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 לא"י מקאלימק ר"א להרה"ק הזקן מאדמו"רמכתב
 אימ אם הרע ללשו7 כרותה ברית רדל מאמר זאת מודעת הידיעהראשית

 מדי לשונם כחרב שננו אשר רבות שנים ובמשך ~, יקצתו מתקבל כולומתקבל
 והסאה העגלה, כעבות נעשה להתם, ומהכא להכא מהתם דנחתי נחותאי הנישנה,

 מוהרמ"מ המנוח הרב בשם שמעתי כאשר ובפרט כו'. ביננא טורא וגבהנתמלאה
 כי באמרו חנם, משנאת להזהר שם מאד מזהיר שהי' גורם, המקום אשר 2זלה"ה,
 ותוספת 3. כו' הרשימו ונשאר חנם, שנאת בעבור הי' החורבן כי לכך, עלולהמקום
 ע"י אלא חנם שנאת ואין העבר. נחמו בשבת ודעת טעם בטוב יפה נתבארביאור
 עשה לא אם לרעהו ממש חנם שנאת לשנוא האדם טבע אין בי הרע, ולשוןרכילות

 ומשיחו, ה' בחיר משאול גדול לנו מי והנה בדיבור. ולא במעשה לא רעה שוםלו
 נושאי כהנים פ"ה יונק עד מעולל הכהנים עיר נוב הרג הרע לשון קבלת ידיועל
 משום הרע, לשון דוד קבל לא דאמר למאן ואפילו בראשם, גדול וכהן בדאפוד

 יכול וכן האמת, אל כוון לא הכי אפילו נו.(, )שבת ביה חזא נכריםדדברים
 בנד"ד.להיות

 צדקו למען החפץ ה' ותהלות אזביר ה' וחסדי לאודועי, צריך דא בגוןברם
 לזאת אי אתנו. ה' אמת כי לארץ בעליל נראה ולהיות צדקי, כאור להוציא כו'יגדיל
 ידו להרים ימינו אחור והשיב השליט, מלפני שיצא כשגגה אחורנית לבוהסב

 בעליל הנראה שוא בעלילות עלינו ולהתגולל להתעולל ואון, עמל מכתבילכתוב
 לכללות המכתבים כל פלסתר לעשות דשמיא, במילי הן לכל, ומפורסם הידועלשנות
 וכהנה כו' דבריך ויאירו פיך פתח ולאמצני לחזקני 4, שנה כ"ב זה ביחוד ואליאנ"ש
 רצוני, למלאות כדי ולא דלבא, מעומקא היוצאים אמת דברי ונכרים רבים.דברים
 לא מעולם כי י, בארדיטשוב דק"ק אב"ד החסיד הגאון למחותני במכתבו שכתבכמו

 הגדול רבנו קדוש פה אמרי להיותם דחסידות, מילי על הסכמה שום ממנובקשתי
 וליסע קדמוניות בשנים מהם ליפטר בקשתי ואדרבה ממטזריטש. נ"ע ובנוזללה"ה
 את יבין לא פתי ומי *. תקמ"ו דשנת במכתבם הרבנים לי השיבו זה ועללאה"ק,
 אנ"ש לכללות רק לכתוב לו הי' בלבד, רצוני למלאות מבקש היה אילו כיזאת,
 יעידון ביחוד אלי כתב אשר מכתביו וכל ולאמצני. לחזקני ביחוד אלי ולאבלבד
 הועתק אשר במכתב וצפרט עמוק, ולב איש מקרב לאמיתו באמת הם כיויגידון
 ממני. נאבדו והרבה כו', לבות בוחו ה' אשר בהם עלי מעיד וגםמקרוב,

 לפנים, רק היו שנה מכ"ב מכתביו שבל הדעת על להעלות אפשר איךוהנה
 שיש שכן כל איפוא כן ואם לאמתו. באמת ולא ישראל, ארץ ישיבת חיזוקבשביל
 כרצדן לעשות אה"ק, ישיבת חיזוק בשביל רק הוא דהאידנא המכתבים אלו כילומר
 חושב. אני וככה י, ומטזבוז ולובאוויטש ולטחוויץ מווילנא ואישאיש
 שלח המכתב מטשה הוטיל שלא בראותו הנ"ל, הגאון למחותני שכתב מה גם.
 כי לכל מפורסם הנה כו', י דשמיא במייי נכון לחשבון עמי לבא משולחיםאליו

 לנחמני ונחומים טוב רק דברו תקם"ב בחורף אלינו שבאו תיכף ואדרבהאדרבה
 לשרפם ממני ובקשו בגניזה. שדנתי עשיתי ויפה *י, תקנ"ח דשנת מכתביועל

 שכנגדם הרי להם ועניתי הראשונות, מבטלות האחרונות אגרות כי יעןבפניהם
 כמותו גדול אדם על כזאת לחשוב אפשר איך מרה וזעקו לסנים. רק שהםאומרים
 לא אלו ח"ו, מישראל נפשות אלפים יפקיר שבממון דבר שבשביל בישראל,ירבו



 התניא נעלאגהיתשי

 ענק על יסודה לו~ות לאה"ק גדולה שפלות היא תם ח"ה בעינע ישר הדרךה"
 אצלי קבלו וגם האלה. כדברים בלבי ולאמת להכניס ונפש לכ בכל והתאמץ ה"ו.כזה

 עיירווז בכמה בסבבם וגם דוקא. האלה כדברים בהם כתוב להיות ובקשומכתבים
 לכל. ומפורסם כידוע דלבא, מעומקא האלה כדברים ברמה קול השמיעובמדינתנו
 המשולחים לבטל קרישא, דארעא במילי רק לנגדי עמדו לא תקס"ג בחורףוגם
 דשמיא, במילי עמי בחשבון באו ולא במדינתנו, לבד בעצמם הם שיסבבודמדינתנו,

 בהשבונות. בקיאים ואינם דחושבנא ממארי אינםכי
 כו'. אמת דברי שניכרים מלבד תקם"ב, בחורף דבריהם בלבי הכניסוובאמת

 גדולה, ומרמה דעת בגנבת לעסוק ה' ירא איש כל הדעת על יעלה איך זאת גםואף
 שנה מרי עצום סך להוציא שנים, כ"ב שנה מדי וריעות חיבה שלום מכתבילכתוב
 הם כי אנ"ש רוב יודעים היו אילו כי ח"ו. ארבו ישים ובקרבו אלפים, אלפיבשנה

 ורחבה, מלאה ביד נותנים היו לא בוודאי רהאירנא, ממכתבים נראה כאשרכנגדינו,
 המפורסמים להצדיקים נותנים . היו ויותר מקדם, כנהוג באמשר מועט דברהן

 וחילול וכבודו. עצמו אם כי במכתבו ומגדף מחרף הוא אותנו לא כי ונמצאשבחו"ל.
 יכפר. ה' ההמון, בעיניהשם

 על להעמידני שונים במכתבים יגע יגיעות שכמה הנ"ל למחו' שכתב מהגם
 שנה מדי מכתביו ידי על הוא לגלוי' דעבידא מלתא 5, יחי' באמונתו וצדיקאחת
 י, תקנ"ח בשנת לבר אחת פעם רק מזה אלי כתב לא כי ידי, תחת הנמצאיםבשנה
 מחמת. תקנ"ט, ובשנת אנ"ש. כללות על בפניו והלשין לשם * מהרא"ק נסעתאהר
 השיב ולזאת תק"ם, שנת עד נכונה תשובה לו להשיב נפניתי לא העתים,צוק
 בשנת גם טוב. במכתביו אלי כתב 9 תקס"ך בשנת וגם 10, תקס"א בשנתכהוגן
 כנודע. לידי הגיעהוו לא שבנגדי רק טוב, מכתב בא *תקם"ג

 שתא, דהאי נחמו בשבת יפה נתבאר יחי' באמונתו וצדיק הפסוק ביאורוהנה
 *10 כף חבקוק בא זה מאמר תפיסתם לפי אבל פל"ג. אמרים בלקוטי במקצתונרמז

 11, תקנ"ח דשנת במכתביו שכתב כמו כו', הפשוטה באמונה די להיותכפשטא,

 קרי, רחמנא מחתרתא אפום גנבא בע"י( סג. )ברכות רז"ל מאמרואישתמיטתיה
 כנודע לרצוח, ושלא לגנוב שלא ברוחו מושל אינו אעפ"כ בה' שמאמין שאףהרי
 כו'. ימצאנו אם הבית לבעל להורגו שבא מפני דמים לו שאין במחתרת הבאמדין
 אמרים, בלקוטי וכמ"ש כו', ולהתבונן רעתו להעמיק צריך ה' יראת להיות כדיאלא

 הבעש"ט מדרך ת1רה ריח שהריח מי לכל ואוקריינא וואלין מדינות בכל לכלוכידוע
 היינו הבנים, אם היא דבינה ת"ז( )הקדמת בזה"ק למ"ש שהביאור ותלמידיו,ז"ל

 וחסד ואהבה ה', יראת אשה כמ"ש נוקבא, נקראת ויראה ויראה, אהבה הםדהבנים
 בגדולת הדעת בעומק ההתבוננות הוא אותם והמולדת חסדו, זבר כמ"ש זכרנק'
 אי כך אם בלא בנים להוליד אפשר שאי וכמו דילי'. שיעורא לפום חך כלה',

 לכללות 8 תקס"א דשנת במכתבו כוון ויפה התבוננות. בלא אלקים ירא להיותאפשר.
 זה. על לחלוק הדעת על יעלה ואיך ההתבוננות, בענין ובפרטאנ"ש,

 נכון חשבון למצוא אלי ששלחם נ"י, הגאון למחותני במכתבו דברי לפיוהנה
 דעתו להם ומסר הנכון, וחשבונם עיניהם ראות כפי עמי ולהתנהג דשמיאבמילי
 נחותאי הני רודפינו, היו קלים כי נמצא זה לפי בעיניהם, יוכשר כאשר בשמולומר
 בעיניהם. ויראה בתורה מופלגים שהם מפני רעתו להם שמסר רק הקלה, דעתםלפי
 דשמעתתא בצורתא ידעי דלא עתה, ועד מנעוריהם ויודעיהם מכיריהם אנחגואבל

בנגלה
 ול"

 למסור כזאת, ראה מי נפלאתי, ונוראות ספר. יודעי לקרותם ודי בנסתר,



 קעה' התגיא בעלאגרות

 לפי בירם חרב לתת שלוחים, בירי מישראל אלפים אלף עם לח*ק וטרא גדיענק
 ישראל באלפי ודאי בהית ולחלק, להכריע כדאי אינם ודאי אשר וחשבונם,דעתם
 אין ובעצמו בכבודו הוא ואפילו ממתנם. עבה קטנם אשר שלמים וכן רביםנמצאים
 לו, שומעין אין מעשה ואחרי בדבר, נוגע שהוא ובפרט הרבים, את מבריעהיחיד
 הקודש בשקל עצמו את לשקול לו הי' כאן הי' אלו 15. נ"י הגאון מחותני שכתבכמו
 דעתי. קבלו ולומר ח"ו, מעבודתם לבלבלם ישראל אלפי לב להניעאם

 לדבריו שנתן ובאמתלא תקס"א, דשנת ממכתבו בו לחזור נאמן שאינוובפרט
 היינו אנוסים לומר נאמנים שאינם במשנה, פ"ב בכתובות כרתנן הכללי,במכתב
 אפילו דשע עצמו את משים אדם ואין עצמו אצל קרוב דארם משום ממון,מחמת
 הרצועה, הותרה הארץ חבת משום וכי להוציאו. שכן וכל בו, שמוחזק ממונולהציל
 הזה. הבית היה פריצים המערת ז( )ירמי'כדבתיב

 אלעזר מ' שחזר אחר גם הנה אלעזר, ממלשינות מתירא שהי' 13 במכתבוומ"ש
 טבר שטבר ~מה ראשונות יזכירנו אל מביחט~~: מאיר שלוחו ביד בתבלמדינתנו

 גם 10. כ1' לרטי בנתה ~קומי שבתי ידעת ה' אתה כ~', ~ה~לך מוסיף עזה אהבהכו',
 מעניני בבואם הזכירו לא הנ"ל שלוחי וגם ורעות. חבה 8 מכתב ידו על כתבלהבנים

 עיירות בכל קול והשמיעו בעיניהם, והוטב דרושים כמה שמעו ואדרבההררושים,
 ועיקר, בלל לזה נשתלחו שלא מכלל גוונא. בהאי השדה, ובעיירות בשקלאבשנסעו,

 והם הראשונים מבטלות האחרונים שאגרות בלבי ולהבניס לבר מלבי להוציארק
 חבה מכתב אלי שלחו לאה"ק, מאיר נסיעת אחרי י, תקס"ב באגרת וגםעיקר.
 כי הדבר וקרוב משרת. חיים ע"י עוז ויתר שאת ביתר קרמוניות כשניםוריעות
 זוכר הי' אלו כי תקס"ב, שנת ידיו שעשו מה שכח *י כ)ודע ה' יד בן שנגעמחמת
 שוא. שהם לעין שנראה אלו אמתלאות נותן הי'לא

 יחד. עמו נסעתי אשר הירוע, להבחיש החי יכול איך להפליא מוסיף והנני6נ
 ליסע נ"ע רבנו מפני מתירא והי' תקל"ב, בקיץ נ"ע הגדול לרבינו ראוו)עלק"ק
 המנוח הרב עם להתראות בקש ואותי העיר, בקצה לו ועמר ממש העירלתוך

 לפני עבורו טוב שימליץ מלפניו לבקש הנ"ל, בק"ק מכבר שם הי' אשרמוהרמ"מ,
 נ"ע הק' לרבנו המנוח הרב הלך ותיכף אליו. לבוא רשות לו ליתן נ"ע הק'רבט
 רבנו לחרר ביחד עמו והלכתי לו. לקרוא העיר לקצה תיכף והלכתי אצלו,ופעל
 לאנ"ש הנהגתו רוע על קשות אתו דבר אשר שמע. ואזני ראו ועיני נ"ע,הגדול
 היום כל אשר מינסק( בק"ק אז מושבו איתן הי' המנוח הרב )כי רוסיאבמדינת
 מיני בכל ולבזותם הלומדים מכל להתלוצץ וגם וליצנות, בהוללות שיחתםהיתה
 למעלה ורגל למטה בראש תמיד להתהפך וגם גדולה. וקלות עול בפריקתבזיונות
 וגם ערלים, בעיני שמים שם ונתחלל ובדחובות, בשווקים זיך( קזלייען)שקודין
 שהי' הויכוח אחר תקל"ב, ובחורף קאליסק. ברחובות והיתול שחוק מיניבשאר

 להגאון להודיע שקלאב ק"ק חכמי וכתבו כי"ב. ועל זה על מענה מצא לאבשקלאב,
 מבזה אפיקורס וכדין ח"ו, מורידין דין לדון בלבו שהכניסו עד דווילנא,המנ~ח
 לבראד מווילנא כן וכתבו כו'. פע~ר מן שהוא אמר למעלה ברגלים ההיפוך ועלת"ח,

 לכל גדולה צרה מזה והיתח הנ"ל. בקיץ 0י עריצים ומיר קונטדס שםוהדפיסו
 ההיא בעת ראוונא לק"ק כולם ונאספו בבתיהם, לישב יכלו ולא ד~זאלין,הצדיקיס
 יצא שלא העיר, תוך לנסוע יראתו היתה ולזאת עצה. לטכס נ"ע הגדוללרבנו
 והמליץ ההיא בעת שם הי' מזלאטש~ב המגיד וגם הגדול. מרבנו ח"ו עליוהקצף
 מודען והנה לגלויי. דעבידא ומילתא הכל לי כידוע נ"ע, הה"מ 'אצל עבורוטוב



 התניא בזלאגרותקעו

 ראשת שסמכו ב"ד פי על ה" תקנ"ט בשנת עלימ שעברו העתים צוק כל מ,את
 שם. כמפורסם תקל"ב, דשנת דודלנא הגאון יד חתדמת עלורובם

 לבבו ורם פניו מעל הבושה מסוה הסיר ואיך דטבריא, מהרב זה כל נשכחואיך
 בדרכיו הולך והוא הקדוש רבנו בדרך הולך אינני שאני נ"י למחותני עלילכתוב
 דירתו וקבע ממינסק וכשחזר מינמק, בק"ק אז המנוח הרב הי' במרינתנו ובהיותוכו'.

 למקצת כנודע שלומו, אנשי ועל הנהגותיו ועל הרב על לו חרה היטבבהאראדאק
 לאור חושך ולשום המפורסמות להכחיש יוכל ואיך אליו. המקורבים הישניםאנ"ש
 כעס לכלל ובא כהן, כמריבי אחורנית לבו היסב ה' אם כי זאת אין לחושך.ואור
 אתנו. ה' אמת כי רעת למען במפורסמות,וטעות

 גדולות מרברת ולשון פה להרחיב ה' ירא דרך הזאת קרישא, רארעא במיליוהן

 רבר חצי רק ושמע כו'. שמעתי שמוע ו ין במכתביו שכתב כמו לבד, השמועהעפ"י
 לו לענות מהראוי הי' לא רשבת 8י פ"ק ומארז"ל הכתובים פי שעל הגם והנהכו'.
 לענותו הוא ההכרח תורתך הפרו לה' לעשות ועת ומישראל מה' נקי להיות אךללום,
 וקצרה. ארוכהבדרך

 כל לבטל ממני ובקשו הידועים נחותאי הני אלי באו תקס"ג בחורףהנה
 מעמדות להם ויעשו בעצמם שיסבבו רק הישנים, המעמדות וכל במרינתנוהשלוחים
 לסבב יספיקו איך להם ואמרתי חב"ד. בשם מכונים שאינס האמיתיים,מאוהבים

 של בשליחות להם רי כי לי והשיבו השלוחים. שמסבבים המדיטת בכל קצרבזמן
 הלכו רובם כי מעט, מתי היותם יען המשולחים, מכל שליש ערך שהואמהרי"ס,
 הרב מרעת כן שעושים בפירוש לי ואמרו זה. מערך יותר להם נצרר ולאלעולמם
 פי על רק נותנים שהם הנ"ל, המכונים מאנשים לקבל שלא כן להם שצוהשלהם,
 כדי אליהם, שמוע אביתי ולא כו'. קאי וקושטא אמיתית, אהבתם מחמת ולאמכתבי
 כמו ומנין, ועיר עיר בכל אגודות אגודות לעשות בישראל מחלוקת להרבותשלא

 אזי במרינתנו, לסבב אניחם שלא באם לי ואמרו 8. תקנ"ח בחורף נאמנהשהורעתי
 להם צוה כן כי מכתבי, ירי על שנאסף ממה ממדינתנו, אחת פרוטה אפילו יקבלולא

 נאמגה הבטחה להם שיש לי והשיבו נאכל. מה תאמר ואם מהם ושאלתיהרב.
 כלל צריכים ואין הנ"ל, בערך להם שיספיק סך על ואוקריינא דומוליןמהצדיקים
 שיקבלו אצלם פעל מהרי"ס התאמצות ברוב אך לחב"ד. נכנעים להיותלמדינתנו,

 שוב ואז במוומנים, להם לסלק הבטחתם הצדיקים שיקיימו עד עכ"פ, הזאתבשנה
 בשלום. מאתי נסעו ובזה במדינתנו. יקבלולא

 גובערניע מקהל חרוץ מכתב ושלחו אתם, אחרת רוח היתה מוויטעפסקובבואם
 בשבילם מעמד לעשות במדינתנו שליח שום יסבב שלא נוראה באזהרההנ"ל,

 שנותנים מה באה"ק יתקבלו לא שבוראי העיירות בכל קול השמיעו וגםבמרינתנו.
 אנ"ש כל ועל עלי רבים חרופים ועוד שלהם, הרב בשם והכל דמרינתנו,לשלוחי
 במדינתנו בישיבתם עיירות לכל שהושמעו החרופים כל לכל כמפורסם הנלוים,ועל
 זאת וכשמוע במרינתנו. עברם דרך וגם ממחגינו נסיעתם אחר חרשיםכשני

 שהשלוחים רק לאה"ק, א' פרוטה אפי' ליתן רצו ולא להם, חרה היטבהמתנדבים
 רווקא. בעיני כטוב לעשות לידי המעות שישלחו רבים תחנונים ע"י אצלםעעלו

 כידוע אלי להביא השלוחים ליר ומסרו מכתבים כן כתבו ועיר עיר שבכלוהגבאים
 ומילתא השלוחים, כל אלי שהביאו הגבאים מכל המכתבים כל בירי הם וערייןלכל,



קט התניא בעלאגרות

 מקומן באטהו לו אמדו שבסביבה איך לי סיפר 9י רב חצי ףשראל לגלףקרעבירא
 המעות שיגנבו ויהי' יתן מי אך רלארי, הרב בפקורת מוכרתים אנו ליתן יבזה"ל
 ר"ל. החירופים מסמת לאה"ק יגיע ולאמירכם,
 וראוי כו', חטאו הם אם שלהם, הרג מדעת שלא הכל אולי נוקפי ווי' לביאך
 אי רעתו שלפי לי והשיב מהרי"ם פי את ושאלתי הרב. ליר המעות לשלוחאעפ"כ
 שיעשו א"א כי כן, הרב להם צוה ובווראי עצמם, מרעת כן ויאמרו שיעשו כללאפשר
 כלל, לשם מעות לשלוח שלא בנזקין גרמא להיות כוה, גרול רבר מעצמםויאמרו

 שיכתוב עצתי והיתה וכלל. כלל שם יקובל שלא ביחוד )לי( לו גם לרבים אמרוכי
 מפני רק מוהרי"ם, תח"י הוא המוגבה הסך שכל איך נאמנה, בהורעה להרבהוא

 המעות שלח לא לכן יקבל, לא שבווראי בשמו אומרים הנאמנים המשולחיםשאנשיו
 לשפוך הזה, הגרול האף חדון. מה גרולה תמיה אך ח"ו. המעות לטמיון יצא פןאליו,
 המעות, לקבל כת"ר האדון שירצה ובאם נדבותיהם. לקבל שלא המתנדבים לכרדם

 הקרן המוגבה, הסך כל לו ויושלח לקבל, שרצונו איך חבה של מכתב לכאןיכתוב
 לסמוך כת"ר ויכול עיסקא. הכשר על גרולים לבטוחים בכאן הולווה כיוהריוח,
 ונחתם אליו, כתב אשד מהרי"ם מכתב תורף וזהו עיסקא. הכשר על שם וללוותע"ז

 כאשר בודאי, לירו והגיע היחידים, מעות עם לאה"ק ושלח ממש, בפני ידובחתימת
 נאמנה. ליירוע

 ולהתעולל עלינו להתגולל מבקש הוא תואנה כי רבדתי אשר הדברוהוא
 שלוחי שהם הרבר אמת אם ענ"פ לידו, המכתב הגיע לא אם גם כו'.בעלילות
 עד להרי"ם, ביחור וגם אלי, וגם המדינה, בכל כן אמרו ובשליחותו שלומהימני
 נ"י הגאון למחו' למרינתנו ממכתבו וגם בוודאי, יקבל שלא בלבי, כןשנתאמת
 ~השמימ ! 17 מלא אחרי וקרא אלי צעק מה א"כ מרעתו, הכל שעשו כןמבואר
 כו'. וידרוש ה' ויראכו',

 הסך בבירור לי כירוע בעלילה, בא כן גם כולנה, היו עלי ; י1 שכתב מהגם
 שליחות לכפל עולה הנילוים, עם שבלעחוויץ וההוספה חדש, דבד בווילנאשקבלו
 להם. רי שהי'מוהרי"ס

 הקדובים לאנ"ש ולהזהיד להוריע עלי מוטל האלה, והאמת הרבריםואחרי
 הדב מכתב עם הנוסעים והמדיחים, המסיתים מהכת מאר להתרחקוהרחוק,ם,
 שלום עמהם לרבר ושלא 0י, דוויטעפסק הנהר מעבר הידוע הזקן ובראשםדטבריא,
 ירחק נפשו שומר כל רק ח"ו, ומדון ריב עמהם לעורר שלא וגם רע, וערמטוב
 כזו. רבה והודעה באוהרה ורי ממש. המוער כמשורמהם

 . . . כו' רבריכה
 . ערך(. קלות )בהשמטות (23 עמ, מלאדי הרב ובם' י*ד סי' רב אור נטתרות, גנוי בס'נדפפ

 "קובץ אל בהשחאה הנ"ל עס"י נדפס כאן וה. ממכתב קצרים קטעים הוכאו כ"א טרק רביבבית
 מהרש*נכת*י,

 תקס"ה. משנת מקאליסק ר"א מאגרות ציטטות כאן מובאות בי תקם*ו, כנראההתאריך

 : כ"א( )סטוק ו' לקהלת באלשיך גם מובא זה מאמר טו"ל, בדכרי מקורו מצאתי לא1(
 עצר לא הכמתו וברוב מדוד גדול לנו מי כי שיתקבל הרע ללשון כרותה ברית כי .מרז"ל"כנודע
 צ"ו אות הארץ ברכת בט' 3( וג'. ב' בטימנים לעיל .ראה 2( מציבא". קבלו לבלתיכח
 ירושלים בירושלים, המערבים לעדת ור"מ ראכ"ד שמעון, בן דוד ר' )להרב הטצר שער מס'הביא

 ענין על לאה"ק שכתב ולה*ה ולמן שניאור מו"ה הגאון בכתכי ףאיתי עתה והן : שכתבחרב"ב(



 התניא בעלאגר1תקעח

 מזהיה שהח ז"ל מוהרמ-מ המנוח הרב בשם שמעהי סמחר גורם, המקום בי ובסרט וז-ל ובתבזה
 ונשאר שנא"ח בע14 ה" החרבן בי לבך עלול המקום בי באמרו חנש משבאח להזהר שםמאד

 התחלת את לפי"ז לקבוע נובל בתקס-ו נבתב זה מבתב אם 4( הוהבה עכ"להרשימה
 האנשים הם מי 7( וי*ז. 6"ז סימן לעיל 6( ק/ סימן לעיל 5( לתקמ*ד. רבגונשיאות
 ידעתי. לא ות)ובאוויסשמווילנא

 ב"לעחוויץ-
 אח*כ שנתמנה מלעחפיץ מרדכי לר' כנראה נתבין

 מוזכר זה מבתב בסוף גם דלקמן(. כאגרות )ראה דבנו ב"קום המעמדות על מקאליסק הר"אע-י
 ס" לקמן עמ ממעזיבוז, ברוך לר, כנראה נתבין ב-תעזבוז" ובלעחייץ. ביילנא שנאסףבסף
 ס"א. בסי' לעיל שהובא אחד מבתב רק בידינו נשתמד תקנ"ח משנת *ד( וקי"ז.ק"ז

 בשנת מסמאליין. הקטן אהרן ר' זהו בנראה 9( לידינו. הגיעו לא אלו טכתבים8(
 בלא"א "אהרן : י"ב( ח"ב אמרים )לקוטי מטבריא מבתב על חתימתו את אנו מוצאיםתקמ*ו
 בשנת שיה"". אדמו"ר את ומשמש עומד אשר מסמאלהן, הקטן אהרן הנקרא נ"י מאירמו-ה

 נסשכם לכייף יועליכם : כ"ג( סי' )לעיל אליו בותב יילגר זלמן שלמה ור' בחו"ל, ה"תקמ"ח
 שגם )נראה וכו'*. שלום אוהב אדם יהא ולעולם בעיניבם, שקטן למי ואפילו מבם, שגדול מילפני
 )לעיל תקנ-ז כש' לרבנו מקאליסק הר-א באגרת רבנו(. לפני עצמו לכייף הקטן אהרן ר, סרבאז

 מסתבר לכן הקטן". אהרן מו"ה וכו, מעולם בנפשי לאהובי "הרחיק אשר על מתמרמר הואנ-ח(
 אנ"ש". בללות על בפניו "והלשין מקאליסק הראא ומחבכו רבו אל לא"י שוב שעלה שהואלומר

 שנאמד אחת, על מצות( )לתרי"ג והעמידן חבקוק בא .10( צ"ד. סי' לעיל עי,10(
 אבל לידינו, הגיעו לא אלו מכתבים 11( ב"ד.( )מכות יחיה באמתתו וצדיק ב'()חבקוק
 בסו"ס שנדפס אהוכי עתה בד"ה מתקמ-ט במבתבו נתבארה זה בנידון מקאליטק הד"א שלשיטתו
 הקודם. כסימן 12( ל"ג(. ח-ב אמרים בלקוטי נדססה המבתב )השלמת הארץ.פרי

 4 בהערה ראה דלקמן הקטע על 15( כינתו. על עמדתי לא 14( צ"ט. ס" לעיל13(
 אלקעסניק בעיר נדפס עמודים( ל"ב )בן צורים" וחרבות עריצים "זמיר הספר 16( צ"ד.לסה

 האסידים ע"י הושמדו האקסמפלרים בל והמו"ל. המחבר שם בעילום תקל"ב בש, לבראדהסמובה
 האוניכרסיטא כספרית כנראה והשני מוזיאום ככריטיש אהד מהנג שמם רק נשארו רעויזבכתקופה
בירושלים.

 ב.העבר-
 מן שהועתק יד בתב מתוך והדפיסוהו חזרו תרע-ח( )פטרוגרד ב' ברך

 החוחש כל ולהכרית לזמר צוריס, וחרבות עריציפ זתיר "ס, : נדפס השער על הראשון.הדפוס
 צה... כלשון הזאת הגארת דכרי על נופך הוסיף והמעתיק . . . ממאירין וסלונים מכאיכיםוהקוצים
 והשבותי ולסרט לסדר . . אלקעסניק ק"ק פה נדפס . . . חטאים אנשים לתרבות אופל במולירות
 על תקל"ב אייר ח' מיום מיילנא קנאות אגרת 1( : הספר תובן ישראל". בני תלענות אתמעלי
 ה.כת- ראשי על המשונים, ומנהגיהם ההסידיםאודות

 שנתגלה איסר ור' היים ר' המגיר כפילנא,
 בז'רגין כרוז 2( הבת"(. ראש ממינסק מענדל "ר, מוזבר )שם הב"ד בפקודת קשה ונענשוקלונם
 תוספת "עוד המתחלת ארובה מליצה 3( ונורא. גדול חרם ובו תקל"ב סיון כב' בבראדשהוברז

 כן שמואל ר' הגר"א, כהתימת לכריסק מפילנא אגרת 4( ההוכרת. מהכר מאת -כיעו"ר-
 שגם בה )מוזכר הקהילות %ל וילנא מסרנסי אגרת 5( חתימות. 16 ועוד יילנא אב-דאביגדור
 שבא ממינסק מענדל ר, על ביילנא, "הבת" מעשי ספור א הכרוז(. לתובן הצטרףהגר"א
 ההסידים. נגד לעשנוכ ק' תקנות 7( ועוד. ההסידים ס]רי שריפת הגר"א, עםלהתפכה

 בתיב : ע"ב ל' דף בשבת והלא רשבת* כ' "פרק להגיה נראה 18( צ"ח. בסימן 17(.
 לענות )מותר תורה בדברי הא קשיא, לא באולתה כסיל ענה ובתיב כאולתו, בסיל תעןאל

 ייטבסק. העיר את חוצה דיינא הנהר 20( 1 19( דעלמא. גמילי הא רש"ק -באולתו
 "וישמע : נ"ח( )ס" תקנ"ו בשנת לרבנו הרא"ק כמכתב ראה מויטבטק" הידדע "הזקן שללזהותו
 ולהחשיבו . . . מתיטעפסק הלוי אהרן מו"ה פנים נשוא הזקן הרב . . . את לקרב ובו'חבפ

 מקורב ה" ובאמת ." . . במותו אדם בהשפלת מזה גדול השם חילול לבך ואין . . .כבראשונה
 מוויטעפסק הלוי אהרן שר' לשער יש עיי"ש. ב' סמ לעיל רבנו ממכתב במשמע בראשונדגלרבנו
 זה. מבתבנו דברי מבינים ואליו רבנה על החולקים מראשי לאחד אח-ב נעשההנ"ל

 זה אולי מייטכסק. סג"ל אהרן ר' אל מקארלין שלמה ר' מאת מכתב נדפס ה' שנהןב"ציון"
 : המבתב וז-להוא.

