
 ונטרםק

 מהרצ"אאזהרות
 האלקים איש באצבע הכתובים האגרת דבריהם
 הטאירה, אספקלריא דנהורא, בוצינא נאוה האירב

 וכו' תבל קצוי בכלהמפורמם

 עיק"י שפירא אלימלך נוביאדמו"ר
 דפרע84, אגרא רכלה, אגהא פקודך, דרך יששכר, בניבעמח*ס

 ועוד סהשולשת, ברכה ישרה, רגל נחמדים, דברים תעלומשעמגיד

 תרס"ם בשנת בפרעמישלא לראשונהנדפס



 עשןעמיי

 מהרנ"אאזהרות
 מנחת עבדכם, ממני ישראל בני לאחינו שלוחה היאמגהה

 ישראל, אלהי צבאות ל"י קנאתי קנוא  היא,קפות
 ראיתי ישראל בבית כי  ישראל  לבני  מוכרת  וברוןמנחת

 ומצות תורה גופי וכמה בכמה בעוה"ר הלזו במדינהשערור"
 במדינה עם המץ מרבית בין מבקש ואין דורש איןאשר
 נכשלים ההמת מרבית אשר חמורות עבירות ובמה ונמהזו.

 ע*פ הדורש להם ידרוש אם ואפילו כהיתר, להםונתוצת
 ממילי שהוא ויחשבו חדעתג כתורה בעיניהם הואהתורה
 כי זה, בכל ישראל בני אחינו את להאנדים הנין *(דחסידי,
 לישראל רבים ימים דורות והלכו השנים ורבו הימיםברבות
 הרבנים רינת וזעירין תורהן וללא מורה כהן ללא זובמדינה
 לצדקה, המורה הרב שם ישכך אשר ובמקום הלזובמדינה
 פרט כל על להשגיח לו א"א כחו אבנים כח יהיה אםאפילו

 פי לאמרי אזניכם הטו תורתי עפי האזינה לאסף כשיכיל*(
 ע"ח()תהלים

 מצאן ושה הדור בעון הן כי ת"ל דל( החיד"א הרב)כתב
 אמת, הנביאים דברי שכל מחודשת עילהההמון

 עושים שהם נראה דידיה לגבי המוכיח והרב חסידות, הםאך
 אינם זה ומטעם החסידים, שערמים גדרים הם אךעושת,
 שזה כמו עניניו שאומר המוכיח הגדול לדברי לב עלשמים
 שהמוכיח צריך זו, נפסדת סברא מלבם להוציא ולכןאמור,
 חסידות דברי לבם אומר אני שאין תדעו הלא יאמר אמרדבר
 עמי האזינה וז"ש ליזהר, עליכם שחובה תורהא אגופיאלא
 הטו כן ואם חסידות, ולא בפי היתה אמת תורת כיתורתי

 עכ"ל. פי לאמריאזניכם
 תהלוכה יוסף ספר בשם בהקדמתו, ארזים, עמודי)ספר



 מהרצ"אאזהררוזעד

 כמטחוי ממנו הרחוקים ובישובים במקומות ובפרטופרס.
 הסיבות כל המסבב השי"ת והנה תורה, תפוג בן עלקשת,
 אשר כל את וראיתי הלזו למדינה הלום 9ך לבואהניעני
 אמרתו אדחילה. מעי ומעי מים, יורדה עיני עינינעשר,
 שעמדך מאבותינו ישראל נהלת פרי זה הלא נפשיאל

 עוד להבראות שעתידין הנשמות וכל סיני הר עלרגליהם
 דור בכל ונשמע, נעשה ואמרו ענו כאחד מלם עולם ימיכל
 יורו אשר התורה ע"פ בצדקה המורים לנו יורו כאשרתיר
 והטהור, הטמא ובין והמותר האסור בין להבדילאותנו
 דור בכל מדריהם בקול לשמוע קיים לטבע להםונשאר
 סביבות בכל לשלחו הלזה ספר במגילת באתי כן עלודורו
 גוזר הנני למשמעתינו הסרים והישובים הכפריםובכל

 ויושם באות אות חלה דברי את יעתיקו התורהבגזירת
 ובמקום לתפלה, ועד בית הות אשר מקום בכללמשמרת

