מרה ל וק זל הרמא יפרט הראשכם היסקםךבותמ ש  דבטל 
 ם פרוש דו הת אמרו ו כ "אח נביה ספק ומר כ תולה רצה פ מזה בואשן
 שט ובעל ספה ע ז הנהק אאזמור קדוש מפה שסעת מזה וותר הדבראת

 בעת ם ה מפרש בעי ע ז 1 מהרם המפיסם הנאץ קתש מפר ששסעשימה(
 וקע שה"3ס עיא טעשה סם י צעד אאז בהחת הראה התרת ממתקבל
 ות קטנ ר שרת ע ז עקב הישקות אב 4ב7 ק אכר ואב מרדכ ה מזהגהק
 עתחרם ס0ש רעבץ שנת שה" אז דוח גאת עםבפסה

~ 
 ואסרו בפסח ד מ

 נהו וא בב וכמבואר רחוק חשש באמת הוא ות וקטנ ורות ל בכי בואשיא
 יא זףכ כן סור עאכוכבא בפסח אבי קא םמכיא הספרד הכס גדיגם

 מתוך הש יעדר הצרה בתוך ס סבפנ ואתם תר' ה לא סור א לאאומר
 במצגי נחנו הש תורה של ר וחוו שעה היראת 4פ כחיכה ורה ב בהרוחה
 וסוף ום בם ונם ח"ק בפ שנאמרו ח מש חבי הנד והן באהבה שמו כמעןצדק

 פ בסוף ובתוכם מקומות ככסה ק זוח ות ק ובזזה דוכת- בכמה ר ומדכתובות
 מ"כא ת וכדן תגברן שראל דשתא תקפן עקתן בתר עקתןביק
 לא מהם א עת הסד נכל ם שת ס באשנ כן הוא ובאסת ד לכי תאמש

 חזא דענ ן שנ וע ם וביבי ם נ ומ"ש וארטמת ם במס ר בעור --נעדרה
 את ן  נט' כאץ נסת חשוב עג דכהץ בחץ ימקם כל סאן בתדאידנית
 ל צר נתכם במד להעמת תן שנ ן והעג בהקדמה התתי"ק י עמ וכונפש

 לא ואעפ"כ ק בש ח אקאי רבא רד הם שהחל הש ם איק אצבע כמאי
 )ס" יבףד בכישקוק ותב' ההע הםמדסגדת על לקבל דעתם עלעיתד

 ררכר ם מכתב או כל ק ורבנו נאשבמ טד רשח גדרת ע"ד סובב רמכחבא(
 קלען דברן צב זאב מ ג ודר ב ץ עקב יחיאל ר מו רדע דמר עלא באשכםדרבים מגרי

 זנך פ9ימיגו"ן נאטכערגעד זצקיל מ ודד"ג ש מששד דזצכהם ק ס מדד ג דרךכגרלק
 צירלסזארןן מדר" נ ורד ג( )אדענבוד משאסרכן פא~ען שראל שמעת מו"ר מדד"גתשו
 ד ס א מזח שו"ת בלקוט ונרמס ~ר בעגץ לדלכד תשוכר אז רכינו כגם

 די"ר כרגא אלימלן וסף לדנמו"ר בתשדבד חרנ"ר ס ושלום ם ח כדרת עהכ(
 אתנוואר קאבר



ת"א שפיריןאגרות

 אן ת,טבד בה4 פסק וי וירמבם כנר דט בפרהסא  קבת דסחייב(

 טפש ז עב ן מאי ד מ תשוה ן ששש .ן .כ דתשעד ע א"א ן טאלשרי
 בכזה ך ש ומה 'סק בחיווי ככוים( ,רובפ במרדם ם וע.סד "בםכח"כ

 ין .כ וט אבחרהו צום הכזה ה ספ 'טע דנבא צרח וכבר צי ת'התעטת
 מפשות תם הדת נ עג בשאר נם דצרת ורט זכו ת ימשח רשן תןשג
 מהממשל" ף יהחנ דו ם ונ צ ק פיס מה רב ע וען נתכםבסד

 נתט במד
 צ ת איט בודאי חה בצד, זמדאפעיקיר 'ים -גד "י אן דרעוףז מד ןובפיזי
- ק תוהשל  בב ב ב טנפנו 1 עזרנ. והש 

 באהבה שחוט דדו ם בכםהמכרכו
 שפיא אלטרחתם

רצג
 והגיייות סונקאם'ש ארשה ק דק צדק דיןבית

 ציונסןתרצא גבה
 ם דע אן והקאסמם נ פאדאר ה סער דקאממ ד הגגכביד

 , מאת  אד מזת הרם שיט שמשדהמ
 בשחי"כ ת"

 ן ה יפורץ עדת קהל אנט פת מאס נבחר שלא סער קאכם או אן םקאם

 וט ק ק אנש שכמדכם הצד כ ע וצא 7 ד אב הרב דת בה לעש"טפשי
 רשות יבם יט ם נתבע ובתורת הסמוך ד ב יפג לדתוהק אתכם ם גמזם

 משך ועד ש סעי או מונקאטוט אונטואר ם הקבוע צ הבד אלו משישיבחור
 דבר שום לעשות ק דתוה עפ יבם אסור אז ועד ת יד תבואו ום םשיש

 בהחרט ד 4העמ ו4א טקצחז ז4א ג מ לא חרב רת בח אודות הןחרויות

 ויריש פראוו ערא על גם רשית יתת ולא ם הכותר בזכות מטעהוואהיי
 לדוברץ כבר שנתמגר ם זוית ן קדוש יסדר או ן ויד להורות אישום
 ולהשומע ח"ו עבור וט לס התורה בכח בזה ם ועומד ם מוזהר .אתםמחקרי
 ח שעה 1 ועיגעם

 שפירא אלעזרחיים
 טומר חיים ווייש, מנחם זאלצער, דסהן זאב סחיר שייסעי,דוד

 לע שנאד א"ת לקדלד רוא ושלאחריו זר סא(
 רסמשלר וע וט כ"רתעיבוח



 שפיריןאגרותת"ג
רצד
 דכ

 כהתועבה כמודו  נשמע לא אשר שראל ב הנעשתה והנבלד ה רשערורלד
 על פסע כלל מהקהל מעוים נכתר שיא סער קאטם ררוננם רענ נ וכר רבע

 ה ה אשר ד אב הרב רת נח ד יהעמ ן ה ו קודש כל חלל ו קודרו עםראש
 שמה בראש העוטר ק "דתיה ב ואו צר קשמ רענ ש ונתמנה ם וקקבוע
 הקהיות בכל כזאת לעשות ליסד ר סמא יון ם הוא כזה ודרך דעמודכת
 אועוואר ק אבדק א ט ש' ם ומדגאונ מאתנו והתראות הוטעת כי ואחר וה

 עומד דוא ז כ ואחר א מ של ארץ מגאונ מיהדות כתבו ועוד קאשו קואבדק
 א4 הקרובה ר ע הוא גי ר ע באשר כ ע כ4ל יקבים רצו ופא לטו שחק 1בטרדו

 ככל ד א ט של צ חגה דרכנו בצרופא  להצטרף עי יכ הח ר נעוד יזיהה
 ותורתו ש ת עזים ש4 ממו הסיך  רבר אשר ם  והרחיק ם  רקרוב ואתראחר
 הוראתו יזמה דו על תמנה אשר רב כי כ ולהודיע ר ופרזה בתם לל עמג

 טות חפש ולגודר אסורה טחו שח קב14 ש כ שן ונם התורה עפאמורה
 בלבבו מגע ה ראת ש מ שכל בעזהש וטובטחע בזה ם באסר אקצר צותוהנח
 יעטוד ו ה ם ק והצד ם הנאונ ס הרבנ ובפרט ותורתו צגאות ה קנאתקנא
 ב  וב פרץ ת  לב נוכה  זה ובזכות הפורחא( ננד הדבר סור א ויפרסםבגדר
 שועה מעלה עם אסוג תוך כבתח'ף נו ויועצ בגראשונה נו שופטישוב
 בב בקרובגאולה

 שפירת איעזרחיים

 פסקם או ורוצ קארפאטרוס( למרינח )מחוץ ב"ר לשם ונשלח ג רד חו דגר כ אחא(
 ואחל דממשלד ע שגחמנר רב לאסור וגאונים רכים דרבד להברידם ודצטרפ1באורך
 זד מכחכ רכינו כ דפסק אור וב ר כרפסך

 ק לס א תרצ ופו שמרך 1 ד ברכך לס ק עש ום ל אורב-ר

 וגם וכו שבו ש נ" ם דגאונ מררגנים ועז--ק ד ב רססק דכוי נו ראותאחרי
 צ רפבד של מוקם וז בטעממ  רפסק אוד נ ורם דם לדנך סו שךסב ו ד דגאזדםרנדי אחו-

 כ ע נדיתי לא כמורו אשד בעור"ד  "ורחב ר  רחילול אל רקרובר עור וגריוחיערו"ל
 שדיא רפסק דבר' ולקים ררכנן בצרופא לרצטדף עב"ם באנואנחנו

 צפ-
 נו ועל דחורד

 נורא מר מקום בית ן בבג שראל לישועת ונזכר דבורא רוחערד
 שבירא אלעזרחיים



ת" יטפיריןאגרוז
רצה

 ש1 ס" רכע"ההגמהאיאםזלש שב בחד סכתכם ט בהת"ח
 תרח"ח )קץד יברכה ק צד זכר בספרו הדפסם אשרכהגד(

 עא טתקאטש תרפה גרא ה וםבה
 יק מלא חדש כל ת בחד יבק ף החר ג הה כיבב ב חב ד"נכבוד
 דות ע'טר ין דות וחס בתורה חמודות ,ט א בו זקנם טעםטשן
 האפס אכדקק שלמא צוקעך שיסה מוח תךס וש חשד

 םשים

)א!

 ות סר רוב דעת כאשר כבג אדוב דד אמנם עדו כס מכתבך עטחג
 ינ )דצ סחטת ישג ת ד ,עתד ב ם שקו ר כעך שראל ערות צרותתם

 כענךאם פיא אל לב ווהארזנחלקהיטרם אנשה דדפתי(עם
 בעזה להלכה בתשובה כארוכה אבא כ לפעם אם פלא ותר ו כקצרהאבא
 לוטד והם בע' רבת כה ש ה עול גם ועתה הרבה מלאכות בעי הננבאשר
 ו1דר4 חוס עם סוכה מם עומפטוט ובמוש בנמןן סתאדחצר עקהעזר

 יד דאמר דת בקצ רק עכבאת כב שטו כטד לד הש חירטבבה
 ן א האלו ושות חח בדרות בפרט ר יהת אנחע ם טהנ גע" במראךשאלתך
 דרב וטהי אאק אאזמור י משר כאיך ואדכחסיחא -- תו בזהלהחסר
 תחית בסאסוב ותו ה בעת הכח ך בחכר סעח ת רא ,ון ע זדפהק
 מבראד ע ז קיתער ש מהר הקדור הגאת תשובת ש 1 'ים כקתשההוראתו
 ו ומנהג הוראד נ עג ע"ד לשם( תראר ממל ותו )כה ם פעם כמה ז אאששאלו
 או ר יהת ש ) שלש או ם שנ בזת ת השאיה קונטרס עא בקצרה יו בוהש

 בקחב בס תתבשר שנשסע הש קוי יו אבתר קנן מה ואעלאסר(
 גב ששרר ט עתך ד ל ואחכה בב מכם כקרע ט לב ומצפה עומדחענ

 ע ואר רכה באהבה ת דיושבקחב
 יטפירא איעזרחיים

)ב!
 וב" תרפהבארד עקב%9רלוםג

 ן בעג כרסנ בעהא טצאח כ אתר על ב להש החקת ואהבה יקרתךהנקט
 הסעה טבשנ סערה רזת נס זמרר חלף משם הנה ר האז אך לטעההקרר

 "חרט הש"ת שתכה הכל והמתם ס טהראמאטקסו ם סר ל ו"טם;"רא
 בסטק טח שנסבא גסדוסנ שכתנת ד"ת ועי כב ב ב טפש רפשוירשאט
 קצת ות מ בפג ניל הי שהבאת המדרש ועל פה אתי ט וא ך דבר כעיןואתחנן



 שפיריןאגרותתיר
 ואחן ק  לת בכח שדזא דו ע4 תתענג אז ק בק רבא דושא בק נד דב דע

 ובשר" דור בם ש ע הו ע' כ עב א( )ז הו טבח טן,י,צ.:י~ייין)כבחטי,
 סבח ימעלה שהוא דה ה בכח אז מך סי הנאויד ה ק "אח נכנם דמשרע
 ל נם ואשונכון כס הו ע' א"א הו אי את דמדרש וזש א( ,זדו

 )ויא ד ע4 חנך ותתפ44 ב כת בחג- אשר ת ברב ס בש י שאח, ד ע טותכפש
 מר במדרש נאמר נ ר וב, ת בטענ קונה עם ס י פ4 שעשתה ודרשו ח(אי
 פ ושלש ם ה )ע" ד ע4 מד דרשו שפר עכ במעמתו משרעהשבא

 ט וסח .יע מעתד נ ב ודלחך רישה ם שבט בברכת שחתום כמואתחנן
 ם שופם פ ב .ם עד גבאן ות יה ח ח נו בדעת א אגצגב יב ב בומכד
 ע ואח רבה בארבה מ דדושתויטובח

ה
 א( ע סונקאט'ט תעזר" ,טסן ק ועש 'ום)אור

 עדר כן תה קרה ר אחותו מהתקשרות בס אש ין וברך יקחתגרך
 זה הבאת יטה תסהנ הו שראי גסט4ח מש שאלתו ד וע ע 3כ תהש
 בישץ חגם ירא ושם הפוסקים ן ב הסתרסם ם חתנ חופת בס ה" הלאממג
 מת והש ככה עי כבר שאיל חצות אחר גם 'תחר ואם חך היט אביאחר
 שאג זה חצות אחר מור בי תר ה ש וט לסכנתא דוקא פ כא א וכ ריההמ

 כ א ם חתנ בחופת גם ש וכס י ז עפיראר חצ" אחר רק יא מס תג שחז ץכ
 חוח אחר לזקר כתתובעב

 יא דגה ושסחה 4סשתה סעקמ חסכה מ שב ומס אנת ממנית"ש
 ף עד כ א מרא י ז ם האסב אחרי הנראה לפ שאת מסלד בר ח מטדע

 באהבה ט דדושתו יננ דטהרש' וכ ושמחה 4די' שנתקט שכהרמבס
 במכתב ס טפר אגובח ן ע )א"ש ע ו'השמ לשמוע ם ס ה בקרב ט יבמצפה
 שן זבהנהע חתכז םושהםם ח ובדרכ חנם בענןלל סחבחתם

ןד[
 ע"א( מזנקאמש ם  תרפ א אדר בזמו

 ב יהש עת ל אצלת עתה רק רדות הס טדל ומפג מכתבך קרתהגיעט

 פן בש חתונה לעשות )אם שאיתן עיד ם שת שורות אך רדות הטבעדי
 לעשות ת רצ "א ואנ ק בפה לפג עובדא הי פ ב או א זפ בעה הכל תדא

  חמה גם ולבסוף ו ה סהכד"צ %4 התרת רק ם פור כשושן נם כעצםמעשה
 אוטארן רבני אך )שיתמר( ם פור שושן מוצא צה"ל עד שם בהחופההמשרכו

 רבה באהבה ט ידיושתו ום ב ם פי כשושן גם תר ח בהט ששסעתכפ
 עופה



יד שפיריןאגרות
ודו

 א( ע מונקאמש ץ תר וצא ה ום 4)אור

 דנה כממד ן שמשת א בעד ךפואד מעיה קש ב ואשר סכתנו עטחג

 משקר שום ישתה יא אם כ ימסמר בדה ורש ע 1 ם הקדה מאמתמקשי
 כה שב שעת עד 2חמאג מקער וצא זב חיב או -אפ; הא מם יא הצפףלח

 ש4א כד הרבד ם מטח ס מאח א, ם הצחר בעת אכר שיא יהעצדיפעה
 והמאה יחס  בטן רצה ש  מה י דערב משדת יאכל ועכל לשתות( צמא דיה
 )יפיט מרק יא אבי וצא וב בשר א. ם טש חיב מאכר ואר 1כ4 גהחב

 בעזה אז דק 1טן זר שסור וכש ח ד 4 יד בי כא לא בטח ד א ואזכמען
 ברבד ט רדויות. ורפ,אד יטבה ב,ד מבעושתכה

ג11
 עא( סב תרן דגרם נ יום,אור

 מרגש אמו רעע הק.ר סעטדת ינם רפה .ת בה עם מכתבךהמעט
 וארתך ד ע אתר ע4 כ 4הש רחקת אהבה ב ב רפאו רחמט ה הסבהשש
 ישב דמהנם תן רא תענת יה בסור. שר כבטד בתבת מפורזהנה