 ניצמד ומפורסם המופלג ההטיד הרכני האלוף ה"ה וידיוי ד' וידיד לא"נ"שלום
 הענין אודת למעלה האמור כמשפט אד"ש הנה 1"י. סג") אהרן כשה"ר כק"ש לביבקירת



קעט התניא בעלאגרות

 סא"ם, כ"א בכתב הכל לבאר א"א רק רומע"ל עם לדבר הרבה לי ה" במדעתבםשנתהוה
 בלל ממנו נמנע ואעג הטבע בגגד ואמילו לבדו נטלאות וושה שהצור איתע האמתאבל
 לישראל, הבורא אהבת שיתגלה המבקש כ"ר וטלום. אומר ובזה זמה ובכל מקוםובכל
 ,כוכית"ן פידעלעך ב' לשלוח בקשתי זללה"ה. מג"ל מאיר כמוהר*ר בלא"אשומה

קד4

 תקס"ו מש' נ"ע קדישא כהנא מאדמו"ראנה"ק

 ה'. ברכת  מלא שלום נא אזברה ורעי אהיאי

 עם אשר כל את מארץ אמת דברי קושט להודיע כתבתי כבר דאשתקדבשנה
 דבר ויבינו ידעו למען ימימה, מימים בלבי עצור וכאש וטמון צפון הי' אשרלבבי,
 יקירי שלוחי תרי הני על באזנם הכניסו מאשר שבלב העקמימות ולהסיר דבר,מתוך
 עשו יפה והכל ורצוני, מדעתי שלא דבר עשו ולא עיני כבבת עלי החביביםדידן
 מחדש מעמד בתיקון לנו ייטב אשר מנוח לנו לבקש צויתים כאשר ובזמנובעתו
 ]והנני בעיניהם היא ויקרה מצוה מחבבי בידי אותה לתת בקודש, ישיבתנולתקן
 שלהבת אש רשפי יער תבער כאש בוער ולבי שיחי, אשפוך ה' לפני בחזקתיעומד
 ואשוע, אזעק יוכל, מי במלין ועצור לבי שכב לא בלילה וגם היום כל תמירכו'

 עליכם[. ירחם ה' ובניי, אחי עליכם לי צר עצמותי. כל רחפו בקרבי, לבינשבר
 אשר בכל הקודש, אל בדאנו מיום הראשונים במכתבינו והתבוננו ראשונותזכרו
 הופיע אשר נ"ע, מרבוה"ק קבלתי האמת ררך כן כי ישמורו. לשמור אותםהזהרנו
 ]ו[לקשרם בנ"י ]לבב[ ללהב ית' שמו קדושת על נפשייהו מסרי והוו רוה"ק,עליהם
 צדיקיפ באמ]]ת אחת, על להעמידם פניהם על ד' יראה שתהי' גמור, ביחורולייחדם
 נפשו אל קרבה האמונה בלבו וכשתתחזק האמונה. בבדית ולהכניסם לעד,יחיו
 לחכמתם, קודמת ויראתם אוצרם, היא ד' יראת תירא, אלקיך ד' את וידעתגאלה.
 ואור מצוה בנר אורם כשחר יבקע אז ברה. ד' מצות בטעמי הגוף חומריותולזכך
 ועשיתם, ולמדתם שנאמר לו, אין תורה גם תורה, אלא לו אין האומר וכלתורה.
 אותו ועבדו ד' את יראו ועתה י(. ק"ט )יבמות בלמידה ישנו בעשי' שישנוכל

 יאמרו איככה עמהם, בל ולבם מפיהם עתק יצא גבוה ידבדו ידבו אל ובתמים.באמת
 ואומר חסר לבו להם, מה וחכמת לשקר, הנה אכן אתנו. ר' ותורת אנחנוחכמים
 הרברים וכל אמת. אור בה ישכון העיר זו ולא האמת דרך זו לא הוא. סכללכל

 מאהבתי עליהם, מעי המו ו~אשר בקולמוסו. הלבלר ולא לרבר איש יוכל לאיגעים,
 רגל רגליהם להעמיד קיימא, של בקשר לקשרם צדקם, חפצתי איתן, אהבתאותם
 במקום עמהם ולהתקשר להתייהד שיהתי, היא ד' ולפני פעמם. ימוטו לבלישרה
 דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקי חיים, מלך פני אור עליהם ולהמשיךחיותא,
 מתוכה, זז ואיני עוגה עוג השמים, שער פתח ד' לפני עומר והנני עולם.הליכות

 עינים ולפקוח אליו, לבבם להטות קדשו רוח עליהם ויערה משמים ד' ישקיף כיעד
 ישמורו. צריקים ואורחות טובים בדרך ילכו למעןעורות,

 ישראל ארץ צרקת צדקה וגדולה והאמת. הדברים לכל לבבכם שיתוועתה
 אמונתם רבה לבקרים חד'2ים בקרבם יחדש נכון ורוח טהור בלב לבבםלקרב

 למעלה, ]ו[קדושתה נורא, מה הזה במקום ד' יש אכן אחד. קנין וא"י תורהלעשותם
 יראי כולם יחד אלקים, ד' בשם אלי]מ[ הנלוים וכל עון. נשוא בה היושבוהעם
 מעשי כל את ראינו ובעינינו הארץ, קדושת כח גודל הרואה ואנכי שמו. וחושביד'



 התגיא בעלאגר1תקפ

 מיסודי עין רחלפך ועידנין עידן ברוב להפליא עמנו עשה אשר הוא, נורא כיד'
 ויאר ד' אל עינינו ומעוזנו עוזנו ד' שמחת מאהבהי לקבל מכשרת הקודש חבתהארץ,
 דאורייתא מתומכי להיות בחיים חלקם להיות והמטהרים המתקדשים ואשרילנוי

 קדישא.בארעא
 לב ישימו ואל האהבה. את תעוררו ואם העירו אם לבבכם ואמצו חזקוועתה
 לראות בקלון מתכבדים החיים, בארץ חתיתם הנותנים אלוף, מפריד נרגןלדברי
 לעקור וברצונם שמים. כבוד ולמעט כבודם להרבות ]גם[ ויושבי', הארץ ערותאת
 שרשם עקרו בארץ, ונחלה חלק עוד לנו אין לאמר בקודש, ישיבתנו חזקתשור
 לבי בטח בד' לנו. אדון מי אתנו שפתנו נגביר ללשוננו אמרו אשר חיים,מארץ
 בכלי ארץ ו?תרון עומדת לעולם והארץ יהרם, להרום הרוצה שכל הארץ, קדושתובכח
 ולא זאת, כותב אני ח"ו לכבודי לא כי הארץ, ואת השמים את ]בי[ והעידותי.

 בדכה, בשפע יסובבני ד' חסד מעודי אותי הרועה האלקים כי כספי"ם.לשבח
 לאלעיס חובות מעולות מאוד יי צר כי הגם הטובה. ד' כיד לי מזומנתפרנסתי
 יראיגי על עולם ועד מעולם בטחתי בד' ואביונים, עניים פרנסת ומדוחקגדולים
 לא כי בעזרנו, יהי' המקום לפני והצלה ריוח הרבה הסבות, כל בסיבתולהאמין
 ולמען ד' לשם קנאתי וקנא ח"ו. האמת מנקודת אזוז ולא ונחלתו, עמו את ד'יטוש
 חיים מארץ ד' דבר לשמוע אוזן יטה חיים החפץ האיש .ומי הארץ. קדושתהדרת
 וקשורים עטופים והיו עמכם, אלקים ויהי' וחיו עשו זאת וקיים. נכון באמונתולהיות
 להפיר חמדה בארץ והמואסיס לו, יאמר קדוש בציון הנשאר והי' הימים: כלעמנו
 אחריתם. יהי' מה ונראה מהם, פני אסתירהברית,

 דברם בוא עת עד ד' לפני ]נעצר[ והנני אש. כלפירי בלבי יש דבריםוהרבה
 הנני ' יחפצון, אלקים קרבת אשר ומי מי אדע בה אלי, תשובתם ועלתההטוב
 ואחרי החיים. באור ד' לפני להתהלך ידים, בשתי לקרבם לגבייהו נפשיממציא
 בלבבו צדקו, למען ד' יחפוץ אשר את הצלתי. נפשי את אני זאת, כל אתהודיעם
 ברכה ישא נפשו, לשוא ישא ולא אמת, לדבר להתקרב שכם ויטה יראה ובעיניויגין
 ושלומי עולם, ימי כל עוד וינשאם וינטלם ויברכם יסעדם ומציון מקודש ד'מאת

 חאיר ר אל עימ קיס. עם "~ראל אהבת למען בצדקה המדברדברי
 אכי"ר. סלהי הח"ם ב~מר וארר הולה האמת, נקודת באור הח"ם נתיבותלהם

 ב"ץ.זללה"ה, אלכמנרר מו"ל בא"א אגרהםנאום

 ובסי ז"ל( תשובה דרכי בעל הג' אצל שהיה )מכת"י מ"ג מכתב ח"ב אמרים בלקוטי נדפם-
 ע וף הארץחיבת

 המקורות. באחד נוסף במרובעיםהמוסגר

קה.
 תקם"ו מש' ליטא למדינת נ"ע קדישא כהנא מאדמו"ראגה"ק

 אלקים זברי יקול מקשיבים חברים לבבנו, אנשי לאחינו חיים מארץ ואמתשלום
 קרבת אשר חפץ אנשי וקיים, נכון לעד עומדת וצדקתם וצדק אמת אנשיחיים,
 ישרים_ תומת שמים, ויראת ועבודה בתורה יהגות חיים, חפצי יחפצוןאלקים
 נגידים הוותיקין המופיאים ח'ים, ודרך אור ותורה מצוה בנר צדק במעגייתנחם

 ותמימים ישרים ומע"ת, במצווח  מסובליס ושלמ'ם, יראים מופלגיםונדיגים



קפא א י נ הת כעל גדותא

 יע"א, ורייסין ליטא במרינת בעם המתנדבים  ישראל חוקקי לב חקרימויים

 וחיים ורחמימ חסד יעסרם רצון וכצינה בעזרם, יהי' אברה"ם  איקי עם1דיבי
 כיר"א. ירושלים.  בפיב ףראו  מבען ר' יברכמ  לטולס; ר  ברו זרטמ  לכלישלומ

 גם אהבתם רוח בקרבנו ר' מסך כי להם, נורעת יתירה חבה וטובתם,אחר"ש
 עמנו. עשו וחסר חיים ממקור הנובע כמעין יביע ליום יום והולך, מוסיף ומעולםמאז
 מלא ר' ברכת נפשנו תברכם בעבור האלקים מול חן רוח רוחנו שמרה פקורתםלזאת
 וכבוד עושר בימינם, ימים אורך מיומים, יחיים החיים, מחי ושמים ארץ טובכל

 הארץ. על השמים כימי וברכהוחיים
 אלי הנלוים ונפשא, רוחא בסימא, צוותא וכל אתנו שלום אבשר ר' .ותהלות.
 החיים. ארץ פה חיים, אלקים ר'בשם

 מאיר מו"ה ]יו"ש[ חו"נ המופלג הרב עוז ירי"נ שלוחנו אהובנו ביאת שלוםורב
 חג התקרש כליל השמחה לנו הגריל האסיף, חג ימי בתוך ת"ל שלום בא כיןצ"י[,
 עמהם לעשות ר' הגריל כי ואנ"ש, ישראל כל ובלב בלבי שמחה בהתאסףהאסיף,
 אשר הכסף תרומת וכל לער. ישגא הטוב שלומכם מבשורת שמחים היינוועמנו,
 1, ילבב נבוב איש ומכוסה, מופלא אמון נאמן הגובה ירירנו ירי על ונאסףנגבה

 בעז"ה בשלימות הכל לירינו הגיע כן ]ני"ו[, *1 ישראל כמו"ה ררכיו בכלהוותיק
 כל ר' הראני כה שלום, אומר כולם המכתבים וכל הנ"ל. מהימנא שלוחא ע"יית'

 אנכי בשאלתם. נפשם אהבת ורוב רורות, לרורי למשמרת וברכה לחייםהכתוב
 יהגה מפיו הנז', השר"ר ורין משאלותם. כל ימלא ר' לפני לרצון אזכירה אנכילר'

 עיני שמתי עניניהם, פרטי בכל שיחתם לפני פירש ואמונתם, חסרם לגורלאהבתם
 תמיר. ר' לפני עליהםולבי

 בעוז לבבם כשרון ושלום צרק יריהם במעשה עליהם ר' נועם ראיתי ראהוהנה
 לבבם עם הי' כאשר עמהם ר' כן יהי פניחם, אחזה בצרק אני פעלם. ע"פצרקתם
 השקט הצרקה עבורת תעבורו בהם לעולם צרק בצרקתם ויצרקו יטהרוהטהור,
 בכירורי נריבה, ורוח טהור ובלב בשמחה להתנרב ואמונתם חסרם יקר מהומנוחה.

 ברוב ככה, פעמים אלף ]ברכה[ עליכם יוסיף וכה ר' יתן כה להבה, ולפירי האהבהאש
 ושמחה ששון ויצמחו, יציצו השרה כצמח רבבה לאלפי טובה מרה מרובהברכה
 בחיים חלקם במתנת וישמחו ישישו מים, כל על זורעי אשריכם חיים. ארחותישיגו
 לרעת לב להם נתן אשר מציון, להם אור בר' לבם ואטץ חזק בה. למחזיקיםהיא

 החיים. מעץ ואכלו זכו חיים טועמיה בה, יש טעם ומה זו מצוה תפארת יקרולהבין
 ר' מיום לשמה, עשי' לעשותם ובלבבם בפיהם למוצאיהם חיים תוצאות ממנוכי

 לזכותם ר' חפץ כי עמנו, לר' אתם וברוכים לנו, חסרם הפליא אשר ר' ברוךשמה.
 בשפה ישרה, רגל רגליהם יעמרו מתנם. אזור צרק וצרקתם באמונתם קיימיםלהיותם
 שוא, מרוחי אחרי לילך פעמם ימוטו לבל בימינם, נעימות קרושה, ובנעימהברורה

 ח"ו. ויושבי' הארץ ברית להפר שקר, לשון תהפוכות ברברי הארץ רבתמוציאי
 החיים. בארץ ר' בטוב יראו בל נאמר עליהםאשר

 האיש מי יחפצון, אלקים קרבת אשר כל חיים, אלקים בר' הרבקים אחינוואתם
 צרקה, ועשו משפט ררשו רורש, ר' אשר הארץ טוב לראות ימים אוהב חיים,החפץ
 להם ויאר ד' אל ונעזרתם לבם בטח בו החוסים לכל הוא מגן ר' ישועת קרובהכי

 ויראת תורה ובמאור עינים, מאירת ברה ר' מצות בנר חיים, באוצר עולם אור)לנו(
 במחיצתי עמי אתי אור יאירו לנצח, תשכחו אל ציון אהבת לעד, עומרת טהורהר'
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 יהי אקרא ובימי אזכרם, בנים כזכור מלהזכירם! אהשה לא צען למען לעולם.יהע
 כברכתו אשר איש ויברכם ירוממם, יבוננם יסובבם היום כל אל הסד מושךלהם

 עד, עדי בד' בטהו בטוהות. שם מי הצלהות, ורוב שמהות שובע הברכות,ממקור
 שכם ד' את לעבוד כאהד כולכם התאחדו לר', המיהלים כל לבבכם ואמצוהזקו
 ד' בדבר אמונתם רבה לבקרים הדשים בקרבם, יהדש נכון ורוה אהד. בלבאהד
 לעד. יהיו צדיקים באמונת תעמוד לעולםאמת

 עמי' נהורא ורב רחומנו רב ה"ה דכיא, מר מורנם, את ר1אות עינינםוהנה
 מרדכי מ1"ה כש"ק באמונה, מעשהו וכל בצדקתו המפורסם הרה"השריא,

 מתניו, אזור ת1ממה אמת בדרך לנהותם אור יראו באורו ואור, הולך :,מלעכיו1יטש
 אליו ד' מבקש כל והי' הי, א-ל בני אליו ידבקו כן מתניו אזור איש ידבקכאשר
 החא מעשי גהולים מרדכי, כי.גדול לעד. תכון האמת נתיבות להם להאירידרושון

 וד/ זו, מצוה הור בהוד לזכותו ידו על הסכימו השמים מן המה". ועל הארץעל

 אשר בהלקם לשמוה להם יש מאור שמים. לשם  מעשיו כל עושה הוא אשר בכלאתו
 עולם. ועד מעתה עמכם האמת נקודת ולהבין לרעת אותם ד'חלק

 המכתבים ומרוב אפניו. על דבור דבר יקרא מפי באמת נאמרו ההברים אלהכל
 לפני לכתוב הסופ"ר עם ואומה ממש. ידי בכתיבת לכתוב כהי לפי אינוההכרהיים

 ד' לפני לבי לוח על הקוקים המה ומרהמיי אהיי לבג"י אותו מצוה אני אשרכל
 ועד מעולם ד' הסד ורב הישועות וממעיני הברכות ממקור אברכם היום כלתמיד
 ישמה לעולם ד' כבוד יהי לעשותם, פקודיו ולזוכרי בריתו לשומרי יראיו עלעולם
 תמים נהיה יחדיו אחד בלב הימים כל עמנו ועטופים קשורים יהיו במעשיו,ד'

 ימים. לאורך ה'בקודש
 רוב ובעד וזרעם ביתם ובעד בעדם ומעתיר באהבה הדוש"תדברי
 כיר"א. לעולמים, טובה ונפש גוף בעילויהצלחתם

 זלה"ה. כ"ץ אלכסנרר מ' בא"א אברהםנאום

 ו"ל. תשובה דרבי געל הג' אצל ווה" מכת"י מ"ב, מכתב א"ב אמרים בלקוטי א(נדפמ
 ע"ב. ע"א דף הארץ בחיבת ג( בטברי1ב שנמצא מכת"י ו' פרק הארץ טבור בם,ב(

 ישדאל ר' הוא "1( לביה". יתחכם חריף 4וגבר ותרגומו י"ב "'א גאיוב הוא טסוק1(
 מקאליסק הר"א מינו רבנו עם המחלוקת לאחר 2( קי"ג-1. ס" לקמן המו1כרמאוסטרתנא

 גבית ועל ליטא לחסידי למנהיג מקארלין( שלמה ר' של )תלמידו מלעכתיץ מרוכי ר' אתוסיעתו
 קג~ל אהרן ר' של )בנו מסטולין אשר ר' ומחותנו וחבירו מלעכוויץ הר"מ המעמדות.כספי

 לשיטת המנוגדת בחסידות בשיטתם ממע1יבוו ברוך ור' הרא"ק עם דעים תמימי היומקארלין(
 שם(. ובהערותי ק"1 סי' לקמן )ראהרבנו

 מאמרותיו מועטים מגרגרים חוץ שבכתב, תורה דברי כל בידינו נשארו לא מלעכתיץ הר"ממן
 בהח1קה התעסקותו על וסלוניש. קוברין )קוידינוב, הרוחנים ויורשיו צאצאיו בספריהמובאים
 שלום וברי ס' בראש )נדטסה תקם4א מחורף בא1רתו מלעכתיץ נח ר' בנו כותב ארה"ק*ישוב
 ו תרמ4ב( וילנא פערלאי,לר"ש

 לאלקים במסילות להשם ההולכים בנתיבות ה' לנו האיר אשר מעיר קורא קול . .".
 ידוע אשר נ"ע, 1"ל מאאמו"ר ובטרט הק' מרבותינו רברבי באשלי הנטועים אנ"שולכל
 לסבול שכמו יט אשר 11 מצוה בעול השם משא עליו העמיסו הרור צדיקי אשר מעתלכל

 מצוה מקיים ונאה דורש גאה ה" 41ל אבי אדמו"ר . . . הקווש בחבת וחבה באהבהמשאה
 כמ"ש וו, מצוה ביחוד ליחד לבדו לה' בלתי ותפלה בתורה מצוה שום התחיל ולא . . .11
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 לכל נורא אזהרתו ה" ככולם ולרובם . . . סלה הח"ם ארץ ארצם דרך אליךוהתסללו
  וטכוע ככל זדכתו בתוטלום הלילה גדבתו כאיהור אהת יטכת עליו יעכור יטלאהפחות
 )ר"ש ז"ל היך שימה מו"ה הרה"ק ומאדמו-ר ז"ל אבי ממורי שמענו וכבר . . ,ושבוע

 מרמלים הע אם הדבר וצלול ברור ח,טר )ממיבוק נ-ע ברון מו"ה ומהרה"קקארלערן
 הנ"ל לאנ"ש היו לא קוישתא, חבורתא ובפרט בהרחבה, ישראל ארץ עמי להחדקא"ע
 .". . . תפש וגוף בהשכלה ירידהשום

קה
 תקס"ואו שנת מאיה רבי מהרבאגרת

 הפצי הפץ, ארץ מחבבי חביביי, ידי~ות עוז נפשי מאהבי שלום ז' אתדרשתי
 ושלמים, יראים הופלאים, נדיבים נגידים משמים, וצדק מארץ אמת מבקשיצדק

 עייהם. שעו ית' ו' נועם יהי ליטיג דמדינת מעשה ואזשיהוותיקים

 לביתי בשובי דרני את ד' שהצליח טוב, כל שגמלני ד' תהלות אזכיר ד'חסדי
 מנוחות מי על תנחני, ידו שם גם ים, באחרית בעזרי היה אברה"ם מגןבקודש.
 בה, חפצי למחוז ובאתי הימים, שני לעבור אדעם מעיר באתי ימים בחודשינהלני.

 החסדים. מכל קטונתי העבר. סוכות בתוה"מ ןתובב"א[, טבריא עיה"ק פה ביתי,שם
 לישועה. לי ויהי אבדה"ם אדוניאלוקי

 זכיתי אשר עיני, ויאורו בקרבי רוחי חיי אף נפשי ותגל לבי שמח מאודמה
 אמת. אפינו רוח עוזנו גאון אדמו"ר כבוד פני קודש הדדת הוד זיו בנועםלחזות
 קרן כי לו, ונוגה הבזק כמראה מעשהו. נורא ומה בקדושתו, הגדול הכהן נהדרומה
 ולבקר בנועמו לחזות ראיתי, קויתי אשר היום זה דנורא. זקוקין יצא ומפיו פניו,אור

 חברים קודש אנשי אליו, הנלוים ידידינו אחימ וכל לפניו. לשרת לעמורבהיכלו
 ההיים. ארץ פה כולנו היים, אלקים דברי לקולמקשיבים
 בשמחה בהתנדבם קדשנו, עיר בבנין שמחים ברצון, קבלו מנחתם עולותוכל

 ותגל השמים ישמחו עולם. ימי בל עור בקודש ישיבתנו חיזוק דורשים לבבם,בכל
 להושיע בעדם יגמור וד' לעולם. צדק בצדקתכם וגילו בד' שמחו ואתםהארץ,
 קודש בפי תמיד לרצון זכרונם אהובים, רעים יקרו מאוד ומה סלה. ארץענוי

 רצון שפע עליהם להשפיע באהבה, אותם לברך והסדם, צדקתם יהגה לשונואדמו"ר,
 הישועה. וממעיני הברכות ממקור וברכה חיים באוצר עולם אור עילאה,מנהירו
 ד' וחפץ היא, רבה כי זו מצוה בנר להם ויאר ד' א-ל בחר בכם אשראשריכם
 בה. וזכולזכותם
 ובפרט בכלל אדמו"ר כ' לפני וחבה באהבה להזכירם עלי המוטל כל עשיתיואני

 בזכיר"ה נזכרי"ם וכולם ואיכותו, במהותו באותות דגלו על איש משאלותם,לכל
 בצלו עליהם יסך באברתו לבבו. לוה על לקשרם תמיד, עליהם דחמים לעורראחת,

 פניהם, על ד' ויראת תורה באור אור, יראו לנצח סלה, כנפיו בסתר יסתירםלגוננמו,
 ומזוני. חיי ברכהבשפע

 שוקדים להיות ואמונתם, חטדם ישמרו לעולם לבבכם, ואמצו חזקוואתם
 ובלבבם בפיהם מאוד הדבר וקרוב יאירו. פניהם מול אל הקודש. עבודתבעבודתם
 החסיד הרב כבוד לבבנו, חמדת עליון קדוש מפי היוצא כל ולעשות לשמורלעשותו,
 עיניכם והנה מלעכיוויטש. מרדכי מו"ה דנהורא, בוצינא מכובד, ד' קדושהמפורסם,
 ואור, הולך זו מצוה בנר ראשם עלי נרו בהלו זו, מצוה לחבב מורכם אתרואות
 וברה. תמה בעבודה להם להאיר אש בעמוד הדרך לנחותם ילכו,לאורו



 "תגיא *עלאגרותקפר

 עימהם ויראו הכללות. נאגרת עצא מפורש הכל הארץ, ענעי פרטי יכלוהנה
 חבתם גדלה מאוד מה משרים תחזינה ועיניהם אדמו"ר, קורש במכתב לבם.ושמח
 קשורים להיות אותם ד' חלק כי חלקם, במתנת ישמחו מחבבם. זז לאלפניו,

 מארץ. אמת החיים באור לאורועטופים
 הארץ, על הימים כל עור תמיד מפי ימוש לא וזכרם אשמור, בריתי אתאני
 סלה. הח*ים בארץ ד' לפני ]לטוב[ להזכירם תמיר, אהגהבאהבתם

 אמת, באהבת אחר לכל מלונ"ח הרוש"תדברי

 זצ"ל. יעקג מו"ה בא"א מאירנאום

 וכס' ו"ל( תשוכה דרכי הרב אצל שנמגא )מכת"י מ"ד מכתכ 11'כ אמרים כלקוטינזפס
 ע"ד. דף הארץחיכת

קז.
 מקאזניץ המגיד אל מסמאלין אשר ר' שלתשובתו

 רבנו( עם המחלוקת)אודות

 סטאלין. ק' פה תולדות פ' ב' יוםכעו"ה,
 והורוזו ישראל תפארת חגאון הרב אדסו"ר לכבוד וסכופלת כפולה שלוםשלוס
 החסיד ונשגב, נרוץ בו ~, בשמו משות1 שמינו עוז,  1ך9יממ)רור איש קוזשהורת

 ע,2"ז ש'חי' י,2ר14ל מו-ה שמו קדושת כבוד ולתפארת ולתהלה לשםהמפורסם
 יכלם יהי' ובשיותו הטוב, שלומו ודורשי אליו הנלויס כל סם שיחי'ובניו
 ישראל. עלשלום

 יחר בתי' פייגא והחסורה הצנועה וזוגתי אני והשלום, החיים אתנו לא-לתהלה
 הרבני אשתי ובן שיח' ובניו ובעלה פעריל*1 מרת ובתי שיחי' אהרן הילרובני

 וב"ש ב"ה שיח', ובניו וזוגתו שיח' י בער משה מ4"ה לבי בקירות ונצמרהוותיק
 ושלום. וחיים וברכה טובה ברבת לשמוע ונזכה ושלום, חיים פה אלה אנחנוכולנו

 בחיים ישראו זמירות נעים קדשו הררת פני עעם לראות שאזכהופשיטא
. ושלום.ושמחה

 לו, מעי המו אזכרנו עת בכל וגיעגועי ושעשועי לבבי וצור נפשי חמדת אהובי
 הטהור בלבו חקוק שאהי' ישראל קדוש וקדושי מלכי פני מאת ואבקשואתחנן
 להזכירני לו ויערב ברצון, אליו השלוחה מנחתי ויקבל חקוק, ריוקנו כרמותוהקרוש
 נפשי עכ"ז מכבודו הזמן מקום בריחוק שאני הגם תחי'. וזוגתי בני ואת)אותי

 חיינו נשמת קרשינו בשבתות ובפרט תפלה, בכל כמעט ישראל נפש בנפשיקשורה
 לעיין הבקשה ובפרט בכלל זאת וגם אהבה. בעבותות עוזו בחביון עמונקשרתי
 עאי הטוב שלומו סוכת עלי שפרס והנעימים הקרושים רבריו על פקיחאבעיני
 בטובתו הטוב שבדצונו הקדוש משמו אותי שבקש מזעליחאב, ברוך ר'אהובי
 בהשקט שאשב לבריותיו חסרד להשפיע למיחלים ובפרט יראיו על ר' חסרובחסרו
 וכו'. במחלוקת אתעהב ולאובשלוה

 כמה עלי והיו זעויחאב בק' כשהייתי יזכוך זכרונות טובות למזכיריו הזוכר-
 ענינים כמה היו פה גם ובווראי בימין, וקרבתי בשמאל דחיתי ובעז"ההרפתקאות

 בהם, ומביוצא כאלו מרברים לי חלילה וחלילה בכך דרכי שאין וב"ש וב"הכאלו,
 בפגי לרבר אני שמוכרח בשנה אחר פעם שאירע באם אשנה. לא שפתיומוצא
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 האלה בדברים ק )פגום פמם ואני מכאובי את ידעתי כי פה העומדים אלהאנשים
 אני צריך השכל, מוסד לקבל ובאמונה באמת איש שירצה אלקים חנניובאשר

 שלא פי את ורמן בזמם זממתי מזה וחוץ ובנפשי, בלבי כאשר מאיסוראלהפרישו
 הכמוסים, טעמים מכמה מזהלדבר

 משום ח"ו זה קבלתי שלא באמוגה ידע לבי וחמדת נפשי ידיד אדמו"רוהנה
 כלבי אתי האמת ב"ה רק מלומדה, אנשים מצות ח"ו עושה ואיני איש בן גםאדם

