קונטרם

אזהרות

מהרצ"א

הם דברי האגרת הכתוב"ם באצבע א"ש האל pיים
רב הא" גאוך ,בוצ"נא דנהורא ,אספקלר"א הסאירה,

הםפורםם בכל קצו" תבל וכ'ו

אדמו"ר צבי אלימלך שפירא זצוקיל
ב,חוב"'ם נבי שישכר ,דרד פ Pדור ,אבאר דכלח ,אגוח ,רaq:rפד

דיבוב ,nלרפ.ו ,דבירם נחידמם ,רגל ש"חו ,ברחכ סונולשת,' ,דר

נדפם לשארונת

בפרעמישלא

שנתנ תרסים

עמיי שעיר·

אזהרות

מהרצ"א

נמחה היא שלוחה לחאינו בני ישרלא ממני עבדכם ,וננחת

קאנית היא ,קנגcר קאנתי ילי צאבית אלהי ש"tארל,

מחבת זרכון מזכרת לבני ישראל כי בבית ישלאר ראיתי
שערודי' בובדיחנ הלזו עבוה"ר בכמה וכמה גופי תירה ומצות
שאר

דירש ואין

אין

מרבית

מבקש בין

המןו

עם

במדינה

זו ,וכהמ ובמה עבירות חמורות שאר מרבית ההמןר נכשלים

ותנהרm

להם כהיתר ,ואפילו אם ידרשר להם הדושר ע·פ

התיהד היא בעיניהם כתירה חדוש" וישחבו שהאר ממילי
דחסידי .( ,אוין להשאים את אחירב בגי ישראל בכל זה ,כי
ברבות הימים ורבו השנים יהלכו דורות ימים דנים לישארל

וכבדינה זו ללא כןה מורה וללא רתהד ,חעיידן אינןר הרבניס
במרינה הלזי ובמקום שאר ישןרכ שם הרב הטירה לצרקה,
אפילו אם יהיה nב אבנים כחי א"א לי להשגיח על כל פרט

(* Wכלי לאסף האזניה טיוכ תורתי הםו אזניכם לאמרי פי
)תהלים ע  oח(

)כתב הדב החירא דל( ח·ל כי הו בעין חדוד הזה מצרא
ההפןר

עילה

מחושרת

שכל

דביר

הבניאים אמת,

אד הם חסידות ,והרב המוכיח לגבי דידיה נארה השם עושים
עורבת,

אד

הם גדרםו

עששוים

רThסיךיס ,ומטעם

זה

איםנ

שמים על לכ לדברי הגדול המרביח אשומר עניניר כמר שזה
רסאר ,לוכן להוציא מלבם סברא נפסדת זו ,צריד שהמוכיח
דבר אפר ימאד הלא תדעו שאין נאי אימר לבם דבדי חסידות
אלא .גופי תורה· שחובה עליכם ליזהר ,ח·ש האזינה עפי
תררתי כי תורת מאת היתה כפי לוא חסדיות ,ואם כן הםו

ואניכם מאליי פי
)ספר

עמדרי

ראזים ,בהקדונתו,

עב·ל•

שבמ

ספי ייסף תהלות(

אזהרות

דע
ופרם.

ובפרם

במקומות

וכהרצ"א
הרזחקים

ובישויבם

כמםחוי

ממגו

קשת ,על כן תפוג תויה ,והנה השי"ת המסבב כל חסיבות
הגיעגי לבוא דע הלום למדיגה הלזו ואריתי את כל אשר
ג~ עיגי

אל

עיני יורדה

פבשי הלא

זה

מים,

ומעי

פיר נחלת

מעי

ישארל

איחילה .אמרתי.

עשמדי·

מאבותינו

רבליהם על הר סיני וכל הגשמות שעתידיז להבארות עוד
בל ימי עולם רכלם אכחד ענו ואמח נשעה ונשמע ,בכל דור
 mר שאכר יוח לנו המורים צבדקה ע"פ התירה שאר יורו

אדתגי להבדיל

בין

האסוו דהמותו

ובין

הטמא

ונאשר להם לטבע קיםי לשמוע בקול מוריהם

והטהוו,
בכל דןר

דרר,ך על כן באתי במגילת ספר הלזה לשלחי בכל סביבות
ובכל

הכפרים

והישובים

הסריס

למשמעתינו

הנבי

גתר

בגזירת התוהר יעתיקו את דברי לאה ארת באות יישרם
למשמרת כנל ונקרם אשו האו בית ודע לתפלה ,ובמקרם
ושא יגיער דבירט אלה ויתני חיו תכף סדדרת לרא יצרי
לקבעו דבריונ אלה בבית תפלתם ,הנה תוקף גזירתי על

