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~~~
 כל עבור ד' אל דורשים תממיד ע~ינואשר מארץ אמת דברינו
 הבאים נבנדיבי

 בפנק~
 בלב ד' יברכם בעם' המתנדבים הלז

 בשנה שנה העלותם מדי ה~יים' ב~רן חיינו בית אה לכונן נכון ורוח~היר
 להעלות למוצאי~ם' חיים חוקנו לחם להטריפנו התמיד ועולת הבוקרעולת
 הפדיונות' בממ~שה שאלונו לאשר נדרשנו גם בכנפיהם' ומרפא תמידנר

 עלינו שמ~ל מה עשינו הנה לעצממותיהם' ושיקוי לשריהם' תהירפאות
 אחיהם' ישראל ~אר בתוך ברחממים עליהם ד' י~ן כן רחמים' לעוררכהוגן
 לא אמנם אם צרותיהם' ממכל ישראל את יפדה והוא עבדיו' נפש ד'~ודה
 ממן העבור פרשת בכל השנים סדר של הקבלות בממכתב ממעולםבארנו

 מכתב עתה עד אשר הקבלות סדר כי וממבוקשיה~' בשמם לדייקהפדיונות
 בשם שם' וגדול ק~ן דבר כל לפרש ממהכיל וקצר א'' נייר לוח עלחרות
 טלדקאות כל שעשינו ועד היודע הוא ד' אלקים אל אבל משאלותיה~'כל

 זה ולהיוה כברכתו' אשר איש לברך צרכיהם ממרובים רחממיםבהתעוררות
 לכל ממסודר ונודב נודר כל קבלת קטן בפנקס לציין ראשון' לעשותהחלי
 ראשונה בהשקפה פניהם עבר אל להאיר ממיוחדים' ד~ין מיוחדמקמם
 במעשה ושממותיהם הם ממפורשים ברכותיהם' לנטילה ותיכף ונדבותם'~דריהם
 אריכות הלאני עתה אך משאלותיהם' וכלהפ"נ

 הממכת~
 עוד כבדה וידי

 בעדי גדר להתגדר' הנחתי מקום זו הקד~ה ובממכתב עשיתי' כאשרומלפרש
 באריכות בפנקס עוד לרצות ~וסיף ולא שנה' בכל בפעם כפעם אצאולא

 בשם' הנקרא כל הלז בפנקס להראותם החילותי עתה כי ~ה'הממענה
 אמונת ובאמונתם ד'י ~בית ברכנו~ם ד' בשם הבא כל ובטוח נכון שיהי'בכדי
 ממעינינו נעלם לא שבודאי קורתינו' בצל באו ע"כ כי לנו' יאממינו הןחכממים
 עליהם נחון חון תחינה כל תפלה כל פיהם ממוצא כל על כי כגדול'כקטן
 הטובה ד' כיד לדרושבעתה

 עלינ~
 אתם עתה הרואות' עיניכם כאשר

 השמים' פ~ושות ידינו ממעס"ק נחדל לא ולעולם עתה' כן וכאז ד'יברוכי
 כח אממץ וצהרים' ובקר ערב ת~לה זו ממצוא עת בכל עבורםלהעתיר

 ד' תורת תהי' למען וחיים' ושלום רחמים כברכתו אשר איש ולברך~מתנים' וחז~
 נכון זרעם ומפי מפיהם התורה ספר יממוש לא עינים' ובפתח בפיהם~ממיד

 ויהי יעשו אשר בכל ויצליחו יפנו אשר בכל ישכילו השממים' ככוכבילפניהם
 שכל להוי ידוע והנה . וירושלים ציון כוננו ידיהם וממעשי עליהם ד'נועם
 הרבני ידי"נ אהובנו ע"י לידינו ה~יע הכל הלז ב~נקס ורשום~כתוב

 ממ' כ"ש צדק ופועל תממים הולך ממופלא אממון ונאממןוותיק ~ופל~
~~~~ 

 ~~~' במ'

~~~
 טרחתו' שכר נכיון מלבד פא עד גדול בדק~ק ~~~~~ו~ן ז"ל

 ופ~ולתו אמונתו מו~ודל לו~אוד' ~ד הממה קטנים הוצאות פרטיוכל
וצדק א~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

ו~ד~
 ~שפט

 ומישרי~
 : טוב מעגל כל

פה וחותמי~ כ~ב~ מסביב' להם אשר ~ל ובעד בעדם המעתיריםדברי
 הקהל~

 היו~ ~~~~~' ~קדו~ה עיר
 יום

~ 
 ~ודש כ'

~~~
 שנת

 ל~ר"~ ~~~'י~~
: 

 באמתה~פל
~ ~ ~  ~~~~~~ 

 מוה' ב~רב
~ ~ ~  

 : זלל"~ה
ולאום

~~~~~ 
 מוה"ר בלא"א

~~~~~~ 
~"~ 

 זל"הה

~''~~~~~ 
~''~~ 

 ~''~~~ ~~~י~
 ~~~''~~ ג~~~ ~~ .

~''~~ 

: 

~~~
 בנ~ אנף ~י~ד' ונוד~ נרננה' כי שפתינו צללו לקול תבאנה' ברעדה וגיל ~מחה

 א~ו וכ~~ב
 ד' ות~ל~ ונחמנ~

 עה"ק פה הנגף והחל הוי'. אשר ד' מיד ל~ריע' גדול בקולוהלל' בתודו~ ~~
 המ~ ורעים' מעט ~"א ~מן נמשך לא אמנם אם .ת"ו טברי~

 בע~ך היו
 מי~~ב~' ש~עי~

 כמה עד ~~ורים
 בחוד~ ~~

 כיקוד י~וד יקד אייר'
 א~

 ו~ת
 ~עיר אותנו ת~ום היאד'

 בתו~
 בחצר ~~ינו סגדנו זעם' יעבור עד רגע כמ~ט חבי כ"א נברח'מ~יו אנ~ כי הערים' אחת אל לנוס שלא

 מנין מערך יותר לנו א~רחד~ה
 כ~

 ת~לתו ת~יד ב~בור' להתפלל
 וכל ישראל' בית ד~ל ~יי ומצלינן מעולם' כדרכנו ואמריעי~קצירי ב~ינ~
 ועל ובטירותם' בחצרותיהם אף חרון מפני להסתיר ע~ו וכן ראו~מ~ו אש~
 הרוב על למנטו נסו וא~ר בידם'ענתה הרו~

 בעו''~
 ~דפו

 ~~יג~" אחר~~
 ר~ת נפשות אש' כ~אכולת בעם היתה היא המהלכת המכהכי

 . ואשכנזים הספרדים ממן אלו אחדים~'ממים חסרונ~
~~~~ 

 דלה דלה וגם הר~'ם' מיד ~צ.לנו אשר הסיבות וסיבת ד' ~לאות~לאי נסי~ נסי מגודל
 כפי ממאוד רב ממעות והלוואת ההסגר' בתוך צרכינו כל להספיקלנו

 בב"א' מאוד הרבה היו אשר ומריעי וקצירי ומתים לחייםההצטרכות ער~
 ~לבאר הלז ה~כתביכול ~

 אפ~
 באותו כי קצהו'

 ~ד~
 נגף ~י'

 בפקיע~
"~"~ 

 נסו אשר סבבות'נו' ~קומותובכמה
 מלאכתם נעשית ולכולם שמה' הנסי~

 וע~~ ~וערות' שמה להסגר נסו הרה שבפקיע'ן אחינו אשר אחר'ם'ע"י
 א~ר בתיהם ה~~ד מל~ד הצילו' נ~שיהם את ב~הש''י'~יד~

 על ל~' הי~
רוב

 הבתי~
 מפנ~ מבתיהם והנסים הנעדרים ~ל השמירה בהעדר שנ~ארו

 להבד'ל" וגוים ופוחזים הריקים אם כי בחוצות ני~רו ולא בהם' יושבאין
כי

 רא~ ערו~
 הלוואות בהשגת ל~כיר ד' מחסדי הגדו~ות אחת נאנספרה אמרנ~ א~ לאל~ים' עצ~ותינו רבים לזאת אשר ונ~ת~' רעה

 ה'ריעה ק~רה הזממןמצר~י וסיפוקי~
 מהכי~

אמנם א~ כי אחרים' ע"י נעשית מלאכת~ו איך
 בחוד~

 תכ~ינ~ עודנ~ לגמרי' ~ענין נשקט אייר
 עינינו

אנחנו נשממרי~ בעיר' ולבוא לצאת עוד י~ולים ~הננו עתה גם ועתה העצרת'אחר ע~ להסג~

www.daat.ac.il



~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

 ~נ
~~~~~  ~ד~סיק והקרובים ~רחוקים סביבותינו ~פני בהסגר' ~~ואנחנו

~) 
 ש~וא

 לזאת . ו~פת עכו ~פני דאשתקד השנה ~ל ס~ורים היינו ~אשר . לעירס~וך
 ~עת . ל~פר ללו ~ה א~~לו אבל . רבהההו~אה

 יא~~
 ל~ם

 עלינ~
 אוד זה הלא

 ~וד . הפאסט נח'~ת ~פני לבאר גורם הז~ן אין ~י . השריפה בין ~אש~ו~ל
 הטובה ד' ~יד היטב באר בפרטות ה~ל ~לפרש נפשינו ותק~ר רוחנוק~רה
 ללו ד' ~הרחיב ואי"ה ד'. וי~יללו .עלילו

 בהרח~
 ~יק ל~ל הדיבור נרחיב הז~ן

 יהבנו השל~נו עליו . עליון אל ע~לו עשה אשר ו~פלאותיו ד' גדולתו~דיק
 ק~רו ולא זרעו' בע~ה וגו'י השלה א~ול האות לנו וזה נפשינו'~דאבון
 טוב ~י לב וטוב ש~חים אך ~ננו ~זולי' יהי~ חיי דיהיב ו~אן בעו"ה'~לל