 ניירות כמה לארוני לשלוח באפשדי אם והנה ה', אל לבי יצעק גלי' לא.ולפומא
 ואולי האי וכולי כן, לעשות הי' אפשר הדבר 4 , , , לידע בזה יקרא ואדוני יחלקימ
 מפיו ובפרט עליון מקדושי וקבלתי לבי, ואמתת ידיעתי כפי בזה יעיין כשלאאפשר
 שלאז מי רק להודיע, מהכרח אין זה גם :באמונתינו, לחזק שצריך איךהקד]ש
 הבריות של מדותיו על ולצעוק להפריז שדרכו עתה כן וכמאז ומקדם ?[]שמאז
  חובו  לגבות מקום לו יש בו, ילכו הדרך 'וזה בקודש והילוכי דעתי קנלוולומד
 ה' ארחות כל ישראל מלך דוד ממלכנו קבלנו ואנחגו בכה, וזה בכה זה עלולדבר
 אלקים מאת עליך מלכותו עול קבלת זה ועדותיו, בריתו לנוצרי רק ואמתחסר
 וכו', ידום ההיא בעת המשכיל דבר, של כללו לשמור, ומצוותיולירא

 הוא ישראן אור אורינו וחיותם ישראל שמך שמקור נאמנה ידע זאתוגם
 הקרוש  שהרב יודע ואני  מצבתם. קורש  זרע מזרעם יסוף ולא נפסק לא ח"והבעש"ט,
 רואה באין חדדים ובחדרי נפשו תבכה במסתרים שיח' 6 שמו וברוך הואוברוך
 ישראל שארית ח"ו ובוודאי זאת. על ד' אל לבו יצעק קונו לבין לבינו שומעובאין
 האמונה שיתחזק ולבו שרצונו רק דעתי, קבלו אומר איני וגם עולה, יעשולא

 ונשמע, נעשה סיני הר כבמעמר מעשיות ובמצוות ובתפלה בתורה ישראלאמו]ת

 יודע שאינו רק והאמירה, הדיבור בזה ג"כ יצעוק זה על שיצעוק מיובוודאי
 יראת שנגע מי כל שבוודאי זרעם, ויחי' אהבתם יזכור אדוני ואהובי הדברים,תוכן
 השלום ולדחות במחלוקת לכנוס ח"ו לבו מלאו אשר הוא זה ואי זה הוא מי בלבוד'

 וחלילה.חלילה
 רק יגוני, מגודל לבי להחזיק באפשרי הי' לא כתיבתי בעת אדוני, לייאמין

 ולהודיע לגלות נפשי כלות לאדוני הרבה שהן בשורות יהבית בכתבי נפשיאנא
 מדעתו להבין בזה ויוסף חכם וישמע והמדע החכמה ואתו דמחטא, בקופאכפילא
 לזכות אותי שידין ובטובו בחסדו אני ובטוח יעשה, בעיניו והטוב הדבריםשורש
 ולא הנה עד דברתי שיחי ומרוב טוב, ויקבל טוב ויבוא בזה, לבי טוב אתויראה
 הגדול, מהיםכטפה

 בעיני שראיתי פרטים דברים כמה כבודו לפני פורט הייתי אם דבר, שלכללו
 אדוני הי' חפץ, בנקיטת ולשבע עדות בתורת ע"ז להעיד יכול ואני שמעתי,ובאזני

 הדוך. זה שירחקו ברבים דורש שהי' לי כמדומה ובוודאי השמועה, עלמשתומם
 תורתנו באמוגת להחזיק שצריך מה נשמע הן שמכלל רק בשמם, לפרט צריךואיני

 ולהתחזק ודורשיו, דור דור הזמן חכמי)נו( הקדושים חכמים ואמונתהקדושה
 רק מדברים שאינם שלימה מדינה וכמעת אלפים אלפי והם אוצרו, היא ד'ביראת
 ארצה, ואמונה אמת והשליכו וכף, ובמבואות בחוץ וחכמות וסודות * דאורייתארזין

 אשר והן בחיים חלקם המת בארץ אשר לקדושים עליון קדושי על תועהומדברים
 ופקרו ולבזותם, השום כקליפת אצלם הכל גואל, לביאת שיזכו חיותםבחיים
 לפניהם נכון הדרך שזה ואומר שצועק מי והנה התורה. ובפשוטי מעשיותבמצוות
 היכן עד הדברים שנימות יודעים ואינם לתמם והולכים הקרואים מאנשיםהוא



 א התני בעל ות ר גאקש

 שנטשה היאך ית וחכמת הטרמימטת תהטלות להתתדע באפפוי ה" ואם יהגיש
 עם יעקב וםל השידוך על בילקזט הובא לאעד וםיחה הק' הגאט הדב עםהטץוך
 מה פעלו ובעוה"ד לימינם, ולעמוד חנם אנשיפ עם לדיב צד להם שיהי' בכדילבן,
 ובו/ אמת פעולת לא אךשרצו,
 אבא בית ולכבוד לכבודי חלילה וחלילה וזדות. דעות ממחשבות ישמרנווד'
 ולקשקש ח"ו ממני ובנפלאות בגדולות הלכתי לא ומעולם במחלוקת, עצמילהכניס
 ה' אל מבקש ואני אעמוד, לא גדולים ובמקום הזמן, מגדולי ג"כ שאני לומדוכו'
 הצעיד להיות שאזכה והלוואי מקומי, להכיד שעה ובכל עת בכל אתחנןואליו
 ובפדט זמנינו, לקדושי הגם באמת מקודב ולהיות שבתלמידים והשפלוהנבזה
 הנביאים. אדון של כצויו הק' תורתפ תלמוד באהבה ולקיים תודתנו, פשוטילאמונת
 כונתי ויושר לבי טוב מלאת על יושבת טובה בעין שידאה ובטובו בחסדו אניובטוה
 שלום. זה והי'בוה.

 נפשי כלתה וגם שנכספה נפשי וכלות לבי ידידות על לכבודו אליו הכותבמנאי
 כאשר אות לטובה ויזכרני ושלום, בחיים קדשו הדרת זיו נועם ולדאותלחצדותיו
 ן לנצח, וידידו הדוש"ת בשלומו, שעה ובכל עת ובכל היום פונה לבבו עםלבבי

הק'י

 לי ונמסר כססולין, הרכי אצל בגניוה שהי, מכת"י תר*ץ( בשנת )בערך הועתק זהמכתב
 ארבע ושלש והחתימה הפניה את הכולל וה, מנתב של קיצורו מחיטים רבינוכיץ ז. הדארע*י

 מגרודו'יסק הרבי שפירא, אלימלך אברהם ר' הרב אצל גם אהרן. בית בס, נדפם הפנים, מןשורות
 אשר מקאוני,, המגיד של מכתבו וגם וה מכתב העתקת נמצאת היתה בירושליששליס"א
 כחשיכות ושיטתו. רבנו בוכות מצדד כמכתבו מקאוניץ המגיד עליו. תשובה הוא והמכתבנו
 לצדיקים הגנוו אור לם' הסכמתו מן לההכח אפשר סקאזניץ המגיד אצל התניא וספררבנו
 ישראל )כעכודת כספריו התניא את ומהכיאו ס"ו, לסי' בהערה לעיל שהובאה התניא( על)הבנוי
 ועוד(. מסראג המהר"ל על ישראל גאולת ובהקדמת ג' פ-כ אבותעל

 ר' של לצדו ועמד כחיסוות, רבנו שיטת סמתנגדי הי' מססאלין שהרא"ש נראה והממכתב
 המעמדות ע"ד שכידי( )בכת"י ובמכתבו מקאליסק, ר*א של מתומכיו גם ה" הוא ממעויבוז.ברוך
 דארעא ורכנא מרנא צזק גהן חגאון שכתכ נאמנה "ידעו כי לוה המסריעים על מאייםהוא

 "ובפירוש : שם כותכ הוא ולהלן כיתם*. ובנסש הם בנפשם כי שידעו ההם האנשים עלדישראל
 הר"ם לכין כינו בוה התסקידים חלוקת היתה כיצד הקדשים". כסף כל לידי שיומסרהותנה

 ידוע לא - הקודמים( בסימנים כמבואר המעמדות, על מקאליסק הר"א ע"י )שנתמנהמלעכהיץ
 הדא*ש ממעויבוו. ברוך ר עם ועות באחדות היו מלעכוויץ הר"מ וגם מססאלין הרא"ש גםלק

 ברוד בקוידעוב( מקומו ממלא )ואח"כ בנו שם את לקרוא חיים שלמה ר' לנכדו ציטהמססאלין
 שלום, וברי פ כהקדמת )- מלעכהיץ. מרדכי ר' סכו וע"ש ממעויבוז ברוך ר' שם על -פרדכי
 לעכייץ4 בית תולדות מסופרות שבה מעוידינוב, מרדכי ברוך כה*ר פערלאפלר"ש

 של אלמנתו את מקאזניץ המגיד לו שיוך הראשונה מאשתו סססאלין הרא"שכשנהאלמן
 מועליחוב, חול( מוכרי שנים במשך שתיקתו שם על - שסומער דער אהרלע )ר' האלם אהרןר'
 אצל הנמצאת ססאלין, של הרכי אצל שנמצאו הכתבים )ברשימת שולחנו על מוונות לו נתןוגם
 הי' אשר ר' הזה(. השידוך ;ע"ד לרא"ש מקאוניץ המגיד של מכתבו מווכר הנ"ל, רבעוכיץהדאר
 נזוגתו השלום דרישת תובן ועי"ו מאד, אליו ומקושר מקאזניץ המגיד של ביתו בן וגםתלמידו

 זה. במכתב שהוגאו המשפחתיים והפרטים המגידשל
 אהרד, "הילד אשר, ר' של בנו מווכר כאן כי תקס-ג-,וקס-1, בערר הוא המכתבהאריך

 שנפטר פערל, בתו בעל וחתנו תקס"ב, כשנת שנולד אהרן" "בית בעל מקארלין אהרן ר'הוא
 ושארית4 )שם תקס"1בשנת



קא א י נ הת בעל אגיות.

 על תקס"ו בשנת ~סטר אהרן ד' של אשתו '1( ב.'שראל-. נבללות "אשר" אותעתי(
 נקראה ,טמה ועל מקתרעוכ, חיים טלמה ר' הרכי הוא כנם 'מלעכתיז. מרדכי בה"ד אבע(טני

 וה" לא"י עלה אח"כ מזעליחוכ. "האילבף אהרן ר' ופל בנו הוא 2(  פפרלוג.מוטפהתו
 בין נמצאת מסטאלין" זצ"ל אהרן מו"ה בהרב דוב "משה חתימתו כטבריא. קרלין חסיוימראשי

 18(. עמ, קי"ז חוכ' ירושלים )מאזי תר*ו בשנת טבריא חסידי מאת שליהות בתב עלהחתימות
 מסטאלין רא*ש בותב כך 3( וצ"ע. מקאדלין, שלסה ר' של חתנו שה" מובא ושאדית שםבס'
 : תרל"ה( כראוי ד קמ"ז, דף אהדן בבית )נופס מכתבו בשולי מקאשיפקע הלוי שמואל לה"רגם
 החלק, גם לקרות יכול ירצה אם עכ"ו לכתוכ, הי' שקצר אהוכי ירע חלק, הניר שהנחתיומה

 כולל והחלק האותיות שניכרים הלכנונית מחמת שקורין הבתב מעיקר יותד ג"ב כתוכ בחלקכי
 .שוחב* בדור לא כבתב בתוב באן 4( עכ"ל. ובו'. חלק איש ואנבי יעקב אמר וע"זאותם,
 חב"ד לחסידי שבוונתו נראה 6( ממעזיבוז. ברוך ר' 5( זו. תיבה לפענח יבלתיולא

 על לעמוד יה" אפשר אולי לי. מובן אינו הכאות בשורות הכתוב 7( רייסין.שבמדינת
 להשיגו. הצלחתי שלא מקאזניץ המגיד של מכתבו מתוך דברים שלמשמעותן

קח.
 מברדימשוב יצחק לוי לר' מלובלין "החוזה"אגרת

 קדוש, בו קדוש אשקים איש הגאוו אדמו*ר אהובי יכבוד סב מרבוו טוב ירבשלןם

 מילתא מסתייע הי' לא כן פי על אף השגתי, רב זמן זה לנכון, הגיעניגי"ק
 את החליש בני בפרט כחי. ותשוש תמיד מאוד אני טרוד כי הכבוד, מפנילהשיב
 אין החלוש בני הצרות נוראים. הימים קודם לביתי בואו מעת אוכל שאינוכוחי,
 ובשני בעיני ראיתי אשר ובפרט ישראל, צער את לסבול יוכל אני ואיןלשער.
 גדול. והיוקר העולם של ומדוחק ר"ל ומהחולשות הרבים מטרדותשמעתי

 ארי' מוה"ר הישיש הגאון מחותני מן אגדת לידי בא ידי כתיבת קודםוהנה
 מסטאמבול, או מאדעם אם זוכר ואיני לאה"ק, שנוסע ותולצשיסק דק"ק אב"דליב
 שבלי לפי באה"ק. לעניים לחלקו ממון בידו ונהן אצלו הי' הרמה שכבודו נאמרושם
 ימצא והוא נ יחיאל יקותיאל שלום מו"ה בני ליד לשלוח מה לו לכשיזדמןיכתוב
 )חסר(. דרחמנא. שלוחי ע"ילשם

 להתערב דרכי אין שמעולם עניני, לספר הוכרחתי שכתב, האגרת 2ונידון
 בקי איני כן על ח"ו, גדולים צדיקים שני בין ובפדט ומריבה, קטטה דרכיבשום
 באמת, הצדיקים כל לאהוב רוצה אני כי הזה. הענין שלמה יודע ואיני אלהבבל
 שדרבן שבהן השוה הצד זה, בהרי זה הרי לא צדיק, שום אחר ח"ו להרהרשלא

 ) תמיד.להיטיב

 בהיותי לבארדיטשוב אליו נסעתי שלא על מאד הקפיד שמעלתו שמעתיוהנה
 למדינת שנסע בוודאי, בביתו שאינו לי אמרו כי מאד, גדולה תמי' במדינתם,שמה

 עד ו, קאוולע דק"ק הרב מחו' לפני אמרתי וכאשר כן, בדעתי הי' ועדייןאונגרן.
 עדיין. בביתו הי' רומע"ל כי היא, כן שלא אומרים ששמעתי שבועות כמהעתה

 וכמה כידוע. ח"ו שקר שום בזה ואין ידעתי, שלא זה לי הי' הוא משגהובוודאי
 ומחו' גדול. ההכרח ע"י רק מנוחה, איש ואני ליסע כלל דרכי שאין יודעיםאנשים
 לנסוע הוכרחתי עש, * בתי לקח וגם עמו, להתראות לאה"ק נסיעתו קודםשכתב
 נ*י ברוך ר' מוה"ר המפורסם שהחסיד וששמעתי בריאה. אינה אשר תחי' זוג'עם

 למחנחו קרוב אני כי ו, לפניו יוצא איני בלבי ואמרתי עמי, להתראותמשתוקק
 אותו. לא רק מכיר אני הצדיקים כל ואת למעזבוז, סמוך וואלצשיסקכי



 התניא כעלאגרותק5ח

 עמו בהיותי כי מכיד, אני נ"י, זלמן שניאוד מוה"ר הגאון דמד, מחות' אתגם
 ישיאל, צדות בשביי (י"ע (וסיא ר' מווך, ציון על והיינו * מאניפאליע הרבאצל
 ליסע דציתי ומשם ישדאל. צדות עבוד תמיד ונפשו א"ע מסר שהוא ידעתיוכי

 שהי' גדול ה~וקד ומפני נסעתי. לא ע"כ בביתו, אינו בוודאי ושמעתי הדמהלכבויו

 על גם כי ההוצאה, מאוד עלי קשה שהי' לביתי, הסוסים את לשלוח הכדחתיאי
 הוצאה. על מביתי לי הכינותיהדדך
 קבל כי הי', מלשינות איזה ואפשד בחנם. כבודו עלי שמקפיד מה תמי' כןעל
 הטהור בלבו יהי' ולא זכות לכף ידינני 5 בז"ק כשיעיין ומובטחני הדע. לשוןדור
 שלום. בזה והי' ידצה. בן את וכאב 'נללעלי

 תמיד, ושלומו טובתו המצפה תלמידוכ"ד

 הורוויץ. הלוי אליעזר אברהם במוה"ר יצחקיעקב

 יואל. משנת מ בסוף - ובהשמטות ס"ד, ס" התיים צרור בס' בשלימותנד9מ
 בכ"ז בצפת שנפטר שלום, אהבת מח"ס הוא זה במכתב המוזכר מוואלאצשיסק ליב אר"ר'
 א"כ תרס"ג4 למברג ד' כ"ד, דף מהרנ"ת ימי )ס' תקס"ה בקיץ לא"י נסע הוא תקע"ב.ניסן
 תקם*ו, בשנת נכתב כי מכתבנו של מתכנומוכח

 ר"ב בין למחלוקת כנראה מכוון הבא הקטע 2( ושארית. שם בס' מצאתיו לא1(
 מרגליות. הר"ר הוצ' השלם, רנהורא בוצינא בס' בך על ראה מברריטשוב. ורלוי"צממעזיבוז

 בס' מתלוטשיסק. ליב ארי' ר' של לבנו נשואה היתה התוזה של שבתו משמע מכאן 3(.
 כתנתו כנראה 4( בדיקה. צריכין ודבריו ביניהם שהיו אחרים תיתונים על כתב ושאריתשם
 ז '5( הגנוז. אור בעל כהן ליב יהודהלר'

קיש.
 בסלאווימא שנדפסו המורים על רבנוהסכמת

 הדפסת על מהגאונים .ההסכמות אודות על ליכתב ניתנו אמת אמדי קושט..
 המביאים דשיון בלי ולהדפיסם לחזוד שלא סלאווטא בק"ק שנדפסו טוריםחארבעה
 המבואד זמן משך כלות עד הנ"ל בהסכמות שם בשמותם הנקובים הדפוסלבית
 שיש והדשאה ובכח ח"מ, ממני שלוחים היו הנ"ל שהנקובים זאת .מודעת הנהשם,
 וזכות כח כל ונותן מוסד הריני למקומה, שליחות שחזדה לאחד הנ"ל מהנקוביםלי

 של בנן אוצדו ה' וידאת בתורה המופלג המאה4ג הדב לכבוד הנ"למההסכמות
 לחזור לבדו לו ודשות. כח להיות הנ"ל, דק"ק אב"ד נ"י, משה מ"ו כק"שקדושים
 המבואר זמן משך כלות עד ח"ו אתו לזדים ולא הנ"ל הד"טולהדפיס
 אנ"ל.בהסכמות

 תקס"ז. ראשון אדד ד' ה' יום היום עה"ח באתיולדאי'

 זללה"ה. ברוך מ"ו באמ"ו זלמן שניאורנאום
.
 ראיתי. לא עצמם הספרים את ט/ רב אור נסתרות, גנזי בס, 971מ ~



קפט התניא בעלאגרות

קה
 משה מוהר"ר להרב שכתב נ"ע הגדת רבעו כ"קמכתב

 הש"ם הדפמת ע"ד ממלאוץמאהמדפש
 באר* שלום ונתתי לסדר ה' יוםבע"ה,

 מו*ה כבוד קדושים של בנן חמופ, הרב לא-נ טובים וחיים  שלום ישפותה'
 וי"ר. וכאל-ש נ"ימ,ןה

 ויומכר יורפס אשר ער מה, זמן לאחר כ"א הש"ס, הרפסת בעסק כעת א"עלהכניס בעיני הוכשד לא דיהטא לפום מתחלה כי הרבד אמת הנה כי לידידי,מהודענא
 שבתי כי נחמתי, שובי אחדי אך 2. בעולם דיוח ויהי' י מד"ט חלקים ב' או א'חלק

 בפנקס הנחתמים החתימות שהן הדבקים, בין להפדיד כלל שא"א דבד שוהוודאיתי
 שליחותו. עשה שליח כי אחת, בשליחות וד"ט ש"ס על באדץ המתהלכיםהשלוחים

 מאד בקשו מתחלה אשד במדינתינו, הידועים אפדתים מאנשים מאד הדבהוגם
 ובוחרים מר"ט ירם משכו הש"ס, הרפסת נתפרסם כאשד ועכשיו ר"ט,הרפסת
 בש"ס.יותד

 י שכנא שלום מח' שעשה קיימא של מקשד שהוא כל ויו לזוו לי א"א כןגלל
 זאת אך ועצום,- דב סך על לעשות הגדיל כי והגם הש"ס. הדפסת על גם מעכת"העם

 יוגמד אשד עד הש"ס הדפסת מהתחלת מעט להמתין ונחת, בשובה בקל לתקןאפשד
 כל סך מספד נודע יהי' כך ובתוך 4. פדעסין ה' או הד' כל על א"ח, טוד א',חלק

 סך על יוסיף ועוד מדינות. ושאדי ופאלעשייע ודוסי' ליטא במדינת גםהחתימות
 הולכת ו~עת מחות. כמה סך וודעים, ברכות הדאשוז, כדך להדפיס החתימותכל

 ש דב סך איזה חתימות עוד יתוספו בוודאי המדינות בכל ביעקב לחלקוהכדך
 ואילך. משבת הש"ס שאד יודפס וככהמעט,

 אויף שכד אודות על אבקש, אותה מעכת"ה כבוד מאת שאלתי אחתאך
 מיני' במטותא הנ"ל. קשד עפ"י השסין כל מסך ששית חלק לו המגיע 5לאק

 מח' ועם נ"י * מרדכי מ' הנגיד המופ' הדבני אתי אה' עם מזומנים עללהתפשד
 למעכת"ה שיהי' בכדי בפיהם, דבדי שמתי כאשד הנ"ל, י שלום מו"ה המופ'הדבני
 ונא. נא מעכת"ה, בפני שיחתי יפדשו אשד טעמים כמה ועוד פועלים, לשכדהדוחה
 של קשד לעשות והדמנא דשות להם ונתתי בפיהם, שמתי הדבדים פדטי יתדוגם
 מצויה, השכחה כי בפידוש. האופנים פדטי כל שיבואדו מחדש, מעכת"ה עםקימא
 נוהג. כמנהגוועולם

 מגיהים בעלי על לסמוך שלא ההגהה, אודות אזכידם וכוד דבדיומדי
 לנו חלילה וחלילה דבים. שבושים אחדיהם נמצאים כי מעכת"ה, אצל ז . , .אשד
 על ובודאי מענשם. וד"ל ח"ו דמיה ה' מלאכת עושה עליהם שנאמד מאותםלהיות

 ג"ב יובפלו אוי מבפל, יותד הפדעסין שנבפלו מאחד חובה, הדבד מוטלמעבת"ה
 דף כל היטב שילמוד מופ', למדן מגיה אחר להדד הדבד נכון אמת והנההמגיהים.

 נבא בוודאי שכדו, העדפת ואודות ונא. נא בש"ס, ובפדט הדפוס, למעשהקודם
 מדפוס יודפס והש"ס בפיהם. דבדי שמתי כאשד הנ"ל, ומח' אחי 8 השוהלעמק

 היטב.. מוגהים שהםאטהטטדדם,
 מלונ"ח, ד"ש א"נ ונפש כנפשו וישדי', לטובי' ה' הטיבה טוב, בכיואצא

 וללה"ה. ברוך מו' בא"מ זלטןוטניאור



 א התני בעל ות ר גאקצ

 ה, חוברת ב"התמים* שנופס מ"ק מחצלוםמועתק
 התאריך ולהקדים הש*ס, נרפס כבר בתקם"ח שהרי תקס-ז, כשנת נכתב זה שמכתבמסתבר

 מחוברות, אז היו בחוקותי בהר ופרשיות .פשוסה" היתה תקס-ו שנת כי מסתבר, לאלתקס*ו
 בארץ-. שלום וגתתי "לסור כאן שמצויין כמו השניה, הפרשה את בתאריך לצהן נוהגיםואין

 נפרוות, ופרשיותיה מעוברת שנה שהיתה תקס-זמשא*כ

 שה" שכג4ע שלום ר' , הוא 3( ברווו4 אעה זו תיבה 2( סורים. מד ר-ת1(
 הדפוס. .מכבש" א מ-א(. לסה בהערה אווותיו ראה צוק, הצמח )אבי רבנו חתןמקוום
 "פוזנער", משפחתו כינוי אור41א, בעיר רב הי' 6( ה"הוצאה*. = הנופסים הססרים5(
 צריכים האברכים היו ולפניו שבליוזגא, ה"חררים4 על ממונה ה" בקאסוסטי ומנו"כ בתקפ"גנפסר

 רוב ר' מיעטקא הרב הי' יכרו נ,4 רף ב' חוב' )התמים קבועים בזמנים פלפוליהם אתלהרצות
 ברורה, לח תיבה 7( תרמ"ו(, )ורשא מקהאות על עלוות גולות מח*ם ליפשיץ שמעון בר'בער

 אחת. תיבה כאן חסרה כנראה8(

קיא.
 בסלאווימא שנדפס הש"ס על נ"ע הגדול רבינו מכ"קהסכמה

 לפ"ק.( תקע"ו ובשנת תקם"ח בשנת פעמים, ב' נדפם זו המכמה בצרוףטוש"ם

 ה"ה 1, עמו/ /בנדיבי נדיבה רוח והעיר תורה יגדיל צדקו למען חפץה'
 כבוד קדושי', של בנן אוצרו, ה' ויראת בתורה המופלג /המפורסם/ המאה"גהרב

 ולהדפיס לחזוד לה'/ לבו נדב /אשר סלאוומא, דק' אב"ד נ"י, משהמוהר"ר
 אלו, שבמדינות הדפוסים מכל המעולה שלו, המשובה בדפוס וד'ט בבליהש"ס
 ומיוחד האחד ה"ה דידי, תהימני שלוחי ע"י מקרוב / שם / נדפסו אשרכתבנית
 צ מהרש"ש המנוח המופ' הרבני דעמיה וחד נ"י, מרדכי מו' הנגיד המופ' הרבניאחי

 וכו', שלוחים שהיו וחתום כתוב בידי יש וכאשד לכל, כידועז"ל,
 לרוחה פתח פזותח והנני לאורייתא, חילא יישד טבא לפעלא אמינאולזאת

 וד"ט ש"ס הדפסת על בהסכמותיהם דורינו גאוני שגדרו בגדר הנ"ל הדבלכבוד
 המדפיסי' כל שאר על עירין בגזרת וגזרו שגדרו הנ"ל, בק' מקדוב שנדפסוהנ"ל
 שני' כ"ה משך תום עד הד"ט או הש"ס ולהדפיס להזור שלא עמב"י, כללותועל

 הגאוני( מהסכמות 8/ וזכות /כח יפוי כל /הנה/ ומעתה הנ"ל הדפוסמהתחלת
 ישראל בד לשום חלילה שחלילה וב"כ, הנ"ל הרב לכבוד המה נתוני' נתוניםהנ"ל
 עד בעולם וערמה תחבולה בשום הד"ט או הטו-"ס ולהדפיס לחזוד ח"ו, גבולולהשיג
 יהיה ח"ו גבולו המשיג וכל הנ"ל. .בהסכמותיהם הב"ל הגאוני' גבלו אשר הזמןכלות
 4. ממארז"ל כנודע ח"ו, וכו' בו קללה בו וארור רעהו, גבול משיג ארור בכללנירון

 הטוב. מה' דמטיב מילי בכל טוב ברכת ~תבא יונעםולשומעים

 הקדושה, ותורתו ה' לכבוד המדברכ"ד

 זללה"הי ברוך מו' באמ"ו זלסןשכיאור
 הנ"ל. זלמן שניאור 6 ד"ק השיטין שבין וזכותכח

 ה', חוברת ב"התמיס" שגרפס כי-ק מתצלוםהועתק

 : המופיס הוטיף ההסכמהאחרי
 הוכות מסירת מעתיק הנגי לזאת ורבי, ותום מסעלי צרקות הראות"למען

 ולהוסיף מיאד'. זיוה-ה המנוח הגאוז מהרב ירי השיגה אשר מהש"ס כחויפוי
 לי ותהי גבולי, להשיג גדר לפרוץ הבא כל על ואלתו גזירתו בקרבה מסךאומץ



קצא א י נ הת בעל גדותא

 במחוקק בידי תמכו אשר הזמן פארי העדה עיני נגד צדקחי בי וענתהלעד
 חכמים דברי בישראל לפים וזאת המעשה. כשרת כל את אחוה להםבמשעעתם,
 מכשול ולהרים מדפיסים בעלי בדק לחזיק מגנים אפיקי בגבורים ה' עזרחכדרבנות
 סלאהיטא ד' הש"ם מן )הועתק ולהאדיר". תורה להגדיל צדק למען פעמיהםמדרך
 ח"א4 ע"יחקע"ח

 זצ"ל( מקאריץ פנחם בה"ר הר"מ )ע"י בסלאייטא הש"ם הדטסת מפעל של הכביר ערכועל
 יוסף ר' ההוא, הדור בן של ממכתבו קטע מתוך לעמוד נוכל דוסיא, במדינות התורהלדוטצת
 היה כי דרכימ, ת"ת שם נודע לא וגם " : מהלוזיז הגר"ח של תלמידיו מגדולי קריניק,אב"ד
 יחידי- אצל אם כי כלל בעולם נמצאים היו לא ש"ם ספרי קודש ספרי וגם מתורה שמםהעולם
 היה לא כי שלם, ש"ם נמצא לא גדולות מעיירות המדרש בבתי ואפילו מפורסמינ4 גבידיםסגולה
 הישיבה את סיאלוזין[ חיים ]ר' רבה"ק וכשיסד בם. עוסקים היו שלא מחמת בעולםנצרך

 הישיבה. בני לצודך גמרות ולקבץ גדולות לעיירות לשלוח והוצרכו הרבה, גמרותנתבקשו
 גדולים ש"סין מאות כמה הדפים כעולם, נצרכים שהש"סין נ"ע דסלאהיטא הג' הרבוכראות
 פרק מהאלווין חיים רבנו תולדות )- העולפ". בכל נתשרו בעולם חביבים שהיו ומהמתוקטנים,

 כ"ז(' כרך בקרית-ספר ליבדמן הר"ח של במאמרו גם ע"ז ראה תדם"ט. וילנאח/
 זה. במפעל והמשתדל המעורר רבנו ה" בספרנו, לעיל שהובאו וההסכמה המכתב מןכמוכח

 שלום ר' הוא 2( כי"ק. בגוף השיטין בין ניתלו // אלו בסימנים המצויינות המלים1(
 מתחת השורה בתוך 3( לתקם"ח. תקם"ז בין שנטטר מוכח מכאן הקודם. בסף הנז'שכנא
 קיומיה, דין 5( ל"ו, שבועות 4( מחוקה. תיבה ישנה אלותיכות

קיב.
 אתרונים קניית ע"י בעניים תמיכהעל

 עוז בכל להתאמץ וריעי אוהבי , כל לפני ופרושה שטוחה ובקשתישאלתי
 נאמן ציד יד שתהת בפנקס ההתום על שיבואו אתרוגים, קונים להדבותהאפשדי
 לעבודת להנוסעי' מעט לעזר -להיות לשמים, היתה שכונתי וער יודע ה' כימוכ"ז,
 הארוך. במכתבי כמבואר הקיר"ה, בקשת למלאת היה ההכרח וגם שממה.האדמה
 אויף איזה שיותן לפעול אפשר ואם נפישין. ברחמין מנייכו במטותא ונאנא
 ימלא הטוב וה' טוב. מה השליח, להוצאות מעט עזר להיות אתרוג, מכל 1גאב

