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.. האומים םייכל יהושער"יחזמיה

 והערות מבוא עם מחרש לאורהוצאו

 תאין(. יי "ינ"ייט פריימאנןאהרן

.,.. 
 גןבוא...:

 ישעיה ב.ר 'ונח רי של הרב'ע' גנו תאוטים, פייבל ~pwin 'חוקיהיי
 מאיר ה, גת כי"א אטו.מ' ת"ג.תט.ו-ושם לערך נולר,נהורדנא :טפואגי(,תאוס'ם

 וואהל1(, שאול ר' השר של ונכותוקצנאילו~ונן
 ס, לאור להוציא לאטשטררם תאוטים 'שראל ר' אחת עם בא ח.ל~שנת

 ביר ליב אריה ר' נח פערל'( מ' אשתו HW1 ואח:כ אביהם,( שחגר ר;נחקיקין
 19, ע' ראכינאווימש מררנ,נ הצדק עיר למ' t')1pm נהעי,ת קראקא' אבר,קוכריה
 Revue יאה ופשפחחו 'ונח י' 1חד1ח תמ.ד. אסשטודס 1pyt, לעין במקופח יי,י, היאשון גנו אחת. וכת כנים'( שני לו ותלל וכו'[. כהערה פ'ג יף חנא 'ופ'כלילת
 ,11~,י,224

 . . atwil~ .90 1דעח 14 שי דחפיו"
 כצאנן והח'ון

 ,כי
 ש ~Ladrabbinats dee GeBchichte ע! Sehlesien גפאסרו

 878 סי' 629 ש ) באוצה.ס ,עקב בן והת אמשטידס: נדפוס חסדי y~Q' ג,יאה,, . גדיאה. שגה ואהל שאול ה' של יתנו היה יונח שר, 8 הערמן18
 הספד כשעי הנדרסה דשם הינג'ס יגהסגטת - "ייתילן :יתושע הר' לגננ וקימ.ח"הוסיף:
 n~ym החחבט~ני החויני האלוף האחי שם היקיים האחים פוינו לשיר גאו הנה כחוג:יצג

 הטכ,נה yelnt כהותר הפוענח חשוב בחור ויגיס יזיק השם 1שס !שראלכפהד.י
', וכי. ט'י יאש המיויר אחד איש גניפייוו,לפן

"-~DIW ב.ן ורצי 5ן. העדה .8א ,1898 ]825 תפ"ב סיון י"ר גש.ק בגיעסלא 
 יבקה. הדש שט לה קויא 80 ע' 'שדים דורנסאסיו

 יאסקי יוסף ר' את גס וחשג בנ'ס שלשה לו שהד נהג הנצל גטאטדו גיאנן הח',(
 קיוש'ם ביעה ע,'  פש.ך. האיוך e~y טהסכפתו גיסוגח ול'תא י"1.ת לגן קיאקאאגהיק
 ואית ל.ג סי' ל' אית ק"ג סי י אות וע'י"ש החדש, שח.ג יל שהשיג גהעיה, 120י'
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415 שומיתקע

 חיט ר' השנו ובנו 422(ן( קעי להלן הנוכה קרעשוב אבריק תאומים ליב ארוהר[
 אשת ובתו ו',ע.ב1!( דף טטבירות פנים בספרו ]הטוכא כיעסלא אבד'ק תאומ'ם'וגה
 '(. שלמה יקהל ס. כעט.ח חרש ושרה פ'נטשוב אכר,ק שלטהר'

 טשפחות ]האק, תס.נ כשנת כפראג נפער הבכור, "פ.ת ר' אה' 'עקב,ור'
 טבת בחדש מתה שולהויף אנש.ל. רי בת 'טל מ' ואשתו ע'בן 857 ע' פראגק.ק
 ברוך זרי ינה רי בגים שנ,) ולהם ע.אן. 386 ע' ועי"ש ע'כ 883 ע' לשםת'ע

 רי DJW ואפשר 102[. ע' ,דושים ורעח כיר וף שאול ]גדולת בפראג,יולהרף
 Jaden aer Geschichta ם, -Krem פראנקליגרין החי צול בט' הנוגר רודישראל
 חלציהם. מיוצא' הוא 2 הערה sier ,נ113
 ובהאטבורג, בווינא מקודם 'שנ פרענקל תאוט,ם טאיר יצחק רי ואחיו.

 בנום שנ' ולו ופרעטסלא. פינסק סלוצק, ואלקווא, אנד.ק הוה ואילך תילומשנת

 והנוגע = וסאטבור. לאשטשוב אבריק טרדכ' ב.י יטלטהן רי ,1ל בנו שהיהטא'ר ביי שלטה רי של הותנו תאומים, אהרן רי והשנ' 101[ ]ד.ק 'ונה 'הווה ריהאחי
 Ver- letzte Die וכסי 94 ע' בלובלין היהודים לקורות כס, טש.כ ראה חינו 'ט'לדברי

treibun~101 וע' 95 ע' קדושים יעת ובסי 224 וע' 80 ע, קויפטאנן לחה 
 הניאה כפי אך בבירור, הנה ער נודע לא פמירתו I'rDI קס'ד. מ', נשגבה קריהובסי
 Stanislaus Johann הווא'וור' דבר כן כ' הח"ף, כאור לאור תם.ב בשנת עלהכנר

Jablonowsklלמנות פרעמסלא לקהל ורשותא הורסן ליחן .20 7011 1702 מיום 
 .Schorr, 51 ן2,41 של ]האה,ספרו בגדם טוחה באין בעעיהם כטוב רבעליהם
 180ן. סיטן 208 עטור ,י. ,Przemyklu ,י0וי,10031ל

 והח' רינה. קיקיון לסי ההקרטה הוא,שבתב תאוטים ר"שואל-ואחיו

 פלבל שטואל הרכי רקרעטויר: וח.ק' מפנקמאיו הג'ל כספרו העתיקפראנקל"גריו

 היה ושב, פ' ושטיא נשש.שיעתא י אוו לפת הנ~ניעס' תאום'ס, יו46 י, בנוי(
 לעוד יאג.ד בתור נקיא ומשם בפוזנא ודישן לי-ט נתקגל יאה.כ ואבטא אוססיאווציאבתק
 סי' י' אות חדוש שלג 94, בלובלין היגויים שקויותלבלין

~fi'D 
 109ן, ד"ק

 אבו.ק תאומים. 'יסף יצחק י, גנו ע"ר. כ.א דף יוסף אות תכמת גס כוון ואליוו(
 לנת נבדעסלא אביו מקוס טלא וקואקא,ס,וצק

 תוק"
 הקקי, השון ער'ב.1

- 
 היה ס' לתו

 אופנהיים .1ד י' בת שיח היאשו1ה,ט' אשתו - ,באי,. אגהיק חידש צבי ד'היתחיאשה
 al~a שנה ח"י גתנפטיה

 711 :ד' ואחות מיוקשהירש. נפתלי ר' 5ת ייעלי ט' השעי"- ואשהד באיגוד. 'מע"ג אלול כ.א ך .
~p1vlt 

 טבת ין ג' )ביום !עלה טות אחרי נשאת גיל'4 אבר.,

 לשלוות הקושו אייד 3"ח בביליך ונפסיח ווילנא אסריק שאול ג"ד העגיל יהושע לו'הפנה(
 ע'69[, השםאנשי

 - 'ל, .. - ' -- ,-
- שח, מ :מקהל ס' אניתך במאמיו hel נראי, תח': ההצ'ק זב"שה ין.  עריתו וע"פ 
 יואל ר' אשת תיתה והכבירה גנות י ת ש לרייפ"ת לו היו הנ"ל ישרים דור בטאטרו כ"ץ ר"ישל

 סהד.י הלך ובעקבותיו לבוב. לאבר"ק ונתקגל והגלל ~אוספיה .=V לוצק, אגהקהיילפי,ן
 בחמיותיילשף;שטין

 . לד1ריהס1 בסך טצאחי ולא "'.249, באנער לטהי'ש שם אנשי לס,
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 פוי,מאוןאדון'"(4

 טחצבחו שסקופ נוטה ורעתו ת'ן. ניסן כיר צ'ק פנדס ר' טגוע תאומים ,שראלביה
 יהושע יחוק.ה וי את לקיא ונטוו נטע פועטסלא וקהל וטנה',' וואשי, 9. הערה 184 ע' הנ.ל בסי ק)'פמאנן הח' מש,כ וראהבפיאג.
 בעודנו אשר טא.ר, 'צחק ר' אחיו בטקום בערתם פאר לכהן תאומיםפלבל

~aly מותו לפני צוה וכן מקומו פמלא ריפית שיהיה הפרנסים מנ' את" שהר "חייםג.ן 
 פיצו הטת דבר' לקיים יצו כאשר אך הרבנות, כסא על אחדם 'שב אחר ולאשהוא
 מהר"ם,ת בא אשר עי חרשים כטה הרב בחירת דבר ונתיבב כ'ניהס ומחלוקתריב

לפרעססלא
~wpl 

 בים נספר ונכתב לרב על.ים קבלוהו או אחיו, מות על סר טפפד
 ממון חוב הרב אחיו אלטנת לניסחו לפרוע וקנל סבר והוא תם.ג, anlD כ,נא,

 על לו הורו תסס בשנת ועור זכורם. ששילם מה עבור סיעמסלא קהל לושנתחייב

חסדי
 בטומנם ועלה לבם חלק ה'טים ברבות אטנם עמדפ. "עשות דגד'ל אשד
 שלו, רבנות שמר על 'מחול )הוא חע.ד נ.סן ר"ה ער חוגו 'סך לו שיסלקולפניקים
 תשו' כיח ה' וביום לרססה הסערה קטה הפעם אבל תע.ו. אלול כ'ו ערשוטנו

 יעטרו והמה כירו טושל וטסה לראשם אלוף ר"פ'ת להיות en'Sv וקבלוחע'נ,,קישו
 סכת טו.ב א' וכיום רב'ם. והן יח'רים הן עלה העומדים ננד כחם מאטצי צכלהכן
 הטשרה והדי 3טקומו וטורה רב קנלת aluf להוכיר שא.ן דטלוכד את הרשותועגן
 " אשי עי ?כמיעל

ny~e רר שאינו עוררים עליו ויצאו תעד בשנת הטחלוקת אש 
 לימעו עמרו אשר הנל.ל אנשי בין ריב ו'הי - ברישא awll כ.אאחמ[לבפרעםסלא

 שטואל ר, את ואכ.ו לרב עליהם קבלו אשר פרעמטלא יקהל ומנהיג' ןאש'ובין
 עלת התרעם ר"פ.ת ומחותנו וש'ב - סלאנימא אבר'ק שהיה טלבוב נענדלכיר

 דרי הרגנים את לעורה לו קרא תע.ח חשון בי בי ביום יערסלב ובועדגטכחביו
 העטרה ולהחויר כגו על להשיבו בירם עלתה ולא קנאתו את לקנא 'צאו והמהארצות
 נברעסלא ובישבו epw ולא נח לא ואס בכל לחסי(. היה לא שוסע כ'ליושנה

 השרא'ם קהל לפנ' העם נותנו הננ' טציא)חו ליקית אשר שופר, תקע סיהרפי*
ן, הקהלות1( בשער' וטריבות פרעות לב, טעציכ "חוה לעינעו 'נלהואשת ן,

 בשנת "ותה ;'ר ומס h("e נשנת והן מאוינת עין הסכ'ס והוא גגיעפלא. אשב1'יתו.משס עקי אשר אחיי גס פדעלסלא אנדיק נתוי הן:ס)ת.1 גב. וההפ י"ג ~את )גנזי(
 שליח D~yl ח;.ר נשנת "~הי )על האשי סגל )ע.ס תעוג גשרת שלוס גי'ח 'giy1תערב

 גפיעססלא :Dr יש: ס"לאנימא שמואל י' ייסד ואיש - ה.ק גששת ?יק פוע. D~y1גשותלתע.1
 י""שסנ והשו )לנא ~nss עני יובל )לא ליגורות הגיע נאשי חשב שנת ער ההויאה כ"אעל

Czartoryaki1782 גיוס ?1 נחן Oktober 1. נסאו על מ.נל יחיאל י' בנו אח להוש,ג 

לקלא~
 18 ע' ~גדין לוחות גס' אודמי) ]יאת הקל.א שנת עד נשיאוהו להג אגיו סקוס

[ןייערן[.  והמ:תג למספופ. .26 ש"א 1719 ביום Schudt אל ומש"ק :;תג טה ואח !(,'
 .bIS. ,1897 418 החדשי ~מ"ענדפן
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411 שופלהקע
 הכח.נה עכור נא הבא הריפ.ת, של הו,"נ.ת תכונתו לרעת יפשך יוק ואשיש'
 ~'SY מהרים ר"י' על להשיג כאויב קסתו ררך כ1 אשר טסניוותן(, פניםטאטוו

 בטציאוח, טאר יקר הוא נפ כי וכאשר תעיה[. ו'א ]ח.א ל,ו ס' טא'רות פניםבתשוגות
 בימים הספרות מהיכל גס רוחני ציור עינינו ותחוינה רברס טקצת להעתיקאטרת'
 הטנוכה טן היבנים את להוציא ברבר מח"ב עצמ' את .טצאתי : א' בדף זו'לההם.