 לעולם ~יד'
 חסד~

 : יראיו על עולם ועד ~עולם ד' וחסד

~~~~
 אבל הטוב' שלו~ם דעת ל~ן רק החתום לרבות הספר עם א~רתי
 ~יו שלא עה"ח' באו לא ע~לו מבלי רבים הפא~ט לחי~ת~פני

 ארם ושבדרך ~"א ו~~"ו שבפקיעין אחינו גם ו~ה פרק' באותו ה~ו~ן~ן
 ~חתומים ש~ל לדעת וזאת~ובה'

 פ~
 הנשים עם את~ו הם של~ים

 הן נז~ירם' קרו~יהם לפני ~ו~את ובשורה עה"ח באו לאואשר ו~ט~
~~~ 

 אשת
~הר"ר

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~ו"ה אשת חיים' ו~תו

 ר' . חיים ביתוונפשות ~~~~~~~ ~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~ 

 ~ל עם
 נפ~~

 . חיים בתו
 ~ש"ק הצדיק החסיד הרב~~~

~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~ולם וב~ו נ"י

 ~ו"ה ~רב אשת .חיים
~~~~~ 

~~~~~~~~~ 

 בן . חיים ביתו נפשות וכל
 ~ו"ה הישיש ~רב~י שלובת

~~~~~ 
 ~ו"ה אשת חיים. ~~~~~~~~~

 גם חיים' ובלו הגדול ארקע~~~ן
 ב~דינ~

 ר' . ל~ודיע רוסיא
~~~~~ 

~~~~~~~
 ' וקיים חי ביתו נפשות ~ל עם

~~~~ 

 וידידי ידידי אהו'
 ~אותות ל~ל בארץ ותהלתו ד' שם ~~ון לספר נפשי ח~קה ~אוד ~הנפשי

 היד ב~ל ~יו אשר לסים נסיוה~ופתים
 ~חזק~

 הגדול ~~אורע ו~ל
 ~פאסט' נחי~ות מפני אבל בש~ח~' וישישו ד' ~דקת דעת ל~ן עלינו'עבר אש~

 ~~~~ ~~~ אהו' הלא~ן גזבר ד' ~ידיד אבקש אותה שאלתי אחתלזאת
~~~

 להעתיק
 ~~~ת~

 ה~ש"ט לנכדי ובפרט ה~דיקים' אה"נ ל~ל ולשלוח
 לפשלו ותגל בד' נשיש שוש ~שוש' אתנו שישישו ~פשם' קשורה נפשיאשר

 יה' קראנו ה~~ר ~ן ~רה' פעמים תקום לא היום' ~ל אל ~סדבאלקים'
 ד' לי~~ות ~~נו וב~פייתינו ינח~~ו' ה~ה ו~שעלתו שבטו יה' ב~רחבועלנו
 ות~נ~ ~יון' שיבת את ד' נראה בעין עין~הרף

 ~ש~י ל~ען יהודה בלות
 י~~חנ~ ~ן עליתלו ~י~ותד'י

 לב' ישרי ~ל והרלילו ~יקים וגילו בדי ש~חו
 : שלום שלום לד' ה~יחלים ~ל לבב~ם ויא~ץחזקו

 ו~''~~~ ~~~ ~~''~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
. 

 ו~~''~ ~''~ ~~~~~~~ ~~~~"~ ~~~~~~~ו~
 וי~~~~~~י~ו~

'~~ 

~~~~ 
 . ~~~י~

''
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~י'
~~~ 
. 

 ~~~~~~~.י
~אום
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~~~~ י~~

 ~~~~~~~~ו~
'~~ 

 ~י~י''י ~~~ ~~~ ~ו~י~~

 ~~''~~ו~~
'~~ 

 ו~~''~~ ~~~
. 

~~~~~~~ 
'~~ ~~ 

~~'~ 
 י ~~~ן

 ~~''~ ו''~ ~~~~~ ~~~''~~~ ~י~~י~~
 י

''~~~~~''~~~ 
 ~''~~ ו''~ ~~~ ~~

~''~ 

. 
 ו~''~~ ו~''~ ~~~~~ ~~~''~~~ ~~~~~~

 י
 ~~~ ~~~~~~~י

'~~ 
 . ~~~~~י~~~~ ~~ו~י~~~ ~~י~ו~

''
~~~~

 ~''י ~~י~ ~~''~ ~~~''~
~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~ייו
~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~''~~ 
 : ~י~י'

~~~
 נמ~או ~אן ע~מם יד ~חתימת ~שמותם נקבו אשר האנשים
 אחינו מל~ד החתום' על באו לא והשאר פרק' באותו היוו~אן
 שלום צובה' ארם דרך רחוקה ~דרך אמ ב~"א' ת"ו ובצ~ת~בפקיעין

 : חיים אלקים ד' אמר ולקרוב לרחוקשלום
 ר~ומםדברי

~ ~ ~  ~~~~~~ 
 : הנ"ל

 ~~~~י~~~ ~~''וי ~~~~~ג ~~~~~~
'~ 

 ~ו~~~~ ~~~~ ו~~~ ~~~~
~''~~

~~~~ 
 ~~ו~
: 

~'~~
 יו~ ~יו~ י

 ~ו ~'
~~~ 

 ~~'~. ~~"~ו~ו
 י ~ו"~~~ ~~~י~ ~~~~

~~~~~
 ויעק~ אלקים' מלאכי בו ויפגעו לדרכו הלך

 וישר תם איש
 ה~~ מרע' וסר אלקיםירא

 וידיד וידי"נ ד' ידיד אהובי
 יר"ש וביראה בתורה מופלג הרבני ה"ה לבי ישדי ישראל כלנפש

 מו"ה כ"שממרבים
~~~~ 

 : תו~ב אה"ק של ואמרכל גזבר נ"יו

~~~~~
 את ד' צוה ו~שם הוא' קודש אדממת עליו עומד אני אשר

 הגוף ממן רחוק הלב' אל וקרוב העין ממן הסמוי בדברהברכה
 ~~ן בר~ת ו~ר~תי בנפ~'ו~רוב

 יר~ יבור~ ~דיו~
 ~~וני ~רי~י ב~יי ד'

 : משיחא ביאת עד סמ~א ובנירוויחי

~

 פרץ אין מחריד' ואין ושאנן שקט יעקב ושב ~באות' יה לו בחר
 ישמור ~יקים רגלי אמונה' רגל המר~בה ר~ל שבא"יהקדושים ר~ותינ~ האב~ בחיר יעקב ברח~~תינו' צ~ה ~אין יוצ~תואין

 ליראי~ ד' יסוד ו~סדםולסעדם' לתומ~~
 מי אה"ק' יו~ב ד' עם ~ל ישק פיו ועל

יתנ~
 לי אח

 א~ק~ אמצא~
 עיר פה לפה ממפה נשיקה

 : השעה אתידחוק ~~ יש~~ ללו' ~
 שבאה"ק' ~רבותינו ודבוקה קשורה באה"ק נ~שו הנה ולב~י' ידי"נ~~~~~

י
 בעיניך יעקב אתה ~טן אם ונש~ה' ~פיצה בד~יקה

 רא~
 ש~י

ישראנ
 את~

 טו~ ~ ידידי איזי לי יאממין ד'י ברוך עתה
 הנה כי בחיים' חלקו
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  

 עווודגו~ו
 ~חו~

 הולך הכל כי עיק~א' בתר נופא שדי לפנים נו~ה ונופו
 גופינו עווודים ~כ~ונו ואנו הא~יתי' האדם היא והמחשבה החושב'א~ר

ב~לי~
 ונו~ינו

 לו~י~
 לישר לנו ~~בודה ו~כבד ממשלנו' גדול שלו ל~ו~'

 הכל ואת דרכנו' ד' נוכח ותהי ישר' ~אדם את לעשמת שבלבבינו~~י~ות
 ~יחידים וכל שבאה"ק ~בותינו ידי להחזיק לד' לעשות עת בעתו' י~העשה

ממק~נ~
 ~דיקי~ כול~ ~ גדול~' ועד

 ~ג~ ~אה"ק' שממו ו~ו~בי ד' יראי
 כי

 הוא כדי ~חד' כל על לב ~ברון ~דבר עליוק~ה
 הבור~

 עבור לסבול ית'
 ~~קידי~י ~~~~~ . ב~ה"ק להתקיים שיוכלו והמסולא'ם היקרים ~ניו וושא~מנו

 ואממ~
 י~ה א~ר ובכל ה~יל' גבור ~~ך וד'

 וי~כהו ויש~יל' י~לי~
 בנפש נפש עווהם והתקשרותו עמוו רבותינו של התק~בות לבו שירגישה~"י
 ית' רצונו לעשות תמיד א"ע ויחזק בלב~ הדבר יתיישן שאל והעיקר~מש'
ל~בוד

 ~בו~~
 הנותן ית' והוא ~ו~' וביתר ~את ביתר ~דרכו ת~ה ~~ודה ~ו

 דידי' עלי' ווו~ל כהיום וה:ה ירבה' ~צווה אונים ולאין כחליעף
 עד שיתחייב ראשי חיי כי שאת' ביתר שי' ווענדיל וונחם ווו"ה אד~וירעבור להתא~

סו~
 מופלג הרבני וווכיז יספר כאשר מיותר' אדוווים מאות ~שה ערך השנה

 ~~~ ווו"הב~ויר
~~~~ ~''~~~ 

 להמציאו דברנו אשר הדרכים והנה . נ"י
 וו' הגאון לה~ב ~תבתי ו~בר לג~ור' יראה משם~ר