 מלונ"ה, ד"ש תדדשט כנפש דמטיב, מילי בכל לטובהמשאלותם

 זללה"ה. ברוך מו' באמ"ו זלמןשניאור

 האדמו"ד זקנו מירושת נ"י, שניאורסון דוד משה ר' בידי הנמ?א רבנו שנ כי"ק מגזףהעתקתי
 שהדפיסו ביחובסקי, לרח"א המכתב העתקת את שלח הנ"ל רמ"ד מבאברויסק. ז"ל נח שמרי'ר'
 א'. סי' דכ אור נסתרות, גנזיבם,

 ולאסור הכפרים מן היהודים את לגרש קשה גזירה הראשון אלכסנדר הקיסר הוציא תקס"דבשנת
 נפש אלף כששים של כפרנסתם נגעה הגזירה פ'4 ס" לעיל )ראה היי"ש מכירת אתעליהם

 שבפלכי הכפרים מן גורשו ואז בתקפ"ג, )נתחדשה תקם"ד-ח' שנינ4 כארכע ונמשכהמישראל,
 בדרום קרקעות לקנות ליהודים הותר השנים באיתן יהודים(. אלף מעשרים יותר היטבסקמוהילב
 חרטון בפלך כעיקר האדמה, בעבודת ולעסוק' שם להתטשב החלו המגורשים מן ורביםרוסיא,

 תקופה, לאותה סמוך התורקים מירי שנכבשגוסביבותיו,
 תקופה, לאותה מתייחס וכו' שממה" האדמה לעבודת "הנוסעים על זה שמכתב לשער ישאולי
הסליטים. המתיישבים- לעזרת הוקדש ממנו חלק או ופויונם זמן, באותו האתרוגים מכירת את ריכזווכנראה
 קדימה. דמי1(



 א תתני געל גיותאקצב

קיב
 ןעק"ע דנעםפיה טע"נ דמאהליב ט לאנ" רבנומכתב

 סמפזיבוז( הרר"ב עם המחווקת)פל

 להפוך תהפובות איש כזה הנמצא בטני, ותרגז קבלתי, 1 לדוד שגיוןהמכתב
 הקצה. אל הקצה מןהרברים

 השני הלא טובה. כפוי הוא למה פניו, על ר"ב2 את הוכחתי אניאררבה,
 הרי ! לומר יכול והייתי זלה"ה, הבעש"ט זקנו בשביל הי' בפ"ב שהייתיפעמים
 אני מי אמרתי ולא עליו, שהקשו הקושיות כל ויתדץ יבוא חיותו, בחייםנכדו

 זה, לכל צריכים אתם למה י אותי שאל ואח"כ ידי. על הבעש*ט תורתשיתקדש

 הלא ! לו ואמרתי הפנים. ועל המצח על היר בהעברת הרינין להמתיק יכולהלא
 והאמת במנחה. פניו אכפרה אמר ועכ"ז הרינים, להמתיק יודע הי' בוראי אבינויעקב
 לעשו. שלוחה מנחה וגם הרינין המתקת שצריךהוא

 והשבתי כאלו. רחוקות בעיירות לסבב כבורכם לפי זהו וכי ! אותי שאלואח"כ
 שבויים. פריון על ימיו כל שסיבב יאיר בן פנחס מר' אני גרול וכי ילו

 בינוניס ספר על שאמר משמו, לי שאומרים הוו1 האמת , אותו שאלתיואח"כ
 עלי. אפכם חרה למה כן אם , אותו ושאלתי לרברי. והודה 3. השכל ספר שהואשלי

 חרא, ברבר. תשובות שתי י לו והשבתי למרינתינו. באתם למה י ליוהשיב

 מאנשי והיסורים הצער לסבול יכולתי שלא השנית, כתיב. ומלואה הארץלה'
 ברעב. ומתים כפן נפוחי בחוצות ומושלכים לעיירות ממקומם גלו אשרהכפרים
 שקבלתם הרברים ניכרין י לו ואמרתי מתים, שהם לבם איכפת מה ! ליוהשיב
 והנהו נאמנים, אוהבים היינו תקם"ב שנת ער כי סערבא. בני מהנהו עלי הרעלשון

 לכן רוד. על שאול שקבל כמו רבריהם, וקבל הרע, לשון עלי ריברו מערבאבני

 כר(. )ש"א כו' ביני ה' ישפוט י שאול אל רור שאמר כמו אומראני

 בפני ה' חלול יהיה שלא בכרי לאנ"ש, המכתב לגלות שלא מתחלהואמרתי
 לכל ולשלוח הנ"ל המכתב להעתיק צויתי ואררבה נחמתי, ואח"כ כו',המתנגדים
 כתוב היה הנ"ל בהמכתב כי שלהם. השקר הבל שירעו בכהי אנ"ש,1ארצות[
 לפ"ב שנוסע מי שכל לי אמר והוא 6, לפ"ב נסיעתי על הסכמתו 4 מר"בשביקשתי

 טובת בשביל כן לעשות עלי וקבלתי בלורית, ולגדל רוסיא בגדי ללבושצריך
 ממרינתנו הנוסעים רבים כי במרינתינו, לכל ומפורסם ירוע השקר וזהוישראל.
 חירות כתב ירי תחת יש הלא הסכמתו, לי צריך מה גם זה, לכל צריכים ואינםלפ"ב

 הנהגותי. כל עלסהקיר"ה
 כו'. תיראום אל אתנו וה' מעליהם צלם סד כי מאדה"ש, שלום ואומרואסיים

 מלארי.[ זלה"ה ברוך במהו' זלמן]שניאור

 ובהדב כ-א פרק רבי בית בט' ובהשמטות ט"ז, דב אוד נטתדות, גנזי בס' בשלימותנד9פ
 נטתרות. בגניי נוטף גמרובעימ המוטגד מהרש"ן". כת"י .קוכץ ע5"י תוקן כאן 146. צדמלאדי

 לטערקעשע לאנ"ש הוקן מאדמו"ר מכתב "העתק ן רשוס כת"י שבקובץ המכתבבראש
 הוא שיכתוב אותו שבקשו התורכית( מוהילוב ן דפודוליא מוהילוב אי נקראה )כךמאהילעב
 חק"ע בשנת ביחוד פא"פ יחד בהתוועדם בט1לטשי1, כו' ובין בינו שהיו הדבודיס בכי"קבעצמו
 ובפקודת כו' להמדינה הנשלח מהמכתב הבריות בין שה" חה"ש להטיר בנדי 19רים,קהם
 וד"ל*.כו'



קצג התניא בעלאגר1ת

 הקדוש רבו את : כתוב זסתרות בגזוי 2( כאן. המרומו זה ווד מיהו לי יווע לא1(
 מרבוי : כתוב נסתרות בגנזי 4( השכל. מוסר שהוא : כתוב נסתרות בגנזי 3( פניו.על

 לערי לנסוע ליהודים מותר כי ברוסיא חוק הוצא בתקס"ד כי מעיר מלאדי הרב בס'5(
 הם שילבשו, בתנאי אך הפלך, משרי מסע תעודת עס"י קצוב זמן שם ולשהות הפנימיתרוסיא

 מן ישולח הסקודה על והעובד במלבושיהם. מהנוצדים יבולו ולא אשכנו" "בגריומשפחותיהם,
 אנו לוה סמך הכלל. בעניני בפטדבורג אלו בשנים ה" שרבנו מכאן מסיק הדיהו כמו"כחעיד.
 קמ"ט. ס" סוף לקמן רבזו במכתבמוצאים

קיג-1
 מקאליסק הר"א הסתלקות לאחר מבריא חסידיאגרת

 תובב"א. טבריא סעיה"ק לם"ק התקע"א שבם בחודשבעז"ה

 לדרוש דרישה דבעי מכלל אותה, דורש ה' עיני אשר ארץ ארצה מוצבשלום

 הנבורים המה ה., דבר אל החרדים לבבינו אנשי אחינו ישראל לבית טוב רבבשלום
 היושבים ה. עם להחויק חיים, מרבים צדקה מרבים ומעשים עושים כחגבורי
 ננידים עוז, נפשינו ידידי החיים, באור יאור בנפשותם קשורים החיים,בארץ
 דמדינת שלומנו אנשי החיים, באוצר אוצרם ה. ויראת בתורה מופיניםנויבים
 ואיש מחנהו על איש בעם המתניבים יאיר, נרם וסמוכותיהן ורייסיןליטא

 בימינו וחיים, וברכה טובה בשיום יבא מקומו על איש יחנו ה. פי על זגלועי
 ירושלים. לבנין נו,כהובימיהם

 פה אלה אנחנו ומלואה הארץ ושלום כולנו אתנו ושלום חיים אדשמדאש
 יחדיו אחים כשבת אבינו אברהס של מתלמידיו חברותינו כל חיים,כולנו

 כלנו שד-י בצל עליון בסתד יושבים הקודש בחיבת ונשמה רוח נפשבהתקשרות
 עזרנו לה' חכתה נפשנו 1 . . . לה שחוברה בעיד ה' לפני להתהלך 1 . . .עומדים
 בקודש, הילוכו בארץ מתהלך הי' מהימנא דעיא רוענו אבינו אברהס מגןומגיננו
 כל אשתל דמניה עמיקא חילא אתר דהאי תוקפי אתרי' לאתקנא למסעיווהלך
 רעותיה וכל בארץ. שכינה ישכונד ארץ, ישכנו ישרים ה'. בשם ויקראעלמא,

 קדישין. באינון וקאים לעילא איסתלק רעותא וכהאי חילא בהאי הויואיתדבקותיה
 לפני שם עומד ועודנו הזאת, העיר על בגנותו שבאבות כרחמן ברחמיו יפןוממקומו

 אליו המקורבים כל את קרבן להקריב גרולה בכהונה לשמש אליו הנראהה'
 חיים דבריו ותורותיו חיים, חוקי מצותיו לשומרי שעשועיו נטע בררכיו,ההולכים
 כלתה לזאת ה', ויראת ענוה עקב בעקבותיו נלך לאורו כספירים. מאיריםוקיימים
 ימינו כל עוד בצהרים השמש כאור אתנו פניו יאיד ה' 'דורש לבבינו וכלנפשנו
 סלה. חיים אדץעלי

 ה"ה שתא דהאי שלוחינו בביאת הארץ מלאה ה' וחסד חן ענויםויתבשרו
 אץ ואיש נ"י, מסטאלין מרדכי כמוהר"ר וחסיד ותיק וידאה בתורה המופלגהרב
 יפה דבר שמחתנו, בזמן העבר סוכות בחוה"מ שלום באו ואלין, ממדינת עמואחר
 כספיהם וכל בישועתו. ונשמחה נגילה לו קיוינו זה לה' ולהודות לברך טוב מהבעתו

 חמדת ביד שמסרו מה כפי לידינו באו כן הילולם, בקודש צדקתם פריבמשקלם,
 נ"י ישראל כמוה"ר משכיל דרכיו בכל ה' ירא מופלג נאמן גובהנפשנו

 פנקסו. כפי או"א לכל ונתחלק הקבלות, בפרטי כמבואר י,מאוסטרוונא
 ה' חסדי עמט, ה' בדרכי לבנו גבה מאור שמהים היינו עמנו, לעשות ה'הגדיל

 מים נפשינו על עבר אשר והצרות התלאות כל אחרי רחמיו כלו לא כי תמנו לאכי
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 רוח אלקים ארח נלקח וזעם, עברה היתה, מעוברת שנה העבר, בשנההזידונים
 ואורו ישרהו השמים כל תהת אשר ורגנא, מרנא אבדהס הי' אחד מ"ו קדושאפיע
 רין השמעת השמים מן )א, בדורו מבין ומלואו תבל ברקיו האיוו ארץ, כנפיעל
 וכו'. צדיקים וגדולים תדפינה. ויריו וימחץ ויחבש יכאיב .הוא כי ושקטה. יראהארץ
 ידו. על מתגלגל החסר אשר לאברהם, חסר בזכותו עלמא על להגן אברהס הואנדאי
 שם שכחנו ולא באתנו זאת כל מצאתנו, אהצר התלאה כל על ה' בשם נתחזקואנחנו
 עזרה ועוז מהסה לנו ואלקים אמונה לאל לבבינו להזק לביע, אחור נסוג ולאאלקים
 צ-באות ה' ?( )ועל ועם נשענים אנו הארץ קרושת ובכח מאר. נמצא ו( )בצרותבצדה
 הכל והצטרכותה, וישובה מארץ אמת בנקורת חזינן קא הכא ציון. בהדהשוכן
 ה' עיני נפש, שנה עולם עניני בכל ממש פרטית בהשגחה כ"א הטבע כררךשלא
 ימוט. בל לעולם ונחלתו עמו ה' יעחב לא כי למושעות א-ל לנו הא-ל תמירעליה

 עוז בדב 11 במצוה ידיהם ומעשי במכתבם וראינו ושמענו כעת נתבשרעוהנה
 את איש זאת, ישכילו חכמו לו עמהם.' ה' כן יהי עתה. כן כמאז נפשםהתקשרות

 ה' את ועברתם כתיקונה, בירכם מוחזקת זו מצוה ותהיה ונתחזק, חזק יאמראחיו
 על חיים אתם אשר הימים כל ואמונה באמת נפשכם ובכל לבבכם בכלאלקיכם
 פונים שאתם פניות בכל מעוזכם, היא קורש אדמת שמה, ולבם עינםהאדמה,
 היא היים כי ורוהני, בגופני משאלותיכם כל ה' ימלא יסעדכם, ומציוןמקודש

 מה'. רצון ולהפיק טוב ישבעון טוב לנפש מרפא בה,למחזיקים
 בקורש, לשרת נאמן עבר להיות ה' בחד בו אשר נפשינו, חמרת אתכםוהנה

 נפשו ובכל לבבו בכל שמים מלאכת במלאכתו נאמן הכסף, קרשי לכל ומאסףגובה
 נרסותם. וכל נררם כל מקום בכל בירו יפה למסור עתה, כן כמאז בנפשינוקשורה
 להבין ורעת חכמה בלבבו נתן ה' כי דארעא, לתקונא יאמר אשר בכל תשמעוואליו
 בשם לשרת ,י"ע אדמו"ר קרוש עליו ירו סמך אשד מכונה, על דבר כל הארץתיקון
 לעולם. לעדה'

 בהרב כ"ץ 4 )יצחק( כמוה"ד וחסיר ותיק המופלג 8 . . . שר"ר מאתנו נבחרועתה
 שיח שיחנו לשפוך לשוח יצחק ויצא זצ"ל. 6 הכהו ,למן שלמה מוה"ר המנוחהגדול
 בפיו, שמנו אשד דברו בקול לשמוע לב ויתנו פרטיות. בפרטי אתנו אשד מכלערב
 אנן ובמה קיימין אנן כמה חיכו, יהגה אמת אפניו על רביר דבר אומר יביעוהוא

 מתוך מקבלים אנחנו והרוחק התלאות כל אחר שמים לרחמי מצפים צפופיםעומדים
 אהבת ואהבתם וטובם חסרם אשר לבנו, בטח בו שמה, ה' אהיר הארץ וחיבתאהבה
 החיים, באור לאוד חיים, החפץ האיש ומי לעולמים. קיים קיימא של בקשרתמים
 פניו ה' יאר ודוחני, גופני בעלוי יתעלו ומקורש, מציון לו אור לזכותו ה'חפץ
 סלה.אתם

 קבוע שיהי' זי"ע, אדמו"ר של המעמד ע"ד העבר בשנה כתבנו כבהוזאת
 פטירתו, קורם קרשו מפה יצא כן כי חיותה בחיים שהי' כמוועומר

 לבק-

 זאת את
 אומר גזר צריק בוראי נפשו. חיות ממש שזה החובות, לתשלום זה שיהי'מאתכם
 מעול מאור לנו צר באמת כי כאו"א. בשלמות שיסולק בקשתינו כ"אויקתמו
 ירירינו בפרטות לכם יספר וכאשר הנוגשים, מפני חיים אינם חיינו ממשהחובות,
 ויליץ פרעות, בפרוע צריק לאותו לי' ניחא יהי' ומאוד נ"י. שתח דהאיהשד"ר

 למעלה. בערם טובכל
 וישועות טובות בשורות מהם לשמוע המצפים עה"ח, הבאים אלה אנחנוכ"ד
 ובפדט קרושים, במקומות רצון בעת ה' לפני בערם ומעתירים הימים כלתמיד
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 בזכירה נזכדים כולם ד"ע, הגדול הכהן אדמו"ר גאון ם קדו קבר עלבהוצתטחותינו
 צדק צדקתם רחמי טהרם ברבם לעולם וסעדם בעזרם אברהם אלקי לברכה.אחת
 עולם אור להם ויאד ה' אל סלה עולם ועד מעתה ושלום וברכה חייםלעולם
 חיים.ואוצר

 6 הלוי במצהנאום

 משה כמוה"ר בלא"א יואלונאום
זצללה"הי

 סגל אפרהם במו"ה הירש צביונאם
זצ"ל
 אליעזר מוה"ר בא"א אשרונאם

זצללה"ה
 8 יעקפ במוה"ר מאיר רפאלונאם

 פגל הירש צבי במו"ה שאולונאם
 נ"י יעקב יהויא במו"ה דודנאם

 8 זצ"לחראה"ק

 זצ"ל ישראל במוה"ר דודונאם
 ז"ל גרשון בר' יצחקונאם
 10 שוחט מיכל יחיאלונאם

 יוסף מוה"ר בהרב ישראלנאם
זצללה"ה

 אברהם כמ"ו לא"א בן דניאלונאם
 11זצ"ל

 12ונאם

 זצ"ל יוסף במוה"ר יהושעונאם
 אהרן במוה"ר מתתי' מנחםונאם

זלה"ה.

 החתום - הארקער הירש צבי ר' השר"י )בן שאול י' של ירו בכתב במקורו נמצא ~המכתב
 הששי. החתום הוא עצמו שאול ר' גטבריא. הי"ו היינברג ר*א הרב אצל במכתבנו(השלישי

 בטבריא. החסירים ראש ה" וקנתו ולעת מהיטבסק, הרמ"מ את עוד הכידהוא
 במו' אברהם במוהר"ר הדה"ג אדמו"ר .פ"נ : נכתב מקאליסק הד"א של מצבתועל

 של צאצאיו )על לפ"ג". תק"ע ה. בשנת שבט לחרש ד. ח"ש עליון, לא-ל בהןאלכסאנדר
 ל"ד(. לס" בהעדותי עי' מקאליסקהד"א
 נטטר ק"הא )סי' בחו"ל לחסידיו לרב מקאליסק הר"א ע"י שנתמנה מלעבהיץ, מדדכי ד'גם
 תק"ע. שבט בי"ג - טרקגאותו

 סי' )השהה בחו"ל שלומם לאנשי רב ישלהם כי הבותבים מוכידים לא והבמבתב
 כי ק"ו"

 רבס. סטירת לאחר אחד רב מקאליסק הד"א מקושרי עליהם קבלו לאכנראה
 הר"א של שיטתו ממצדדי שהי' תקפ"ה(, תשרי בב' )נפטר מסטאלין הרא"ש עדיין חיאו

 נתמנה בי ק"ו, לס" בהערותי לעיל שהבאתי לחסידיו, במכתבו עצמו על והמעידמקאליסק,
 הי' כיצד לי נתחהר לא עריין המעמרות. כספי גבית על עיי"ש( מקאליסק, הר"א ע"י)מסתמא
 אליו. מלעכהיץ והר"מ הרא"ק חסידי של יחסםגכלל
 בח' נפטר )הוא תקע"א בשנת ברבנות עדיין נהג לא בנראה מלעבהיץ הר"מ של בנו נחר'
 לאחר אלא נשיאותו נהג לא מקוברין, משה ד' מלעכהיץ, הר"מ של תלמירו תקצ"ג(.תשרי
 מס' הם דלעיל )התאריבים ע"ד. בן בתרי"ח נפטר מקוברין הר"מ רבו. בן נח ד' שלפטירתו

 ושארית(.שם

 מלים 4 במקום קרוע הנייד 3( ק"ה. בס" ראה 2( בכת"י. מטושטשת אחת מלה1(
 המווכר מהילנא רש"ו הוא 5( בסמוך. להלן הכתוב עפ"י והוספתי קרוע, הנייד 4(בעדך.
 וכ"ה. כ"ב לסי' בהערות )ראה הארקעד דצ"ה של אחיו הוא אולי 6( בספרנו. פעמיםבמה
 וצלל"ה"(. סג"ל אברהם מו' בהמנוח "משה : אחרת בצורה חותם הוא שם בי צ"ע,אבל

 בס" מביהאב. יעקב ב"ר מאיר ד' השד"ר הוא אולי 8( כ('ו. ס" לעיל אודותיו ראהו(
 ז מחלה בשעת "רסאל" שם לו הוסיפו ואולי בלבד, "מאיד" חותם הואק"ו

 נתבדד לא *חראה"ק" התיבות ראשי פתרון הקטן". דוד "ר' בשם בסבריא מסורסם הי'9(
 ק"נ לסי' 9 בהערה עליו שכתבתי מה ראה - הקטף אהדן ד, התן ! טתרונו אולילי.

 כותב ח"ב( אמרים ובלקוטי צ' גערב אוד נסתרות, גנוי )בס' תקמ"א משנת במבתב10(
 מהם והאחד רברים, בכמה נתעלה אשר אה"ק מעלוי וידידי אהובי ויתבשרו : מהיטבסקהרמ"מ
 תוב"ב. טבדיא בעיה"ק רמתא שוחט נעשה שלי מאנשים שוחם פיכלשמו"ה
 חתימה, בלי בבת"י 12( צ"ד. בסי' הנו' דניאל ר' השד"ר הוא אולי11(
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 בניון מדריא דטקטער רדישע" ותעומז רבם,עאלת
 הפטרפטלחולי

 רי. ישעי' מו'לידידי

 תשובות כמה שכתבו פארפאל, שקורים בנשים קצת המצוי החולי אודותהנה
 בלשון הוא אחד דבר ששלשתן הדחם, או החדד ההא המקור, נפילת שהואאחרונים
 נעקר הוא ולפעמים יוצא, נדתה דם ומשם בו נוצר שהוולד מקום שהואחז"ל,

 הנ"ל. האחרונים לפ"ד חז"ל שבלשון החיצון לבית למטה ונופלממקומו
 למטה נופל אינו הרחם, חדר הוא שהמקור, כן, שאינו שמעתי מרומע"לאמנם
 מתוח והוא פ"ה, הרמב"ם בלשון הרחם צואר נפילת הוא הנ"ל הפארפאל רקלעולם
 ודברי למטה. ותלזי זטפל ניתק ולפעמים ומיתדים. בעצבים במקומו ומחוברבחוזק
 שנראה לשם. דם בא מאין ממעל', לשאול באתי זאת אך מאד. אצלי נתקבלומעל,
 היא שם, התלוי במעי ונוגעת פשתן בגד או גפז צמר לשם מכנסת כשהאשהלעין

 ומקור החדר מן הוא אם זה בדם להסתפק ויש ב"פ. או הצ"ג על דם לעולםמוצאת
 ממני. הנעלם אחר מקום באיזה לתלות יש אוהנ"ל

 אם מזצאו, ומקזם הנ"ל הדם סיבת היטב באד להודיעני מצפה אניולתשובתו
 על ז לגאראר שמאליינמק לגובערנא ולשלוח ולמחול הנ"ל. ומקור החדר מןאינו

 ונא. נא לידי. ויגיע שליאדרעם
 מלונ"ח, וטובתו דו"ש א"נ המבקשכ"ד

 זלה"ה. טרוך מו' באמ"ו זלטןשניאור

תשובה
 אף הסתרים, בית נתוח להקדים צריך פארפאל הנקרא' המקור נפילת עניןלבאר
 נמרץ. היותרבקיצור
 בעלי אצל נקרא הזה רחב מקום מלמעלה. וצר מלמטה רחב האשה גוףבנין
 שונים מעצמות בעי זה אגן אגן. ובלה"ק בעקין דער ובל"א "פעלוויש"הניתוח
 ע"י מאחורים מחובר וכו', ונערווין וגידין עורקים ובשר, מעור ומלובשיםומשונים
 משלים הזה אגן הבטן. בשר ע"י ומלפנים וכו' ובשר עור וע"י השדראעצמות
 האגן, תחתית באמצע אחד. ומזה אחד מזה יוצאים, הירכים וממנו הבטןתחתית

 ששה בתחתיתו האגן דופן כעובי ארכו אחד, מעי נמצא השתן, קנה ובין החלחולתבין
 דער ובל"א אוטערי" "וואגינא נתוח בעלי אצל נקרא הזה מעי אצבעות. שבעהעד
 הנ"ל. מפה יותר ארוכים והם להנרתק יש ושפתים בפה. הנגמר נרתק, ובלה"קשייד
 תחת האגן בתוך המונח השתן ממקוה היוצא השתן, קנה פי נגמר השפתיםובין
 הוא העצם זה תפוח. חז"ל ובלשון פוביש" "אש לטיין בלשון הנקרא הבושתעצם

 השערות. צומחים ועליו האגן עצמות ממספר הוא וגם מלפנים, באגן הבטןבתחתית
 הנ"ל הנקב ועל לקמן. כמבואר הנימפען, בין הנרתק לדופן סמוך הוא השתןנקב
 הנקרא מיוחד אבר כמו והיא קטנה, גבנונית בליטה איזה נמצא השפתיםבין

 ערלה כמו וגם הזיווג. בעת מתקשה כי הזכר, עטרת כתכונת תכונתו"קליטטריס".
 ונקרא השפתים אמצעות עד והולכים ממנו נמשכים קפולים שני היינו לו,יש

 קליטאריס או הזאת גבנונית שבליטה בהטבע, קלקול איזה יקרה לפעמים"נימפען".
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 וערלה, עטרה עם מזכר אמה כמו ונעשה עיבורו, בעת בהתלר תתגדל נצמחהנל
 פעם לתלות יש הרבר זה )"הערמאפראריטי"(. אנררוגינום וזהו ג"כ. התקשהויכול

 הנקבה בבנין הקלקול שיהיה אם הזכר. בנין בקלקול ופעם הנקבה בניןבקלקול

 וערלה עטרה עם מהזכר אמה נמו ונעשה ונתארך נתגרל הקליטאריס אבראזי
 במקומו נשאר הנקב זה כי בו, נמצא בלתי השתן נקב אבל הנימפען. מעורנעשית
 הבעים, כיס לעור נעשה כאמור למטה הנמשכות הנימפען ועורות לעיל.כאמור
 מעי מונח הסדק ובמקום התפירה במקום נסדק כלום, נמצא לא הנ"ל בכיסאבל

 באמה וכשימצא הנשים. למין שייך כזה אנררוגינוס כן על לעיל. כאמורהנרתק
 בזנר הוא הקלקול אזי כאמור, יהיה והשאר יוצא, השתן אליה וררך נקבהנ"ל
 וצ"ע. הצררים לכיסי מהגוף יצאו לא הם אך בעים לו שיש אפשר כי יחשב,ולזכר

 הוא החיצון. בית בהפוסקים נקרא הנרתק או הזה מעי לעניננו. נחזורועתה
 בלשון הנקרא עור הוא מהנרתק הפנימי בשטח היינו , משונים עורות מג'בנוי
- נערווא" "טופקעלטיין  מפאת בשר, עור נקרא הב' עצבי. עור - הויט נערווין 
 העשוי הויט, צעללין נקרא הג' ארוכים. בשריים מחוטים הוא הלז עורשבנין
 נמצא וחללים מסודרים בלתי מקיפולים מקופל הוא הא' עור עכביש, קוריכמו

 פנימי שטח ולהחליק להרטיב נצרך והוא ריר איזה נתהווה ושם פיות, עםביניהם
 הגוף חלל בכל חוק וזהו הרפנות, וירובקו יחוברו שלא בכרי בהתמרהמהנרתק
 הנמצאים וגירים עורקים הלידה. ובעת הזווג בעת שמתרבה זאת ועודכירוע,
 נערווין שטעריע". "הפאגא בשם הנקראים וגידים עורקים מאותם באיםבהנרתק
 שנקרא ומאותו שאקראליש" "נערווא בשם שנקראים מאותן באים שםהנמצאים
 ומרוקמים משולבים והם רשתיי, משולב ובלה"ק פארמיש". רעטער"פלעקשוש

 החיצון. פי סביב וביחור הנרתק, כל את ומקיפים דקים וגידים העורקיםעם
 שאחוריה החלחולת מעי בין הבטן בתחתית ומונחת בהאגן, משכנההאם

 ובטן, מהאגן הפנימי שטח כל את החופף עור תחת שלפניה, השתן מקוהובין
 מלמעלה, ורחב מלמטה צר המהופכה, צלוחית כצורת וצורתה אגוז כגורלגדלה
 שלה הצר במקום בחוזק ומרובקת מקושרת בציי, בעיגול מעוגלת משוטחתומעט
 הנרתק.לראש

 בשם קראו לנרתק המקושר הצר חלק חלקים. לג' האם את חלקו ניתוחבעלי
 זולתי מקום לשום שייך לא צואר ]לשוזן )י"ל( וחדר. המקור, או הרחם האם,צואר
 האם, גוף נקרא שבאמצעיתה הרחב ומקום וכיוצא, השתן ומקוה מהאם צרלמקום
 עצם בשפל מונח הוא היסוד האם. יסוד בשם נקרא העליונה גבנונית אווהראש
 בהמעוברת אולם מעובדת, מבלתי וזהו ממנו. גבוה השתן מקוה מיסור עלהבושת
 ישרה בלתי האם הנחת הבטן. אמצעיות עד ולחוץ מהאגן צד לכל מתרחבהאם

 הנרתק. ישרות באורך עקום מעט הרחם צוואר כי עקומה, מעט אך למעלהמלמטה
 שלה החיזוק העיקר כי צד, לכל שתתעקם באפשרה החפשית הנחתה מפאתאולם
 מההכרח כי חפשית, שתהיה בכדי רפויים, האם מיתרי אבל צוארה, מפאתהיא

 המיתרים. גם יתפשטו ובהתפשטותה הריון, בעת צד לכלשתתפשט
 לה, יש עצמה ובנון לעיל, כאמור מעורות שהוא הנרתק מבנין משונהבנינה

 שיהי', איך יהי' אך לתכליתה. לבא אפשר ובלתי בבנינה מחולקים הניתוחהבעלי
 מחוטי ומרוקמת משולבת עבותה היא ופלא. הפלא דרך על הוא שבנינה בבירורזהו
 בעת צך בכל התפשט שתוכל בכדי רשת, כמו כו' ועורקים ונערווין גידיןבשר



 התגיא בעלאגרו"קצח

 התנפח 'טתוכל בכדי כנ"ל ומשולב עבות מעשה היא הדפעת בעוביהריה.,גם
 לקמן. שיבואר נמו המותר,מדם

 איטערינאא "ארטעריא שנקרא האם מעודק באים בהאם הנמצאים 2עורקין
 "ארטעריא הנקרא 8 הזרע ומעורק שטעריא", "עפיגא הנקרא מעורקהבא