כל הבעלי תפלרח שאסור להם לעבור לפבי התיהב במקרמות
הללי ,רכל מי אשר נגע יארת יד בלברב לא יהי' צהבםרפות
בתפתל עמהם ,כי כל משעינו אלה לשם שמים לע כן היאש

שאי יענוי על דבריבד לאד" תפלתו לא תהי' לבדןר לפגי
יד ,מיבחטני םחביי אשר יסד אתן לדבריט אלה והשיית
ישעוב בקלו תפלותיהם ויקבלם בצרןו ,אין פץר אוז יותאצ

ואין וצוהח ברחיבותי  Uרנזכה לאגלוה ביב מאן.

לןסוכ אהי ירעי איברה נא את היבםיר אשר
•
•

שיים

יי בפי ,ךםר

ההכרה

והזהירם ווהוויס

נפשכם •

אותם להמךו טם אותם אחב"י שמעו ותחי
 •Mבטבניי שמירת שבJ,ו עבדה"ר גתהו mלהיתר במדינה

הלזד למסי משקים על הש~ק שבבת אופילי וכי שגנע
יתCaו יי לבבבי נרתן השמקים למשרתיו הגוים למברר מבלי

אזהרות

םחרצ"א

עח

מכ  :tרה להם חה איסור גמור קר צריכןי למכור להגוי עיי

ערבןו רמשיכה ,עבדים הבשכרים לישראל חלילה שיעשר שום
מלאכת ישארל שבבת ואפילו מלתכאם אסור לעשות בבית
ישארל ,חלילה לבבי ישארל להוציא שמא ובבתיהם ביום
השבת ,המבהג הבהוג בדר ,שץח בין הנשים ליל ,במסדק

תחובין בארשיהם הבה גם בחיל האו כמהג השנציךת אבל
בשבת הוא איסור גטור חלילה חלילה להקל בזה ,בהמות
של ישראל חלילה שיעוש שום מלאכה בשבת ,וכל איש
שיעבור חיר
חחץ

וכר,

מחלל

מהיים והלאה על
שבת

הדברים

בפרהסיא דיבו

הביל ,הבה דירב

כוכוטר ופתו

פת

כותי

ותוקף גזירתי על כל הראוה

ושומע להדויע הדבר

כבסיות

מדרשות כדירב

להביד ויכריזר עליר

בבתי

רבתי

הושומע ולברירנ ישא ברכה אמת

".

כ לבי ככבוי היםה בראותי המכשלה הנרילה הלזו
בעסק שהחוםים וברוקים ,כמעט לא בשמע כאזת בדשם

מדיבה מקום אשר רבר המלי מלכו של עולם דרתו מגיע,

והבה הבואו כל יודע תא שאר עם לבבי ימאת אגיד שאר
נויבי

ארר

כמעם

רובם

ככולם

האכילו בנילות

וטריפות

לישארל כל הושמע תצילבה שתי אזביו מי האמין לשמועתיבר
מה היתה כזאת לבבי עמניו ,פקה ,נא עיביכם וראו את

אשי זה כמה שבים כעהוי" המכה םהלכת במרביה
הלזי "ולאים יעים תאמבים חלוי מעיים ,היש"ת ישדפר
את שארית זrירMל ,תמה לא תבביו אשר זה הוM
טבור שמכניםוי רכרים אסורים לתוך מעייהם ,העירר
אנ והקיצו ובשיתנ האלות לתקן המערות ,רהשם הטוב יכפר
על כל אשר.בהשע ,רהבבי חבר ואמר על כל המקורמת הסמוכים

והסרים למשמ yתי Uאשר כל שריב אשר איז תחת ידר כתב
הרארה בחתימת ידי ,שחיטתר פגול ,גם כל הכלים סאררים,

הואיש אשר

יעבור על דבריבי בשאט בפוס זאי

הדזסיב

רע

סהרצ"א

אזהרית

הוהעביב שאר ' mיק בידו ח"רי חריקים מגירל mלב גלחת

"

"תנהגך עמי כל ביי ידבן הפסרב  rהרעונריז על התיהר ימצית
הורקלר יהי' תליי פארריהם ,ינקי אבי ייבתי יכל ביי לפני "
דע עולם ,ידכם ייצבאית יבת ישלאר יבאר בעל הכדם יכף.
.נ זאת טירו  Kחרת ,ארש ניגע לכלל ובאכלים אסידםי,