~~~~~~ 
 ן~~~

 . נ''י
 יספר כא~ר אצים הנושים כי נ~יו' לשלם לכסף מוצא מאין עוד ישמאם
 .~וכ"ז

~~ 
 מ"ור ה~ב בן עבור לבקש באתי

 ה''~
 ותיק בת"וי מוופלג הרבני

 מו''ה כבודוח~יד
~~~ 

 כי לי יאוו'ן ~י ולס~כו' לסעדו ולסייעו לעזרו נ"י
 כי מורובות שלו והוצאות בדח~ות' ממתנהנים ~רבבבית

 חפ~
 ולבו ~וא ח~ד

 ורווחא העבדות מובלבל וצימצום ידו' קפיצת על ממש דגופא וצעראפתוח'
 בעיניו קשה נ''י ה~און ואדמו''ו דלבא' חדוותא בעי ואורייתאלשמעתא

 ש~וא דבר על ~"א ודרכיו ~'ניו כיווותרית' הוצא~
 נוג~

 ד'' ולעבודת ישראל ל~לל
 אוו~ זהו ד'י ל~~ודת הוו~~רךולדבר

 ע"ז דע~ו יתן א~ו' ל~ן וצלמל' ברור
 וווהאיך

 יל~מ הוא' ח~אין דחיל ~בא ~ב~א ~י הדב~' י~~~
 ח~

 ד'' בד~~י
וגם

 מ~תי~~
 כות~י על

 אנ''~
 ~אינם מוודי~~~ם

 ~ור~'~
 בן בשל'ם אפ''

 רוש~' י~שו ~דברי ומווב~ח~י ה~ב' ~בוד ל~' וא'נה לח~פה ז~ת ות~יהרב'
 ה'חידים ~ל עבור~ם

 ה~ופנגי~
 כממביאר' יתאווץ

 ו~~~~
 ~ו~לג ה~בנ' עבור

 ~~~' ''ה וו כבוד לו יאמר קדוש וחסיד וותיקבתוי"ר

~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~א~ר
 ~~~ ווו"ה הוותיק ב~וייר מופלג ה~בני עבור גם ~ב"פ' כ''ת עםדברתי

 אדווו"~ ~צמן ~י נ"יי ~~~~~~~~~
 הקדוש' וופיו ש~עתי ~~~ר ב~ז~תו

 מעכ"ת רצון נגד יהיו של~ם אג~ות ~יזה אם גם ויחיד' יחיד כל עבורוכן
 כללו ז~ות' לכף וידונם וכו'. מועביר העניות ~י מעכ"ת ימחול ב~חל~'כאשר
 ומעכ"ת דבר'של

 הו~
 : בעזה"ש יהבם מושליכים ועליו שלהם' ו~~רון אב

~~~~
 נ"י מענדיל מונחם ~ו"ה אד~ו"ר מרווומוות הדיבור לה~~יב ~ציתי
 חכ~ות ידבר ופ'ו המוכ"ז' עמו~ם הנה כי ~אחו~י' וחזרתי'ש~י'י

והגות
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~מה הרפתק~ות בגודל ל~בכם' ויחי דרשוהו יספר' תבונות לבווהגות
 שלב~

~
 לכל מתנשא ה~רי'

 לרא~
 לתבונת~ סוף ו~ין חקר אין עד

 ~לה
 לדבר הפה ילא~ ושבת' שבת בכלומסתורין רזי~

 וה~
 כי מבין באין גם לחשוב'

 על ומדבר עתיקי~'הדברים
 ~י צומח והדומם העצי~

 ומדב~
 ומר~ה

 ונקודין' אתוון מכל לעילא לעילא עד ה~שט אחר ה~שט ו~פשי~ן דבר'לכל ~ני~
עד

~''~ 
 כ"י' ב''ה

 ול~
 כי לכתוב עוד ~וכל

 ל~
 מה ~~רינו נבונ~י'

חלקנו ~~
 ומ~

 דאילנא בגופא וקשרנו זכנו שהבוי"ת גורלנו נעים
 ע~

 וד~לי החיים
 ~~ג~

 מו"ה ה"ר חביבנו ידידנו ~ה~נו יהי'
 את יש אם והנה דבר' ד' פי כי ודעו ור~ו שאלו כוחו' כ~ייספר ~~~~ ~~~~~ ~~~~~

לע~ות נפש~
 ג~

 חסד ~~ה ~ת עמי
 ~נ~

 יחנ~י
 להתקי~

 ~רד לבל ב~רץ
 להם די לטובתם' אם כי דורש אני כי שווים' והלאו וההן וד"ל'עוד

 : סגולה וי~ידי רבותינו עם~עו~ים מ~
 והשלום' החיים בשורת ממנו לשמוע המצ~ה בלו"נ הדוש"ת ~~"נהכ"ד

 : בינינו מצוי ~דיבור ויהי' וממני' ע~ו ~רי ימנעו~ל

~~~~
~~~~ 

 במוה"רר
~~~ 

~~~~ 

 : שד"ר הכהן

~~~~~'~ 

'~~ 
~"~~~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~

 הרבני~ ידידי ורעי א~י לאהובי וח~ם
 המו~לגים

 דמדינת אמת אנשי ותמיומים וותיקיםושלמים יראי~
 עליה~ ד' נועם ויהי שבא"יי אדמו"ר בעפרהמתאבקים רוסי~

 ד' יראה.
 : כיר"א ישקם עדניו ונחל ביתו דשן וירוויון י~יועלי~ם

~~~~
 י~ועה לנו עוז עיר לפה ול~לום ל~יים באתי לאל

 שלו~תובב"א' ~רי~ עה"~
 ה~ל

 על כל"ח ~וב כי לד' והודו ואורה' שלו~
סיום

 מצו~
 לכם יש ומה כמותכם' זכו שלא לממה זכיתםאשר לב' י~רי כל והרנינו וגילו בד' שמחו וידידי אחי ~~~~~ . זו

 לזעו~
 מי עוד

 ל~
 יאמינו פה'

 ו~מת בגוים' ת~יו ובצלו עליכם כנפיו יפרוש הקדוש' מפיו שומעתי~~שר לבבי' אנשי אתכם וקורא במתניו' כאזור ~אדמו"ר ודבוקים ~תם קשמרים כילי

מאר~
 ק~ורים אתם נמצא ~בוי"ת' והוא בו קשורים אתם ~קף' משמים וצדק
 אליכם בא ודברו מעמל~' אבותינו ואבות אבותינו ~~כו ~לא ומקוםבבוי"ת'
 והנה . לבכם לעמקי יורד המא כי חייכם' ימי כל גם לעבוד בו תוכלואשר
 יכולים וא~נו ומחופתו נכווה כי ~לך בהיכלי לעמוד כח בנו איןואנחנו בלשמתכם' ואתם ~גופנו אליו קדובים ואנחנו משלנו' יותר שלכם מדהמורובה

להב~
 לית ימצאנו' מי ~מוק פלאי' על פלאי ומראות נבהלנו כי ממנו' דבר

 ~י~תו נש' ברדין
 מוטל~

 תלמידיו קרוים איננו הגדולה' האש תשרפלו פן עלינו
 דאורייתא' תמכי אתם אבל פה' עמו לעשות לנו יש ומה עבדיו'כ"א

 בו אתכם קשרית"ש הבור~
 כגי~

 לכתוב א"ע שיצמלם עד ממש' בנשמה
 ~~~ ~ליכ~
המקבלים
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  

 ואינו בם' שולטות ידינו שאין ד~רים ממנו נשמע כי בצע ומההמקבלים'
 ומי כז~ת ראה מי שיהי' איך יהי' ואשרינו' אשריכם לעצמו' אם כימדבר
 די ובאמת באמת' תורתו עמקי ולהשיג להבין שנוכל עלינו ממרום רוחיערה וא~ המושיח' בימות חדא בצוותא עמוו להיות ואנחנו אתם ממו~טחיםשמע'
 ית' השם ישרה ~ה ידי שעל אנחנו ומובטחים נפשנו' בעילי נ~ינו כיובעזה"י והפחיתותי השפלות ממעלות ואתם אנחנו קבלנו וזאת בעזה"י' והותרלנו

 : אממן בימינו במהרה בתוכנושכינהו

~~~~
 ~~~ מוו"ה ויראה בתורה ומופלג הממופלא הרבני עמ~ם עתה

 לדבר יכול הפה אין כי גם ~וש' ממעלת אליכם המדבר בפהנ"י ~~~~
 מים אותו וקראו דרשו מנהו' שמן אזנם תקח ומהותו' איכותו לחשובוהלב

 עמי לעשות נפשכם את יש אם ועתה . ושלום ידלנה תבונות אישעמוקים
 ולטמבת לטובתם ממוכן הכי בלאו ואנכי עשו' הקדושה בארן ליישובי ועוזח~ד

 : לטובה שי' אדומו"ר לפני להזכירם ישראלכלל
 : חפיצה ונפש מלב תמיד שלום הדורש כנפשם אשר ריעהכ"ד

~~~~
~~~~ 

 ~~~ במ'
~~~~ 

 : העבר שד"ר הכהן

 ~~~ ~~ו~~~''~
'~ '~ 

~~~~~ 
 ~~~ו

~~''~~ 
~''~~ 

' 

~~~''~ 
 ~ו''~~ ~~~~~

. 

~~~~
 כנפשי ידידי א~בי ה"ה תמימוים' עם ומתממם תם ~ש
 גזבר הוותיק וירא~ בתורה המו~לג הרבני ה"הולבבי'

 ממו"ה כבודהנאממן
 י~~~

 : נ"י

~~~~~
 חביבי רב ושלום אלינו' ו~לווים בתינו אנשי ושלום~לומנו

 מו"הררהמפורסם
~~~~~ 

~~~~ 
 חפצי וישממחו וירונו נ"יי

 ~נו ו~י' רחמויו' כלו ולא תמוו לא כי ד' חסדי עלצדקי'
 למחס~

 ביום ולמס~ור
 הפסח אחר עד הפורים מימי עה"ק פה חמתו כאש בערה אשר אפוחרון
 מ~נו אחד יצא ולא בעדינו גדר המרובים וח~דיו ברחמי ית' והוא כבד'דבר

 ח~די והנה ~ביעות, עד מופורים וממסוגרים סגורים והיינו ה~וצה' ביתומפתח
 ממקש~ים חברים אלי נ~~פו אשר ונשא' נכון בית לי בנה אשר א~כירד'

 והתפללנו הממרו~ה' את החזיק הממועט מהכיל' הוא ק~ן ~י גם בחצרי'לקולי
 ~יבת ה'' א~ר הוא ד' ד~ר כי בעיני וראיתי וצהרים' ובקר ערבבמנין

 הנס פרטי נ~אר שנית ידי אוסיף אי'יה והנה הצלתינוי ל~יבתבהבנותו הבי~
 ~רובות' וחו~ות כ~ף בגרעון נידוננו כי גם לבם' ושמח ו~אה ני~א'לפר~ומי

 ~~ בממקח' ש~ה כ~ול ודבר דבר כל הי' הה~גר ביממי~י
 הזאת השנה ~י

 בעו"ה קצרו ולא ~~עו גם כי סופה' ועד ממתחלתה רשות בשתי נידונהבעו"ה
 : ג~מוים העדרמוחמת