 אלו וכל וכו'. העמאראידאליש" "ארטעריא הטחורים ומעורקשפערמאטיקעע,
 גזעים, לשני מתחלק בצאתו כי שבלב. השמאלי מחלל היוצא הגרול מעורקמקורן
 למטה יורד השני וגזע מהלב העליונים הגוף חלקי לכל למעלה עולה אחדגזע
 ויונקותיו פארותיו משלח הילוכו ררך והגזע מהלב. התחתונים הגוף חלקילכל
 תקצר כי להאריך ואין וחיצונים, פנימים איברים לכל היינו הגוף, חלקילכל

 מהכיל.הידיעה
 ערך לפי לא וגם מזונה, תת מהכיל יותר להאם רם מוליבים אלועורקים

 מרובים רמיה שהאשה ירוע וזאת האם. ממזון הנשאר רם מותד .המקבליםהגירים
 הוא "כילוסו", הנקרא נוזלי למין המאכל את המהפכים כלים כי מהאיש,יותר
 עבורו בעת הוולד מזון לצורך וזהו מבאיש. יותר אצלה נמצא רם, נעשה חלבנמו
 מתקבץ המותר זה אז מותר, רם נשאר האלו מעמירים שני ובהערר הנקתו..ובעת
 הסדר ובזה האמורים. האם עורקי והם לקבלתם כלי מוכן ששם ההואלמקום
 סיפוק די אותם מכלכל עצמם וגירים העורקים ולמזון האם למזון הנצרך דםחלק
 עורקים בשם שנקראו מגירים הבאים שנמצאו גירים מהמזון ומותר וווקם,לפי

 ומשם מקורם, לגירי ומוליכים להכיל שבכדם הכמום אותו מוצציםהאמורים
 הלב לאוזן ומשם ק~וא( )ו~נא החלול גיד הנקרא הגדול לגיר היינו מקורב,למקור
 "צירקולאציע הנקרא הדם סבוב ומשפט חוק לפי מהלב, ימיני לחללומאוזן

 מתקבץ ושם האם, ברפנות נשאר הרם וממותר הגוף. חלקי בכל הנוהגשאנגוויניש"
 רקים העורקים פיות ונפתחים נרפים ימים משך כלות ואחר התנפה עד לאטלאט

 1 הטדר ובזה ולחוץ. לנרתק ומשם הנ"ל חלל לתוך יוצא והרם האם, בחללהמפלים

 לשחור, נוטה ארום דם הוא היוצא רם אזי מתרחבים כשהפיות הדם נזילתבתחלת
 נתחלף הרם וגם לאט, בלאט העורקים פיות מתכווצים לאט בלאט דם הרקתואחר
 הארמומית יכלה ולבסוף בשר, מי ולמראה ללבן הנוטה ארום למראה שחורממראה
 שונות ממראה ריר יזיע בתכלית נסגרים אינם וכשהפיות נטגרים. והפיותלגמרי
 כלום, יזיע לא בתכלית נטגדים וכשהפיות וד"ל, שם יראה לא האדמומיתאך

 לדעת )וזאת הקורם. לאיתנם חוזרים הרפנות ואח"כ וצלול. בדור ריר אםבי
 השמאלי מחלל יתירה במרוצה הדם את ומוליכים הרופקים גירים הםשהעורקים

 מזונם תת אחר הדם את שמוליכים אותם הם והגידים הגוף, חלקי לכלשבלב
 מהלב(. 4 ימיני לחלל הגוף חלקימכל

 נמשבים קצתם העורקים שטעיפי רבים לפעמים שיקרה לדעת יש ואתועור
 יקרה וכזאת מהנרתק. וסת רם לראווץ תוכל זאת ומפאת הנרתק, בדפגותוכלים
 הלול. בענין לקמן ויבואד האם, יטודלקני

 ונערווא בשם שנקראו מאותן באים בהאם הנמצאים - נערווין -עצבים
 הייפאגאהטטריצוסא. "פלעקשיש שנקראו ומאותםשאקראליש"
 חוזדת ומיר מתכווצת, הלידה ואחר כאמור, האם מתפשטת ההריוןבעת
 להיות שטבעו רבר כשאיזה )פירוש לה. יש מתפשטין כח כי הקורם,להקיפה

 ע"י ונתטוץ בהתפשטות להיות שטבעו או סיבה, איזה ע"י ונתפשטבהתטוצות,
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 לפי בהתפשטות או בהתסוצות הקודם להקיפו מיד חחר הסיבה ובסורהסיבה,
 "עילאשטיצטאס"(, לטיין ובלשון מתפשט, כח נקרא הכח זה -טבעם

 ומשם הראש, ממוח באין עצבים הם בלשוננו שנקראו שהנערווין לרעתוזאת
 נקראו, בשמות וכולם לסעיפים, יתפרדו והראשים ראשים, להרבה והיויתפררו

 נמשכים לספיר, חדל כי עד הדקים מן לדקים והרקים רקים לסעיפיםוהסעיפים
 ומהו הגוף. נקודות בכל הייע והחיצונים, הפנימים הגוף חלקי לכלונתפשטים

- ?נקודה  ומהם וד"ל. מקוים, והשטח מנקודות נעשה הקו שטח. קו נקודה, יש כי 
 וד"ל. הנפשיות ופעולות החושים כלנתפעלים
 וויללאזא", נערווא "טוניקע בשם הנקרא רק מעור מחופה מהאם פנימיחלל
 קטן הוא הזה חלל לקמן. שיבואר כמר גרול לצורך וזהו שעוריי, עצביי עורפירוש
 הקטן זה חלל ובמעוברת בזה. זה מתנגעים שהדפנות וכמעע הבתולות, אצלמאר

 יפול ומוה גרול, להיקף תתפשט שהאם בחולאת ג"כ ונקדה למאד, עדנתדחכ
 י סיבות מכמה בא וזה מעוברת. שהיאהטעות
 מחמת חוצה לצאת יכול ואינו ולחללה האם לרפנות המתקבצים ממיםא'
- האם נפוח וזהו מסיבתו, נסגר האםשפי  "הירראפש - זוכט וואה~ער מוטער 

 או מב' מתאומים מעוברת שהיא וחושבים במעוברת, גם יקרה וזהאוטערין".
 ולדות.מג'

 ע"י האם פי סגירת מסיבת בא וזה בהאם. הנתהווה בשר חתיכת מסיכתהב'
 כידוע תנועה, בלא רב זמן עיכגבו מחמת ונקרש לשם מתקבץ הרם כיכיווץ,
 שנסגר יוצא, באין בשר לחתיכת נעשה ובהאם נקרש, תנועה מבלי העומרדם
 כווץ. ע"יהפה

 גדול להיקף בתוכה ומתגרל מהאם פנימי בדופן הנצמח החי מבשרהג'
 הנרתק לתוך שיפול הזה החי בשר לצמיחת יקרה ולפעמים "פאלופויש".ונקרא
 להאריך. ואין האם, נפילת שהוא לחשוב הטעות נופל ומזה מתגרל.ושם

 בעובי חללים איזה ג"כ נמצאו הקיפולים ובין קיפולים יש הרחםבצוואר
 בהצואר. למעלה ועולים האם מפי מתחילים האלו קיפולים בהנרתק. כאמורהדופן
 בעלי אותו קראו ]כן[ ומפאת לולב. או תמר עץ עלי כמו הוא הקיפוליםוצורת
 וויטער". "ארבאר - תומך עץ בשםהניתוח
 כבר שילדו ובאותן מאצבע 3/12 לערך בבתולות וארכו. סדק, כמו הוא האםפי
 כמו שינים נמצא האם פי סביב אצבעות. ור' ג' עד לידתן ובעת 5/12, עריהיה
 ההריון. בעת שיסגר בכרי הכרכשתא,שיני

 הפנימי. הבטן את החופה מעור ונתפצל נברל מבחוץ האם את המלכישעור
 הא' מין הנ"לו מעור ונעשה האם, חיצונית מצררי יוצאים מיתרים מיניושני

 מיסוד מתחילים הראשונים מיתרים ורחבים. ארוכים הב' ומין עגוליםארוכים
 הב' שקצותם הראשונים ניתוח כעלי שסברו כמו לא האגן, בבשר ונכלליםהאם

 בעת צד לכל האם שתתפשט באפשרי יהיה לא שכן ואם האגן, לעצמותמחובר
 בזה כן גם מתחילים השניים מיתרים חפשית. שהיא אם כי לע אין ואנוהריונה,
 כנפים. בצדרות ונעשים יותר מתרחבים ושם הביצים, מקום ער ונמשכיםהמקום
 ובלשון פליגל מויז פלעדער בל"א תנשמות, כנפי בשם אותם קראו זאתומפאת
 בהבנין וזה האשה, ביצי בנויים אלו כנפים קצות ועל וועשפערטילנא". "אלאלטיין
 מוכתר הוא הזה אוואריא "אוואריא". לטיין ובלשון שטמק אייער דער בל"אנקרא

 וכו'. ובנערווין בהם האמורים וגידים בעורקים הנ"ל ממיתרים הנברליםבעורות
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 הנ"ל כדורים ובתוך מספר, לאיזה קטנים כדורים נמצאו הנ"ל עורותכן
 יותד. יבואד ולקמן אצבעות. ג' עד מב' האם מן מרחקו וצלול, זך רירנמצא

 עבריהם, משני ומפולשים חלולים קנים שני יוצאים האם יסוד קרנימפנימיות
 היקף בכלל. עד ולא הביצים עד הרחבים מיתרים דרך ונמשכם אחד, ומזה אחדמזה
 מתחיל ומשם אמצעותן, עד ומתרחבים הולכים )1(, חזיר כעובי הוא שבפניםהנקב

 שבראש. הפנימי מנקב יותר מרווח הוא לביצים הסמוך נקב אעפ"כ הקיפם.התמעט
 בהקנים הנמצאים ועצביים גידים עורקים סביב דקים בפיצולין נגמרים האלוקנים
 ובל"א אלפעיאנעט" 11 "טובע בשם נקראים האלו קנים הנ"ל, שבהאם מאותןבאים
 לול. נקראים ז"ל הרמב"ם ולפ"ד חז"ל מ"וצ לפי ובלה"ק שראפטען, מוטערדי

 עד ומגיעים נתארכים הזווג, בעת מתקשים כי להם, יש 5 עצמה בניןהקנים
 זיווג היה וכי עקומים, אצבעות כמו ונעשים ,מתקשים הפיצולים וגם האשה.ביצי
 שבלתי עד ובהיר, וצלול קטן אחד כדור תופסים האלו אצבעות אזי להולידהראוי
 ימים אחר אם כי הזווג, אחר מיד הנעשה בניתוח בהירתו מפאת לראותואפשר
 ושם בהאם נראה הכדור זמן איזה ואחר הנ"ל. בקנה הזכר בזרע שמונחנראה
 כאמור שעוריי עור נמצא ועליה מכופל מעור שבנוי נראה וכשמתגדלנתגדל.
 נעשה שעוריי ועור לשליא, נעשים הכדור עורות אזי התגדל ואחרי האם,בתקרת
 ע"י ומתרבקים מתחברים ומהאם, מהכדור היינו הללו, שעוריים ב' ואזשפיר.

 ולמעלה. הלול מן או מלמעלה בין האם תקרת במקוםשעירותם
 שעוריי מעור הנעשה להשפיר טיבורו עד ומחובר הוולד, מתגדל הנ"לבשליא

 "פלאצענטא - קוכין מוטער בל"א נקרא השפיר הנ"לנ השעוריי לתקרת מחוברהנ"ל
 מעורות ונעשה ועב, גדול הוא הזה שפיר הרחם. עוגות ובלה"ק -אוטערין"
 וגירים עורקים כו'. הלימפא וכלי וגידים מעורקים ומרוקם הידוע,הכדור

 למרכז. המחובר הטבוך לחבל עד והולכים נמשכים מהשפיך,. בכ"ממתפרדים
 סעיף יוצא בהאשה האמור שבוולד היפגאשטעריא" "ארטעריא הנקראמהעורק י האופן ובזה לוולד, ומהשפיד לשפיר מהוולד הדם סבוב נעשה הלז חבלדרך
 אומאהולקאמש(, )ארטעריא הטיבור עורק נקרא ואז לטיבורו, עד ונמשךאחד
 הג"ל, לשפיר עד הנ"ל חבל דרך ונמושך אליו המחובר לחבל הטיבור נקב דרךיוצא

 השפיר גידי מעיפי קצות היינו סבובו, מסבב ושם להשפיר. עורקים דםומוליך
 הנ"ל חבל דרך בהמשכתם ומוליכים הנ"ל העורק סעיפי מקצת הדם אתמוצצים

 הגדול לגיד ומשם העפאטקושי", "נשינוס הנקראת לטבעת היינו הוולד, לטיבורעד
 )אנוילויש לאוזן( )משם לעיל, האמור החלול גיד ובלה"ק קאווא" "ווענאהנקרא

 הגדול לגיד ומשם העפאטקושי" "שינוס הנקרא הכבד לגיד ומשםאומבליקאליש(
 מהלב ימיני לאוזן ומשם לעיל האמור החלול גיד ובלה"ק קאווא" "ווענאהנקרא
 הגוף. חלקי לכל לעיל האמורימ הגזעים ררך הנ"ל ומחלל הנ"ל, לחללומשם

 הפתוח נסתם שבהעובר ידוע והלא הנולד. דם מסבוב שונה העובר )ה(דםסבוב
 אויר בלי מהודקת וחריאה אצלו סתומים הנשימה כלי כן על הסתום,ונפתח

 שלו, שמאלי לחלל הריאה דרך שבלב ימיני מאלל יסובב לא הדם כן עלהנשימה.

 מלמעלה. החללים שעל הלב גג בבשר הנמשך קנה דרך היינו אמצעי, בלי אםכי
 הריאה, דרך סבובו שמסבב בעת נתהווה הדם מן הבא חיות שעיקר ידועוזאת
 זה מאותו מושלל ע"כ הפתוח, נסתם ובהוולר כידוע, הנשימה מאויד באוזה

 הוולד. נחנק הטבור חבל בדחיקת כי ]ה[העדר, זה משלים השפיר אךהמעמד.
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 בפרק שלי החומט בספר לע"ן ובקשתי מהכיל היריעה תקצר כי להאריךואק
 חיים. בעלינשימת

 נכנס איט לעיל האמור שהכרור סיבה, מאיזה רעה מקרה נקרהלפעמים
 ועורות לוולד, ונעשה נתגרל שם במקומו, ונשאר האמורה הקנה מן האםלחלל
 גמר ואחר בהאם. האמור באופן הקנה לרופן ונרבק ולשפיר, לשליא נעשההכרור
 הפנימי, בטן את החופה עוך עם ונקדע נבקע הקנה עור אז הוולד וביכורבישול
 ידי על אם כי להוציאו אפשד בלתי ויהיה המעיים, בין הבטן לתוך נופלוהולד
 6. ברומי קיסר ליוליוס שנעשה כמו הבטן, וכריתתחתיכת

 הפארפאל זה אושעדי". "פראלאפשנש הנקרא הפארפאל לביאור נבואעתה
 הטבעת פי כי הטבעת. מפי החלחולת לנפילת בתכלית וכרומה מהנרתק, בכ"מנקרה
 שבתחתית ובשר לעור וחזק אמיץ בקשר מקושר הוא כי לעולם, נופל אינובעצמו
 ונעתק ממקומו, נעתק סיבה, מאיזה נתדפה, שבפנים החלחולת מעי ואולםהאגן,
 אופנימז כמה על אך הנרתק, למעי נקרה כן כמו חוצה. הפנימי שטח נתהפך ואזלחוץ,

 למטה למעלה, מהנרתק, אחד בצד רפיון שנעשה היינו צרדית. נפילההא'
 אף לגוף חוץ ונעתק שנתארך עד גרול כך הוא הרפיון שזה פעמים באמצע,או

 בתוך ונשאר ממקומו נעתק אז גדול, כ"כ אינו ולפעמים גבוה, יותרממקום
 ר"ל האם, העתקת שזהו ולחשוב לטעות אפשד האלו נפילות שתי ועלהנדתק.
 במרכזו. נמצא לא נקב כי חוצה, מהאם פנימישנתהפך
 כאמור, כן גם ויהיה הנרתק. סביב נתהווה כשהרפיון - סבבית נפילההב'

 תשאר גרול כך כל וכשאיט חוצה, הנרתק מפנימיות נעתק גרול הוא שהרפיוןאם
 תמיד יהיה האלו נפילות בב' אך הצדדית. בנפילה כאמור הנרתק, בתוךהנפילה
 לקמן. שיבואר כמו במרכזם,נקב

 מדידה, ע"י ירה. מישוש וע"י מדידה ע"י לברר אפשר האלו האופניםב'
 למדוד יתכן ע"כ אצבעות, שבעה עד ששה ארכו הנרתק שמעי לעיל אמרנוהנה
 בין האם, פי עד הנפילה ממקום ולמעלה למטה, הנפילה מקום עד הנרתקמפי

 נמצאו הנרתק קפולי שבין לעיל אמרנו הנה סבובית. ובין צדרית נפילהשיהיה
 אך בו. ימצא כזה חלול ונקב צדרית נפילה שיקרה באפשרי יהיה כן עלחללים,

 שכנגדה ובצד אף, יצא הבליטה ותמצא בידה תמשש כי ירה, מישוש ע"י יבורהזה
 אזי האם, פי סביב הרפיון שיקרה ובאם כנ"ל. מדירה ידי על וגם כלום, תמצאלא
 יבודר וזה ולחוץ. הנרתק מן ופעם הנרתק בתוך פעם ויפול ממקומו ינתק האםפי
 האם תקרת עד הנ"ל שמנקב זאת וגם נקב. כמו שנעשה לעיל המבואר הסרקע"י
 מעוברת שהיתה לאשה וקרה אגוז. כגודל גדלה לעיל כאמור מאד, קרובהוא

 ולפעמים ונולר. הדשים להולד כלי לגוף הוץ וגם הנרתק בתוך תלה והאםבהאם,
 או שהמעיים בלתי ימוט לא וזה וחוצה. בהנרתק ותפול ממקומה תנתק שהאםיקרה
 עור כי ממקומה, האם העתקת ע"י שנעשה לחלל שיפלו המעיים את החופהשומן
 כפי תתסהסך תתרפה ואם מהאם, משענת לו יהיה לא הבטן פנימית אתהחופה
 פעסאריוס. הנקרא כלי ע"י תרופה יש ולזה בזכרים. גם הנמצא שבר ומשפטחוק
 לפי שונים, אופנים כמה הכלי בזה יש כי נפילות, לשאר גם מועיל הכליוזה
 בודאי יהיה כזאת ונפילה בנמצא, הוא הפארפאל במעוברת גם הנפילה.אופן

 בהאגן. מונחת היא והאם בהאם מדורו העובר בימהנרתק,
 לצאת יוכל כמוך, רך דבר אף והנפילה, להבליטה קלה שמנגיעה לדעת,וזאת

 הנעשה נפוח בתכלית דומה וזה ונתרפה. נתפשט העור בי הנגיעה, ממקוםדם
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 רם. תציא המל לבער קלה 'צמנמעה שקארבעט, הנקרא השימםבבשר
 "פאליפוש'. הנקרא בהאם, כאמור בהנרתק, חי בשר צמיחת לפעמיםונקדה
 הנקראת מכה ומשצידהום'נעשה ושצירהום", הנקראת מכה שנעשה נקדהולפעמים
 המכה, קושי ע"י לברר אפשר וזה "קאונצער". לטיין ובלשון קרעבם בל"אסרטן,
 במקומם עומרים והם בחזרה לפנים להניח וניתן רך הוא דהסבר או הפארפאלכי

 להנרתק מהאם שגפל או בנרתק הן חי, בשר שמצמיחת לרעת וזאת ערפם.בקשה
 קלה. אף מנגיעה, אם כי יזל לא ומשצירהום בהתמדה, דם שותת לעיל,כאמור

 ויפלו האגן תחתית בשר ררך יובקעו שהמעיים הייע בהנרתק, שבר ג"כונקרה
 ולחוץ. הנרתק ררך או בהנרתק מהאם הפנימי בטן את החופה עור עםביחר
 עם היטב מתוקן יהיה הספוג וזה האם, בפי ספוג לתחוב באפשרי שיהיהובאם
 ור"ל. הספיקות, כל יותרו אזי הנ"ל, ספוג להוציא שתוכל בכרי וחזק ארורחוט

 בהאם, הנמצאים העורקים מפיות בא וסת רם שגזילת לעיל אמרנוהנה
 ובהנרתק, בהקנים ג"כ נמצאו הנ"ל העורקים מגזעי הבאים שסעיפים ג"כואמרנו
 מהנרתק. או הלול דרך העליה מן היימ הקנים, מן שיבא וסת לדם נקדהומזה
 הרגשת שום בלי הטבע בררך חויש בכל וסת ים שרואות בנשים לפעמיםויקרה
 מהנרתק בא הוא כזה וסת שרם בהכרח יהיה ע"כ הריונה. בעת בבטן מיחושאיזה
 ומסוגד סגוד הוא שפית מפאת מהאם שיבא אפשרי בלתי כי מהאם. לארווקא,
 הוא שהשפיר למעלה נאמר וגם רבק, כחו עם ריר וע"י האם שיני ע"י הריוןבעת

 מלמעלה, הקנים שני בין מקומה הזאת ותקרה בחוזק, האם לתקרת ומרובקמחובד
 שבתקרה העורקים מפיות וסת רם שיבא אפשר ואיך ולפנים, הלול מןהיינו
 והשפיר, התקרה מבין רם שיזל יקרה קרה ואם השפיה. וריבוק חיבור ע"יהנסגר

 תחתית כאב ע"י להבין אפשר כזאת חולאת הוולר. שתפיל וקרוב ההריוןזהו.חולאת
 מן בוודאי בא הוא כזה וסת דם אז הדיון קודם כמו כידוע כו' והשדדאהבטן

 כי נשים. שאר בערך רם ריבוי הוא כזאת צאשה וסת רם נזילת וסיבתהנרתק.
 שיזון שייך היא המותר ורם גופם, כלכול מכשיעור יותר דם להם יש הנשיםכל

 ג"כ מינקת ואינה הריון בלא וכשהיא הנקתו. ובעת הריונה בעת הודלרוגידול
 למעלה. כאמור הקנים דיך האם מחיצונית מפנימית חוצה. יוצא המותר דםאו
 משום טמא ספיקו ולחוץ הלול מן יהיה אימתי כזאת באשה אבל נשים, בשאדזהו
 ולחוץ, מהלול פנים בין מפסיק השפיר יהיה כשלא קאתי, המקור רמןחזקה
 כאמור ספק כאן אין כי טהור, שיהיה אפשר הנ"ל שפיר כשיפסיקאבל
 ורוק. מוך.שהוא

 לכדה השאלה תרג"א. ורשא י, ספר סוכאלסקי, יצהק ר' בעריכת הגדולה, כנסת כקובץנדפם
 לתקנם[. שצ-ע שיבושים כמה גפלו ]בתשובה ב"ב. סי' יואל  משגת בסי גםנדפסה

 שם ומובאים הסארסאל, בנידון האחרונים שיטות מבוארות קכ"ט ס" יו"ד צדק צמחבשו"ת
 אהד ימיו, )סו9 נ"ע כאאומו"ר "דהנה : כותכ הוא הנ"ל כתשוכה ט' כאות זו. מתשובהקטעימ
 החדר  ענין נתוח ע"ם לו שיבאר הנ*ל ר"י להואקטער צוה קודס( רב 1מן שחיברו גדה הל'חיבורו
 היא עצמה האם דנפילת הוא 1ה לענין והשפך באריבות. % והעתיק סארפאהל, הולי ומהווהלול
 בקרוב נכתכה 11 שתשוכה לשער יש עפי14 ," . . הנרתק שמעי אלא כללו יכיהא דלאטלהא
 בח"ש בססרגו ולקמן וק"ל קכ"ח בתשובה גם יו"ד בצ"צ מו1כר ישעי' ר' הדשקטער תק*שלשנת
 ק"ע.ס"

 שמינרו נדה הל' היכורו אהר ימיו וכסוף 11 כשאלה דן שרכנו הנ"ל צדק הצמה דכריעל
 רבזמן

 קודס-

 רבנו בני שכתבו ממה להעיר יש בו( שחזר לומר שאסשר שם כתב )ולכן
 לעת שהי' גדה בהלכות ובסרט יו"ד בחלק חיבר אשר "וגם : שלו ערוך לשולחןבהקדמתם



רג . התניא בעלאגר1ת

 בבמה בו הזר ימיו בס.ף זאת בכל זקנתו, לעת נדה הלכות שחיבר שאע"פ נראה ובו'.זק)תו*
 יו"ד יהוד~ה שארית בספרו רבנו( )אחי מיינוביץ מהרי"ל ברברי גם אנו טוצאים כזאתוברים.
 שאח"כ כתמים, של גריס של שיעורו בנידון ק"צ פי' יו"ר בשו"ע רבנו שכתב מה על י"א,פ"
 בט, הובאה הנ"ל מהרי"ל תשובת האגורל. רוחב שיעור את מדירותיו סמך על רבנו בוואר

 לקמן שאבתוב מה גם )ראה נארוכה. שם ונתבארה רל"ו( עמ' תש"ו, )ירושלים תורהשיעורי
 רבנו(. של השו"ע של היר לכתבי במבואבח"ש

 הזרה. : בטעות שם 3( עורן. : בטעות נדסס בכנה"ג 2( לעיר.1(
 נשיאיה. כל ד"ה ב' " ע"ז תוס' ע" 6( עצם. של = 5( שתאלי. : בטעות שם4(

קבוו.

 לאנ"ש משקלאב רייזס פנחס ר' הרה"חאגרת
 . האמצעי( אדמו"ר רבנות על המחלוקת)בענין

 אמרתי האזינו בפומבי, אגלה אתי אשר ואת לי, רזא לי, שמעו לבבאנשי
 אליכם. אלקים וישמע אזניכם, כאפרכסת ועשו רוחכם,ותתנו

 תקע"א בשנת נבג"מ אדמו"ר כ"ק של הימים באחרית נקרה אשר את נאאגידה
 בנו עם ונקראתי 1. ממ)ם))רנאביל הרב בן עס מוהר"ד אדמו"ר בת חתוכתבעת

 קצרה אמרתו, נועם צוף עמנו לדבר והרבה בעדינו הדלת וסגר הנ"ל,אדמו"ר
 היות זהז הוא וכי אודיעם, הק' מאמריו 1כוונת[ תהכן ובקיצור מהכיל.היריעה
 וזהו בדא"ח, חוצה מעינותיו שיפוצו רק להיטיב הנ"ל בנו של הטוב שטבעבאשר
 על ולבו עינו שם ולא לעדתו ה' דבר מורה להיות ומגמתו עיוע וגם ותשוקתוחפצו
 משגיח אהי' מעלה של בישיבה הסתלקותו שאחר לי צוה ולזאת זולתו, אחרדבר
 אתו. הכמוס מטעם מזולתו, ולא יעשה ידו על פדיונות שגםע"ז

 הושם ענינו, לא דבר וחצי ודבר החרשנו אחזתע, ורעדה חיל זאתבשמענו
 ממהר אלקים אשר ואת נתננו, לא ולשמוע להביל לב אשר לנו נא אוי לבנו,כאבל
 תפארתנו, עטרת ראשינו, מעל 1אדמו"ר[ יוקח אשר לנו, הוגד אשר זאתלעשות
 וישימני אותנו, הוריע אחריו כסאו על ישב אשר ומי רבנו. את מבקשיםעליונים
 לבבו רכות יורע הוא כי מחמת פדיונות, אודות המשמרת על ולעמודלמזכיר
 בהרחבת ושתים אחת לא הקדוש מפיו שמעם זאת באשר וענותנותו,ושפלותו
 פעמיים.הביאר

 אחריו כסאו על אדוננו ובנו והישר, הטוב ב"ה נעשה וקדושיו יראיו רצוןוהנה
 היה רךא חיותו בדרים אף כי בארץ. פליטה שארית ולהשים אותנו להחיותשמע,
 בני עם כל ישק פיו ועל הקדוש רבנו מתורת ומשקה דולה הי' הוא והמביא,המוציא
 במלאכה הי' עתה וער ומנעוריו לו. אשר בכל ומושל ביתו לכל אדון הי' הואישראל,
 ברכה, המחזיק כלי עשאהו עליו, הק' ידיו בשתי סמך תורה, של אומנת אומנתואחת
 גדותיו. כל על וגדושמלא

 יעשה בעיניו הישר איש 2 במדינתנו .הנ"ל ובנו נבג"מ אדמו"ר הי' שלא עתאך
 אדמו"ר מבית היום פונה לבבם אשר אנשים איזה נמצאו ומזה ועזוב. עצורואפס
 כתרים קושרים הולך, לבו בשרירות ולענה ראש פורה שרש אחריו, ומורעונבג'מ
 משמוע אזנם מסירי רועה, להם מלהיות הנ*ל אדמו"ר את מאסו ובתמים, באמתשלא
 אחדיש אמרתי לזאת נבג"מ. אדמו*ר מזרע לא אשר זר איש עליהם להקיםתורה,
 מלעבור ויראו ישמעו הנשארים ושאר אגיד; לא אם עון ימצאני פן אוכג לאאתאפק
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 ולא דוקא הוא ישראל בני עם לדעות צוה אשר נבג"מ, אדמו"ר קדש דברי צוויעל
 דא"ח ודבריו וללמד, ללמוד לשמוע ולהשכיל להבין לו נתנה יתירה בינה אשראחר.
 נבב"מ, אדמו"ר של תוה"ק והתורה החכמה מקור המתגבר מעין חיים ממקורנובעים
 אופנו על דבור יבר מללו ברור שפתיו טפה, מאבד שאיט סוד בור הכל, אתסופג
 ורצון צווי לעבור פנימה הקודזב אל לגשת לבו יערב אשר האיש זה הוא ומיומכונו.
 נבג"מ. אדמו-רקודש

 ותהיו אחריו, וזרעו נבג"מ אדמו"ר עם חסד ועשו לנפשותיכם שמרו ורעהאהי
 אביו לפני עבדנו כאשר נעבוד בנו לפני אלואי הנ"ל. אדמו"ר על ומחסהמגן

 הדרת מזיו בנפשותינו ונטע שם אשר וקדושתו תורתו תשכח לא למעןהקדוש,
 היים וקיימים, חיים הקדושים דבריו אשר דילי', שיעורא לפום וחד חי כלקדושתו,

 ולמחסה למגן יהי' הקדושה ותורתו גורלנו וטעם הלקינו היא וזאת למוצאיהם.הם
 יהי' וה' עלינו, יערה ממרום ורוח יטשט, ובל יעזבנו בל נצחים ולנצחבעדינו,
 עינינו. תחזינה ברחמיו לציון ובשובובעזרנו,

 נאמנה, המודיעדברי

 זצלה"ה. שיק הענך טוהר"ה הגאון בלא"אפנחס

 מהרש"נ". בת"י "קובץ עפ"י ותוקן הוגה כאן בי. פרק ה"ב רבי בית בס'נדפפ
 פטירת אהר וירתו קבע )שם מקרמנצ'וק האמצעי אומו"ר תזרת לאהר נבתב זהמבתב

 בין בספרנו זה מבתב קבענו בלובאחיץ. דירתו וקביעת לרייסין קנ"ב( ס" לקמן דאהרבנו,
 אהרן ר' את לרב עליהם שקבלו ההסיוים נגד מבחן המבתב תבנו. בגלל תקע"א שנתמבתבי

 קס"41 ס" )ראהמסטראשעלע

- )תקג"ב ישראל יעקב ר' להרה"ק נישאה האמצעי רבנו בת לחה דכורה1(  אלול י"ג 
 קנ"ב. סי' ע" 2( מטשרנוביל. מרדבי ה"ר סןתרל"ו(

ק5וז.
 מלוטשים בסכינים השחימהעל

 יחי1.  עליחם ה' וילנא דק"ק אנ"ש 1רעיי אחייאה1,

 רבותיט בה החזיקו אשר ועצומה רבה מצוה הם מלוטשים בסכיניםהשחיטה
 שוחט להיות למאומה נחשב כסף ואין עליה, נפשם נתנו וממש נ"ע עליוןקדושי
 מהם, לפרוש חלילה עירם, אנשי עם מצוה בסעודת מסובים לפעמים אם אךקבוע.

