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 חלק ראשון
 ממנו יוצאים חמשה קולות משיבי־נפש הנקובים

 בשמותם. ואלה הם:
b אמרות טהורות, דברי מוסר והתעוררות, במשלים u m W i ' n /O 

 l|? In7ZJ \MJ 1.לשבת שמברכין ר-ח אלול, ולפני תקיש, ערבים

• דרושים נחמדים למוערים ולרנלים, משובצים זהב־יופי ) • • M M M !ןיך • רי  ל
, לשבת הנרול, ולחנוכה, ודי פרשיות, ולפורים. ם י ל ש מ ה / \y U | W /114 

L עיר שאמרו המקובלים, .קוביה חדי בפיפולא׳ םנםנים ! . t _ / » 
 U ׳׳»|l ׳» II IrJltf ו אחדים מחלק הפלפולים, ומעט שוית שפלפלתי עם

ז ו ל ע ו  ד) ק

/ ך>ך>ך1 ךך>ןך1 כעין חקיעה נתלה, בו יבואו דרושים לכל יומי דכלה,  ך
 Vl I ׳׳<|l א f I M ולחנוכת ביהםיד וחנוכת הבית ובדומה לאלה.

א י ר ב א דמן ח ר י ע  בחמלת ד־ז׳ עלי ז
 דויד ארי אבי״ק קויפטש ע״נ סאן יצ״ו.

 \ בעמח״ס. ויקונן דויד, מגדל דוד, גם פירושי פותת שערים, שערי אורה,
 I מעשים טובים, על השערי ציץ.

 I (פדר יחוםי מבואר בההקדמה)

 נדפפ בשנת ,קול מבשר טוב!״ (לפיק) בעיי פיעטרקוב
 א«ל ר׳ דוד קאפעלמאן נ־י פילסודסקי 61.

 f ד,נ!לפויים, ומעט שוית שפלפלתי עם
 הנתלים.

 יו ההורה שנקראח .עוזי מתוך חבורי הנחל עהית
 הוצאחי נרנרים אחרים, דברים יקרים ונחמדים,
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 ל־ימען אחי ואחיותי ארברוז נא שלום וברכה!
ana י *וזי המופלג ווית כוי סויה גרשון ניי, ה׳ יבנד. ביתו בקרוב. ואחי המוולג בתוייד כוי ו  כנ
 1בי אלימלך ניי עביב עי׳ ח׳ ירים קדט בכבוד. וכבוד אחי היקר והנעים אלט ד&עלד״ יו־ע חרוץ ועגון
 כפויה ישעי, נפתלי נ*י עויב בעיר דינאב עביב עיי, יוזזקהו ד׳ ויאפמזו וכולט יתברכו מםעוץ הברכות.
 *תותי ה»'ח פרת יוכבד היי ואחותי היקרה הפעכית פרת רבקה רחל תי׳ הן ובעליהן ויויוז עי׳ יעאו ברבה
 פאת וי•• גם לרבות *עת פרח אם הבנים ה״״ח מרת שפרה תי׳ וגיםתי הגויה וני׳ פרת רבקה פרעקיל תי׳
 זיויח עיתיו תתברכנה ינגח בברכה עלימה. כוס עי ברכה אעא לכבדד גיםו מכבד עסקן «10ות העיד וחסיד
 פרה יעקב פאנדעל ניי הפרעפיעיא עביב עיחיו. ולגיסי הנכבד וכוי פויה חיים שפינער ניי עביב שי׳
 ולגיפי ועכבד החסיל פייה אהק מעהלער ניי עביב עיחיו. ויגיסי הפוסלנ בתוי-ר ובחסידות מו־ל׳ אברהם
 גאללער ניי. ויגיסי הנכבד האברך מו-ה יהודא רעטיג נ-י עביב עיי. ויביא הפועלם הנגיד כעיט יהושע

 העשיל ראטןן ניי עביב עי׳ כולם יתברכו, וכי אער יעעו יצליחו.
 המחבר

 ואלה יעמדו על הברכה אשד סייעו אותי בסיוע שיש בו ממש להדפסת ספרי זה, היה כבוד גיסי
 המופלג בתורה ויראה איש חסיד כעויע דוד גאלער נ״י המתגורר בנעוויארק עברוקלץ) והעי
 מזכיר בשמו דבר טוב מ״ש על מאמר ריב״ז(אבות פ״ב) רואה אני את דברי ריא ביע מדבריכם שבבלל
 דבריו דבריכם. דמה התורה מתחלת בב׳ ומסיימת בלי ומצטרף לאתוק לב. w ראה את דברי ר*א
 נרע שאמר לב טוב. בי זה רומז לתורה והיא מקור כל הטובות במועויא אין טוב אלא תורה. וזהו
 כוונתו שבכלל דבריו דבריכם. שהתורה כוללת בל הטובות הפרטיות. וממילא בהפכו אמר ג״כ לב רע.
 היינו מי שפורש מהית ומגלה פנים בתורה שלא בהלכה א ץ רע יותר ממנו, ועיז אמר ג״ב שנבלל דבריז
 דבריכם ומוק. (ואתו הסליחה מה שלא יכלתי להדפיס יותר מוזדוית שלו כי קצרה היריעה מהכיל)
 יברכהו ד׳ אותו ואת ביתו בבריות גופא ונהורא מעליא ונחת פחת מכל יו״ח. וביחוד יעמוד בנו הנדיב

 וכוי מו״ה אברהם גאלער די על הברכה הוא וביב ובל אשר יעשה יצליח:
ן גיסי הגביר הנכבד מרפייביש בילליג נ״י עם רעיתו הגבירה הנכבדה טובת־לב מרת ד ו 3 י ן כ  ו

 דעכטשי תי׳ ה ם ויו״ח שיי. ויברכם ד׳ בעושר ואושר ויגשאם מעלה מעלה.
 המחבר.

. ה רבה ע ד ו  מ
ה, הכוונה י , או גוי, עמים, או או ם י ו ב י או ע ר כ  בכק־־1 מקום שנזבר בספר זה מלת נ
 על אומות הראשונים עובדי כוכבים ומזלות שלא המרו את ה׳ ואל מעשה ידיו לא
 הביטו, ובמעשיהם ועבודתם הי׳ השחתת עולם, ששרפו גם את בניהם ואת בנותיהם ליראתם, לא
 כן האומות עאנתנו דרים בתוכם בימים האלח וחסים בצלם. הם נותנים בבוז־ לד׳ ולתורתו. עוסקים
 בישובו של עולם ומאמינים באחד האמיתי ומיטיבים עם הכרעת. ואנחנו תייבים לדרוש בשלומם
 כאמור (ירמ^ ביט) דרשו את שלום העיר אשד הגליתי אתבם שמה והתפללו בעדם אל הי.

 וכמו שנא׳ (אבות פיג מיב) הד מתפלל בשלומה של מלבות.
 המחבר.

ד קאפעלמאן פיעטרקוב.  נסדר ונדפס בדפוס של ר' דו
Skfadano w zecerni.D. Kopelmana, Piotrkdw-Tryb. Pilsudskiego 61. 
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 הסכמות
 ביר-

 העתקה עזל ההסכמות ומכתבי רתהלה אעזר השגתי מגאונים וקדושים
ת ספרי ויקונן דויד בעזנת ותרנ״ו נלפ׳ק)  בעת הוציא*, ל־יאור א

 לוכרק סוב בעולם להיציא עיפ תבל חטבה. יי\ה נם
 אותי ורש להגיד (אדם ישרו נשמר נח רבים לאשר
 מסתופף נצלי כ• אחן מהיד מליו להסכים מיו ט
 נעמו, ואף כ׳ -וטח׳ מרט מה כיו• כי איחל להיויו וון
 המםטמיס. אך למען כניד וקני ונכדי אשר חביב מלי
 טו מאד. הנני מנמל רצוי׳ ׳*ומר ״שר כחי וחילו
 לאורייתא. ט הוא איש מהיר במלאכתי מלאכת שמיס.
 פריו למאכל ומלהו לחריפה. אמריי אמרי יושר לכל
 כיני חכמה מלאים די ומפיקים ננה. ואצפה אשר ונריו
 הנחמויס בלשון צח ומצוחצח ימצאו חן במיני הקוראים

 וההוניס בהם.
 כיו הכותב לכבוו התירם ולימד׳. יום ו׳ משיק
 לסדר כפר לפמך ישראל תמי! פה פרפמישלא.

 יייז משה מייזילש
 נ«אי1 מוהריהיל וציל האבר׳ק םנ-ל.

p (ל«־ק) in ביה יום ריח שבס לס׳ וד׳ נתן את תן 
 פה העייטש.

 ׳שפות שלום ממרומים לשיב ׳דדי הרב
 המופלנ בתולה וראה איש משטל ונטן
 צח הלשין מרה דוד ארי ני׳ ייורח לעד.

 את ממברתו הנמים השנת• שבופ המכרה לנכון ולי)
 מיינתי ט מו הלום שאירע מקרה שמתה י1לד0
 ריל והוכרחתי למיין בדניס הנצרטס לוה. לואת אמרהי
 לנפשי אלן ואט״ן בהרקויו ניכ וראיתי בו ובריס
 נחמדם, ומתוקים אמרותיו, ומחברתו יסדו מל אוני
 השכל ובצמות לשוני, ורוב תודות אשלמה לו עטר וה.
 ואס ירצה כתיה אשלח לו ניכ נוחטד בני יוסף ובני

 בנימין הנאמרים ממקור לבי.
 דברי ידידו שיב המברכו בכהימ

 יוסף בגימין רייך האבויק הטליסש.

 ביה ה׳ תמוו תרניו יפיק טשערנאוויץ.

 לנבור האברך הרב החריף ובקי. ויד לפרצידא
 ותותי קלא, ונביס וסליק לטילא. כיש

 מייה דוד נ״.

 םפרו הניט ליד ומצאתי בי דברים של טעם, רש
 מקום תקיס כ׳ לפי ר1ב השנים ירבה מקנתו.
 בתולת הי. ולאילנא לבא ׳תטביו, טלה ׳טלה מטלה
 מטלה לשם !לתהלה. כנפש החיבב חכמי קירה ומתכבד

 בכבודם.

 בנימין ארי׳ הכהן ווייס
 אבדפהימ והגליל.

 ביה ני לסדר-יםלן ייטב ין•-והארכת יסים.
 באקאווסק.

 לנטו שיב ידידי החריף ובקי המושלם
 כמעלות ומדוח מוטת מכס ונכון •רש שמי

 הטיב דויד נ״.

 הנה וה שטטות שתיים אשר למראה עיני כיי העלים
 מה שדרשת הסהר רב בדברים היוצאים מן
 סלב טל איז הרב הישיש חסידא ופדשא תמים בורטו
 המנוח מויה אברהם ויל האבויק קריפנוש וממט
 רבדכס הננרמיס בטיני. וכטת נקשיוך טוו לסטיד
 בכתב מה שאמרתי לן בטיפ. ט רצונך להדפיס
 המאמרים למ1בת נשמת אי! למוכרה טולס. יהנה אן
 שאין ורט בדברים כאלם ט מ׳ אנכי. אולם אהבה
 פקלקלת הש1רם. טיכ נס אני מהמםכיידס. ונפרס ט

 נאה חרש אתה ברבר החעיררות לתשובה:
 ׳וידך חיש יהמצפה שתיכל לטסיק בתירת ה׳

 בהרחבה כאות נפשך.

 ייק־ מאיר יהורא ש£ירא•

 ביה ד»׳ נגבים דויקוב.

 כותימ לכביו האברך tpiw החסיר, מישלס
ד ניי.  במטלית ובמדות מרה דו

 ראיתי את ספח ,ויקיק ווד׳ אשר ורש הספד מר
 טל אאיו הישיש ההינ חסידא ופרישא
 מוהריא ויל אבדק קריפמש. ואשר ביקש מאתי לתת
 הסכמתי, מלאת׳ מטקשו. יטן וה כשלשה חדשים בנסט׳
 דרן טיר קליפטש בא אאיו ויל לבקרני בהיכלי ורוית׳
 פוע ובדשן תשבע נפשי בראותי רב נוברי׳ בחורה
 יפנית צדקו הי־ להפליא. ואף כ׳ ה״ כבן מאה בכל
 זאת מוחו ושכלי הי׳ צלול וזך. יהרבה דנרת׳ עמו
 נזספוד צדיךס. לואת ראוי הוא ונכין לעשות לו שם
 ומזכרת נצח, 1פיינתי בחבור1 הניל !הוטבו דבריו בנרנ׳.

 פיכ נס יד תכין עמו להסכים להפיצו עיפ תבל.
 הבעהית ה׳ נצנים תרני1.

 יהושע הורוויטץ.
 ביד.

דד סרב האברך החריף ובקי יראת ה׳  כן בא אלי י
ד ארי נ״  י אוצרו, שושולתא דחוסא כשית מייה דו
 חפהיק. והראה ל׳ ההספו אשר הניד בקהל עם י במר
 «ש על הערר וקנו וקן שקנה חכמה הרב ההינ תירם
 במעשיו המפורסם בעטת צדקו. וביראתו הק1דמת לחכמתו
 כשית מויה אברהם וצ:ל אבריק קריפמש הסמוך
 למירי. ובמיורט׳ ומטר׳ קאמינא, אשר מעולם מחירי
 «»ורה לא מש. ונועו ומחצבמו אדרי השורה זכומו ילץ
pre* ייט^1«ש:דוד.וגרצ1ט.-להממ..לה69רס אט&יי» 

 ועמס



ת ו מ כ ס  4 ה
ר ש כים הגאונים והקדושים א ה יבדלו ?־1חיים טובים וארו ת ע  ו
א בהוציאי ל־יאור בעזהיירת ארת ו ה ם עלי בערת ה ד ו ה  נתנו מ

 ספרי קול דודי הנוכחי.

 כררמטת וכמסמרות ננוונרס, אוהבי תירה ומני׳ ימצאו
 מ שפשוניס, אמירא יא־ ונדא •אי, מיל־ מסלא׳, כקראי
 ותנאי, הרואה אומר נרקאי, דרישיס פרביס ופלפולים
 מדם ומתוק־ס, פס הקדמימ נצנלומ חשיקיס. גבטהיס
 מווקקיס. וכתיה יפשה מיל בישראל לשם ולמהלה. נתיך
 פס סגולה. ואני תפלה לטנ-א טלילה. שיושינהו טל מי
 מממוני נשונפ שמחות. ויזכה להרבות פור מדמות
 נכרס התורה. מתיך שמחה ואורה. כנפשי הטהורה.

 וכנפש ׳דדו תררכנו לפונה.
 שמואל פיהרער אגי״ק הניל.