 לא באו מקיוב חדשש הטר"ש אור' על ירעו תחת הזאת הטנשלה כ'ולהודיעם
 ונם ,ו מרה לכלל הגיעו לא ומחנריהס 'שיאל בתפוצות ימתפשמ'ם אבותינושערום'
 נד'ב' פתח. על ולטככ לאלול קידום- טהס לעשות אלא הרבים את לזנות כוונולא
 טנילוי הללו הסמר" הע ואלטלא כאן. וו"נ' וספי' אנא מרבנן צורבא חו' למיסרעם,
 החרשתי. ,כוח ולא ח.וב לא היחד ולא א'ם:4 לא טהרה ולא טומאה לא בהםשאין
 וההורא" הדל עמ,ר' נתטיטמר שבעו'ה ראינו עכשיו.רע.האבל

 היאשוני' גדול' על להש.ג פניהן וטע'זין נטשדיהי, והוראות בדינים n'polpהקודוטות בעלי אלו כ.
 דיינ' כל הסכיטו אשר 1.ל הש.ע svj' 1ננר לעננים, לנו הם אשר ויל1האחר1ני!
 והרבגיי כנשה, לאותה אז' )המשוכש1ת זהטב)לבלות הטו1ים:ת וגיא'ות'הםברבריהט לטועיי לרבתתא וטשוים קנטורים ברברי כנגרם מתריסץ געקכותיה' לילךישראל
 לרוגטא א' על" להם טראין הטכטות'הט לאלו נשנ1חמם נרע הדורחנט:

~WDH1 ה"בנ'מ פנ' וטילה אחרים מאנשיי שששעום או שכהפ הט.ב'ם טרכר"שהוא 
 דתלו ביתי בג.  ~(wb אעשה טה אנן הבוריס, לחבר כיא' שא'ג' אסח נאסרונר.1
 ספר ע.' אולי ישכמ)ת'כ ל' תתנו בבקשה נא ע,כ טובא, שעתא ל( ורחיקא טפל'ב'

 נך וע" אביון, בך יהיה לא כ' אפס ננמשא' )אקיים ביתאג אנשי לפינםוה'א1כל
 סחן ולוקחים  לשרפ במלקלקות הר)ר DTDI~' חכט' )רבני נאוני נ'ר:סעלת לבנוגבים

 אותו וטדפיס המשובשת רעתו על העולה נסןיו.כל כתב האיש 11ההסנמות'הס,
 החתום ועל הללו ספ.יי 'ראל הבאום. והרירות הטוחנות, בכל ומפגין המקומותבטבחר
 הללו הספרים דבר' על 'סטנו חיו פן עליהי עדיהן שנתנו הדור )גאוני רבנ'כאז

 ועל הראשונים על גדולות מדברת לשון בספרים כראותם ועוד וכ1.. להיתרמאיסור
 לאו הס' ואין . דלא דחנא וכל נכון על- 11 בשטה עטר, NSW1 שטעו ג'להאחר1נ"
 דנכרי לאו א' בויא' ויחשבו חרב כטדקרת הבום'ם אלו ברברי' וכיוצא הואדחנא
 הבל'. אל נחגא.ם זהי באלה ברביים לדבר לגם מלאם לא טחביים הזך ה,יגרבי
 דאית הוא 'תרה רפא ימות דעת וחס'ר' עני שאלו הדבר(, חלוף עבש, באתהאכל
 להזהיר ראו' ע"כ סוכלתן, הדעת וא.ן גהו א.תנחהו תר11"הו רוח-ועניות נסותבהו,

 מהם להורו' ושלא הקרדוטוי בעל' אלו ספר', על ח'1 'סטכו שאל לרביםולהודיע

--- 
 סי, 9"4 ע באיצח"ס מש'נ )דאה )~נד. לא הדפת וסקוס אוי דאה תעצה בשנתי(

 חיים ד' בקונטרס בדואה ששגה נטו הטעתי. שנו הניאה )נפ, 8"9, סי' 488 גי ושם408
 הירשי גם"ע אשלי סי' קין שהעיד- )כש ס(,.878' מ"ן1:246,,,441 228 .ל "ארמיסיו,"
"6118%8, .145. . 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



 ן,,.
 פרימאקאהוןו418

 א' אפרט ולדונטא כלבוליהם. ועל ויפם על 'עטור בנקל המעיין כ' דבר,שום
 ובפתח' טאירות פנים בשם הנקרא כאמשמרדט תע.הל 11 כשנה שנדפסטהבור"

 מיסיף כוה ובאופן וכוי.. הרבה מעיזת בו רא'ת' דלתות ושלש שנים בו לקרויש"
 מוכיחות ביר.ם מעותו ולברי רביי כל לרחוב בבור אי וגלשון קנמורין ברבר'והולך
 הנייר טשחית" ממש בהן שאין ורקרוק'ם שבפלפול" כדורינו nrsj1' .א'ךילכראות
 הראשונים על נצוה ידגרו אשר בדבריהם בהנם השומעש גת ומבהיליםוקמיו

 .ומה כחב: ע'ב ה' בדף ושם ע"א[. ד' ]דף טל'הן' בספר ו,זחקו 1'לויהוונים
 בהנובר ששמעם דברים הם בנה, והאריך . . . ע,ד מ.ב דף זו בחשוכהשמפלפל
 שאינו ומה ההוא בטקדם מפורמם וה וכוי התורגש גל ואמרו זו בשבה שםבעברו
 חוטפות הוא הוה כפלפול וטדוקדקנכין

 שהומי
 טשנה וכהנה וכהנה וכף.. משלו הוא

 שהשמיטו טה מאירות פנים בעל הביא כ"ג לט" ובטפתהות לבן( לה נמצא שלאהיננולת בנדון ע"ב ו' בדף שכתב בטה שלו שאתה נפלית שנתלבש יבריר להטיחומוקלש
 אחת, בחשנבה שנים טעמה הנ,ל הגאת נתב וה ורבה ספרו שהרפש קויי הנזירליק בהיותו פראג רק.ק אב,ד הטפורספ הנאון טן שסע וה שובר כי וע'ו פבפניםהסדפים'ם
 'ם ח' מהריר ה,ה מפ' שמע וה הרמב.ן.דבר בשיטת ייב[ ס', ]וציל ',א בסייוטש'כ
 ונוסיי ההוא והחכם בבה"ס ל'ושכי שם כמפורסם בהנובר בה'1ת1 נר,י( תאוטיםיונה
 על טאירות פגים טטפיו חיא פסו. דברת על להשיב אבר לא א4 וטהריםן, וכו'.. ויל להרא.ה להוי' נטצי שכן להם והראיעוד

 וצדק. אמת רבריו שכל ולהראות השנותיו להסיר ברורה בשמה ראשוןראשון
 עסקי על להעיר הננ' בוניהם, שעפרו המריבוח שרש על להתחקות כרי אטנם .ל

 רוס רי של כחו שרה, סי אשתו טות אחר' חאוטים ינה חים לרי ה" אשרהמשפפ
 אמה אם אב' טנחלת הששי חלק 'ורשת גנינדל וכתה 'מיה ברטי שנפטרהאופנה.ם,

 ,נח חיים רי את חכעו וקרוביה תעיר( שבט גי'ר ושנפטר בהןוכר כתן ,ליפמןרי
 טאירות פנים בעל של 'רז היתה הנראה וכמי ,( הנכסים חלוקת אורות לדיןתא1טים

 ע.ד, סי' מ"צ נשחת גוה והאייר 1(-
 בזה. א"ש סהרה רבוערלת הזביי שלא ותסיהני סק'ג, ס, סי, ונפלחי 1vp-ע"י

 .Bibl גס, wolf נ' וה שפטעם ואנשי בט, על שטעיד אנ נתון הוכוח ולאו(
Rebraeaס, מחבר ייין'ה, ~ה שאין .הס גישיפתו וימחיש 

 שמתחלה נראה ולי שופי. חקי
 היחס טגזע ח"י h~Vaa לנו נמסיר הזאת "חשמלה : עפל ח' ןד4 המאטי נסוף גתנו*גי' מבהיין. גילו המרסיסים אמנם ההשגות על ~SD לתניי שלא דיין.ת לסני כמחשבהעלתה
 פרעמסלא ר;"ק אגיד ני.ו תאוכיי גייגל ,הושע סורי" ה"ה הדב כניי ה"ה נאמןנטע'
 פרף .שהעהקת' שהטרומי ויע לפא".- עשה פנחס ירה הפאויות בו שנתל, 'וטלטירדת, לי~יוח לה'וה ועוסית, ביול געס להיפכה וצוונו המבסתו עלתה זלה"ה נפש נוח''שיאל גרול' התורה חופס' נבור הגגוי'ם וכ"ח או"ן ט~גי.ת ,נאףה טרחת הקי'ג אשי יצ.1.והגליל

 אסרן ע"י שגיתומף ואפשר עגולה בחצאי הואז'
 ;?825 ש'-%66פ%66[1!(

 Gedenkbueh .*649 .,ן ,Eebr. 8]51. Wolf 621,נן .א ;18285 .118 ,898י
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419 שופרתקע

 ע.א: וי כרף שם וישית כחב אשר את תלין בין וטעתה בריבם, להצויקםעטם
 כוה נדון שם שעבר במקום היה ספרו זה שהדפיס שקווי אצלינו 'רועים.וחיברים
 המבוקש חפץ לטלאוי גדפום וקבעום הספר על אלו דברים העלה סטון הגיתולסכת
 גרול' בטקו' לו ישסע ט' כ' כלה כחו ולהכל הי לריק 'נ'"ותץ כל אכלמטנו,

 דברים לרבר הכשילו פיו הכוחל ,אטר ע.ב: ר' יף לעיל כ' זנן זנו".הפוטקש
 לבשתו חהצש אינו ולפיכך הוא שכיר שכר טשנה כ' לכל שיורע בר'הללו

 וגו'.. בימינו עזה פרץ פרצה כמה ראו אחם והדור. . . . ג'ל ראשוניפ שלולכבורן
 דבריך שאר .ועל כ.ג: סי, ע.ד ב' רף שם אהרון נקוגפרס איש מהר.ם השיבוסו
 כ' . . . . לחי ואדום מחסום לפ' אשטיה אמרת' מפיך עתק יצא אשר ובוובגאוה
 *ל אבל לך הרע ולבך וה כדין דין ובעל הער שאתה נייר כתבךמכוחלי
 האמת לאחכת מהלך היתי לתום' כי ההברים מכל אנכ' וכנקי ועב יויע הואאלהים
 ת41תנו..וין

 טראה יפה טפי % בהסכמתו בנו תהם תשד ובשנת 'פים האויךומהריפ'ת
 אמנת - נר,' חאום'ם אייבל טוהר.י בהיה 'וגה חיים חכמם: בבור מירושעם

 כבר תפיח שבשנת ניאה, .8א[ ,1898 827 ]ן קיאטאשין דקהל הח.קסטנקם
 ' כבור. טנוחחו וליחה מעלה של כישיבהנתבקש
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 שלפרתקע,ן,ן

 השלטים טן כפסקים. הטבוארי6 ושטחות חרם תרועת קול טשפיע וחוק אויוגול
 קציני רווני המאושרת ה' עדת כצירוף המפלגים הרבנים היה חרור חכמי;ן
 כמר.נת סלאנעטי טק.ק הידוע וא.ש פרעטסלא קיק אוווח -,צ'ה פולין ר'אטנ*ג'
 והענרת כהלכתם שלא ומומפ'ם כוללים באסורים לאב'ר אוה! קבלו אשרליטאי(
 על ה', לעם היותם טוום נ'שראל כזאת נשמע לא אשר רבים ע"ד הסורותשסועות
 דבר ה5.ו בקונטרס רוא'ה לח" בא'י קשה הרת תחזנה כל עיט נאשר ככפי חטםלא'
 במלשינות חק לבל, פיהם הפערת וגם האמת. ארני ~קופב' קקהמיושר אופני עלדבור

 שרי ושאר 'ר'ה הוו,א~ודי הגרוף הארון לפני לשונם שחופ כחץ דבריםועלילות
 בהם יכשלו מן טא.סוי ולאפר~שי כסכואר. ורשם בעיר שלהם בהתמעדותהסדינה
 לכבוד בפועל נחעיררת' המרו.', בוהומת ויתגאלו החליל אל והקרוניםהרךיקים
 אשר הקרוש.ם אנוהי בג.ן ויצאת' השם חלול ספני החנפים לפרסם יה'שהכזרא
 היו טעשיו הבזרוח .אסרו שלא כם'.ב!( אחרי צאצאיי רח.י וליקיא המהכאלץ

  ושופפש אלהים 'ש גי לבניהם ושפרו 1.ק,מו אחרון דור ירש ולמעןטקלקלין-בסהר
 להקורא ד' כ' כגרתם אספר ולא בכתובים, הטח אשר טעשיהם אפרט ולאכאיץ,
 רברי וט,. עליה טע'ר שהנחת.ם העיסה ועלובה עצמם כחת'י לבבו את יקר,עאשר
 והאפית. הרי'ן החורך עטירי התטופטות על יונ'ה כבן 'יליל ,ול1ל' גנ.ח גבחיהם~ב
 קנה זח הזקן נסטר. בשיו המצ'קים ומפחר ןשחוח הזלך נתעבנצק,

~lAD 
 טעטו

 חומר. כצל מ11 אורג מני ק6 ימי נכטר. נתנוי ועורו 'nru נמוקד עצמותיו נמר.וריחו
 יצ.1. והגליל פ, החכק*ק דיונה קיקיון מהמחבר מייבל יהושע יחזקיהחצשר

 ג,' נכויה.,ן בי הקריא ,חשירני אל כגרים 'ר' גלילות ולהתגולל לחחנפל באת' פ'כפשותי
 טן הננ' בכן בכתבים, הטכואר סך בהלואת האסור גחלת נרמץ אני

_ ע'ם נתחייבת' כ' דהו כל נא'סור שלי קפנה אצנע בקצה אף ש1געת' ח.1הטודיע'ם, 4
 .8(, תציב מאלקנא הסגן אל9 ס' על הססניפ טסלאנים שספל ט' היב על טוחוי(

 ש וניון לוחות נס' טש'כ )השוה יסא"ויט הנחן שפיה הג"ם חתן קיגל יחיאל מ' ,חיגאני
 ~תעיה(.18

 גישראל. ירגן גסותםי(
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421 שופיתקע

 להאדרן עבורם שש.לם 1'ל טאיר טהר'ר הגאון אח. אשת לג'סת' לשלם ר'אתקונ'
 וליחר הנ.ל. הוכ בעול נכנסת' 'צ'1 " הרבנ' ה'ה פסק וע"פ וואפפסקי..התקיף
 ואטת נסן, כאותו שח.1 חנ.ל קיק טנהיג' רו'מ בניי 'חוהוישוטט הקורא עיןשאת

 רגלים: לויש
 כהגאון טאיר טוהר'ר הגדול הגאון מ'ו אדונינו של היותו בחסם בעיילהיות

 מאיד די' בפומי' מרגלא ה.ה יצ'ו דקהלת'נו אב.ר שהיה 1.ל יונהטוהי'ר
 סוהרי ככור הגרול חטאור טיו אדונינו ה.ח אח'1 עבור וכקשתו והפצו סגטתושכל
pwln1וב.קש צוה מותו לפנ' וגם כפקומו, דקחלת'מ וי'ט אביר הוא להיות פ'יבל 
 לטייפ טצוח ומשזפ יצק קהלתינו  פה טפסו מטלא המל הוה הרב בטי אזרו ש.דו'כמל
 ח.ח הרב ס'ו  אמונינו כבור הוא כרי במל בקש לא אלמלא בי ובפרט הפח,רבר

 אך 'צ.ו. והגליל יצא כקהלת.ט ור.ם לאשד הלל טוהר'פ היה הרנ כנור אתח.נף "בי בטיסכפ  ברשויה או ויסרה ראש, לבל טתנשא להיות ורנו  להרים הנ.למוהר'פ
 םקרוכ חרשים שלת בהגליל שערורי' איה נתעורר המל טוהר.ט הגאון מיתת אחרכאשר
 כידוע. הדכיק'ם כין לרבוייו רשרש ניגר לצאה אחר לצד עצמם npg' שקצתםנאו
 אדונינו כנור שבא בהודטן כ' עו חדשים, כטה הנ.ל ט.ו ה'ה הרב קכלח ~הנתעכבוע.'
 ורשכבי רח.י' יקרא 'elw~1 קהלתינו פה בעצמו הניל D'~nsti הגאון הגרול הטאור הרבט"ו
 בו נפש'נו npwm טוהר'ם.~הנ'ל הגאון אהבו לכבור רכ' בהספדא נפלא דרשורש

 לו שנ' שהוא הנ"ל ח"ח הרד לאחיו 1.ל הגאון אנית בטכתב ראינו וגםובחורתו
 naltb1 לטיפ וקבלנו הפועל אל טנח' הפוכה טהשבת'נו הוצאנו ככןלעלם'