 מבני אף מהכלים, נזהדתי לא ומעודי מלהזכיר. הס ה"ו, נבלות כאוכלילהחזיקם
 בפי דבדי שמתי רק היטב, באר במכתב לבאר אפשר אי הענין ומהות ותוכןיומן.
 מוכ"ז. נ"י ]מייזליש[ משה מ'ידידנו

 מלונ"ה, וטובתם ד"ש תדו,צט כנפשם בשעריכם שלו' ישים שלרוה'

 זלטן.שביאור

 בירושלים. מתזליש ר"מ מצאצאי אחד אצל הנמצא רבנו מכי"ק " ס" יואל משנת בס'נדפפ
 י"א. פרק רבי בבית גםהוגא

 מייזליש ר"מ תולדות דלקמן. בניד"ד רבנו לתשובת כאן וצ1רפה גתברר, לא האגרתתאריך
 קפ"ז. בס" בח"ש לקמן שיובא במבתבומסופרות
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קינ
 ים המכשי החמידים על וילנא גדיי הזלתוו רבנוו~טובת

 מלומשים" ב"סכינים בשחימתםאותם
 תקע*א. 1 נצכים פ' ג'יום

 הגדולים סאורות המ81לגים 1;דבנים לכבוד טובים וחיים שיו' ישפותה'
 וילב4ג 2מבק' ישורון ?עות צדק ומורי ההוראה כסא על .ושביהספורסמים

 העולם. עד וחיים וש?ו' הברכה את אתם ה' יצו יחיו, ע?יהםה'

 זה כי התורה, כבוד מפני תשובתי איחור על סליחתם אור יאיר רבריפתח
 ובבואי ידחם, ה' הכלל, בעניני המדינה באפיפת גשקלאב הייתי שבועות ב'ערך

 מהו לי פירשו לא אבל ושלשתי. ושניתי וקדיתי מכתבם מצאתי העברבעש"ק
 אוקריינא מדינות בכל והרי כו', קהילתם מאנשי הרבים את שמכשיליםהמכשול
 בדובנא וגם מלוטשים. מסכינים אוכלים וואלין מדינות ורוב ופאדאלייע קטןופולין
 גדולות קהלות ושאר ולוצק וקרעמניץ באוסטרא וכן וכלל, כלל מאנ"ש שאינןרבחי
 דבת להוציא וחלילה מהספרדים. ורבים חובב"א, באה"ק וגם כלל, מאנ"ששאינן
 אזניו. תצילנה זאת השומע כל אשד ישראל, אלפי דבבות על עוןמכשול

 בשנת במרינתמ וואלאזין דק' אב"ד נ"י מהר"ח הגאון הרב בהיותוהנה
 רבו בשם שאמר וכלל כלל מאנ"ש שאינן מדינתנו נגידי כמה מפיו שמעוחקס"ג
 עפ"י מלוטשים סכינים בשחיטת איסור שום 40!י1 ז"ל, החסיד המנוח הגאוןמובהק,
 הרחקה משום אלא אינו ז"ל מפיו איסור יצא אם רק ופוסקים. בגמרא השנויהדין

 כעל תקל"ב בשנת השליפ מלפני כשגגה שיצאו וגזרות הרחקות שאר כמומאנ"ש,
 מפי השמועה עפ"י והכל כו'. להתחתן ושלא המורידין, מן שהן ממש,אפיקורסין
 תורתו. כבוד בעיני ונאמנים כשריםאנשים

 ישראל כל של דין בית אב דואג הי' אשר ה', בחיר משאול גדול לנו מיאמנם
 ושקר כזב דבר שום יצא לא באמת וגם תורה. של כדת בעיניו נאמן סנהדריןוראש

 רק דואג, מהם ואחד העולם, מן ונטרדו אמת אמרו 8 שלשה כמארז"ל רואג,מפי
 גדול הכהן שאחימלך איך לשאול שיתאמת רמיה עשה מלוטש כתער לשונובהוות
 אנחנו וגם ממות. נפשו להציל בכדי הוא, בורח רוד כי ידע שלא באמרו מכחשהוא
 למ שכתב לולי בזה ע"ה המלך שאול השליט מלפני שיצא השגגה יודעים היינולא

 עד יודע אתנו ואין נביא עוד אין אשר הזה, החל בגלות ועתה ספרו. הנביאשמואל
 חורתו זכות ז"ל המנוח החסיד הגאון של פטירתו אחר השנים ברבות הנהמה,

 לעיני נגלות בהגלות חנם, דמים עוד לשפוך שלא בצלו המסתופפים ולכל לועמדה
 ואי דשמצא. שמצא ולא ח"ו מינות שמץ בנו שאין בעליל ונראה האמת ונודעכל

 שאר נתבטלו כן וכמו תמיד, ע~נו ומתחתנים בזה זה לבא השבטים הותרולזאת
 מעיני דבר והעלם בשגגה שהיו תקל"ב, דשנת וחמורות קלות וגזירותהדחקות
 אא"כ ד"ת על עומד אדם ואין נקני, מנסתרות יבין מי שגיאות נאמר וע"זהעדה.
 ושגגת הגזית שבלשכת גדולה בסנהדרי אפילו הוראה שגגת מצינו מזו וגדולה ין.כו'

 לכל כי כו' ישראל בני עדת לכל ונסלח וכתיב פיהם. על שעשו שבטים בז'מעשה
 בשגגה.העם

 מלוטשים סכינים על תורתם כבוד מלפני הקצף יצא מה על מבין איניולזאת
 דין להם יש דחרמים בהלכה המצוינים בשערים נודע והרי תקל"ב, גזירתמשום
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 מ*ש וגם ) כו' .מקצתו שהותר נרר יגם ס כה מדרים מותרים שגטת דנדרינדרים,

 תורתם ככוד הלא היטכ, מכק אימ כף גדולה למחלוקת לחוש תורתם ככודבמכתכ

 ישראל אלפי ראשי הם וחורתה ה' מצות לעם להורות ההוראה כסא עליחטכי
 ככוד ואם 6. אדל טפא רישא דכתר אליהם, תלהות ישראל כל ועימשכקהלתם,
 ח"ה מדותיהם אחר יהרהד מי להיתר הוראה יורותורתם
 ח"ו, ככשרות שאינה שלהם שחיטה על כשמי להם שנאמר תורתם כבוד מ"שגם

 שכשמים, אכא עלי ונאמן ישראל. אלפי רככות ה' עם על דכה להוציא ליחלילה
 יומן. כני הם אפי' מכלים נזהר אינני כי אלי, המקורכים כל עלי יעידווגם

 מלוטשים שאינן כסכינים השוחטים רוכ הנה כי יען כקצרה. הענין16תוכן
 ונימוקם וטעמם כ"כ. חלקה אינה ואזי , הרכה, חדה להיות הסכין משחיזיןהמומחים
 הרמכ"ם לשון וכמשמעות כחוש כנראה כ"כ, חרה תהא לא חלקה תהא שאםעמם,
 מאד, הרכה ויכיא יוליך לא אם דרסה, לידי לכא קרוכ ואז ס"ז, י"ח סי'ושו"ע

 היא כולו היום שכל ואף כו'. כולו היום כל אפי' שם, וש"ע הגמרא לשוןכמשמעות
 דרסה, מחשש להנצל מאד הרכה ולהכיא להוליך שצריך וראי משמע מ"מגוזמא,

 דרך לעצמן המומחין כחרו לכד רמ"א. כמ"ש ככהמה, שהיה לידי לכא אפשרואזי
 כסאסאה, להיות קרוכה שהיא ואף חלקה. ולא חרה ולהעמידה להשחיזה יותר,ישרה

 הרמכ"ם לשון משמעות לפי גם ואף וכו'. מבשרי' לן יהיכ מאן כגמרא אמרוהרי
 חלקה שאינה סכין לה דמשכחת )דאת'ל לסאסאה דמיא חלקה שאינה שכלושו"ע
 דלא מאחר חלקה" אינה "והרי כלל הזכירו לא למה א"כ לסאסאה, דמיא לאואפי"ה
 כקיאין אין ואנו וכו'(, כמגע מגעתה והרי שהושחזה כקצרה, והל"ל כלל, כהכיתליא
 כדאי אינו כקיאות דחסרון וה"0 כעלמא. לחומרא לכתחלה היעו רמ"א, כמ"שכו'

 דהשז"ע משזם כחייה, דכהמה איסור חזקת משום כדיעכד לאסור פגימה ספקלעשות
 פוסלת פגימה דאין הרי"ף, כדעת וסייעתו כהרשכ"א פסקו מהאחרוניםוהרכה
 מאד הדכר רחוק ולזאת השערה. כחוט ואפי' דוקא, דכר שום לתוכה כשאוגדתאלא
 חומרא אלא אינה ומשו"ה כזו, גרולה לפגימה כקיאות חסרון מחמתלחוש
 לכתחלה.בעלמא

 אלא תואר, כפדי וכמ"ש הכי, משמע לא והרי"ף כה"ג לשון פשטאמנם
 מקרי כצפורן מרגיש שהוא פגימה דכל הרי"ף, כדעת הרא"ש לשוןכמשמעות
 לשון שהוא ממסגרותם, ויחגרו מלשון היא דחגירה הרא"ה וכמ"ש צפורן,חגירת
 לשון כהעתקתו שהשמיט כיש"ש, רש"ל וכ"ד הרשכ"א. חגורה,כפי' לשין ולאדילוג

 הט"ז שכ"ד לומר וקרוכ ואפשר דכר. שום אוגרת שתהא כעינן דעכ"פהדשכ"א
 כהרא"ש תואד הפדי כפי' דס"ל ע"ש מגדים כפרי יכמ"של רשאג לשוןשהעתיק

 כל אפי' פגימה שום מרגיש שאינו היינו תואר הפרי לפ"ד לסאסאה ודמיאורמכ"ם..
 והרא"ש הרי"ף וכגי' הרמכ"ם וכמ"ש ביותר, חידודה מחמת חלקה שאינה אלאדהו,
 כיותר קטנה פגימה שהיא וסייעתו הרשב"א כמ*ש ולא כו', דדמיא חייפא'סכינא
 כה"ג כרעת והפ"מ תואר הפרי ועת לפי והלכך לתוכה. דבר שום אוגרתשזאינה
 יש דמ"א, כמ"ש לסאסאה בדמיא כקיאין אנו שאין ~ת*ל ורא*ש, ורמכ"טורי"ף
 בש*ע( הכ"י כשיטת קאי )ורמ"א בקיאות חסרון מחמת דאור~תא איסור לספקלחווב
 מספק להנצל חדה וגם חלקה להיות הקשה דכר וזהו לגמרי. חלקה הסכיןוצ"ל
 שיוכלו אומנים שוחטים שימצאו גם ואף מלוטשת. כסכין לצ אם כבהמה,שהייה
 אומנות גמירי כ"ע לאו אך וחלקה, חדה להיות מלוטשת שאינה סכין אףלהשחיז



דו התניא בעלאגרות

 להשוחמ שתת העתים כל ואק מרובה, שהות נצרך הסכק כן להשחט כרי וגםח.
 כלל. מדובה שהות בלי להאומנים הדבך קל במלוטשיםמשא"כ

 בזה המקילין מדינות על דבה להוציא לנו חלילה כי נשמע רברוממוצא
 מרינות על להקפיך לכם חלילה וגם פגימה, בשיעור המקילין הפוסקים עלוסומכים
 כמה מצינו וכה"ג פגימה. בשיעוד המחמירין פוסקים לדעת וחוששיםהמחמירין
 אבות נהגו שלפנינו ובדורות אחרונים, או ראשונים הפוסקים בהם שנחלקודברים
 חדש כמו להחמיר, הנוהגים דבו כמו רבו הללו ובדורות המקילין, כדעתאבותינו
 7. טובא וכה"ג בזמנה ערביתותפלת

 לבם יהיה ונכון שלום. אני כי בשלום, ולסיים לחתום ההיתום, אהה הולךוהכל
 כמו הטהור שבמחניכם מאנ"ש ומדון ריב שום יתעורר לא כעת אשר בטוחהטהור
 הידוע, בעיניו חכם איש לראש להם היה ההם בימים כי יען ח"ו. הראשוניםבימים
 שעושה אומר שהיה והגם ממני. יותר חכם שהוא באמרו לי, שמוע אבה לאאשר
 תקנ"ח קיץ בתחלת ובאמת 8, כו' בתחלתו אמת שאין שקר כל הנה ציוויי, ע"פהכל

 בהכאות ונררפים עשוקים להציל שיתאמץ עמו ידי היתה כי עשות,הסכלתי
 מיד להצילנם[ משפטם לאור שהוציא לאחר אמנם ". מלאות רדיפות ושארושמתות
 יחזיק שלא ואזהרות בקשות כמה מיד השבועות חג אחר אליו שלחתירודפיהם

 מהרודפים ה"ו להנקם שלא ומכ"ש בפ"עי מנין לעשות ולא לש"ש, במהלוקתעור
 פלצות בשרי אחז "י דווידן במלשינות ובפרט מלהזכיר, הס בעולם, מלשינותבשום
 מיודעיו אנשים ב' אליו שלחתי תקנ"ט בחורף מפ"ב בשלום בשובי וגםממש.
 לדבריי לבו שת ולא הפסח, אחר ער אצלו ונתעכבו האלה, מדרכים להשיבוומכיריו
 אנ"ש כל כעת אמנם עצומות. ובקשות מרורות במכתב וגם בפיהם, שמתיאשר

 ישראל, אלפי ראשי הרוזנים לכבור נכנעים בודאי יהיו הטהורשבמחניכם
 ולא הקיר"ה, מאדונינו תה"ק דת לחזוק והממשלה העוז נתן להם אשדהמנהיגים

 מלהזכיר. הס ח"ו, הדאשונים כימים בגרולות כנגרם לילך ח"ו רוח למורת להםיהיו
 הרחמים, במדת עמהם שיתנהגו הנ"ל הרוזנים של וטובם בחסדם מובטחניוגם
 שלום. הכל שלום יהיה העם וכל לב, ישרי כל ואחריהם השלום, מרתהיא

 ר"ש, שלו' המבקשכ"ר

 זללה"ה. ברוך מ"ו באמ"ו זלמןשניאור
 ~י : רשום המכתב של המעטפהעל

 בגמדא היטב שיעיינו דאנ"ש לומדים ושאר קראז ליב ממוהד"רבקשתי
 להשיב. שידעו בכדי מעל"ד הנ"לופוסקים

 משה אהרן ר' אצל שנמצא מבת"י י"א ס" יואל משנת במ נדפסה בשלימותההתשובה
 ע"י נכתב עצמו והמבתב רבנו, בבי"ק הן החתימה וגם המבתב בראש הפניה בירושלים.אוולאי
 לשו"ע שנספחו כשו"ת נדפם ההלבה חלק ב'. פרק רבי בית בסף הובאו קטעים מסופריו.אחד
 ו'. ס"רבנו

 הפוסקים שיטות בארוכה שם ומב:ארות וו, תשובה מווברת ט"ו סי' יו"ד צדק צמחבשו"ת
 הנ"ל. הצ"צ לתשובת בתרא מהדורא גדפסה ס"ג סי' ח"ב המילואים שער צ"צ בשו"תבנד"ד.

 דלקמן. בסימן כמבואר ממעזריטש, המגיד בחיי עוד נתפשסה המלוטשים הסכיניםתקנת
 ברוו- בבראד גם הוצא ק"ג( ס" )ר' לבראד מתילגא החסידים נגר האגרות בשיצאו תקל"ב,בשנת
 אל חריף מכתב מניקלשבורג שמעלקא שמואל ר' הגה"ק שלח או החסידים. שחיטת גגדחרם
 ישראל תפוצות בכן 11 תקנה פשטה שלאח"ו בדור הטוב(. שמן בם' )נדפם ~ו"ו בראדחבמי
 כך. על שיהרהר מי נמצאויא



 התניא בעלא~רותרח

 מחוברות, וילך נצבים  סו-חיוות היו  יזיויי4 בקתוז כי קצת, מוור נצבים פ' הוטנריך1ז
 ועו' הקווש" רבנו "פרקי כמורט נמצא וה מאמר %(  הפרש-רנ שת' את לצתןתהוג
 הוה העולם מן ואבדך אמת שדברו .שלשה המרסא ושם מ"ג אות מ"ו דף ירושלישנינהוט
 תורה רברי על עומר ארם אין 3( יואל. משנת הערת - וכו,. וואג" הן ואלווהעוה"ב

 ט"ט. נדריפ - בולו. הותר מק?תו; שהותר נור א מ"נ גיטין - בהם. נכשל בן אפאלא
 בשו"ע. נרפס ע"ב 7ז בשו"ע. נרסס ואילך מכאן א א/ מ"א עירוביןק
 רש"י - בסופו. מתקיים אין בתחילתו אמת קצת בו אומרים שאין שקר רבר כל8(
 בתקוסת וילנא בס' מסופר תקנ*ח קיץ בתתילת התטידים מעשי על 9( כ"ו. י"גבמרבר
 : שונים ממשלתיים ובארביונים הקהלה בסנקסאות הנמצא טמך על  27-30( )עמ,הגשון

 ומהנגריהם החסירים בין המחלוקת גברה תקנגח תשרי בי*ט הגר"א פטירתאחר
 הנאון. סטירת ביום נ;שתה ערבו שהחסירים שמועה סשטה המתנגרים ביןבווילנא,
 הגררים יכל חודשו 11 ובאסיפתם הקהלה ממנהיגי עשרה נתאספו ההלו" למחרתמיד

 : חרשות תקנות נתקנו וגם הקודמות בשנים החטידים על שהוטלו וחרמותץואיסורים
 את ממנו לשלול בה, תומך או לחסידות נוטה שהוא שיתבדד מי כל הקהלה מן לגרשא(

 חברה. באיוו או רח"ש באספת בהקהל, התמנות מבל ולהעכירו בקהלה הישובחוקת
 ולשמוך הרורף על להגן מתחייב הקהל )בלומר נעלם" "רורף ע"י תיעשה לסועלההוצאה

 איטור ב( יותר, הוחמרה עכשיו אבל תקמ"א, בשנת ככר היתה כוו החלטה סוריותו(,על
 ויחורו ה"כת" את שיעזבו לחסידים מחילה הברות ג( חסירים. של "מנין" בעירלהחויק
 בחסידים. למלחמה רחב כח יסוי להם שיותן אנשים חמשה של וער בחירת ר(בחשובונ
 )ד' אשד בן משה ד' יעקב, בן דוד ד' בער'ס, ר' לייבלי ר' היו הנבהדיםחמשת
 מררבי. בן רפאל ור' סג"ל אברהם בן אייויק ר' חצקל,ס(,משה'לי

 רפאל,ס. סאיר )ר' רפאל ב"ר מאיר ר' בבית שה" המנין תקפה. בכל החלההמלחמה
 לרורסים, נודע הדבר חייט. אברהם 'בן יצחק ר' של לח?רו הועבר נ'( בס" אורותוראה
 .של ביתו על הגרול. ביהכנ"ס בחצר בפומבי יצחק ר' הולקה החמשה וער פקורתועפ"י
 החסיד על נבוו. רכושו וכל התנפלות גערכה לקמן( )המווכר אליהו בר' יהורה ר'החסיר

 או( )כנראה הוריע רסאל'ס מאיר ר' רו"כ. 300 בסך גבוה קנס הוטל יוסף בן משהר'
 עין. למראית רק היתה בתשובה" .חורתו כי נתברר אח"ב החסירים. כת את עויבתועל
 : רבות באשמות והאשימוהו העיר, מחשובי שנים לפני למשסט העמירו החמשהועד

 מהמתנגדים חכמים תלמירי ביזוי ללא1ני, רבנו אל נסיעתו בחסידים, ותמיכתוהצטרפותו
 העיר רבני אצל תשובה סרר עליו לקבל ומחייבו אשמותיו את המאשר סס"ר הוצאובד'.

 לקיים סרובו על בגלוי הוריע רפאל'ס ר"מ הנ"ל(, בספר הובאו הרין ופסק)ההאשמות
 איסור הוטל נגרו. לפעולות מיר יצא החמשה ועד לחסירות. שייכותו ועל הדין ססקאת

 היין במסחר קשות ופגע הפסח, בפרוס הוטל האיסור החסידים. אצל משקאותלקנות
 מאיר. ר' בושעסק

 אליהו בר' יהודה בר' שבהם, החשובים באחר החסידים אז בחרו הרריסותבגלל
 רבנו נתכין שאליו לשער)יש

 במכתבו"
 בכתב הרריפות. על ישלטונות קובלנא שיגיש

 החמשה" "וער בחירת על הנ"ל יהורה ר' קבל הגוברניא להנהלת שהגישהבקשה
 ר' של הלקאתו ביתו, על ההתנפלות על עליהם, שהוכרו החרם על החסידים,לרריסת
 לקהל שאסור בקובלנתו טען הוא לעיל. הנוכרות הרדיפות ושאר חייט אברהם בןיצחק
 לצרכי שלא והוצאתם הקהל על יתירים מסים הטלת על הצביע וגם הגוף ענשילענוש
 ועור. הממשלה מסי גבית את לקהל למסור לא ביקש הואהצבור,

 החטידים, לצד שעמר הגוברניא הנהלת מחברי אחר אלישביץ, הסקיר שלבהשתרלותו
 לחסידים : הנ"ל הקובלנא בנירון החלטתה את 26.4.1798 ביום הגוברניא הנהלתפרסמה
 הגוף ענשי והענשת וחרמות קנסות הטלת נאסרו הקהל ועל כמנהגם, להתסללהותר
 הדת. על עבירותבעין

 11 החלטה וגד בקשה כתב האורחי הליטאי לגוברנטור הגיש יילנאקהל
-  

 נענה. ולא
 שתצא חשש הי' מינסק. בפלך הכפרים יושבי היהורים גרוש גזירת נגורה זמן כאותו16(
 18 אל מכתבים לשלוח תקנ"ח ארר בחודש הודרו וילנא קהל ליטא. יהודי על גם כואתגוירה
 לשלוח העיירות נתבקשו במו"כ זו. בשאלה שתדון לאסיפה לה1מינן בליטא מחו1יותעיירות
 הנ*ל בקיץ החק"מה כ1את )אספה בסור. הענין כל את ולשמור בפטרבורג, שתרלנות לצרכיכספים



רמ ההניא בעלאגרות

 כדי מהילנא. המבתב את להשיג החסידים בידי עלה ויוו בעיירה שבהאלין(. באוסטראהגם
 1798 מאי בחודש שו"ב יוסף ב"ר הירש ר' החסיד מסר החסיוים רדיסת על וילנא בקהללנקום

 יהודי על מסים הטלת על ויוז קהל בשם קובלנא בצרוף לשלטונות, הנ*ל המכתב את)תקנ-ח(
 טובי ו' חקירת בדבר פקודה ב-30.6.1798 הוציאה הגובדניא הנהלת וילנא. קהל ע"יהטלך
 בפעולות מיד החל וילנא קהל רשותי ללא מסים הטלת באשמת המכתב, על שחתמו וחילנאהעיר

 של למעשיו אחראי שאינו תקנ*ח( אב )י*ט ב-1798י7י25 לשלטון הודיע וידז קהללהגנתו.
 הקהל. יויעת ובלא עצמו דעת על הקובלנא את שהגישהמוסר,

 וילנא קהל ראשי העברת בדבר החלטה 204.1798 ביום מוכנה היתה הגוברניאבהנהלת
 הגוברנטור אבל בחסידימי שתמך אלישביץ הפקיד כנדאה הכין ההחלטה אתמהתמנויתיהם.

 אלא הניו111ת בהאשמות מקורו אין שהענין ראה הוא עליהי חתם לא בולגקוב הליטאיהאורחי
 מבלי ביומן לבירור( עד )כנראה ההחלטה את השאיד ולכן והחסיויש המתנגדים בין סנימיבריב
 לבטלה. ומבלי עליהלחתום

- תקנ*ח בסוף רבנו על המתנגוים הלשינובינתים  תקנ*טי כסלו בי"ט שוחרר והוא 
 גוברנטור הגנרל סדיול. חדש, אזרחי גוברנטור נתמנה תקנ*ט( )סבת 1798 שנתבסוף
 לחקור פריזל על ופקד הנ*ל נחתמה שלא ההחלטה על יוועה קבל הליטאי הצבאי()הגוברנטור

 מ-26.4.1798 וילנא קהל נגד הקודמת ההחלטה כי ענה והלה בולגקוב, את שאל פריולבובר.
 החלטה על לחתום רצה לא כך ומשום היהודים, מצד כהתנגוות נתקלה הקודמת( בהעדה)ראה
 פנקסי של בדיקה לערוך אז צוה סריזל לא. ותו פנימית יהודית כמחלוקת לו נראה הענין כל11.

 השתמשו הצדוים שני גברהי המחלוקת וילנא. קהילת על שונות גוירות יצאו בינתיםהקהל.
 גדולי חה*ש ונגרם גויים, של ובערכאות השלטונותכעורת

 וילנא. בקהלת השלטון את השלטונות, בעורת החסידיש קבלו תקמט אדרבחודש
 תקס"א. בשנת ונאסר מעינסק( אביגדוד )ע"י בשניה הולשן רבנו שנימי נמשךהריב

 המפלגות. משתי נבחדים וילנא לקהל נבחרו אז תקס*ב. בתחילת רק שככההמחלוקת
 27-45. עמי הגאון בתקופת וילנא בט' שונים מקורות סמך על נכתבו המחלוקתסרטי
 העיר. לגוולי שימסרוהו כוי בהילנא לאנ*ש נשלח המכתב11(

קיח.
 בנידון נ"ע הגדול רבינו כ"ק של אחיו מהרי"ל הרה"ג מכ"קמכתב

 המלומשיםסכינים
 בוצינא המפורסם החסיד המאוה"ג הרב  ישראל, תפארת גאון האי רב כבודאל

 נ-י. יעקב מו"ה כש"ת פ"ה ע"ה נ"יקדישא

 כולא ומירתתא קדשו, להר עלות ואירא זחלתי ערכי מיעוט ידעתימהיות
 לבי וחם בטני רוח הציקתני 1 כו' ה"ה במקום אמנם דילי'. ופלפולא ממתניתאגופאי
 אשר הגדולים כשמות שם לו ויצא דעמי' רבא הוא מד כי לבי על בהעלותיבקדבי,
 הסכינים על התלמדו אשר השוחטים על דברים על?לות שם הוא והנהבארץ.

 הם ד"ז, שהמציאו הראשונים רבותינו עד מרבם ורבם מרבם קבלו אשרהמלוטשים,
 אלקים נשיא עליון קדוש ידם על החזיק אשר דמעזריטש, המפורסמיםהשו"ב

 הצדיקים תלמידיו לב, ישרי כל ואחדיו נבג"מ. זצוקללה"ה המגידרשכבה"ג
 שוחטים והעמידו באמונתם יסדו המה דא"ח, דבריו את בצמא ששתוהמפורסמים

 הורו אשר ככל ולעשות לשמור הקטנים על הגדולים להזהיר והזהידוםהרבה
 ישראל אור החסיד הגאון רבינו כמ"ש המלוטש, בתער הקפידא ועיקרהמורים.
 וקרוב חד, להיות א"א מלוטש שאינו שבתעד נ"ע, זצוקללה"ה אחאי רבו*דושו
 הלק. שיהי' לא אםלדדסה,

 השו"ב על וגזר חותם כחומר הפך הרמה מעלתו אדוניע כבודועתה
 בין אין וא"כ יקום. בחלקלקות רק הידודה על הסכינים יעמידו שלא 9דמדינתינו
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 כיבד ובשפתיו בפיו ואם אזלש להיכן דדרסה וחששא כלל, מלוטש לשאינומלוטש
 מאד הפליג דבדיז, להבין יחכמז דבים לא כי עליו לומר זצללה"ה אחמו"ר :כ'את

 ז"ל והוא דעת. למוצאי וישרים פשוטים שדבריו במקום לפירושים מדרשלעשות
 ולא ח"ו ידבר עלגים בלשון ולא בו, הקדרא כל להבין בכדי ונקי צח בלשוןכתב
 8. במחוג דמחויכמאן

 כתב אשר במכתב לגלותה רבינו רצה שלא מה לבאה והיתה היא אחתעוד
 המ~וטשים סכינים על המתלמדים השזחטים לכל שידוע והוא דווילנא,להפתנגדים
 עיריב בלא בפ"ע מגולה החידוד שיהי' חידודו, אמיתית על להעמידושהעיקר
 ויבררו יאמרו, וטכחה נא ולכו להרגיש. קשה הצדדים עביות שמחמתהדקות, מי ודקה קלה בפגימה העצומה ההרגשה מעכבים שלפניו שהצדדים שלפניו.הצדדים
 הוא. כןשהאמת
 בישדאל אלקי איש הק' הדב מזדנז אצל בטשעדנאביל כשהייתי זכודני אניוגם
 ז"ל, ליפמאן מו' המפורסם השו*ב ע"י החזיק נ"ע זצללה"ה נחום נזוהר"מ שמוגדול

 עליהם וציווה הרבה, תלמודים והעמיד דמעזליטש. הראהטונים השו"ב אצלשנתלמד
 לא שהתלמידים שבשביל הטעם ואמר מחדש. להתלמד שנה כל בסוף לפניושיבאנון

 להרגשה. וקשה קצת עבים סכיניהם ונעשו בדקות, כמוהו ללטוש בקיאיןהיו
  סכיניהם היו שלא שזחטים שבאז נ"ע, ז"ל אחאי דב אצל דאיתי הלוםגם
 כ' לפני שבאו ער עדיהן, ליתן ליאזנא דק"ק השו"ב רצו ולא כ"כ, בדקותמלוטשים
 ובקושי להרגשה. קשים כ"כ מלוטשים שאינם שהסכינים ואמרו נ"ע ז"לאחמו"ר
 בדקות. הרבה המלוטש הסכין בהרגשת בקיאים אם אותם שינסו ע"י להםהתיר
 קלה בפגימה אפילו בדקות המלוטש הסכין על שמרגישים שמאחר הטעםואמר
 המטרפי' גדולות בפגימות כ"כ, מלוטש בשאינו אפילו עכ"פ, יטעו לאודקה
 הדין.מל

 וזה מאד. למאד היא וברה יפה הרבה המלוטש הסכיז שעכ"פ ולמד צאומעתה
 הרי וחריף, חד יאינו חלק שיהא עד הרבה הצדדין מחליקין שבאם ומפורסם,ידוע
 עב ג"כ הוא החדוד מושב ומקום קצת עבים שהצדדים כ"כ, מלוטש שאינו כמוהוא
 המלוטשים והסכינים לכתחלה, כשר הוא בזה לומר חותם כחומר יתהפך ואיךקצת.
 ויחליף דופי, שמץ עליהם יוציא קץ, לאין ויותר יותף יפים באמת הם אשרהרבה,
 הוא גם הנשמע לפי כי בכת"ר. אידן מה ידענא ולא בטוב. ורע ברע טובוימיר

 המגיד או ז"ל הבטש"ט תלמידי המפורסמים, המופלגים הצדיקים גדולימתלמידי
 תירתו אור מטשטרנטביל נ"ט נחום מו' הק' הרב כי ידעתי ובפרט נ"ע.ממטזריטש

 האירה והארץ ליה, כייפי הוו מיכף החשובים הצדיקים וכל במדינתכם, זורחתהיתה
 קדשו דברי לבטל הזאת בעת לפניו כזאת היתה ולמה גרירי. אבתרי' וכ"עמכבודו,

 אשר שלו, דמתא השו"ב רצוץ, קנה משענת על וסמך מותו, אחרי ז"לשל.הארי
 ושלמים יראים אנשים על תועה ידבר  בדעת ולא אדם, בינת ולא דעלמא שוחטהוא
 הנסיון ואשר כו', מרבם ורבם מרבם קבלו אשר ובפרט ממתניו, עבה קטנםאשר
 כדבריהם.מוכיח

 ופמ רויך, בל"א הנקרא מענין ו' ס"ק סי"ח בכו"פ הגאון מו' ע"י  ההזיקואשר

 ענין מה זה, דבד יאמר קדוש פה נפלאתי, נוראות מאד, חריף כשהסביןשהוא
 דגרע מדבריו ומשמע קטנות, פגימות הוא דרויך מבואר דשם סיני. הר אצלשמיטה
 להעמיד והו"ל בפ"ע הלכה דבר לכתוב לי' הוה מדלא לסאסאה, מדמיאאפילו
 ובודאי טפי. דגרע נראה הזה הגדול האף מחרי כי ועוד לסאסאה: דמיא עלרבריו
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 לה ומשכחת לסאסאה, דמיא גבי השו"ע וכמ"ש הוחלקה, ולא שהושחזה בסכיןהיינו

 אתר בטוב אותם שמחליקים הם, חלקים דידן סכינים אבל מינה, דגרענמי
 חד משאינו שבעתים מזוקק הוא וחריף חד הסכין של החלקת ואדדבה,ההשחזה.