 ירצו ולא סוררת כתף ח"ו ויתנו אלה דברים יגיעואשד
 על גזירתי תוקף הנה תפלתם, בבית אלה דבריםלקבוע
 במקימות התיבה לפני לעבור להם שאסור תפלות הבעליכל

 בהצטרפות יה" לא בלבבו ח יראת נגע אשר מי וכלהללוז
 האיש כן על שמים לשם אלה מעשינו כל כי עמהם,בתפלה
 לפני לרצון תה" לא תפלתו שגלוע דברינו על 'עבוראשר
 והשי"ת אלה לדברים אחן יטו אשר באחב*' מובסחנייה

 יוצנחו ואין פרץ אין ברצת, ויקבלם תפלותיהם בקולישמע
 אמן. ב"ב לגאולה ונזכה ברחובותינו צווחהואין
 אשר הרבתים את נא ארברה ורעי אחילמען
 ההודיע להזהירם ההכרה הע בפק ייישים
 . נפשכם ותהי שמעו אהב"י ואתם עם לממוןאותם

 במדינה להיתר נתהווה בעוה"ר שבהק שמירתבעניניא.
 שנגע מי ואפילו בשבת השענק על משקים למכווהלזו
 מבלי למכור הגוים למשרתיו המשקים נוק בלבבו 55יהאת



עה םהרצ"אאזהרות

 ע"י להגוי למכור צריכין רק גמור איסור וזה להםמכפרה
 שום שיעשו חלילה לישראל הנשכרים עבדים ומשיבה,ערבת
 בבית לעשות אסור מלאכתם ואפילו בהטבת ישראלמלאכת
 ביום מבתיהם משא להוציא ישראל לבני חלילהישראלן
 במסרק לילך הנשים בין שחץ בדרך הנהוג הפנהגהשבת,
 אבל עוקצניות מנהג הוא בחול גם הנה בראשיהםתהובין
 בהמות בזה, להקל חלילה חלילה גמור איסור הואבשבת
 איש וכל בשבת, מלאכה שום שיערץ חלילה ישראלשל

 דיש הנה הנ"ל, הדברים על והלאה מהיום ח"ושיעבור
 כותי פת ופתו כמומך דינו בפרהסיא שבת מחללחרוץ
 הדבר להודיע ושומע הרואה כל על גזירתי ותוקףוכף,

 כדיש מדרשות ובתי כנסיות בבתי עליו ויכריזולהב*ד
 יה מאת ברכה ישא לדבריםוהשומע

 הלזו הגדולה המפשלה בראותי יהמה ככנורל5י5.
 בשום כזאת טומע לא במעט ובודקים, ההרוהטיםבעפק
 מגיע, ודתו עולם של מלכו המלך דבר אשר מקוםמדינה
 אשר אגיד ואמת לבבי עם אשר את יודע כל הבוראוהנה
 וטריפות נבילות האכילו ככולם רובם כמעט ראועיני

 לשמועתינו האמין מי אזניו שתי תצילנה היטומע כללישראל
 חת וראו עינינם נא פקחו עסינה לבני כזאת היתהמה
 במרינה מהלפת המפה בעוה"ר שנים המה זהאשר
 ישמור המת"ת מעיים, חיי מאמנים רעים חולאיםהלזו
 הוא זה אשר תבינו לא ולמה ישראל, שאריתאת
 העירו מיעיהם, לתוך אמורים רס"רים שמהניפץעבור
 יכפר הטוב והשם המעוות, לתקן האולת משינת והקיצונא
 הסמוכים המקומות כל על שבמר גוזר ונעני אשר.נעשא, כלעל

 כתב ידו תחת אין אשר שו"ב כל אשר למשמעתיתוהסרים
 אסורים, הכלים כל גם פגולן שחיטתו ידי, בחתימתהוראה
 השו"ב אי נפש בשאנו דברינו על יעבור אשרוהאיש



 מהרצףאזהרותעז

 יי נחלת וחבל מגורל רחוקים יהיו בידו יחזיק אשרוהבעה"ב
 ומצות התורה על והעוברין המסרבין בדין ב"י כל עמוויתנהגו

 יי לפני ב"י וכל וביתי אני ונקי בצופריהם, תלוי שי'והשלי
 וכו'. הכרם בעל יבסס ישראל בית צבאות יי וכרם עולם,עד
 אסורים, מאכלים לכלל נוגע אשר אחרוץ ועוד זאת8*