התירי לצעמם במדיהנ הלזי לארבל ראחית הלעוטית שאר
רnרוצ קאמי דמקאי יכל ב

N

'

במדינית הקדובית הודחיקית

קבלי עיליהי לאיסיר ,לי יהא דבדים המותרים ואחדים נהגי
בהם איסיר יש לאסיר ,ימכיש שמרבית ההמןר אוכל,ם באל
דביקת דזzזוו.סית ,ינקיבת הרשוטית גסלי הראחית שכחי ייתר
ובסיונרת הריאה יבמקימות שבקדוים הם המה הגשים יקלי
העדת ,ע Nכ תיקף גזירתי שמהיים יהלהא חלילה לפרץו גדר

שגדדר ישאול בעצמם ,י גם השרב לחילה לו לשחיס שים
אחוא לעיסד .,יהשירב שיעניר על דברירנ דיבי כדין העירב
לע ה  mחשריס nי אסיהר ,גם אזת אדריע אנמנה שנבס
ישירןר ,חלב שחלבי גיי אוין שיארל רהאוי החלב אסיר,
ומרבית ההמןו מקילים לצעמם ,חל,לה חלילה הלקל.

,.

ו8Cיתי טסריריי שאפוז פת חברגר סם אוכבלי הלב
Mי שבר ,ההנ תעדי יידייר שאורת הפת סאיר לגמיר

mמקילין זבה איכל

ובאכלm

אסורית ,הן בל אלה ראי עיגי

זוחעוני אדג" ,אקיה לציר שייעתי אדבסח בי ,אשר אם ישמרע

חKיבי ייםי ןחג Cולבריגי אזי יסיר " המם כל חיל ,יכל
דונ mנרםי יגןר דזUאר .,אחת ררבתי אשר הםחלה הוסבה
הםלהתכ סבהד"ר כוםניה הלזד זה עתםי ירסים )שהיית
שירפי תג Cעמי נביי( הMו טבןו מאבלות אםדרות ,אחביי
יסרפ לבבכם לכל דירברב אלה האנמרים במא.ת קאנת

"

נרוסת תוסעה .תאז

ח_ .חיי ירעיי הופר וtחו rומיס לקלר רפריםכ הרירב
Mוב:ו טפכם קונירנרר לכוב .ובנוה וcחת נו Uהכיוח

אזחדית

פחדצ"א

יתיש אשר לע יידה נזכיו כל מצית

"

עז

הואי לני למזתרכ

כל ופי ",ינו לבל נסיר ירחא משחבת הלב ,לוא נהט יrמ
שואונל תמיותי ית"ש ,האו מצית צציית,

כענ r

הנאמו בה

יאדיתם ואתי יזכ mם את בל מצות " ייונ אלר תתוור יכף•

ייאצ r

הבזז איז

במצרת ציצית רק אם יהי' בבד שחוב שהקןט

זב סו שהב מתכסה הב ארשו וריבי יהגדרל איני מתיבשי
לצאת בי ארעי לשוק ,מה אנמר ומה נדבר אם רוב ההמון

אופילי העבלי תורה מתבישיים בהרואת עליהם המצוה זהי
קר מתלבשים תחביבה קטנה אינה ושחהב בזג הוצציית

סצדתיר ז:ל

םם"ה הםה םתםים

בבזןוי םבכבםיי,ם

הנה אין מן התימה שאר נכלשים בעוה  Nו בעבירות חמירית,

ביןר שאינו רוהא המצוה שאו צתו השיית למזכתו לבל

נסור חא'י מחשבת

הלב

הותאתוו עיב

מתגברת

עליהם

האתוהר והכל כמשיור לפנירם ,,זתא ועיי חארת שגם אותי
הבגד הקןט אינן שעוי

בר r

פאוילו הלומרים אינם משגיחים

על זה השרוב איוב פתוח הוציצית הם לפעמים למטה מקשר

גאלדו או ללעמה מגי אצעבות לא די אשינם מקיימים מצות
ציצית אף גם אזת שנכשלים אביסור שעטנז שאר עיני יוא
ולא זר מרבית ההמון הכנפות רם .של פתשן או שרא רברים

מפשתן ,אנ אחיי תוב ל" אהליבם כבדו שומור

העשיוים

מציתיי ובפרט המצוה האזת אשר שקולה גנד כל המצות
שעו לכם בגדים המחיייבם בציצית והציצית יהיז נעשים דכת