 ע בדבר וחבא שט 4א יד בשכת גם ם חכר כת כטס ת ש ויכסעדה
 בארת א( סק תקננ )ם שם תם ב( סע תקנא ,ם אוחבנסוק
 רק בשבת כשחי גם חצות אחר ג בעם ד י4מ שיא א הרם כד חשלםטה

 רק מעזית בג ך לדאר מה כשחי ר אאמן נהג וכן כ בס ם המותר םבדבר
 לאבי שיא יזהרצרכן

 רתכ כסכאר ג בהשט שזץר עד רק ג בסידה
 השישד כ4 ם עמר 1 ה ד א טד זה לאכיל אסור ש השם ב ט ה ןספ

 בב ב ב נארה שועה ל המצפה בארבה ט דושתו ר לטובה אליבחדש

ןז1
 א( ע סתקיטש תרצא ח)א

 יכף 4א אות דן אשר כ מעט עכפ 'דהר ההכרח אטנם טכתבךחנעט
 כח טכפ ותר עתה טרדות ודע ך אם נגן ובלב באמת כדאוזכות

 נם ניקחאחשוכ על בחרט תואר לא ריאשר טפ וכאבילקרמחוט
 על ם ברופא ירריש הסטיך לגאלשפאך או טוען ה א למעע הלה םבעת
 או יאבו ככן כרחמם אוה תדק יא יסה הסבל כח כש4 כ מחאזה
 הגין מד )כברש חותו של עושה ח שי חקה ל ק חיא ממן ד ד כ פעב

 1נחנ טתל דעזש לא ם .צהר זטקר וערב ( יחזק בטכתב יל תמדשדה
 ט הע5 ו"מ ס קצת השבת מ העי בשבוע ורק ע בכ 4כתוכ ל. ולמה יותפלות
 קצת בהשרת ככר הבה שאלתו ועיד גרול  הברת  שהוא לס השגהבדכת
 ח ם ים" כ ס נ ח מנחיא בשדת ע בדבר ן לע בכת ב( ם )ם" אח1עבנסוק



 שפיריןאגרותתיו
 דאתרא מרא הדב והת ן קידוש ימדר שלא ם הנאת תקנת דהו השבו רעפ

 ואם בדיעבד נם ן דהם הק אוסר מ[ רל מ א ח וג ב ומש שואל כשו"תוהגאון
 )במהרסכם( שם הודה פ עב עליו ג הש ס( ק ם א ןח ם מהרש ת בשו הרבכ

 דאתרא מרא הרב רובות בלח שנעשו דוקין חק יפסוי ר בע תקנה הואראם
 סד ס ל ז גה הסד גאונ נו רבות .אזהרת ד הארסה תקנה הוי .ד"נ לפססןש

 כ וא ושמאטוסקווא נעלאנען של ן דוש חק סידור לקיים שלא ה האלטתקעת
 הוא שנם שמר החתן שאבי וטה לפסלןאו .ש כ ע העיר מתקנת עתרעדיף
 ום מה פ עכ לתקן ן כוי ש מה וכי ר לחת טענה נה א וו השסק אצי כןנשא

 אצל שנעשו דהוין ק וישראל סשה כדת ידור ח להנ שיא ל הנ אבהוהלאה
 ר באה ט רדושתו בג וכרכה שועה לסובה השנה בברכת ואחתום וושסק
 לואח

גח,
 מרא( ו תרצ סדות נ ק ועש ייום)אור

 עת ל לקחת וכאב עפ וחולשת לב טרדות וברוב טכתבך ענוחג
 כ ואות א"ע תצער אל ד יד נא שורות זה א עכס טאהגד תשובהיחשב

 הטעשהחי ותזכור בב" ב ב רפאע ת הש ם סור ב ומדוכא הטזנ חלש אגגס
 חק ותלמידו ז"ע מ הבעש המקדוש הגדול נו מרב ק פה ותך בה לכםשספרת

 לבנו מצער תפלותיט ויקבל כן לטובה ש טה הוא ובודאי כ וה ב שה" ען
 והלאה ום טה הזאת השנח קרובה שועה ו גאולה שנת שיה" ולרצון"רחמים
 ע ואד ר באה דושתכם ד ד כחובה

 וירא איעזרחיים
 לשסוע ט לב המצפה מהנשסע בכ"ט "חודיעע ונא במוחה רפואתךבעזה"
 יחג'וירשמיע
 ואח"כ געלויגען קרל איל שנשאת נאשר א תתרס סי ושלום תחם כדרג יא(
 ח"נ אירוסק ברכה רה ובאם וקידושן בחופר כרח לקדער ת שג צריך ר אדט לדחחזרו
 ג סי חנגא ז ארע מ ובלבו צ"ר ס א ח רידד פר בשו"ח ועי ש ע רחופדהחת

 מאוינות ( נ ס"ק ז סע ו )ס דעת- וכשלחן ז קע ס נמרצ"ז( )דגדפסוסלמו-מ
 שע

 אמום "ם שלמד אמד ת"ל זצ"ל בספדז מדאלאס ג רד ע-ז ש מ מד אעתיקא,
 אץ כי "ע ז דקדוש מרמיי ומופתים ואוחית ומעקרות שיחות לספר ור נספר נאירלא

 ויום ום פנל לספר בקודים דרגו די אשר ות ומעש גאות חות לדש מהלז רי ופקשיצוד
 ס ורמופח לראותית גבול ואץ לכל וכגודע מעשר ז ע לו ד ר מ וענק ן עג כלואצל

 ואר נגלל ישראל ת ב ן כע עק ם פעם כמד אצלו ראו אשר עקרות ופקודתודישועות



 ששיריןאברות
ת- 1פ1

 א ע אטש ס" רצו-ת וע א ה לפג ושמחתם "ם ה לום אור הב

 ההם הש בחת וק דהגדחרף הרב כיכב נחבב ד ,כטד פבאטיא
 שוקעך 'פיטה ה סו ח שה ומדות ומעקת דות וחם בשרד חמיות שא

 ער ושיושימם 4א יזחט שחטא מטעכבב דאיאס אבדקקש"טא
 בב ב נאצב את בעד

 ם בצרר 1 שעד קודם א וט ב בעה למזכה את טנ ג ט לך שיחת זםה
 בא אם בקשת כפ מג ע' תשנה י עד הגעט יא כ דנם'נרגרהאז

 עמד עשר אשר רחמוויד1 רת לתשעל שריי שנח יק אספר"כתבך דאגי אולם מאוד גדול כור ח לחבר נפלא ומוח חכרק ררבד זמן מזד צו-ך זדבפרט

 געומכ" אכי1דקחשם ומכי ע ז רקחש תעמב"
 תש עם רבם שלת

 ד תם לעשות ואזכר ועבודתו ,תורתו אולם בריא ר חס זח לד ס ונרונ ט ארובלחהט
 דגראל את ב עד וחח חי מתוך ותורתו שמו גכוד למען לסונר םמעל

  זטנץמ עד ן דהזע בחולד ע ל גחלת חות רסל מ קודם דקץ כסוף ד תרצכשנח

רם4ח"
ן ב ל  זשאסעתכף  מאש ח1 אמרו וכלם מפאם ג אל ת ן דח,את 

 אחי עם גסעח ומשט לבעחמסאס ח" דסל ד וס נ ד ש ויכף נטעת ע-כלפעסט
 עצי ר עט דקחש נו רב ק כ את לשאל מא או עט למוהאטש שימק"א רקחםומסי
 די רקררש י ינ צררי עת שמד ואש ליען או לפעסס אסע כן %ד יכולקבל

 ה ש ע )דקט0 רקדשר חיר ד"ר אח לרני או תסק שלו רמ, ש ושר ת בכ1
 רקד" מ רב לט באת שאשר דן קע ס ש 1עמ ע ז ט דכעש ימרא דקחשמרמס

 אד קר ובעת ממן באת ל אמד שלום ל גק וכאשר למשפחותם גד בו כח בת עמדר

 והד א אני דשם בלס ת דד למששחותס גד ננ גם ט סו בא י ג ובא ;ד בגטובי
 וציד הדחו לנת עמנו תכף כא רקדוש ירט מד של דסואד לך שיד דקר בגכטות
 ע ז דבעש-ט דקדוש מרבעו מעשר א( ות מעש שנ לבט אמסר לס ואמר לשב נועל

 על 1 אל לטא ושגד 719 בכל ועיל שר א קדוש נאמן תסק- ש א לו ד טרבעש
 שמר דכסרות סדר גם שיעווד כדי כ ור ערב לפג כלילד עוד לבוא לדרכו וד מוד
 צדיך וי סוסו על לרכוב לנזק דדכז ודי מבירח מן סדסאות ד או ד לערך דרור

 כבוקר כ עד מערב רק יסע לא כ ע א דת"שכ זקגחו לעת ודגר אילנות סנר ררךלעכור
 ויצא דור וגן שטר ע לדג ודוהר ד גדול ום וד תו כב רכפדות סדר שיעשרלאחר
 ויד רנצרך כל עטו אחו ולקח סוסו על לרבונ וכדרכו 8 שעד כבוקר כ וד צ תומב

 ם קצת שן ל מוגיח ד אשר מאוד 1 על גד ש תרדטת נפל בדיער לבוא רתתילכאשר

 קצת שן ול לדגפש דאדץ על ושנב אילן אצל סוסו וקשר גדול ריוס רלא ע ארחישכ

 ונוכל כא דחמד שקיעת וזמן עבר ום ד כי וירא תסיד אותו הקץ גרולד קךגד ישןאכל
 וצל וסר ם דשם מן רכל אך 1 על שנפל ודפחד מר ורא ודצער ג דעג כמקצתלשער
 מוסד" דואלעשות

 סוסו עם דכל וקשר כשקו ו חפצ וכל סו כ ונחן כריער פד לשאר

 נדרי כל היכף ואח-כ מגהר ודתסלל טול וק ח דקל ולנש שכח דבגדי לו ולקתלאילן



 ששיריןאגרותתיח
 ראו כדאי ן א נ רשם בים כוצא או רבאהן" ע 'טע )כ ינה טאאו

 לכשב החקת אהבה עב כמ דעפעשע איה מחר בש כא כ בבטחתעכז ~
 ם כמ ש ומ זן ל ע" בחרט אתאר ן א גער שמחת וטדי לה 4 שת באעתד

 סתת אשר גאסמע רבםמרקור גת ור אשגחלמרהת יא לבהאפוח

 רואד ור זורחת ר ודלבנד דמעות של ס ב רתוח ות וככב ט שכר לשכר' נשברכלב
 אח גינב ב ואח לד ל כח"ח עד ות משג ולמד חוד ד ר ורש דתפלר כל וגמרכרמחזור

 דתפלות כל ונתפלל 1 רגל על קם בבוקר ד ו גדול ובפחד בצער שן ל וארץ עלעצמי
 דתפלל כ צד ראי וכאשר לר נע דחסלל ערב לעה ד 1 כצוח ער וח ובבכ  כשנרבלב
 ר 1 רוז למעז ט רבעש דקדוש נו לדב מדר ש ח והנב סוסו על שב ר ומ ח ערבחפלת
 ר כן וד עלו שעכר מד דמעוה של כס ככד שלום וכנתנת קדשו כצל כאכאשר

 ממד תצטער ואל תבכר ואל הדאג אל קר ד אח רקדוש ט דבעש לו ואמר כ ודב
 דהת כ ם נ ד זד א ך על שורר ד ובודא לטובד ם דשם מן ד דבל כ ך עלשעבר

 כ ע ונדומד נראו שמר תתפלל ואחד כ וד על גוז למעז נוסע שאתר בטוח ד חסאזל
 ואף נ ועג צער מלא נשבר לב לך יר ןשס ער כד שתשאר לסובר רשמים מן ך עלנגזר
 לבנו ושכרון נו צער גודל ר ע מדכא ואנ מדחם ואתר עבודך צעד מלא אראנ

 כ מאומר מעתר תדאג ואל תפחד ואל טובד שנד ד א ויד ך מעל רם רדמתקי
 לבך ושברון נ ודעג רצעד ד וע ם דלול בבית שתר כן לסונר ם דשט מן דואבורא
 לבנו צער מגודל תפלתנו ת דש קבל בצערך שאשתתף מכאן צערי גודל ד ועשם

 ותסע מאומד תצטער ולא ם מ וכנע בטוב ם ארוב לחים והזכר דדויים כלוימתקו
 ם רטוב געשטראלונגען ררענטגען  שמד שנו ו טאל שט שען ור ס דחול ת לבלפעסט
 ואות עצמך תצטער אל ורק מר של רפואד ד א לך רר לך תנו חדמאוד

 מקאמארנא דברכר כל ד בעל ק דגר ז ממוח כ( דמעשד רקדוש נו רב אמרושוב
 בתפלי דפצ'ר ודרנד שנם כמד ע ל כרם חשוב ד אשר נאמן חסד לו שרי עז

 יידת קדתי וכאשר אשתו וחרר לטובד אותם ד ופקר תפלתו בקול ד ששמע עדבעדו
 רק ם כח ראם שתשאר עצר אין כ ואמרו ם לרופא לקרוא שדכרחו עד בלרתרותקש
 ר זמן וכאותו לדציל אטשר א ושנידם ם בת שאר לא ת-ילד רילד את קחואם
 ד דחס בא כ ע ל דג ד דחס רירת למקום רסמוך טקאוויטץ כסר ל זצ מקאמדנא קדגר
 גם שמד ריר רדוא ובעת סקאוחטץ לסר רקדוש לרכו גדילות ות וכבב גדול ברעש לדנ

 וקדוש נו לרב ש-ך ר אשד וורר לו די רוד ק ולרגד ל וצ ן מקארל אשר דדגד"ק
 שערות בדזידו עהר ד כ ע דזד בזורר לומר רי ט דבעש ודצנו ע זי טרכעש
 אל דזמן נאותו ל וצ מקאמארנא ק דגר ודלך ע זי ט דבעש של קרה2א קנאמדר
 דנאל דחסיד בא באשד ב ע דקדושות והשערות ל דנ רזודר לדאות ן מקארל קדגר
 דנ"ל ד דהם בא חד'ו רם שנ הצבו באשד רר שמד אחדד דלך ל זצ מקאמרגא קלדגר
 ררופאימ לפי ו ח ב נעדר ם רחת לעודד אשתו את לדזכיד גדולות וכככיוח יללדבקרל
 ישועתו פקודת פעל ק נ דלא מקאמרנא לדגר-ק מקארלץ ק דגד ואמר ל בג עזראין
 כשורות שאחז לאהל מקאטרים וגד"ק ואמד ס ר"מ לבקרי דדנד מוטל 1 על כע

 רבעש-ט דקדוש 11 רכ בזכות ל בזד ן מקארל לדגד"ק ואמר ע ד דבעש"ט שלדקדושות
 לזד( יסכים ק רד )וגם מזד דנם שלו קדילק קנא מר דפ דקדקנות דהררות אשרד"ע



ת"י שפיריןאגרות
 מכק יטמע סוט חב זא=ה בק וופאט צימ ה סר כפבריתם
 ד מ במקר ומשם טא או עם יפעסם 4 שעה קודם דכקר באסטות קבממש

 טיןלהסתן ספרכ ראתבאחה ומשב כני ינרעדהאש דשקלטנעם
1 ה חצ" אחריכתחלה  ק הא החלכן אך כדא עז א כ אם ור ל בשב 

 תלד ראם ם דלדילארק עא מכשל שום וכי קל ים בתת ק וש ראשדץשתלד
 ט מז כרבת עם בח"ד ובא רן תן ט כש עם וחטא תך לב לך ס מ ה חיםשמדם

 של דשערוח קדושת ן ב לדכריע ל כזר ע וי דקרוש נו לב ר איומו אמד זוע

 רגע כאוחז באח אתר פ יענ ע מכי ננו א דקדוש שלו חורר דספר ! לכ דקדוש טרכעש

 גר בג כח כת שעמדת בעת טוב מן וכס שלו חורר דססר ד מג שדהח ימןובאותו

 תדאג ואל לשלום ותסע ר א מד של רפואד לך שד בטוח רני כ ע ל כנלמשפחוחם

 זלגו ורדמעות רלב מעומק ם וצא ד דאלד ם רקרוש רדכרים ואחר מאומר קר דבנ

 לבערענסאס בחורר נסענו ומיד דקרושד דו ל נתן שוחקרח ובפרם ם רקדוש ו 1מע

 שר ודלבנו בבוקר ר ום ב לפעסט ובאנו לפעסט 'שר נסעח' ד ומ ל אור לילרוכאוחז

 טוב לא ומצב דמעמד ר ח עש מ זבל במסד דהת ך בר ר ובעוד ס רחול תלב

 ובקשת בקרב חרש וח ח אז קכלח וממש לפעטט דזר קדשו מכתב קבלת ור"כובעדכ

 ון רש ל ונחם דקדוש וט על פ עב ר כרע לחוץ לך ל אות חו נ ש ם רדופאאח
 ם ארוב כולס ח ת ן )ב ם ש רתברד של רכנסת ח כב ר כ ורתפללת ק ור עלמצאת