 אשר הלעוטות שחות לאטל הלזו במדינה לעצמםהתירו
 והרחוקות הקרובות במדינות ב"י וכל דקמאי קמאיצותת
 נהגו ואחרים המותרים דברים יהא לו לאיסומו עליעעקבלו
 בלא אוכלים ההמון שמרבית ומכיש לאסור, יש איסורבהם

 יותר שכיח השצחות באלו ומושטות ונקיבת הוהשטות,בדיקת
 וקלי הנשים המה הם שבודקים ובמקומות הריאהמסירכות
 גדר לפרון חלילה והלאה שמהיום גזירתי תוקף ע"כהדעת,
 שום לשחוט לו חלילה השרב וגם בעצמם, ישראלשגדרו
 העובר כדין דינו דברינו על שיעבור דהעמו*ב לעוטששתא
 בשבט נאמנה אודיע זאת גם אסורה, ללהיטתו הדתעל

 אסור, החלב רואהו ישראל ואין גוי שחלבו חלבישורון,
 להקל. חלילה הלילה לעצמם, מקילים ההמוןומרבית

 הלב מאכלי עם פתצר פת שאאין 'שערורי' ראיתיד.
 לגמרי אמור הפת שאותו ידיד% תדעו הנה כהצר,או

 עיני ראו אלה בל הן אסורות, מאכלות אוכל בזהוהמקילין
 ישמעו אם אשר בו, ואבהה ישועתי לצור אקוה אזנקמשמעו
 וכל חולי כל מהם ה יסיר אזי לדברינו שזן ויטואהביי
 והמכה המחלה אשר דפרתי אחת דאמןונ יגת תסומדוה

 )השי"ת יפים עתים זה הלזו פמרתה בעוה"רהפהלפת
 אחב"י אפורותן מאכלות בעת ההא בנ"י( עמו אתישמור
% קנאת באמת. הממרים אלה דברים לכל לבבכםשימו  

 זשינ תעשהצבאות
 אחן הפו ויעיי חהיףה*

 הרובר מוריכפ לקי חנפי
 הבורא צוט אחת מצוה לבשה מקירהע עפפםאפש



עז מהרצ"אאזהר1ת

 למזכרת לנו והיא יי מצות כל מכור ידה על אשרית"ש
 ימין נטה ולא הלבן מחשבת אחרי נסור לבל חיטו ימיכל

 בה הנאמר כענין ציצית, מצות הוא ית"ש, מתורתוושמאל
 וכף. תתורו היא וכו' ח מצות בל את וזכהתם אותווראיתם
 שהקטן חשוב בגד יהב אם רק ציצית במצות יוצאך איןהנה
 מתבייש אינו והגדול ורובו ראשו בה מתכסה שנה ס'בן

 ההמון רוב אם נדבר ומה נאמר מה לשוק, ארעי בולצאת
 הזו המצוה עליהם בהראות מתביישים תורה הבעליואפילו
 והפיצית בגד חשובה אינה קטנה בחתיכה מתלבשיםרק

 במכנפיהן בבזיו טטונים הטה ממ"ת טלמצותיו
 חמורות, בעבירות בעוה"ר נכשלים אשר התימה מן איןהנה
 לבל למזכרת השי"ת צוה אשר המצוה רואה שאינוכיון
 עליהם מתגברת ע"כ והתאמת הלב מחשבת אחרינסור

 אותו שגם אחרת ועוד זאת לפניהם, כמישור והכלהתאווה
 משגיחים אינם הלומדים ואפילו כדין עשוי אינו הקטןהבגד
 מקשר למטה לפעמים הם והציצית פתוח איש שהרוב זהעל

 מצות מקיימים שאינם די לא אצבעות מגי למעלה אואגודל
 ר% עיני חשר שעטנז באיסור שנכשלים זאת גם אףציצית
 דברים הסינר או פננתן של הם הכנפות ההמון מרבית זרולא

 ושמרו כבוד אלהיכם ליי תע אחיי נא מפשתן'העשויים
 המצות כל נגד שקולה אשר הזאת המצוה ובפרטמצותיו
 כדת נעשים יהיו והציצית בציצית המחויבים בגדים לכםעשו
 וכו'. הארץ עמי כל וראו כל לעין הציצית ויתראו תורהשל
 במדינה לובשים ההמון מרבית אשר אהרהר ועור זאתג