~~~~ 
 הנאממן לבבו את ידע~י יד'די אהובי

בהודעה וכוונ~ עושים' בכוחם ממ~~ר יותר כי רוסיא' שבממדינת שלומנו אנשיכל ולב~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

 יו
~~~~~  כי לעזר~ם' ~יעמדו ככ~וב מאוד דלו כי ויחיד יחיד כל לומען זא~בהודעה

 שלומם על מובטחני לעד' יחיו כה וקייממים חיים הם לכם הידועיםבעז"ה
 ~ו"ה אהובנו יבוא ממ~י הומל~ה על עו~דים אנחנו וע~ה ~יומים' כלוטובתם

~~~~~~~~~~ 
 היטב' באר ~~ורש הלורך די בכ~בים נודיע ואז נ"יי הכהן

 הומופלא הרבני המוכ''ז ביד הזה המכ~ב י~עכב כמה ידע~י לא כיוממחומ~
מו"ה

~~~~~ 
 : אי~ש שאכ~וב אחרים מכ~בים ~ל וסומכ~י הארכתי' לא נ"י

 הומע~ירדברי
 באמ~הש~ל

~~~~ ~~~~~~ 
 ~ו"ה בהרב

~ ~ ~  

 : זלל"הה
 : בש~ומו פורסים בני ובניבני

 ~~~~~ ~~ ~נ~~~ ~~~~~~ג~~
'~~ 

 ו~~~~
. 

 נ~''~~ ~~~~יינ~ י~~~ ~~~''~~ ~י~~~~~
: 

~''~~~~~'~~ 
~~~~~ ~'~~~~~ 

. ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~' ~''~~ 

: 

~~~~
 ל~שוע~

 שלום ודובר טוב דורש ד' א~ר הארן גזברי לדיקים
 המופלג הרבני האלף ~ר אוי~יהו וידי"נ ד' י~ד אהובנוכבוד

 חכמה היא ד' ירא~ מלא אלקיםפלג
 ודע~

 אלקים
 חיי~

 ~ו"ה כש"ק

~~~~~~~ 
 ~דר~י אליו כ~פשי חביבי דבשי עם יערי וכבוד נ"י.

 ב~ורה וומופלג ~ו~לא הרבני כבוד נ~ים וממה טוב ~ה וחייםשלום
 ומו"ה כ"ש הוו~יקויראה

~~~~ 
~~~~~~~~ 

 : נ"י

~"~~
 אל ישחר בקרבם רוחי חיי בהן ולכל ב~יהם' וברוכים הם ברוכים
 כח להם הנותן הואאל

 או~ו יברך ד' שם ו~ורא חיל' לעשו~
 ושלום בע"ה שלומי ~רב בע"ה' בשורה ל~~ם אשירה עולם ד' חסדיבשלום'
 וסיע~ שלום' הכל הנעיומים בנינו וכל נעים' אף בי~הבי~י

 כל ומרחמינו
 בכמה המבואר ככל ה'ום' כולם חיים שלום' ד' וב~וכם קדושים כולםהעדה

~גרו~
 מומכ~ ד' הלילנו אשר א~רי ~ע"ה' לבשרם לשלוח שקדומנו

 ~~דינה
 וור ~ר ב~"ה ועתה ד'' ומיד הוי'אשר

 ~~ו~
 בכל נשאר ולא פרק' ומאותו

האר~
 הומוזכרים אחינו וכל

 כול~ הראשונו~ באגרו~
 ומהם ויש ושלום' חיים

 . ו~לום בחיים כולם בודאי ה~וזכרים עכ"פ מלהזכירם' שכחנוא~ר
~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~ך~~~
 ~ך'~~

~~~~~~~~~~ 
 ~ו''ה הוותיק ה~ו~לא הרבני עם נ"י הכהן

~~~~ 
 קל~לער

 שלם הביאו להם א~ר וכל ובממון' בגו~ם שלוםנ''י
 בשש~

 טב~' לחודש
 אנ"ש כל ושלום בי~ם ו~לום שלו~ם רב על ב~רבנו ל~נו ותרב רוחנו'ו~חי
 חיים אלקים בד' הדבקים אור ~אורי הצדיקים וגדולי יראיו אל ו~יני ל~י'אנ~י
 ולגודל ל~ולם' ד' י~ן כהכולם'

 היי~י בשור~ם ~שוק~
 נח~

 שורו~יים לכ~וב
 הפאסט ~ל תוומ"יאלו

 לשממ~
 כל פרט דרך הנה כי ~לל' דרך ל~בם

 ממכ~בינו וכניממוסכראוי האגרו~
 ומ~ול~

 אי~ור י~תעף
 ש'לוח~

 ~פני ש~א בהאי
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  ב~זה"ש כי לבבם' ירך אל ו~תה הנז"ל. פרק אותו ~ד לבוא~תמה~הם 

 כידו~ דא~שר' מה שתא בהאי המ~ות שילוח ויקדימו שלום'הכל
 להם

 מק' להכוללות שנשל~ו המ~ות כדין' וה~יקר והרפתקאות' הוצאותמגודל

~~~~
 מו"ה הנגיד של וו~ק~יל ~ל

~~~~~~~~~~ 
 גיביינא' לידי באו לא

כידו~
 לק~ט הגי~ה שלא שלו מה~פינה

~~~ 
 הוא מז~ר לכן ~שר .

 שתא בהאילכוללות שהגי~
 כידו~
 דאפשר מה הרבה להשתדל למ~"ש יראו לזאת .

 ימהרו בוואלין ~זה המכתב קריאת וא~רי . לשלחו ולמהר ~גבוילמהר
 שלום מביאת לרצות לנו יש ונפלאות נ~ים הרבה והנה . רייסיןלמדינת לשלו~

~ו"ה
~~~~~ ~~~~~ 

 ראה מלבד . נאריך המכתבי' בפרטי ואי"ה . ומאתנו
 יתבשרו גם . ושלום בחיים כולם ~ראשונות באגרות המוזכרים דמלתא. כללאזה

 אמרי צדק ל~יהם והלך שלום ~תה . לטובה זה בחודש שהיו ברכהמגשמי
~

 . ~לומם זה והיה ' ברכתם אל ו~ינינו . תפלתם יגיד
 באמת~שפל

~~~~ ~~~~~~ 
 מו"ה בהרב

~ ~ ~  
 זלל''הה.

~אום
~~~~~ 

 ווו"ה לאא''מ בן

~~~~~~~ 
 . זצל"להה כ"ץ

~''~~
. 

 יו~ ~'ו~
'~ 

 ~'י~ ~''~
 ~~~''ו ~'

~''~~ ~''~~ 
 ~ו''~~~ ~~~י~

. 
~~~~~~~~ ~~~~ 

 ישר~ל. לחוקקי לבי ~ל כחותם ~חותומת למ' .

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ ~~ך~~.

 ירא'ו. אל ו~ינו ~ליון וידידי המה חמודות . חמדה כלי וכל כ~ף במ~כיותזהב
 ומצות התורה. את יודעי' ולבינ'ם חכמים כולם לבבי. ומ~י ידידיאהובי

 מו~לגי ורבננו ~ורננו ונדיבי נ~ידי רוזני ~ופי ר~שי . טהורה ד' וירא~ ברה'ד'
 מדינות דכל מ~שה ואנשי הוותיקין . ויראה~תורה

 רו~י~
 שלהם ו~ממיכות

 . י~"אפולניא

~ ~ ' ' ~ ~

 החביבים ~וז כנפשי ידידי
 ביש~~
 להם נוד~ת ית'רה חיבה ומרוב .

~~'~
~~~~ 

~~~~~ 
 ~ך~

~~'~~ 

~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 שמים וברכות ח~ם שנות ל~ם ו'ו~יפו . ימוים וה~ריכו להם יי~ב למ~ן .הטובה ~~~~ ~~
 ומ~פרי' אחרון לדור ובניהם . ~לה די ואין באר די אין ~וו~ל~. רק והיו .ממ~ל

 . ושלום ~יים ו~וצר עולם אור . מאירי' בהשמים וככוכבי'כ~פירים.

~~~~
התורה

 לפתו~
 ~~ז''ה. אהלי שלום כי ויד~תם תחלה. בשלום

 ותהל~
ל~

 נצח . אמת זרע כולם . שי' וחתני ולנכדי ולליני לי שלום
 שלו~. ב~ז''ה במחיצ~י ~מי ~תי הנמצא וכל ביתי וורבית וכל נ~יממת.בי~ינם

~~~
 וכתב פה ישנו אשר מרחממינו ~י~ת ~חינו שלום רב ק~ל צדק בשרתי

 מ~יד~י~
 . שלום ד' ~מר הוא רחוקה ובדרך פה ~יגנו ואשר

~~~ 
 היום

 המופלא ידידנו ה"ה מפולניא' שלוחנו ביאת שלום את לבשר הוא'בשורה

 ~~~~~ ~~~~~מו"~
 נ"י הכהן

 בח~
 הכ~ף' פרשת בכל שלם ב~זה"י' טבת

~~פי~~
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ממסרם אשר במשקלם'~ספיהם
 יפ~

 א~ץ לאמן ה~ובה וידידנו ידידם יפה
 הותיק בת"וימופלא

 ~~~~~~~~ ~~~ מ~~
 ככל נ"י'

 נד~
 יחיד

 במכתב כמ~אר לידינו ה~יע לכל כא~ר הכל וראוי' תוספת וכלליפרטי ורבי~
 עזרם' מגן בד' נו~ע עם כמוכם מי ישראל א~ריכםהקבלות'

 גדו~
 ומהולל

 הר אלקים בערימאוד
 קד~וי

 לכף העולם וכל עצמכם להכריע זכיתם יפה
 לקראתם עורה .תכוננו' בצדקהזכות'