 יחד עם הסכמתו עלית נם מכתב זה.
 ביד., כבוד ידידי הרהיג שליטיא.

 שולה אט לכית הקארעקספן תורה מס הסכמה
 כמניקשי. ונתאחרת׳ טד הנה מפאת טרחת
 שונית שלא הרשני הטת לט״ן ולציין, אולם פצרת יש
 לי תשלימי! והיום ט״נת׳ נונריו הנטינדס ומלאת׳ נהם
 כמה דנריס שונים. ולא אכמד כ׳ פ״נת׳ נהעברה
 בפלמא בפלפולי נש1ניא דמצה של סנל ולא אוכל
 להלום במיש לתרן קר השיא טל מוס׳ סוכה מפאת
 כהשיפורץ נשתכחו בימי אנלו של משה הא מבואר
 (ביומא tp פי) שכמוס ונית דינו של ׳טנין מורו ויסדום
 והיינו כדאי׳ (בתמורה דן) טיו) דהרנה הלכות נשתכחו
 נינד אבלו של משה וטתניאל נן קנו החדרן מתיך
 פלפולו והיו השיפוד! א׳ מהם לפי הנמ׳ יומא הניל.
 1לפ״1 שפיר הקשה הנ׳ רריי דנטת שנאו לאיי פד״ן
 לא ידעי השיפור של אכילת מצה 1א״ החדש. אבל
 השיא שפיר מקשה פל תוס׳ סוכה דלכך צריך הברייתא
 לטעמא דבל תאכל ממן דאי משוס מצכניט הי אפשר
 לומר פדלית כיון לפתה אנו י1דמין השיפ1רין דנית

 דט של יפגין חורי רסדוס •) וזיפ.
 והנני ידיח חשיה בלונימ. כניצ

 פינחס טווערםקי׳
 פאיספילא

 פרעםישלא.
Ji'jin ביה יום ד׳ ע״פ 

 ש1כטיס לכטד ידידי הרב הגדול בתורה
 ובמסירות, מושלם במפלות ומחת, מוטר

 שגוע קדשים, אראלים וחרשישיס, כשית.
ד ארי שליטיא אבריק קריפטש.  מויה דו

 אהלשכ״ת. מכתט מס מטר! פרי עשמוטתיו
 נכון השנתי. ועיינתי נו הן בהלכה
 והן באגדה, ומצאתי ט דנריס פונים ונכומיס, ראדיס
 לעלות מל שלק מלכים. ואשר ניקש ממני ליתן לו
 הסכמה, הקשה לשאול ט אין דרכי לעמוד נמקוס
 נחלים ולעלות נהסכמה, ומה נס כי נדר גדרתי נערי
 נמנין 1ה מסטידס הכמוסים ממדי. והנני מנרכי שיזכהו
 ה׳ להוציא מתשנתו סכח אל הפועל. וינמור ה׳ נערו
 לטונה שיהט ממט שומרי תורה !לומדי,. ויוכה לעשות

 לתורה ציצים ופרמיס. וניס התלמוד נתינות ולרכים.
 והנני ידלו הלרש כתיה נאהנה ימנרכו שיקנל
 את תנ המצ1ת, נכשר1ת !דצות. ויוכה לנער כל
 תמירא, ננר מצוה ואור תורה, למנה נפיןן נעורין

 לאשא וזיקוקי! לנורא.

 פינהם בהרב המפורטים
 םו״ה מרדכי מלהיה.

 ביד. קראס, פ׳ לפביי תרגיה.

 שיכטיס אל כנול ידדי הרנ הנאין מרי
 ונקי ננשיק כשית מייה דוד ארי שליטי

 אבריק קריפטש •ציו.'

 אהדשה״ט. הן כל יקר ראתה טיני איוה קונטרסים
 מחטח ,קול חליי נממל ונעים,

 *) נמשכתי אמר דנרי ,חדיש׳ גאונים׳ שסביב העיי הנדפסים טוילנא. (נתמורה שיו) שש מחלק לאס ענר
 ומן קצר למשל אס היי יהושע מחדדן והיו ינדס מוטסים שנשתכח! לא כיי נראה כחושים. ולכן לא
 אמר יה!שע שאין נניא רשאי לתדש דנר מטתה דכמעס לא שמי׳ מדוש. אך שמואל דסנר ומן רב מססירת משה רביט
 עיה אס היי מחוירס היו חדשות ממתה לנני דור המדנר כ1׳ לכך אמר אין הנניא רשאי לחדש דנר מטתה 1מה
 שהחזיר טתניאל בן קנו ה;ינו הקא הקיו 1נויש שנשתכחו ניכ עכיל. היוצא מדנריו אלה דאלה ההלכות לא המדר

 עתניאל ונס שיטורין נכלל. ולא המויר כיא הקיי.ונויש. !תמיהת כטד הדרת נא1ט תסונ נס על המחיג••
) שכחום וב״ד של •ענין מורו!׳סדים. הלא וה מתר פ  וכשאני לעצמי לא וטת׳ להנין באמת מיש (בי1מא ר
 למיש נתמורה שם אלה המצות שאין נניא רשאי למדש דנר מעתה. ישם מדבר ניכ מההלכות שנשתכחו
 נימי אבלי של משה. ואיך יתכן מיש שם אעפייכ החדרן עתניאל נן קנו (והחחינ מקרן וה) וינטת׳ ומצאתי:
ה איל ליהושע כר דיל שאל מן השמים יי1דמ!ך ההלכות ששכחמ והשיב לא ר  ומצאתי נמיא למהרשיא שם נ
 נשמיס הוא ומשמת משה לא ניהנה לתורה לשאול ספקותיי מן השמים ולכך נקי תורת.משה. אכל
 ניתנה להכריע בספיקות עפיי הרוב 3ד\ מרת משה והוא הפנין נטצמי שהשיב שמואל ופנמס אין נביא רשאי למדש
 דבר ממתה דהייט משמת משה לא ניק לשוס נביא למדש מן השמים אלא ניתנה לחכמים, אס לשמא אס לסהר עפיי
) ביד של ימנין תיקנום. ולא אמרו ימנץ במצמו פ  הרוב מכיל. ובזה מדויק מאד מה כאחו1 בלשונם ואמרו (ביומא ר
 כמייש בתמורס שם אמפייכ המדרן מסניאל ביק. יפן כי נמצמו לא סי׳ יכולה בידו לחרשס ולסחדרס שאין הנביא
ל שאמרו אמפייכ סחיסן ט סכרי? מפ*י ori.jro מרינה במו, המורה הי י להיש לנר, אשנס סוא ובית ד א  מ

 עסניאל
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. r r ביה דוקלא 
 לכטוילינ ורנ תניני סרג דג*יי המפורשים
 משיק וו דוד אדי שלינרא אנדיק קריפטש

 * ׳ציו.

 את מעם מכתבו סס הרנה רץנסרסיס מספרי .קול
 דוד׳ קבלתי. ואספי'.שסחר אנני כנניז נהרפסת
 ספרי ,מנחת סולח׳ חינ.מל המצות. ובכיו לקחת־ לי
 מוסד לעיין נרנריו,- ונהנתי מאד מחידושי תורתו
 המלאים דו נחריפות -ונק־אות יראריס הס לאלפוסי
 אורא. וירא! ישר־ס ויתענג! על פלפולי! ה־קל־ס יה־ ר
ררן במעתתי׳ נעלמא. פלפולי חר־פפא והלכתא  ננמו דל̂י

 גנירתא, למען כי יגדל תירה י־אל־ר.
 והנני נוה יליד הרישית וחותס נאהיר

 1נאהנת ג־ולס.
 דוד צבי זעהמאן אבריק הגיל.

ו לפיק. ד ו  «• סיץ ת

 הלפוס לחלקס ניעפנ ולהפיצה נישראל. ותקותי תשטשטני
 כי יתענגו מסונס חוהני היערה ולורשי שש״. ויסקנלו

 דנר־ו נע־ני כל ההוגיס נס:
ן לא אה״ כהאי תנא דליף ריקס אציגה נא ט מ ל  ל
 י פה נקצרה את אשר טלה נלני סד עי1ני
ר הרמניס לאיי נמצה של מנל  נספרו מה שפלפל נ
 עפ־יל התוס׳ (סיכה לי) שתמהו תיל להוי מהניע.
 ושמה נשאגיא הא יש לומר מדלית. וכי כתיה עפייי
 הקהלת •עקנ רגס לריש לכיש למכות נמיע מורה רנעי
 כו־ת וליה נעירנא. הנר, וה נכון לשיסת רשיי נשמעות
 ור־סביא נמכות דהוא הלמימ אכילה נכיש רק לגבי
 קרנן הוא נכדת, אנל לסרמיה כנריסניא שס להוא
 מסמס אחשנ־׳ נאכ־לתו. ותמה1 האחרונים לאלרנה
 טק׳ נחיכ שלא אחשני׳ כמייש הלחימ פיה מכטמות,
 וניארו מכוס רנלאיה חיש אסיר מהית ומניו אכלו
 נא־סור נורא־ אמשנ־׳. ע׳ נשרת תפארת י1סף א1יח
 (ס״ סיז) לו׳ הגאון וציל ונהגהת לשוית הריח כהן.
 חיכ היכי ראוכל כד לק־־ס המצוה ל־כא ראי׳ ראתשני׳
 והיי שפיר נעילנא אף לריש ואס כי עכיפ חיש אסור
 מהית ועונר תיכף נחיש הראשי! להכי ליה נפ־רנא.
 הרי כל הסעס משוס תוליא לטא לירי חיונ מלקות.
 והנא ל־כא סעס זה דהר־ אס יצטרף לכדת לא יה־׳
 מלקות דכי׳ ערלית ליכא איפיר תיש ננהיג יהוי שפ־ר
 נמיונא. אולם וה אינ רח״ש אסיר מכח חוליא. אנל
 אס אמר מכל חלנ שפיר אף נכהיג אס1ר תיש !ליה
 נע־לנא. וכנר תמהו התוס׳ (נ־!מא עיל) ללמיל לריי
 הסעס רחוליא ולא קאמר מכל חלב. ויש לומר כעין
 מה שכתט התיס׳ (בשנוע1ת כינ עינ) דיה א־נטיא
 דיש רנר־ס שאי! הסנרא פשוטה כיכ וצריך קרא
 להשמיענו הסנרא. איכ הינ אין סנרת חוליא פשיטה
 כיכ יקמיל כל תלנ רסנרת חוליא הוא סונה. wn רק
 למיד ררשינן סיר או יתכן לומר למרנה כל חלנ תיש
 מסעמא דתליא. משאיכ למיד ליד סיד או האימר של
 חיש מר־נוי רכל חלנ נל־ טפס דחוליא. וטיכ ניחא
 מאל רהכא נפסח־ס מוק־ לה כריש דלית ליי איסור
 כולל והרי ריש שמעינן לי׳ (ננימ קסי! וסנהדרין
 כיא) דררש סיר ואיכ חיש אסיר מכח חוליא וכהיג
 נמקוס מציה ליכא א־סור. ומליילא לליא כיש למכות
 רליכא אחשני׳ באכילתו והיי שפ־ר נע־לנא. עיכ צרין
 כפיר קרא לאיי נמצה של סבל, משאיכ הרימ לסעמ־׳
 לליר סיר") כמויש הפוסקים ללא כלחימ. איכ תיש

 אשור

 טתנ־אל ניק ,מתוך פלפולי• והני ת־נ־ן כס לכאורה כשפת •חר. אמנם משמיענו נוה לעיי פלפול התלסיליס החדרן
 טיר שאמרו(נאמת פיי) נפלפיל התלמ־ר־ס. דהוא א׳ ממיח רנר־ס שהתירה נקנ־ת בהן:

 אבל ציע ממה שאמרו(נמנה למיד) לטנין ערנה כהוא •סול ננ־א־ס שכחוס וחורי ו־סרוס. ופ־רש׳־ חורו נביאים
 אחרוניס, ו־םווס עסיי הלנור. !הלא משמת משה לא ניחנה התורה לשאול ספ־קית״ מ! השמ־ס. וזהו שאמר
 יהושע לא נשמיס הוא וכמנואר נחיא למהרשיא הכיל. איכ א־ך שי־ך לימר יסדוס ספ״ הדטר. ומצאתי אתיכ נהגה1ת

 רשיש נסיכה שם שכ׳ יציע מגמ׳ (שמורה מיו) ואולי כוונתו למיש:

 *) דברי כהדג מחורדם וראו־יס למ־ שאמרס. אנל נעקרא ומלחא שמחליט שהרמניס ויל סונר רלא דרש־נן סיד
 ציס ט עי׳ נמלרה אות ט׳ (סעמא רקרא) נשם התיייט פיג ופרה מיו. והרנ נלחימ נה׳ מלוה וליה
 סיג J<1 והנ״ נאהיע (ס־׳ טיו) כולס פה אחל רהרמניס דורש טסמא רקרא. וניותר יפלא לכניו הגאנדק
 מאנאססרישן שליטיא בעצמי מנ־א בפלפולו סל השיס (פ8חיס רפינ) לחרן ציון השיס חל סיו להיית נשנת ישרפו
 ב״ו כי ואסאי לא צי־ן הקר על הרישא דמתנ־ת־ן הטצמות והג־ר־ן והנותר ישרפו נסיו כיי ישם ויל: ראולי האניורהס
 *סהשבין אורו נש־סת *רמניס פיר מסרה דמשמע רפיסק כריש כ1׳ (מונא נטמן תלמוד ,אהל מיער' ש־צא נריש^

 בשנת תרנית) וטי׳ נ«יו'ט פינ וינמות מיס וציט:
 המחבר.

 נדת םאניסטרישץ יעיא.

 שלום ונרכה וכל ט!נ סלה לכטר יר־ד
 הרנ הגאון החריף ונקי חכס ומפר. אשכול
 הכופר. שלשלת ה־וחס־ן המפודהיס כשית
 סויה דוד ארי ני׳ האנויק קריפסש •מיא.