 בציצית חייבים המה הלא רא"ק קפי"ט הבקרוי בבגדהלזו
 אשר דאורייתא מ"ע מבטלים ובעוה*ר כנפות ד' להםשיש

 לבן של עונשו וגדול ציצית בלא הללו הבגדיםלובשים
 מ"א[ דף מנהות מס' ]עה חרג ויתחל בעקץ ובפרט וכףיותר
 שתעשו רק היו ולפוקה למכשול לכם זאת תהי לא ידידיע"כ



 מהרצףאזהרותעה

 ש דהיינו בציצית יתחייבו שלא באופנים הללוהבנדים
 עגולה* אחת קרן שתהוי או תפוגג הרובשיהוי

 מזחה. מצות מקיימים אינם בעוה"ר ההטעסרביתז.
 מזוזות קובעים ואינם והגוף הנפש שמירת היאאשר
 אינם שקובעין המזוזות וגם ממזוזה החייבים הפתחיםבכל
 וגם לגמרך פטלים הרוח וע"פ מובהק ממופרנקהין
 מאהב"י מבקש העי הפתה, בהלל המזוזה את קובעיםאינם
 וגם לעד, ישמרכם והשי"ת וכמצוה כתורה דגל לתקןיראו
 פעולים הרוב ע"פ שלהם התפילין אשר נכשלים ההמוןראיתי
 מבקש הנני הדעת, מקלי רק מומחה מטופר נכתבו לאכי

 ויעמוד ומזוזותיו תפיליו על אהד כל נא יחקורמאהביי
 הכל* לתקן בעזרכם יהי' והשיכתמרעידן

 והמשקולות והאטרת המדות לצדק להזהיר באתיה.
 מעכב הזה והעון בזה, נכשלים ההמון מרמיתאשר
 לדבר מומר הוא כזאת והעחחה רז"ל בדברי כמבוארהגאולה
 ע"כ עריותי של מעונשן יותר קשה ועונשו התורה מןאהד

 נפשכם. ותהי שמש בישראל כזאת תהא לא והלאהמהיום
 לעצמם מקלוין ההמץ שמרבית היות ר5ה מודעהט.

 והוא קנאות. של לאהינ"ט צמר האגדי תחתלתפור
 הדבר ידוע כאשר פשתן חוטי עם מעורב ספק בלאבודאי
 נאמנים להעמיד המדינות בכל ב"י ומנהג בדבר" הבקיאיםלכל
 והנארג הנטווה הקנבוס אבל אריגתמן בעת האורגיםאצל
 צמרן עם לערבו הלילה גבו על עומד ישראל ואין הפיאצל
 שבתורה הלאו על תעברו לבל בגדיכם תקנו ורעי אחייע"כ
 תתקנומן בקנבוס התפורות מצוה סליתא של הכנפות כלוגם
 הקאר"טינין צמר בגדי תהת לתפור מקילין ההמון מרביתוגם

 והנה פשתה בתוכם שיש בבירור וידעתי וכיוצאואנ*גינין
 תתקנו ורעיי אהיי ע"כ בשעטנוז ההמת רוב נכשליםבעוה"ר

 לכם. טיב ושחהכל



עפ םהרצ"אאזהרות

 אהד כל אשר וכפרים במשובים שערור" ראיתיה
 קרקשן ומסרר אחר יבא ובא לעצפו במהבתה
 חז"ל גזרו בכבר והנה רקפות. נטילת בלי ההתהמתעל
 עסק לו יהא לא וקדהמיל גיטין בטיב יודע שאיש מיכל

 אשר הגדר לעצמו יתיר אשר החצוף התו מי לזה וחוץעמהה
 ומזה מקדש, דרבנן אדעתא המקדש וכל ראשוניםגדרו

 בכל נראה ולא נשמע לא אשר רבות רעתן בעוה"רמתהווים
 מכשולות הרבה ושמעתי ראיתי בעיני כאשר ישראלתפוצות
 ועוד זאת וכיוצא, מצוה וטבילת נקיים שבעה ספירתבענין
 התירו שבהישובין המקומות בבל אשר דוי לבי זה עלאחרת
 נשים עם וריקודין במהולות לחול דאורייתא איסורלעצמן
 הוא כי זאת על שמים שומו ופנויות, נשואיתובתולות