 ומן ס( מ ובנע בטוב ארוכים ם לח ולברבר לטובד כולס ויזכרו ם ושלם ס ירארדידים
 לך פ נ וס עד שמד ונשארת לטוכד דדטבר ן בע עץ ר כ הי דא וט ל ום מ ודלאראז
 לך ל אמרו לך בפ ד וב נעשטראלונגען רענטגען פעם כבל לקבל דברחת או עדכ

 ד נ עוד כד 1 לא מר רש ואפ ונאברו רררץען כל נמוחו ר ב כ ולטובתךלדנאתך

 ניי'נ"ע הנסצכ מס תגרנית "ייייש י" ייזפת:::בננ:י

 ע לאכאץ ע ז ודטרור דקדוש רבינו נסע שלאחריו שכזע הרס ר כיום כךואחד

 קצת לדנפש יחד עמו נסעה אנ נם כ ע אי לו שד דוססען שועל חולת מחלתועבת-
 נו רב אות וקרא כדן דיר לא ק כש ודנד בקודש וכדרכו כשמחר קבלנו ב% אתובאב

 ח כעת בקול קרא זנו ך אל אשום שוב לרפסוק בא וכאבנר כדן במקום ישראלדקדוש

 ט דלא"ר קוס גן קדשו מפד יצא וכאשד גט עדלעד שו"קוח ם במג ואמד כן%שרד

 נלקהנו לשמחת למז-ט זכר בן לי נולר 1 תרצ ראר פ א וס אב א מ בים דצנוחרקךם

 לנאכקורר 1 וס ב זו בשסוע אז ושע טעפליץ טרענטשען במרחץ רקדזש רבים רואז

 כשמנהינו בראש חבל ליקי שיבוא כקשר מבחב ונס ג ט 1 אל שלחח ומיד אטשלסל

 זו-זים כ אם ספר באטד חי דא גי ידרים אחר עד עלץ ונמחץ וסנדק מודל ות%ד

 עד אחזיז לנתמד לדמ"ק דשאים מומחד מודל לקבל יכול אם אגל למצורמקדימים
 דנדו בעוד-ר כי וצם דקודד לרפסיק דוא גדולך טרחר כ ידעתי בי ואס ?דריםאחר

 דכי% ימלא ש למעד כ ע לנער אץ רוא שמחתר שגם אדע דלא אבל ישריםכעל

 ונם במז"ט ג ט מיד ל כ דש דקדוש נו רב כ דוד וכן לסוגר בקשתינו אתרקדוש

 [ ט מכחם ם בפג ןעה קרשו לשון תר לסוכר אחי מב ל כתב וגסשיבוא



 שפיריןאגרושתם
 הס"ק את ן יצ אוכל יא כ ע את פה ט וא שיום אות דוא ת שראיבהם
 בבוקר 10 טשעה אוחר לא א מ ש" יד ד את רחצי כ אבקש ,את אך וקבד
 "א ס חס ם בם הרחעד ום 4טעד יה לס צח רה 1 ב שעות נ ד שכדי

 ם לח כואט צאתה שסר ח והש בעה הבר-עת 'שמרת והש 1ברחת
 עק ואח רבה כאהבה ט דושתו ר בררכע כוכ ע שום די חיא סושיכם

 שפירא איעזרחיים
רצו

 ר טע לן ן אועאר גת סד פעמם ב רה הב ר בע ם רא טקחיאנשא"
 בשחת ם בכתוב לו )תזא 1 ע מאסלאם ב ם רא ר א גש ממרכז אסאבאדק
 עם התפשדזת לעקות רוצם הארסה בקהלת י( ס חי כת זר א'מגחת
 טות שח כשרות על והשגחה ם ממבח הבת ן דנעלאנג מסרו ש ן נע"אכעקחי

 כא סר רב ממדחק אשר ע דקדשז מטן נפש רח מס מ% את יאר דכטא(
 בעל שר אפ דללד כל שן ולא פאן ומשם שטת ששד לאטט אטש מסל מא אועם

 נ כמס לעשרו מצן ככל כקדש וכתש נזדחחו על דשגח לא רקטור דפסץסים
 ~ד לעקם חגמי ן א כמעט טלא רעמן ממחד ספל ר אשר לד מ מצ"חשרם
 תשתןדע אכ1מאודגדזדכ מק עםכק טרלק 117 שעת כחד וסרקמיל
 כעצמו מ רכ כתב וכאשד 1 ד מעשר על תתפלאו נשחוממו ם רגדול ם דרופאודאודו
 נפש רת מס וכמד ד  ע-ש ק רע רם רף גג ף סע ר רם מן )ט שלום אהת דנפלאכספח
 על ולא טרחתו על מתיח ולא שקדאורו מקום ככל ונסע דלזו דקדח~ד כמצודרדאר
 גרולות רוצאוח לו ועלר סע ל כתו ככל דתאמץ כפרט ם דענ אצל ם כ אשריוצאות
 מזת~ס דו שלא דדכד חין תם ר אאע 'על תו כבר רכוס מספר ן א דנםולאלפם
 אמרת כ ע חל-ק שב שלום אות כדקרמחו וע-ן ן דמעכם צצן אחר לחערכרתן
 קצת תם אויחחא כח-?ש נ~תא חב לרדאות דלכתא כרך א סילת כד אתקןבעזר
 מאבותעו רשמעמ מ וא וכאשד לו כראה ח מצוד ולכבד לרדד לרומס אוסנתאערג

 רקדרש דגאת ר זק מקדוש לס ספדו אכיתע אשר ~כפרס מ על ק עותםחעותמ
 נסע אשר ע ף מסאסוכ ל מררם נו דב מלל מ שנח וכן ישראל אודנ אלקים שא

 נפלאוח בזד רסופד פדסאוח כדרבד מאוד ברחרק גם מילד במצית ככדורו אס 1 יםככל
 ברינד לציון לעלות מכר ונזכוחו ולאות לפלא ד אשד ועכודחו עמרו עוצם כלכק
 רכינו דקדוש נו לק על שכ קדשו רבדי כל וכחמת ק עכל שלום זרעו לכל דובררד

 סגרלד עם אמוג נהוך ומסודסס כנוזיצ דמלד מוכן במלא בו נתקיים ע"ע לסרמרמ
 לדרבד ואפי חדלתו מפורסים תבל קצוי בכל ואשד ובחדילתו כגדלו ףעף דדמיף נוורב

 שמו יצ עולם סוד וצדיק צדקתו וגודל אומנתו נפלאות גודל מחמת נסע פתקאותמאוח
 לכדכד צדיק זכר כס מהקלאס ג דר ד עבלעולם

 ם דגאת דרבמם ז עד דם ככר ]ורנר חת-ע סי תתלום ח-ס דרכי מט דעחקא(
 סי ת תרם שנת יוסף רלקס וודמ כיפאק ונרפס כשמפ רכות מלפג אועאמןממדינת



תמא שפיריןאגרות

 וקהל לבד ם רא ה הבד"צ השגחת תחת ה" שהכי זעופות הבהסות קיתובד
 תפשרו כדכנסות רק כיל וחיק השנחה ד ע להם ידי יא דם ורבנ ןנעיאג

 והדות מ דשגחות יצטרכו שיא דרבי בזה וותרו 1 ונעיאגען ד ארסקדי
 א להשגחד יתאחדו יעתד ע בפ מא ז ע תתרו ו ס ד הפק ם 'אנשישים
 הקלאמח את ועי גדת יקהי טצאו כ מע"ה מה ש כ ם אוטר ה ארסקהל
 -יל ב במרק תנאיו %א כדת כשר בשר אכלו ש בזה אותם מכה פעב
 וכף ך צר ערבא ערבך והשגחתם קתם יבר הנעלאנש דבה הקטם דת3ח

 ח" ד 1 ע בש הממאר ופ "התאחד להם דאשר זה על נאמר -ם ביש
 ש מלוויהפרשוע שאזאמ משרדמכנר בטךסקחדשרלקנא

 חטראי"כעזבי ת"דשבת חיןכהא כום כ סהוןדפ-נןבוד
 ככרם רעם אשר ן הייאש תם א ם משר כשאר ם ד כ א ם בפשקחרק

 שן להפר ן מצו אע ן א ואם בו פתוית הם ות וחם א בפרדס ובתסחיי
 ח פית סר חשש בי כשרת סאכ4 להם להמצא ביי מצון אי שאןכשב
 צאו דמה כ ופמליא כלי עימ זה חוב א, מצוה יידי כזאתהגד

 ם ק הצד שבעלה מ רב" ש' פסק עפ מאתם גחלקמ כ שכע זן כמדערב"
 הגרדות דעחהם דכליע מן .צאו ורמה שומן לא כיבא ל ק וגם לז

 דל הנפרם מנהגדם שיי הרכי כר אשר מנםש4

 ועי ע ע' שקגימ ט( תרכ )משסע ע רבד תקרת סף ב כמו בר שתם
 כזה נדי ן בעג ש מס הקררה נ עג כשום הנעיאמן עם יהתאחד שלא מיע

 יבטל שוכי רז מהב הנחל בד 'ע ואן עז לקרת דהמת עקרשה"
 תבל ט"ד סע  וצרק ארץ מוג רבנס סאות בסד שי הגדי הנדדנך

 כמו ע בפ נ בהב א לב ה" אם ט חד דע ע תאחדו ש ון יכ לישאסרו
 בהתאחדות ל ר ם רא ה ות שמד מזה ע ג מ מ בפעסט יתראסבאכסעמפע

 מותם ומז עצתם פר זה מכנר ן א קאצ פ האת לעשות זמו וכאשרדקהי"
 שן להב רץ נחש שאם ם נ דם ע' א( ע ז קט )שבת 4 בדחו בזה ן שברינן

 לד המלך דוד אסר הם קי וט עז ם ג דם ת 'ב נכש מ וא ז ע ת יבכנם
 ם ג ראו ם שגאת שנאה ת תכי אתקוטט ך ובתקוממ אשנא ה ך משנאהלא

 בראשוגם הפלוגתא כבר מדע מנם 'שץ מה ינה הגמרא עבי יה
 הם נם ס בכלי בודא ם ומתחדש ם פר דב איו פ ועב וו םשאחרת
 מן באמתתן ושבלפ שבכתב בתרה נהם שנד המד נימתם םשכשר
 התקשר" עמהם שעשו הץרשמם

 ,כח עי ברת מרת טד דשה בענג

 ישיר וער רשדד( חטא" יערמח"ס ל ז דאר מבאד תאק מאת ארדד ד חשו חקם
 טן דביח י י ת יטף במלקט ומפס טפעסט דדבדם פת באס ב ם כשנת פ עזר דדבדחזר



 שפירין84גרדרצתסב
 ולנו יחם ע הסג חשבונות יחשוב לשכתם ת בב עמם תועדו ו תאחדובע"כ
 .סיעו שנזה וו כ יזה וחויו המל שבת בגס חז"ל רבד פוך ה יעשות כ בע ,וה

 אובי הטה מעפ הס נ שב ון כ הנה עד מ הנפרד ז הנעלאגע לקנאותהרבה
 סרובה והוצאתם טועטת והכנסתם יספו( 1 חד והשקץ ר התז )רק כשרנשר

  ערך כפי  להם ע ע  והושגחה הה  נהזב תאחדו אס זדנה סיזחדתכהיצנחה
 ס נ וט שבת למחיל במסון .עם וים ל כנ מהוצאותם והצלה זח רנפשתם
 הסבואר כפ ונם "ש ע ה תכ ם מ הו ע בש המבואר כפ אסור כודאכאל,
 אפשר א זה ואם ן סעי ולא ן ד סור בכ"ל הסה ב( סע ח קנ )ס" ףד עבטוש
 הצענזו"ר ע"י הרבה ט ש א ברום ובפרס ם דחדש ם כדפום ד 1 כ וגם טבזמנ
 ולהנאותם להעלותם עוד מותר ך וא הוא כן ע וש דגמרא נא מד האמתאמנם
 ל כנבזה

 ל ר הבעיד מעש שהוא ש להרג שראו ם וס לאסור( בראיות בזה ך)והאר
 בתתבויח בא ועתה נה וסד גה סד ר וע ר ע בכל 1 ותחבויות תרו גפ באאשר
 כ ע ק תתוה דת בשט ם רא ה כה להרוםזו

רכוז
 ,ךא טחקאטק יפק תפרח יסב לז ועשק שבה
 ק כנש נ חו עו ד וחס ק ות ב החו הרב האברך ד"נ עךבכבן

 שגמש " שקמא הורתיץ שיסה חים מחהכשת
 האג" סנדג חוסרת עמן ל"צ קטן לפג כ רותך הע פה הנה קרוזךלת'טו

 לבס תחחת כעצמו עשה ע ז ש הקר הש כ שבקות ערב עד מיה קלא לז
 ס"ס מדד  ור אל מנחת שות בה מה כתבת וכבר רון בס ביסרברג
 0כתמ כא קץ קצת דעת לשמע תתה אם אולם מק בס" שם עןק"
 בערם שי*ט"א תבנך לטובה יגלחו נכץ זךכ ט הבעל הקדוש יחג קרע ךאל

 ועד טעתה סבא בעוזיא ע כב והצלחה יתודה לטובה עיר והששבטות
עזים
 ם 0 ה כל דוותזם 'ד ב'ש

 וטפירו8 ישלעזךמ"מ

 מ )מ מד מסיתו צ תר דתא(
 לץ"

 ואד  מי*שא  ארר ר  ר( מג ז מ ס ל %  ממטהמ ש"ל מרץ יעמ י ד ממו מעם אמף מל מדדכ
ףדמ"מד ו  ת  זכה* שטרכ נ=ם שדרכ ומ טעם אסף ד מרם חסד ודקלן 

 כשג"ק שחל סק גר"ה שרם ג שנעשר נכס די )דשאלד טמשב



תסנ שפיריןאגרות

חצר

 לעיטות ח[ ובפע כ זישעה א תג זה הנה ח ש בנו הראש ניוח ד ע כמש
 שמעת רק תךא יא ס שנ שיש שי תה יעוטר נ ב' ם לד ' דראשחוח

 ללד שלבשו כטסת מד הצצת את קרע אשר עבשנו ז סדיר אמקשש
 בדקדק אנו אבל מצות ב' ער'סח בבה הסד כ ואמר שנם מגפחות
 וראת דם סינוד סג פחות או שנם סדנ רחם ג ען הסרק אםבב

 עלדו לא ם הנער איו כ4 ובודא אז דתג'חות שם ם שעוש רץ ובס ובצפת
 הוא רק הססצה נשבוע או ס שג הנ אז 'הם סלמו ש סר 4ע ג בי וקבד

 זהו תומה עד הרבעת 'שנה ממל ט ה רשנת דענה עי לרמתן ואםבערך
 וכס בארק הממג כפ מה יד כ ע שמעתיא

 שראי מושת ' ם נ ע ץ בכל מצפה ו אהבת ע ואח ר באד דושטית דוד
 באהבך ומזקרו מבנד בב בבגצמצרתן

 'טפירשש איעזרחיים
רצת

 א ע מונקאמ,ט תפריח דברם א וםביד
 א"ץ ראסוקצנמנכבדםומנתנם ננדסונברם הקרם'אחב
 בב יטובח ינכס מ'טאלות בכי דע" בורך טרייוכפ

 בתודה המופיג קד ה דרבנ ן "דמזכ ד האום רת בקצ תעודת יתתדגנ
 ומוסמס מוסות סדות ובעי ח ת הנדו א'טר בו וסדור נכבד ומדותוטעיות
 נצוק ועתה מ ר ונב ם נגד וססיספהת המעתות ושאר "בן ודעכמעלות

 ונבר ות מרגל צג עקב נדרר ות מרגל ויאז מור לררי רוא ור מכתבא(
 כא ו חרס בשנת נקודש ולמעלר ס( רצ תבואר פר וטות ס )מח ות מרגל ללמרר
 עשרו שמס( כ ק וי )בדלא"

 יחד"
 ומר מקטלם צדקם תל בעז רתאכק

 משמרת על ועמד דרור לגדול דתקשר"1 מענץ פ במ מכר ור כספר תם דם נ בעחן
 קצב סי )העל בכע רכש זעמדלממשל אשרראש( כספרו וע כאדזדק

 קורא קול נמו ררכד אצל אז רצד וח קדמת ם כשע עוד כרטרו ודפיץ ( נ דכדג
 דרכד סתוים נד ה כגבוים ד לעזרת לבוא דברו דריץ ל חו לגרתי תםבסינר
 ט תשג נסן דך סטר כמפ ורפט עננם בכמר קרם מים"תם
ן ד דשלדכ(  תגלחת לעש" אם שאל ת"נ וצפע מת א מג ד כב %1ד שמו 

 עד לדמחק י שלם" שמם ייןג בלאשר*וחמ"ויאו וצ טת  וזטן גכל
 ער"כ קרושים בתנחומא וע ברניטם ח צ עם ירשב רילולא כספר ע ג ת"צשוח