 ברכ~
 ד' בית תר ונכון די' בלי עד

 נ~חים ה~מים ארובות להם' רב ידם את פתוח כי אדמתם' עללישראל
לטוב

 לה~
 וה~יבה הימי~' כל

 בר~

 ולדק~ וי~ראל' ליון את
 להם תהי'

 וסגור בעזרתם קומה וצנה' מגן החזק התורה' דברי כל את לע~ות י~מרוכי
 ~ך רודפם'לקראת

 טו~
 ירדפם וחסד

 הטבתם מאוד ומה ~לוםי יעבו~
 העבור ~ר~ת כל על לחיותינו לאלקים' עוז ויתר ~את ביתר ~תא'דתאי חסדכ~

עלינ~
 הלט~ות ~ודל

 הכ~ו~' ~ת~ ~מבוא~
~~ 

 אספרה אמ~תי אם
 צעקת בגודל ופחד איומתה גודל מח~בות רעיון יכילו לא תדברים כל~נה ~מ~

~ול~
 הג~ אימ~' וב~דרי~ א~זתנו' ורעדה ~יל ב~ווקי~' סיבב~ א~ר

 כי
 יסובבנ~ ד'חסד

 מחיצתי קלטתם א~ר כל בהיכלי ורענן בביתי היו ~ליו
 אתנ~ ד' כי הגדול ב~סדוידעתי

 כי ל~ני~~' כ~דתי ולא א~~ת'' תיראו אל
 בי נשאר לא ~הסגר י~י וכל בי' יראו יביטו המה עצמותי' כל ~בר ד'פחד

~ו~
 על ~ר~~נות מגודל ~ח'י קצתי ~ליל~ ממש המו~' לעצור ואפס כ~'
 כל ממחי~י' ~וןמחשבת

 רא~
 עמדתי לא ע~ה ועד מאז דוי' לבב וכל לחלי

 : וי~ייני י~ליווני ד' בוריי'על
 מעולם בא~~' כנפשי א~ר אהובי תמ~"ז אתכם הלא נפ~י ידידי~~~~~

ועד
 ~מדתי~ עת~

 פיו מ~רי ל~~~' וותוק י~י ו~ריו
 ~~' ממו"ה הותיק ~"ויר ~ופלא הרבניידי"נ ה''~ י~בעו~

~~'~ 
 ראה הוא נ"י' סג"ל

וי~~רה
 א~~

 הס~עפות ויתר יגיד' ראה א~ר את קיצה'
 ~ור~

 ראש ~ורה
 רבים כי לפורטם אין ~נה' באותה נלוו א~ר הלוו"ים צערי ומצער הלאה~נה
 בק~בנו מסך ד' אדירנו אדיר א~ כיה~'

 רו~
 ואמין ~זק

 לבנ~
 ע~ינו ב''ה

 ~תתפרד אגור ~ויב כעס לולא כי ויאדיר' ת~ה להגדיל ליה ואנוליה
 ת~לתי הסיר לא א~ר ב''ה ~רידי ~ין ~"ו ~~לה תורה וביטולה~בילה
 ~ובטחלי עוז' מגודל שבח ויגדל בנו' ד' ח~ן כי ידעתי באת מאתי'ו~סדו
בד'

 ~גיל~
 ו~לל ב~ו~ת בי~ועתו' ו~~מחה בו

 ו~מ~~
 וטוב

 לב~
 כל מרוב

 אלקינו ד' בהראלו שמחנו כן עניתנו כימות והנה ואמת' חסד ד'~רחות
 ציוניבנחמות

 מכתבי~
 ~כת~ים ~מה וא~ר ~ל~י~' אגרות הגיעונו אשר

 אהלם ו~לום ~לומותם מרב הפנקסתוך
 אי~

 והגדלתי הרביתי כדרכיו' איש
 : מועד כיוםהשמ~ה

~~~
 כבחון ~חנתים הכסף' כצרוף וצר~ים בממכתביהם' קריתי הרבה
 לבי את ונתתי ~~ו' א~ר ~פצם כל דעת למען הז~ב'את

 ימלא ד'י את לדרוש עליהם ול~י עיני הסבותי ממונים' עשרת ב~תביםולתור לדרו~
להם
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ענין שהוא די' בלי עד ברכה להם להריק מחסורם' די משאלותם כללהם ~~~~~~~ י~~
 כל איך אשתקד' לכם פירשתי כאשר רוחני' חיות המשכת ומשורש~ברכה

~ל~
 ענין וז~ו התחל~' ~שו~ש רוחני חיות ~משכות דרך הן לה"ק

 מ~
 די'

 אותיות שהם יותר' מחזיק ואינו וגדוש מלא כבר ש~כלי כ''כ מצוי'ש~ברכה
 ~ע"ד חיות ח~ה יו"ד שהיא הברכה נגד בדלו"ת היא שהכלי יו"ד'דל"ת
 בעלי'. תחי' החכמה י"ב) ז' ~קהלתהפסוק

 ה~סדר~

 (תלים שכתוב כמו
 לכם והריקותי י') ג' ~מלאכי הפ' ~' ~הו ~ית ~כמה כולם ~ד)ק"ד
 כמדתם' די לומר אותה המגבלים ~כלים ~ן ברכה להריק כומו גו'יברכה
 עד וז~ו גבול' בלי הגשומיות בהתפשטות מכלי ומורקת תהי' הבדכהאבל
 לישראל ברכה ~חזיק כלי הקב"ה מ~א לא עוק~ין) (סוף וארז"ל די'בלי
 הקב"ה של שומו השלוםאלא

 שמים שם שהוא ~לי עם החיות גמור' אחד~
 כי גבול' בלי הוא אחדות וכשהואכידוע'

 האחד~
 אפשר ועד"ז סוף' ~ן

 חז"ל מאמרל~רש
 ~ש~

 ומלומר שפתותיכם שיבלו די בלי עד ש~יר~ו ב') ~ב
 ב~קדים אבל כלל' ~שפתים ממו~א די מלת אין הלא ממק~ם ש~מפרשיםדי'

 ארז"ל . ~י' לשון וגו' לך יתן מה ג') ק"כ (תלים פ~ק על חז"למאמר
 השניים שהם ו~ר ע~ם של חוומות שתי מוקפת שהלשון ~) ~'ו~עירכין

 תתפשט הגבול ובהסיר הלשון' את מגבילות הן שהחומות נמ~אוהשפתים'

~ל~
 ברכה לכם והריקותי אומר כשה~א לכן הפנימ~' מו~אים וכל הל~ון

 שיבלו ~ז"ל ~רשו די' ובלי גבול בלי הכלים ומן בהרקה הברכה~תהי'
 פ"ד) פ' (~ר א~"ל ~הו די' מל~ר הפנימים המו~אים יגבילו ולא~פתותיהם

 מ~רים ובלי גבול בלי נחלה שהוא לעוה"ב להם שמתוקן ומה לצדיקים דייןלא
 הסמוי בדבר אלא מ~י' הברכה אין א') מ"ב ~~מ אוז"ל וזהו דיין' לאודאי
~ן

 העי~
 הוא באלקות שומשיג ~ה כל כי השכל' עיני ואפי' כידוע' מג~ל העיןראות ~ וגו'' זולתך אל~ים ראתה לא עין ג') ס"ד (ישעי' הפ' כמאמר

 מאמור ו~ל~~ביל'
 ~ ~הוש~ ~~

 אמר ד' את וידעת ~ב)
 החכ~

 ת~לית
 גבול' בלי השכל מ~שגת גבוהה שהיא באמונה אם כי לידע' שלאהידיעה
 החכומה' חיות עיקר האמונה כי יחי'י באמונתו ~~דיק ד') ב' ~חבקוק~מאמר
 הרב' מפי ש~ומע ומה היא חכמה כי ל"א) שמות (רש"י רז"ל שאמרוכ~ו
 שהוא מהולד גדול שהמוליד ובודאי דבר' ומתוך דבר שממבן מה היאובילה
 האמונה הראשונה החכמה היא הגדלות עיקר אבל ענק' ע"ג כננס והיאזעיר'

 ~~~~ק~
 לאותו הלל כמ~מר חכמי~' ~ממונת לקנית שהתורה וז~ו ~רב

 א"ב ואגמרי' גיירי' שבע"פ' ולא תוש~כ דברי ללמוד ע"מ לה~גיירשבא
 במס' ארז''ל וכן א') ל"א (שבת אדידי סממוך ו~מר כ~' לי' אפיך לומחרכסדר'
 הוא והענין ע''ש' עדיף א' מרב גמרא אבל סברא' מילי הלי ע''א) י"ט~ע"ז

 מפי ששומע ומה חכמה ראשית נ~ראת הגמרא כי אמת' ממדרך~ת~טות
 דוקא' א' מרב לכן האחדות' עיקר היא והאממונה כנז'י חכמים באמונתהרב

~הסברא
 נקרא~

 ~ך ד~ר להבין בינה
 ד~

 להבן והריבוי המוליד ~כל ~הוא
בד"ת
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~ ~ ~ ~

~  
~ ~ ~ ~~' 

~~~~~  ~לומים וכן ממרבים ללמוד השנים טובים ~ה האברים' וחו~ הנג~ת'~"ת
 ומד~תו' ויבין מיחיד אלא ניתנה לא הא~ונה ש~יקרה הלבבות בחובת~שא"כ

כמ"~
 שכן ~') ל"א ~~בת ואז"ל חכממהי היאאדני י~ת הן כ"ח) כ"ח (איוב

 קודין י~יבלשון
 לא~~

 זכו אלמלי ~"ב) כ"ב ~נדדים אדז"ל והנה הן'
 וספר התודה ספר אם כי להםניתן ל~ ישר~

 זכ' שלא מממפני הימים' ודברי יהוש~
 במצוה לו די הי' הקב"ה של כפיו יליר אדה"ר שהרי הנביאים'נ~דבו

 ~ידובי ~פי' ההורה כל קיים האהבה שהיא אחת במדה אא~ה וכן ית''בו לדבק~
 כ"ח (יוממא כמא~"לתבשילין'

~"~ 

 כל את לקיים ~בנו ותן שממתפללין ~הו
 ~דות לירופי הם והסייגים התודה מצות ש~ל באהבה' תורתךד~די

 ~וה"ק כמאממר הבוי"ת'לדביקות ו~לי~
 שקוד~

 ולינורות ~י~ן הממלות לכל
 המושכ~

 ממי~וט וממפניהמודות'
 ש~

 הכת'ב ממאמר וזהו לכולם' לדיך האנושי

 בק~ו והמה י~ד האדם את האלהים ~שה כ"ט) ז'~קהל~
 ח~בונו~

 : דבים