 ומבינים שיודעים מאד, טעם בטוב וחלק משובח יותר מחודד שהוא מה וכלכ"כ.
 הזאת, העמדה מבין ובאין כלל ידע לא כת"ר שלפני והשוחט בטוב. התלמדואשר

 להוליך וגם כזה, להעמיר גדול לימוד צריך ובאמת 4, כו' גמיר רלא מטתיי'ולא
 הגאון בדברי מצא סמך ואיזה הרגלים מאין ידעתי ולא בכבדות, ולא בקלותהצפורן
 סק"ג בפלתי כ"ג בסי' הוא מפורש ואדרבה, החריפין, הסכינים לאסורבכו"פ
 למאד חדיף וסכין גדול וזריז אומן אפשר כי בבירא, שהי' שיעור נפלדכמעט
 אין נמאד למאד, חדיף בסכין לשחוט דמתיר הרי עכ"ל. שיעורי' ליהבציר
 בשלא אלא סק"ו י"ח בסי' אסר ולא שאני, דהוחלקה ודאי אלא שיעור.לו

 אבל לסאסאה, דדמיא כשיעור אפי' הוות הוחלקה שלא משמע ואדרבאהוחלקה.
 רביגו בזה שהאדיך וכמו לסאסאה, לדמיא אפילו זכר שאין פשיטאכשהוחלקה
 איפכא, בתר אזיל וגם יונה, לו אסר והאוסר לאסור. תיתי מהיכי נ"ע, ז"לאחמו"ר
 עודבא. דשריוכמעט
 כי דבריו, בקצת שהדביתי על הסליחה ואתו כת"ר, לפני הצעתי זאת כלאת

 הולך כת"ר של שמו ידעתי אשר הוא, גדול צער ובאמת צערו. על נתפס אוםאין
 את לחזק לו שהי' ובמקום הגדולים, הצדיקים דברי מחבב ושהוא ארץ, קצויבכל

 הדבה ויגעו בו בוניו עמלו לשוא אשד ובנינם, יסודותם מהדס הוא הנה'דבריהם
 עד מהמתנגדים כבדות במלחמות עלייהו עדו והרפתקי יסורים כמה וסבלויגיעות
 לזאת אשר אחרת, בדרך והלך יצא מהם כת"ר והן הארץ. ותשקוט צדקם לאורשיצא
 הכל אבל הצדיקים. ובזיון ש"ש חילול גודל להכיל הארץ תוכל לא כי נפשי,עגמה
 מעשיפ שני לפניו העליתי ע"כ לפניו. ~ה2ר מהשו"ב נתעה בש1א האמין אשדבעבוד
 נשמעים שהגדולים הדור ואשרי לבו. אל וישיב יראה ומהם הדור, גדולימשני

 שבחייהה היינו דרבנן ומודים מלבי. לא כי ובפרט שכמותי, לקטן ואףלקטנים
 לב, חקרי גדולים מפי ובצדק באמת הנאמרים אליו אלה דבריי שבהגיעומובטחני

 5. כו' ברם לפניכם שאמרת דברים ויאמרישיב

 מאדה"ר, לחיים לאלתד הצדיקים בספר ויוהק וחיים, ואו"ש ואצא קידהואחזי

 החסידים, ועל הצדיקים על והשלום האמת למען המדברר'

 זלה"ה ברוך באאמו"ה ליביהודא

 נ"ע. זלמן מהר"ש החםיד הגאון אדמו"ראחי

 ה', חוברת ב"התמים"נופס

 המכתב, מקבל מיהו לי נתבררלא
 דמוינתו. צ"ל 2( ע"ב. י"ט ברכות לרב. כבוד חולקין אין השם חילול שיש מקום כל.1(

)3-  ע"ב, מ"ו ברכות רש"י - ברמיזה" ובאצבעותיהם בידיהם "מראים 

 שאמרתי דברים ברם 5( ע"ב. ק"ז חולין - מחי, נמי מימחא גמיר דלא מיסתייה לאא
 ועור. ע"ב ט*ז עירנבין - וכו' אמר1 כך ברם ביוי, "1 טע1תלפניכם
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 : ןקיט--4קמח( כתיבתן ומן נתברר שלאאגרות

קים.
 ז"ל מאולע יצחק ר' הרה"ח לטחותנו רבנואנרח

 בשמחה( התפלה עוו)על ~.

 41י. יצחק מז-ה המזפ' הרבני מתותניואהובי

 תשובתי איחור בעיניו ירע אל בבקשה באתי למשכיל, האמוד כמשפטאחד"ש
 להתם. נוסע אתרחיש לא כי במרומים סהדי כי שאלתו,על

 באלה לא הגלות. ואורות הצומות אורות הקטנה דעתי אגלה הפעם עתהאך
 בשמחה להתפלל היעוצה עצה זאת אך הקדהשים. מרבותי קבלתי כן ולא ה'חפץ
 ויפלו יררו יעלו אם גם כי און, מחשבות כל יתפררו ממילא ואז קץ, אין ערגדולה
 ישראל ישמח בדכתיב הוא השמחה וענין דוחה. ה' ומלאך רוח לפני כמוץמיד

 התפלה, בסידור המוזברים משבחים הבורא בגרלות גדול תענץ להתענגבעושיו,
 וכבור גדולתו תפארת ביקר המתגלה ודם בשר מלך גדלות בעיניו רואהכאלו

 וכביכול לראותו, לקראתו לרוץ ומתענגים ושמחים ששים שהכל קץ, לאיןמלכותו
 רצון עת והיא כו' שלמה במלך וראינה צאינה מכריזים התפלה בשעת ממש הואכן

 ילבש חרדה אך וגדלו. כבורו מזיו בתענוגים ולהתענג דמלכא ביקראלאסתכלא
 כל מלבו להעביר תחלה צריך אך 1. וד"ל א(, )יחז' ושוב רצוא והחיות וזהוביראה,
 עצבות. שמץ וכל ואנחהיגון

 על לבו ולשבור התפלה קורם ואנחה יגון בלבו להכניס לזה, היעוצהוהעצה
 ולאמר בביה, בקול מה' גמורה מחילה ולבקש שליש בדמעות עליהם ולבכות ח"נכל

 בלי כי בה' בבטחונו ושמח שש ויהי' מלבו היגון יסור הבכי' ע"י ואזי נ"א,מזמור
 שבכל פי' שם, הוא באשר כדכתיב זו, בשעה עועתיו כל לו ימחול בעולם ססקשום
 אם ואף זו. ברגע עונותיו כל לו נמחלו מחילה ומבקש בתשובה מהרהר שהאדםעת
 הכל פעם בכל לו נמחל כן, פעמים אלף אפילו מחילה, ומבקש וחוזר לסורוחוזר
 לסתור יהי' שלא במכתב, זה ענין היטב ולבאר לפרוט לי אפשר ואי זו.ברגע

 כרחוק זה אל זה קרב לא כי 2, כו' ואשוב אחטא האומר ( י פה )יומאמשארז"ל
 ור"ל. ממערב,מזרח

 בראשית למורו יהי' התפלה קודם אך ובמררש, בזהר יהי' למודו רובוסרר
 ואנחה יגון להכניס בכדי הקרושה, שער וסוף היראה שער וסוף התשובה שערחכמה
 מלבו, היגון ויסיר שישליך בכרי לבכות שיוכל בכרי וח"נ, עונותיו על הלבולשבור

 עד בתפלה הבורא בגדלות בהתבוננו השמחה בתכלית ושמח שש לבו שיהיהבכרי
 שאפשר. כמו בבכיה לאמרם שיחזור לנו, וסלח השיבנוברכת

 לבריה יתהפך מה זמן עצמו וירגיל יעשה כה אם כי בה', בטוח לבו יהי'ונכון
 המרה בחולאת מאד חולה מעל' נפש כי אחי, נפש וחי בעזרו. יהי' וה'חרשה,
 כנראה ירבר, ושקר שמים, לשם כאלו ובמרמה בערמה היצד תחבולות וזהושחורה,
 ח"נ, וכל עון מזכיר היצר הבורא ובעבודת שמח הלב גשמיות שבתאוותבחוש,
 ג. לבב ובטוב בשמחה ה' את עברת לא אשר תחת כדכתיב ברשתו,להתפס

 מלונ"ח, ורו"ש המעתיר ונפש כנפשו מאדה"ש, ואו"ש טוב בכיואצא

 *. נ"י בדוך במו"ה זלמןשניאור



יע א י נ הת בעל גרותא
 )מתוך כ"ר רב אור נסתחת בגנוי --  ווווליווי בהוחמטות, י דף שערים במאהניפס
 הריא"א"4"קובץ
 ריבלין ליב ר' ושל רבנו בן מוחה ר' של גיסו ה" המכתב, נכתב שאלט מאולע, יצחק1'
 רבנה הסידי מגדולי כולם מאולע, ריבלין הירש צבי ר' חחני הט ושלשתםמאולע,

 מתלנא רבקש משה ור קרמר משה ר הגאתים עד יחוסה עולה המפורסמת, רעלעמשפחת
 . בחלקם זו מששחה בף ריבליה = ריבעלעם ;= רבקש המשפחה שם בא וממנו הגולה", "בארבעל

 והנלוים לאה"ק שעלו הגר"א תלמידי נקראים )בך "פרושים" ובחלקםחב"דים
 עליהם"

 יחלומה לר'
 פלאטקעם- אליהו ר : במם שמ היו הגר"א 'של 'ם"ב משקלוב( הירש צבי ר' )בהרב זיבליןזלמן
 גביע גביעי מח"ם הגר"א, חלמיד ריבליה בנימין ור' החב"דית, ריבלץ משפחת אבי ---ריבלין
 ה"רושים. ריבלין בית כל אבי - הגר"א( רבו משם חד"ת הרבה בו מובאים תקם"ד, )שקלאבהכסף
 ר' הרב : בניו עם הששית המאה בסוף ארצה עלה הנ"ל בנימין ר' של בנו ריבלין הללר'

 מח"ם ריבלין זלמן שלמה ר' השלישי )בנו לוריא שמריה ר' הגביר וחתנו אלי', ור' מגידמשה

 אבו"ק פינסקר, זלמן ר' ה" הלל ר' של חתנו דשקלאב. ראב"ד וה" בחו"ל נשאר שלמהדברי
 ת"ו  ובירושלים ובחו"ל בארץ ורבו פדו דיבלין הלל ר' של צאצאיו הצ"צ(. מחסידיחערסאן,
 כ"ה סהם רבות מאות  נמצאיםבלבר

 ריבל~ן  ולמן ר' ב( מאולע.  ריבלין הירש צבי ר' א( :  הם  פלאטקעס-ריבלין אליהו ר' שלבניו
 רבנו מחסידי האמצעי, אדמו"ר בן נחום מנחם ר' חותן אלהמ'ס", ר'  ולמן "ר' שנקראמשקלאב,
 אביו הירש( צבי ר' אחיו )חתן מאולע, ריבלין ליב ארי' ר' ג( הצ"צ. נכדו ושל בנו שלואח"ב
 בירושלים שנפטר תרכ"ח(, )ירושלים יוסף אהלי מח"ם מדריבין, ריבלין יוסף אליה, ר'של

 מלארי4 הרב משפחת  תולרות וס' ידושלים חכמי תולדות )מס, דיבלין. פישל ר' ד( תרכ"ה.בשנת
 )ספר תקל"ט  בתמוו נולר  רבנו בן משה ר' כי תינ"ו, שות ואחר הוא המכתבתאריך
 נשואיו, לאחר נכתב זה מבתב תקנ"ד. לפני הי' שלא מסתבר נשואיו וזמן 4ד(,  עמ'התולרות

 מ"ותנ'. כאן מכונה יצחק ר'בי

 רו.ט, והחיות כתוב שהמ ]מסתבר וד"ל. שפלים רוח לחחיות ווחו : שערים במאה1(
 ואשוב אחטא ואשוב אחטא 2( שפלים.(. רוח = רו"ש ר"ת לפתור המעתיקוהוטעה
 י"א. מרק התשובה ובאגרת כ"ה פרק בתניא עי' הענין הסבר תשובה. לעשות בידו מספיקיןאין

 המקטרגים הם אויביך מ"ח. כ"ח דברים - אויביך. את ועבדת כל מרוב לבב ובטוב3(
-וכו'  בגנזי כחוב כן 4( הענין. הסבר ועיי"ש תשיש, שוש ד"ה תזריע תורה בלקוטי 

 א'(. לסי' הערה )ר' ברוך ר' נפטר כבר זה בתאריך כי "ז"ל" שצ"ל ונראהנסתרות,

קנב
 שמחה מתוך תפלה ועל הליצנות איסורעל

 טובה לא כי באדץ זאת מורעת הנה אלקים. אליכם וישמע ורעי אחישמעוני
 לצהוק לצחק, ויקומו העבדים, במחנה הדנה קול מעביוים ה' עם אשדהשמועה
 שומע, אנכי ענות קול לקולם, האדץ ותבקע מהוללים האדץ וכל מהולל,אומדים

 כמו מאד, לה' והטאים דעים מדיעות שמחה עושה, זו מה שמחה וקול ששוןקול
 ומושב חטאים דרך שהוא שחוק מיני כל על ( : )יח דע"1 ספ"ק ז"ל חכמינושאמדו
 ידסרו בדעת לא כי בדעת, אלא עני אין הצאן, עניי בעד יכפד הטוב וה'לצים.
 שפלים דוח להחיות אלקים, למ עשה צחוק כי לנו, זאת היתה ה' מאת כילאמד

 אשר שנאמד מה לקיים מעצבונה, וחולה ושפלה אומללה ונפש נדכאים לבולהחיות
 בהם. והי האדם אותםיעשה

 שע"י יתכן איך כי לכם. ומדוחים שוא ורפואת כולכם אליל רופאיובאמת
 עי"ז תזכה ר"ל הליצעת עון של חמורה בטומאה הוטמאה אשר אחדי הנפששמחת
 בזה מודה שאינו ומי מטמא. טהור יתן מי כי ותמים, באמת בו ולדבקה בה'לשמוח
 השכינה, פני מקבל אינו מותו אחרי כי שאף קג.( )סנהד' שאמדו ח~"ל, ברבריכופד



 התניא בעלאגרותריד

 חיותו בחיים בעודנו שכן ובל עיניך, לנגר הוללים יתיצבו לא ה( )תהליםכדכתיב
 בשלחתעבור

 י"ל, חכמינו האמת, רופאי וגמרו שנמע מה הוא זה, מחולי האמתורפואת
 דברי שהם מצוה, של שמחה מתוך אלא להתפלל עומדין אין לא.( )ברכ'באמרם
 במהרה לבוא העתידה ומעלתם ישראל מגאולת חייל ובדברי שבנביאיםתנחומין
 לדוד בתהלה באמת הנאמרים ב"ה; המקום של משבחיו שבח דבר או אמ4בימינו
 הנפשות להלהיב אמיתית שמחה המעוררים הם הן בי דזמרא, פסוקיושאר

 שקודם נשמע, דבר וממוצא שם. 8 שפידש"י במו 2, ישראל:בעושיו וישמחהאומללית,
 הימנה למעלה אין אשר רבה הכנה היא זו נעימה אמירה כי הכנה, שום א"צלבן
 ותקנתא לאמיתו, האמת יודעי שתקנוה האמיתית, היא זו והבנה זולתה. אחרתואין

 ח"ו. מגדעות ועתן גורע המוסיף ובל תוסיף, בבל לעבור שלא עברינן, לאלתקנתא
 אשר ורעי אוהביי לכל תררשי בעתר נפשי האלה, והאמת הדברים אחריוהנה
 מהם נועם נפשי אשר קצרה, ותפלה בקשה זו והתפלה הרנה אל לשמועבנפשי,
 לא כי עור, הזה בדרך לשוב שלא הפרישה, על שכר לקבל נעימה, באמירהתבקשי,

 חייב איני וגם ח"ו. בעבירה הבאה מצוה לעשות ה', בה חפץ אשר הדרךזו
 אינון אלא אינה בעבירה הבאה מצוה שבל לב, חכמי לבל בידוע בלל,באחריותה

 ור"ל. נפשך, ובבל נאמר זה ועל עבדין, אינון לגרמייהו דעבדין טיבובל
 ואני ממנו, ויררוש ה' ירא בצדק, הנאמרים אלה לדבר* לבו ישים לאואשר

 בו שאין לאו בו' תתלוצצו דאל לאו בי הימנה. מסולקות וירי הצלתי, נפשיאת
 מסור דינו כ"א סופרים, מדברי מרדות מבת אפילו עליו לוקין היו ולא הוא,מעשה
 (. : יח )ע"ז שארז"ל ובמו 4, בו' ונחרצה בלה גי : דקרא סיפא עליו כמפורשלשמים,

 ממש, בפועל לצים מעשה לעשות בשלומיו, ידיו לשלוח יזיד אשר מאנ"ש האישאך

 דינו יקבל אשר עד פני, יראה בבל גבולי מעל להרחיקו ועלי מעמו, אדרושאנכי
 או קלות 5, הכאות י"ג שהן מרדות, מכת שילקוהו מחבריו מטו ויבקשמעצמו,
 עיניהם. ראות בפיחמורות,
 לא חרפה הנ"ל, כל על שעבר מחבירו רואה שבל ורעיי, מאחיי אדרוש זאתעוד
 לו. ורפא ושב יראה בי עד כו', יגיד לא ואם ויודיעני; קרובו עלישא

 6. בו לרחוק שלוםשלום
 זלה"ה. ברוך בלאאמ"ו זלסןשניאור

 י"ט. רב אור חלק נסתרות, ובגנזי ע"ב א' דף  שערים מאה בס'4דפס
-מצוה שי שמחה : לשונו וזה 3( ל"נ סו"מ תניא עי' 2( י"ח. ל"ג באיוב הבתוב ע"ד1(  שהוא לווד לתהלה סמוך או מצרים לגאולת סמוך בגון תורה של תנחומין דברי בגון 
 הסדורוח מקראות ובגון אוהביו, כל את ה' שומר יעשה, יראיו ריון כגון ותנחומין שבחשל

 יחזקו פן תתלוצצו אל ועתה 4( בהן. וביוצא .עמו את ה' יטוש לא כי ערבית,נתפלת
 כ"ב. כ"ח ישעי, הארץ. בל על צבאוית אלקים אד' מאת שמעתי ונחרצה כלה כימוסריכם

 רפ"ג בתפא"י הובאו גזה הפוסקים שיטות מהרא-י. בשם סק"ב תצ"ו ס" מג"א כ"כ ט.
 זה. פסוק על ב' ל"ד ובכרבות א' צ"ט בסנהרדין חז"ל מדרשי ראה 6(דטבות.

קכא.
 התפלה קודם תול דברי לדבר ולא צדקהלתת

 אשר מחשבות רבות למעט תקומ היא ה' עצת היטצה, עצה בארץ זאתמודעת
 המחשבות על איש יגבר ה' ובבח יתז, לעמו עוז ה' כי תפלתו, המבלבלים אישבלב
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 וצדקה יהלך לפנט וצדק כלום, מגרמיה ליה דלית לאתר לאלקים עת יתן אם,רות,
 היא נפילה וכל לאדם, המפילים המח"ז באות ממנה הסט"אואשר היא ממות,תציל
 רבע או י קט' חצי נפשו כופר לה' יתן לנפשו, הירא האיש מי וע"כ *י. ר"למיתה
 לאור משחת, 2, תפלה זו נפשו, את לפדות התפלה, קודם תובב"א אה"ק לקופתקט'
 ולבלבלו לרחותו אותו הדוחפים בו יפגעו ולא תפלה, שערי לו לפתוח החיים,באור

 אני יז( )תהלים כמ"ש רמלכא, ביקרא ולהסתכלא ה' גאות יראה לבל זרותבמחשבות
 2. פניך אחזהבצדק

 דעלמאך מלק הבלים הבל הארץ, על נעשה אשר הבל יש זה לעומת זהואך
 והולך וסובב מקיף ההבל כי ליידעים, כידוע 4, דרוחא תבירו כתרגומו רוח,ורעות
 לזאת ואי שבשמים. לאביו הארם רוח בין המפסיק ברזל של מחיצה ונעשההרוח
 חול דברי מלדבר מאד במאד ברוחו ונזהר זהיר איש כל להיות אוחילה, מעימעי
 מנחה. תפלת קודם שעה וחצי שחרית של התפלה קודם א' שעה לפחות דעלמאומלין

 כו'. הן ומכלל לי, כאח כריע לראשי, עטרה אענדנו לי השומעוכל

 אגרת מצאתי אחו )בכתב-יד כ'. רב אור נסתרות, גנזי ובסי בי דף שערים מאה בס'נזפס
 רבנו(, בשם האגרת מובאת הנ"ל בספרים הצמח-צוק. אומו"ר עליה וחתוםזו

 מיתה. ביה קארי ביה דהוה קדסאה מדרגא דנחית מאן כל : ב' קל"ה נשא זוהר ראה.1(
 פרוטה נותן אום 3( דלקמן. באגרת ראה 2( "קופיקא". מטבע קטן. = קט,1(

 אלעזר ר' תמונתך. בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק אני ומנאמר שכינה, פני ומקבל זוכה -לעני
 בטושו-ע ועי' י'. בתרא בבא - פניך. אחזה בצדק אני : אמר מצלי, והדר לעני פרוטהיהיכ
 י*ד. א' קהלת תרגום 4( יעקב". קול "הקל המתחלת לסידור רבנו ובהקדמת ס"י צ"באו"ח

 לא... המורש בבית ...אגודות : שערים במאה5(

קכב.

 התפלה ערך על דקאפוסמלאנ"ש

 קאפוסט בק"ק העבויה ועל התורה עי העומדים כנפשי אשר ורעיי אחייאהוביי
 העולם. עו חיים הברכה את אתמ ה' 'צויע"~4,

 דממה בקול לענות חלושה, ענות קול שומע אנכי אשר השמועה טובה לאהנה
 לג, מערכי להאריך שאמרו במקום קצרה, תפלה זו סוערה, עני' הדקה מןדקה
 דעים תמים ונפלאות גדולות מדברת לשון מענה ומה' תאמרנה. עצמות בכלערוכה
 אלו אדם, לבני זלות כרום ( : 1 )ברכות ארז"ל אליכם ולא ובזמירות.בשבחות
 תפלה זו ופירש"י בהם, מזלזלים אדם ובני עולם של ברומו העומדיםדברים
 למעלה.העולה

 ופקודא אורייתא מכל למעלה העולה תפלה שנא מאי מובן אינוולכאורה
 ק לעילא פרחא לא ורחימו דחילו דבלא משום אלא לעילא. דפרחא ורחימובדחילו

 הנהנין וברכת וברכותיהן ומצות התורה כל מעלה היא למעלה עולה התפלהוכאשר
 אית בתפלה שגם והגם קבלתי, כאשר היום, כל ומברך לומד שאדם המזוןוברכת
 עולין הכל טוב לב בלא שנרברו והברכות המצות כל עכ"פ יראה, ואיתיראה
 ה'. בחר אשר המקום אל יגשו באחר אחד להיות עמה, ומתערבין התפלהבמעלת
 יאות, כדקא מלה היא אם בה לעיין במרום, לה לוחמים רבים עצמה התפלה כיוגם
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 הנאמר עמדק היו ברבים כי * מקרב נפשק בשלום פדה נה( )תהלים נאמר ע"והמ
 ואשפוך א( )ש"א כדכתיב הפלה, היא ונפשי ח,(, )בר' רו"ל כמאמר הצבור תפלתעל
 המקטדגים, מכל הצבור תפלת פודה שהקב"ה ה', לפני נפשיאת

 לב41 )בר' רז"ל כמאמר מאד, במאד ואמצו חוקו ורעיי, אחיי אהובייע"כ
 ועוז כח בכל להתחזק שצריך שונאו עם הנאבק כאדם חיווק, צריכהשהתפלה
 אדם בני שבמלחמות וכמו קרבא. שעת היא צלותא שעת ואת גם כי אףותעצומות,
 בכה זה ולא כאחד כולם להתחוק אחד, מקום אל להתאסף המלחמה בני כלחריכים

 שאמר מבדוך מתחילים כאחד כולמ לפחות עשרה יהי' בתפלה גם אף בכה,וזה
 להרים לאחד לייחד חוק בקול חוק יאמר ולאחיו יעוורו רעהו את ואישואילך,
 אחהקול

 ויקבל הבטיחנו, כאשר בעדם יגמור וה' בל"נ, גמורה בקבלה עליהם יקבלוואת
 מלונ"ח, ודו"ש המעתיר ינפש כנפשם שועתם, וישמע עבודתם וברצוןברחמים

 ו"ל. פרוך במוהר"ר זלמןשגיאור

 כ"ב. רב אור נסתרות, ובגנזי ע"ג ב' דף שערים במאה)דפס
 . ~והד. תקוני((

 .קכג.

 ישן דבוחאבלאנ"ש
 התפכה()בעניני

 ח"ו, מלמעלה יורד רע שאין בעיניבם, יחר ואל תעצבו אל ורעיי, אחייאהוביי
 המשכלת הנפש שמחת היא כתיב, ה' מבקשי לב ישמח עה עדי ושישו גילוכ"א

 הנפלאות גילוי אח"כ ומבקשת עשרה, שמונה עד ונפלאותיו ה' בגדולתומתבוננת
 ועד מהודו היינו בוה, ולהאריך שבשמו"ע. הוי' אתה ברוך פעמים בח"יוהנ"למות

 מעוזכם, היא ה' וחדות וחיו, עשו וזאת פחות. לא 1, שלימה שעה ערך שמו"ע,אחר
 בעדם גומר בה' יהי' בטוח לבם נכון נו'. המתרגשות משעות ולהצילםלשמרם
 לתושיה, בכפליים וינחמם אפו שב כי לטובה,ודורשיבו
 איש כל העמוד לפני מתפללים להיות קדומות, תקנות כמזכיר באתי דבריומדי

 בקול, מתפללים עשרה אליו לאסוף הזירוו מוטל ועליו לו. הקבוע ביומוואיש
 ואחד אחך כל והשאר שמו"ע. אחר ועד מהודו ביחד להתפלל לו בסמוךשיעמדו
 ופוסקים. בגמרא כנוכר כו' לבלבל שלא ואנה, אנה יהלכו ולאבמקומו,

 ח"ו, בעולם שיחה שום מלהשיח בנפשותם ויזהרו וידאו ישמעו וכו'והנשארים
 וכו'. יונעם ולשומעים ה"י מופלג, מר עונש עצומה באוהרה בוה"קכמוזכר

 כ"(ב רב אור נסתרות, ובגנזי ע"ב ב' דף שערים במאהנדפס
 לו שיש מי דק התיבה לפני ירו שלא דבנו .נותב התגוש שבסוף א' סיי הקודש גאגדת1(
 ומה הורו שקוום מה גם שם שנחשב וצ"ל ומחגה". שעה ערך השחר בתפלת "להאריךפס1י

 במגן- )הובאה ח' ס" מינץ מהר"ם בתשובת נוספת. שעה לחצי שעולה שמונה-עשרה,ואלאחר
 התפילה שנמשכת הממוגע הזמן בי מהדי"ל בשם כתב יבנו( בש41ע וגם ה' ס"ק ג"ג ס"אבואם
 ושמו"ע, וברכותיה לק"ש נוספת שעה חצי נחשוב אם שעה. חצי הוא ישתבה עד שאמרסברוך
 כאן. רבנו בדברי כאמור שלימה, שעה הוא התפלה זמן שאורךהרי
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קכה
כנ"ל

 ועמונות זאגפיה ישן בוחאב ד9' המךז א*ש וריעי אחי ימעז שוף )אאדברה
 הפולפ. פך  ויף'  ופוי חברכה את אתם ה' יצו ה)ע. ומ)ע השחנ"שה

 טובה שמועה על והמטיב הטוב ה' את אברכה שמה לאוהבי כמשפטאד"ש
 נאמן ציר ירידנו לי סיפר אשר לשמועתינו, האמין ומי ממש, נפשי ותחישמעה
 כערכו, איש לה' נפשם נושאים כולם אשר גדול, ועד מקטן או"א כל עלמוכ"ז

 ככל לקיים תפלה, יו שבלב העבודה ועל התורה על ותעצומות עוז בכללהתחזק
 יוכל כאשר איש איש תמיד, ה' לפני זכרון וספר בפנקס הכתובה הבריתאלות
 העבר, על לבב בכל ה' ואודה לבי, ושמח עיני ראו אני. גבור יאמר והחלששאת,
 בקדש מעלין להיות לבם ולאמץ לחזק ה' יוסיף וכה יתן כה העתיד, עלובקשה
 כמארז"ל ונתחזק, חזק יאמד ולאחיו יעזורו רעהו את ואיש ח"ו. מודידיןולא

 ממש המלחמה אנשי שמתחזקים כמו בח, בכל להתחזק חיזוק, צריכה שהתפלה1
 ויושיעם שועתם ישמע וה' ממש. הנפש מיצוי עד ממש ונפש לב בכל שונאיהם,על

 נם"ו. ונפשבגוף
 א"ש על למשא יהי לבל נ"י מוכ"ז ידידט את לטובה אזכור זכור דבריומדי

 במשפט מכלכלם ואינו עליהם דבריו מעתיד אם גם וברצוה באהבה דבריולקבל
 ואודות לעולמים. ממט אהבתם תסוד לא וע"כ השורה, מקלקלת אהבה כילפעמים,
 בפיו. הדברים שמתישאלותיהם

 מלונ"ח, ד"ש א"נ ונפש כנפשם לטובה, משאלותיהם כל ימלאוה'

 זללה"ה. ברוך במ"ו ולמן,צניאור

 ב/ חוברת ב"התמים" שנדפס כי"ק מתצלוםהועהק

 . בי. ל"ב ברכות1(

קכח.