לש תורה ויתארו הציצית לעיז כל יראו כל מעי הזרא ירנ'.
 ,.זאת סויי אהר.נו שאר מרבית ההמןר לובשים במידהב
הלזן בבגד רנ.קאו קפי"ט אר  Nק הלא חמה ",יבים בציצית
שיש להם וז נכפות ועבוה·ו מבטלים זנ  Nע ואדיריתא אשו

לישבים הבגדים הללו באל ציצית ז בדזל עיבשן של לכז

'm

•

ר יכ'ר ובפרם בעןדי ריתאח יחי" .ע] מס' חנמות דף וב Nא[

יעכ ידיידי לא תהי זאת לםכ למשכלו לופיקה יחו קר שתסוען

חע

אזחרית

םחרצ" K

יב.דנים הללו באיפנים לשג cיתיחיבו בציצית דהייני רא
שיהיי ייייב תפור,

,.

שתהיי קת אחת עגולה.

ז .סרבית ההפךו בטהו"ר אנים סקיימים סוצת מזחה.
שאר

היא

שמירת

הנפש

והגיף

אויםנ

קובעים

מזחית

בכל הפתחים היחיבים מכזיתז ונם המזיזות שקובעין אינם
נקהדי סםיפר ומבהק סי"פ הרוב פסלוים לנסרי ,וגם
איםנ קובעים תא המזיזה חבלל הפתח ,הנבי מבקש מאחב"י

יארו לתקן דכ.ל כתורה יכמציה יהשי  Alת ישמרכם לעד ,וגם

אריתי ההמןר נכלשים אשר התפילין שלהם ט"פ הרוב פסלוים

כי לא נכתוב זכספור סזמחה רק סקלי הרטת ,הנני מבקש
מאחב Alי יחקור אנ כל אחד על תפיליי ימווזיתיו ויעןמד
מרעיד ,יהש""ת יהי' בעזרכם לתקן הכל.

ה .באתי להזהיר לצרק הסרות והאזכןת יהסשקלוות
אשר סרבית ההןומ נכשלים זבה ,יהעיז הזח מעכב
הגאולה כמבאור בדברי ח Alל והעשדה כזתא האו מימר לדבר
אחד מן התוהר עוונשו קהש יותר מעינשו של עריות ,עייכ

מהיום והלאה לא תהא כזאת בישארל שמרע יתחי נפשכם.

ם .סרועה רבה היות שוברבתי ההמדו מ~לייד לrנצמם
לתפיר תחת הבנרי צסר לאדונים" לש קבבום .יהיא
בוארי בלג cספק מעורב עם חוטי פשתז כאשר ידיע הדבר

לכל
צאל
אצל
ע Nכ

הבקיאים בדבר ,ומנהג ב  Nי כבל המדינות להעמיד אנמנים
אתורגים בעת אריגתם ,אבל הקנבוס הנטוהו והנארג
ה ' Uגחין ישארל עומד על גבו חלילה לעררב עם צמר,
איחי ורייע תקנו בגדיכם לבל תעברי על הלאו שבתירת

ינם בל הבנפות של לטיתות מצהר התפורות בקנבוס תחקבום,
יםג מרבית ההמןר מקילין לתפיר תחת בגדי צמר הקאר"טיניד
אדניגיניו יכייאצ ייעדתי בביויו שיש בתוכם

פשתוm ,

נה

עביה"ו נכשלים ויב ההפןר בשעטנז ,ע"כ אחיי ורעיי תתקנו

הכל זאו דםב לכם.

אזהרןת

סהרצ"א

עופ

 ...ראיתי עשרירי' בשיייביפ יכפריפ אשר כו אחר
בתה בזכה ;סצומ וב Mיבא אחר םוםרר קרשדוי
סל החתונות כלי בטלית שרי.ת הרנה בכבר גזור חז"ל
כל מי אשי  Uייד  iבטיב גיטין וקדשוז לא יהא לו עסק
עמהן ,ורחץ לזה מי האו החצוף שאר יתיר לעצמו הגדר אשר
גדרו ראשונים

וכל המקשד דאעתא דרבנן

ומזה

מקשד,

מתהווים בעוה·ר רעות רבות אשר לא נשמע רלא נארה בכל
תפצוות ישראל אכשר בעיני ראיתי שומעתי הרבה מכשולות
בעניז ספירת שבעה נקיים וטבילת מצוה וכיוצא ,אזת ועדר