 גתכבדתי ניקר תפארת מכשט הנכנל ניחר פס
 המלים לתמפה אשר שלח ל׳ כתיה
 מספרו אשר מדפיס ועולה מעס מהנה אשר וה שמו
 אשר יקרא לו ,קול דודי״ כמיוסל על לרשית ופלפולים
 זמטס שיימ. וחילה פני לשים מיני נהם ולמלוח נהםכמה
 טליהס. לסש1ת רצוט תפצחי ואחיש ואמהר לאחו! נסנסני
 טנף להגיר לארס ישרו אשר מאן ׳רמהיו כי כנר מצאה
 ידו לאסוף ביופניז תורה 1חכמה. וכאשר מיינתי בחידושיו
 היקרים נהלכה ואגרה חמותי ראיתי אור, נהניתי מאד
 לשמוט ,קול דודי׳ ממהלך נרחבה נפמק׳ ים התלמול
 להטלות פנינים יקרים, ונפשו אותה ויפש למשוח ציצים
 ופרחים לתורה, פלפולים ישרים ודרושים נכונים למוצאי
 רמת, 1שממתי מאד לראות כי מסיף למשיח חיל נתורח
 ה׳ תמימה, וידו רנ לו לפלפל ולפלפל נתוהיק ונס
 דורש סונ לממו דונר נשפה נרורה, למגדל תירה
 ולהאדרה, וראויים איפוא הרנריס להמלותס סל מונח
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ttrfm ונחויל בפני הניח ושלא בפני הניס pfa 
 ברפנים פייא מה׳ טרצ משוס וראייה נגעים בעי נסו
 כראי׳ בירושלמי פסחיס (פיו היא). מסור סיא ימצ
 יפטור וילך לו היל ונוסרו סכק. 1נוה*ו אין לט כהני*
 מיוחמס, ולק• *;',טומאה ננגיימ נוהנה, וק סב׳^

 במניה חצזס קסיט נשם ספר'סולחה ארם:
 ובספרי הררש והמיון על ס׳ י ויקרא (אשר אטי
 מוציא כעה נעוהיי לאור) סנאחי נזה
נר נפלא שראיה־ במדרש לקה טיב המכונה פסיקהא  ו
 זוסרהא נפרשה שמוה על מקרא הנא נא ידך נהיקך
 שנאמר שס •• ידי של משה רניט לא נטמאה א), לפי
 שאין טימאה ננע אלא עפ'׳ כהן, וכן אמר ר־ יוחנן
 .משחרנ ניה המקדש אין טומאה מצורע. והנה סימ
 כמדרש שאין טימאה ננע אלא עפיי כהן זה נכק וכראי׳״
 נירישלמ׳ שהנאה׳, אנל מיש שמשחרנ ניהמיק אין
 טומאה מצורע, ומשממ שאין ננסים טהניס רק בפני
 הניה, זה המיה מאד דנאמה ננעיס טהנ־ס נ־ן בפני
 הניה נין שלא בזני הניה וכמי שהנאה׳, ומה שבפועל

 אין טהנ־ן זה משוס שאין לט כהן מ-וחש וכאמור:
 וכדי לתרן דנר׳ המדרש רציה׳ לומר דמה שנאמר
 י נמדרש שמשחרנ נ־המיק אין טימאה מצורננ
 אין כונהי שאין טומאה מצורע נימנה אי מצו הדן,
 רנאמה מצד הדין נוהגה נס שלא נפנ־ כניה טומאת
 מצורע, רק מכונה שבפועל אין טומאה מצירפ נוהנת
 משחרנ נ־ממיק, ווה מפאח חסרון כהנ־ס מיוחסים. ונוה
 יש לחנר דנר׳ המדרש שאמר שידי של משה לא נטמאת
 לפי שאין טומאת נגע אלא מפי׳ כהן. וכן אמר ר*
 יוחנן מכחרנ ניהמיק אין טימאה מצירע. ייש לדקדק
 טל הלשון וכן אמר ר׳ יוחנן שמורה שמאמר1 של ריי
 הוא הולדה היוצאת ממה שנאמר מהחלה שאין טומאת
 ננע אלא טפי׳ ככן. ולפמיש למעלה אמנש כן הוא,
 רכיון שאין טומאה ננע אלא עפיי כהן, יחת־לא משהרב
 ניהמיק אק טומאה מצורט אף שמצד הדין הי' שהה״
 טמנה נס שלא נפנ׳ הנ־ה, כיין שנגצ־ס ניהנין נין
 בפני הניה נין שלא נפנ׳ הניה, דכיון דנעינן כהן דוקא,
 ממילא אחר החורנן איא שהה״ טומאה מצורע מהנה,

 כיון שאין כהן מיוחס. 1הארכחי נומ נמקייא יאכימ:
 ומה שדן מעכהיה שס אס יקרה מה עטים נשכינת
 ישראל נשנה, אס יש להקל להנהן שלא יצטרך
 לצאה מניהו. ׳מחול למיין נספר ניה יצחק למדן איו
 מאיהינ וצלהימ חיויד חינ (קניא איה חי) שכתב דנשנת
 1י1יט המק־ל נמקוס צורך נחל נמה עכויס ננימ הסמוך
 להביה שהטומאה שם לא הפסיד, כיו כהנה׳ נתפ1•

 שלא הי.״ ביאה׳ ריקניה נלא דיה:

ל  בי

 אמר מכל הלב. אינ נלאים איי נסבל מש1ס והר
 מסנינג יסיושנ נגד קו׳ המפורשים הא ולא קאמר
 סתם סאי סנא ליה לי׳ אימר מלל כמי למשט נמסה
 (כיב.) ראס יאמר סתס האי הנא ליה ליי אימר מלל.
 יקשה סו׳ סהוס׳ ליל קרא חיל סכח מהניע רסרי אנן
 קי״ל ליל טיל וליס נעירנא. עיכ מיקי לס כריש

 מרש טיל:
 כתבתי זה המעט לפי מסה הפנאי למען כנוח
 לסראוה הנינוח״ ננן. והריני חוהס ננרכה
 יהי ד אלקיו ממ1 ייעל ממלה מעלה מל ר1ס פסנה
 סאשר והמכונה כנפשו ונפש ידידו מחו־ רישיה הטיה
 היוס יום ל׳ נהקומ׳ ליד למניי חרציה. פס מאניססרישן

 ימיא.
 יוסף חננוא ליפא מייזליש

 האבדפ.־,יק והגליל.

 ביין ריש* יום כיב סיון תרגיה.

 שלוס רנ לכטל הרהינ החריף ונקי ירייש
 נשיח מויה דוד ארי ניי אנריק קריפטש

 . 'ע*נ סאן.

 השגתי מכהנו סנכנר נצ־רוף הקינטרסים מספרי
 שרה .קול דודי' שמעכהיה מוציא כעה
 לאור. 1הנה אם אמנש כי טרחהי רנו למעלה ראש
 וממש אין לשערם. נהייה׳ מהנימע הדיר ממקום למקים,
 לממיר מל המשמר נמקים אשר שלחוני רנניה ישראל.
 שמהי עיוני על הנל־וניה הנדפסים יראיה׳ כ׳ מדנרו
 נאוה, יורד לעומק הענ־ניס ומסדר איהס נסננין צה
 ויפה. נחריפות ובקיאות טד ה־ הטינה עליו, נואה
 אמ־נא לו יישר כתו וחיל״ נוה. ואקוה כי תופשי החילה
 ותכיד׳ ישמחו נדנליו. רפלו לפניהם רצץ. ישוטטו נהם
 רניס וקול דוד ישמע נאהלה של חילה כחק ידיח

 החיש
 אהרן רעווין

 אכד״ק רישא והנייל.

 ומדי עברי קצת בדברי! ראיתי נס״ וי, שק בענק
 כהניס נוהיו שאינם נחשבים נכהנ׳ ודא• לק
 ספק. טין שאין לכס כחב יחוס, והביא דנל׳ המניא
 נסי׳ (ליא סיק די) שכחנ דלכן אין נומרי; להקדים הכהן
 לכל דנר שנקדישה ״ אף שדין מקדימה הוא מהית, לפי
 שאין אט נקיאין ניחוס׳ כהונה, עיש. הגה כייצא נוה
 נ׳ ניכ הררניו על הרמניס פיו מחרומוח היט, דמהיט
 אין טומאת נגנדס טמנת נוהיו, אף שנננרס נוהגי!

 א) איברא רלפייז לא ;וכיח, להבין מה • ד1חקי׳ להרין ננרריס (דף ו׳ פינ) וכן למתוס׳ שס וכמי! (רף הי)
 ולהראיש כנדרים (סיד:) דאיא לפרש כ׳ מתו כל האנשים שהיו דחן ואנירס מצורעים דהרי ישנו
 נקרנ ישראל (דנריסייא וי). הלא פשוט איא לומר דמת! היינו שנצטרעו. דהל׳ רשי׳ (נפי נהעלותך) על אל נא תהי
 כמת מפרש רלכן נקי מצורע מית מה מית מטמא נניאה אף מצורע מטמא נניאה. ואיכ הלא וה שנאי לי ט מתו
 כל האנשים היי לפני מית 1או לא היי שייך ט1מאת מצורע כאמור כאן נפסיקתא ווערתא ילא שייך לקראס מחיים.

 ןציע:
 שוב מצאתי ננחיק פ־ תזריפ עהיכ אדם כי יהי־ נעור נשרו כי׳ הערה על כרין ותיס־ הניל למיש (פיו דננעיס
 מ״א) רננמים שמיו נו קורס מית שהורות. איכ איך אפשר לדייק מזה שנקרנ !המתנה היו יישניס רלא
 סיו מצורעים. הלא יתכן רהיי מצורעים ואמפייכ טהורים נשניל שהיו הנהרות נהם מקודם מית. ואין מת מאסף פה

 כל דבריי שם שהאריך נוה ודפחיה:
 המחבר.
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 נטלי. זנק מני להודט נשער נח רבים ט לאישי
 אח המליס מספרי אשר שלח ל׳ להנמיך יהם דנריס
ד אנדה דנריס ססחקבליס טל דנ  פרניס ינטיכדס. סן נ
 הלנ. יק נשייח סנינעיס להלכה, ראיח׳ ט הס מייסדים
 עפ״ ונרי הפיסקיס סמפורםמיס ימסלסל נהם נהשכל
ק כל כ׳ מי מיל׳ מעליוהא ראיייס הם לקונעס  1דפס, נ
 נופוס ירניס יהס מהם, והשייח יה״ נשזרי לשבח טל

 החזרה מחיך הרחבה והי׳ כמטין החחננרל
 ומדי טיינ׳ נהקונסרסיס אציין מטט מזטיר אשר
 פלה נרעיונ׳ נפח שיטטי פיני נהם. הנה
 נוריש לפי פרה כ׳ דאיא ללמוו מכל נן נכר לא יאכל
 ט נקיי שצריך לשכור אח הלוחית לפי שפנוי פיי
 ומחיויש לא ׳לפינן. הנה נמיר שחיח פייט הניא הקיז
 שורש משה וא״ נוהיל ורש נחקש הפשח 'יכו׳ ומה אס
 הפסח יכו' אמר ל׳ ואח חקח הפסח כל נן נכר לא
 יאכל• ט ישראל שמנח מיו ׳כילי! הן לקבל אח החורה.
 הרי שרן ק־ז. .מייקיו, הפשח.—ונאחח מכאן דא״ למה
 שנסחפק נננח 1רויס כלל נינ ואפשר רק נמימ לא
 ׳לפינן מחיחש אנל נקי! נס מחיחש ׳לפיק. והחלייה
 נא1ח חיחש מפלפל ינוס ׳באוש א׳ והי. אך ל ופחי אף
 שהוא חק אפשר למילף מיני׳..נס נמימ דהחיחש לא
 מיקרי רק אש נגיף הדן שאסרה מרה א־ח ני־ יוחש
 כוקאמר השים פסחיס (ותיו) שהחירס אסרה לאכיל
 נשר פס חלנ ואפייה אף לאחר שאסרה החורה אס
 נכבש נשר פס חלנ מוחר לאכלס ונשאר איסודים
 שאסרה חורה נס נכטש אסור. ונמויק .(ריח) וננשיס
 הוי חיחש ובכל ובריס המטמאים שציס ואכניס אין
 מקבלים טומאה וננפ מטמא,נס פצים ואבנים וכמו כן
 בכמה ווכח׳. .איל לא דנימא יי) דנוף הרין שאסרה
 חורה הוי ח:ק ולא .׳לפ-נן מ־נ" ואיכ. כנוטס בכל דני
 החורהאיא לגדלף. וסרנה ויניס.׳לפיק מפסח3);ופרה
 אשיג שהם. נקראים חוקיס והא. כיפ יליף .נפסחיס
 טניש מנינ נ) אעינ וכחינ נהו חוקה ואח חוקח

 , ׳החורה נפי מסוח\• .
 ובשו״ת (סי׳ ני) הופ־ס חשונח מרח הרנ הנאק
ד נ  • מהרים מ״זליש וציל שהקשה יקל ו
 השיך ניויו (ס״:ט'א סקינ) ולהמחברנמלח מציא
 מוחר.והרגל נמלח מבחון יא׳כ אמינ. שאינו.פ1לס ודך
 . הטלפיס פולס הרס ורך החחיכה. והניא חויח ויל
 אחיכ נ׳ סס׳ יהישמ נפויכ חמה כך מל השיך י).
 ואחפלא מל ואח החימה הלא נמלח מציא הפיחש

 שנמלחה

 גיד. ספדי, יום ה׳ בפדבר תריה.

 שלו ירנ .ברנה. לנטו ידינ מאז הרנ
 הגאון החריף ונקי בכל חורי חורה. ידו
 רב לו מנילי ופלפולא ואנוחא מסרח
 שכמיס 1טי בשיח סוהיד דוד ארי שליס״א

 האנדיק קדפסש ׳ציו.'

ה זה נאח׳ מאסיפח רנניס  ^הלשתיה. «
 ופסקני אניי נווארשא 1מצאחי
 ׳מלים לסרופה מיוטרו היקר ,קול דודי' אשר מדפיס
 ונמלה נשויח להלכה ודנדי אנדה, ומחב סרחח׳,
 ׳ואחרי אשר נמכסט מכנד ניקש מסמד לשלוח לי
 הקארטקסק נמיקדס חורה—.לא אוכל למלאות חפצו
 •לסוכוף לו הפר1חי נחרוש׳!, אך 1אח באחי להנ־פ אח
 שניסח דצונ׳ נראוח׳ כל דנר פל אחח נטי׳ נסוב
 מעם וופח ק נהלכה למששה יק נחרוש׳ אנוס קול
ד נא מולנ של ההריס ננינה  מנשר ואומר הנס זה ח
 יסשכל חלה מיס מנודוח סמוקים מאיר הפינים ומשמח
 אס הלנטמ, ויהא רפוא ני יפוצו מפיטחי1 חוצה לנס

 ולפפארח להגדיל חורס ולהאדירה.
 ונרי ידח טוו החשיח נלוניח מנרכו

 נחנ שמח של קנהיח
 ישעי׳ אשר הכהן יאללעם

 האבדיק הניל והגליל י**ו.

 גיד, יום א׳ נשא פיה לפטסוניים תרגיה.

דד  שלום ינרנה, מאליך המפרכה, לכניר י
 הרנ ההינ חריף ונקי נכל חורי חורה.
 קולע אל השפרה. מדו לגאון ולחפארה.
 שנדד ינבטו, חכמחו חאיר פניו, חנם
 חרשים, בנן של קחשיס, החפירסיס כמדונח
 סבושס. נשיח׳ ימיה דוד ארי שליסיא

 אנריק קריפסש ׳ציו.'