~~~
 ומהשכל גדולה ש~א חכממה ראשי~ האממונה היא אחת דממלתא כללא
 ז' ובחממונה האממיתי. והדביקית ו~ממשפי~ה המשכלת היא כיהנולד

 ~בינינו ~אחדות ובאו~ו . שניהם ~ושים והתלממיד הדב לא~דים.היינו
 בה~תירנו שתדחםהיא יכול~

 א~
 מממוקור עליו להממשיך דחממים. שלריך ממי ~ל ד'

 בדבדי' להב'ן . א~ד ממממקום להם דב לבקש ההולכים שלוממנובאנשי נו~~ ד~~י אין ~כן . ית' בו לדבקה לשממי' לבו ולקדב האממונה. ~יאאחת הבדכ~
 הממסודי~

ל~
 . והאמוונה החכמוה ענין שהוא

 ~ל~
 ניתנו

 ~ל~
 . ~לממוד אחד ומדועה

מי ו~~
 : הרב זה הוא ממי יוד~

~~~
 התומו וכן י~~ו ~אול דבר מוהם יפלא כ' . נפשי ידידי אהובי

 דבדיה~
 זיו המלאים גדוליה' לפניל~לי~

 וממפיקי~
 להש'ב ממד' רצוז

 גם . ל~ולם ד'אממת אממ~י~
 אי~

 י~זורו אחיו את
 נ~~ ל~יו~

 . ממממנ' שג~ול ממי לפני
 ממתאימים~~ולם

 מרוע~
 וק~לו קייממו אחד

 . ~רוממממות וי~א~ ה~ממ~ ת'ד~
 דאחרים דרזין מורזין ~יע~ו ~ה~ו~ט~ני

 לדא~~ ~~ר~
 ממהם הפשוטה~יראה לס~~ל~ עקב ת~~ה

 וכה~

 שי~ת~ גדוליהם ממפ'
 ל~כממת קדממה

 ~~א מוזהיר הנני כפולה ממממתנם' ~בהוקטנם אחדי~
 ~חחדי~' דבים ח~רי להטו~

 ~שוממ~ ה'ו~' בכם~~י~ותי
 : יחדול וה~דל יש~ע

 אחי ידידי~~~~~
~ 

 הוגד ה~א תשמ~ו' הלא תד~ו הלא תרעו'
 נינק רולה שהעגל מממה יותר ~"ב) קי"ב (פסחים חז''לממאממר ממ~~~

 להלי~' רוצהפרה
 ~פ~ ו~~

 אחד לכל אהבתי ותש~ת
 מכ~

 על הוא חקוק וכ~ו"א ממתשוקתם'יותר ~לפי~ אל~י
 עי:' בין ולזכרון ידי ~ל לאות לבי לו~

 בהתגלות ממראיהם להכיר לפני ~ומוד דיוקנם דממות כאלו תממיד' ד'אל
 לב~

 ואיכות~~ות~
 ~ליינים' וכמות

 החדשים מן אחד שום ד~ת ~ל ת~לה ולא~
 הנהגת דרכיהם ~ניני מוממני נ~לם א~י ויאממרו באו' מקרובאשר

 איכה כי י~שון' אשר והמו~שה בה ילכו אשר הדרךו~כ~תם ירא~~
 הנ~ אדרוש' איך בממופלא תממונה' כל ר~יתי לאאשר הדב~ נוד~

 י~לו' ולא יד~ו לא

בחשיכ~
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  י~~
 והנני מד~ריהם' דבר מעיני י~לא לא כי ד' אמת ברם יתהלכו'בחש'כה ~~~~~~~

 ע~"~ אם כי אנכ'' וחוזה נביא ולא סוף' ועד מראש אחד כל אתממכיר
 שקדמתני אחר מעש~ו' אנשי כל את לדעת ד' ועצת אמתתורת

 מן לוקחה אשר יראתם נקודתמהתחלת הידיע~
 ה'דועי~

 ה:קודה' באותה מכבר לי
 ולא ובקומה ובממראה בתואר ממש דבר כל סוף אדעבזאת

 :בעזה"ש ברוא~ אשג~

~~~~
 לזאת א'י ~עה אפ'' מכם עינ' מעלים אינני חיבתכם מרוב

 הכללי ~מכתבחשכתי ל~
 הז~

 לכתוב רג'ל הייתי אשר הפרטים האג"ש כל בעלמ' ממלכתוב ידיקלרה קצ~ כי אוממנם האף ידי' בכתב מלכתוב
 וואלין ~ממדינת בממדינתם רבו כממו שרבו מפני מעולם' מאז נ~שי לידידיידי בכת~

 שרבו לכתוב כ"כ יכולתי מבלתי אשר עד אלי' בנפשותם והקשוריםהעטופים
 אל יועץ ~לא התקשרות ו'ותר יותר אלי התק~רו וו~ל'ן ובמדינתלמ~לה'
 ה'וחל פלאי' והוא ממועט' זממן חם כי שם נתעכבתי לא הנהגבור'

 ואלולא הק~נ'ם' עם ה~דולי' כמוהו ש~'ן נפלא בהתק~רות אחדביום א~
 כלל' ל~ם נצרך הייתי לא אליכם אהבתי אמיתיות חשקות ועוצםרחמנותכם גוד~

 . עולמית תמורה לה ואין לי אהבתכם נפלאה באמתאבל
 אתם ~~~

 עמ~ מאתי שלום ביראה הנ~ודה תחלת שקבלתם אחר ילדתיכם'כאלו
 עד גם חייתוני' בם כי פקודיכם אשכח לא לעולם תהיו'במחיצתי

 זקנ~
וש'ב~

 עתה כוח' א'ן אבל ב'נינו' '~'דו לא ורכב סוס וכל ורו~ב גובה כל
 נשוא' נלא'ת' הכתב במעשה המחשבה וצמצום המכתבים בפרטי אז'~כוחי
 את ושממתי ממממני' הדבר כבד כי בעולם' או~ן בשום להרבות אפשרי~בלתי
 מ'וחד ה~כ~ב כאלו ל~ניה'~~'

 לכאו"~ ~ליה~
 אמר~' זאת ובכל ב'~וד'

 שכל ידי''נ אהוב' ותאמנו האממינו הפרטים' האג"ש כל לכתוב הסו"פרעם
 הסופרדברי

 כתובי~
 ~ופניו' על דבור דבר כל אליו יקרא מופי ומסורים

 ומג'ה קודא הננ' ל~ת~םובהב'או
 בה~

 ~תצא עד כ~פ ~'כתוב ש'חזוד
 מוה ועתה ח~ם' תשוקת וגודל ~הבתם תמקף ממפני הממכתב' באותוכוונת' לאו~

 ו~ד חד לכל אהבתי אמיתת אשר א~ר הממכתב' ממאותו להם חסרכלום

כ~ו~
 'ודע א~ד ד'ל'' ~יעודין

 לב~
 ~~~'ם ל~בא עליו נא~ן לבבי את

 אהבתוא~בתו נאממן' בלבבו ד' יראת שנגע מי בכל וממובטחני וח'י~' ברכה על'ולהמש'ך
 צד~

 מדברי ודבר ל~ניהם' אלה דברי נאמנים ואממת
 לעול~' א~ת דבר על דכב צלח והצליח חפצת'' א~ר ~ת יעשה כ"א 'שוב'לא אחו~

 : שלום זה והי' עולם' ו~~בת ברכה בתוספת תפלתיואני
 עה"ק פה כו"ח באממת השפלדברי

~~~~~ 

 . תוב~א
~~~~~~~~~~ 

 ממו"ה בהרב

~ ~ ~  

 : זל"הה
 : כולם שלום דורשים הנחממד'ם בני ובני ו~תני הנ~מדבני

~~~~~~~~~ 
 אשד והעבמדה ה~ורה ב~סק לפשי' ~ידידי

לועק'ם רבי~

www.daat.ac.il



~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~י~~
 והתהוות זרו~' ~ממח~בות עלצועקים

 הסיב~
 אם כי לה~' די ו~א בעבוד~~'~ממחים ~אינ~ שבהם' הגד~ת הוא

 גדולו~
 כ' מ~ם' ונפלאות

 הנ~
 כלל

 ואם ~עט אם ו~בודה ~תורה בעסק גם בחלקו שמח להיות בתורהגדול
 ~וצ~ ו~~פש ושממח נהנה אינו אם משא"כ ממנו' ו'הנההרבה

 מותאוה להנות
 ~אינו מו~י ז~ות' המחשבות וכן~אוה

 שימ~
 ונפלאות בגדולות ורולה בעבודתו

ומממנו
 דוחי~

 אותו
 ~~ל חוץ' למוחשב~

 ממחשב~
 ומי היוה' ד' היכל ומו~ש~ה

 ראוי שאינו בממקום לכנוסשרוצ~
 ~ו~~

 . לחון אותו
~~~ 

 חה~בי
 בממה ב~וג~' י~פצו לממה בנפש'' אינשידע הל~

 לומור מו~~~וי וד~י ~הם' זכ~
 עכשיו' ~ל ~בודתו בעסק ~אוד ~מוח י~י' ואפ"~ אביתי' לממע~ה אג'עומתי

 יזכה זו ממצוה ~לובשממחה
 הי יאמר ואם מממנה' לגדול~

 ~ור~
 שאין ממצ'ה והי

 מולאים י~ראל פיש~י והלא אינו' זה כלוכ'לו
 אינ' אבל ~רממון' ~צו~

 ו~נה לע'ל~' ד' כבד יהי בממע~יו כשי~ממח מו~א''כ מממנו'ו~מח נהנ~
 אבל חק~' אין עד וחכמוה ~ורה ז~' בעסק~לין לאלו~ י~

 כלל~
 ה~מונ~' דמוילתא

 : ~עשהו יחושוהממאממין