קמלתני
 בקהלת'נו ור.ם אכזר להיות חנם טוהרות הגאון הרב אדונינו כבוד את 'צץ

 ה'ה הרנ כבור שביר הרגנות בשפר המבואר גוולותו האופנ.ם'ורומפות בכלוהגליל
 פרעטםלא רקיק וטנה'ג' ראשים רוגמם הקצ'מם האלופים כנר הה'מ. unwe הנ'לט"ו

 ' לצ'ק. תט'ג'פל טנאם נ'ג א'יום

 ' ססלוצק;(,: ועירא כהנא משח ז.ל: יצחק בטהור'ר מענריל זכריה הק'נאום

 טליסא.~ וצ'ל אברהם טוהר.ר באש משה יעקכ ,צץ: רמאל כטו"ו'רשלטה
 וצי; כ.ץ יצחק כטוהרר 'שראל ונאו' מלבוב: ליפשיץ אל" הק'ונאו'

 שמעון-ז,מיל: ונאו' !(: פרעגער יצחק טוהריר בלביא מתת"ונאו'
- כחרר.ל: טענדיל טנחם נאום רמ'ג: נגסן הצעירונאו'

 - ןצ,ל: וואלף זאב סוהי'ר בן ניסןונאו'
 זשצ אמד A.nlwtn הר3 סו נכור אתנו וחגד'ל הפלא אשי וחסדו %ט ובטה

 שהיי הומנ" וכגירת רעד אונסא כי אף נר.ו פייבל יהושע מיןרקהלת'נו
 רכ"ג. סי' גיטגבה קריה אדותיו ראת1(
 מראשי אחר מפינ"שוב, פרעכר ליב יהירה ט' הקצין גם יחשב "פרענה לסשפתת1(
 פיענד "ייש פ' והקצין .4(, תטיח )~ולצבאך אגייס וי; ס.- על אן - שהסנימו בפוליןהיער
 .גסאסרו )יאה הועד תקטת על החהוס טתתוהו ח"י הוא ואולי 121(. ע' ההלה )עיי דל,סאבבייסק
 ,. : - - .. 6!1(. י ח.ה ביאהרבוך לקווין ה'של
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 סרייטאנןארין422

 טן 5כם'ו הטגיע רב ותן זה הרהח,' לסלק גח יצאנו 5א כן וטהטת הפלושם

 הנ.ל ה.ה "רב מגברו ת", הטושלש 'ציו והגליל לבוב דקיק אב'י הטאה'גהרק
 הרב שניד וזכיות הכתכים כטכוסת לשבוע ~הו' עשר שנעה סך רמחים טהטועולה
 יר בהנחת טטש כפועל חסירה וריצועה טחרש א'ע התחייבנו כהיוי וכבן הנ.לח'ה.
 והפרה החרה ובלי ומרמה ערסה בל' המופלג פכו כביר ועיר הטקום החפץ.ע.רע5

 5ו ושעברנו ב'כ. ונגר נגרו יו'ר של קוצו 4ף ntJwS שקיא שבא" נשיא וע.ר כ55..
 האלוף של זבח דעבחי קיופקי הנ.ל רווח.ם ע'ס המל וכליאה Fb נטן כ5ולכיכ
 היה טץ שכיר ננתב" הסכוארין והתה'יכו' הכתכי' כפ. טרוכטיץ כצד"לכטייר
 שיגנה בכרי הנך לכט.ו סאתנו נשתעבד יצ'ו רקה5ת.נו הידוע ן, הטעות יגסהנ.ל
 אף אונם טענות שום ולא בעולם התנצלות DIW לע יועיל ולא הג'ל חרווח,יגש'.פי
 מלדות אירח אף שכ.חי ורלא דשכ'ח. אים שום 51א (fi1WD טכנ4 אונםחל*ח
 כפועל נשגענו וגם להשיב. והלב לדבר 'וב5 שהפה טה כל שי4י' טה יה"חץ
 שעח לפי אף ה15אה בחורת הנ'ל חשעבורי' בכל יר ליגע ולנ'כ לס שאסירהג'ל
 ועל עלינו אסרנו הניל השעבורים כל כי בעולם ענין e1w1 והן טטש א' 'ום עלא'
 כ' כעו5פ צורך לשנם ולא קהלת'נו לצרכ' מהם להנות שלא יאסויא כחת'כאניח
 כלנו קלא ליה דא.ת הקהל מעשה זה כתב ועפ,י הנ.5 5כט'ו טשועכויםהם

 בעולט ארם לשום לשעבר רשוין א,ן וב'ג שאנחש הן הנ.ל שבועה בווי-באזהרה
 תחבולה איוה ע.י עליהם להלווח או הנ'ל משועברי' איות לשבר שייצח  והקימין

 הנ.ל השעבירי' שיחיי בברי ב.ר ובהפקר הצבי קרו על מעודיו תניחבאלו
 כם.ו כ'כ.של א'וה ליד או ליבן( ארי' מוהר'ר החורנ' בנו 5'ר 4ו לבסנוט%ענרי"

 הקהיפ'ן וכל  בעולם אדם שום ליד ולא טמש, הנ'ל היה הרם וח'י ב". כיוו ים"אשר
 לא הנ'ל ליב טוהר'ר ה'ח בנו וח'י כ.' או המל ה'ה הרב וחיי כנ'ישאינס
 הכנטות והסך וטבוטל'ן. בטל.ן טח.לה או קבלה איוה ע5 הערות כ5 וגםשרירין.
  חיטף יפטור אוי הנ'ל חסורה השבויה מלקיים י'ח נצא לא ,ח.ו באפ ממשבפעל נשגיי וזפ הנ-י. הרווח'פ על  נשופי הנ.5 כס-ו ליד  יגיעו הנ.ntll~pwni 5ש5',
 ליר או הנ'ל ה'ה סוהר'ב1( יכבור חץ Wswlen השנצח את לבוב רו.ק ה'ההרב

 לבוב רקיק היב מכבוד ועומיים טותר,ן אנחנו כבר כ' בעולם, החראה שוםב.ב'בלי
 סצרקאות מיני ככל הוצאוח כל עם ורווחים קרן הח,כ גיף טאתנו ויוציא לשנותושלא
 לכחכ מסוייי וכדתין ב'כ כל ~על נפשנו על פסקנו כן כי כלל לכיעור 'וחשבול4

 טאיוה נעכור ח'ו שנאם טמש נפועל גשבעע המל כל קצם. ש;צא טן זהדון4;יכו'
 העובר-gp כדין וש"ע שבעולם nlsDfin לגל פסולים אנחנו אף מהגיל רבריםפר4

,--  
.

 של ~קנו ואבי 101( 109, 117, קרוש'ס )רעה קרעשוב אבייק תא~סים ליב ארי' י י( .,
 בהערה(, ע"א פ.ב רף ח-א יופי )כלילת ל,יפניק אבד.ק הארסיס פרענקול כווך ר'הנאין

-
ן, סוהרים. ערל'( .

ן,ן,
 ---=ן.. -ל
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nwllwהקורמיך הכתבים כל עם לראיה כ'ב וביד גסץ ב"ר ולהיות חלילה חמורה- 
 יאשכם רויניי האלופות הכ,ר כאט.פה. erin)t ונכתב הנעשח החתוי על נאטשבידו,
 הידוע ממעות לפ'ק: תט,~יין שבם כיג ד' 'ום הים ,צ,ו פועסטלא קיקמנהימם
 הנ'ל: יום כ.ר 'צ'ו להקהל שייך והסותר והוותם סאות  איבעה יק ל'תן פחויב,ןהנ"ל

 רל'פאן(. טבריטק כהנא 'צחק ר'ן. כ'ץ .צחק כטוהך.ר בלא.א'הודא
 ) מלבוב. ליפשיץ אליה ה.ק וצ.ל. סשה ב"מ הק'שמואל

 s.st: פרעגער .צחק מוהר'ר גן טתתיהו סליסא. אנרהם טוהר.ר בןיעקב
 היה: זצ.ל 'צחק נ'פ טמר וצץ: נ'ץ צני להר'ר פלק 'הישע סמל:שטעין

 אשר והצעיר הקטן כ.ר המל. מנה.ג,ם קצימם רו~נ.ם האלופים של חותמםאמת
 ותעצופות ועוז ~nww וליתר : !( 'צ'1 פרעמטלא דקיק וויינא פפהא אנשילרטתקרי

 מנהיגי ראשי א.ע והתקשרו התחרבו אשתקד דשנה טנהיג.ם האלופים שלהתחייבות
 כח יפי בכל העונשין התמ.יבות כל את ולק.ים . לאשר ג"כ שתא דהה.אהקהלה
 היום יחהום על באנו לראיה לפנינו והנעשה דהה כל מינוי שום הל' לעילהמבואר

 לפ.ק. תסץ אב כ.א השש'יום
 פרעטסלא: רק.ק אנשיל.סו.ד ומתקרי אשר הקמן.

 פרעמסלא. דקיק ובטש גהרר'א ,מררםונאום

 סוהר'ר ככור השפלג המאה'ג "רב מ,ו אדונינו של וח'י ככ.' מפורש הכתגע"ד
 באם נאסר הצם יצ.ו והגליל דקהלת,נו וס.צ אב.ר ענה מ' בהגאון 'פיתיחזק"
 הרב טחל אזי !רווהש קרן חוגו סך כל את ה'ח לריב נסלק תעד.ל ניסןשבר.ח
 נשלם כאלו דינו 1.הי' חעו'ל אלול כ'ו עד לו w~P שלו רננות שטר על גהסאה
 בהתאספנו הקהלה מנהיג' ראשים אלופיט' אנחת כהיום בנן תעד'ל, אלול נו'חנסנו
 שהכתב א' כלב כא' כלנו א' בהסכטה ,אמרנו עמנו סלא בשלחן שלימה באמימה'תר
 חובו הסך. את הנ.ל ה.ה להרס נסלק אם שאף זה לענ.ן ומבוטל כטל הוא"ובו
 שלו הרכסת שטר כפי .ועומר מונח בטקוטו נבוסו אעפ'נ מ"א ער וייח.' קרןהנ.ל
 שום כלי הנ.ל לכמ.ו הכברד ויותרת fi1DIYVfil ועד תוקף נכל vPn אלול כ'1עדי
 שכל בקחלת'ט אתרינו הבאים ועל עלינו קבלנו QA יו"ד. של קוצו אף דהוא כלשנו'
 כקהלתינו ולכ"א לנו 11* חולין חלילה תערל אלול כ'ו ער שלו הרבנות שטרמשך
 משך כלות אחר אב'ד שיה" יצ'ו StSAnt לקהלת,נו ומורה רב קנלות שוםלהוכ.ר
 ט'ו ככיר להגאל סח,יבים בקהלת'ט אחריט והבאים אנחנו אדרגח כי המל,ופנו
 לאיי ש.עלה או אחרת קהלה לאוח יקובל המל שכט.1 ובאם ח.ו. לגרוע ולאהנ'ל
 שום להזכיר בקהלחיט אחרינו ולרגא.ם לט ' חלילה אזי מכאן ד'יחו שיעקוראו

 קמט. מימן משנבה קייה יאהי(
 החי של גר' אדותיו ראה "8(י הביא )דעכנו לחטו שמנה מ' חמחבף הוא2(

 . .- 171. ע' Mendelesohns Heimath der Ausפריידעגטהאל
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 פר"מאנןאהרן(4241
 סה'ום ואף הנה עד באתה שלא אף בנן .צ'1, לקהלתינו ווגתו!הרבנ.ת להביאעצ4 על קיבל שה.ה טיו אדונינו של וח'י בכ"י המבואר הפרקט עיר גם פ"א. ער1ר11חים קרן כמ'ו של חוכו סך כל את טק.דם שנסלק עד והגליל לקהלת,נו ומורה רבקבלות
 ראש.ם האלופים הכיד הנ.ל. היה הרב לכבוד לטוכס ובכדת'ן נשום נגשישמכפלים נדרך סי הפורעאוי בביטול נעשה "ניל וכל ארצה דבר .פזל וכל לעילהסכוחוים אופניי פופי כל ויקוים שיאושר בעולם, כלל והפרה התרה שום לוו שאיןשגג.. הנש.א וע.ר הניל כפ.1 ועיד הטקום ע'ר ובשנועה כאלה בקהלת.נו אורינוהנים ועל על.נו קבלנו הנ.ל כל בעולם. גריעותא בשום המל הרב מ'ו כנור של יפהכת ןה טחמת יוגרע ולא קפ'רא כוה אין לקהלת'נו. הרבנית זוגתו חנא לא אםוהלאה
 הנגטר יצע אנשים כ.א לאם.פח השי.כ.ם והאלופ.ם סנהיג.ם קצימ'רתמם

"wpll גס פרעטסלא. פק-ק לם'ק. ת"-ג פכח פו.ב א' .ום היום (( בש'ם של.טהבאולפה 
 רייניס כחוח שני אלי יתאספו לקהלחעו היה כבור יבוא כדר נאטנההבמהנו
 וצ.ל: טענדל ב'מ נתן רזן: כ'ץ יצחק ביטיבוראן, - הניל: יום תילה.כזר על הית משפה להעמיד לרעהו איש בין.הטשמטים גמדון ננון סדר לעשות קהלת'נו טנהיג' ראש.ם אינה להם ומצורף יצ'ו.דקה~תינו

 מץ: מררכי בים בער יששכר זצזל: יעקג גזם סשההקשן1
 טענדל: וכריה הק' נאו' ה-ה: וצ'ל אחין ט' הגדול כהרגאשר

 וצ,ל: ולמן כ-ם לטן וצ.ל: שטואל ב'ט ליב'המא1, וצ.ל: וואלש הלוי ,צחק ב'מ שואל הק' סענדל: וכריה ב'ם טררכ'הק'
 מלבוב: ליפשיץ אליה הק' שיל: יצחק מוהריר בןמאיר

 !יל: נתן בזם אהרן וצל: אהרן בזם צבי גינצכורג: מוהר'ס בהגאוןיגאל זצ"ל: וואלף ביט ניסן וצל: ליב יהודא ב'ם יצחק פשה הקי(ן
 וצ,ל: טררכ' ב'ט הירש צכ' וצ'ל: naw~ ב"מנחן

 יציו: פרעממלא רק'ק וספרא דינא 1'ל אנש.ל אשר טוהריר בהיבישראל הצעיר התמת' ולראיה הנזל יום היום יצץ אנש.ם כ-א לאסיפת הש"כ'ם' מגולה יחירי האלופי' נצ.רוף טנה.ג.' קציני' ר11נ" האלום'ם (ן של חותטםאמת
 תהלות נוראות מעש.ו אשר והגליל פרעטסלא רקיק אכ'ד פייבל יהושעמוהר.ר נשית ע-ה ס"ה נ'י הפופלג ה'ה הרב ט.1 ארונינו כבוד גרולח תפארת יקר" גורל ישראל בני ערת לכל וטפורספ הוא וג6' ע.נ'נו ואתה בעין שעיןבהיות
 גחכטה וכללות נפרטות כבודו ומספרים ,אוסרים עונים וכלם וסעירת השבחותבכל
 וצייחים שומעים וכלס שכליות וארני פז אדנ' על מושכלת וכריעה וביושרותורה,'
 הם כלולות בו אשר חור בקרנ' לשבח וס'ל!( רברבין מסלל פיו אשר דברולקול