 הדבר נראה ולא בכתב, זה כל לפרט א"א אשר פליליעון
 מי האומות ואפילו קדוש, לגוי היה מאז ישראל ביןהזה
 גוזר הנני ע"כ התועבה. זאת מרחיק ארץ דרך מעט לושיש

 הישובים מבני אהד לשום חלילה אשר התורהבגזירת
 מי שידעו עד וקדושין  נשאין לעשות למשמעתינוהסרים
 מבלי הקדושין לסדר להמסדר וחלילה הקדושין, מסדרשיה"
 התורה ברית להפר מישראל לאחד וחלילה דינות,נטילת
 דגילוי אביזריהי והוא ובתולות, נשים עם במחוללילך
 דברינו על העובר וכל יעבור, ואל ביהרג הוא אשרעריות
 בבתי עליו ויכריזו מאהליהם, בשי אותו ירחיקו הרחקאלה

 התורה ברית הפר אשר האיש זה הנה מדרשות ובתיבנסיות
 יי. לפני נקיים יהיו ב"י וכל גולה מקהל ומובדל מרוחקהוא
 במקומות צם מקוותה? להם אין רבים במקומות4א.

 כשרים אינם הרות ע"פ הנה מקוואות להםש"פ
 בכתפו הפרטים פל לבאר אפשר אי תורה שלפרת

 מזהיר הנני ע"כ בכרת, שהיא נדה באיסור נכשליםובעוה"ר
  יתקגו אלה  רבריגו  יגיעו אשר  המקומחי בכל כפולהבאזהרה



 מהרצ"אאזהרותפ

 הכשר בענין עצמן על יסמכו היל כשרים מקוהאות תיכףלהם
 התורדו ע"פ ומבין יודע איש לוה יקהו רק ותיקוניהםהמקוטרת

 לרבה פוטר הוא הזקן או הראש פאת המוכהית מלי25
 התורה, % דבר שום על נאמץ האינו התורה מןאחר
 עד מנשוא עונו וגדול נסך יין ויעו ולשבועה לעדותופסת

 כראוי. תשובר* יעשהאשד
 ההא אשר דעעץ אביזרייהו ההא בלוריות המגדל כלה2

 הזה בדרך בס את המנהיג וכל לעבורן החלביהרנ
 הדיץ את ליתן ועתיד מנשוא עותגדול

 ע"כ גוי % ישתכל הן האיש עם להתיחד אסורה אשהטל
 שומר* בלא אחר" למקומות לילך להחלילה

 למרבית הנ"ל הדברים כל ויפרש יבאר ספר היודע כלמג
 באר הדברים כל להם ויפרשו מבינים שאינםההמון
 בה4 תלוי יה" הרבים וזכותהיטב

 סרים אינם אשר והמקומות היישובים שאר בכל גםטז.
 את להעתיק ידו למלאות הבא כללמשמעתינו
 אמ4 מאלקי ויתברך לו למנוען יי יהי אלהדברינו

 ישראל בני אהימ את להזהיר אלה דברים הגיעו גהער
 לבי שרירות אחרי ויאמר יחדל והחדל ישמעהשומע

% יאבה לא ח"ו אבלאלד  כן על יכף. יעלה אז כי לו סלוח 
 שיודע מי וכל אזיקיכם אליכם וישמע צדק רודפי אלישמעו
 % חמורות הן קלות הן בעבירות והעוה חטצ  אשרבנפשו
 המורה מפי חטאותיו ש תשובה ליקח ובא אשה ועא"צ
% יום באטרם  ישראל בני בצחים מובטחת והמרש הגדול 
 האמת ויקבלו וידעו ויבירו בשמניהם אלה דברי יכנסואשר

 ויעקב. יצחק אברהם זרע יי ברך זרע המה הן כי שאמרסממי
 השמרים אלה דברי שמון למען צדק במעגלי ינתניוהשיית
% בצהבתבאמת  קרובו עם ישראל ובאהבת תורתו ובאהבת 
 בקרונו בימינו במהרה שמן בן בקרן ישראל קרן להחמתהמצפה