 ע"ש סו שמם שלש דוק כת מרכר רכתוכ ועולתםונטעתם



 שפיריןאברותחסד
 כאיד נוסע מהרחש ומא בכל ויאי 'נסוע הוכרח ט טז במד בפרם םהעת
 יעבור הכהוטת א אל "ספחהו הוא ורצו ראו כ ותעיית בקשת ערב כע

 נאמן ם כ הצר שבקדושה ם נכבד ם דבר שאר או כ"( 1 ו ה בר בה התלפג
 וכס ש דאפשר מה כי טובות לו ולעשות ולכבדו ולתמכו לקרגו ומצוהרוח

 קבץ 1 ע ח צל 1 ט עזר זה ה"1 ב דהלז פפי תו כ פרנסת אלחסצ
 י בב עוים ועד מעתה וישרנה גחיה שגע ט וכוח נונפוצית
 ס שובט ישוער בברכת החותםדבר

 שפירא אלעזרחיים

 ם מתמלל שר ם ק צד ן נענ ( ס אות כ )ח ת בדב נו רב כ מש ק לדעת ודנםא(
 רבותי צדקם מבמד לב אל תחת ח רא דגר ל ת רעמודלפף

 ל ז דקדשם
 בפרט רעמן לפנ דתפלל דק ט שדבעש וטדע מקתל אשר ע ז ותלמדו טדכעש

 טיט ממעור כ מדרד ק דד דנדול רן חלם זד ולעומת תורא גדול רעש בץול טובםכמם
 אול עו וכן )כעדע( ורגלו נופו הולשת מפג אול ל כ ודנמ רעסור לפר דחפלללא

 דעמוד לפף שרתפללו מדם ש אשד ע ד מרבויי שלאחרדם ם ק צד כדרברלומר

 )ראד וכן קולם חולשת מפנ שנממש( )לאותן פשוט דטעם רד אול שנמנעוווש

 תאוים בתשעח ]שדם מדג רב שר דחסיחא מלן בעשר ש כס בך שחייאיר
 רנללרד רב שד חתם[ ירחש עפ נו מס תדפס חשתד שעף זלדהקדשמם

 שד אחחו אדא אכר ח ר תרנ )מנחך( מדתך אתר משככר ם %ק כר דתלג
 ד רד ך דאדנ סמא לכיאך אדר אסר בד דת על תורד שמע על ,מתערס ערבקלו
 קולו שד אדא בר חיא ר דדוקא דף ד עכל ל( בג מגרתך )דיע מדתך ד אתכבד
 ד שלא דחנ פשט תראד תלמיד שאר יא בד דת לפר לדד כרב י נרנ דערכ
ך "הם כי יא שבקים  רן אימא רכ( בד ההא רב של כבע ט מצ וכן 1 אחר 
 כמד וסים מרחש כאתר התח כשלד דינר( לט הבר דתי קם ת דן ח ע זפ
 ן האלדע מנד לפר יתפל אנורכ טנדנ משרג י ק עע ומדחאט
 רטתץ ק חד מל ץש רצד בשם נדע מץעל ועט וכן באיך זר( )כחטרל-ן

 כוי )לחש לדתמא נ "צ ט שלסגבחד"
 שכר שד ע ד ץ מקונ מ דם ץ רד כמו

 לעת נם כן ומג 1ום ום ב% אלי ממ טזעוד 11 שראם רמם ככל דשבדלפף
 ~כל ש חב של וטה רך עור ו תחח מרשו ושם ד דמ לב שנשארו עד יקשט"מע

 אטף עד עביתו וקלות בשאטת ומו ב וט מר דתפלל חמס רעמי לפנ ו עללעסי

 לסני כלל דחפלל לא ע ז ן מלוכל דרכי ק דד זד ולעומח תו לב נשאודו אזתפלחו
 לנגן כול נו שא על נעצמו ודחמרמר שיניד נשמו ושמעת כלל מנגן ר ולאדעמוד

 " "לו אנחנו דקדוש נלשוע ואמר פר בקול מגרונך ד את לככר רעמוד לפרולרתסלל

 מעורר דחנו מזנן נו ד ואם א( דנכ משמואל נס ואול קרח )מזרע דלףים זחםממ
 כדי ב כ מקדשו ת ב ש'בנר דש לסני כול כב למעלר חשק נתעורר שד ער נדבדנג
 לס דדברים וראותם ץ עכר לנגן ערב קולס שד דלףים עכודח כילכולן בתוכושנזמר
 וכר ובו ק ברוד ובדכויו בו לדאמיןשאמרן



תמר  שפיריןאגרות

בה
 ם שובט יכו הרבכבוד

 ב ח אבד בחם שיו שב מסח ע"ב( א )מ ם פסח י בדחו ה כת שתסהמה
 מברי חס הה לא כ סבר בחס הפסח 'בש' אית בסצ אפשרהאך
 ם רושל לחומת חת הפסח ולהשיא ח ע (ח ם בפסח ע כדאמר ם רושלב

 ממציאות רע יא כמות. חכם אדם התו חס עי מאוד תסרג אסורלסבר
 הרבה ות בחב ם הס ן כ טוי אשר )באינגארח מאבאסיו מהם כסהטבע

 פטפט וממצא חם ה אז תם חתו דת חום חזק ם מ ג ועדפרפאית
 החש ק חז ם ם שנ ובמשך ם רושי 4 מסברי .ת בחב סם שהר אותהסצ
 חפ ריתחן חם ן עד אז יה רפמח את בו בישל ושםב-א

 דה ב 11תמנחאסי יקום ]ע בזהץ שובא בדבר דברעי עי 'ט.מ
אטנם

- 

 ית רא הנה ס ואמורא ם התנא בוסן פרה אפר נמצא אם ש[ ש ד
 ן מדב א חכר א( ע ה כ גה )בחג ש מס ם ברר ם גרא ז עב לת ודשא טהסל
 אפר 'הם דה הדל אלא מת מטומאת ההטהר כי לא אם סהנ דטהננבל
 טמן כ שנסתר במיה ם בריר כשטש דגרו אשר בכהארזל וכבפרה
 פרה אפר 'הם הי ם ואמורא םהתבא

 ומה לדי ק באר 'השאר חשבו בתחיה כ בהשעררת ה כת כואשר
 אנכי נם הנה משם נתרחקו ק באה י ר יחצר" פות הרד ראו כאשר כ אחאך

 הלא התדד"זת לדרך עטה זה כ טבת טז אך כן למר בחתלהחשבת

 לפג לרתפלל צרך דוא דמנדג שרצרק )לרא ע ז רק ר מאסומו שמעתוכן
 ר גש לכר אפקל צמר רשלח )קטדעט משפטם ק סר תעם מדנףרתבד(
 ע ז ר אאמו ר עב ש ע ד עכל וומ על תקר א ם עולם ח רצדיק ובותוכחו
 לרעלות ם עולמ חי סוד ר נמשך דו על אשר ץ רש ות לד נ רמנד רצדיק ך צר זיפ

 נ דמנד רוא ולמד צדיק סור דכח רוא ראיך כ דא איר ח של לעשות ולאדתמלות

 נשמע קולו נו שא למ קר דע או גור נסתר וטעם דרך לו קמש לס אולם אחרולא
 פ( עכ )קצת פר 1 ערג שקולו למי אולם אפשר משאי אפשר ן דג ן א חולשתומפו

 כרעותא לדתפלל אוים עורר ובקולו ר ראדומו חילל ש רק וראו ל מרנ סמך ישכודאי
 מ חרב מזב בכלל רר תפלחי מקול תעודרו בודאי ש אנ כ ד אל הפלתם והעלדלמא
 בור וררי ל כנ כחו ע תפלתם שיעלד וגם ל( )כשאחז דו על בא חטא איןאוטר
 ובן משבלנו שגבר למעלר דנכד בקודש ררכו לפ ב"א נו רבות של ררכידמ םרחלוק
 זי"ע דמד בארץ אשר רקדושמ רמר כדרכדמ כזד חלוקים אחו-רם םדכא

 גא שוב עד-ן די קצח יחורבן אחד שנם כ רבע רנ-ל שו"ת בליקוטי עא(
 פרד אפר לדם שד שאז משום יב רבעו דעלדודאונם

 ד-
 לדקריב מציאות עדיך



 ששיריןאברותתמו
 י ח  ביי חחי  ש4א חשנו וב תנחם 1 אדם בן זח 4ה בנה ש ' היא כאמת
 ג ת נ עוד ' שצ אצים מקוב" שה ברור נראה היא כ דארוך 'גרותטועה
 .סר ארר מ.ת באמצע ה 4ש4ש שנ בת ובן צדקנ מטתבבאת
 המרבן אחר שקתנו נמצא פת בום א8 ין ומוחק שדרשם בססכמשאר
 ת הב כסו כ כ קרת ממן ת חב בנה ש"א ן ודע כ שם נתם בק ואסרוביב
 רשב ש וכס הוות תארך וש נב4 דג-ת שמן ע אחרשנ

 מ-

 כ א פ כ ק
 הדא א"א מףכי בחס ש ב דקץ את קרבו 1 דחקו 7 ק באר שם שכו4מה
 רשות ט ש ויל דו ת ב ן שא אעפ ן ב שטקר ושמעת הקרבןמשום
 שם ארת שב כסו פ ק וקרבווסדר
 קתבה "שהר המתכה ט דושתד

 יטפירא איעזרחיים

שא
 עא מתקאטש תרפו שנ פסח ב וםבה

 ף דחר דרמ דט ד ל ם יק ד להע במזה"ת אמת דבר ושר בכתבהס
 " נ הטחן דוד מוח .טפואר המהיי .סיפר חכם ושלם דא בחתויםגק
 הטופלג וטפיאר המשובח דאברך פ דג ומסך 'סעד ואתו ק דפה סוסחדשהב
 ט-טה ה סו ם פעי יעשות פר יע דומה שופר חכם חט-.ת ש אושנץ

 דסלך איק ש א ר סו ז אא וענג תירות בספר כתבו אשר גיגאידיטטיץ
 ם ויי ק אבדפ ע ז בקידש יטעלד עבודתו משנתו ושלסד שמו הש"מ
 חדי המופלג ד"נ ונפרם ק בספד כעדע מרגבר מעשה 17 ם ק צדמעש

 מזיו יג ז""זד ת מיישוו
 יייך

 דגי ב" שיצו משנם ""י ייסיגרנס
 נפשט

 קות רספ קונ כעל רגאון של נגדו זגעלנ( כדנא דוד( ר ]כ דור ר ר מו ח רדא(
 נ שו די אונמואד ק אנד ל ז מעד מאני צג ם די ד דגמו של דו תלם דיך יז

 וט שלמד ת כ ס וחכר ר מד סופר עט ולשוע ם שנ ד כ כמונקאסש ג ואחככייר
 סופר וסף ר ד מו ח דד של חחי ד חש-ד( איר ז ב כ כ עם ד ננעקד נו רנחולדות

 ו מ כסוף דר שד מכייר כ סו צב אדרן ר' צ דד של תתך ]שרי מכריךדגרן
 תשרי ד כ נפטר ק כפג ש ש כעל ני רב דו ורספ ג חרם סכת כ ונפטרכמונקאטש

 ע-"( נ ודף ם בפסח -ג( אות ג ח ת ימד בדספידו רבינו ש מ ק לרעח ורננ דחרפ
 ותר מופלג זקן ו נפנ חכם לדספד א ס אסרח רן כידו ותלמודו לכאן שכא מאשר

 עתר וגם ומנעוריו רחו פט ער 1 ים כל עסק אשר וכנסתרות כנגלות וכק חסימגבירות
 כין מצלם לדסתופף ם צדיק רגל כעפר ומתאפק ו רגל מכתת ד זקנתו דפלגתביס
 ותאות ג"וד כל ניו נע יר ברך שפל ור מ טס ם מ 1 שכחוח על ם דכא דיםדחס



תם קטפיריןאגררת

 כ קר רע והיא ונם בתו כת וטעם ראתו ו בתו כחש דטדע נו 4ת רקד נהש,
 ם דבר בתערובות ערב ולא 1 ח ג פ4 ייא ם ונאמנ ם אמת בעצסותם םדדנר
 תו ב א4 נרבה קח 4 ראו בודא ע"כ ם הספר איו וכיתב ת משח רובכדרך

 בכל ט על גן ט ורבות נו אבות יזכות דטכר ספר ס דפ כאשר ואחד אכ
 ע א כ ואם בקרע שראל 1"מעת צדק טאל את בב ט ם ב במהרהעננט
 זה מל ע א סלע הע כאשר הספר בתוך ס לדדפ הנכמה בתורת זאתטת,
 יעד הזאת ה-טרה לי תה עכפ ירבותט אבנט ספר עי גם במןסרטח
 ששה ע המם 4כי בברכה אחתום וטד א4 מקבצ ם פעי 'עשש שראיכבג

 ס ושיכם דברכות ממעת תברך 'שבה,מעשה

 שיירא איעזרח"ם
שב

 ת:עזאי
 מהרב רתורה עי עקב תפארת בנמו יד כתב ספר ום ר 'פג בו דקרדן

 דקק ן חם דיו ייפשיץ 'שבתי ד ם ףחם טש נפרא מיא צנאתנדי
 ש4 מקשן נאמדו רפטה ממת 'פ מעט בו ורצצת צי" ורגישי רשרושא

 ,קנסט מגס "אדם מן 'ו ~תפארת תפאדת"יעי הוא כטמןשבקםוראיח

 לעולמו שנפטר בזד ש א על ~מאמרו ם דצריק בשם אומוים ודגר ר בעוד דנדוגדככור

 וקנחו לעת גם פטריו עת עד ע שמחזקא מ ותלטוד1כדור לכאן שנא מאשי
 וצא וב ומוושל רב כמו ות לד ממס גדולות לבקש לחפוץ ומלא 1 ד ב ודוא דלתלם

 אם כ שנפטר כאשבזר אשד ךלשץ 17 ור מד מם לרכן צויכץ אמנםאך
 ד אם וטוב יל אשר ד %א רש פט תת קני ער כתיר עשק ר וחק ח ח באמתר

 כ משא רעים" כרקת% "כלת רארם כל ין תשרם(כ מומאר עדו עיד

 תרד טד לעשי וכל %א חפשי ם למת ושם דגלל עלם חי מ לאי ץ תלבעלם

 דלך דבר ככל א ות רמחםיח רליםלמ" באטח ל שאחז לעפם שלםתשות
 כבר שעומדים מפג ותר סובר תקוד לדם יש ם רמת נמצא ודחכלת דעחדאחרי

 לרם חוזר טוב לא זד לעומת אך פך( לד עומדים ילוים ר כ )משא מ כתחרלדחית
 כ( ע ר )דף בפוטר משאחז"ל ככלל נס א אס גרול תשש ש ש ץ כ זו תקור גםלדמומם

 ו על ששייך כזד זקן אך ות לדח עומדים אין 1 ח כ וא ננער עפרו ן א רמחגאדכל
 עפרו ד כ וא ר( ענו ,ככח כס ד חלס כבת בדו 1 ותלמוד לכאן שכא מאשד

 שעתד ון כ שפר לו דאשרי כס ובו לכאן שכא מ אשרי גב שפיר שיך כ עננער

 לאורים ן רבד ויעמוד ב כ צ אג כב ש ת דכורא ברצץ מ בחחד כקרוב וח לרחעומד
 ס א ר ד כ נעורים ות לר עטר נרש

 ם לצריק דרכד נוסע ר מנעוריו )גאליציע( מראדטין צחק עקב לררמו"ד כןא(

 בשנת ן[ מסטרעט אברדם מור"ר צ רר אצל ר ר עשרך שר ם כרקדמתמכחכ



תשח שפיריןאגרות

 4 בא רנזכר דרב ס4 טבח נודע .כבר בים וחב יקרים וערבים נאים םדבר

 כימים 'ות ' סיים ס אה' סג דתורד חכמת שקנד זקן א זד בספריו ,חוי[

 ביד ותקותי 'ערד זאת תחי .'תעודד רד 4ת ידד דו אגדד כדבריעת-
 שי יכו המישבים בדברים כידן דירך כי בו , דמגי יצב דדברים יתקבצוכי

 בזד ועתירתי 4ו ה אפר ו מפעריו בכ' ,סו ד די פ'סטי נהורי יאיראדם
 מרדכי מ דמיפ'ג רבחור היקר ז דמוכ כדו גתומכ ,דלת וטכירי ש אנמאת
 כ4 בכס יטובח זמם ק 4דפ שיכ4 כדי -ספר '-דפים ט ברצ אשרנ

יקרא.
 עבר מר ברעת עיה רבות כ הגם בדברו נח ע כ את תתימען

 ש4ה תרבת ב במשב הראשן שראת מה ן אצ בראש"ת אךקצת

 שער בירג בה בזה בעזה"ת כתבת רשת רנה דדם ,יב ערבראתרוג
 ד עפ בת ק וגן סטתה סע עהכועקב מקצתמש אעתק אךטשכר
 חג עי חמו חד סב שע עקב 1 ך פסק כ אמר פ ברכס 1כ1 א דרדפרק