- סלאתן בשלי:(וי(
 לע, יסה. ,1,
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 ומשטרת בפרץ עימר היא ונצחיר וסלולות 'שרות טעש.ו עולס צכל"פווסטים
 רורם'הס לקראת חלציו אור לכלות, עליהם העומדים נגר נקהלות יה.ויםהקהל לטוב"

 אידים וסברים א' ושפה בו.עה נא' כלגו ~עמנו עיטינו כן גלל במקהלות,להצילם
 המופלג ס'1 אסומנו מכבוד יקר ונוהר גחול אור שמע לקגל שוכיוו אחר ל'.'להודות
 אשר הדרך את לנו וינהר ויזריח סאתנו 'חסי לא אויו ולהיות גריו יפ-תמוהר'ר
 הגליל לכלל ואכ'ד וט'ץ לרב אוחו קכ16 נעשה, אשר המעשה ואת בהנעלה
 וסטה הגליל הרב של והתנשאות הככור לכל וסאטברצ'ונעי( 1.ח.ד.ם קהלותשלנו

 רבנ' ותקנם 'סדים אשי הגליל לחרב הש.ינים הכנסות לכל ומקדם כמאז*ושלים
 ראש.נו לו נענעו לזה גט טה'ום; שמם ששח משך על ועוז שאת ביתר 'צ'והגליל
 ח"ה שהרב אפשרי כלת, ש.ה" ממעה שאר או טנ'ח הן ple)n דבר ך שע"פבאם
 הגליל קהלית בכל שידור ואצבעוחעו ירעו גוחנים אנחנו או פ', בקיק .רוחהניל
 וכל בעולם פה וצסצוף וטעכנ מוחה שום בעיניה.בל' יוכשר אשר בכ'סשלנו,
 בק.ק דר שאינו זה מחסת .,גרע לא הגליל הרב. של מושל וסטה והתנשאותהככור

 לעס~ד פ' מיהר.ר ס'ו אדונינו ליכוד ואצגעות.נו ירינו נותמם ואנחנופרעמסלא.
 בגופנו כהינו טאמצ, בכל רבים והן יח.רים הן עליו העוסדיפ נגר 'שעכזכורות
 וגיולתו תפארתו בכדור דקו, ארם. טשום וקלן תקלה שום לו .ג,ע, שלאוממורינו
 העוטרים נגר חלצינו לאזור אלקים מאת ונכון ראוי כן 'על ורומטתינו גדולת.נוהוא

 טהימנא לרא" הטופל' היה הרב ביר ולהיות. בעורצינו יהי' וה' ורועיתינו~לאמץ
 טנהיגי יאשי האלופ.ם כ'ר לפיק: תע-ג חשרי כ'ח ה' יום ה.ום החתום על"אנו

 : יצ'ו יערטלאב פק'ק ח'ום לממשלת הגדול הטאיר את לטדי 'צ.והגליל

 ג'ל. אברהם כים מרדכ' נאו' כ'ץ. מררכ' בים יוסףנאום
 מלונל'ן!(. 1.ל ליב ב.מ אליעזר ונאוי ג'ל. הירש צבי בטו'ה אברהםונאו'
 ונאו, 1.ל. ברוך במחור'ר הירש צביונאו'

 א.גרא. דור מ, כה'ש.ש מאיי
 פבעלוא. נתן כ'ס ל.ב אר" ונאו' איגרא. סשה כים ל.כ ארייונאו'
 ~צ"ל. ב'ץ שמואל ב,ם ליב 'הורא ונאו' 1'ל. תנחום ב'ם מענדלונאו'

 דכר'ו הציע והגליל פיעטסלא אכר,ק 'יונה r$1 יכהגאון יפ.ת מוהר.ר .ה'ההרב
 קיק אנש. של צורקות לא פעולות ע"י כוי רבנות שמר לו ש.ש באשרלפנינו

 פ' שקוק ווישני'עו( בם.טק לוד.ם נעשה הנול היה הרכ שביד כיה הגביות בפ'פ'
 זכיות לפנינו הראת הנ"ל ה'ה והרב הנ"ל. ומן תוך לעצכם אחר רכ לקבלרשאין
 שיסלקו ער אחר רב שום 4בל רשאים אינם הנ.ל הומן בכלות שאף הנ"ל ק'קכח"
 כטבואר חימרו' נשארי עד.ר בפועל נשכנתי[ ~עיר לו פ,א_הסגיע ער ורצחים קרןלו

 8ambor. ~ילי(
. ל'. סי. נשגבה קויה ואדי(

 .Bezhptm ,4ן"("110 "ין"ו44,(
 . . 4[84101.. ,%ן"שון,י
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ן,ן, פר"מאנןארק,,426  ככפיפה עטהם לרור יכיל שאים לפ'ר עליו דרכם העברות שארי ונם באריכות,שם,,
 עטו ו( שיצייד דשא הפיה הקצין טהנג'ד הימנח השיג הג'ל ה'ה שהרב גם ומהאתת
SPלנו שאין ובאשר באר'כוח, כטבואר הנעש.ם, הטעשים כל DIW תרעוטות ניגור 
 שתג אתת הלך וכמ.שור כתמ.ם לפתנו מתיקמ' ורבנו כל ט המל היה ,הרבעל
 השפר טחויק.ם אנחנו בכן הציבור על רבא בגורא א.ע טטיל וא.נו בצע ושונאהאלי
 כחו או נכהו להיות הגלש טנה.גי ראשי האלים'פ מאחנו הנ.ל לחרב שישרבנית
 ביציהם חרר הדין ש.קוב אחר עד כ~כ'ות.1, חטבואר. הבבור התנשאות בבלעתה

 הדבר כשר כ' הטשפם אחר ער נבור מניעת בשום הרטה כבכורו לנגוע לסוחלילה
 עיר פה הטחווערים יצ.ו הגליל מנתיג. הקצינ.ם האלופ.ם כ'ן לעשוש.ונכון
 לפיק: P'rvn סיון כיך פיב כ. בו שנכפל כיום קאנטש,געי(י

 א.גרא דוד מ' בהיש.ש טא.רנאום
 מסאסניצע: מענריל תנחם בעה'ח אנכי גם כג'ל. טא.ר 5'מ קאפ.ל.עקב הורוויץ הירש צכ' כ'מ יוקף הק' נרו. יחיאל ברוך,ב'מ,ן נרו גיוך כים רוי א'נרא: משה בים ליב אר.ההק'

 פרעטסלא רגליל סגולה יח.די המנהיג.' ה.ה .שראל שבפי ראשי יחרבהתאסף
 וסדות מעשיו וכשרון תט.טות מפעלות שראו באשר כאחר כלםענו

 fiDN1 טשפפ ואוהב ככשרות טתנהג לאשר נר'ו יפ'ת מוהר"ר היה הרג שלתרומיות
 שנים ששה על עור מעץ הנו, בכחב טחו.קים הטה בכן כספורשיס, בצעושוגג
 ולעת טוע,לי' היותר המכואיים הא,פמ' בכל ותעצומות שאת ביתר רבנותהשמר
 כאריכות: יוכתב הצורך)
 מה חתמנו ולרא" תעח'ל. תשר' "ב ו' יום גדולה ובכנם.ה בכנופיה נעשה.,

 יערטלב. קיק חו'פ אשכנזי 'עקב הק' לפמנו.שנעשה
.

 טהימנא ולרסני ועוז תוקף חווק ול.תר דל.פא: טבר.סק נענוש כמם,ן ונאו,
 מקראקא'(. סג'ל ליב ,הודא כ'ץ. פררכי כים 'וסף נאו' החתום. על. כעצמ.נובאנו
 בטומר חרם טשעכרש.ן. ישראל בטו'ה יהישע רליפא. טבריפק העשיליהישע
 החתום על גאנו אנחנו גם : מיערסלב סגל מיכל יה,אל טבעל~א. ליב אריה ג'ל.מחתיה

 יצ'ו. הגדול בהרב ירל יהורא"
 : טלזענםק זצ'ל וואלף שמעון ב.מ הק'שמואל

 שטורא השיב הנ'ל ח'ה והרב בקהלתם. דר שאינו סחפת דקהלתם ום'ץ,ן אנגד המופלג המאריג הרב ככור את פרעטטלא רקיק A'fi]D' אלופי' שתכשבדבר
 לככיד הכרייה פסקנו בכן עליו, ררכם חעבר' ושארי חובות ט*י ראשועולהן,על
 ד"א. שיציית י(,
!), izien 9411 Laneut, 
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lana~e !ש 

~upt 
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427 שיפרתקע

 קצינ' סוויב,ם אם 'אשתו בלא אף כ"כ עם בקקיפ לזור שירצה באם המל ה.ההרב
 "רנה הויאיוודיי( הגדול האדון ומן p1w~lli מס,מיק כתב להשיג פוטסלא ק'קמנה'ג'
 לו 'אזנה שלא ושאנן השקט פרמטלא בק"ק שישב מועיל היותר באיפן הנראר!(,ומן
 רירהו *; רהרב פמייא וכל בעולם, )ברי' בע.ח טשום וטררות צרורות  נזקשום
 וטסוים נאטן שליש ביר יחירי' A'nlD" בח.' שט.ח ישלשו זח ועל פ"א ער לשלםהרר
 ובשירור הנ.ל, בל על הווער בטקום פה חסורה בשביעה ויחירי'  הטנהעים ישבעווגם
 שלא יבאפ לפץ. חם.ח תשרי ער שלו הרבנות טשך 'הי' הג'ל בצק הו.יהרב
 שום בלי רוקא בטיוטנ'ם לטלק הנ.ל הטנהיגי' מחויבים אז הנ"ל בק'ק לרריירצח
 ויבחנו יצ'ו הקהלה מנהיגי גח.י בחב פוצא ליר פו' זחוג" אלפיפ ארבעה סךרחו.'
 בגל הנ.ל ק'ק טנהיג' אליפ', 'קיטו לא ואם פו' וווב" ר.א מך הקרן עלקבלה

 פרעמסל' בהגליל לוור 6 ורשות הנ"ל בק'ק עטהס לרוד ה"ה הרג טחויב אינואוי
aw1אליו 'צרף רק בקהלה ישב באלו ועזו תוקף בכל שלו רבנית כבחר ישטש 

 w~w הנ'ל ק'ק טנהיגי להוריע התובע טחו,ב דהיינו הקהלה, טנח'גי איזהלסשפפ.ם
 שביר זפסק'ם הקודמים הכתבים וכל הוקא. שלו וב'ר דהגליל הרב לפס וו'רלו

 אחר יוקמו כשלא וגנירתם בתוקפם הם הנ'ל ק.ק מנהיגי כח"י המל שט.חמיציא
 שיעי שום נל' זתעצוטות עיר ובכל לתפסר'ג טאתע יצא הנ'ל כל : הנ'למשחים

 ~mpvn: הזצאימ ובתשלוט. דהוכל

 בנוער יצ'ו דר.א הנאומם הטאוה'ג כצירוף טנה'ג'ם קצ'נ.ם רוזנים האלזם.םט.ד
 טקראקא כהנא אברהם הק' יערסלכ. פק'ק תעח'ל חשון ב' ה' .ום הים קדש..

 בק'ק החונה ליב 'הזרא הק' הכהן. נפחל' 'צ'ו,(: והגליל לבוב טקיקמבורר
 יצ.ו.קראקא

 אפטא'(: חי.ק מלובלין מאיר הצער 'צ'ו: והגליל פוזזן בק'ק החו' 'עקבהק'
 נאום טרניגראד: בקק החיי אשיק 'צחק הק' הלט': טג' מרגליות שמואלהצעיר

apy~יצ'ו,(. דד'א פיה טואלקת' אברהם 
 : מקיאקא 'אליש שטעון הק' מקראקא,(. הלוי שלו' במוהר"ר משהנאו'

 שמענו מק' מלובלין. א.סרלש ר' הק' אביהם נאי' מפזונן. .מיי כהגאון pnufהצעיר
 מג'ל וזאלף ואב נאו' טאוכמראי(. נסוהרר'ט אברהם הצעיר מלובלין. נוח' 'וסףבר'

 Woiev~oda-Sta~thalter. שן .Polen KOnigr. ehemי(
 Nared,ו(
 66. י 4,,(
 91. 1 שטי(
 . קמ.ה. סי' כשגנה קויה ואח'(

 1". ע' זלךז 141 ש Vrhad~ches קויפסאנן הח' של בה' פש'כ השה'(
 29 י בקית כנחב' דחה'(
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ן,ן, פר"מאנןאחר,8ק4
 קרעטניצער ה.רש צבי טקאל'ש!(. בהגטע'ו אשיק המכו' !יצחק ממארחי(.לנלא
 : "( טרישא האכ.ר משה בם' שלטה טטרנ.גיאד. במוהרר'ש שלטה חעלמא.סג,.
 הנוכרים אופנים עם'י בפרעמסלא לכור לעצטו הברירה לקח פ..בל מו'ה היההרב

 חתמנו: ולראי' הינוק.נמיר
 הכהן: נפתל' והגליל. לבוב מקיק טבורר כהנא אברהםהק'

 טלובלין: מאיר הק' יצ'ו. והגליל פוונן בקיק החז' 'עקבהק'ן
 פארניגיאד: בקיק חו' א.יזק הק' מרגליוח.שטואל"

 פרעטסלא. דקדק למנהיגיהתראה
 נאסר ושם יצע רריא השמם הסאה'ג נציחף עז ד.א מרווני לבינםשביני,,ן הפסק אזרוח על בהם סתרה הנני 'צ'ו. פרעטסלא קיק פנה'גי , האלופ,'לכיהוי
 טתרה הננ' בכן שם. הטבואוים באופנ.' וקהלתם ברבנות להחו.ק ג'רישהברירה

 ולהחזיק לקהלחם ל'סע וטזוטן טוכן הנס ואני שם. הנזכרים האופנים שיקייטובהם
 כיר בזה. זרי כפולות בהתראות להאריך ל' ומה שכירי, הפסיד כפי הנץברבנות
 יצת: והגליל פ' החבק'ק יפייח יחוק.' הצעיר תעחיל. טרחשון ייר ג' יום.,

1[ הנ'ל יום חתטנו ולראי' הנ'ל טנה'גי' האלופי' ליר. טסר)ו זו החיאהמ,כנ.ת
1'PtP יצ.1: לגוב וגליל ודיא שמש אברהם ונאו' מבראר. דפהוו,ע שמש 
 יערסלב. בוועד ד.א רבני טהמה.ג אחרוןסמק

 האלופים מכנור שבירו הפיד מהמת פרעטסלא יק.ק 1.ח'רים האלומ'ם אתן, 'צץ והגליל פרעססלא דק.ק ור'ט אב'ר 'פית סוהרר.' המה.ג הרב נבור שתבעע.ד
 תעחי'ח חשון בי ה. ג'ום ונחתם הנכתב יצ.ו דד'א הגאונים בצירוף קציניםרוונ.ם
 להשתמש אצלם להיות הנ.ל ה.ה הרב כבזר ביד שהכרירח באריכות נאטרושש
 הטבוארים באופסם לפ.ק תפ-ה עד.תשרי והגליל הניל p'p1 הרבנות דמזקראבכסא
 נשפת וגזמו שם הפבוארים הנ.ל האופנים לקוים רצו ולא מרכו והם באריכותישטה