 נ"ע( הק' אביו )בחיי לאנ"ש נ"ע האמצעימאדמו"ר
 הלימוד( וסדר התפלה עבודת)על

 מסותרת מאהבה מוסר תוכחת בשמו לכתוב שי' הרב אאהו"ר מככודנצטויתי
 הפנוים חותנם, או אביהם שולחן על הסמוכים להנעדים 'וביחוד אנ"ש,לכללות
 יבואו שלא התפלה זמן שמגיע וזמן עת בכל תמיד ויתעודרו לבם שיתט עסק,מכל
 ישכון הדדך זו לא בי כו', בלבד העול לפטור רק ההמון כדרך קצרה, בדרךבה
 אמרים. בלקוטי ובפרט היראה ובספרי בזהד כידוע אלקות, גילויבה

 בשר, ויגיעת הנפש ביגיעת העבודה עניני פדטי כל מהם נעלם לאובודאי
 לזה שצדיך במושכל, גדולה והתקשדות גדול בעיון והלב, המוח ,:יעתדהיינו
 בענינים ההשגה רבוי להרחיב ובפרטיות בודאי, משעה יותר הרבה זמןאריכות
 שעיקר וידוע והבינו. שמעו מאה2ד ההשתלשלות בסדר להם שגודע רביםפרטי'
 נחקק תפלה מדבור ודבור דבור כל שאז התפלה, בשעת דוקא הוא ההשגהאמיתי'
 עד ההיא וההשגה השכל דאיית ורואה שומע שהלב דהיינו הלב, בנקודתונקשר
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 שעה לפי המלרה בהתפעלת ולא עצמית, בהתפעלות בלב ההיא ההשגהשנחקקה
 יפלא לזאת ואי שבלב. בעבודה בדתבוננות טעם שטעם מי לכל כידועבלבד,
 לקנותם אין ולב חכמה, לקנות ה' דבר לבקש ישוטטו למה ופלא הפלאעליהם
 עצמי' בבחינת תוכם בתוך בלבם חקוקים הדברים פרטי כל שיהיו באופןבתפלה
 הריחוק מצד באה הרעת היסח שהיא השכחה כי א', דבר אפילו מהם ישכחולא

 המוח על עוברת שההתבוננות מפני כי דוקא. בתמידי' במושכל התקשרותוהעדר
 מתיישבת זאינה שעה כל ועובדת חולפת כן על ךגע, במעט בעלמא מעבר דרךרק
 בדרך הזמן בהמשך זה שבסיבת עד ואיננו, בו עיניך והתעיף ולב, במוחכלל
 השמר ! נאמר זה ועל הי'. כלא הי' שיהי' עד מעט מעט ההשגה אריכות ישכחכזה
 ו(. )דברים וגו'. ה' את תשכח פללך

 ההתבוננות אריכות והוא המנגדה, בדבר אם כי הזאת המחלה להסיר עצהואין
 אלקית, בההשגה ונכלל נ"שך יהי' לבו שכל עד בלימוד וההגיון עניניםברבוי
 אותו אור מהארת יתחזק הלב גם ואזי גדול; עסק בעיון ומוחו לבו הטרודכמו

 נפילה לכלל יבוא בלתי אמיתית, בהתקשרות ה' לפני נאמן לבבו וימצאהשכל
 זמן בהמשך מוחו עיון שירגיל ההרגל, ע"י דוקא בא וזה ושכחה. הדעתבהיסח
 המחשבה בטרדת דעתו ולהעמיק להתבודד וזמן עת יפנה היום בשאר גם כמורב,
 להאריך התפלה בשעת בנקל לו יבזא כזה בזמן ההדגל ובדבוי ויותך. כשעהזמן

 ודעת טעם יוסיף אדרבא דבר, חצי ולא דבר יפול ולא שיודע, מה בכל ה'באחרות
 ופרט פרט בכל גם לנפשו יערבו ואזי כו', להשיג עיניו ויפקחו רבהבהרחבה
 דאריך מאן )קסב.( שלח בזהר וכמ"ש לקצר, אסור להאר*ך שאמרו ובמקוםדא"ח.
 ו כו'. דקצר ומאןיתארך

 בחכמתם, כלו ומהם הרבה, חכמה לקנות תשוקתם עוצם על יחשב גדולולפלא

 חכמה שאין פעמים, אלף אחד דבר שמעו "ם גם ונעים יקר הון כל יאבדו עי"זכי
 בתפלה. שבלב בעבודה בהם רבה ויגיעה בהשתדלות אלא מתקיימתהאלקית
 האלקים את חנוך ויתהלך וגו', לפני התהלך באברהם שנאמר כמו מהלך, הנקראוהוא
 להמשתדלים דהיינו בתמים, להולכים טוב ימנע לא ה' פד( )תהלים וכתיבכידוע,
 טוב, שנקרא אלקות גילוי הארת בו מלהאיר ימנע לא מהלך שנקרא רבהביגיעה

 אלקות הארת היינו טוב, כי האור את אלקים וירא  במ"ש  טוב נקרא  האורכי
 דבלבא השכל בעין מהימנא ברעיא כמ"ש השכל, בראיית רואה כשהלבבלב,
 האור, הסתלקות בחינת הוא באחד אריכות שבהעדר מזה ומובן כו'. כלאאתחזי

 לי אלקים קרבת עג( )תהלים שנאמר וכמו אלקיס' קרבת הנקרא הוא האורכי
 היפוך וגו', לרחוק שלום נז( )ישעי' כמ"ש רחוק, נקרא האריכות ובהעדרטוב,

 מים מקור עזבו אותי ב( )ירמי' שנאמר וזהו קרוב. שנקרא כו' ארוכה בדרךהמהלך
 מעט מתרבה ביניהם וההבדל שהריחוק מאחריו מחבירו המתרחק דרך עלחיים,
 ח"ו הנופל ויפול מתרחק הזמן שבהמשך עד 2 כו' תעזבך יומים כמאמרמעט,

 שצריך האלה. הרעות מצאוני בקרבי אלקי אין כי על כמ"ש הנפילה,בתכלית
 שיקנה עד יותר וקירוב בהתקשרות מהלך, נקרא שאז דוקא, בקרבי אלקילהיות

 כו', תאמרנה עצמותי כל וכמ"ש עצמיות, בבהינת והלב  המוחהחפעלות
 משא"כ י:. כו' דונג כהמס כי לרע, ההתקשרות כל ממנו ידחהוממילא
 ע"י גדול לריחוק בא עי"ז באחד, מקצר היותו מפני מעט מעט שנתרחקברחוק
 עשרה בי אכל כענין בלבד מקיף בבחינת מבחוץ רק כלל, בקרבו אלקיושאין
 המשפיעים החיצונים להיכלות קרוב להיות יכול וע"כ כידוע, מזלא הנקרא 4,כו'
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 ענק אלא נה שא בנפשו לדמות טעות זה האמת חכמת ולפי כיחע. רעות מימכל
 יהי' ואל גדולה. ונפילה ריחוק גם גורם זה דבר אלא בלבד, שינה וכמועצלות
 שיתנו רק בזה, להאריך צריך אין בעם ולמבינים בס"ק, כידוע ח"ו, קל זהדבר
 להרחיקה אלקים, הדורשת בנפש המחלה עיקר היא זאת כי זה, על תמירלבם

 בחינת שהוא החיים, בצרור צרורה אדוני נפש והיתה כה( )ש"א כמ"שלגמרי,
 5. כו' יקלענה אויביך נפש ואת - ובהיפוךמהלך,

 מיעוט מפני ואמנם הרבה, ויודעים שומעים כי הכא, קאתינא לדרשה לאוהנה
 עד הדבר להם יתקצר כי לנפשם, מספיק זה אין ויום יום כל בהם העסקוקיצור

 לנפשם יערב ולא מבינים אינם ואעפי"כ פעמים. גמה הישנות על לחזורשצריכים
 מהרגשת רק תשבע שלא היינו שבעה ונפש נופת. תבוס שבעה נפש כי שוב, זהדבר

 כשהיא באריכות התפלה כי להיות התפלה, עסק מיעוט מפני רק בא שזהעצמותו,
 בהוספת יותר לנפשו יערב עי"ז הרי היום, משעות שעה וכל יום כלבתמידות

 מר 5 כל שגם רעבה נפש הנקרא זהו ביותר ויתמיד שיאריך מה כל ועי"זטעם,
 ולחיותם לג( )תהלים כמ"ש בלבד, ליוצרה וצמאה הרעבה נפש והיינו כו'.מתוק
 בכתבים. כמ"ש מציאותם, מציאת לעיקר חיות הוא עצמו שהרעב כו',ברעב
 עושים יפה לא כן ועל טובא. בזמנים העסק הרגל רבוי מחמת דוקא באוזה

 שלא מהרבות בכוונה מעט טוב אלא זמן, במעט הכל ואובדים רב הוןשמרבים
 מרובים שמעשיו כל ג( )אבות אמרו בזה כיוצא ועל בידמן. ]ויתקייםבכוונה,
 להאריך והיגיעה ההשתדלות ענין הוא המעשה כי מתקיימת, חכמתומחכמתו
 חכמת כל מתקיימת ואז היום, בשאר בין בתפלה בין ושתים, שעה כמובאחד
 על שתול כעץ לעולם יפול בלתי נצחי שהוא עצמי, קיום בבחינת האלקותהשגת
 וד"ל. ממקומו, יזיזוהו לא שבעולם הרוחות כל שגם מיםפלגי

 להרחיב ביכולתם ויש עסק, מכל פנוים שהם אנשים לאותן נאמרוכ"ז
 באריכות. בתפלה טובאזמנים

 בכל לבם אל ישימו כאשר והיינו אחר. מצד אחר דרך יש עסק לבעלוהנה
 שכמעט עד העולם בהבלי ולבבם מוחם כח כל מבלים המה אשר בעמדם,בוקר
 ופנה, צד מבל עליהם הסובבים העסקים בהבלי מתקשרים וחיותם נפ.סםבל

 בעניני לדבר וישמח יגיל ולא בקרבו לבו ישבר אז4 וגו', סבבוני גם סבוניכמ"ש
 השפל מקומו את יכיר ואזי וכו', והתפשטות תנועה בהרחבת התפלה קודםעסקיו
 שעת שהיא זאת בשעה דוקא רבה ביגיעה הנפש להכנת יותר צריך כיהיטב.
 ולקרוב לרחוק שלום שלום כמ"ש הרחוק, את לקרב לה' רצון עת שהיאהתפלה
 אז לו יועיל שלא הטורדות בעסקיו יפול מיד הרי זאת, בשעה לא ואם י.וכו'
 שזהו תתבלע, חכמתם וכל כשכור וינועו יחוגו קז( )תהלים כמ"ש התבוננות,שום

 והלב, המוח והולך שמבלבל מיין, ולא שכודת שנקרא דפרנסה, העסקשעבוד
 ישיגו ולא ישמעו לא כי נפשם, תתעב אוכל כל נאמד פשעם מדרךובאוילים
 הידוע בדבר להאריך הצורך מן ואין כו'. האלקית הנפש את המשיב אוכלבטעם
 יתעורר מאד התפלה, לפני זה כל על היטב ויתבונן ישכח כשלא לזאת ואילכל.

 וחשב יד( )ש"ב כמ"ש הזה, הקלע בכף ותדחה תאבד שלא נפשו עלבדחמים
 להתחזק אני, גבור יאמר החלש עוז, בכל ויראה וגו', נדח ממט ידח לבלתימחשבות
 זו בשעה יותר, רגע אפילו בתפלה, שיאריך מה וכל זאת. בשעה נפשו עלולעמוד
 הארה דשימת בו יאיר בעסקיו ילך כי גם היום, כל על לנפשו חיים כקונה זההרי
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 אידא לא צלמות בגיא אלך כי גם וכמ"ש בנפשו, שפעל ההתקשדות מעט מןזאת
 עמדי. אתה כידע

 נפשם לשמוד להם יש והטדודים העוסלים שאותן מובן הנה זה לפיוא"כ
 הדשימו בחינת כי אח"כ, העולם בעניני לגמדי ישתקע ולא ואת, השעהביותד
 איוה לידו בהגיע גם ומה העסק, מן שיפנה שעה כל ולקרבו להעלותו חוקהתהא
 וד"ל. וכידוע ליוצדו, רוח נחת לעשות בה לכוון שיכול בוה, וכיוצא כצדקהמצוה,

 עוסקים, ובין פנוים בין הכתות, לב' וכלל כלל טענה אין הנה כ"זואחדי
 אם כי באדיכות, בתפלה היגיעה העדד בדבד לנפשם ולנחם עצמם אתלנקות
 היחוקם זמן כשיתארך ואח"כ וכלל. כלל ע"ו לב השים מבלתי בדבד שוגגיםשהם
 חכמה לקנות ה' דבד לבקש וישוטטו ודברים טענה בלי נפשם במד יצעקומה'
 כל אובדים הדי ומן במעט כי בהוצאות, ומדבים טודחים ולחנם וכנ"ל. אין;ולב
 הנ"ל. מטעם כמקודם, דיקנית ונפשם קבצואשר

 ידוע להוי אבל מסותדת, מאהבה מוסד תוכחת בדבדי הודעה ברדך הנ"לוכל
 בהחלט עונשם שיצא וכמעט שיחי', הרב אאמו"ר בעיני הדבד טוב לא שמאדלהם
 משך בתפלה ומתייגעים החדדים אנשים אותן כ"א בהדחבה, ד"ח ישמעושלא
 אבל 8. כו' אלבישייהו ומילתא דא"ח לקבל נאות שלהם ויותד, וחצי כשעהומן
 בענינים גם מלשמוע. כאן יתדחקו בה ומקצדים בתפלה שמתרשלים אנשיםאותן

 ולדשום לכתוב אנשים נתמנו כבד הואת וחקירה ההדישה ועל יתדחקו.גופניים
 מזהידין. כן אם אלא עונשין ואין הם. מועטים כי באדיכות, המתפללים אנשיםאותם
 אלקים. אליכם וישמע תשמעון אליו מוכ"ו, השר"ד .ידידנו יפדש עוד הדבריםופדטי

 סדו אודות הפנוים, להנעדים ובפדט אנ"ש, לכל להודיע אמדתי אחתעודק
 העליון דצון נקודת לכל ידוע היות הלומדים, נגידים בתים לבעלי וגםהלימוד,
 הלכות שונה הנקרא ווהו ממש, בפועל לעשותם איך וחקותיו מצותיו שידעוב"ה
 לאחד שהן כמו כולה התודה הלבות שזהו לפי ממש, הבא עולם בן שהוא יוםבכל

 היותו גם הנעד, שיגדל מיד העתים, צוק ומפני הבא( עולם שהוא בשלימות,הבידוד
 שלמד. מה כל מלבו וישכח ומתן משא עסק עול ביגיעת מתחיל ומבין,חדיף

 ערכו, כפי איש איש קבוע הוק שיעשו כפולה, וגזרתי אמונה עצתיולזאת
 פעמים וג' ב' גליהם ולחווד תחלה ויודה-דעה אודח-חיים סימנים וג' ב'שילמוד

 אחת פעם למד שכבד ממה יחווד ובעדב בבוקד יום ובכל דוקא. היטב באדעם
 הלכות בפנים, שהוא כמו אלפסי ספרי ללמוד קבוע חוק יהי' וגם פנים. כלעל

 אשכנו, בל' ובעליפה בפנים פעמים וג' ב' עליהם ולחווד התלמוד, מןפסוקות
 כל על להזוד גמור והיוב יום, בכל רפים וג' מב' יפהות ולא השו"ע. בלימורוכן
 ויחווך וסמ"ק סמ"ג המצות ס' ילמוד וגם כנ"ל. אחת פעם מכבר שלמדמה
 לכלל יבוא טדדתו, לפי איש איש שנים, וד' ג' זמן ובמשך תדיד. פעמיםכמה

 אדונו אל העבד יתדצה ובזה הדי"ף. חלקי וגי השועע חלקי בד' טובהבקיאות
 נ( )פסחים עדן בגן שמכדיוין וכמו ושדשה, למקומה נשמתו להעלות ספקבלי
 אח"כ ילמוד יותד הזמן לו יספיק ואם כידוע. בידו, ותלמודו לכאן שבא מיאשרי

 שאין ידאה לו עינים אשד איש שכל ומפני האחדונים. עם וב"י הטור עםהאשד"י
 מצות לקיים דק מיוחדים, בפדקים ותוספות גמדא שלמד במה בקי שיהי' אחךאיש
 עד ודאן ואשד"י התוספות עם גמדא שלם דף או דף חצי ילמוד בעיוןלימוד
 פעמים. כמה עליה יחווד אבל אחת, מסכתשישלים
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 כנ"ל ואשר"י הרי"ף ללמוד עת יקבעו מעט, לפמים וגם לטרודים זהוכל
 הגבאו וטלא הראשומם כל בעיי גם ללמוד מוטל עליהם -- לגמרי לפמיםאבל
 שגודים הכל להיות שיוכל בתכלית, הדינים וללבן ולברר האחרונים, וכלבב"י
 יצליח וה' תמיד, ישגו ובאהבתה ולילה יומם התורה על שוקדים ויהיו פיו.על

 המה, מועטים עלי' ובני בישראל, הודאות מורי להיותבידם

 בוורשא שניאורסון לוי"צ ב"ר שמרי' ר' ע"י שי*ל ד"ח( )עם רבנו סדור בתחליתנד~מ
 בשעת תח"י ה" )לאתרמ"ו

 ההעתקה"
 מ"1, רב אור נסתרות, ובגנזי ט' דף שערים מאה בס'

 אמרים, לקוטי ט' כאן מווכר כי תקנ-ז,  לאחר הוא המכתבתאריך

 ביאור ועיי"ש יתארך, דקצר מאן יתקצר יקצר מאן יתפסק דפסק מאן : הזוהר לשון1(
 י"ג, י"א דברים רש"י כרכות, סוף ירושלמי - אעובך, יומים יום עזבגי אם 2(הדברים,
 שכינתא עשרה 4( ס"ח, תהלים - אלקים. מפני רשעים יאבדו אש מפני דונג כהמס3(
 החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה : בשלימותו הפסוק 5( ו', פרק תניא עי,שרוא,
 שבעה נפש : בשלימותו הססוק 6( הקלע. כף בתוך יקלענה אויביך נסש ואת אלקיך ה'את

 ע"ב, ל"ד ברכות ע" 7( כ"ז, משלי - מתוק, מר כל רעבה ונפש נופתתבוס
 בהקדמתו מש"כ עי' הלימוד סדר בענין 9( ע"ב, י' שכת - יקירא, אלבישייהו מילתא8(
 רבנו, שללשו"ע

 קלא -קכו
 אה"ק מקופת להלוות האיסור ועי המעמדות חיזוק על לאנ"ש אגרותשש

קכו.
 נחלת אף בנעימים לנו נפלו הבלים על התשבחות ברוב למהולל לשבחעלינו

 שהם זבנות מבנים טוב ושם יד לנו לתת הקדושה, וארצנו ה' נחלת עלינו,שפרה
 ועושים בה' הבוטחים והם גביהם. על עולה טוב שם כתר כי מצות, ובעלי תורהבעלי
 טוב ועשה בה' בטח לז( )תהלים כדכתיב ונחלתו, בארצו השוכן הגדול לשמוטוב
 אמינת שנקראת השכינה את כביכול ומפרנס שון רעה, פי' אמונה, ורעה ארץשכן

 ה' לפני ועומדים ועברדתו ה' בתורת המחזיקים יושביה על בארץ השוכנתישראל,

 כל כו על אשד !, נז' ישדאל באדץ בתורה העוסק כי כמשארז"ל המה, ה' היכלכי
 טוב ועושה כביכול השכינה את ומפרנס זן כאלו ומפרנסם, וזנם בידםהמחזיק
 ת"ז( )הקדמת וכמאמר כביכול. ממש ה' צדקת והיא טוב, שם כתר וזהו הגדול,לשמו
 ועד מעולם ה' וחסד דוקא. הארץ מלאה ה' חסד 2, קונו עם המתחסד חסידאיוהו
 ידך את תפתח פתוח במעשה, ומחשבה, בדיבור במעשה כב( )תהלים יראיו עלעולם
 ידז השגת מכדי יזתד המזסיף יכל ורחבה, מלאה ביד בארצך ולאביונךלאחיך
 חיזוק אודות על השנה 'כל ולפקח תמיד לדבר ובדיבור, די. בלי עד ברכה לויוסיפו
 אנ"ש דברי אשר אחב"י כל אצל התאמצות מיני בכל ולהתאמץ הארץ,ישיבת
 ושמח טובה, בעין הכל להיות ובמחשבה, יקום, נדיבות על ונדיב להם,נשמעים
 לראות ויזכו יושביה, מאד וירבו בארץ ופרינו לנו ה' ירחיב כאשר רבהשמחה
 ח"ו גרעת יתן ולא שלום, ישראל על זבמצזת בתזדה עזסקים בנ'ם זבניבנים

 לרב להושיע לה' מעצוה ואין פעמים, אלף עליהם ה' יוסיף אם כי הארץ,לתולדות
 למ. תהיה וצדקה ולזכותנו, לצדקנו צדקו למען חפץ ה' כי אך למעט,או

 לפי איש ומתן, מוהר להרבות להם, רב ידינו להושיע ,מחדול לנו חלילהוע"כ
 כו'. נחלתו להרבות לרבשקודיו,
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 שלו והנתינות הנדבות בנפשו שיחשוב אנ"ש, כל מאת ואבקש אדרוש זאתעוד
 לא אשר בכדי בשבתו, שבת מדי שבעיר להגבאים ולסלק בשבוע, שבוע מדילאה"ק
 כ"כ להתעכב הנ"ל הגובה יצטרך לא וגם כו', הגובה יבא כאשר עליו העבודהתכבד

 והפסד מהיזק ומפורסם כידוע הקיץ, סוף ער הזמן יאריך לא וגם בהוצאות.ולהרבות
 ועל בחדשו. חדש מדי יפחות לא ולפחות הקיץ. סוף עד המעות שילוח מאיחורגדול

 צדקת יתן, לעמו עוז וה' עוז, ויתר שאת ביתר בזה להתאמץ הרבר מוטלהגבאים
 יראה. עליהם ה' בכבוד קרנם לרום ילך, לפניהםה'

 ששמעתי השמועה טובה לא על נפשי עלי ותשיח אזכרנו זכור דבריומדי
 מעל למעול גדר ופרצו חוק חלפו כו' תורות עברו מקומות באיזה אשר בטני,ותרגז
 שלא שבאה"ק, רבותינו טליו והסכימו פה, החרמנו אשר החרם על ועברובה',

 איסור והוא לאחרים. ובין לעצמו בין בעולם, מצוה דבר לשום אה"ק מקופתלהלוות
 אחינו בהם זכו ישראל ארץ לשם המעות הופרשו שכבר מאחר כי מדינא,גמור

 ידוע החדם וחומר לידם. בא כבר וכאלושבא"י,
 ר"ל. כרמי בן מעכן לכל.

 ויקבל האדץ על ישב במזיד, בין בשוגג בין שעבר כל וחיו, עשו זאתלכן
 בב"ד מותר יהא כך שלמטה בב"ד שמתידים וכשם לו. יתירו והם ב"ד, לפנינזיפה

 לו. ורפא ושב לכסלה ישוב שבל אךשלמעלה,
 מלונ"ח, דו"ש או"נכ"ד

 כרור כמו"ה זלמןשנ~אור
 נדפס וברי( ומדי ד"ה )עו הראשון הקטע נ"א. מ"א, רב אור נסתרות, בעוי בשלימותנדפס

 ח'. דף שערים במאהגט
 י'. פרק בתניא לכך הסבר עי' 2( מקורו. מצאתי לא1(

קכז.
 צדקן, הצוקה; עבודת העבודה ועל התורה על העומדים ורע.י אחייאהוניי

 נס-ו. העולם עד וש~ום חיים ימצאו וחסד צדקה רודפי תציים,ישרים

 הטוב ובדכת העבר על והודאה בת"ה באתי שמו, לאוהבי כמשפטאהד"ש
 העיר אשר אנוש, לבב ושמחת עינים ומאירות עצם תדשן טובה שמועה עלוהמטיב

 ליד בשבתו שבת מדי בישראל פרעות לפרוע בעם המתנדבים בלב נדיבה רוחה'
 התנדב אשר י לפ"ע ושבוע שבוע לכל המגיע נדבתו ערך כל תובב"א, אה"קגבאי
 ובקשה שי', אה"ק יושבי היחידים כל לפרנסת בשנה שנה מדי לשלוח השנה,לכל
 אנ"ש ישראל כלל בלב וקרושה טהרה רוה רוהו ה' יוסיף וכה יתן כה העתיד,על
 מן ותפארת לעושיה תפארת שהיא זו, ישדה בדרך לילך מושבותיהם, מקומותבכל

 אחינו הם ואנשים, אלקים לשמח ואדם, אלקים בעיני טוב ושכל חן למצואהאדם,
 הוצאות במיעוט הן מזה, והנמשכות העולות ועצומות טובות מעלות כמה אה"ק.יושבי
 אוכל ודבית כסף נשך מיעוט אחר במיעוט הן הזמן, במיעוט במדינתנוהדרך
 כשיעלה עצום ריוה כולנה על העולה מלבד לשם, הכסף ביאת הקדמת ע"יבאה"ק,
 זול. עת שהיא האסיף, בעת לשם ויגיעויבא

 מלאכתו איש איש עבוה"ק עוברי הגבאים כל מאת אבקש איתה שאלתיואחת
 האנשיפ שמות במכתב לי להודיע מושבותיהם, מקומות בכל עושים המהאשר

 בחדשו, חדש מרי ולפחות בשבתו, שבת מדי נדבותיהם כל לסלק לה' ידםהממלאים
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 ך היטיבה שמם, טכר הטוב ועל הימים. כל וטובם חסרם ולעור ברכה עליהםלתת

 הצריך כיס, תחסרון ירים מרפטן אחריהם הנחשלים סמות וגם ולישרים.לטובים
 בגבורים. לבם ולאמץ רפות ירים לחזק עצה בלבי ה' יתן אולי בקתר,דרת
 לילך רוצה שארם בררך כי ויאמצהו, יעזרהו וה' אני, גבור יאמר והחלש-

 חסד המתחסרים חסיריו את יעזוב ולא שמים, למלאכת מסייעין והכל אותו,מוליכין
 תצמח. מארץ אמת אנשי עם אמתשל

 מ'. רב אור נסתרות, ובגנזי ו' דף שערים מאה בס'ניפמ
 ערך. לפי ר"ת1(

קכח.
 גבאי עליהם, הקדש עבוות בקוש.ם, המתעמקים כנפש. אשר .רע.י אח.יאהוב.י
אה"ק

 בנ~
 א.ש מושבות.הם, מקומות

 ע~
 נס"ו. הטולם, עו וח.ים בשי.ם יבא מקומו

 וזריזין זהירין להיות לזריזין לזרז באתי שמו, לאוהבי כמשפטאחר"ש
 רפיון שום בלי ותרירא, פקיחא בעינא פרטי' בהשגחה הקרש מלאכתבמלאכתם

 בדכים, דפיון שום .בלי י הוואכעד בגביות הן ח"ו, ועצולות כושלות ובדכיםידים,
 פעמים, ק' אפילו ושוב, לך ושוב בלך המדחה ירחהו אם גם אני, גבור יאמרוהחלש
 או אלינו הקרובים הקרש מאנשי חרשות נרבות להוסיף והן צרקו, כנוגה יצאער

 תובב"א, באה"ק בישראל שמו נקרא להיות עה"ח לבוא לבם על לדברהרחוקים,
 זי"ע. ואמוראים תנאים קברי עלובפרט

 ה' מלאכת לעושה חמור ועונש מחטאת לו חוששני אלו, בענינים המתעצלוכל
 עליהם שקבלו מאחר בחנם, לעושה בשכר עושה בין בזה חלקו לא כי ח"1,ברמי'
 בעולם, מונע שום בלי האפשריות ותחבולותיו צרקו לעשות עליו מוטללעשות,
 ור"ל. תמים, בררך ולא כ"ב( )משלי כתיב עקש בררך פחיםוצנים

 בקדשים המתעסק גבאי לשום רשות שאין ולהודיע להזהיר באתי זאתעור
 להכא מהתם רנחתין מאה"ק לשר"ר שלו התאמצות ממעות ליתן עצומה,בהתאמצית

 אליט הבאים ראה"ק שר"ר לכל לחלק יוכל לבד וחומש ההתאמצות. מחומשיותר
 הסך יהיה אם גם וובל. מט"ו יותר החומש 'יעלה שלא ובלבד שנה, מדילטובה

 מגרעות לתת שלא רובל, מט"1 יותר להם יחלק לא וויתר, רובל ק'ההתאמצות
 ור"ל. אה"ק, יושבי לאחינובקרש

 מרבותינו נוראה אזהרה ונשמע נעשה שכבר מה אזכרנו, זכור רבריומרי
 בעולם, מצוה לרבר אף והופרש הוגבה שכבר א"י ממעות להלוות שלאהקדושים,
 לזריזין לזרז אלא נצרכה ולא שלו. התאמצות מעות הי' אם ואף משכונות, עלאפילו

 מאר. במאר יתירה וזהירות שימור הצריכה הקדש חבת מרוב יתירה,בזהירות
 עלינו גבר חסרו הוא, חסר חפץ כי יצליח, בידיבו ה' וחפץ בעזרנו יהי'וה'
 וחיים, שלום הצרקה במעשה בחיים חלקנולשום

 זצלה"ה. מוהר"ב בא"א זלמןשניאור

 ל"ט. רב אור נסתרות, גנוי ובס' ו' דף שערים מאה בס'ניפס
. השבועית, הנתינה1(