~~~~~~~~~~ 
 דאגת ~ל

 ממפני הפרנס~
 ~רבי~

 ~כדי ב~' ב'קע'ן
 ~נה . לכ~ו"א ד~רי לכפול אצטרך~לא

 ואל המוח~בה' ~'א האדם~עיקר ידו~
 ~~דם' הוא ~ם ~ממח~בה תפול א~~ מקו~

 ואם טומא' בט~אהאם
 אחר ה'לך וה~ל ורחמי' בדיני וכן טהור' בטהר~

 ~תיב ~נה לפרנסתו' השפ~ה וממשם חיו~ו' ז~י ש~יא ב~קיםהחושב'
~ 

 דברי'
 ו~תיב ת~~ה' ~שר בכל אלקיך ד' וב~כך י''ח)ט"ו

 ~~לי~
 ד' על גי~ ~') נ"ז

 ~ליו ובטחדרכך
 והו~

 על ~אדם יב~ח ~לא יהוא הענין יע~'
 ממוטל ואינו ~ומנות' ממן ~שי~ות ~אין ~'א) פ"ב ~קידו~ין חז''לכממ~מר ~~יב~

 מובוא דרך שתהי' ~יבה באיזו לעסיק כ"א האדםעל
 הבר~~

 ~~~שה' ~ל
 לדקדק מוח~ב~ו כל ~יתן לריך אינו הסיבה פרטית אבל וגו'י וברכך פ'~הו
 גול וז~ו ממאוד'בה

~~ 
 ית' ~וא יע~ה' ו~א גו' דרכך ד'

 יולי~
 אל מו~ח

 הוא' עניות דקדוקי כי הממבוק~'הפועל
 ~הפר~ כ'דו~

 והכלל דן נקיא
 ש~~ש~עה ב~כ~' סימן בו אין א~~ ידי ממעשה לכן א~ר רחי~ם'נקרא
 במח~~ו מאוד כשממדקדק וכן דין' עפ"יהיא

 בפ~ט~
 הח~בון' א~ר ~לך הכל

 וזוהי ~~'בה' בפ~טות ודורשין ~~וד ~ואלין ~~בה ראי~יהנה
 מק'~נה לדוחקם' סיב~

~~~~~~~~~~~ 

 כולם ~נים ~כממה אגרת לקבל ~גיל ~ייתי
 ~לא ~~א וב~אי מכתבם' ~קרות בעיני ו~ק~ה פרנ~~' עלבקובלנא
 ממפני נ~נין' ואינם צעקו רבים לזאת א~ר בע"ה' ~'~עלו ממובטחני~כירוה
 אם כי לה~גיח אין נפ~'' ידידי א~וב בפרטות' מח~בתם בכל ~עקים~הם
 ונפלאות בגדולות להתנהג שלא כלל'דרך

 ממה~
 אם כי מדינ~~' כ~נ~ג

 : י~כיל ואז ילל'חאז יה~ ד' על י~ליך אבל ביותר' לדקדק לגממור המלאכה עליו ולאבילוני' דר~
דברי

 רחימ~
~ ~ ~  ~~~~~~ 

 : הנ"ל
ד~~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  
 ~~~~~ ~ו~"~~

~"~ 

: 

 ידידי ורעי אחי~~~~~
 נפ~

 בכ~ מלהשגי~ עצלתי לא עיני' ~ור
ח~~

 ת~~תו נ~ארה לא מו~ם א~ד ~אלו' א~ר
 מע~

 ~"ו'
 נכלל ה~ל אם~י

 בדב~
 ~ל קד~ו

 ה~
 אשר אשתקד בממכתב הרוב על שי'

 באר הזה במכתב כי ו~ף ה~וב' לבם וו~אלות כתיבת בעת ראו לא~דן
 מספיק הוא ~ם ~דול ~ן מבוקש' כל~'טב

 מתוק מא~
 מד~~

 ונו~ת
 גרעון' הוא שי' הרב דברי על להוס'ף ~את ח~ר ו~ו~ר' די נועם~ממרי צ~

 לתבין נקל ו~עת.~בון י~ע~'וגו'' ~ן~מ~בל י"א) י"ג ןוושלי הכ'כמואמר
 לו ~כל עיני אם ו~יוווקו~עמו

 ~ל~
 לו

 ~לו~
 ~ריו ל~ר א~רתי ואם בבינה'

 אין ג''כ שונותביולות
~ 

 בשפת להאריך גורם הז~ן אין כי גם וממה לדברים'
 עיניהם כשיתנו ~בעליו' טוב ימנע ואל ~סדו' ~וב כי בעזה~ת וווב~חניי~ר'
 או"א ~כל דבר' מהם יפלא לא ודה~תא דא~תקד הומכהב ~ברי כל עלוובם

ימול~
 בוועגלי ינחם ד' דבר ~וב' וועגל כל במ'שרי' להתהלך ווב'ק~ו

 : י~' שווולומען צד~
 ונ~שו ל~בו מלהמת נ~שם ~ו~בד~י

~~~~
 ו~'

~~~~~~~~ 
 ~''~ן

~''~ ~~~~~~~ ~ 
 ~~''~ ~~''~ו~י~ גי~~ ~''~ ~ ~~~~''~

. 
~~~''~ 

 ~ ~ו''~~~ ~~~~~

~~~~

 כבוד השמ'ם' ממן ורחממים שלום אדברה ~ע' אח'
~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ הרבני~ ~ ~ ' ~ ~  ~~~'~~~~ 

 ~ך~~~
~~~ 

~~~~~ 
 אממת אנשי ונעלם' ~מו'ר למפה העולם' אור בלל ~מוסוככיםצדק'

 : ~ש'"ו רוס'אדממדינת

~~~~
 הוצאתי' לא הדברי' כ' אממת' אמורי להבין לבבכם ותנו ל~ב~ם' ו~'
~'~~~

~ ~ ~  ~~~~~~~ 
~~~~:~ ~~~~ 

 ך~~~~~~~ ~~~~~~
~~~ 

~~~ 
 לפניו ו~ב תמ~ה' ~על ~ממע קראו ~בעת קדיש' בלש'ן ~נאוורי' הןואלו ~ך~~~~~

 אדם בנ' תעלוממות לו נגלוי~'
 ויוד~ ע~' הקשורי~

 ויודע בפר~רו~' עשו מה
 ו~בודתם אהבהם הג~ל כממה ו~ד לעשות' בכ'חםווה

 תיכן ו~ד י~צו~ ~~

יג'~
 ממנו נ~לם לא ~נאה' או ביליהם אהבה ואם ~"'י ~יפוך ולת'~יך

 וגדול' ק~ןדבר
 ו~~

 או גשמי בראיית ~ן לו' הידועי' בא ~קן עומל כולם
רו~~י

 ~נהקר~
 חל'ו

 פע~
 דמות כאלו ב~~ת~ בלב אחד

 'ומלבוש~ דיוקנ~
 והתיקוןי י~י בכל ורואה עיניו' ראו הכל את ו~ל~מתם' וזר~ות~והכנות~

~'
 ויש זמן' הארכת ~לריך מי

 שמעלו הללו הדברי' ב~ה"י שעה' באות~
 : ~קדמש~פיו

~ ~~~ר~ק'~~כ~ ~~ב~~~~~~~~~ ב ~  ו~~ ~~~ 
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

 לעלור האמויתית וה~מחה רבה האהבה והתעוררות ממלוה של שמחהבעת ~נ~ וממכיריו' ל'ודעיו כידוע מפיו אלו דברים להו~א בכך מ~ר שלדר~ו
 אלה" ראתה עין א~רי הוא וא"כ והאממת' ה~סדים התגלות והנהו יו~ל'מי

 א~ר איש לזה' לשממש ~זכינו א~רילו זאת' שמעה א~ןואשרי
 רו~

 אלק'ם

ב~~
 אשריכ~ אבר' כל יסו~ך בללו

 ~~'ו' ~ממזון ברכת ל~ריק ~זכיתם
 זאת כל הן רוחני' ח~ת מ~פיעכם והוא בגשמי' השפעתו צינוריוהם

 דברי ע"כ ל~ודיעכם'עיני ראת~
 הר~

 תראו שאם איתמר' ממכלל ואילך ומוכאן
 באדם אדם יביט לבל ונפשו' ב~ופו זה את זה לאהוב בלבכם רבההאהבה להכני~

 אחד באגודת עממכ' יתקשר ~ז אדומו"ר' עם ו~תייחדי' ועוליםתמים י~~ ויחדיו בנפש' נפש ויוכללו סלה' נילוח ולהשליך לטוב' אם כי לולרע
ומיוחד יחי~

 לטו~
 אם לפניכ' א"ע מזכיר ואני כיר"א' חיי~ם ימי כל לכם

 לה~קיים ~אוכל כדי אותי להחזיק לטובה אות עמי לעשותנפשכם א~ י~
 : שלומכם זהוהי' באה''~

 ונפש בלב הד~"ת אהובםידבריי

~ ~ ~ ~
~~~~ 

 ~~~ מו"ה בא"א
~~~~ 

~~~~ 

: 

~~~~
 הרבני כנפשי חביבי בני לאהובי ~לום

 מוו~ל~
 ו~ופלג

ממו"ה בת"~
~~~~~ 

 : נ"י

~~~
 בנקידת להבינה בה וה~וך תזוע' לא ומממנה באריכות'הראשונה באגר~ לך כתבתי ~כבר דברי לכפול ל~אריך לי ~ה בני אהובי

 דברתי אחת ולבבי' ידי"נ בני אהובי אמנם עמך' אלקים וי~י'הלב'
 ובכד~ והבן' ולממעלה לווטה דילי' וסייעתא היצר ממקטרוג להנצל אחד~ורש להודיע~

לביא
 להסתפקי~

 ובכדי ובעבודה' בתורה בחל~ו ~מוח ולהיות במועט
 רחוקה ולא ''ד) י"א ל' (דברי' הפסוק'' לקיי' הוא רו~' שפלותלידי לבו~
 אין כי והוא לעשותו' ובלבבך בפיך מאוד הדבר אליך קרוב כיגו'' הו~
 והזממן~ הממקום ולפי אדם' שהוא מה לפי הכל כי בריו~יו' עם בטרוניאבא הק~~