 אהלישה״ט פמשפס לאוהנ׳ שמו. סטח! •תרמי
 נ׳ אהי' ק החסציכדס מל ספרו
ל דודי' אשר הוא מוציא י לאור, הנה ׳לפחי אח קו . 
 פרט ט מ׳ אנכי אשר אגיד דמי, הן אנכי לאהיצאתי
 לאור שוס ספר 1אין אומרים למי שלא ראה אח החורש
 יטא ועור אמרו ויל ננרה (ו:) אך רצוט של אום וה

 א) לא היחה נוונח׳ נשניל שהחירה קראחי .חוקה' לא ׳לפינן מיניי. דק ס״ החיריש שחידשה החורה ני׳ רכחינ כל
 נן נכר לא יאכל נו. ופירשו ט p ישראל שנחננרו ממשי! לאני1 שנשח-ס 1כן חיא. ולא מציט וה נשאד
 קרנטח ילנך הי• חיחש ולא ׳לפינן מינ״. !׳עוין נמכוח (ויד פינ) מה למוציא שיר שכן קנס !פירש׳׳ וכל קנס
 •יויייש הוא ומחיחש לא ׳לפיק לממונא. הרי דניף הדן שאמרה חורה גני מוציא שיר לוקה ומשלס לא ׳לפ־נן חיני

 נשביל שחיחש הוא:
 *) ומה שהקשה סור כחיה רהלא הרנה דניס ׳לפינן מפסח ופרה.אשיג שהם נקראים חוקים. לפ-טניו אין מ
 סנין לוה רשס נפסח כמה וכמה ויניס ישנס מה שאינס חידוש. כ׳ סיקר החידוש הוא מה שאמדה חידה
ל נן נכר לא יאכל נו. ועין דנח׳ דאין למדס וה חקא שה1א חיחש. אנל-שאר דנים למדס מפסח. יכמייכ * 

 נפרה:
 *) ומה שהקשה ט1ו כחיה פיו וריס יליף סכיפ מניפול׳ נכריס אפינ דכחינ נהו חוקה ואח חוקח החורה. הלא
 כנר נליחי דפחי ללא משים לכח־נ חיקה כמנחי, ר>ן טל יד החיויש שנחחוש בו. וממילא אס אין ידויש
 ילמדם ממנו אף שכחונ נו חוקה. והא ראי׳ ררנק לא ׳לפי מנישוינ דמי חיחש לדפחס דנל טסליפ מוחד והכא
 יאמר. שונ מצאחי נ־פיח פל המיד (פ׳ נא) שמפרש וזאח חקח החורה שכ׳ נב׳ ניסוינ נפי מס1ח קאי מל מיש שם

 ,במי נרה יחחסא' והוא אסר פרה אדומה זזה נקי חק. ולא קא׳ 1אח שקח השורה פל נ־פרנ נלל י
 T) הן אמש ספר ׳הישפ אין אשי נססיצשי ולא ראיחת, ואי! אחריוסי מלי ט אנני לא הנאסיז רק מרח ההיכ

 נמהרים
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 ביה פרעסישיא.
 שלוי ידיר לכטד ידד הרב הנאץ החריף
 ונקי ננשימ כשיח מייה רור ארי נ״

 האנריק קריפסש יצ*1.1
 אחדשה״ט באהבה. הן כל יקר ראחה פיני איזס
 קונשרסיס מחיטרי אשר מוציא לאור
pi מונרי פלפולו p נקינ נשמו .קול דודי' ונהניח׳ 
 מחיי אנדה כלס המה טפח צופים מונש מחוקים,
 שנעחייס מויקקיס. ננדס פל איני השכל הישר מלאים
 נחריפיח ונקיאוע ויה״ ר פמו ויפל. יינדרין כמפחח״
 נטלהא לשמחה כל הוני האהה. וקנאח סופרים הרנה

 חכמה להוו ולהפארה חוהיק.
 .לנד המינר לכניד ההורה ולומדי־ מס כיס היון הרציה.

 יהושע ווידערקעהר
 אבריק עיר חרש וכעת ראבריק פרעמישלא.

 ממלחה החתיכה מצד ארכה לא מצד רחנה, ה״ט מצד
 מוני׳ וכל דנר יש לו ששה שסחיס מלפניו ומאחדו
 שט שסחיס ובעוביו ארנסה שסחיס מארנפ פנרו,
 ואסו אס ימלח החתיכה מצו פוני׳ נשסח אחד יה יקרא
 נמלח מציא ישתקפ הדנר ולא יאמר. וכאן הרגל נמקוס
 סנולפיס לא נמלח כלל נשוס צו ואיכ אזלא לה החימא

 ופיק נפמיג נשפיו שס ••
 אף[ זה סמפס ראיתי לסורר ונסח ׳כנוני נספרו
 היקר כאשר יושלם נכי סונ נטויה ואז אשיס
 פין סיוט נו ואפלפל בונריו כיו ו׳ הסונה טלי. והנני
 בוה ידוו הנאמן הוושית נאהיר ואהיפ ומנרכו כ׳ יקנל
 אח התוהיק נתג השנופית הנפיל מת1ך הרתנת הדפת

 כחפצו יחק החותם ננרכה המשולשת
 חיים צבי גלעזער

 ראנריק פרעםישלא•

 לאחר נעילת־שער עס ההסכמות. אחרו לבוא אלי עוד הסכמות מצדיקי נדולי דורנו—
 ולא יכלתי עוד לאספם הביתה להדפיסם בספרי. וברצוודי כשאוציא יאור חיש, או אז

 צדיקים יבאו בו. ואתם הסליחה,
 המחבר,

 מ1הריס מ״וליש וציל. נכל זאת נלטניו שטונתי הוא פיר שמניא הפמינ (נס״ סיס שיד סיק כינ) נשם
 הנליי וזיל ־ ,ולומר שאין המלח מפליט אלא מרהיה 1הוס יורו ופולט נס וס אחריינמשמיש מפרש כוונתו שהמלח
 סרחיח כל החהיכה אף הלק הפליון כי׳ ופילס נס וס אהר ריל מצו הפליין שלא נמלה טיש. ימפהה דל נחר ספמא
 אם הספס הוא ומרהיה אה גוף ההחיכה ופייכ הדס ייצא. ולפ״ו אין הנול נין אס נמלח נשטח האירך א! נרוחב
 המלח מרחיח אח כל החהיכה כולה. 1סנפ המלה למשוך הוס אליי. והיא הכוונה נונר׳ כני מוהריס זיל שכ׳ יטנע
 המלח למשוך הוס אליו. וממילא אס הוס מחחח המלפיס. בא אל הצו שלמטלה שנמלח הוא ייצא יחו טס וס הרנל
 שלמעלה מן הסלפיס. 1כשיכ ה1א נניו שכל הרגל נמלח נארט ונרחנו נכל השסהיס מלנו מה שנחוך הטלכ-יס נוואי
 סרחיח הוא טלו ויוצא ורך מפלה. pi מטאר ניר אפרים (שס סעי׳ וי) נשם הנאין מרה משה חהיראונ׳ ויל,
 וזיל: החיכח בשר שנמלחה מציא כו׳ הואי המלח מוצן הרס ומישכו אל המקום אשר היא שם נין מלמסה למפלה

 א! להיפך כו׳ טכיל. ימי אשר לי ספר יהושפ יפיץ נו ואוחיוח מחכימוה:
 וכבוד הרנ הנאו! רצינ הראה לפני אה עוצם גולו נחריפוח ינקיאיח לפרש ונרי הניש נאהעיו (ס״ כיז
 ססקינ) נמה שחמה על המהרייס. והצילו מקישיח העצי ארדס. ומעטן לענק העלה פנינים נחרודס,
 לגרים ראו״ס למי שאמרם — אמנס לאשר אינם טנעיס לחבור׳ ומחמה הוצאה הדפיס ט רנה היא לא העליחיס פל

 מונחי ואתו הסליחה:
 המחבר.



 מכתבי תהלה•)
 ישראל עפירא

 אבריק פראכניק התופיק איסטריק.

 tn נ׳ לס׳ ובאי עלין כל הברכון
 לכניד שיב ירד הרב הנחל נהירה וביראס.
 החסיר המפורסם נר אבק, סוכסר וספוסר
 נמפליס ובמיחח כיש משאר מרה דוד

 ארי שליסיא אנויק קריפסש ימיא.
׳tp להשיבהי פיו קילס n ימלתו הגיפני ננץ וסנט 
 י השגה׳ הקונסרסיס שאץ טנלה׳ לפשיח אה
 רצוט, כ׳ יחפ לי שאניח׳ סקוושים ננניס זיל לא
 נחנו כמטט שיס הסכמה רק לונר נחון מאו. ואצל
 כחיה אין הונר נחון כ׳ כנר יצאו לאיר מאח כחיה
 כמה ספריס אבר מצאו חן בפיני כל רואיו. ונפרט כ׳
 מ׳ אנכי להיות נמנה בין סססטסיס, פיכ פס כחיה
 השליחה נוס. ומלאי שמט שהנני מוציא לאור כפח אח
 כחשיטח מאח ניק אאיו מויר דל והחיח מל סיניוח
 השיס מאת כיק אאמויר דל פס הגהות שלי. השי״ח
 יהי׳ נעוור׳ ופיר לכל ונוכה ללמוד. וללמל לשמור
 ולעשות, ונכתנ ונחחס לאלתר לח״ס טוניס. ותקבלו
 חפליהינו נרחחיס ונרצון לפני אמן נל. נתפן נפש

 ירח שיב כלישיח נאהנה רנה המצפה לישיעח וי.

ל נן אאמויר מרישא 1צ'ל. א ר ש  י

 ביה ייד אלול ?סדר יפתח ר לך את או1רו זוסוב
 וכי' ולברך את כל מןשה ידיך. נלאזינ.

 השחקים בביקיס המה יבריקו שיניע אל נטל
 1 ׳דלי שינ האי נברא ׳קירא. הנרח

 פניו יפנוצצו ממע״טח החכמה « ח«1ת סמלה, הרב
 החריף ונקי, עובר ל׳ מנעוריו, שלשלסא י דהוסתא.
 בסאסו מוטלת בין נחלי המתבריס, מופורסם לשנת
 ולסהלה מוהר״ר דוד ארי שליטיא אבדק קריפסש

 י וסגליצ
ף וכור אוביר נישבני נציוחא חוא נימי ספהיט ן ז  ן
 וכיח הראה ל׳ השנח המגיש לנחביס, ק הנה
 הציצים !פרחים אשר בביר מצאה ילו נפחים ונמנים
 במקראי קידש נהנלת הפתיקה להוציא אורות מא1סל,
 בענוות פרחי אימן מופלא, לגלות פנינים ממינים נפנים
 מסבירות נשיפות השים נלנדס מת1קיס מלנש
 וטפת צופים, נפלפיל וסלסול נעימק המיון בסברות
 ׳שרוח, ולפטלא טנא הלין אמינא יישר נחו וחילו
 לאידיהא. ויהי טפס ל׳ טל מעשה ידו לראיה שנר
 טוב בפמלי של הורה בהפיצו מע״נ׳ הנמהי לוטה אה
 הרניס בנעימוח לברים הנחמדם מפו. ומס הנני חוהס
 נרגש׳ בטל ויקר, ויהי ל׳ פמו נכל אשר יפנה. ויפל
 מל נמח׳ ההצלחה. נחפן נפש ידיי שיב החרש שליחו
 באהבת פולס. כמנרן איתי נכוחיט נספרן של צלינךס
 בכל מיל׳ למיטב. ותקינמתיו ותפילותיו יתקבלו ברחמים
 ונרצ1ן. ויונה לישנ נאהלי של תירה נרחבת הדפה

 נראו׳ ונננין לאיש נמיהי.
רא אבל־ק נלאוינ. ר שפי  הק׳ מאי

 א5טער ראובן ׳•פיו־א
ל וונו״ק כיקאוזסק.  בהה*1 פרה דוד ד

 פה םאניק.
 ביה •ים י־ נשא תר1״ה (לפיק).

 שלומד ם לנטו אהובי ידד יד״נ שיב ים
 סרסינ סנמל׳סס םםילא ופרישא. חוטר
 מניע קיימים ונזהידיס ונר כשית מרס
 דוד ארי שלינרא אבדק קריפסש יצרא.

 flVlttfTlK באהבה רבה, קול דודי הנה « בא
 ליד סיס סיןנטרסיס מהיטל! הניל
 אשר םחל לסייה סלפיס ופילס. נס יקרה מכהט סנטים
 נכץ קבלתי במעלי. ונזה מאל טל נים פלי לנרי לוידס,
 ונסניהי ט ובס בפיסשייס ללמיל וללמד להטת נס
 אמרים מסול הורמו. דסי דוד לנל ררני1 משניל,
 אמנם מס שביקש מאמי להה נס אנני הסכמה׳, כנה
 לא באתי ליו׳ מוס זו, יצנדל אנני לימים ולא סנפה׳
 לימי בינה להבץ לעת סכרעה. ונס איצ לזה כינ לפי
 מס שנתנ ל׳ מפכתיה שכנר יש לו הסכמות מכמה
 נחלים—מנט מנרכהו שהש״ת יעמר לו וימלא משאלות
 לט. ויונה לנרך פל המוגמר נקרג חכות אטתיט
 סקרונדס וצלהיה ינן עליו, ויקדם נו מקרא שבחוב.
 ועטרת זקנים ננ׳ נניס. ויהי׳ לאל ילו להגות נת1רמ1
 !«0ד« יירש מחוך נחת והרתבח הלפת נשמחה ונטונ
 לבב סרב נל. והפן ר׳ בילו יצליח בחפצי ורצזט הטוג
 ומכס מלט יחל ננרבס שלימה. ולהרמה קרן ׳שוטה

 ננאהניי !לסנדל תירס ולהאדרה.

 ננפש ידח אוסט מאז ומקלס ומאהבת אנות
 וצלסיס ילישתיה בלוגית שיב

 הק׳ אלטר ראובן באאמרר סיהריל וצלהיה.

 ביה נ׳ סלח תר1רה. ריבאםיץ יב״ו.

 שלום למול ידלי שינ הרנ הגאון המפורסם,
 חס־לא יפרישא. חוטר מנוע תרשישים. תוינ
 ננחרית ונו׳ ונר נשית מוה׳ד דוד

 ארי שלינרא. אבריק קריפמש יטיא.