 רקחה רחג ם ב ט ועמדת ט ות עש כ' ודה ם רספר בכי כמשארהסתות

 בטת התלה תתץ פ שאז שגייסן )יתודא עצרת טמעי אחרת יתם הכותכדי

 י4 חד ך לב עי כהתם בח שדוא ש נט דק כ ב ' בסל ת דבראשרנת

 בחג ט עבורת שכי רכת ת ב ילד ם הד ב 4י ה ערב אתרךגמספר
 ן )שקור שמע אחרץ יום יהגע כד מנם דד עם ם ובנענעהסגות
 פ ק בהה שם עוד תא וא חיה( שסחת .א ש ב .ם ב ט ואצ' בא תבראש
 ב עק ומא והש כנשו תרטמ, עצרת ג כת ד ק עצרת שטנ ן בעגאמן

 וראי ך אשר ב כת ד וע עט ן חרא זון אושפ סי א וכל יחדהתא ר"טא חא
 תהו ה( אות טים חרא מאמר בנש ן לע עכ"ד וו 1כתכ כמלמ

 אחרח לדגעי1 כד כתנתו וממרת עמדת. דתה סכותההנה נסעשקטלג
 שבחנ בת יו וט כט  יחדתתא רשא הו דא ומא אדו שאז שתום

 ת הב 1 מתח שאז כשמע הבנן רבעת רק מטרתו התה בטבההסיות
 ש . כידע ם סחט בנבה מות בשי רחי שרא' חיג שאז ת דבראשרבת
 ן ת לש הסוכות( )בחג ם הם סל בג וףא, ם )מ בשכר י משדרז מה וץדלרמח
 ת ש ברא אלא ת בראש תקרא אל ת כראש נבראו ת בראש מ מששת ן תש
 מ מיטת הוא חשובה מצוה השדאבה בית שסחת גב ע"ח נ )בדףכן

 ם הס סוך בנ ת דבראש רבת ב-ת יו ט ו סכותה נסע שיעקב תבראש
 גם שרמשך סתות עשה רמקמ, הערם ום לק בבראטת הרמחתשתן

 ת שן במסה ם פעם רתר מכר תא לארש כ ואח צא ללז בק לחמק נתמן ריי

 זמ עשו קחי שיה שש "רת נטת נחת דד י:מגש:ס תתסעי



גנז שמיריןאברות

 ת בד מזה ברט ד וכבר כנד הלז דהלולא ומא ח ר יפנ כשיק יעילםזה
 נדב בנו רת ופס לזמנהמן ק בש שות הפר שיכות בהן וכוצא בהן קנימה

 ך מהמש ח"נ בכח ו ובג אהון ס ק הצד נשמת ות עי והוא מן נ ח ברואביהוא
 ועי ב"ב נאלט 1 בוא ש צדקנו משיח נשמת שדוא חידד מזי- דה חבת"

 שבואו אבהו נדב אליהו שהוא נא עה הוש ה אנא הלל בכונתבסידור
 ל ואבם ב ב מה של רעועה ו הגמור קוןלת

 באהבה ם דושתו לישועתך המצפה דך ד ס ושובט ם ח בברכתואחתום
 ע ואחרבה

 שפירא אלעזרחיים

שי
 עיא מונקאטש ה חרפ זן מ ב כ א וט הב

 הכמח שקנה זקן יכו ד וחם ק ות ב הו נ הה כלבב כ חב נ יד*כבוד
 צמודות אתו ודת וחם בתורה חסודות ש א ש ו מנה בן מנה נחזג

 פעסמ" נ אבותק נ פריעדמאן צבי משה ה סו תכש
 אשר בכת חי ד ע שפת מוצא ולשמור ם לק הם באהבה האחדשת

 יפשומן ם וקרוב ונכונם דעת "סוצא ם שר ם ומצאת בהם ן לע למסר
 נחת מתוך בתורה להטת עסו ה ה" האמת מכונת ם רחוק לא לאומס

 ד כדג ב אות רמזורים ן ב מאמר ונשע שכת חורת למאמר וברקד מ-ו אותם(

 ד( תרנ סכת ט זנם נרעדדאז ק אבד מ פר זיק א צחק ד סו ג לדד כןא(

 במלחמת לתרלד )דנורע ריך י מדר צ רד ורטפסר ודשר יאדדאז ק אבד דימלפנים
 ו מ ובסוף פעסט נ ק ק דו לע ד חרז בשנת או רב דקאנצל-( ראש ושד כנכוריםר

 נ תרצ אב ד ב נפ לוט רכות ם ררפס מונקאטש ק בקדת-שב

 ואנ ל וז ד בתור ל רנ נ דד מ"ש צ עם חרפ""ז ~מונקאטש קודש בכתבוע

 לפ-ק ט תרכ כשנת ע זי עולם עמודי וקדושים נאונם ורנותגו אנותנו לדאותזנות

 ותפלתו ועצתו דנעאלאנען ן וב דארטד בק דחלוקד אודות ומאודם נאוטם מסרואשר

 מסיע ד ד"ע מצאנו ח-ס דברי כעל רבשבבד-נ ודנורא רקדוש דגאון מרן שלזבחו
 אטט בשם דחרדים את לקרוא אז דממשלר מאת ק דרש לקבל ממש נד שיש ועכס

 נברא טרור מפר בעצם שמעטו ואנ דמעשד ובידוע רגצלעאנען מכח ולדפרדארטד
 כאשר רקאנברשמ  בעח דדם כיבוס אז בי מפעסט זיק דייך יצ"ק ד מו דנשגב דצו-קרבא

 )בר( את אנשים כמד ראי ופתאום קדשו עצת לשמוע לצאמ נאמנים רים צ לשלוחנמרי

 מצאורו ולא ב אח כיקשודו אכל בשעסט קדי רחובות ככמר טסע מצאם רקדתםמדן
 חץם כדנדי דקדוש מרן ותכויל זר ולא ראו נם ע אשר את לו פרן ס לצאנו נסעווכאוצר

 עלים מצור רק כזר לדאויך מקום כאן ואק שמד רי כצו רק כפעסס די לא הו4כ4



 שפיריןאגרותטח
 עד מ וש לאו ורענן דשן בה בש מב עוד טפ ם דאל א ובר הטףובחזקת

 הלא כ ריו יק ד יד לשאול הקשה הן המכסה כתב קש ב ואשר א אגוצבבב

 ס לבראו )נם הנכמה שום מלתת לנמר ע א מונע רפ ם שנ כמה זה כעדע
 ם ג'ו ם מעם כסה ספג מברר לצאת אוכל ולא פליג( לא ומשום שוסאנ
 הפוב לבבו לחזק עוז מכתב כדרך מארבה בתשובה בר כח באת אך םוכמום

 ה" כאשר אז מני נדירות שמה לב מקרב ברכת את ואצוה ל ח אשר1
 )להבהל"ח( שלפנית בדור ם ק הצד זחע ם הקדוש נו ורבות נו אבות אצל בחב

 תסתופף כאשר האחת עד ומכבדו אוחכו ה ע ז הקדומו ר אאמו אצ4ובפרס

 תקע מעת האיו בשנים ועכשיו נאייפעסט מק עוד צובים נימים רקרושבציי
 4פע בותר הכרתו ק בפה דחו ד וקמעת תורה שיאהלן

 אאסרר רסרן בותא חב הא מתא של דסהמטתא סהדות"א נו אתקוטה
 ק המחז עט לס אלו דגר ספעץ 1 חדתתא פתכם לחכרן ט ותה צותא שר

 מס ח אדרא לארפשי חפץ אשר זממו ק ולהפ בברכה ואחתם הטרזהאת
 הרב דם ד כי בשכה' ובפרם ו דבר תקבי כ לחש ה אק וצא וב צהב

 זהב גסשבצות 1 דוש ח נכר מר ע ק דפה רחרץ מעל  של תר מרההנאץ

ן ושבעשי  בבנן "טירת בשטחת בקרו עז תחדנה לס וע הץכםם נחת 
 כמא גדקט ח מש ע ם הרמרום
 ואהלך רבה באהבה ת דושד

 'טפירא אלעזרחיים

 על נפשם מסדו כמד רצד ם ק וצד כח גדול כמד רעת למען אחרון לדורלספד
 כת כל אח אז אסרו צדקם אונם רכנם מאות משלש וחד בוץ ובק ע(רארטראראקס

 נירדדאשו
 מקדי

 בם עוד יר )לא עולם סור כא דם ומד דט ושוחט דם שדיר ארשד

 אוי מאמד שלמר מית בס ]ועת כ כ י רג ביאת עד ובמרן בחכמך מרם גדולדץ
 ע"ש[ ח קב אוח אחרונר שנד ובסדר ט 1 אוחדחיס

 ודי לך ורעכם אתה לכד כ עד בדעלחך פ ברם מתמאדת ביר לדעחיק ודגכ(
 רמכין ככונת במירור רסבואר מזד דמיט בבר לך ורטבנו עמנו ר ב ע אשר דדוארטוב
 בבתי ז"א כלילד שרי סמר רמוחץ כשחזרו בבוקר לדש מכרכיו דאנו גרדמצעדי
 ועת דליכ"ד נקרא ואז ן רמוח חזרו ובבוקר דמוחץ רסתלקות דחס בר ושבתהרמד

 "ח בטוה דש שחעבדו )רתע "ם סרלכ לך ונחה ל חרו ל זצ קאפיל ד ררבסירור
 ולמשכיל לרבץ מוח באין סלומדר אנקתם מצוד דק ם שעוש )רקנו ראלו דעומדיסכץ

 ושראל רות זפ ם נצ מ"ש -ל וודו ( א במקום רק שעומדים לפרדם אשר אתלדעת

 גסצוח רק רמצות עושש דץ רמת בנץ קודם כי נ"ך ד ת ב ל כאומדיםשמחחי
 כשאר יירו לד שחברי ר נע רכנוי ם דוגל פומ כס-ש כ"כ מוחץ ן בא מלוסדד םאנש

 הכרשכן ן כסנה ד לעבוד תזרו הכנץ במתחלת אבל עם משוס אמדת עיר שלאמרם
 )כנ-ל( ומיחץ יל-ך ד בית ל באוסרים שסחת ע"כ שכינחו ודשראח ד ביתליבץ



שט  ששיריןאברות
שיא

 פשאפ ק אבדק ח"ו צבי יצדוק ה סו וכי ובו הרב ב חב נ דכבוד
 לה ל באסטת ועתה במועדו ק"מ עג. הנ עד עד ס וכס וכרנד שלו י"(והגל

 זעפה ס מדפ אשך לצב שסלה בורז ח ע"ד סאדבה תעזבי להשבזנזכרתי
 לא אימר ם בשנ רבות זח כ ה"1 ד ד לכתח"ר כבר מדע הן ולתהלהלשם
 ם ב וחב ם ד ד ל נם ס לשוב קביה ולא דסכמה כמכתב ברמה קולאתן

 ם ומור ם לרבנ ם והכשר תחרות יאובפרס
 תורה גדול ן ב ת בעה אחזוקו כ 1 בפג שבחו טקצת ב אש 8 עבאמנם
 שולח שנדפסו ם וקונמרם ם לכתב ע המג שכח ונפרט קורא ר אשרמשרידים
 ל ומזע יקר באופן ומסודר נתחבר הוא "ה ו נחמד לתרופה עיים הםמספרו
 ומחובר והמסתעף וכתובה ן דווו וק חיפה ג בם שראל גדול ם ירבנגם

 ק מחו כל והלכה למעשה אות ובק פות בחר ספרו על ם כתוב הם חלאלטהור
 תורה זו לאורה 'שמיה ה" כן וכירטו עי ו עמו ד י; ערוכה בכלברכה
 בנזר תתססו אשר הכעיי אורח ובים ושערה מדק על ושב ל תפארהויצב"
 ושיום מריבה בברכה החותם . לב יקדשה ת שנ ב ש ב אגצב וב ע בבישועות

 הקזד,1 יהד לעיות הנחזצד יישאה ומכה חוצה 1 מת מע פוצו ו מיה טוב
 ע מ ב בקרוב מאוינו ת לבכמרוצה

 עיא מונקאמש תרפ"מ שב ו ה ום ל אור באהבר ת דוש דוד

 שפירא איעזרחייפ

 לדווית ד בעברות עלו ו לכו מעתד )כ ד לשם לדורות -ק שבט שכטים עלוח-ש
 "ם דדילכ ררך מ תם אשרי ח"ש כס( מדלכם רק עוד עומדים דיר ולא תלשמו
 כני( )כמוחן דולכים כח דבתורת

 חרו כמו רדור ובצדיק כדש לרבק תו-צר אם לך ואטכס אתם ד לכ "לוזדו
 כמנח א"ע שתדבק אתנו ד לכ לו אומדים וכישראל מ רב וכמשד כרש לדגקשבא
 אנשים כמצות רק לכאן וזד לכאן זד לצדיק דנוסעים כמו לא כד דל כבחינתושכל

 לא אכל 1 על שמו שיקרא או לסכיו גם שנסע מנדג מטעם רק ודעת מוח בלמלומרד
 )כמ אתש לכ-ד וז-ש נסע מר על ולרע מדחיק טוב ודבר ד דרך וללמוד ןלדב

 ור דמעלר ויד לדצד'ק נסע מד על ולדשכיל ולרפק ודעת( ן גסו" שדוא דנדליכ

 לגו )שישפיע עמם יטיב אשד כשאחז"ל( תורד אלא טוב ן )א דתורד דיינו דדוארסוס
 וחסדיו רחמיו כרוב ככ"ט 177 המדם וכן לך( גם רטובות רן )שיא לך ורטבםדש"(

 גילו ומלבד חש-א( כסלו ר ,נפ זענטא ק בק אב-ד ודא משר מי-ד ג לדד כן4(
 מרחו וטוב בנועם נידעבהודר

 ועומ-

 שנסעו מדחבדיא ודי חכמתו
 גם רכים עם לא-

 סיון ב ב"ב עם בקמ"ר חצד"ת( כ"ס לצדיקים )נפשות עליו דדספידא מהי קומדפיס



 שפיריןאגרותתם
שיט

 יעא סתקאמט תרצנ דיך נצבים כבוקר עשק י לסבה
 ה סו ש י תח'ם ובקי החריף נ הה כמשסעו האברך ידרגכבוד

 עד עדי ס ושכס ס כוח שיחי גאלך היוי טיבייחידיי
 י"1 נב בניאגצכ

 על ועורר טרפים אתה אשר הנעימים דבריך סור את ואריתי ראיתידן
 ונדמתי נפיאתי וכאמת מ כחור תדייין כענין קודש מקראי בשמודטכבש
 וירושימי הגס שרשי עי מתחקר דדברים ובירור דבריך מנועם יבעה

 היכר של ואמתה ועמקה גדות שכל בשום שבאחרונים אחרון עדודראשתים
 וגאולה ישוער סגולה עם אמוני בין וגדופה בתורה טעיה ותעיה עמך היהי
 ס וישוכר בקרוב בב

 א ורב יעץ רה זד וכספרו ח-נ( גס לררפיס ל )ודחח ח כ דעזר שלחן ם וחבר דתש
 נו מרב דלכד ר עגבכמר

 א מנת ת שו כח"י רבעו מהשובח בקצרר שדעורק א( ק ס )סע ט בסוע-ש
 בחתן וז"ל קו( לדעת רנה דקודזש לחכת ע"כ דלז רחלק נדפס שלא )רען ל-ד ס דח
 ק מאבור כנדונ ראש טוי בב שחלך ס רחגא קודם ואבות דכלד עם דתנו ו אבותעם

 צוואת מכח סו רסס לא אבל זשיאן אסלאם בנעדריוועלטען ס לכר בקשו ואבורבלד
 לבטל בחנא' ודחנו ט( נ )ס ד ו ח ב ח כמ"ש ת ד ק רבד מנכד שד דם אבוחומנדנ
 בנדר שחפרד ט 1 חללר כ ראו מזר זחו, שהטעל לבשר דחחונד ואחר רוביןרש

 א )כא ר ע ס ח או דפס-נ כ ומש ח מר נכריח רסאד טת כש קר דע וב ובוכמדד
 שיך מנדב מד רלכאורד וכו א דרס על לסמוך ש נכרית בפאר ן וצא ש כמדינרסק"ד(
 גשערוה רמחרי ר סק שם א במנ אלשור ם מדד על דפמ"נ דגזנח ל 1 דו-ןנגד

 סר-ח אסורים ממש נשער שנראד כשיטעל אבל וכו כמנדנ תל דבזד לגלותשדדכן
 וע ס לק זרעם ם וחייב וכו ך אב שאל משום רשיך ז ע דזרק-ו 1 שאבית כסובסרט
 מש"כ ע ם דפוסק וסנדול שדאל ב מורד ד ל רנ דם דאגות וכפרט 1 כ דףשבת

 ם דף ם כפסח מ וכ וכו דם לאבות נס שנעשו כיום מועד לענק 1 תר6 ס ארמי
 זע  דן  מאבות קנלו דנבר וכו לחציון מצוד אזל דלא נדנו ן ביש בני ידנדנומקים