 שחיט אך הד.ן. נמרח אחריהם מפלשים התנו עמהם יהושפפ לעמק קירר רצההניל הזה שהרב באם וודאי הנ.ל ה.ה הרב על דרכם העכרת ושארי פ.הם והמע"תיתל
 מעמ.פ טכסה הרין עטור על אותם למתוח רצה ולא נקיפ לשלמא )פשיה.ה,א

 כתוקפו הוא חנ.ל היה הרב שביר הנ,ל שהפסק מאחנו יצא אשר זאת בכןנכונ.ם.
 wenwnS לפנינו הברירה לעצטו בחר הנ.ל ה.ה והרב ארצה דבר יפול לבלוגבורתו
 ה.ה הרב וח'י בכיי רוקא אם כי הנ.ל בנ.דון טחילח א'וה להם שמ"ע בשלםברוה שום או עדים או ער שום יועיל ולא שם הטבוארים באופנים הנ.י. הרגנותבכער

 []1. ;' ב' שנה גנודיס דאהי(
 קג"ב, ס" גשגכה קר,ה וכשיה2ןו

. .91. ע' לעו בה' עמ' סשה ה.י איות,('על
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חפbiei 4~-.תקע
 שנקרו פועמסלא דקיק טב'ר בידו יש נאשר רמקנא סופר כח.' ומקויםחנ.ל

 . כניל.ברבים

 הפם'ו ונגר ה"ה הרב נגר הררך את הניל 1'ח'רים האלום'ם שיעכירו באםוטעתה
 עיי בעולם טרדה בשום להטרירו או בעש,ג בתחבולות להתהפךשכ'וו,

 לשוא ישא אשר ום'ץ רב וכל ושמתות. החרטות גטצורת נלכדים 'ה'1 'ר.ההשררה
 הרג 'לכבור לגרום צודקת לא פעולה איזה שיעשה או המל ביבנות להחו.קנפשו
 ט,חרפ הרי המל הרבצת נענ'נ' צרורות נזק חצי אף כגור פח.תות איזה הנ"לה.ה

 נרו טומחה הרופא הנגיר שב.ר מסון וחוב ושט'ח והויקית הוצאות וכלכטוהם
 שלא זולת 'ביקש. הנ'ל היה הרב מ,ו הבל המל מוהרר'פ הפאה-ג הרבושביד
 לישיבת הן שבקרושה דבר לשים הנ'ל ק-ק ויהירים טנה.ג.ם יצורפו ולא,קובלו
 גשום הוגנתם על לעטור להם חלילה יגלל סבני א' ושום לשטמת והןארצות
 לא ג.כ המל ה'ה הרב כבור שניד חטורות בשבועות התקשרות מ' וגם בעולםענק
 הקורמם התקשיות עב.פ ה:מים,ס. טעט'ם טחמת בעת עמהם לשפומ הניל רטברצה
 שלא טה מחמת כחם יוגרע ולא וחוקתם בתוקפם הם הנ'ל טוהרר'ם היכ שכירופסק"
 ppn'w יצ'ו דד'א הכנפר על ג~ירת'מ תוקף וגם כעח. עטהם לשפוט הרברצה
 כוה הגדול ביר ומעשה העם.ם לכל גליי ש.הא כדי 'צ.ו ר'א בפנקס הנילהפסק
 ,עינ' לכל עינ.ם לכסות לרורות למשטרת ש.היי כרי ל" א"תקלא

~tvDIWn 
 ורשות

 וע,1 חולף בכל 1.קוים כנסיות בת' בכל המל הפסק להכוין דנ'ל ה.ה חיבכיר
 וכל הקורט.ם נהפטק" דטבוארים ו( ש"ע וילת לפריש עצום ובקנס ושטתוחוחרמות
 גזירותינו, תוקף הטנהיגים נצ.רוף ופלך ופלך וע.י עיר שנכל הטופליכםהרכלם
 הנ'ל ח"ה הרב של צדקו ליטא שיעטרו הנ'ל, דהגליל ויח.ו.ם קהלוח כלוביחור
 זה לכחו חס,הרי' הבחב" %ל נגרו, עולם של סלכן הטלך הררך עור שיעגירובאם
 ועוז. תוקף נכל הקוים ufaQ, בו שאין הנשגר נחרם ובטילים יוחשב לטגיסו(הנל
 הניל. בנידון טלא משלחן ונבחרו לטשפפ כסאות היושבים הרבנים המאה"צכיר

 יצח: .ערסלב פק.ק קוש נוועד תעח.ל חשון כ' יום.ביהיום

 הכהן. נפתל' יצ'ו: והגליל לנ"ב טקיק מבירו מקיאקא כהנא אביהםהק'
 יצב; והגלל פוןנן בק.ק החו' הק'.'עקנ וגליל: קראקא בק.ק חו' 4ב 'הוראהק'

 חעלם: סגל'ל סרגליות שטואל הק' אפטא: p'p חו' סלונל,ן סטירהק'
 טארניגראי. כק'ק חו' א"וק יצחק,

 החחו' על כאת' החום ולחוק Nnas לאפושי דורתי נעל הוא הטאה'ג שהרבאף
ג'ו

~wtOW 
 : יצ'ו והגליל קרעסמץ בקיק הח', פלארטר אקי

 שנשיו. שאד ,ולת שסיס דיני לפיי(
 ! . סרים. למגלח'(
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 פריטאקאהון430

 לרף יובא הצל ,שהפסק 'צ.1 ארצות טנהיגי קציני' רוזנים בח'י כחב צ,חיעקל
 קיק דמחא ספרא .וסף הק' חתטתי ולראיה כנ"ל. לוף הובא בחוקפו.שהוא

 יצ.ו: ודר'אלובלין
 .. יצרה ארצות טפנקטהעתק

 רו'ד לו ש.ש יאסר והאג'ר לאכ'ר שי סלהחז.קו האב.ר את 'נחו שהקהלבאם
 יחד להתו,ער ולא כעולם עמן כעזם אחר רב לקבל להקתל אמור או דקהל, נגד1.

 הקהל ובין האביר בין תחלה ההר יקוב שהדין ער אחר רב קבלות בעניןלמקח.1
 לשת, טוחרמיי יה.ו או. לפשפפ קרם אחר רב ו,קכלו 'ג'ו הקהל יעברו ובאםיצה.

 ררבנן ושמתא נדוי עליו 'חול אז אמורה, קבלה ע"פ אליהם ,הרב ,בא ואם עולטזי.
 יציו: ודר'א לובלין ק.ק ומתא ספיא יוסף,הק' יצ'ו. רריא הארצות פנקס סגוף הועתק בפנקטאו'. הכחוגים העונשים וכלן,
 יא.ר. נרו שטואל מוהר"ר הטו' ח-ה חביב. ומחיי ש.כ אהז'שלו'
 לבל הסכווני' דברים קצרה בלשון זאתפוט יתר ושפת בג'ומי' אאי'ך לאן,

 בטצורת טעכ.ת שנלכד צר לי צר עולם. sw מלכו המלך מררך ושטאל ימיןלגמות
 העתקות מישרים תחזנה הבדולח כעס ועיניו סלאו. יריים חטה כל. בליעלאני'

טוי
 עפ"י btan~ln ושחתוי החרטות ברשתות 'לנד שלא וישטר המטע.ל הפסקים

 בטערכת תצלח לא ה.א נ, יח.אלש ר' משה הטפורסם יפחהו ואל וחרושיהאמת
 השפל' הרב ה'ה atw הרגמם שגי על n1Dfi' תאופין וכטה והשמי.ט.םה~ה,ים

 ליררו !באת' הנ.ל הפטק'ם כפ' להתנהג על' הסומל אעשה אס לאו ואםה"ל הפסק" של 'ו'ר של קוצו אף לשנות הוא חולין וחלילה ונוכחת כל את מעכ'תלי,' לכתו' הגמיחו סעכ'ח, לרי.מ הוריעו שלא חיים טוהריר הרב וכבור לבוב רקיקר'ק
 על לנרוח שרשאי תיח כבור בהלכות המבואר עימו בין לזכרון כמו לפוטפוחלהוות
 וו'שנ,ע מסיטויק כתב להש.ג סחויבין שהם בפסי' טבואר כי מתירא איניחיית' הקרחי של וג.וום.י השררות א.טות וטחטח בפומבי. ברנים נכרז העבר שכ"כיגירט כי'ב וצר.ק נק' נפש להחפש שרוצים n'DID ואסור כולל באסור וטכ'שכנווו,
 הנראד. ומן יריה חוואעוי' נסןו[

 צמרות בהט לקנות שלכשר ממונו יפזר שלא כראשו עיג'ו החנםאלא
 ממריצ.ם אלפ.ם כ'ב לטך עולה ורויתם קין הדוב מ קלה nvp %"כזרות
 יה"רר כ' הפסקים פכל שהוא כל זיו יזיז שלא אנחנו אחים אנש.ם., הלאבו,ן פתרה הנני ע"ב פולש. וגופי בנתב 'רא' אשר חס1ר1ת נשבוע.חעקצים
 כתבי' איה להם יש ואם אמת. אנשי של וימבע.ברוק ולבשת ללעג ויה"באחרונה
 "מיה DA וויא' אמת, ארגי על ט,ומרימ ואטומ' כג'פ דכריפ שהם ויראהנקפמק.ם ה'פ.י כ"ת 1,וקיק מטש וח,י בכיי א'ל עדים שום יועיל שלא כ"ת יקרא הלאנגך'
 וחבחירה גי וישרים נכוח.' רבי,פ אליו 'כתוב נרוו( טופחה תרופא nSwnהלכם

 .8ע, ,1898 ן561 ,1905 .ןXX, Rerue 856 282י(-יאה
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 דבר, ויראה פא'פ 'חר נתראה בו יש קונו רעת ואם כתוב. בחתם יי"1י!,רת)

 שבועה העברת על הענ.ן בזה טחוררת תשובה דבה הכנה עינתי ונכר וצוק אמת:
 יפת חזק.' הצער ש.ב כ.ד עילם. לדורות למשטרת יחי לטען כרסום ~ולהעלותם; ,.
 יצ'ו: והגליל פ'p~pirrn ,, י,,,י ,,

 טג'ל שלטה אהרן'במ' ונ' יוסף כהר"ר ה.רש צביכ' הנעלה כא ח,ם ניוומבפונו,:יג
 טוהר טיר האבין 11 פראה כתבמת וטל ן( כעאלט'ע ברע לפנינווהגיוו 14%נ;

.
 ,;צש,

 חלילה כותל והשיב טיהרי'פ ה'ה הרב טן לבוב טק'ק שמואל מיהר'ר להרס גתעוין
 צו אר"ן נים, טענש סיידר רער בין פאן וואש מיהרם ה'ה הים 'י'עה סי' לו.יי'ל,,

 ט'ם ,עהן שאל מ.ך ווער רק הניל מהורר'פ הרב יריעת בלתי פרעטטלא לקיק פארן ,י ,.
 יצא יערסלב קיק חרפ אשנמ. 'עקב הק' יצ'ו. ומ.ץ אב-ר המאה'ג הרבש, כצירוף טתא ריינ' כ'ד הצדריס. בפס שלא ובהלכה כות הוגבה הנ"ל כל עכ'ל: אים ,.

 'ערסלב: רק.ק ספרא טררכ' הק' ונאו' טיערסלב. מרדכ'ונאו'

 שמואל ס' המו' היה הרי טהצנתו W~p ורע לתבונתו. חקר אין ולשיתו. יטישלו'ס
 סלאמס רק.ק ום'ץ אכ'ד 'צ'ו;,ע;

 הטופלג הטאה,נ הרב טעמת על קיבל והיום טק'ר. תועק ,PR, טעיר, שאון קולהנה
 העגרת גורל שר יצ.ו והגליל פרעטפלא דקיק אב.ד '8.ת מוהר"ר ע.ה נ"י-

 להלכרכמצורות א'ע פרעטסלאשהטצ,א רק'ק פהרבנות עולם של טלכו המלך ררךי"
 העתקות טישרים יחוו עימו כאשר תעח.ל pwn כ'ב' ,41, כיום והנחתם חנכתכ יצ.1 רר'א הרבנים המאה'ג כפסק הטבואר" והשמחותהחרטות1

 סגי
 התראות עפ הפטקי'

 בכל לרציף כישראל כזאת נראה ולא נשסע לא כ' ואת על שמים teiwדטע'ל, )ן
 אור'ין ובר אבהן בר נגר וביחור כוה ערול בא'טור vwen תאות נולסוס אחוכה

 מוהרי.ח השלם החכם הקצין הנמר נס כאן. יש וזקנה חכמה אשר Wpt1'1 והמים ,י
 ההוא. כפסע כטבואר שבידו השפרות כפ' טעותה פ דינים ייני מעורר נרורופא
 חלול כמקום ויושר אטת בדבר היא רבה כ' זעקתם םשמ~ע אונו לאפום יוכלומי

 בפיק המפורשים העונשים בטצורות שנלכד דתו אחת גבן כטפורטם הגדולהשם*
 מכל דהו כל שינוי לשמת רבנן טלכי המלך אחר יבוא וסי הנ"ל רבנ.םחטאה-ג
 א;ע וטצאת' ~כות. לכף לוונו 'וגל ומ'  העונשים וחוטר נאמת הנאמריםהרירים
 אם כ' הנ"ל וגו'רתס חכט'ם דבר. על כטוטף וא'נ' טא'סויא לאפרוש' ברברמחויב
 הרופא הקצץ ולהנדיר 'פת מוהדר" ה.ה להרב ורשות  ושר. ותקף נכל דנר'ר,מלחוק
 שככל כנסיות בת' ככל החרם ולפרטם הנ'ל כפס,ר הכתוב טשפפ ככל לעשותהמל

nlwlen.  העונשיו גל 'חולו ומעבם המוחה ועל כסותם ושליחם עצטם ע" אף יצת ר.א
 ומטח התקיפת 1.ר ותעצומות ועוז כח אומץ כתוקף וגוירת' ההוא בפט'ד הכהוב,םי

- - - - - ..