ת סנתבו טס קונטרסיו היקרים הבדקו ננו ר 5  י

 י עיני. ואנינס מי אנט ליתן הסכמתי. בכל
ג  זאת •סן שראית• בהם ונריס יקרים המשמידה ל
 מלאים זי! ימסיקיס ננה. לק טוראי ראויים הסה לחלקם
 ביפקנ ולספיצס בישראל. והשייח יונהו שיפוצו מנרגותיו
 היצס ללמיל וללמד־ מחיך נחח ורחבה סלסה להנדל
 מרה ולהאדרה. וכאשר ינמור ויוציא הספר הלו נפ1רה
 סשייה הנני פוסל טל המצפה לקנל1 נאהנה כפי אשר

 יישם פלי מכהיס שליטיא.

 איל ידה שיב המלפס לישוטה ה׳
 סק׳ אליעזר שפירא אנלקיק הניל!סנליצ

 בט של ניק אאלומיר ססיל סקחש זצלסיס
 סרינאסין.

 e סדר האיוזת־ והקדימה-לפי זמן הכתיבה והחתימה.



 מכתבי תחלה
 יו!ודא לזימזעלבדמ

ק י»זאר1יק פאישץי וזעייי. ד ב • 

ר וויפב תר1ד. ישיק י«נ*».  ביה יום יעש־ק לסי ומעוז וגוי מ

 מחיש לכבוי נדב אסוני הרב סג׳ חויב החסיד וממואר, מושלם ככל ממלות סוטש וכף
ד ארי שלימיא אבדק ?ריפסש ומליל ילין.  זכו׳ כשיש סיהיר דו

 םבתביכם בטטן הסכמה פל ם׳ סיקר וגס סקארפקספן לנכון הבריק לנגר ניני. ומה מאי fib מן
 טוני כל סונרים, ק בפיל«ל והן בדרוש ממן fro לאמור חייו ואסיר לנדנ״ כיל

ק סםכסוש ט p קבלחי סכ׳ק אבותיט סקי מסיצ וצלהיס. אך מני נכיויבחי בתשובסי.  סקסיל. ומס שאימי ט
 שסכל גאס ופס יפס סן< 0*ש כל פארן. ובטיהש״ בטש שיצא על מזלם אקנה נכסןו מזוקק במחיר היושר

 jnp ובמש סמני ילמוי כאניש לקנוס, כד להיוש לעור ללומד התורה.

 כיו שינ סכושב בברכש שנס סונס וחמקה.

 סמסת־ר נעו ישיפמיט ומצפה ל־שוסה כילמת.
 הק׳ יהודא טייםלבויס אבדק מיל.

ן שני מאסרים םםדרד. הראשמה שנםפר מזווה הקדושה ומזורה האחרונה ג מ י  כאשר נשאר מקום חיק «
 כי תורת ה׳ תמימה כר• המחבר

ף ם׳ אלקיס אס הארס עפר מן האומה. דאיתי וה משה בסולווס החשיס שנדפס מקרוב. צ י  בפי (בראשיש) ר
 כשליחו ססלמו אח סחשיס בילחשו ורוק׳ סכסוב סלו ותירגם לו ׳היויש ־ .ואפ 0ש״ש
 האס בעשאפען דמם מענש ערר פון רמר טח״ לא הוסב בעיני סילו הפירוש סוס כ׳ הוא כפל. ,עדו פאן ומר

ס שדרשוח חיל ידפיס כ!«רשי׳ נרש:  סח״ וגס לסה שינה «ימ מטפיר לאמרה. מ
י נראה לבאר עפיי פשוסו. דמה אסרו מיל (חולין פרק ששי) דסושר לכמש בספר ובאפר אם אמנם בשורה ל  ו
 כסיב וכסהו בספר. מצ־ט אפר שנקרא מפר שנא׳ ולקחו לססא סמכו שריסת החסאש (בסיבר "ס) איכ עילה
 יפה מרמסיכ לבל נסעה לפרש ירש 1«*ד כוי עפיר, סייס אשי־שריפה (אש) עין אסר מן האמרה, וכאן הילזש

 מפר ממש ולא אפר:
ח ס׳ פשס ומשפטיו מס ישראל. יש לפרס נרד שמניא הע1יו בשם הלטש ה׳ ריה (כוי שריב מ ד י  בפי(ברכס) £
 1 סקיא) וכשיש וין למסה אין p למפלס. ע׳כ סליה לחן בין איש לרמהו. והוא נרמ! נכשוב

 זס. ״צוקס ו׳ משס׳ כאתר משס רטט מיס פשס צוק לספל9 שהש״ח ׳שנהג מס ישראל בצוק וברחמים — מ״
 מה — ,יסשפנח פס ישראל• בשלל שמשס p ומשפט סס ישראל למסס בין אום לשברו. מ״ו גרס שלא יס״ דן

 למפלס. רק רחירס וחסדם וצדקה וברכס אכ״ר ••
 ובזה יטאר הפיוס .באין מ^ן יושר ס׳ שניו ליעקב ובר חוק וסשסס׳ נו. ריל שיש ליעקב ובו מק וסשסס לססה

 ומסילא אין דן לספלס. לק סבקשים וצוקט נסשפס ט p המשפס בגבה׳ מרומים נאסור וביריא:





ה מ ד ק  10 ה
 עצות (מובא בהקדמת ם׳ p כצבי) בעני( תית אות מיו. יש כסה, 80רים עכשיו והן עתידים להיות עור•
 במה ספרים וכולם *ריבים להעולס ואסור להלעינ על שום אי׳ מאם, מאה ר שכל יסודו ובנינו הוא עפיי
 תודה שבכתב ותורה שבעיפ נכללים יקרים מאד ומאד, ובל המלעינ על שום א׳ מד& יהיו נירון כוי ואינו
 זוכה לעצה שלמה לעולם כר עד שישוב עי) בתשובה שלמה לתקן ע^ש. ובעל הליכות ןךלס •בהקדמתו כ׳

 ניכ .קנה לך הבר' רמז הקולמוס יהא לך הכר כוי:
 ובשו״ןי ארה (היי תקטיה העי׳ טי) ואם שמע דבר הדוש (בהוהימ) מותר לכתכו בדי שלא ישכה. ובן
 אפ ראה הפד מתודש מותר להעתיקו אם לא ימצא להעתיקו לאההיט. ובשע־ת (שם) וזיל
 זבבדיי ב' תשו׳ כתיי מהריי הלוי ממריי׳יש שהיי קדמון ושואל שאלות מן השמים ומשיבים לו ושאל אפ
 מותר לכתוב פי׳ ופפק הלבה בחוהימ, והשיבו לו אוהבי ד׳ שערי ציון המצוינים בהלכה שמחדשין ודרוש
 בהלכה ומעמידים אותה על ברי׳ אותם שערים נאהבים יותר מכל משכנות יעקב כוי. ואס על אכרת כסף
 הותר מלאכה נהוהימ כשיכ וכשיכ שיש לחוש על אבירת הסמליות היקרות שר& סברות ומחשבות התורה

 היקרה שיש לכותבם שלא ישתכחו ויאבדו, וכל הכותב אותט מקבל שכר עליהם :
 זבשוית אבקת רוכל למדן ביי זיל (פי׳ ייד) אשד באון אהד ההרעם על הביי זיל שהשיב לו בקצרה.
 וכתב לו הנאון אשר בודאי הנית אצלו התשובה באריכות ושלח לו בקצרה. והשיב לו הביי
 בזהיל: הי האמת איני יודע לדברים ההם ואיי למה יהשוב או יאמין על שום אדמ כדבר ה«ה כי אינו
 מפועל השכל, כי מה בצע שיטרית האדם זיטמיניהו ויצפינהו ונמצא טורהו ופועלו ביי תכלית מאפס

 ותהו יתשב לו:
 ומתורת משה הוא הרמביס זיל למדנו. (בהקדמתו למורה) שאין להוש לאלה המדברים עתק בנאוה
 ובוז על םתברי ספרים חדשים וזיל: כשיאות לאחד מעולם ולא לעשרת אלפים ככלים אני
 .מחבר את ספרי בעבור האחד, והנאון הק׳ יעביץ בספרו מנדל עוז (בעליות היראה) וזיל ואס כותב חיתית
 .ומוסר לרבים אין קץ לשכרו וצדקתו עומדת לעד, בוראי אין הרבצת תורה נדול מזה זכות הדבים תלוי בו
 בי תלמידים הרבה ישוטטו ותרבה הדעת את הי, פזר דבריך בארבע דוהות העולם ולא ימלט שימצא
 מקומות שדית תביבין עליהם ויעשה פרי תבואה ויתקיים עיי בי לא תשכח ספי זרעו עכ־ל. (מובא

 כהקדמת ם' אלפי ישראל):
 דאיתי בפי פנולת ישראל בשם ס׳ עיר מבצר על מניא וזיל. כ׳ בזוהר (ויהי) אמר ריי לית לך הובא
 בעלמא דלא אית לה תשובה בר טהאי הטא פנם הבוית, (עיי נדה יינ מם׳ בלה פ־ב ושרע אהעיז
 סי׳ כינ ובניי מאמרי הורש תשרי מאסיר. ותשו׳ טהדשים םי' ניה) והתקנה לזד, כתוב בעבוהיק ה־כ וכוי.
 .וכן יליפ הכי .עולה והטאת לא שאלתי—מימ—.או אמרתי הנה באתי בטנית ספרי פי' לחרש הדו־ת
 לחבר ספר ומכפר על תטא הניר. ושם בשם פ׳ אבות הראיש שהוא תיקון נדול לחטא הניל כי הזרע יוצא
 מהמוח ותיקונו שימרת במותו לחדש חתית ולכותבם בספר. וכשנם אם ישתדל להדפיסם. וכשם ם׳ יסוד
 מערבי כתב שזה רמז דהמעיה. או אמדתי הנת באתי בסנלת ספר בהוב עלי םית ברית רמז מה שכותב
ב  וםהבר ספר הוא תיקון לפנם הבריית. וסימן קרי, וכתיב, דיל אם חטא היו בפנס קרי תיקונו הוא נתי
 שיכתוב הי׳ תורה והוא תיקונו. וזח יש לרמז ניכ במיש (במנ־א) .ובבואה לפני המלך אסר עם הספד
 ישוב מתשבתו הדעה' פי׳ בעת שבאה הנשמה לפני מטיה יתיש ואין אדם צדיק ונפרט בחטא הניל.
 ובעון םתשכות רעות המביאים לחטא הניל. ,אפר עם הספר״ אם האדם מראה שהרבה טרה בתודה מתוך
 עוני ודתק. והבר ספר והוציאו לאור—,ישוב טחשבתו הרעה״ פי׳ אוסר השיית שישוב ממחשבתו הרעה
 שנדם להטא הנ־ל ותבוא הדהוד תורה ותכפר עליו. ובזה יריפ ,זה ספר תולדות הארם׳ פי' זה ספר םי

 שחננו השם ליתן מותו לתורה ולהבר ,כפרי מכפר על תולדות ארם עכיל !
 ובמדרש שמואל על אבות (פיב) על ם״ש ריביז אם למדת תודה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך וזיל
 התורה שנקראת טויב אל תהזק לעצמך לכר ולא תרצה ללטרה כי לכך נוצרת לימוד וללמד
 וםתייב אתה ללטדת לאחרים עכיל. ואני באתי אחריו וםלאתי את רבדיו במה שסיים ,כי לכך נוצרת״
 שיש רמז ככתוב כי לכך נוצר כםיש (כאיוב הי) אדם לעמל יולד. לעמיל נום' ללמוד על םנת לימד,

 הרי דהבלית הבריאה ללמוד ע״מ ללמד:
 ובזה ביארתי ילקוט תמוה (קדושים) אמר הקביה לישראל הואיל והקדשתי אתכם לשמי עד שלא בראתי
 העולם לפיכך היו קדושים בשם שאני קרוש עיכ. והמאמר אומר דרשוני (עיי נאוהיי קדושים)
 ואקדים עוד מה שמצינו (בחולין ז׳ ע״ב) שאמר רפכיי לדבי כמדומה אתה שמודד הנאה מישראל אני
 ישראל קדושים הם יש מי שרוצה ואין לו ויש מי שיש לו ואינו רוצה כוי. ודקשו בתום' למה אקרי קדוש
 מי שיש יו ואינו רוצה, ומתרצו דאפייה אקדו קדושים שמזמן את תכרו לאכול אצלו מפני הבוטח.
 והמהרש״א בחיא פי׳ וזיל דהיק אין אני מודד הנאה אכל ישדאי קדושים הם והנהנה מהם כאלו נהנה מן
 ההקדש וכאלו מעל דיש רוצה ואין לו ואסור ליהנות ממנו כדאמרי' אסור ליהנות מסעודה שאינה מספקת
 לבעלי׳ ויש שאינו רוצה ויש לו ואסור ניכ ליהנות כטן ההקדש דכתיב אל תלחם את לחם רע עין עכיד:

 ועתה נבוא להבנת הילקוט הניל דהן הי׳ מקום לטעות היו במיש הכי קדושים ההיו עיר ישראל
 קדושים שאפר רפביי על טי שיש לו ואינן רוצה שנק׳ ניכ קרויש שאסור ליהנות ממנו כטו טן
 ההקדש כפי׳ הםהישיא זיל. לזה טקדים הילקוט אטר הקניה לישראל הואיל והקדשתי אתכם לשטי עד שלא
 בראתי העולם. וכוונתו עיר שפי׳ הכי (ירטי' טי) ,בה אטד ה׳ אל יתהלל התכם בהכמתו ואל יתהלל הנבוד
 בו׳ ואל יההלל עשיר בעשרו כיא בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי בי אני ה׳ עושה חסד וטשפט
 וצדקה בארץ כי באלה.חפצתי נאום ה". וציב אומרו בכפל תתבם ,כתבמתו, ועבור .בנבורתר עשיר