 שכת ביום כ ח וחל וכו מנאר כנ ממשפחת אבא אר"א ן מערב כבל 6 שלד ן רובע
 ם וסי ובו ד דחורגן אחד זו ומעשר שלנו ו"ט משום מנדו של דלא א ום לונדחר
 נומובא ש עף פטורין כגט לפטרר דחתן עם ודצדק דרק דג-ל ס 1 לול חינצירוף
 ד[ כדג 1 צ אות ש תו כדרכיבקצרד

 גדול ומתמיד ח ות מתקאטש יליד רי נאלד חים משי ר טו"ו לדרך-ח כןא(
 למונקאטש וחזר סטראפקוב בעתו חיחע שלחן על ם שנ נמד ישג כתונתו ואחימנעוויו
 קודש מקיא ס זנדפס ספרים יעת בר ח תש-ד שנת כחורף ם שנ ס"ד כן דונעקד,
 וס ושלוס תעם ררכי הס חיבר גם צ"ט( )תרצ-ז ח נ רסחנות לגל מאסף וט)תדצ"1(



תסא שפיריןאגרות

 כדאסריק מ חוד שנקרא קודש מקרא כבוד את הקמות יאשרוהנח
 י בלה באןך א( 4 הי ח"ם אות בחי כבר ש זכמ ם ררמב פסק וקכחמגה
 כ* באבות 4 ולי ש ע" ט( י ן נ )חיק איעד מנחת ת שן ט בדבר ש7,

רמב-

 טרד המדד ' עי תם ב דיר חיק 14 אץ ט( חך )דרכינו דמקדזת את
 יוימעד ית 4ד שרמצר1 את דטככד זכי שרעמותעכ4ש ממדת בדמר
 רקחי חבו כשתך טעי צאצי שדא אברכך עב בערב בק בעורומן

 יערם ב מאגצב עד עדי םהאטש
 דנצ-

 י בב סעד טוב ואך 11 עזש 4א
 ישאוי  הקרוית רי יר רנה  עוז מנתב פ עכ אז דסנמד 4ך 'יתן כקשתאשר
 אך ובו פ4זנ 4א ומשום רצעיר בעדי דגדזר דנדר נודע אשר דסכמד נעי מיא
 דעזים מאמר וכמו באפשרי ואזן אפשי אי דן ד דון בג עוז מכתב בדרךגס

 אפרום כאשר .ועי 4א או בורך אין או דבר ישאור

 זכו בד א ד עיני אשר ארן ימובד רשנר מראשית קרוב ור טראשזכתחיי
 וכמ"ש מן כבחוד תפילין שיניח מישרא4 א"ש שום נמצא לא שםבאדנך
 ישם דארץ מבאי כן הנוסים מן שם נסובב וכאשר י ז דאר"בסידורי

 מניחים שאזן כוים דשתוו ובזד דמפ'נית מכף רדורות גדולי)בניותינו(
 אשר ודעימי" דציונים ' 4דבד ונם שם חזיס באות וכמ"ש כ4ל בחודשיתפי4ין
 אין כי נחידש ניחום 'א כ ג ארצי את ותטטאו ותבואו שס נאמרעמהם
 נתפזרת אשר הארץ כנפות בארבע 4 כחו וגם כ"י דשנד כ4 'ין תפמניחיו

 כ' וגם ן ף תפ הו נ ו4א דב מרן כד ם נוהג שהספרדים ידוע הנדבעונותינו
 כבוד דגת תחת וזקניהם אכותידם או הם יהום. אשר ת רסדינ בכ4החסידים
 במדינות כן( נקראו )אור הפרושזם נם כ4' ימחום 4א ע ז ט רבעשרבינו

 ואח כחו כח ונועם ורכרעתו דערכתו כאופן רן )פש לכל רשוד כדגר ס מדלכ לו עשרזד
 נ גאלדשטיין שלמד ר סו ה רד ע ש ת בשנת אז לאורד )וצא בנ"ע רערדמקורו
 קצ"ב( ם ש עם ול גש משד דרמו"ד של אתו רכנו אצל ק משבשד

 בו ילכו ם ושועל ם משרי "ם דמושאל ם ספר כותב זד א על ר לרע דמקוםובאן
 מדמקורוח דן משם ורעתיקו בושו ולא כתבו שנדפס ומאג שלרם נו שא ת בטללדתלבש

 נושא של בשמו רשם נו בש רץ גתבניתם בלשוום גם ם ולפעמ  עימן מדמגדגיםוגס
 בכוזבת ואפ טול 1 יבוא רשם את טול ל דרוצד כל ולא עשד לא וכן שלורמעדגד
 ושעתו מקומו אלא בו לך ן שא קודש ועניו ם במורג ו ק דמדד מן זד ן א תודדחידושי
 שבחץ לר"ת סידור בא עתר ור סו שדדפ בגד מביצא צערי לדודיע אמרוף ואגב כיד

 חמור רמחכר ושם ודדקדמר ד12ער מו ורעל וחסרו תסארת צב הגדות עט)מדאריז"ל(
 מפוים ם בי ל רנ דסידורים כל חח" אשד ס דמן עם ודברתי שם רמחכויטדקרוורם

 דק ררפיסו לא שדוא ורשיב ככר לעשות תכן ד 1 ושאלת רושלים )וואלנער(כתר-
 ככר ומאז רחסר  את ם ולדגל להקן לי " ורנס זזידאנסק צב 1שסז ב מב א"ראיש
  ח"%( יצחק בוכבי שו"ת כרקדמת )וע בויק וכדי ועונד  קול ן וא וכר ר קצעבר



 שמיריןאגרותתסב
 ואם וכשיפתו ייחום יא ז"4 מווי4נא רנר"א דג% תחת רסוסים וכר"יטא

 באמת דמד אם כי דבריך יועילו ויא א"צ בודאי מ בחור יניחוסדאשכנזים
 שהניחום ז* ודנדו4ים בים רט אבותידם ממנהג ישנו ופא צ א יראים םאשכנו
 בשם דעוים מאמר פעם( פכי )ככעס ם מקו בזד נ כס ריא הם בג בשבייואם

 אם כי טיבם נראד דאות נוד נוחינו בסד רפא( 1 ח )ת אשכגד כדצדיקים
 בחוה"מ יניחום 4א ממילא ואז זחסידים ח ת בנידם די אז באמת יראיםהמד
 בכי יניחום 4א ח"ו ואז 'אט 'אט דתורה מנדר צאו בנידם אז 4ריפוך 1 חואם

 כגלופותיך זמינים סדנדוים איור נשניא ואם מ נחזר 4א גם וממלאהשנד

 אשר דאמת עי ידדו 4א בודאי דמך בוערים ובשכים זקנים או דשוריםמבני
 שקר גאוה פניות ש'הם נזיקין אנות יארבער יותר ם וקרוב ממנו םרחוק

ונצחנות
 יצאו מאתי בהחיד כי יחשכו עת מכתב בתור גס סאתי 'ך דיוכאשר
 מחשובי דנך בעד" יאשר דנך עד שלך דקונטרמיס ראית 4א כי אםרדברים
 יותר יתגברו ועי" בערך שנים שמונד תשובר( )דרכי חרבת ישיבתנוהכמידי
 דגאולד עיכוב מרם )ובזד ר בעוד דעינים את המרמת דשנאד תרדדבקנאת
 שום בכי זה מכתב מלדדפיס עדיף ת יחוא דאי ב כ ע ק( ובסד י כדחזכנודע
 כגז כאוחג

 מאת בכפיים בברכד חותם י רנ דברכך ן מע מרובד בברכהואחתום
 ט יאיוש ט וכוח סבא ושבתא דירן כמדרד ם וירושף ן צי בשמחתרשמים
 י בב ב ב וישועה גאווהשנת

 באהבה טידידושתו
 ,שפירא איעזרחיים

שיג
 א יע מונקאטש כ תרצ ואדא פ ב ום דב

 ונעיד יקר וחמיך ותיק ת בה ובקי דחריף ג הד דרב דירי ב שכבוד
 מעיר רב א ם שי פריכי יחיאי ר סוד ותרשישים ארא4ים קבנש

 טאקוואאי בק חתה וכעת ץבוקאמעועוו
 וראיתי שכים משפשול הקונטרסים הגיעני מאהבה בתשובה דננ םשוכם

 ידע כי אם ההשיכו רצוני ומפאתי עמקים וישדד התימוד בים הירד חי14 רבכי
 תעודה מכתבי וככתוב וגם דסכמות מייתן תגמרי א"ע מונע רננ כ דכת

 כבוד מפני רק בזד והעי דא'ו ובשנים בימים פשרי חדי דע דסכמותכמלים

 שלזלול לספר פתיהר ורוב ומ משברי מם תרציד( )בשנת נרפט רלז מכ"גא(
שגיס



תט יטפיריןאגרדוש

 ךצ4יר יע4 עמו י  יד  רקרובד יירירות א-ב-  ברכת ברב- כמכתנדתורד
 רד 4א 4דזציא הזרד שי אסייתים  זייוין  יהדן וכד רד רת במת,%

 בכי בב א אגצ ב עד עד ת -רוח ברב ת ןגק מ "% בכבר%.שב
 ע ד א סאטן ק דגך ומחו ב בנט דמת%קות עי ?צמער דנדו כ כתבואיטר
 ע% יצטערנא אנא גם -ננ דס:ס- %ו תן נ ר ד שדוא בדבמהת דישבעות

 נתפס רדה בעץ ר ד בע דואת רבשורד בשמעי מ ? נם- גחנתי שורידא
 %י כתב מקרוב חד ובנסתר בננ%- בתורך בר ג רב קצת ודברתי ד%ז קרצד

 ונם ב ?קר זד שנ-פס י בעזר כורינו ר ע-ו כש-ג רב- באדנ- תודדמכתב

 רע ס ' ןעס,2 ק ד ע ?ירושלים -אמת בחכית קיבור %ושדמצאתי
 ז~

 ודרוך

 ובו ע4 חבי ות פניי ד ע בכתב ם דבר ש' מ י ח1 ז'דבח' יט דיממני
 ברחמים בקרוב ה תה- %ציק גת עב כשזב ינחמנ י בב בפינוובצפיתינו

 םרב
 קרובד גז"ד 4 -מחכי בארב- ת דוש דיר ב ע דננ םושוכם

 שהירא איעזרחיים
שיד

 עא סתקאטש תרפד מזן ג דבד

 ד סו דערך קר ח עד ר מד שפר דטפואר יבק רחריך הרב נ דיכבוד
 בכ9 ט י שמחת כמם ש די. הכהן זעי*גפנחס

 רא י רא 4א ס"1 דנדפם .דזנ דלענ דשנ ם דראשץ יקרתי בת,תש
 רמנמ- שום ייתן ש4א כסד זד כעד גדרת 4א ?ס כ נם אין אך כ4ירגיענו

 נגעים מטעמים נ פ4 יא משום וי% ערם גדר תם מאג ידפיסו אשרגם
 מחירו זאשיכ 14 ישיח נודריי נדפוס בוא ח יוגבר ובעת ;מד. אוטר םונסתר
 -חטר קידוחו ע4 בזד נדפסים קטנים בורים ח כטד %י יש ככר כ הנםבעזרי
 בבא 'ביצגם נזכך וכן רחמך כאור ייבנה אור ד ו ב ב יעזינו תדש
 רז ומוק ט דושויד

 שמירא איעזרחיים

 ס ל מש ~יעף דן חרפ כשנת )נדפס דהמר קידהש ענים על אור זדן מספדא(
 גלילות ועשרד מונקאטש כולל שדדפיסו ר( תרפ )דשנת בלחות כ ארסוס אגב ר[קל

 רריה ישכור ולא נתן חק ום ם רשם מן ד,ו דללו כיר רחמד קידוש נוסחנדטס
 ממפו-ם רשמים לדוד נטמור למכצח בראשית מעשר עושר וכו ברוך וכו ומזומןמדכן

 וכו עליט וכו אדון אתר



 אספיריןפ1גרוועחסד
שטו
 דב

 ד 'דמכז מקבדאי פעם עש שרא' בכף ',ד חאת ד,ירדתרי
 ן-מ פי ע-ד שמדפים" מטאטנאר י נ יעקב חיטיר מ רא דדמופיג

 אב מד שם דם דדברת  לערת הממזם גמצ" ותר שה"ש ע4ידרמכן והסי
 א4 'קרבך לבו נדבר ז כ דם יאשר ז עב דמסכים שר א?מ תםדסכמד

 מצוד ש , יר ק 4-חז רע כ / כא' ס קרש לדש מד תע' 4 4דודמ4אכד
 קדוטת בודא חי ב תל אל ברכך ייקח 4רחךק ט יאנ קרא כתבייפ

 דידו בס-רד ם 'נצח שע זג סב דן מי4 בב. ב כי וע4 נו ע' ג,ראפר
 א ע מונקאטש ג תר/ פנתם א ח באעד סבכס

 שמירא קעורחיים
שחז

 עא מלאטט תרצד דחמכד ד טוצשק א לסבד
 ",שכטס רמאיךנ :סםמ מה הברחבוךם י דינחבבכבן

 ב אגצב ב עדעד

 מצתאמנת ,ד בקנטדש עבד מד ראועל אשר את 'רערדננ

 בדרס / ז אאסור מש רגא 4א מדוע אמנם טעם וב כ קט 41 שקעץדשי
 באמת כי ן ררטב מדשנת ם דרמב ד ."שב מד נפ'א דרך רז כ )ררךאמתה
 -יא א'וק ט ש דע י אב' פרמית מצר א ד ארק ש ש 'דאמץדאמתר
 ש ועי כמדע לצן- "ום , א דמצוד ב4ת כ ג תרי במצות ואיגררפויית

 אמונד דרך ריקא ד את במצ 4תפומ ע'עז ת פרט .?מצור 4 דרבאורר

 מד ז עי רשכ" כצד רוד דב רד חק דרך יא אבותינ מאבות ינודמקובי
 דשגד ד דראב ט ט אורות מ"ט נם -מחברן ה בם זאת ד במצ בזרשכתבתי

 נים רם בכ4' ד,א הו תסונד ובך גוף דוא עז שית שחושב בס ררמבםע4
 הקרוש נו מרב אמת דבר בזד מ"ט ( : אות ד )מדדורא ח בר בדכרינז ן,

 האמרם ים ס דדבר ם וראו קדשי ברוח רחחר הזד אשר זי"עמיוב'ין

 ידידו ע בב ם טכס וסמ"ר אורד ישועות בנזר עלינו יאירו ראורדוימי
 שפירא אלעירחיים באדבד תדוש

 ע תרע סאסאפאלא גט נדפסא(

 רעל א בעיר תורד של באדלד שמם דרבד שב קל-ן ר מא ד סו דד"ג דושא(
 טית 1 ס נעקד"ד ג"ת קוסואל חולדות רם ודשף,יורין דמדום כדררי יופלא םאטד
הגז"ד



תמד שפיריןאגרות

שח
 א יע מונקאטו ח תפר ,ארא ב 'י,ם ר א דב

 יכו ומושים ושים רא ת בה וכק ך דהר דרכ כ חב ידיד.כבוד
 יכטם די פאבער יעקב סיד ת  כש "שפר חמר סירחכם
 דקשד ואשר א שפר ס מדר דקעטרמש ם מכתבו .קרתריעף

 4שא-
 שום תן ' ש"א שנים עשרד ". זד דרכ. ד כת דע 4א כי תטהתיהסכמתי
 נחת בה ברבד ישא מד חד 407 ואתו גדר עי חכור כי א ך ואדסכמד
 ונשמע ורענ, דשן טובך כשיבא כי מרוב תמימד ד בתורת 'רנותורווחה
 דדוש בג 4עם בקרוב גצ טכ מבשר ונראה נשמע כנ בב* כסזנהכשר
 כאהבההטוב

 שיתירא איעזרהיים
שיח

 א יע מונקאטש תרצא שמות ד יום הנ

 ח 11 ובקי דחריך ג דד כמשמעו ראברך נ *דיכבוד
 ב~

 ם ב וט גדי4.ם
 עד בכי עד עדי ס שובט "( די פריעד הכהן נפוציי ד סויכו

 כבקש בקרוב ימןכיאת

 דסכמתי מניעת ע4 דס'יחד ואתו קר ד מכתבו ע% מאדבד בתשובדדנני
 ם שנ עשר זד נדרי ד יכת נורע כ. מעצם כתב כאשר אורדן שארי מנ"ע]ע'
 א פ ואס ,ן ז דראשונים ם ע4 גם דסכמד שום תן נ שאינני יותרהאו".
 1 ב ו ח וטנא- קנאד ומכנים ם דראשוג עי 4עז טואטא דננ אז בזראשנד

 נחמדים אכן 4כ4 כמובן מיוחדת חטיבד 'דם חי דרא יא אשר עלדאחרונים
 עמנ ד .הי תירה 4חי אורד שער. ,דיות ומתוקנים כימינו וסתקב'יםדבריו
 רד דבה מת בנץ ייקרב ו'ראדירה תורד ו4דגדיי אומץלהוסיף