 שם. משא עש לא אס נשנש צחת גתוי
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 פייימאנןאשי, ,,פפ4
 עיניו והחכם הנ"ל. כל על להגהירו יצ'ו רריא, הרבני' והמאה'ג יצ'ו וריאמושים
 ולהרחיק האטת לאהבת כיר תצלח. לא ה.א כי טראש.תו אחרית,רבר ונכיןבראשו
 פיה הר,עי' אגיר והקצין הנמר כיר m)wS. וחלילה טורף ואיסיר כוללאיסוי,

 יצ'ו. לובלין פק.ק תעה'ל שם אדר יו.י זל יום 'צ,ו:רדיא
 יצ'יי(. רר'א פ'ה זצ.ל א'טרל ישראל ם, הגרול הרב בלא'א הק' אברהםנאו,

 יצע. הנ'ל הגליל רקהלות  המופלגיפ רוכנים וגראשם "  סאמכרציונע דא,ק*םסגולה ו'ח'רי פנהיג" האלופ" עם הנ.ל דהגליל סגולה 'ח'ר' טנהיג'בצרוף* פיעטסלא רגל.ל הקהלות טנה.גי' ראש.י האלופ.י ה.ה לחרא ישנאעילותיכם
 טהוקיפ כראי ותיקני כח אמיצי הפסקים תוקף את טפח גירעון לא אשר ורעטה

 דר"א הרבנים הגאונים סהמאה'ג יצה והגליל דקק'ם אכ"ר  מוהררי"ם ה"השביהוהרב
 לנגדכם כאשר הנ.ל רקיק הרבנות בנדון העבר חשון ך' כ' יום ונחתם לנכתםיצ'ו

 אשר בטע'ל שהועתקו ה.ה הרב של הוכ.ות סגוף והתראות ההעתקות"שיעועפעפי
 לשנות לכלת' אש בגהל' טהסאהיג ההיא בפם'ר שתוחרז יצת ד.א רוזני שלמושל, וממח התקופה 1.ר כח אוטץ בתוקף גורתי תוקף בכן אוניו. שת' חצילנה השוסעכל
 לכל נעורתו ותעמדו ארצה דבר 'פול לגל יסר של בקוצו אפילו ההוא הפס"דסכל
 שבפרת פה אלא בכלל ואין כיס, חסיין שיש במקים מורו והכותב שיצטרךטס
 שראינו שבירו הכתכים כפי הנ.ל ה'ה הרג כביד של 'כרסו וטרחם  נבר ,אשר

 כלפורש ובטמונכם בגופכם גררתו לעטיר א.ע התחייבתם כאשר במע.לשהועגלו
 על ושמחות, חרמות בעונשים יצ'ו דרזא רבנים המאה.ג מן ההוא. הסם*ד יבר'טכל ושטאי ימין  לטור וחלילה לפניכם אשר תבין ובין לעצמיכם, חחושו ע'כבאריכות.

 בסטורות תלכדו לבל ההוא בפם'ר המפורשים אופנים פרם. מצל אחת העוברכל
 הטאה'ג הרב של והו,קות הוצאות ותשלימי היוב' כל לשלם תחחם ותנגסוהעונש.ם
 יצת: דר.א פיח זצ.ל איסרל ישראל טיהר'ר הג' בהרכ הק' אירחה'ן לובלין: לפק.ק תע'ח שני ארר י' א' ים'ן, ,צנו: ד"א דרווני פ'ה הרוע.י אביר והקצ.ן שגידכ-ר,, ורכושכם. אתכם ימצא הטצא אשר ככ'ם אתכם ולעקל ,1uy ר'א PP'n ).פ,יהניל

 הקהלות טנה.גי ראש. האלום'ם רבים, בת לשערי וכרביבים כטל וכיםשלומים
 יח.רי' ושארי וסאטכרציונע יגליל סנהיג' כציריף יצ'ו פרעטסלאדגליל

 ויאה הועד, יאש בתוי ת".נ( טעסניץ אליעם ומשק עמס השא בשנת הטסכיס י(,, ואלופ" '( הד, כמיץ בהעתקה כמבואר הנ.ל טוהרר.ם'ח ה.ח הרב וכתכו'ש~להפסקים תקף כל את הרואות ע.ניכם הנ'ל: דגליל מופלג.ם הרבנ.ם ובראשם הגלי1טנדל4
 הדדים 1(ו, א'. סי, לשגגהקייה

 גגליי
:Sambor .  "רסוק. ,(.,
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5~4 שוכר,הקע

 הג'ל חיה הרב של וככיר- בהשטות ופגעו לזאת, לבם שחו לא פרעממלא קיקטנה'ג'
 ציר sw קוצו אף שהוא כל ויו לוס לכם שחלשה אתכם ולנרו להנהיר באנובבן

 יצ.1 רר.א הרבניי בפסק.ם:של-הגאונים י( בנ.ח הטבואר.ם ושמתות החרסותסלקתם
 אשר הטהרות אחר D"p1 ואנתם ח.ו ושמשת רווומו' נגחלת יטו פן לשנותוחלילה
 הדבר בשר כ' והזיקות והוצאו' העינש.ם כל .בוקש מ.רכם פן כי אתכם סוהיר.םאנו
 יערסלו. לפק'ק תע,ח יאשון אדל גי ה' .ום החתום על הבאש כ'ר לעשותו.ונטן
 חו' טוהדר'א בחרה'ג ישראל- הצעיר ונאוי יערסלב.. פק'ק חו' יעקכ.אשכנזיהק'
 טג.ל: מאיר ב.מ קאפיל יעקב ונאו' פרשעוורסק: בק'ק ..
 לפני לרזן יצת ש-מואל מוהר'ר ה'ה הרב נגר א.ע טתרצה שאני וצוק אטתהן

 לבוב ומ,ץ.בקיק אביר הירש צבי מוהר.ר הר" ה'ה הטופליהם הרבניםהגאוני'
 ה.ה והרב ואלקיו"(. ,p'p ור'ם אכ'ר אברהם טוהר'ר ה.ה והרבוהגליל.יצ.ו!(.

 גן טפ'הם יצא כאשי תורה, דין עפיי ייונו והם טיססיניץ. דקיק אביר יוסףמוהריר
 מוהריר היה הרב ,קח אשר ההכנסות וכינ.~כל וכיני טוכ,1. עיפ יהיה 1fi11Wfilיקום,

 עד הטשפנו יאוחר לא ועכ.פ בינינו, ההר את הרן שיו"כ ער מונת 'היהשמואל
 ובאם הדין, משורת לפנ.ם ששח אני זאת ואלקיוו', בקיק חעה'ל הסמוך אפרריח
 המבוארים החומוות "כל יצ'ו הרננים טהמאה'ג שביר' הפטלים יפ' עמו. אתנהגלאו,
 לפיק. תע'ח ניסן "ג ה' יום היום רשיג. ב4.מ בת'ך ~hWp1 הניל כל לשנוא. וחלילהואמה

 יצגה והגולל פי החבן'ק יפ.ת חוקיההצעיר
 הרבנש עור לפניהם אציע הגיל, צעד טטיבי. nwSw הטתנגריט בשני היא מעפואם
 מלובלין. ה.ה הרב מפארני. חרב ספ'נטשיף. הרב יצ'ו. 41גליל קקראקא היה הרבאלו.
 הרב מרובשוב. הרב מליטקא. הרב טכעלוא. הרב טכראר. הרב מרישא.. ה.ההרב

 ,כלם, ארבעה או מאלו שר.שמם 'בורר גורל ועפ" טואטוטש. הרכמשעברשין.
evלאהבת רק דתות נגלי לחפש פנא' שום לי אן כי לנ,כ, דק,ק הזה הרב כנוד 

 אל. בעדת נצב ואלקים דוקא, תורה ודין וצדק הטשפטהאמת
 'צ'ט .והגליל פ' החוכק'ק 'פזת 'חוקיההצעיר

 חע'ח עיפ 1' 'ום היום שטואל מוהר'ר ה.ה הרב ליד "6רח' 11 התראהטתבנית
 תעח'ל המטוך א"ר ר'ח קודם שמואל, טוהר.ר ה.ה הרב והשיבלפיק. .-

 בנדון הן משפפ.נו יהיה ימ' מי לפנ' מוהררייפ ה'ה לחרב ולהור.ע להשיב.אראה
 על כאת' טהיטנא ולראיה הניל. סוהרר'פ מהרב לי שה.ה טטיני גנרון והןבריוני

 הנ.ל: יום היםהחהום
 'צ.1: פ' רגליל וספרא ריינא ה.ה וצ'ל nwe טוהריר המנוח בלא'א יעקב הק''

 וזרנוק. גמייי(
 חן,א, סי' שם אנשי דאה,(
: ט"ו. סי, נשגבה קייה השיח4(
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 פר'ימאנןאהון ן4"4

 ראשי' אטונ'ם, שעמר' תחכטונ" בשבת הנושנים הלשמט אהו' הלולים,קיש פי' טגורל,ם, כנטיעים מנעוריהם טשכיל,ם, הם מדע בבל הטסובל'ם, "א6פי'אל
 יצ'ו: פרעטמלא ק'קומנהיגי

-. 
 יצ'ו: טלאממא דקיק ור"מ אכר שטחול טוהר'ר היהכצירוף

 הטאור הרב כנוד 'ללח וקול צעקת בנדון בס.4ן להתאפק יוכל וסי כח יעצורמ'
 רר'א ום'צ רבנים המאחיג מפי שה.הרץ הפס.ר שלו, ,התלבטות והתחבטות והטריותז הפרחות כל שאחר 'צ'1, והגליל דקהלתכם ור"מ אביד שיביל ט' הפופל'הגרל

 אינם ההוא, בפטר המפורשים ושמתות החרפות כל ואחר העכר. דיערסלבבוועד
 ד'וי' לתאי וטשום כמי'ב, כישראל רגרול כיקרא חש.ם 'ואינכם לקיים כ"תמשג'קים

 ועשו כראווה שהיו דיא מרוזני לכם הזאת הטובה )עשתה אמת והן יעשהי ל4וכן
 טהיר'פ המאה'ג הרב שכבור כחב שם רקהלת' להמשולחין ונתנו הוין טשורתלפנים
 רבנים "nWD או שלשה QnD 'בחרו ובית רבנ'ס, וכטח *מה ר41'טה על'ישום

 ום'והד מוכשר מקום לאיזה הוצאח'כם על אותם יאספו וכ'ת בעינ.הם,שיוכלרו
 רב ונטן ארכא לכ'ת שניחן נ'ת רום קם חסד להגיל עור והוסיפו הם,שישעטו

 דין להרוץ כהיום לו להורקק פהראוי והי' נתקים לא זה וגם העבר. מנחם ריחעד
nwpnבחרטות כ.ת שנכשלתם ובפרי יצץ דר'א רהטאהיג הפם'ר קייטתם לא אשר 
 אף מעשה בשעת גם לה~ה'ר חנם חסו להתנהג ריכנו זה אטנם ההם.ושטחות
 הבע.ל ר'ה קודם ער יאוחר לא עכ.פ ארכא הדין- סש~ית ולפן" לפני עורלכ'ת, נותנים והננו הד.ן, משורת ולפנים לפני עור חסרינו ויה המעשה קורםשהייני
 לחרב חלילה וכבז' כינ' ועכ.פ ואטתלא' *יפ שום בל' תיכף ליים כ.תמהחיכים
 יעשו לא ח'1 כאם ומכ'ש בקחלחכם. רגנוח לנהוג סלאניםא דק'ק אכירסהרר,ש

 הדין ש.והרץ או הבע'ל ריח קורפ עד מהיום עכ"פ פהרר'ם שלכם האנער *םכ'ת
 הכנסות ולכל כבוד ההלוקות לכל בתקפו שלו והרכנות חוכו להוציא בעש'ג ן,אפי, טגעת ש.דו פקום עד לקראתכם לצאת סהרר'פ הסאה'ג להרב רשות אוי תקימוולא

 דקהלתכם הדכעת אסור ששאל ס' ולהרכ ענין. ובגל זופה.4כלהגליל filpD1הדנ~'
.

6סי
 ומחו.ב

 ת"כ*
 סווהר טהרר'ש הסאה'ג הרב וככור טקהלהבם לעקור וסיר

~g1'tbהניל מהרר*ש הרכ מחוייב אזי כנק הרל קיק מנהיגי קציני יקיימו לא באם 
 נואש, מהרר'ש הרכ יאסר וחלילה ח'1 ובאם לגסר' משם ולפנות הנזל מקיקלעקוץ
 בקול חרם עליו ויוכרז כבוד לו נחלוק לא כוה השם חלול שבעקום נאטנה י4עאוי
 ה'ה כהרג אנחנו נטוח" אטנמ 1.גט~י. יזיל ועונשו פירושו זקרך הגלילות 4כלרם

 ארצהי רכר ים.לו לבל גוירת'נו כתוקף טאר שיוהרו שנית ט,"יייי אנחנודק'קן,חנ.ל ובטנתם" לכטי'ב. כראוי אש כגחלי אלה בדברינו וסהר כבורו עלן שיחוספהור4'ש
 לענטשנא. p'p פח לפיק תעהי'ת טנחם ויך ר' טם היום ריא. רוונ'ן בעסקי פה הנוערים 'צ.ו ד-א A'nlD' רוזנים הקצינ.' א6פי' כגד ינעם.ולשוקע"

 דריא פ'ה מלוגלין 1,ל איסרל ישראל טוהר'ר הרבה'ג בלא'א הק' אברהםנא'
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435 שומרתקע

 נאוי- נוחש!(. ייסף לל שטוון נא' טפו,נ~י(: ,חיאל מט שדגש אווי נאו'יצ'1.

 טלובלין: יצ'ו סא.ר סוהו.ו בהסאה'ג העשיל יהושעהצשר
 סט.קטין: ו'ל וואל' בגיטין בסוהר'ר יצחקהקפן

 מקהלתינו ,שי' מי התורני האלוף לקדטנא אחא הוינא כחרא י.נא נ' תלתאבמותב
 טחמת פועמסלא בק"ק גיועו.ן וענין מ.ר יו,ל בעאל'ויע בת'ע לפנ.נווהגיר

 שנבחרו הקאממרון האדונים לפנ' להגליל גוועו.ן תיבע האכין סאטבדציונעאנש'
 אונו מען האם הג' אנשי ובין ט' אנשי בין שהיה הפסק ואחר וו,שנע. סטימיק'

 האפ עטה קאטסוינ שני היו DW1 חראנוי פ' האדון לניח גירופ.ן ווירר הגלילאנשי

 ר' ttD~P'A ומר ת'בף הנ"ל הסנהיג.' זעמן אוו אר.ין, ויא דוף ג'רעט הנ"להארון

 הלל הפקטור וגם סנט ר. טסה ר' וכמואל זרי שאשש, וואלף זרי דניכרמשה
 טחלקת האבין פ' אנש. דיא וואש גיא, צו ג'רעט קאמ'סר בורזינסק. פ' האדוןהאט
 רק קהלה רער אין ניט וימצם הניל ה"ה הרב וויל רעם א'כער א.ו Wwn הגלילעם

 אוו פארין, אפן ווא ולין ווא טשפפ א.ין האכין גיא זוען הנדיש ספן ר.שא.בק"ק

 ווייל חרוב רריבר אויך וענין ט'ר הנ.ל טשה וא' וואלף ר' ג.וועוין טשיכהאכין
 הגליל. לאנש. ואלם איר או להאדוג'ם כעשין מיר אונ' נים אונו בייא איי רבדער

 א.ך האב אוו כקהלה'נו. ויצ.ן ואל וואש רכ אנרערן א"ק נעמ.ן או.ף ואל מעןואג.ן
 ז"א האבין במניו, שלא פסק אין עטץ פסקת וו'א הנ"ל לאדינ.' ג.וועויןטשיכ
 פ' אנשי אז פונקטין ד.א אין ג'שריבן אי.ן -האב.ן אונ' גיממין אן דבייםמ.ינע