 .בעשרו׳ והי׳ די לומד .החכם' לבד, וק .תנבור•.והעשיר• לבד!
 אמנם
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 אמנם הכי מורה באצבע כי לא טוב היות האדם לביו לומר לעצמו: ״שלום עליך נפשי!* ומה לי
 ולזולתי לזכות ולהועיל לאחרים ז לא זה הדרן• ישכן אור! צא ולמד נרש הטריש (פינ אות ה}
 והטהלך בדרך יהידי וכוי הרי זד, טתהייב בנפשו, היינו טי שהולך בדרך טוב יהירי ואין דאנתו לזכות
 ולהועיל לאהרים הרי זה מתהייב בנפשו. ועפייז פירשתי מיש (שם) כל שהכמתו מרובה ממעשיו
 למהיר לאילן שענפיו מרובין ושרשיו טועטין בו׳ אבל כל שמעשיו מרובין מתכמתו דומה לאילן שענפיו
 םועטין ושרשיו מרובין שאפילו כל הרוהות שבעולם באות ונושבות בו אין מויזין אותו ממקומו. ואמרתי
 כי מיש מעשיו רוםז למי שעושה רושם בהכטתו, ופועל טוב לזולתו, שמחכים את אהדים. וכבר אמרו
 כל המזכה את הרבים אין הטא בא עיי. וזה״ש .כל מי שחכמתו מרובה ממעשיו'. שאינו מזכה אהרים
 בוזכטתו. ואומר : ,אם חכמתי תכמתי ליי ,דומה לאיל; שענפיו מרובין ושרשיו טועטין שרוח בא ועוקרתו'
 כלומר: אין לו סעד להנצל מרוה רעה הוא היצהריע המכניס בו רות של שטות קימעא ועוקדו ממקומו
 של עולם. ואינו בטוה שלא יתטא. אבל אם מעשיו מרובין שהועיל בחכמתו לאחרים וזיכה את הרבים,
 זכות הרבים עומדת לו וכל הרוהות שבעולם היינו כל כחות היצהריע וכת רילי' לא יזיזו אותו ממקומו
 שיע יתיש ואין הטא כא עיי. ומד, נמרצו אמרי יושר של הבליע (דרוש עיו) עהיכ ברצות ה׳ דרכי א-ש
 m אויביו ישלים אתו (משלי טיז) באם דרכיו מרוצץ בעיניו יתיש. אז נם אויביו הם הרשעים שהם

 אויבי ה' ישלים אתו ית׳ שישתדל להשלימם ולההזירם בתשובה לעשות שלום בינו יתיש ובינם:
 ובזה יצהירו לנו דברי הכי הניל (כירםי׳) אל יתהלל החכם ,כהכמתו' רייקא ואינו משתדל לההכים
 לזולתו, וכן הנכור ״בנבורתו' דייקא שהוא לעצמו נבור ומושל ביצרו ואינו מלמד לאהרים להיות
 ניב נבורי כה עושי דברו יתי. וכן .עשיר ,בעשרו' דייקא שאינו משפיע לאהרימ מטוכו. . ועושר ששמור
 אך לבעליו הוא לדעתו. בי אם בזאת יתהלל המתהלל ,השכלי הוא פועל יוצא לאהרים ,וידוע אותי• היינו
 להדכק במדותיו יתיש ,כי אני ה' עושה הסר ומשפט "וצדקה בארץ* כמו שהשיית דרכו רהיטיב ועולם
 חסד יבנה בשביל עשות הסד בארץ. ככה יתנהנ האדם בשדותיו יתיש. ויתפרש לנו בזה הכי (תהלים פיט)
 ,חסדי ה' עולם אשירה לדור ודור אודיע אמונתך בפי כי אמרתי עולם הסד יבנה' הרצון בזה: לבך
 הודעתי אמונתך בפיפיות עמך בית ישראל—,בי אמרתי עילם הפד יבנה', כמעשיך אלקים עסדי שבראת

 עולמך בהםד להיטיב לבריותיך כן דבקתי במרותיך יתיש:
 7{תה יונה לנו מאד הילקוט הניל אמר הקניה לישראל הואיל והקדשתי אתנס לשמי ער שלא בראת״
 העולם כוי דיל בל תדמו בנפשכם שאני מצוד. אתכם להיות קדושים כבהי' הקדושה של דפביי
 שאמר ישראל קרושיים הם. לבלי יהנו אהרים מםעשיכם [עיד שפי׳ בפי נועם מנדים (קרה) עהיכ כל
 העדה כולם קדושים וזיל: יש לומר עיר ישראל קדושים הם ועיש בםהרשיא ויל ואין ליתנות מהם] ולבל
 יקהו לקה מתכמתכם וכדומה—אמנם ממני תראו וכן תעשו כמו שאני הקדשתי אתכם לשמי עד שלא
 בראתי העולם ועליתם לפני בםהשבה כשביל לעשות הסד עם בריותי—כן תעשו נם אתם והיו קדושים
 כמוני ,כשם שאני קדושי בבחי׳ הקדושה שלי לעשות טוב והסר לוויתכם. להשלים את אהרים כל

 הימים :
 אהד הדברים האלה אלכה בדרך ישר ואשובה אל נושא המאמר הפלאי (ברכות ו' עיב) כל הנהנה
 מסעודת חתן ואינו משמחו כוי וציכ. א) הלא כתוב מפורש הוא (ישעי׳ סיב) כמשוש התן על
 כלת ונוי שמשמעותו הוא כדבר הידוע ונלוי לכר שהחתן הוא שש ועלו ביום חתונתו ואך למותר הוא
 לשמת, ויותר הי׳ מתאים הצווי לשמה עניים ואביונים ולהרנין לב יתום ואלמנה. ב) מיש וכל המשמהו זוכה
 "לתורה שניתנה "בה׳ קולות : מה ענין זה לזה ? יי י (עיי בהיא למהרשיא) נ) להבין מה טובם של

 ההמשה קולות הללו:
ל טרנלית טובה ספונה וטמונה בדבריהם זיל. כי נודע שהקכיה ית׳ מכונה בשם חתן כמו שנא׳ ב  א
 (ישעי' ס*כ הי) ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלקיך (וכיה בסדר התנאים ראעוניס ותיא בין
 ישראל לאביהם שבשמים המיוחסים לההיק ר' ישראל נאנארי זיל) וכן אומרים בהנחת תפילין וארשתיך
 לי כוי שתקביה מיהם לכנסיי כאלו היא ארוסתו. והסעודה של ההתן כביכול יתיש היא התודה והםצוה
 כמויש (משלי ט׳ ה.) רכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. והיא התורה שנמשלה ללחם ויין, והנה התורה
 חלוקה לחפשה הוםשי תורה. ונרמז בהםשה קולות. (ובזכרוני שכן ראיתי במפרשי עיי שה׳ חומשי תורה
 נרמזים בה' קולות) והוא הנרמז בדבריהם זיי כל הנהנה מסעודת ,חתן* כלומר: כל הלומד תורה והיא
 סעודתו של הקביה שנקרא חתן כביכול יתיש וכפי שהקדמתי למעלה דרצונו ית׳ שילמדו עימ ללםר ואז
 מוסיפים בה בפמליא של מעלה והיא שמהתו ית*ש שאמר ונעשה דצונו. נם איי במקובלים קוביה חרי
 בפלפולא. והפלפול הוא עם התלמידים והכרים. איכ זה אשר לומד תורה ואינו מלמדה כאלו נהנה מםעורת
א הבויתיש ואינו משםהו לעשות רצונו להשפיע לזולתו, הרי תא עובר בחמשה קולות. הרצון שלא  חתן ת
 יהשב לו לימודו כהמשה קולות הם החמשה הוםשי הורה לרצון. ,אבל אם םעטהר היינו שלומד תורה
 ומלמדה מה שכרו זוכה לתורה שניתנה כה' קולות. כלומר: זוכה שהתורה תהא נקראת על שמו תורה דילי׳
 והוא כמעין הנובע שטתנלים לו טעמי תורה ורזי׳. וכמו באר מים היים אם לא ישאבון ממנו אינו נובע,
 והמעין נעכר ונרפש והמקור נשחת. אכן אם ישאבו מטנו הוא נהל נובע וטתנבר והולך. כן הלומד בפ״ע
 בד בכד. הכמתו פוהתת ותלכו/ אכל אט מלמד תורה• לאהרים הכמתו מוספת והולכת כמרש ומתלמידי
 יותר מכולם (מכות ירד עיא) ורש זוכה לתורה כי.עיי השפעתו לזולתו הוא ניכ נשפע בכל עת. ביתר עז

 וביתר שאת:
 כן אקוד, לד׳ כי הקולות יחדלון. והקנאים לא: עור יפצו פה עלי ללון, ולא ירהיבו עוד לשונם. ולא
 יהנו בנרונם. והי היודע ועד בי לא לנחול כבוד־חבםים באתי, ולא להתפאר םנמתי, בספרי זה אשר

 לאור
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י טטני, ולא טובה מ  לאור הוצאתי. ולא למען בצע כסף להרוחת, ננשתי אל המלאכה; כי לא נכחד מ
 גםנווים הנני, ומכיר אני את מקומי, *כי חבורי זה לא יושיבני על נפי־דומי,*וחבסת ספבן כמוני—
 הבזוי׳, לא תשא.פרי־תבואה. ובפרס טעשה הדפוס הכל ביוקר, ואין קונה ־" 'נם ספר חשוב וי>ך.
 *ורובפ כבולם רצים לפפרי־תעתועיס, ואין פונה לםפרי־טדעים, ומעטים הם בני־עלי׳, שוחרי־טוסר
 mm••—ואס המצא יטצאון יחידי־סנולה—הלהפ אשבר ואוחילה ז אטנם כן; כעלי־נפש הם סוכנים ועומדים
 לקנין—אבל יחסר להם דבר שבמנין... ואיכ י״איפוא לטי ולטה אני עטל וטחטר טסוני 1—.:
 אבי רוח תא באנוש כאטור לטעלה (בשוית אבקת רוכל) כי אינו מפועל השכל, שיטריח האדם ויצפנהו
 י. בהיכל—ונמצא פועל בלי תכלית נרצה, אם אינו מפיץ סעינותיו החוצה. ואני טעודי תליית בין
 ההכםים נדלתי, ובתורת ה׳ עטלתי, ינעתי וטצאתי כדי טדתי, וטתורת רבותי דליתי. ולאהרים השקיתי,
 ועוד. בהיותי בעיר פרעטישלא דים .בית תלטוד׳ את טתקי לא טנעתי, ודברי ליעקב הנדתי, מדי־שבת
 .בשבתו למדתי, והכל בכתב בחמלה ה׳ עלי העליתי, נם בפלפול עם חברים פלפלתי. והרבה שרת ערכתי,
 ואת 'הכל בעזהיי יפה עשיתי, בעטי הכל על לוח העליתי, ויש היי חבור נתל על כל התורה. נם
 חבור על פלפולים. והנהות לשים ושויע. ודרושי חפץ לכל המועדים ודנלים. ולכל יוטי־דפנרא, ה־ יזכני

 בטהרה להוציאם לאורה:
 והלא צבא לאנוש עלי ארץ—וטי נבר יהי־ ולא יעמד עליו כליון וחרץ ?—ונם אני הנכר נתתי אל
 לבי וראיתי, לזכור אחריתי, כי ימי־הזקנה ממשמשים ובאים לקראתי, עיכ אמרתי מתי אעשה נם
 אנכי לביתי ז וחם אנכי על עמלי אשר טפתתי ורביתי, שלא יאמרו: לתהו והבל כחי כליתי; ומלתי כנר
 אמורה, שרצון הבויתיש להדמות לו, לזכות לזולתו במפעלו, להעלות על כפר, לחונן אחרים במתן

 אמרי־שפר:
 ולדעתי הוא כוונת המאמר (אבות פיא ייד) ,וכשאני לעצמי מה אני' כלומר: כשאפתיר חכמתי בקרבי
 י אך לעצמי אתי עמי—מה אני ? מר, יתן לי ומה יוסיף לעצמי ענות עני—עיכ אמדתי נם אני:

 ,ואם לא עכשיו אימתי!*—:
 אי־לזאת ראיתי ונתון אל לבי לחבר טפר כוה, שיהי' בו מוה וםוה, פלפול ודבר הלכה, דברי אנדה
 ודרושי שמחה. מנהה בלולה מכל מיני מטעמים, שיטעמו בו כל הטעמים, כבעל חנות נתלה, המראה
 במרכולה, כל טיני סתרות. זולות ויקרות, לבתר כטוב בעיניו, למען יקפצו עליו קוניו, וישקדו על "•' '•'

 דלתי־חנותו, כי כל אהד יפיק שם רצונו ותשוקתו.—ככד, אנכי לא ארע בטה אטצא חן בעיניכם—וטה
 תשאלכם נפשכם—ובטה את דברי לתבל—דאיטא טלתא דתתקבל?—לכן הריטותי קולי קול דודי ואהךא
״ ״ ומעילות. שוים לכל נפש יקרה, ללוטדי פלפול וטברא. כטו כן  בחמשה קולות, חביבות, ערבות, :
 לבעלי־בתים ופוחדים, לכולכם דברי אמורים. בחרו לכם כטוב בעיניכם, כל נתח יקר וטוב לפניכם, וכן
 הורונו תזיל (עיא ייט) אין אדם לוטד תודה "אלא במקום שלבו חפץ. כן בחבורי זח כיא ימצא כו
 חפץ, איש לפי שכלו, ילקוט לו. אוטיר לגולגולת, כל איש לפי היכולת. ווה יהא חלקי טבל עטלי, אם הכל

 יאטרו: טה שטרח המחבר לא טרח אלא בשבילי!.,
 ידעתי נם ידעתי כי קוראי הנכבדים לא יולו רק בתר טעטא, כי אם נם בתר שמא, וירצו
 י להתחקות על שם חבורי קול דודי טד, טיבו, ומה טעם יש בו ?—הנני טודיעכם כי שטי בקרבו.
 שאני נקרא בשם דויד מלא יו׳ד עיש ביק דויו איש אלקים קדוש מויר דויד שפירא וציל אבריק
 דינאב ולא אפונה כי נם לכם נלזי וידוע שאביו הנהיק אדומויר זקני מוהרציא וציל בעטהיט בני יששכר
 בא לבכן את בנו הניל בחליו, וצוד, להוסיף לו אות י על שמו. ועיש כך קראוהו דויד מלא ירד. ואמר
 כי היויד מטונלת לרפואה כי כן מצינו לרויל (כרכות הי) יהב ליי *< ידי׳(היינו היי) ואוקמי׳. (טובא בטי
 עשר צחצחות מערכת ח׳ כיה) הרי לפניכם מלתא בטעטא כי עיכ שם ספרי ,קול דודי* בי אתוון של

: ד י ו  דודי כאתוון של ד
) (בשיר השירים) דפק בי ומלתו על לשוני,  ?fit" כוונתי בוה כי רוח ה' וקולו כביכול המכונה דודי ב
 והוא ית׳ בחסדו הגדול חמי, ונתן לי לשון למודים לדעת לעות, לבשר צדק בקהל רב כיאות,

 ועלי להורות לדי אלקים צבאות, ואני הפלה עוד יראני בתורתו נפלאות:
 אפתח בכבוד האכטניא של תודה (כברכות דף םינ) הוא מויח הדב הםופלנ וחסיד הכם־לב ואיש
 תמנה בנשיק אחי אמי הנניד כשימ משולם זושא נאלעד ניי בעיר פדעמישלא. אשר החזיק אותי
 כמה שנים אחר חתונתי, והטפיק לי ולבביב מתיתי, וישבתי במנוחה שלמה על התורה. ישלם לו ד׳ כפעלו.
 וטשכרתו תהיי שלמה כנמולו. ויאריך ימים, ושנים טובים בנעימים, עד עםור הכה] לאורים ולחוטים. ולשם
 זה 1 כוונתי ניכ בנךאי שם טפרי קול דודי כי תתני ניי הוא נם דודי אחי אמי. והוא עיי חסדו