 ש בדיג דסיטב ' מ בכח חק אבות .זכות בכרע כהצחחה מכרכוורנני

 הימים כ' ח כ'ונ ם שוע ד יד דכ

 שכנירא איעזרחיים

 סופר שלום יעקב ג בדד סופר משד ר מו"ר נ לדך הרפ"ח( )טארנאא(

 אלול ז שנים ע-ז בן נפ פירעד מא בס כ ואח סעודכם בק"ק ר אב רמטאפאלאטשאן
תרפ"ח

 ש קאפ ק אבר גץ מאיר עקב רגמו-ר של נס ורנל"ל פאוולעחיץ אבד"ק דיא(
 משד כאר ס וגפ נ( צ )תר-צ אורד שעוי חד-ח מכ"ע ל רו תרצ"ד( כסלו)נפטר



 שפיריןאגרותת15
שית

 א ע מונקאמש ד תרצ שלום בריתי את יו מתן דנני 'סדר - דב

 עד עד שוכנים פריעד, נ"י דכהן נפתיי מ ובו דרב נ ידיכבוד
 בב"א צמיאנו

 דממתה בטמע סאזד ל צר כי אידיעדו רבד ראשית מכתבידניענ
 הי אשר ן"( ם מיראי, ק ראבדק י זצ מדרגם דנאק דרב חותנו דתמפם
 ושבר יחוד עוד ינטע ו,א ת דשי יעזור במדינד ונם קנייתו תפארתעטרת
 ויושיענו יעורנו ד ירושיים וכונר מנחם בביאת -אי בימים בץ ,נחמתנזכר
 בב

 דיסיס כי םידידושד

 שפירא א-עזרחיים

שב
 דישיש החסיד ש הו המופינ דרבני 1 יהמוכ יעד רזאת השורה תדיד דנ
 סרבנים 'ו שיש הכתבים כפי אשר ראזוזדאב מק י נ שערייפ וואיף דסו

 חי ספרא( ומדפים בעיני חן מצא וגס טופ'ג ח ת דוא ען ן מגאיגרויים
 יישועד נזכד הצדקר ובזכות בואו מקום בכי ולתמכ יקרנו ומצור קבפד

 מגרד עם אמוני תוךוגאלה
 יעא סתקאסש ד תרע תמת ח בדר ד לס חבאעד

 יפפ*רא אלעזרחיים

 עלד משלו ח למשד פאר עם ט( שי כס עטש חת1לחחמ ורץ ראל )ממד"ק
 ד ר דכעקד

 שמחד לרנמו"ר כן ד( תרצ חמת "ב )נפטר נדענערנעד משד ד רגמו דואא(
 טבח ט כ )נפטר דנ"ל דק ר ראכ ג"כחים

 תרע"ני
 ל סג נטע נתן ד דגמו של וחתנו

 כדמכ"ע נרמסו ח מח דרבד רש"ס( רננד כנף ס ובעדם ז חרס אדר )נפטר ז-ללאס"א

יפאו-
 כקורחו תחח  פומרח תך שור שי"ח( מי עי חתן ל )שדו אדרך

 ת ד שם )ומביא ם ומועד ער"ח ד( תרע )מונקאטש זאנ ותלמידת הורר רמזיא(
 דכעש"ט( די מחלם ם ק מצד מפ"ק שמעאשר



תסז שפיריןאגרות

שכא
ד חרפ פנחס א ם רב  א ע סיגקאטש 

 חתן ברכך טהזיק כי כמכד דבהור .בב כנפטי ב קב ד ד דכב
 ת קדד בכי זבק ף -דר וגד" דויך 'מעווותתמים

 ר-
 בתורך דגדוג

 בו טסו שרק טסן ותדיד 'עבה נקדם גדע זפזסקסובטס
 ראטישיבתמומעחר ןטייסםעלקדיזבשיכטםטידנפע,שלסה

 1 דיתירדט

 אשר ם -קתסרס עי דסכמד סכתם 4ך יתת "קשתך שאיתך עדק
 גדרתי גדר אשר שמם כסד זד "ך טדע דן דדפ,ס טונה עי וערד סדפטאחד
 שאפשר טצור ורוא רים ים רורמנא ולא ם ר ב יה ם דטסכי שר ואינניבעדי

 ידראוים גם מגדר 'צאת כ4 א ויא ,גו בגייד אין דצרי אחריט עיעשותר
 לן' ,יצדקו עדידן תם כמצמותם דוסים דד - ע - כמותך דגיגיםתלמידים
 יפיפויא יתא דאור ע כשער שעשועים נטע א - :ן כשסו ן וסערואת

 י ובעזר בחורים תירת יקראו אשר געורים בדרכ 4א בו ם זקנ ומעםחריפתא

 ד וטנעוריו 1( קם ס ל )ע רוד ד סויר ג ררד לאגו חרס-ג בשנת נולדא(
 עם ציחר חשונד ררכ רבת בד כיש ראש זד רחומים בדרבד חר"ת וב עצוםחריף
 חורר תצא רירחון ודמו"ל כערטש אבד"ק ג רר בן מלך אל צג ר ג רר ועמיתוריעו
 נתמנד ג תדצ וכשנח קדעגיץ ד בע חוחן אצל ת עד ם שנ כמד שם חתונתו אחד ר(ד

 נשר דרך ום בחדותו מ ב עוד ס רדפ חרו מ שישון נמצ ס הכר  במובן4יש ץלוום
 ד ד חש"ר טת ג געקדד ושם צורר נגד שלחן ס ח( דג סןעמשל

 ס דקרמונ רת כחק דאריך ( ז )באות ד כחוד א בס ל רנ ם שעשוע נסעבם
 מותרח שתדא סדו למרום אל עלד לכי אל באשת ב( ק )ם ררשן דתיומתשרביא

 וז"ל רבינו מדביי ח דביא שםוברשמטות

 דגרול מווי של קדשו מפד שמעת מותרת חד ד אל אשת אס רחקיוי קרונע
 ברינתך בחרופן מ כ עוד אשר שליט"א ישראל של מאודן דקרוש רגאת שכגולדרכינו
 דדא סומר אס דגם בלל אז בור ש לד מ נ די שלא חדש נדבר ועיר שיהמרנבו

 ומוחא במדרש כדאיתא תמד גלגל תחת ודמחו ב אח )יפלצו כגופו למרוםשעלך
 רק רי דלא אז אשום לדתיד ז ע מעיד מ מ"מ אשהו ומותרת תר מ כמו רףלספרים(

 אסדיק אשר בעדות עמן א וע למרום שעלד מעשר באותו שד שע אל ראט אעי
 נותן אתר אח"כ געלד כא גואם כסופו עלי שרחמרת חומר מהוך ע"א, פ"ח )דף ככותמ
 ארץ כל כדרך שסט בארם ור"ת נאמן מש"ר רצא וכ ממור ודולר תצא רדמתם סלעלי
 וכס איש אשת ריא כי למפרע נתברר דוץ ד רם לפג 1 ברגל רמת ב חח יבאשאס
 אם גם רנביא כאלירו משא"כ נאמן ע"א ולכך ומסבא דייקא בודאי ע"כ ממזריםמדשני
 ידתיו די אם נם לדתיות ברלין ך א א בע מ מ אשתו את ר לרת עליהו שנחשבמומר
 צויך רי ור"ג נזד"כ אלא מדימם דלא משום ואדרן משד אסו בע"נ ושאפיינן ארגב



 ששיריןאגרותתסח
 יד)'ותס נבן ראו אשר ישרם סבים דדשיח מה-ט ביי שמך נודעכבר
 נבי שטח ומאוד בז- זטמך אפיק 'א אטר )י 'י .תם'ת מרכים ש" שיחן)י

 תור- תצא ומדם בדילות רבת ישיבר יטיבת תועת פרי בראות יבעד
 והדוגמא ת ויא תפארד נזר דדרד ,כעיי והיתד דבורא בעזרת טדרדברוח

 ובתורת מ יב ת חד זאת שימותגו בראש 'מ א נב אריאי בנין עדבישרא4
 די ן נוטע שידי דגטיעית כ' ת ,דש. תפיר .אני ענינינו יבכה עיניג אירד

 י בב והטסה יסעיד פר כעשות ראיין קוץ ויא ין דמע יביש ש"אכמותך
 צד דח ינותך ט)ויפוצו

 אריא" .בנין דגוא' בביאת ישראי בישיעות בימיני בסדרר נד תחו נינווע
 אבכ

 באדכר ט דושתוד
 שניירא איעזרחיים

 דכא כ משא 1 כרגל רמת כא כש והאסר תכחש פן ומנסבא דד-קא דטעס רקשרם
 כ אח בא רדא למרום אז שעלר רערות מוכחש ד ד לא -ד דב לפ) ו ברגלכקזיבא
 רתוח כמקומות בש-ס כראתו-גן באחנלחא גס ורבנן ומרנן ר דב לפ) פ כ דנוףבלבוש

 לדעיד ואמן א ע אץ ושוב ומנסכא ריקא ל-ש ג ומכר למפרע מוכחש ר חד לא כוא
 ובו אל כמו א המר שאם לדודות מ כנפק דוא רתד-ד רת חק עיקר אך ל כנלרחיר
 סותרת אשתו אם דספק ל חח שפיר באזרר עצמו חראר שלא או עדים שנ באמתררי
 לשוסען ומחוקים מ דערב קרשו דברי חוכן אלו סו-ב( )ס ג בכנר וכמבואר לאאו

 ד ע להמור אק וה נסים לו נע17ד שמא רהי"מ כירושלם יגס ר טה ש לסוסודנד
 ריר לא לעולם רא אשד בעדית נאמן ה-יד א דע לוסר אפשר ך א א ט של מרב

 ח רב לשיטת בום כמקום שלא שות א פקע ככד ובכד-נ לו נושד נסים סד דאמוכחש
 כבלי דש"ס שיטת באמח שררי א רז ( וג כ )ד' בסרם בדברינו דמובא ודשו-םיצחק
 דילן ס ש נס חי שבא דדיכ רכש". מרן שרעלד למד ואפ כלל ם נס למעתדדל-ח
 פקע לא בום( כמקום שלא )אפי נ דככד רוא ח רוב ככר כאמת דרי רושלם כדסוכר
 ק ודו ומנסכא דייקא שיך שפיר כ וא כסרם כזר כשארכת וכמו שוו(א

 אלידו דגכי שדעלד בסד לכח4רד שליט"א סק ע"ד קפח לדעיר מקום יש זאתאך
 שיבא ז-ל( אלי )אשח ריא ידצר דמנא וכר ומנסכא רייקא ש דל משום נאסן ע-אל-ד

 עלחתו אחר היכף מים אהד דבאמח שנאמר לא אם ורבנןי סרנן לפר רחראדכחזרר
 כטוכן ו כדגל דוסיע כברלמרזם

 כארמת אז סחריכימ ר אס לרסתפק רנ-ל דנדול סורי של קדשו ממר שמעתעוד
 מעם שלא ברגיש אלו דלנו" נאמרו דשא נואר ד דסנדא דסק ל ז א* אחדיואנילוח
 ומרוציו ישראל רכב אבי אב מצעק ודוא רואר אלישע שמציע ומר וקכורד מיתדטעם
 אכל לפרקים( רק עוד לראותו הכד )ולא מאתו ונעלם למרום שמשלד לככו לצעררהנו
 ע"א( כ-ו )ד' ק מסו מפורצות נסדא ם דדרי קשר אך וקריער אבטלות בו-נלא

 דלמדו וא-ל ואכילות קריער כלל מדג רה- ל* תצלו ודרי מאלישע קריעד דיגשלמרו



תסס שפיריןאגרות

שכב
 א ע מונקאטש א חרפ ואתחנן ב יום דכ

 חי בי יוסף סנטה מ דאברך והסיד רמופיג הביכי נ ידיכבוד
 זא(שזואר

 נ-
 מ 'אויוש שיחי דנויד סבנך ט מז בברכת אתכם ואכרך ג דםדמענו
 ודנני ט וממעש ולחופר ותורר ותגדפו א"א ש' בברית. ותכניסו רשיעיר
 4תרופד שיחיו ב עכב מאדיענבאד ן ימרח רשכם בביקר טהר ביום ה איעמע

 וגם רמי ביי ד ירא דיר כי חותנך שם ע4 מאר בנך שם ותקראבעדי
 מ באיזו מבא 4נדא ד ש ת דשי ,יעזור אבי בכיבוד זוגתך רצוןלעשות

 מידידושו
 שפירא אץעזרחיים

שבג
 א יע מדנקאטש ח חרפ נח ב דב

4הנל

 האחרונים בימים פד שדי 1 די רחסיד ררבני ריקד אביך עץ וכןדגיענו
 ורציחד ישוקד מרובד דשנת בברכת מאדבד בתשובר והנני ט הע4דסוכות
 נחת מתוך פא"פ ונראד ומץ ט בש ונתבשר ונשסע יעודינו דשי בב" סוכס

 וביאהנבב"א ישרא4 ובישועותוהרחבה

 ריסים כי םידידושד
 שפירא אלעזרחיים

 א כ) בשאר מכש-כ קורע ד וקריער תר מ בו שלס שלא ר)ביא נאלידו סרסקו*ח
 ולא מרתורד וק בקו"ח מדות י"ג ללמוד גו מצ רלא ז"א וקכווד פיחד צעד לרםש"ת
 למאן ע צ ממילא אך ואכילות קיער עלי נודג דד א"ו וגחונים נניאיס ר"ממד-ק
 התעדת וזל דה"י מרכרי מדע הולא דמי כד"ת רר"ק משום ריש ת מד וקדיעדרס"ל
 משא"כ כד"ת מד"ק רוקא ידו וי צ בדרך מצוד א ודנב דיכא רתילוק צ"א( ו ט)ד

 מעשד רכתוב ממסד דק דוא אל אמץ שקרע באלישע ורתם שד מעשר שמספרדיכא

 כר"ח אים וא-נשרי
 )וע-

 ס ובגמאו-ח אמנם ר-ר ס"ז ס א ת א מנח בשו-ח מ"ש
 ק עבד צ"ע ועדין שנלכד דגוף של שדוש נחגו לא נודא משילוה י-ל תב"פתוצ"ד[

 ם ירהמל ושמחת כיאג"צ דמכשר לאק ומנד שש מ יחיש חצםורמח"

 רסן ס )של"ח מאועהאר ירוד אברדם מו"ס רד-ח של כי ד תשב ייק "ר של"חא(
 ססודט ל ז צב מודני מו"ר צאנו מלסידי דמפורסם דר"ח מןתשע[



 ששיריןאגרותהע
שכד

 יעד מונקאמש ט חרפ וי'ך נצבים ד יום דב

 בוכטה א 'אוים כסנ"צ ם כוח ''רנ

 בתשובה ודנני דא'לאר חטשיס דרצוף דטועק עם מכתבךדגיעג
 ידית ע4 שרם ויתקדש ס ככס יב,יך את ד רחיב ו רבא בתודדסאדבד
 ונשמע בב" ב ב וישועה נאויד שנת עגים ועד מעתד ומבורכת אובדובשנן
 בקרוב י בכ ט בונתבשר
 ם וכס והצ'חד ו די דוד מ דנניד דיקר 'אחיי רשנד ברכתופרן

 נארגה ט ווידיד
 שפירא אזעזרחיים

שכה
 א יע מונקאטש ד תרצ מדות ג י ב דנ

 א שייט בו ד סוע רפיון ררב די יר 'כבוד םשובט

 ראינו ס דקדיש ביסים רמרדזת ברוב גס כנו אש  .י נרך ,קחתברך
 שגת קרובו עם 'בג" תפארת 'עטרת בזד עיינו תתחדש 'מוגד דשנךברכת
 י בכ וברוכים ארוכים חיים חותם קרובה שוער 1נא,יד

 באהבה מידידיה
 שפירא אזעזרחיים

שכד
 א יע טונקאטש ר תרצ תשר ב י ק ועש יום דב

 ,צטדאז סשה ד סו ובו דארז צטרת ק בנש פ הו דד-צ ידידיכבוד
 ובוכטה סובר ושנה ם גח ברנת א"(שיים

 חותם תנם ושמחת בכרע יסובר השנה ברכת אשיבנו יו וברך יקחתיברך
 ב ב קרובד ישוער מעופר ושמירד ממ"ד עם אמתי ועך טמא חותםבתוך
 ם בכן יברכו ב וש ת דהםיד

 ותירא אתעזרחיים

 ס ין י וע"(



תף שפיריןאגרות

שטי
 ד מן ושיט רא ד דחס ק ענש ישן :4א חדרו קנקן ף רחר דאברך נ41

 ברככות עמו ג חי דרב- עמו דברת יפנ בא ג ראבין ארי'ישראי
 מעט לפי כתורד  וגרוש מיא א שד ראיתי ייד" מזרד 4כ' דנצרכותקבועזה
 בכ4 ירץ ן יד יורד יורד ל4י ידי שתי מך ס -גני יכן מקנת דרבי 1שנות