אחדת על זה לבי דוי אשר בנל המקומות שבחישוביו התיור
לעצמן איסור דאויריתא לחול במחולות וריקידיז עם נשים
יבתולות נשואות

ופנויות ,שימי שמים

על אזת

כי

האר

עון פלילי אשר א"א לפרם כל זה בכתב ,ולא נאוה הדבר
הזה בין ישראל מזא היה לגוי קדשו ,ואפילו האומות מי
שיש לו מעט דןר אץר מרחיק זאת התועבה .ע"כ הבני נחר

נגזיות התיהר

אשו

חלילה

לשים  Kחר

פכני

הישיבים

הסרים לפשפעתינר לשעות נאושין וקדשוין דע שידעו מי
שיהי' מסדר הקדשוין ,וחלילה להמסדו לסדר הקדשוין מבלי

נטילת שרות ,וחלילה לחאד מישראל להפר ברית התורה

ליל,

כמחלו

עם נשים ובתולות ,יהאר

אביזיריהי

דגילוי

עריות אשר הוא ביהרג ואל יעבור ,וכל העובר על דברינו
לאה ה mק ירחיקי אותו ביי אמהליהם ,ויכריזי עליו בבתי
ננסירת רבתי זנדשררת הנה תז האיש שאו הפר ברית התווה

האר מר mק ומובלד מקהל גלוה וכל 'נ'' יהיו נקיים לפני יי.

אי .בוכקיזנית רביפ אדי להפ זנקאוונירד כופ כזכקםוית

ששי להפ מקאווית הבה ע"פ הריב איםנ כשריפ
כרת של תורח אי אפשר לאכר כל הפרטיפ בכת,ב
רנעוה"ו נכשלים אביםרר נהר ארחש בבתו" ,עב הבבי פזהיר
אבזההר כפולה בכל המקימית ארש יגיעי דברי  Uאחל יתקנו

Iכ

אזהררת

סחרצ"א

להם תיכף מקיאוית כשוים גCלר יסמוכ על צעמן

בענ r

תשכו

המוקואות יתיקיב'tהם וק יוחק לזה .איש יעדו ימבין עי!ב התווד..
ייכ בל החווונית פאת הראש אי הזקי הMו סםרר לירב
אחר ןמ התירה וחביי אבןס על שום דבר ןמ התורה,
דפסלו לזעית ילשבעיה ירניי ייו בסד יגחל עיבי מנאוש זע
רשא יהשע תשיבה

כרראי•

.וי בל הסנרל כלורוית הMו אביזרייהו רזו"" אשר האו
ינהרב אול סיוכר ,יכל המנהיג את ב  Uבדןר ההז
גדיל עירב מבשאו יעת די ליתן את זח . r
וי .אשה אסיתו להתחייד עם האשי הן ישארל הן ביד עיב
חל,לה לה ליל ,לפקיוכית אחריי בלא שופר.

טי .כל היועד ספו יאבו ייפשר כל הדברים הביל לרמבתי
ההמןד שאינם מבינים ייפשרי להם כל הדברים אבו
היטב חכית הרבים יהיי תליי בהז.

טז .םב בכל שאר הישייבים יהמקומית שאר איםנ סרים

למשמעתיבד

בל

הבא לםלאות ירו להטתיק

אנו

רברביר אהל יהי יי למעסן לי יותרבך םאלקי אמז.
עי בה הבעיי דבריונ אלה להזהיי את איחונ בני ישתל
השומע ישמע והלדח יחלד ייאפר אחרי שרירות לינ

אלד אבל חיד לא יאבה יי סליח לי בי זא יעזש יביו• על ןכ
שמעי אלי דחפי דצק יישמע אליכם לאקיכם יכל מי שיעדו
בנפשי אשו חגcם הועיה עבבייית הן קלית הן חמיחת הן
אשי ןח שאה יאב ליקח תשובה לע חאסיתיי מפי הרוכ;ח

סרם אב יים " תבחל ןהונגח פיבטחני mסירב נבי שילגcו
אשר יכנסי דובי אלה בזאניהם ייבירר ייעדי ייקבלי האתמ
ממי אשמוד .כי ןה המה זעו בןר

m

"

זער באיהם יצחק ייעק.ב

זסיית יננחי במעגלי קדצ לפזע שפר .דביר א;ןל האנמרים

אבפת וסהתב "

יהאנתב תידתר והאנתב שילאר עם קחבו

המצהפ ליונו-ת קת ישנחל בקת ןב שמן במההו ביפיני בסח.ב