 והספקת! ענני בקול שיכלתי לעטוק בתורה כל ימי משך שבתי עמו בלי מפריע.•
ה באתי לכתוב וכדון בטפר סדר יחוםי, למען ידעו דורותי את מקור מחצבתם, ויחזיקו ללכת בדרכי ת  ע

 אבותם

p א) אגב אורחא אעלה על הספר מה ססממסי בזה דבר הפלא ופלא, כי כאן מרימו שס הרפואה. כי הריח 
 יהנ ליי ירי׳ הוא שס ילי א׳ מעיב עמוס המסוגל לרפואה. נס מרומו מיש חויל שהקניה ב1רא
 הרפואה קורס המכה (מנלה יינ) כי נכחונ ייי לאורך ימים נריס יש שס ילי ונסיח מכה. איכ נרמז הרפואה

 קורם למנה. כי סם הרפואה נריח ומניה נסיח ודפחית. (נרי נאנרא דפרקא קעיד ממין וה):
ף הרמו יש לומר ני מרימו נא( שמו יס׳ מ קול דודי בנמגורי׳ ק*ם מנץ סם הוי׳ נהנאס. הייט ייע ״ ע ן  ב) י

 סי, היפ יי, ייפ הי. היפ ר. נינ נמנולי׳ ק*ס. (פי׳ אנרא ופרקא רמיב):
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 הקדמה ז 13
 אבותם, יהיר שלא נבוש בפ ולא יבושו בנו. אבי מורי הרב המופלנ כתוי״ר חסיד ועניו בנשיק וכוי מויה
 פינחס ארי׳ זיל שרב בעיר דינאב, בנו של הרב חםפורספ בצדקתו חסידותו ופרישותו, ובמדת הכנס־א
 ךנערק כשימ אברהם יהושע העשיל זציל שרב בעיר בידטש (והוא נחניל על ברבי אבי אמו הנהיק
 טוהרציא זציל בעטים בני יששכר, אחרי מות עליו אמו כשה״ עולל ויונק! 'דככב במטה איית עם זקינו
 הנהיק רבינו הניל) בנו של אותו צדיק הרב הנדול בתורה ומעיט בנשיק כשיט יעקב (המכונה מזנטשי)
 זציל אבד״ק ברעזיב וטורקא ושם מיכ באהל יהד עם אביו ההיצ הנאץ הקדוש כקשימ *0 פנחס ארי־ זציל
 •שהי׳ מקודם אבדיק דינאב, ונלאניב, ואהיכ במורקא ושם טיב. (טובא בם׳ תםכק דאורייתא הנדפט
 גמונקאטש שנת חרניו טרבינו הנהיק טהרציא זציל בהיותו שם אכיר) בעטהים .חשב האפוד׳ ו״כתפות
 האפוד' עיש בצוואתו הנדפסת בראש ט׳ .כתפוח האפוד• שרטו בצוואתו, אשר כתבת הרבה שנים לפני
 ;הסתלקותו, את יום פטירתו. שכ׳ אוי׳ לי כי נרתיי וכן נפטר בשנת תריינ. ועיש באנהיק שכ׳ אליו
 הנהיק טדאזדיל זציל וטכנהו בשם איש אלקים קדוש וכתב אליו בענות יתירה וטכקשו שיעורר דחםיט
 ,בעדו לתתונח בתו עם ועתיק אדמויר ר׳ יחוקאל טשינאווע זציל. והשאיר אתריו כתיי הרבה מלכד
 הספרים הניל ולא זכינו לאורם. וכספר שיה ההדש לההיג טוהריא איטיננא זיל מביא בשמו דבר נפלא
 (בפתנםי אורייתא כי) עהיכ לא תהי׳ טשכלה ועקרה בארצך. רועה יש בישראל ז׳ עקרות, שרה, רבקה,
 רתל, חנה, צלפמית אשת טנוח, שונטית, וירושלים נקראת ניכ עקרה דכתיב רני עקרה לא ילדת והז׳
 עקרות הניל הטה בננד ימי השבוע. וירושלים בננו־ יום השבת, והנה שש עקרות כבר נפקדו, רק העקרה
 השביעית היא ירושלים עדיין לא נפקדה בעוהיר, ואיכ לא נטלאו עדיין טםפר היטים שבשבוע. ורש לא
 וזהי׳ טשכלה ועקרה בארצך היינו בארץ ישראל היא העיר ירושלים. אם השיית יפקוד נם אותה לטוב

 אז ״את םםפר ימיך אטלא׳, יהיו טטולאים בל שבעת היטים ודפתיה:
 1הוא הי׳ התן ההיצ ר׳ ליבש זציל אבריק נלאניב אתי אביו הנהיצ ר׳ צבי הירש אבריק סאקלוב
 יציל בעמים אמרת הצרופה עהית (וכ׳ לי ההינ חורן הדורות המפורסם טתריא איטיננא פניל
 טדוקלא רל ששמע אשר אביו של הנהיק ריצ אבריק םאקלוב כעמים אמרת הצרופה, הי׳ שמו הרב ר׳
 פנחס זציל ומיב בק׳ קורמא באוננארן והוא הי׳ התן הרב המפורסם ר׳ פשה רוקח זציל נכד הנהיק
 בעל מעשה רוקח זציל.) והוא הי׳ ניב אהי הנחיצ ר׳ חיים יעקכ זציל אכדיק דוקלא שחי׳ חותנו של
 ההיצ הק׳ ר׳ יצחק םאיר טאפטא זצ״ל בנו של הנהיק רב־נו אייה זציל מאפטא. ואביהם של נ׳
 דאחים הצדיקים הניל הי׳ הנה־צ ר׳ אברהם טטוטשין זציל אשר יהוםו הולך עד הרבי ר׳ העשיל וציל.
 (ואאיז הרב ר׳ אייה רל טבירטש הי׳ נקרא עיש רבינו טאפטא. ושטעתי טפיק אאיז טויר טויה
 אברהם זציל אבדפהיק שכשהתהתן כיק וקיני טוהרציא זציל טדינאב. עם ביק זקיני טוהיר פנהם ארי׳
 זציל טטורקא. התפאר טאד ושטה כי זבה להתקשר עם נזע קדוש בזה ואטד שיהום ההיצ טהו׳ כטורקא
 1משך עד ארבעים דורות רבנים גדולים וצדיקים. וכידוע שם םשפהחי אדי נמשך מזה שאאיז ההיצ

 מטורקא ר׳ פנחס ארי׳ זצ״ל הסב את שמו מארי׳ לארי):
ן הי׳ הנהיק ר׳ צבי זציל אבריק םאקלוב בעמימ"אמרת צרופה "־עהית* והי׳ מפורסם לנאון וקדוש י ב  א
 זכטבואר בההםכטזת שעל ספרו, והנהיק טלאנציט בעל הומת אריאל זציל קוראהו בשם מחו׳.
 גט הרב ועאון הםפו׳ טויה טשד, בערינבלום אבריק כןםנטין ישן קוראו בשם מחו׳, ועיש בהסכמת כ״ק
 זעהיק אדזטויר טםאנדז זציל. נם בהפכטת הנאון הנ' ד׳ יוסף שאול זיל אבריק לבוב. כולם מעריצים

 ומקדישים אוחו ואת ספרו עד להפליא:
ר עולם תהי׳ אטי טורתי הצדיקית אשת היל בת קדושים טרת נעבא ציריל עיה (הביט) בת הרב כ ז ל  ז
 ־הנדול החריף ובקי ענותן ושפל ברך טרה ב< משה אליעזר זיל (שנתטנה בהיי אביו זיל להיות

 אביר

י מפי סרב הישיש סמפירסס נשס סוב החסיל ר׳ יהושעלי הוסחקאבטו זיל שכמט משי כיק ת ח מ ש  *י) ו
 וקיט סרב הצדיק ר׳ יענטשי וציל אנליק גיירקא שסיפר לי שבהיוח אניי הנהיק נפל -תפיח
 האפור לאחר חחונחו סמוך טיש חיחט ההיצ ר׳ לינ־ש אבל-ק נלאגיב וציל, וחוחט ה״ מחסיד לובלין. ודבי החווה
 סקי שאל אוחי מל תחנו יהחפאר נו פד למאל. והשחיקק כחווה הק׳ שיבוא לחסוח נצלי הקדיש. וכבוא כרנ הצי
 סנלאגינ לכיסי, סיפר לחחט ההיצ גלילוח !נפלאיח מרט החווה הק׳ להלהיב לנו ולמשכו שיסמ ג• נ לשם. אבל
 >זסט הוא וקיט הק׳ נמל כחפוח האפוד וליל אמר שחס גיל אנלח הומן שה״ יישנ והוגה נחורה נחלירא. ומםלח־
 הברזל מור אז לא ה״. נס לא מרכבוח-הקיטור. והי׳ צריך לנלוח ומן רב כנסיעה מאח, ויהי כלנר אליו חיתני יום
 יוס—נודרק מפיו סקי ואמר: .אלו חורמן ל׳ טנלח־צנ (טיל) טסעח ישר ללונלין כ״ח־ טסט׳ ולא עניו ׳מיס
 מיסטיס. ודפק פחאוס נכרי על החלון ושאל: .מ׳ רוצה ל־סמ לונלינה יקחהו ממי נפגלח-הצב אשר לוי. אי אז הכניס
 ליסגג וילך חיכף לניס חוחט ויקח נרכח הפרידה ממני ומניב והכינו לו צידה ללרך וישב לו טל הטגלה ויסט.
 ואחורי הט־ר נרדם חיק! ז־שן טד שהגיט למחוז חפצו. ושם הקיצו הטנלון משנחו, והלך ח־כן£ לניח כח1וה הקרוש.
 «שס עמד ננר טל מפחן ניחו. ובסיש־טו יד לשאול לשלוס אמר לו סחוזס הק׳ נוהיל: ,א נרי־טק־יט פין א •וננטן
 *!אן מסריח צי דין אליסון סר ואל מיס א־סס פארען צו מירי ומני אז הסתופף נצל קלשו ונעשס א׳ ממקורביו

 דיע וענייא:*
ר קראח שמ! משה אליעזר שמעסי מכיק וקיט זציל לנר פלא. ני נסילרו ראחה אמו סרנניח הצ׳ ב ד  ב
 מרס פעמיל נרה נחלום אס ססיצ ר׳ משה אליעזר מהוסאקאנ אשר החאכטן וה לא נניר ננ־חה
 זנסנרו לרך טירה קריפטש ומקרוב נפטר ננ־חו. וביקש נחלום שיקראו אס שמ הילד היולד מל שמו. וח־קן משנחה
 יסספרילנטלה היא זקני ססיצ סויה אברהם זצ״3 והשיב לס.בפלס כי הוא לא יאמר לנר. ני אס רטט המהרציא

 זציל
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ה מ ד ק  *1 ה
* י  אביד פהיק קויפטש, אולט בעוהיר נפטר בחיי אביו) בנו של אותו צדיק סבא קדישא אשר יצק *
 על ידי הרבה קדושימ מפורפטיט מדורות קדטוניט. וכל צדיקי דורו חבבוהו מאד. ונלוי לכל שהיי סשיפ
 לילות כיטימ כקשיט אברהםנאלער זציל אבריק קריפטש. וישב על בטא הרבנות ששה ושבעימ שנה
 והאריך ימים ותי מאה ושלט •שנה. וממש לא כהתה עינו ולא נט ליחה עד יוטו האתרון. (כטבואר בארוכה
 בספרי .ויקונן דויד• בהםפדי) ואאיז הו" פשה״מקיעזר זיל הי׳ חתן הרב הםפורםם בנשיק סויה טשולנז
 זושא שפירא בן ועתיק טהרציא זציל אבריק דינאכ. יםוזכר ניב בט׳ תקנות תטכין דאורייתא) ונפטר
 בחיי אביו. ובתו היא אם אמי הרבנית הצדיקית המפורכמת מרת רבקה רחל עיה, והיא נתנדלה ניפ
 בבית זקינה הנהיק "פהרציא זציל. אתרי טות עלי׳ אכי׳ ואטה בקטנותה, ואחרי פטירת זקיני רבינו
 מהרציא לקתה בנו ההיק דויז טרד דויד׳ל טדינאב, לו לבת, עד שהביאה לידי היתון עם בן זקני הרב
 טקריפטש. ואז אמר בי ישמח לבו בהתמלא כעת רצון אביו הקדוש רבינו מהרציא שהשתוקק מאד לדבק

 בזרע אברהם הוא הרב טקריפטש בחיים חיוהו, ונשתלמה מחשבתו לאחר פטירתו •.
 אא״ז ההיצ פוהריא טקריפטש הי׳ חתן בתו של התיק הנסתר טמיר ונעלם צייע מרה רודיל טקייפטש
 (וטיב פהיק באהל יחד עם בנו הנהיק סויה אברהם אליקים וצ־ל אבריק בלאזיב. ואשתו
 הרבנית תצדיקית מרת יענמא עיה. וחתנו ההיצ זקני טוה״ר אברהם וציל האביר דפהיק.) אשר בדורו
 באו אליו לבקרו בהיכלו כל הצדיקים הטפורטמים. ודבר ידוע הוא איש מפי איש שכ־ק הנהיק מאפטא
 רבינו בעל אוהכ ישראל זציל הי׳ אצלו. ומסופר מה שאמר עליו בשעת המכבד, בסעודה שהי׳ אז פ' מטות.
 ואמר ההיק מאפטא דית על השלחן עהיכ ,וימסרו מאלפי ישראלי ודקדק בלשון ויפםרו שהוא לשון
 מסירה. והי׳ ציל וישלחיו מאלפי ישראל. או וילקח״ו כמויש באסתר ותלקית אטתר ודרשו זיל בעיכ.
 אמנם כשנצטוה משה לשלות לסלחסה אנשים צדיקים וכשדים (כפירשיי) אנשים צדיקים וכן בחר לנו
 אנשים. נם פירשיי עהיכ ויקחו את כל השלל מניד שהיו כשרים וצדיקים. ודרך הצדיק להיות נתכא אל
 הכלים והתחבאו כל הצדיקים שלא ישלחוט למלהמה כי לא היו זכאים וראויים לכך בעיניהם ומצינו (ביולין
 קיט) שאמרה ילהא אשת רינ לרינ כל מלתא דאסר לן רחמנא שרא לן רחמנא מבביח כהל וכוי. ורמזה
 לנו התורה כאן שנם הפסידה שהיא שנואה סאד בעיני השיית. ובכל זאת שרא לן רחמנא לפעמים למסור
 בכנון דא. שצדיק אחד הבריז על חברו ומסר אוהו שהוא צדיק. וכל אחד ראה מעלת חכרו וחסרון עצמו.
 ובזה האופן נלקחו לצבא. ועיכ כתיכ לשון מסירה ויכסריו. וסיים ההיק כאפהא וכן יהי' כשיבוא משיח
 צדקנו, ויצטרכו ללכת לקראת טלך המשית. יטמינו עצמם הצדיקיט האמיתיים בין תנור וכירים. כל אחד
 יאמר בלבו מי אנכי—עד שכיא ימטור את זולתו ועלהו שהוא צדיק. ואמר בזהיל: מיד וועין אויך מאםר׳ן
 אונזער חבר ר, דודיל קריפטשער אז ער איזט א צדיק ער זאל אויך ניין אקיינן משיחין—ושפעתי מפי
 זקני הה״צ טקריפטש זציל שאחרי פטירת רבינו ד,ק' מאפטא באה ז׳ הרבנית הצי יקריפטש להתבונן
 בקדושת ההיק ז' הר׳ רוידיל זציל. לאשר שמעה מבעיה ,האוהב ישראל" כשד.י' מתבודד היי כוכה
ע' וואט בין איך ערנער ווי מיין חבר ר' דויד׳ל קריפטשער  ושופך נפשו לפני הבויתיש וצעק: ,רבושי
 איהט לאוט מען דינען השיית במנוהה. אין םיך לאזט טען נישט צי דוה• (כי ההיק טאפטא הי׳ מפורסם

