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• 

' m ובדףחנמותמס' "ע[יחי.ריתאחבעןדיובפרםיכ'ררN [א

שתסועןקריחולופיקהלמשכלולםכזאתתהילאידיידייעכ



 Kםחרצ"אזחריתחע
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מבקשהנניהרטת,סקלירקסזמחהזכספורנכתובלאכי

ויעןמדימווזיתיותפילייעלאחדכלאניחקורי Alמאחב
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יהסשקלוותוהאזכןתהסרותלצרקלהזהירבאתיה.
מעכבהזחיהעיזזבה,נכשליםההןומסרביתאשר
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עייכעריות,שלמעינשויותרקהשעוונשוהתוהרמןאחד

נפשכם.יתחישמרעבישארלכזאתתהאלאוהלאהמהיום

לrנצמםמ~ליידההמדושוברבתיהיותרבהסרועהם.
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הדברידיעכאשרפשתזחוטיעםמעורבספקבלגcבוארי

אנמניםלהעמידהמדינותכבלי Nבומנהגבדבר,הבקיאיםלכל
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צמר,עםלעררבחלילהגבועלעומדישארלגחין ' Uהאצל
שבתירתהלאועלתעברילבלבגדיכםתקנוורייעאיחיכ Nע

תחקבום,בקנבוסהתפורותמצהרלטיתותשלהבנפותבלינם
הקאר"טינידצמרבגדיתחתלתפירמקיליןההמןרמרביתיםג

נה mפשתו,בתוכםשישבביויוייעדתייכייאצאדניגיניו

תתקנוורעייאחייע"כבשעטנז,ההפןרויבנכשליםעביה"ו

לכם.דםבזאוהכל
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חז"לגזורבכברהרנהשרי.תבטליתכליהחתונותסל
עסקלויהאלאוקדשוזגיטיןבטיב iייד Uאשימיכל

אשרהגדרלעצמויתירשארהחצוףהאומילזהורחץעמהן,
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ועדראזתוכיוצא,מצוהוטבילתנקייםשבעהספירתבעניז
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הארכיאזתעלשמיםשימיופנויות,נשואותיבתולות
הדברנאוהולאבכתב,זהכללפרםא"אאשרפליליעון
מיהאומותואפילוקדשו,לגויהיהמזאישראלביןהזה

נחרהבניע"כהתועבה.זאתמרחיקאץרדןרמעטלושיש

הישיביםפכניחר Kלשיםחלילהאשוהתיהרנגזיות
מישידעודעוקדשויןנאושיןלשעותלפשפעתינרהסרים
מבליהקדשויןלסדרלהמסדווחלילההקדשוין,מסדרשיהי'

התורהבריתלהפרמישראללחאדוחלילהשרות,נטילת

דגילויאביזיריהייהארובתולות,נשיםעםכמחלוליל,
דברינועלהעוברוכליעבור,ואלביהרגהואאשרעריות
בבתיעליוויכריזיאמהליהם,בייאותוירחיקיק mהלאה

התווהבריתהפרשאוהאישתזהנהזנדשררתרבתיננסירת

יי.לפנינקייםיהיו 'נ''וכלגלוהמקהלומובלדק mמרהאר
כזכקםויתכופזנקאוונירדלהפאדירביפבוכקיזניתאי.

כשריפאיםנהריבע"פהבהמקאוויתלהפששי
בכת,בהפרטיפכללאכראפשראיתורחשלכרת

פזהירהבבי"עבבבתו,ארחשנהראביםררנכשליםרנעוה"ו
יתקנואחל Uדברייגיעיארשהמקימיתבכלכפולהאבזההר



סחרצ"אאזהררתIכ

תשכו rבענצעמןעליסמוכגCלרכשויםמקיאויתתיכףלהם
 ..התוודעי!בימביןיעדואישלזה.יוחקוקהם t'יתיקיבהמוקואות

לירבסםררהMוהזקיאיהראשפאתהחוווניתבלייכ
התורה,ןמדברשוםעלאבןסוחבייהתירהןמאחר

זעמנאושעיבייגחלבסדייוירנייילשבעיהלזעיתדפסלו
 •כרראיתשיבהיהשערשא

האואשררזו""אביזרייהוהMוכלורויתהסנרלבל.וי
ההזבדןר Uבאתהמנהיגיכלסיוכר,אולינהרב

 .. rזחאתליתןדייעתמבשאועירבגדיל
עיבבידהןישארלהןהאשיעםלהתחיידאסיתואשהוי.

שופר.בלאאחריילפקיוכיתליל,להחל,לה

לרמבתיהבילהדבריםכלייפשריאבוספוהיועדכלטי.
אבוהדבריםכללהםייפשרימביניםשאינםההמןד
בהז.תליייהייהרביםחכיתהיטב

סריםאיםנשאריהמקומיתהישייביםשארבכלםבטז.
אנולהטתיקירולםלאותהבאבללמשמעתיבד

אמז.םאלקייותרבךלילמעסןיייהיאהלרברביר
ישתלבניאיחונאתלהזהייאלהדבריונהבעייבהעי

לינשרירותאחריייאפריחלדוהלדחישמעהשומע

ןכעל •יביויעזשזאביליסליחיייאבהלאחידאבלאלד
שיעדומייכללאקיכםאליכםיישמעדצקדחפיאלישמעי
הןחמיחתהןקליתהןעבביייתהועיהחגcםאשובנפשי
הרוכ;חמפיחאסיתיילעתשובהליקחיאבשאהןחאשי

שילגcונביmסירבפיבטחניןהונגחתבחל "ייםאבסרם
האתמייקבליייעדיייביררבזאניהםאלהדובייכנסיאשר
ייעק.ביצחקבאיהםזער "בןרזעוהמהןהכיאשמוד.ממי

m האנמריםא;ןלדבירשפר.לפזעקדצבמעגלייננחיזסיית
קחבועםשילארוהאנתבתידתריהאנתב "וסהתבאבפת
בסח.בביפיניבמההושמןןבבקתישנחלקתליונו-תהמצהפ