 גיועהן' איך האב זה אחר קומין, ואל ער אז מוהררי'פ לחרב ויין טוריע ואליןוהגל.ל

 הנ'ל ה'ק מארין מם וזעם הנ.ל הרב וזען ותשנע לודאם "ap אוש אנוורסאל,(איין

 הגליל וטנהיג סנה'ג כל על טארק מאח D1p1 ויין טצרף נ.ט אים גליל ראשואל
 tWS בשינוי אך כנ"ל ואנרשלר טשה ב.מ הירש טוהר.ל הע"ד שוב עכ"ל.יצק
.nypלפ'ק. חעויי'ן איר כיד ר' יו' הצדדים. בפג. שלא וכהלכה כרת הוגנה הנ.ל כל 

 טו,שא. דוו כ"ט גרשק דק' ונאו' מג'ל. דוד ב"מ ל.פמן אליעזרנאו'
 מטארניגראד: אכיגלור כ"מ נטע נתן הק'ונא'

 שמש דוד כהו'ד יעקב הוכר לקומנא אחא הוינא נהרא רינא ב. חלחאבטותב
 ג.ש.קט ט.ך האט קהל דאש וקל בעאל,וניע בת'ע לפנינו והגידדקהלת,נו

 אנשי נגר לקהלח'נו ג'געכ.ן האט מען וואש הפאווב'( על שטין .צ'ו פרעטסלאלקיק
 ועם אוו ט' אנש. ונם פיעמסלא הגליל ראשי בל גוועוין רארפ איוסאטברצ.וגע,

-. ---. - - 

 -.- בקצהו. עשק באי בס' חהופ ממונן 'שאל היי,(-

 ' , 116. הנ"לביאה1נוךשםע במאב11שללשוין 1אה'(

),Unireriale = רושל. "הגס 
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 ~ישאנן"הון488

 כזריעת וועיין גישריבן ואלין פונקם.ן דיא רק אגנדר דויך גווארין טהחוחדא
 לבית והגליל ס' אנשי להקאסיסרין ג'גאנג'ן אלי מזר ועלן חיצץ. ליתרהקאםיםרין
 האכין סיר אונד הניל: הפונקפין ג,וועדן מחדק האבין יא אונ' חראנוי פ'הארון
 דעט נאך שזקן ווערן ט'ר דא השימש Iw""'A הקאמסרן האנגן גיין, אוורקגיואלט
 שאשש וואלף ר' ה'ה הקהל ג'ק,מן וענין הר'בור כב' חוך פרעסמלא, ~p'pקהל
 ראבין ענקער איו ת"א ג'רעט לקהל הקאטטרין האבין מאנש, ר' סשה ר' שטואלור'

 ווער ער ווען ג'וועו'ן, טש'ב הקהל האננן קהלת, רער אין ניפ ער ו'צפווארום*
 בקיק ויטצט ער ס', אנש' עם t'tpll'A' ניפ ז( קלוטנע ריא העפ קהלה רער איןזעשן ג'-

 אנדר'ן אץן וארו!( p'p נעטטש : וואר ואנט עטץ ג'ענפרפ הקאטטרין האניןרישא;
  געג'ן אתז וויל רב א"ן האכין ט'ר פאנתע טאש'צ' ג'ענפרט הקהל האביןראבין;

 פוכ, טה לפרעטסלא ק,ם'ן ער וועט ג'זאגפ הקאם.סרן האכין פו'. אלפיםעשרת.
 הקהל האבין פרעפסלא, גליל גנצ'ן אין ו"ן צו tfAV11 רער ניט 1'ך עו של לאוואם

 מאיר ר' האט רב, אנרר'ן א"ן או'ף פאווולין או'ך הגליל אנש' היא לאניןג'ענפרפ

 זאלמ עטץ רב, אנור'ן א.'ן 'אר אלע האכין גערין וואלס עמץ ג'ענפרפ קאנצ~ר 'י
 גהייטן אל' אונש מען האט אוו נ.ם. רב אנדר.ן ק.ין ואימין מ'ו אונ' !נעפין,געלפ
 וויא ג.ל"נפ פיר שר"בר רער אונו האט אונ' גרופ'ן אריין וירער אונ, פרעטיןאפ
 ראש ואלין ויא יו גיבליבן 11א כייא איו עם וויא שלהם. בפנקס ג'שריבן האטער

 וואנין עטליכע א.ן t~etp: ניפ תעט רב רער תצן וו.שנ'ע כסיט, לזדם איןאיינכייוגען
 וכהלצה כדת הוגבה הניל כל עכ"ל: רב אנררין איין נעם.ן r*p מעגטלפרעססלא
ן, יצ'ו. יערסלכ ן,,ן פק'ק לפ'ק. תע'ו אייר 1.ך א' יום החשם על כאגו ולרותח מצדדים.שלאן!בפני
 מיערפלב. םררכי הק' ונא' יערמלב. פקיק חוי אשכנזי יעקב הק'ונאוי

 טלבוב'(: טנש מנחם ונאי מיערסלב. וואלף זאב ונאוי'ןי

 ה'ה ליר ספסר אשר רוסקי ווא'וור' פי 'עג.ג הגדול מהאדון הפאשב טןהעתק ..
 עם ארצות ווער ישיבת במקום והגליל פרעמסלא רקיק אכ,ר יפ.תמוהריך
 וו'ל: כל לע.ני וגלי בפוטביהרבנים

 זעפ 'עניראל ווא.11רי יאכל.נווטקי צעפרי, ע' פארקמינ'ע נא פטאניטלאוויאן
 'אנסוויפש פיכ,ל אתה סטארסטי'(. צעפרי ע' מעספיצשע צערקפסק כיאליעומקי
 וו. הומנח על שתעטור עליך מצוה -אני טשפטי כתוקף נפרעמטלא רכ הסח ,אשר
 הלו לחורש ו' 'ום על הוואיתן' טשפט פשפמי לפני הוטנוח אולש במקוםשחיא

 ,Streit .Zankי(
),.Bald 
 ששי. טיל שם קוי ואח,(
 180. סי' 208 ו (2rdzi Schorr, 1 וי ,Lw~w: 'Przen~ykla 1908 ונהג טח ואת*(
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457~ . שופרת-ע

 באשר מימן אתת זה ועל משפמת :( א'נסטנער ע'י לך יוגר אשר המקום אל~צמך
 ומפרעטטלא לעשות, רוצה אינך שלך והתחיבות פרעססלא דק.ק רב להיותשנתקבלת
 הבאת אף להקהלי יתעצוטית עיר נותן שאינך לבד לא עוטרים, עדין ויאבורלנל.ין, חבאת הגליל עם פרעטסלא וקהל שסימל-עליך טה סדר שום nryl לא ע"כנסעת,
 בטענות,י הכל יבררו כאשר ולהבא לעבה ונגישות כפיות מי ולאבדון לכליוןאותם
 ישבת שלא שע'י השייכים היער שר' בל נתפררו  י'שניע שביער ובאשרפא.פ.
 לכלות וחרצה ולרבבות לאלפים הבע.ח נתפרעו לא ע,כ לישב, לך שה.הבמקים
 כפענוחיהם הגל יבררו כאשר וטשפפם ארצות טנהיגי אצל להפרידם יותראוחס

 קונספ1גיש ותקמח היושר ונגד פולין טדינות והנסוט הרת נגר ועשיתבאריכות
 נעשה חנ'ל. לנפן משפטי לפני ותשב ככן:תעטור נלכדת. ועציסים גרול'םובקנטים
 ללשוננו פוליש טלשין הטכוון טתטצית הועתק לטספרף. תשע אגוספי י'אבלבוב
 קדינו אנחה כאשר חתל רוסקי הווא.תרי נהיתם הפא~וב סגוף ערכאות'הם DID~'עיי

  תעח.לו שנ' אדר ב' עם ואמשפש פקק חתסמ ולראיה הנ.ל הסופרי' עםקצת
 טואטשפאג וצ.ל הלו' 'עקב הר.ר כלאיא הק'שמואל

 ואטשטש: הקיק ונאמן שתדלן שמעון ב.ם טענדל טנחםוגא,

~ ביבים. שנכרז מכרזוהעתק
 בשתי שאילתא קד.שין ובטאטר פתגטא עברין בגוירח ואת תעשה דכאות ה,קנאת ,-

 בקול' הניחנו וארורים שטחות החרמות ובתיקף טפה ושל טעלה של.שיבות
 ,הטבוארים אלהים גן יעדן כבוד ~ טנוחתם קשישאי הרכנכם הגאוני' מפי יוצאקולת

 חרם ובתוקף יצה דר'א הגאוני, המאה'ג טהרבמ' הנפסק פס.ד .וגתוקףבפנסקאות
 רר.א הפ'ה הטיומ' הקצ.ן הנג'ד טהראש תוקף והוימנות העבר הכפורים ביוםשניתן
 מסל' שמואל .ר' ואת פרעסס' ק'ק מנהי' אח מחרה הרני עצמי ע., אף להחי.ם'צ.ו
 טלכו הטלך הדרך והעכרת טים.ף ובאיסור מלל כאסוי לאביר עליהם קבלואשר
 סובריהם והרי-הם nt1Dfi; ושבועות עולם,של

 מנ~
 לה' חם ארורים ,הגולה. קהל

 דבריהם ויכתרו כהתראה הפבוארי' הסוכהקי' לפמ.הרבמם ש.צי..1 עי ישראלאלק'
 ' ינעם ולהשומע הג'ל החרסו' טן .פקעו ואו תורה של ודת דין עפ'י שלי פסדלסתור

 . . . טוב. ברבת חנא ועליהם..

 ימו: והגליל פ' החבק.ק ש"ת יח~קיי הצעיר:
 הקהליה מנהיגי ראשי כמיפיי חכ~ש האלופי, אהו' לחרא ישגאשלומכם

 רופא חשלם החכם המפורשם הטכוכד ככור וכיד 'צ.ו והגלילפרעמסלא רגליי
 במקום אותם מלנרו ולהתאפק חוק יצחק טוהר'ר סרניםטוטחא

~'ff 
 כים חסרון

 וכקר שם הטפירש' וגשמתות וכחרטות בפס'ר כאריכו' כסנואר השם חלולוכיחוד

 זיוישי",::יול.י(
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 סרימאקאהון

מכ'"
 פרעפסלא ג'ק אנשי את שהחו.קו הראשומ' במתכים שם ועומרים מווחרימ

 יח'וים שאיזה הנ"ל הרופא היה הרב כבור ולפיד הוטנתם על לעטור ושלאבהרץ
 ח"ה במקום ושמתו' בחרטו' ח"ו להקל יעשה לא וב! בדבר המחושליםוקהלות
 טשורת לפני' עשינו וכבר יטה. ולא בוערים גחלים ע"ג איש היחתה כוה:הגרול
 יש באם העכר אב ר"ח ער פרעמסלא לקיק הזמן להרהיב ברארום כתב ונחנו ,,ארין
 הרבנים אח שאספו רר.א הרחמם רהטאה'ג הפם'ד לסתור ונטת רשה א'~ח 'להם

 ולא הוצאות'הס. על הטימחה הרופא הנג.ד הרב בבור שביו ברשיטההמפוישי'
 כל יבוקש שדכם נ.ת תעברו גאס שנפסק גם וטה טסש. נדוי התקשוו'המל,כפ. טוהרר'פ הטאהיג הרב של לרמו לנטור  עצמ.כם התחי.בתם ה3' ובלאו הבר.נושח
 כטוס.פים ולא נמרץ. בזריזות כת'ר את לזרז באנו בכן נחשב: זר נטו הדברהחובות,

 ותעשו שתתנהגו 'צ'ו ד"א רבני הטאה'ג של כח ולאטץ להחרק רק דלייהםעל
 הגדול והמרומי הנ"ל הסאה'ג הרב שגיד הראשונים בפסקים הכתוב eewdככל
 אנו ואין הנ"ל. רופא 'צחקמוהר,ר

 תופסיי
 עליהם אשר המופלגים הרבנים בכנור כ'א

 הגליל בנ' כל אלה, ה' עם אח ולזרז טכשול כל ולהסט הנ.ל בפיץ לעטורמופל'
 מ"ר לעשוק להציל מצוה DA ויעשו ינשלו ולא ושמתוי בחרמו' יק.לו "שלא,צ'ו

 וחלילה היו שילכדו ומכ'ש מוחים. וא.נם לטחות שבידם בהעונש מאד ויוהיועושרנו.
 רד'א החיקין ע'ם והזיקות והוצאות החוגות תשלום. wilp~ ו3רשתו' החרמו'בעומם
 כל אשר הנ'ל המאה'ג הרב לכבור ועצכי' חרדים שיהיו שטו, lufln1~.ראי,,ה' הכבמם 3נבוד אנחנו fWID1 אפנם לטחות. שכנדו ס. יל ה' אף יעשן ח.ויצ.ו.,ופן
 המפורש ועוז תזקף בכל לשמור ויוהרו לועו סומר כאלו שלו א.קונין גוסהנוגע'
 לאוהכ' שלום זה והיה כמרוכיט. מחויק.ם המעמ.ם דבריה יהיו עיכ הנ'ל.בהפשק"

 קציני' אלופי' כ'ד בקולנו. ולהקשיב חגים אלקי' רבוי בקול לשסוע יהחרויםה'
 מחוי.ב.ם סאטברציונע אנשי וב.,חור הגליל בני שכל בשש צריך דין ולית,, לענטשנא. פק,ק תעה'ל מנהם ו'ך וי יום ר'א נעפקי ר'איצ'והנועו.מרוזמסטנה.גי

 יצ.ו. דד-א פ'ה טלוכל.ן איסרלש גר'( הק' אברהם נאו' הנ'ל. יום 'צץ.הגלי", בכל חופה filyD1 הכנסות לכל מוהרריפ דהמאה'ג רבנות לנהוג כקולנולשם4
 סלוכל'. נוחש 'יסף י' שמעו! ונאו' מפוונן. ל'פשיץ ג'ל יח.אל ב.ם שרגא אוריונאו'
 'צ.ו טא'ר סי בהטאה.ג העש.ל ~pwin ונא' מלבוב. מרגליות לאיל 'יקותיאלונאו'

 טפיקט.ן: ו.ל וואלף בנימין ב.ם 'צחק הק' וגאיטלובל'4

 שיש תוכ וצוה ברבר יצת. דריא פנקם לוח על חרותה מבוארת גלויההתקתה
 ההוא הרג יעורר ח'ו באס סטון, חוב עליהם קהלה רא.זה אביר רב לאיזה ן,.

 ער הקהלה הרננית לקבל רב שופ רשאי אינו אוי טקום, לאיזה משם יעקוראו

שיטל"
 בלי 1"א לגיכ או לו ההוא לחרב ש.ש פ"א ורווחים.ער קרן ה31 בראשונה

 טופרש הוא הרי. הנ'ל התקנח על העובר וגל בעולם.  ומענה ומענה 'דחיהשום
 וקנקוח והזיקות הוצאות כל עם ורווחים קרן לשלם ומחותה הוולה שהקהלוסונדל
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459 שופר תקע.