 ארע ישיא סייעידן ו אבות זכות ת  שבעזר בטוח ו-ננ ראד ר שצריךדבר
 ]חסר ההיותן אך ו ח מתוקן שאינו דבר י מתח צא ו"א 1 ראות בדתק"ד
 בתשו יכמ-ט ובמפרשים "  בצו תחרר שיליין ת[ 'קר א שא תיבותאיוד
 ע4יו ישיך וכין ו ורד ואזשבוי

 ודיראים דמהדרים נם מדוראתי "אבי
 רידבר

 מתקאטש תרסו רם, ד ץ ד ום י אור ד באעד "לד- י תריטמע,

 יטפירא היר-1צבי
יבטח

 עא טגקאטש תרצב "סבי כא - עםבר
 ראים ו מיפינים קרים יד ס דחביב רגו ומב אנמש דינו ז.כביד

 עד עדי ס4ה נוב בכי מים בנע דע ד עם נדיבי ח וונדדרים
 בביאנצב

 במקומות זוית דנוצות יפזר מייצות ויתרוח ייתן דרכי אין כי ידעתםדן
 נא ארי' ישיאי מ חרב רמוכץ ,בקשת במרוצות אבוא כ ע נחיצותמאוד

 ח ץ ובקי יחריף דרב ב ש דנדן כי אחדים דברים ירשום אךראבין,

 פעיי ע וי תשובר דרכי בע4 ישרא4 יני רבן ר אאמן מכ"ג עוד 4דוראדומוטטך
 דמד ם חי אע וטפידן דתיים בארץ אשר דקדושים נכד והוא שיפנ"[בם
 ידעי בעי הקדוש ובנו זי-ע יששכר בס בע. ק דנד זייגינו ישרא' בית רימא
 אביו ומצד קדושים דעת בע4 דמע מבוטשאמהם ומדנר"ק טיאגצדופ זי-עבינה
 מהרי וחותנו ס'ינסקא ומדרגם מטשארטקוב צ סרר ק מהגה דזאז"4

 בוויען בכבוד ודירתך שבתו וכעת זי"ע דור דור בקודש וימעידמהאמבורג
 בעיר נם דדור בעניות רחובות בגודת נאיץ ודוא עתה עד דמ'חסדמעת
 עזר יבקש קצר יזמן עתד וטוכרח ,שער אין אדחק וו ן ובלח שםהגדיה

 בסוף כאן מקומם קנו כ וע מכתבים אקד עוד לפנינו ר דקרךדט

שי



 שפיריןאגרותאי
 כי ע4 ינן אבותיו וזכות יתכבדו רסקיו 'תמכו מאוד נא מסעיבאיה

 ס ושוכם ב ובגיגאצב "צרא' 'ישועת ונזכר ומעשים עושיםדמסייעים

 שפירא איעזךחייט

שכך
ניד

 יתיידה משה ה סו א י ח וו ובקי דחריף ררב ראברך דמוכץ יפת באכן
 במעתו ירצו נאשר המבחן כור עי יהעסידהו וביקש מסיניווער נץטרני'ות
 עברתי ויום יום ובכי ,מנים זמן עמל בק"ק בשבתי ורנה בעדתם צדקיסורר
 וגדוש מלא וסצאתיו ומקואות נדך בדף וגם א ה ד ין בש"ע דלכה בעמקאתו
 וראיתי היכות בשארי ונם וקצרות ארוכות אתז וטיי,תי ברכך מחזיקכפי
 מרובה ברכה ואקוה ידין ידין ורה יורה בקיאתו בעוצם מקנחו ררבדכי

 יפז ובושיים
 יעיש מונקאמהצ ב תער ה פרועת את וראו התיצבו לסדריום

 שפירס איעזרחיים

של
 א יע מוגקאמש תרציע מרחשות ב ב ים דב

 בדברים ם חוצות בראש רניצות ולפרוז במליצות 4גא דרכי איןהן
 החוש האברך הסזכץ הע תתערם ש' ומבשרך השיאנו הטייץ אכןטקוצות
 ו ת ירחטלים סעידתן ו די פרענקים ישראי יהושע מתה ובו נ הורסופלנ
 של רבן הגהק כן ויתו סמעייץ יעקב ר מזהר הרב הקדשו וכ"מ נכדשהוא

 שמש היתה ום4פנים מקרוב וזה קודש זרע בעל זיוע מראפשיץישראי
 לא ת דמעו ושערי דדחק מפי לחויל ,צאת נלחץ ועתד עליו זרחהרציחה
 הק אבותיו זכות וסקרבהו המסייעהו כל לכן צרותיו רוב עי בוכה אשרננעלו
 בכל געהע ותושיע תגן דאהיק וזכותא הצדקה חכות מסייעהו תהא רנניול

 ושוכפיס בקרוב בביאג'צ לארצית קוסמיות 4שיכ ב ב ונזכר דסימבסייי

 שפירא איעזרחיים

 בנקודות ציפוי לקרות אפשר רי שלא תיבותץד



תעג שפיריןאגרות

שיא
 והגיייות סוגקאטש ארסה דק"ק צדק דיןגיח

 ביד"צפסק
 יער טונקאמש ד תרצ הזה בדרך לטמרני ים ב יוםבנד

 חיא דרשאר בכח מוענים י ע שבאים צדדים תרי דני בין ק עפרעדנפסק
 וטובי יראשי אייפי דשנ ומצד 1 רי דשם צ ורבד אונגוואר ק הנאבדהטד
 דהיתך שעש שנעשר דגק,ד ד ע )אוזשדאראד( ואר אונ' דקיקהקהי

 טחך ק ודגאבד ם דאקרו ש' דסאיאן מיעצות בנית גימנאזיום4דציאניסטן

 יהס ד שיא ריז-ועות ובטענות דתנצלו ודמה תורד שי איסור בכחבידם
 ע' 4רציאניסטען )רפרגזעם( ק דראד שנתן מהרשות כבר יחזורבאפשרות

 צ זדנד דוק דרג מצו ודמזעמם דרעפרעזענטאגץ", ברשות שפא גםככד
 דאתרא מרא דרב איסור עף 'עבור רשאין דיו יא ז עב כ טענתם סתרו 1ד

 וקיים שריר כי - דתזרד נכח ד חוו סאתנו יצא טענותידם שמועואחרי
 רקאמיסיאן ואור קאמיסיאן דריטוע4יע מצד בזה החייבים עי ששמןדקנה
 דנביד עי מוחים המד כי נגדם שעשו רקנם בכתב דעתם חיוו כברהלז

 יאשר העיקר א ור ועוד כנד ד4ז רקנם 'קיים הסר ומחויביםרנעשית
 בידיעתם רזה במעי דם היתד שיא החייטו כויו ן דרעפרעזענמאנהאקריס
 דפרעזעם זד עי וחתום אז נגדם מהו שלא זה עי )בעדויערגן( מתחרטיםוהמה

 כי דמראפאקאי עי 'חתום מחוייבים זד מירבד אכן ודסעקרעטערוהרדפן
 ם דאקרו )נבחרי(חברי

 אחד אם דנם דיעות מיום ובועות שישר משך עד 'חתום ירצד ש4אומי

 יחתום טניעתו טעם 'הגיד ירצר יא אם וגם יחתום אק מונע הוא טעםמאיזה
 סיהתזב א"ע ,הסונוףב מגיע קנם איזד אז בעד" ונפסוק ם הה 'פנינו יבואואז
 'עשות אסור וריאה מדיום כי ממייא ומובן ותורתו אטונתו וכבוד 4הידו

 הדת עניני בשארי וגם דניי בכתב דאקרו"ם עתידם שקיביו וכסוכזאת
 עפ" קאטיסיאן ררימוע44ע "ט כי אם דבר בכף מאיפורא יאפרושיששישים

 דריטועייע בראש יישב אב"ד דרב ירצה אם טש שידםחשסאטוטע,
 ם וווכט )האבסאן( בראש דוא שידוע דבר בכי שגבחרדקאמימיאן

 שפירא איעזרחייפ
 ואיצר רבדן אגמאיר שייסעידוד

 וכל שצחי מדשת רקרל שהראש מעשר שלפרוור אונגהאר לק"ק רוע מס-ד זדא(
 רקרל מייצוא של כאולם לושהסש לדציגרם רשדח סק דקילר מחגררחיעצות

 מש-ט( דהייסרוח )לים כממשלי מסעת חג ד לרם  קושחן ומ ואחע ששםולהתאסף



 ששיריןאגרותתעד
.,*שיף
בעזהע

 ם וכר החסיד דרב ז המוכ בקשח למלאות בזה הנני יראיו רציןיעשות

 תלמירי מספרי מאמרים וקינץ אסף אשר האימין ק דק צ דום ו" היפרדי
 אם ק ית לעבודתו אדם בני יבזת חמויעכין דברים ע וי הקדוש ט הגעשרניט

 ביודעי ף הנ החמיד חרב ידידי נברא אתמחי הנה ראיתי יא חיבורו אתכי
 לזכות ש לש לכונתו בדרכיו וחסיד כמעשיו תטיס צדיק הוא כי קאמינאומכירי
 כשורתיים ודנני סמיכנא נ כי חבר אחזקת כ ע רקדושים ישראל בני רמוןאת

 בעזהש"ת טוב בכי הסיב זממו כהוציא ולסעדי 4ססכו דיקרים י בג ףאחיטא4י
 א יע מונקאטש תרנו קרה א חכאעה

 וירא הירשגבי

שיג
גז

 דרבנים מידידיי סהדותא יקר תעודות בראותי יראוך אשר לכל אניחבר
 דהאי כשפחז מספרים מאור  נאינו עדותם אשר א שייט טטדינתעדגאזמם
 ריטוב מו"צ נע יעקג גגצע ד סו דמאדץ ררם מופלג תעל יקיראגברא

 בדפום יהעלוח ורוצך מעודו חורה יש4 אדיים יושב תם איש העקבאודווארי"1
 לקי הזך בכתב עמו תכון וירי אעשר יראיו רצון כ ע והיכר באנדדחידושיו

 לקיבוץ נזכה עדי והעבידה התורה על ט לאיוש לישב ויוכר מרעליו בכי עמוה
 בעת הס ליקח התורה כבוד למען רבה ומצור כץ בכיי ברחמים ב בגלית
 וכפש וברכה שלום הצדקך מעשה יה" הטגה בתמיכה מביהד"פצאתו

 מעקאטש תרסג שבת דח ה וםבאערח

 'שפירגד היריפשגי
- -

 בכבוד כפניעד רי שגזר לרם שגטך מדרשות לחזור רקרל בלו יא שוג ועי"ז (רטש
 קדלר של באולם לציורם ליחן שאמוד משמרתם על עמדו ודביר"צ חרב אגלרממשלר
 וע-ג סהיוקו 1 ע ושווו הסור נקה אוסם קשו י'ט וגוה יר)אג,ד ריביגרסת

 מריכענק פיביל אורי מו"ר ק ליד ונכד ז"ל זאב יעקב מ לדר בן ראסדשטיץא(
  דחף-ר אוד  מח"מ ליצ

  סוכר פרבמר שלרי ספר וחיבר ש א רגסדד-ס כלסיד די ת ע-
 רי שומש כיובל לחכמים וועד בית רלז( רסגמד סובב ז )וע עד"ת חסד הורת ט( תרל)על

 כלג"ח חשרי 1 ט שגד ע"ח גן ונפטר נראלסץדומ"ץ
 שנים דרבד רי ל ז כערנעד יעקב נטע דנסוירא(

 דומי
 לרנד-ק חביב תלמיד ורי שם

 )מיוקאטש נאסלם נטע סתר ורדפיס ציק( אבני בשו-ח כמ"פ )ונזכר זצ-ל לב יסבמעל
 זצ"ל מצבו וקח"ת ממחביט כמד ם דדפ ובו הפלפולים עד"תחרס-ג(



אי שפיריןאגרות
שיד

 שנזכה ראיתד שסיבה טכריא ק פעיה צ תר י 'סב ה י א י בעה"(
 בכי כ ב לגאיינו המשיח מיכיט פנינראית

 נ רמבעה הקדוש התנא צטן עי מהיות זכיט כאשר ענני ענני דמאיראלהא

  ומכה רנה ער  ועמסיה טעשימ  בכי  והציתה מוב פרי יראות נוכח כן עוי
 בתשו 1 הרדב רביט ש כס ונאולים סלים בראש הצדיקים בהקמתלראותו

 החברים אעשה יראיו ורצון תמיד עולת בחי י בער כעני יהבאתי בח
 סופח דר ובו הצדיק דגאון דאתרא המרא ובפרס רזה בישיבההיוסדים

 המובר ח יוסיף כד מירין במעם יר ידי ואכתוב אשכנזים י האבדקהקי*ערסב(

 הרים בראש מבשר וקוי בקרוב ישראל בכיי מותות בשורות ונתבשרונשסע
 שמירא ושיעוריץייפ 9 סלה מוב וכי ושלום כ ב צ עאבביאת

שיה
 )ווארנונג*איאזהרה

 רב

 וולס בעטרטפן ייידער אונו הלכן צרות און סיבות שסטך וולס רעםנטך
 צו אויפמערקזטם סהוייב סיר וענין )עדנות( וינד אונזערע דורך ויכעראיו

 'ייער יידער ווערמ ויטס ,סך וויכטינע ש אויף ברידער ח אוכזערעטאכען
 געשעצמגריננ

 דבר יעדע רטלמן צו בכבוד ז"ר חכמים אזנזערע פון טגנעזטגמ זענעןסיר

 ש צו בשנוצת וועדן ווטס ,שבען ה ד שבקדושר תשמישי אךךשבקדושר
 איבערהויפט דרוקוטך טדער שריפמ ריי"יג יעדע אייך שווידייליקייפ
 זייער מען דטרף וכדומד חומשים את מחזורים טיזרים פון שמותכלעמליך
 צו שריק סימט אין ו ח שדער ארומיויגערן יטגן צו נישם וייןגעווטרנט
 היער אט דערפטר עונש דער און השם חיול גרוימער א אט דטם טיליטרפן

 כסי לעיל )11ף ד"ע רטכער"1 ק דצ על ק עיד כמבריא כריזחו רכים כהב זדא(
קס"ד(
 ס וע רארץ חורח שרמ"חכ(

 קשות נירוח כטדעתעו לאחכי ד ט תרע בשנת רראשונר המלתמד אחרא(

 ד"ע רביי כדסכטת זו אזדרר ונרפס כרג"ד[ וב"ו סי ש ועטווסות

 עילם בירא לאיל עסת ונשלםחם



 שפיריןאגרותתעו
 צרות אז~.פי מ"ר דאבו הכבירד דער ד,רך שט נ אויב סם 11י הלר א1ו סגי.
 'וי כצמנטא

 און רק צו נעווטרנט 5רי ארער מאן יערן 15, חיב רער אין בערדעםא
 פון שמות ביעם'ד נ)פ'נעו 1" אסב אז משרתים אוו קינדער ד ו~ארענעואצך

 זיין נטר סם ם מ'טן מיטקלרין משט דאס וי זאת ספרים טדערס'דור'מ
 איפו דארט א11עק4,,נן ארין דמדרש כ"ת אין טראנו אוו עקי"נן אודאס

 פיאןנלאיגלנמ,ן
 פנו נאמעו רעם קם נעדר טד)ר כעף נעשר אט )ס 1יעיכ) איו עף כראפיך

 צו נישם נעבין אכטיננ מלן מון - אימער שפרמך יוע4כער ן א - רהקב
 מיסת מימו אךסק)ריו אדקר נ)כר1יך מיאוסו א צוכאנפנו
 אדער סירה- קין קינדער פאר ן נעכ יו נושט זין נליטרנט אויד אימען
 טדער .סם צור ער כ או ק'נד פארן מכנר א א'ז ;ם 11יי" 4ן ש6 צוםספר

 ויין נזהר ד6רפן נדער כ1ככ אוו דרוקער אוק' ;רד דער צו ספר רטב11ארפמ
 נאר ספרים פ1ו בהעטיר א'בערנעכ"'כענע ד' ן א זיו צן מ4141נישם

 בכבור . ז איעקצ.4ינן ר בידמד איו מרטנ, א1ואיינצ~פאקו

 זיין זי 16 קריש טק1ם העדן פון שמשים די מוריר מ.ר זענ'ן מערנטך
 אוו סיד1ריפ פון ב4עמ4.ך שסות ד' שמוץ טיטן א1יסקעריו משם נעכן"כמ1ננ
 זיו מחיי פנן עונש דער 1ף.י מערר נטך דאס זיך נעפ~נמ דטרט באסספר.ם

 ס'ב1ונ נעקערי'כע יו 1"ן נזרם ח4'4ר קטו ריב אוו נרףס ויער א'ז שמותד'

 רעפ אין נזור אט 11טס דעפ פון שכר דער און המהנודר 4רמזד'ר1אשר'
 נרו'ס ויער א'ז46עפ

 עזים נורא יא-י שגח ונשים,תם
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