 לאיש מופת וקדוש ונהרו אליו חסידים הרבה והרדיפוהו מנוח־);
 למסופר שנסע בנו הה־ק ר' אברהם אליקים וציל האבדיק ביאויכ ללובלין. וימסור לו אביו החיק
 ר׳ דוידיל רודן בשביל רבינו החווה וצ״ל צרור טאכאק להריח. ובנו הרב מבלאויב שמר את
 הטנחה כבבת עינו. ובכל עת סשש בחיקו אם ישנו. ולפנים הלא הלכו החכידיט רנלי ללובלין ולנו בכמה
 אכםניות עד בואט לובלינה. ובבואו אל איוה בית־מלון 1תהי ראשית מלאכהו למשש את כל כליו ולבדוק
 אט צרור הטאבאק שמור אתו—ויהי כבואו •להתוות הק׳ אמר.לו תיכףו רית של בכוריt נודף לי ממקום

 פלוני ופלוני... והיי חושב לו את כל המקומות אשר בדק שם אם הטאבאק שטור אתו עטו:
י אשר ידעתי כי נתלים מעשה הצדיקים וכל אחד ישתוקק לרעת הקורות אותם. ע״ב הנני מספר לפניכם ז ן  י
 קוראים נכבייס הנלנוליס והסבות שעברו על כיק זקני ההיצ טויד. אברהם וציל טקריפטש עד
 שנעשה חתן בתו של ההיצ הנסתר ר' דוידיל מקריפטש. והוא: זקני הרב טוהריא ויל היי בן כפר סמוך
 לעיר םאמבור. ואביו היי םוזנ איש כשר ופשוט. ואמו היחד, אשד, נחלה ושמה נעבא ציריל. והיא נדלה
 את כל בני׳ לתורה ולייש. ובפרט את אאיו הרב טוהריא וציל אשר היי מנערותו מובשר לתורה ולתעודה.
 והחזיקה אוחו אצל מלסיים רבנימ גדולים שלמד אצל ההיק המפורסם הטניד טתיראב זציל. נט אצל
 החיק ר׳ הירש נטע וצ״ל םהוםאקאב (כמבואר בהסכמת וקני על הכדור .עולת תמידי) ויהי היום חשקת
 נפש וקני בבחרותו לבקר את פני ההיק רבנו ד׳ םנחם פענדיל טרימאנאב זציל. והתחבר יחד עט חברים
 טקשיכיט כחורי־חטר ויאחוו דרבט לריםאנאב דרך עירה קריפטש. והתפילו יחד בביהטיד של החיק ר•
 דודיל וציל. ויקרבם מאד ויכבדם בטנדנות ופטרם לשלוט. אפנם אחר מהם והוא אאיו םוהריא וציל
 לא פטר, ואמר לו ביחוד! .בחור אחד הרימותי. אתה לא תלך עמהם רק הי׳ אתי עמי בסחיצתי וכשאםע
 בקרוב להבינו הריר םענדילע אקחך נם אותך ובצוותא חדא נסע לשם' ובן הי׳; ולא עובהו עוד להתדתגן
 ממנו. והודיע לאבותיו שיבואו לשם וכרת אתם בדית חחיתון לקחת את בנם לבת בתו. ולעת וקנתו היי וי

 ההיק
 זציל מדינאנ יטא על הברית מילה והוא יקר6 אי5 שם הילד כרצונו. (כי דרך וקני הנהיק מיהרציא הי׳ לנוס לניס
 ז׳ ההיצ מקריפטש בכל שמחת ירת) וכן היי. ורנינו המהרציא נא על הברית מילה, !כשהגיע ל״ייקרא שמו
 נישראל' שהה כרגע והניס אל הכיס ואמר משה אליעור נן מורה מורט ר׳ אברהם. גס היולדת הרננית עמדה
 על מפתן ניתה שהי׳ נקיל הניהמיו והתפלאה מאד. גס ו׳ כרנ מקריפטש שמח ני כיין רניט לדעתם, נשעל
 כמסנס לסמודס פנה לנינו המהרציא זצ״ל ואמר: .נפל נרית הט יפלא נעיניך מה שנן דרכי תמיד לפני קריאי<
 גשם לסילל אנני מניס ננוס 1וס אשר על שמו נקרא מתראה אליט ננוס. 1הן היום התראס אליט נניס הרנ ד

t סשח אליעור מהוסאקאנ !פינ קלאתי שם להילל מל שמר. והדנר הפלא ופלא 
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ה ח15 מ ד ק  ה
ל םני:נוער. ונפלאות משנו יסופר כשבא אליו בנו ההיק •הניל אבריק בלאויב עם צאצאיו ד ו  ך.ד,יק ד ד
 *טר: .דבושיע האר את עיני ואביט בנכדי ופתח את עיניו כרנע ודאה אותם ואמר די!' ויברך את ז•
ד יינ תטו).  tm תתן בתו בנ׳ ברכות (טבואריט בספרי ויקונן דויד),ונפטר בשיבה טובה בשנת תקפי

 זייע ועכייא •
 טאשתו הרבנית הצדיקית הפפורפפת טרת יענטא עיה נפלאות שטענו םטנידי אטת איש טפי איש
 אודותה. הנה טנהנו של בעלה התיק ד' דוד־ל הי־ לפני תנ הפסת לקנות ענל כשר בן חיי םאיש
 גאטן בכשרות ויצוהו לשחטו עבורו. את הבשר הבשר הכין לו לשטתת יויט. והנותר עם העור נתן להטבת
 למכור לנכריט. והי׳ לו פחיק איש טורע וטביר ירא וחרד לדבר ה־ ושטו ר' צבי הירש זיל אשר לקח לו
 הטצוה הזאת להמציא להרב הק־ ענל כשר וטוב על חנ הפסח. ויהי היום והריצ חניל בא יפני ההיצ
 לפני תנ הפסת והודיע בי כבר הכין לו ענל טוב משולש אשר הוא בעצמו ראהו אצל הנכרי זה שמונת
 •טיט. וציין לעצמו פשני הענל צבעו ומראהו. ויצוהו הרב לטבות טבת והכן. וכן עשה. הרבנית הצ׳
 בדרכה נכנסה בליל ייד אתר בדיקת תסץ להכין בשר הענל ולהכשירו כדת, והנה נבהלה ונטונה לאתרי',
 ותלך לבעלה ותנד לי: ,שהריתה רית נבלה ואי אפשר לה להכין הבשר מהענל היה ויהבשירו* ויאמר
 לה בעלה. אם כן: לא תזיז מבשר הענד ההיא מאומה ולקת את הצלעיט של הענל ונשא אל התא שלפני
 ביתי ותלה אותט על יתד. ויצוח עלי־ לבל תניד למי מהנעשה. דק תלך בבוקר בעיפ לקנות בשר כשד

 ליויט. ולראות איך יפול דבר. וכן עשתה ירא ידע איש טזה:
 ןיהי בתצי הלילה ליי פטת כאשר נמר ד' צבי הירש את הפדר ופשט את בנדיו לשכיבה, פתאום שטע
 קול דופק בתלונותיו ,פתהו לי!״ בלשון נכרי. הריצ הרד טאד כי לא ירע טת זה—וילך אל התלין
 ושאל! ,סי דופק!׳ הנכרי השיבו: ,פתה נא הדלת בי דבר נתוץ לי אליך'. הריצ בקש דתטיט שיניתהו
 וילך לו כי יא הסכין באלה להנית נכרי אל ביתו בפסח. ובפרט באישון לילה, ואייה עסק יש לו עטו
 בירט ?—ויבך הנכרי ויאמר הופ נא! תמול נא ,הערשקי' הניהני לדבר עטך כי הדבר נתוץ. ויפתה לו
 הדלת יידבד אתי פתת הבית, ויספר לו. כי את הטאיו הוא מזכיר באשר היי להנכרי היה פרה אתרת
 באותה הרפת וילדה ניכ ענל ביום שלאהריו, והיי טראהו וצבעו תטה לענל הראשון. וכשבא היהודי לקחת
 הענל טעה ונתן לו הענל מפרה השני', והריצ הכיר בו כי דובר דברי אמת, ויחרד הריצ וילפת והלך תיכף
 במר נפש לרבנו הק׳ וכל עצמותיו רעדו מפתד. וכבואו יפני ההיצ נבהל ונאלם ובכה מאין הפונות.
 ושאלהו הרב מה זה יעל מה זה? ויען ויאמר איך אשא פנים ואיך ארים ראש כי הכשלתי לרכנו הקדוש ונתתי לו
 בשד תמותות ויטפר לו כל המעשה... והה״* שסע ולא ענת דבר, רק ציוהו לקתת בידו גר דולק םן השלתן
ת בקרבו והודה  וללכת אתו. אל התא (קאמער) וילך וימצא שם את בשר הענל צלעים שלמים. אז. תי ת
 לד־ הטוב שד,*ילי לההיצ מאכילת איפור כמאמרם זיל (חולין זי) השתא בהמתן של צדיקים אין הקב״ד,

 טביא תקלה ע״י צדיקיט עצטן לא כשיכ. והוא פלאי 1
 ?{תה אשא עיני לטרוט ואתהנן אל ה־ בעת ההוא לאטד: תאל וברך את ביתי היא אשתי הרבנית
 הצנועה ותפירה טרת חנה טינדיל תתי' (נקראת עיש "וקנתנו הרבנית הצדיקית אשת דבינו
 זקנינו טהרציא זציל טדינאב) אשר היא לי לעזר להנות בהודה, יהי נועם הי עלי־ ונזכה ונתי־ ונראה נתת

 דקתשה אצל כל יויה שיחיו:
י הטוב יפקוד לטוב את בתנו היקרה הרבנית הצי נוטלת תסריט טובים תכטת־לב טרת נאלדא תי־ ה  ו
 בדבר ישועה ורתטיט, ויתן לה הריון בזשקיי במהרה דידן, ונראה טטנה בית נאטן נד׳ ולתורתו
 בקרוב. עט כעלח הרב הנדול חריף ובקי בנשיק כשיט יעקב שעהנפעלד שליטיא בן שיב הרב הנ׳
 הצדיק בנשיק הויפ וכוי כשיט שטואל שיפ זציל אבריק ניעביליץ. יברכהו ד׳ וידאה תייט טוביט עט ז׳

 היא בתנו תי' ייבנה ביתו בקרוב בושק״י לנצת:
י תפנה אבינו שבשטיט יברך את בתנו היקרה הצרת הטשכלת מרת שדה כילא תי' עט כעלח כ  ז
 היקר הטופלנ בתורה ויראה ההטיד שהיי בשיט שמואל דוב ניי פינק שויכ בעיר וואהנייאב. בן
 זזדב הה׳נ התויב תויפ טרה יחיאל טיכל פינק זיל ד אבריק דאנדאםיל. יהיר שיזכו לנדל יתד את ירה

 הנתםדים שי־ לתותוטעיט בעושר ואושר וביט פלה:
 א נא השטו תופ נא המל נא עי בגנו יתידנו המופלג ותמיד ירא את ה' כשיט משה אליעזר ניי עם
 ז־ תי׳ ויוית הנתטדים שיתי', הרט ד־ הטוב את קרנו בבבוד בפרנסה טובה. ויוכו לנרי בנעימים

 את יוית שיי לתותוטעיט וכן ירבו וכיי בכטיט:
 אהרון אתרון תביב. אזכיר יטובה, כמזכרת אהבה, את נכדי יקירי היניק והכיס טובא. שיה עתה נכנם לבר
 טצוד״ כטר יחיאל טינל שיתי׳ בן בתי ה׳ טרת שרה כילא תי־ אשר הוא םטוך עיש טעודו ואנכי
 גזלטדהי תורד- אנא השט ! חזקהו ואטצהו בברייה נופא ובנהורא טעליא. וינדל בתורה ונטעשים טעית טעלה.

 לשם ולתפארת אבותיו נצת טלה. ער כי יבא שייה. בבייא :
א כפי אל כפים, לאבינו שבשמים. כתפיה לדוד 1 הושיעני ה' ותזקני ואמצני, ועוד תתייני ותקייטני, צ , י א  ו
 ותן לאל ידי ללמוד וללמד כשמחד, ובטוב לבב, ונקני כםענלי צדק ונפשי תשובב. ונחת אנחת
 יטכל צאצאי וצאצאי צאצאי. שלא תמוש התורה מפי ומפי ודעי וזרע ורעי לדור ודור. וער נצה אראה אור.
 .ויהיר שיניעו מעשי למעשה אבותי הקדושים והטהורים נשםתם בננזי מרומים. וזכיתם יכן בעדי ובעד ירח

 לעולטיט. ויהיו נא אטדי לרצון לפני שוכן רטים. ובא לציון נואל בקרב היטים. אמן כן יאמר הי!!

 ^ןריפטע עינ סאן. ג׳ יסדר ויטיא כבוד ה׳ את כי הארץ. כיי סיון• סגה•• .התודה והחיים וי (יפיק)
 דויד ארי אבדיק י*׳* והגליל.
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