 כוללים באיסוריי פגע ססלאנימא אכנר שמואל טוהריר שהרב ובאשר לפר.שעצומות
 רק,ק אב'ר יפ'ת טוהר'ר רעים חטים חשלם החכם ה"ה חבינו של תחום לתוך וירדוט~ט'פין

 טנהיגי' רווני, בצירקז יצ'ו דו'א הרבמם רהטאח'ג הפסקים נגד בעקיפין 'ג'ו והגלילפ'
 החרסו' במצודות הנ.ל טסלאנטא והרב הנ.ל פרעטסלא ק'ק אנשי נלכדו וכנרדד'א.

 לטול ערפם הקשו והם כאריכות בהפסקים שם כטבואר החומרות בכלושטימת
 שבעת טסך אחד השפיח כפי ה"בים הם אשר הסטון כניוון המל ושטחיתהחרטות
 אשר זהו' וחומשים חמשה סאות תשע אלף טסך ב.א שט'ח שנ. ועיר קק.אלפים
 כלי ולפרוע לשלם ילל והפרה התרח כל' עד'ה חפץ גנקיפח נשבעו כעצמםהם

 אוחר אופן עפ'י וססירח גכחיב' טמר הנ"ל ה'ה והרב באריכות כטבואר-פקפוק
 טימהא wel~n הןג'ר השלם להחכם ypn סכות ערב הוכ.ות כל עם שפ.חמועיל
 ל' חטת ת.ו חשוון ך, בי יום הארצות UINAD נפסק וכגר , נרו חוק -צחקסהר'ר
 שכיד טטין וחיב שפ.ח כל הנ.ל כרבבת להחזיק נפשו ~wiw ישא אשר הרבשסיד
 זה אחר והנה כמוהם. סוחרם הוא שגם זולת 'בוקש הרב מיד הנ.ל הרופאהוג.ד
 טמלאנשא הרב ועל החוטרות בכן '1fft י.א טמנה'ג.' כתבים יצאו לענפשנאבק"ק
 והנה כמל  לקיים ועונשים החוטרות כל ובאזהרות פרעטסלא ק'ק אנשי ועלהנ.ל
 כנאת. נראה ולא נשסע לא אשר חנ'ל חרסות תרועת קיל משמוע אונם אומטיםהם
 הג'ל הפסקים לסחור רו'ר איזה להם שיש באם להם נעשה הרין טשורת לפצםוגס
 העבר. ר"ה קידם אטת כבתג רשום הנרשמים הרבנים לפט סענות'הם יקריבואני
 טסלאניטג שהיה הסודיותם מן אנחנו בכן וחומרות. אזהרות לכל לנס שתוולא
 פרעמיטלא קיק אנשי עם הגולה תפוצות בכל שבעולם רוזומרות בכל מוחרם הואהניל
 ורווחים קרן חובותיו את יוציא הנ'1 הרופא הנגיד וה"ה הנ.ל. הפסקים שיקייטועד
 טה'ה יגוא'ה כר'י דאפשר טה בכל nlpvn1 הוצאות כל עם ראשונה  משעהסטנו
 הרבמם בצ.ריף סגולה מחירי הקהלות האלום' ועל בעילם. פקפוק שום בליוטנ,כ

 את להחזיק נה'ש גוירת'מ תוקף סאמברצ.וני וא'לום פרעטסלא דגלילהטומלג'ם
 ככל הנ.ל החרם ולמרסם הנ-ל המור בחרם פרעפיסלא ק'ק אנשי ואת הנ'לה'ה
 החוב יבוקש טירם פן נעולם ענין כשוק הזמנתם על לעטור ושלא ישראל וקהלותער'
 הרב החתום על ינואו אשר הפסקים זבל יצ.ו. ר'א ת.קין עם" טחם להוציאהנ.ל
 כדין אשוכח ~ה הרי לקרעם הקורס וגל וסגופל'ן בטלין הנ.ל ק'ק מנהיג'עם

 סדת מרוב יצ.ו טומחה הרופא הנגיד החכם א'ע ריזרצה לואת וגםהטוחרמים.
 הנ'ל הפסים לסתור ופ.פ תענה א.~ה עיר להם 'ש באם הדין משורת לפמםטונו

 טעת שנסעות שם חוך לצי..ת פרעטםלא ק.ק אנשי עם טמלאנימא לה'ההבחייה
 הצדק כיד בצירוף לובלין דקיק אב-ד המאהיג הרב לפמ לידם הלו הכתבטמירות
 מפיהם 'צא וכאשר שמקון. מהר,ר והראש הם'ה הנג'ר וכצ.רוף דשם גזלהדייני
 וחלילה  תומרים כטקוםם והכפיות החרם אד לאו ואם יקום. גן ש-ת והרת הדיןע'ם
 כקול לשסוע 'צ.ו ד.א הקהלות שבכל המשטש'ם כל על כברוחנו ותוקףישנות
 טנהיג או רב שאלת שום בל' על,הס ההרם חרוקת קול להכרין יז-ו הרופא מנג'רה.ה

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



 פר"מאקאהרן_440,

 המקווים על העונו כל ע5 עעום וכקנס ונאמנותם שירותם העכרת בעונש כע51םוטמבל
 לריר מורוים אנחנו רק 'צ'ו: דר'א ובפנקס  הראשונים במסקים נתבררו ככרהדברים בי סתרים. לטגילת זה כחב ולחשוב לאטר המרמה כח אים לשום יעלה ואלהאל".
 להם יש. כאם כפרט החרטות, מצורות בגחלת יטו שלא הטלם את להזהיראמת
 מסלאנ.מא הרב כאם אבן תורה. של ורת הדין עשי הנ.ל כק.ק יצמד לסחורדויר
 מענת שום מחטת הג'ל ברבנות יחזיק ולא עם שלושים חיך טפרעמסלא .רירתויעקור
 כ"א הנ.ל השטיח לשלם מחויב אינו אוי שיהי' מה יה" יר'ה השררה עפ" ואכרחאונס
 . עק.רתו, זטן ער שם היותו מעת לו שהיו הכנסות וכל ווורונות יבנות שכר :,'הזיר
 כמבואר וררשוח ונג'שוח כפיות מיני בכל הק.ק מבני מעות.ו את יוציא הרופאוהנגיי
 ,,ן יצ.ו: דר'א פ.ה איסרלש ר' הק' אברהםנאו',, יציג לאשפצוב בקיק בהחחעדות לצ'ק תע'פ מנת נ"א ה' יום הים, 'צ'1. ד"א מנהיגי קציניי רוזנים האלופים הכ.ר בעולם. פקפוק כל' הראשוניםבכתלים

 מפוזנן: ליפשיץ 1.ל יחיאל במהר'ר שרגא אורי ונאו'
 מחעלמ%(: ועליגש ר' הירש צני סאפמאי(: לגיאמג'ל יהודאהקמן
 משעברשין: אשכנז' הירץ נפתל' כטוהריה כלא'א זעליג פנחס.,
 ולהתנהג לעשות אתכם ומזרו מזהיר אני בכן ונכחת. כלאת לאו אחםהדור,,
 ודי עיר לסכול אפשר א' כ. הראשונים ובפסק.ם כניל הטבואר כפי עמהם'
 רופא. חוק יצחק הק' תורה של אישמה לכבור המדבר כ.ר באחרונה. יתחרצו פןבזה
 שבמעלי השטש רואי לכל כ.רוע כיס וחסיון אזיקא רשכיחי ה.כן אחרת יורזאת

 מאות ושני אלפ.ם שבעת עבורם וואפפאסק' פ' להאדון שלטתי דחפורייומא
 יצירוף 'צ.ו פרעססלא קיק וטנה'ג. הקהלות ראשי הקצ.ני' האל6" לאהו'שלום, הניל: הק"צחק חנינא',  ושלום כואח. נבלה לעשות חסר לבם מלא איך לכ' יחרר לואת והן ,פו'.זהוב'

 איקלום מנהיגי כצירוף יאיר. נרם ב"ר אבות השלמים החכמים"הרבנ"
 יציו: דגל'ל סגולה 'חיכי ושארסאמכרצ.,נא

 ררך והעברת תירה של ועלבונה השם חלול גידל על פלצות אחאנו מארטה
 קבלו אשר והאיש פרעממלא ק.ק אנשי  סעביר'ם  אשר עולם של' טלכו~לך

 יפית טהרתי וישר תם השלם החנם נגד וטזטפ.' טללים כאיטרים ,עליהםלאב,ר
 כמבואר והשמתות החרמות בסצורות נלכדו וכבר יצ.1 והגלל פרעטסלא רץ'קאכ.ר

 כפתן אעם אטמו והם ההעתקות גקובטריס לירם נשלחו אשר הראשונים בממקיםבאריכות
 התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו אוי וטירים. הורים לקול 'שמע לא לשוחוש
 מלעצור להתאפק יוכל ומי ואדם. אלקים כעינ. הרע לעשות החטכרו גמשאשר
 ולית חץ הרצועה הותרה כאלו הכלל היקף כגרר ע,.ה פרץ הפרצה ע.ר ן,במילין

 89(. ש לי.: לקשית אליעזר כמשק ערס תשא נשנת המיכנס,( 15. י לנוא בם הנבה,(
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 אנח4 כנן השטש. ווא. כל לעיני וטפווטם התאשימי כפסי' טמאודיין,יכאשו
 הידוע לעל פרעטסלא ק'ק אנשי על ושמחות החרטות גזירות ומחושים הסודרניםטן
 נה.ש גזירת'נו ותוקף החומרות. ככל הגולה טקהל מנודים שהם טסלאניטאה"ה
 'חידים הן פרעמטלא, הגליל אנשי כל על ובפרטית 'כונה. ישיאל כשם אשר כלעל

 ולא הנ.ל בחרמות להחרקם 'צ'1 הגליל קהלות רכל אביר מופלגים הרבניםבצירוף
 לשנות וחלילה הנוו.( כוהומת ולהרתיקם הוטנתם, על לעמיי או לפמהם.לציי'ר
 ה"ה הרב שביר הפסק" שיק.ימו ער טחילח הל' לפר'ש ntD)pt nltlsyבעונשים

 להטאה'ג ותעצומות ועזו תיקף נותמם אנחנו מנהיג. בלא הנכרה 'הא שלא וכדיהנ.ל.
 רופיה, הראש וטענה הנגיד נצירוף 'צ'1 גולה דאל הצוק וביד דקיק-לובלין אב'דה"ה

 הדח לעטור ראשם כאגמון לכוף הקודש טשטרת על לעמור .שסעכן מוהר'רוהראש
 חרם תרועת קול עליהם להעכיר Dnt~y גורתינו בטר.נתנו אשר p.p: וכל תלה.על

 טגיע טג'עים וווי המלך דבר אשר וקבילות הקהלות שבכל השמשים ועלבפרהסיא
D בלי החרם להכרח המל ה"ה הר5 בקול P1DWS נח.שגוירת'נו I W ~  טנהיג או רב שאלת 
SWID1.של ב'נ וק"ו בעולם Vp עצמו עיי להחרימם הג'ל הרכ כיד שרשות 
 את המעם עוד ומזרוי' מזהירים אנחנו וגם הראשונים בפסקים באריכותכמבואר
 היה הרכ של הרבנות הכנסת פחסת הגליל אנשי כל ואת ה.ה המופלגיםהרבנים
 DIW בל' הנ'ל 'פית טחררי' לחרב לשלמם וקהלות ט.חיד.ם הן חופה nlvo1הנ"ל

 הגליל טנולג' קצ,נ' קמטם התחיכו אשר דו~חייבות העתק רויה ונאשרפקפוק.
 ה'ה הרב ביי niw~w 'צ'ו הגליל בפנקס אמת בכתב רשום הטשולח,םכצירוף

 הפקור.ם. על העובר כל על לנפש.י ד.נא ולמעבר בעצטו להחרימם יפיתסהורר'י
 סתרים לטג'לת זה כתב לחשוב הרעיון על להעלות בנפשם ידמו ואל לשנותוחלילה
 את ולק"מ ועוות טעול להרחיקם והתעוררות וירוו כ.א זה אין הצדדים. בפנישלא
כל

~pm 
 לבכור עזרים אנחנו גם fiD1 בשלם. ופיפ דת" פל' הואשזמם הפסקים

 טבלת' הגליל בכל ק'והא.ן לסדר יכו להרים אדם לשום שחלילה יתישהבורא
 דרבבן וחויא נח"ש ישבט גרר והפורץ יפ"ת. מהורר'י ח"ה פהרב והרמנארשות
 בשאר וכן טטי)ית דיני בפסק' הן הנ.ל הטנורים של טעשיהם וגל אסותא בהרלית
 הכ.ר ש.ת. והית הד.ן tiep ומבופלין בשין כוי לדבר יוכל שחפה טהענינים
 לאשפצוב ק'ק פה בהתחערות יצת רר.א המאושרת ה' ערת טנה'ג' קצ'מ רווםהאלופי'
 בלי יום שלש.ם תוך פרעטטלא טק'ק רירתו הנ'ל ססל' הרכ יעקור אם אכ!יפץ.
 'פ.ת מחורר" השלם טהחכם פטור אזי דברים. ושאר טהשר הן אונס פענחשום
 כקיק שמה 'ש.כתו טשן לו שהיה וווומת הכנסות כל לו להחרד טהוינ דקהנ'ל

 יצ.ו: לאשטצוב ק'ק פה תעפ'ל פכח ך.א ה' יום היום הכ'דהנ'ל.
 .צ.ו: רו.א פיה טלובל.ן איסרלש ר' הק' אברהםנאו'

 טפוזגן:. לששיץ יחיאל במהר'ר שרגא אוריונאו'

 מחעלפא: זעליגש ר' הייש צבי סאפפא: לגרא סמל יהודאהקי
 . טשעכרש.ן: ועל'גלנחם

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



 מר'יטאקאהרן,442

 מהר.ר כהתורני סשה כחרר השליח ואליונ'ע בע' בתו"ע חע'ר ן חים ב"רבפקנו
 העתקות Da~ יצ'ו ד"א מרוונ' העתק כתבי שמסר א.ן קאלשר כ'ץ,מאיר

 ההורש. פרנס טלכש יוסף טהריר ה.ה פרעטסלא קיק טנהיג. האלופ.ם אלדמעת
 נים יחר בהתווערות והשמש שטוקליר סא,ר והר' טנש ר' טעה ר' שטואל,וטהה.ר

 המאה'ג מהרב קונטרט'ם כמה לנו יש הלא דהיי ררך והשיבו תעם'ל שנט ב'א'
 הגיר הנ"ל כל עכ'ל. עוד. לעשות לנו ומה האלג המשפטים בנזרכן יפ'תסהרי.י
 שבט ה' יום ה.ום החתופ על גאנו ntw~st אליו'ע. בעונש בת'ע הג'ל משהכהר.ר

 היד: וצ.ל הכ'ס אל" אכודס נהר'ר ויאלף ואבנאי,.ן, : יצ'ו ,ערסלכ ק'ק פה תעיט.
 .ערסלב: רקיק וויינא ספרא טרחני חקינאוין מטארנאגראד. 'צ'1 שמעון טהר'ר פ'ו בלא'א אחרק 'צחקהק'

 . תערפל ע.פנשלם
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