 וא~יתות ~יר~ו השגת תהי' כן עת אותה והבנת הכנת ולפי העת'באותו א~ מווחו וכח וש~לו ו'ראתו ואומונתו ממדותיו לפי והוא ~ילי'י שיעוריןלפום
 היא וזו אז' ~בודתו א~יתית וזהו הלב' שבנקודת תוכו בתוךעבודתו

 ו~עט קטן כי הגם עת. באותה ובלבו בפיו וממע~ים והתורה ית'ה~ורא קרב~
 בחלקו" ~שומוח במועט ולהסתפק רוח שפל להיות צריך דרכך' לפיבעיניך הו~

 מממה יותר ב~עלות לעלות אסור ואז ממ~על' אלוק חלקו כן הוא אזכי
 ולמעלה ל~טה הנז' כנגדו יעממדושלא ~ה~

 כנז~
 יב'ן ולבבו בעיניו ויראה

 ותאוותיו גופו חשכת מפני איפן בשום יותר ולא אז ויראתו עבודתושלימות שהו~
 כנז'י ה~ק~ריגי' מפני במעלות תעלה ולא ר"ל' טו~ת לא אשרומדותיו

 כי ומצאת שהוא' ממה לפי לנו~ח אל~יך ד' את העת לפי ממשםתבקש ר~
 קרו~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~  אז לעשותו ולבבך פיך לפי מאוד~~ר 
 בת~

 או מוצוה איזו או תפלה זו עבודתךותעבוד שלךי הלב שבנ~ודת תוכו
 תור~

 הוא קטן כי רוחך ב~פלות
 שכלו וכח לבו בבר לו ודי ש~וא' מה לפי אז עבודתו שלמוות זהו כי~שמחה'

 לפי דרכיך בכל לקיים ותו~לאז'
 מ~

 דעהו שהוא
 בשמוח~

 פגע' שום בלי
 : דרכך לבטח ותלך ~וכל תלליחואז

~~~~
 זה בנידון לך שרממזתי הגם חביבי' בני אהובי

 הרא~ונות' באג"~
 יותר כי יותר' י~ולתי ולא רחב' ~ביאור לך לבאר אמרתיאעפ''כ

~ז~
 הדברים' הן הן הלב ואחר שבלב' דברים ~ם כי גלי' לא לפומא לבא
ואת~

 תדקדק רק לך' ימלאו אז תדרשם ואם יסייעוך' ה~ממים ומן לך' דע
 . טוב הלב בעיון ותיבה תיבהבכל

~~ 
 על~ חביבי' בני אהובי

 הי~וצה
ל~בר

 איז~
 לא א~ר תאוה

 אל ר"ל' טוב~
 תדח~

 אי אם העונש יראת אפי'
 מלינו וכן וד"ל' הפנימית ביראה תתלבש העונש ומויראת אחר' באופןא~~ר
 גבור' ירך על חרבך חגור ד') מו"ה (תלים ע''פ כגון ובזה"ק' בגמרא רז"ל~ד'
 ביראת ולהקדי' להתחיל א~י' וממותר הדבר וכשר בהם' וכיוצא הק' בזוהרע"ש

 בהבינו הבוי"ת בחסד ומוובטחני פניו' על ד' ביראת ל~תלבש ולביא~עונש'
 אז מומעל אלוק חל~ו במו~נת וישמח ב~מחה' תממיד הבוי"ת יעבוד לבב~בר

 כגמול אמו עלי כגממול רק ממממנו ונ~לאות בגדולות ילך ולא העת'~אותה
 : והבן נפשועליו

 וטמבתך שלו~ך הממצפה אביךהכ"ד

~~~~

'~~~ 

~~~ 

 מו"ה ממ''ו בלא"א

~ ~ ~  
 צפת"ובבא ממע"הק נ"י

 ~~~ו~~ '~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ג~~
~''~~~~ 

: 

 ~~~~י'~ ~~~י~ ~~'~~~~~'~'~~
 ~~ך~ '

~~~~~~'~~~ ~'~~~ 
~ 

~~~~

 הממתעסק מוופלא אמון הנאמן א~ובנו ד' ידיד לכבוד השלום
 הראש הוא בת"וי ומוופלג הממופ~א הרבני האלף שרבקדשים

 ~ו"ה ~שוהלגיד
 ~~~ ו~~~

'~ 
~~~~~ 

 אהלו ושלום מי~רח ל"יו
 : בע"ה לו לטוב לו א~ר ו~ל בניוושתילי

~ ~ " ~ ~

 ממבריאתינו מודיענו יממים' ~אריך לו ייטב למוען לו סמוכה ב~כה
 האשכנזי' א~ינו וכל אלינו והנלווים מאתנו בעזה"י וחייםשלום

 שלוחנו מוביאת ויתבשר שלום' השלום אנשי ומ~קיעין ופ~ה"ק צפת"ובעה"ק
 ~ו''ה הרבני ה''ה~~בר

~~~~~ ~~~~~ 
 טבת בחצי שלום בא כי ~~~ן

 אך והיינו ~~ום' ~רב ה~ג~ות כל ועם ת"יי שהי' הקדשי' כסף כל ~ם~עבר
 כממוהו קם לא אשר ~יוקר ומוגודל לשעבר אותנו ~קורות כל והנה~מחים
 המופלג הרבני אהובנו ע"י ~לחלו אשר הרבות האגרות בכל היטב באר~כל
 ~~~ ~~ה ~ותיק~ת"וי

~~'~ ~'~~ 

 ~ד"ר ~ל אחיו הארקיר
מו"ה המופל~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~''~ ~~~מו"~
 כל הכינונו וע"י לפולנ'א' לעלממו שליח שהלך

 דבר כל ~~~ותוקבלת האגרו~
 ודב~

 כראו~ הכל מיוחד לכאו"א בי~ד אופניו על
 נסיעת נתאחרה ברם ויחיד' ליבור מוכתבוכנימוס

~ מומ"~  היר~ 
 עד הנ"ל

 שאינה היוקר גודל ~פני ה~בו~ת' חגאחר
 בנמו~

 ~כו" בנמל ספינה ~ום
 המרחם בעו"ה ~תא ב~~י ואף הארץ' בכל בר לש~ור באות הספינותשכל
 קווינו הנ"ל' האגרות בכל כממבו~ר מאוד לרוב גש~ים שירדו ו~גםירחם'

ל~לו~
 ו~ין

 טו~
 אדרב~ ~י

 בפלי ל~~מלת התביאה נ~פכה ליוחו ואשר כלל' ~מחו לאהמקומות וברו~ האדמה' ~י חרבו לא ~ג~מ'ם רוב מכ~י
 הקל'ר בזממן גשממים ירדו גם הגשממים'מחמת עלממ~

 וה'~~
 ~ירדוגשמי~ גדולה' ק~לה

 במודינות נדאה ו~א נ~מוע לא ~~ר מאוד הרבה השבו~ות חג אחרעד
 ה~ל~

 שס~~ ~פני מ~'מ~' התבואה ~לליחה סביבותינו אשר וכל פע"~ק רקכמוהם'
י~

 בת~לת ~עת הבואה ~ל ~~~ר ירד לא ו~נה י להתבשל מממהרת גינוסר
 בקול קדאו אהוביי ~את בסוף' שיהא מה יודע וומיה~נה'

 גד~
 והשממיעו

 ה"ה ידידיי ולכבוד אח~ילפלי
~~~~~~ 

 דק'
~~~~ 
 ו~א~ האלף ו~נה .

ו~ב~
 ~~ר

 גר~~
 ~~ל בראד מק' ~~לחו

 נ~ממ~
 ו~לחנו ללידון ~~י~ו ~~בר

 דק' הגבאים לכבוד נממטיי' ו~פריון ~לום' לו א~ר וכל שלום וביתושלום ואת~ אגרותינו' שלח~ו קבלות וע"י לכאן' הממעות ~יגיע בכדי קבלות'לשם
 הרב כבוד ממע~'הם. גדולי' הרועים אבירי ~לווים אבית ראשיבר~ד

 ~ממאו''~~

~''~~~
 ו~בוד ~~~~~~~~י

~~~ 
 להודיעם למועה''ש ה~ופלג' הרב

 יהיו 'ומוד'ול~~ים' לערינ~
 אה~

 ~~יים ~ברכה
 ולגודל בחהבתם' והממשתוקקים המעתירים א~וביהםהכ"ד ~ ו~ש~

 או ~אטשט או ~מוז~מון ווי ~"י תמויד ממכתבם ה~דר על רבהתמיהתנו התשוק~
 לדעת נחמתינו זאת ~ל כי ~טאנביל'דרך

 ~לו~'~
 ~~~' ~חינו כל ~ל

 לכפול ~~ינו מוה ראו יח'ו' עליהם ד' הלדיקים לדקוממלכי
 שלום עולם ו~ד ממ~~ה כמווהם' כממונו עשו מהרו ~עומים'כ~ה המ~תבי~

 : וח'יםוברכה
 באמתהש~ל

~~~~ ~~~~~ 
 מוו''ה בהרב

~ ~ ~  

 י זל~'הה
ונאום

~~~~~ 
 ממוה"ר בלא"א

~~~~~~~ 
~"~ 

 זל"הה

 ~~~~ן''~
~''~~ 

 ~ו~~~' ~~~י~
~~''~ 

~~~ 
~ 

 עלי~ם ד' ~ת לדרוש אלינו ערבים כולכם וידידינו' ד' י~די~~~~~
 ~לים ~תה ת"ל ממודיע:ו ממבריאתנו לד'' אתם ברוכיםבני~ם' ו~~
 וחרד המופלא ~דידם ידידי ובניובי~ו' אי~

 ~~~ מו"~
 הנ~'מו'' נכדי וכל נ"י.

 ~ל אבל י~~'לאורך
 ה~ב~

 אחר~ הנה כי העבר' וחורף הקיץ כל א"י ומיסורי יה יסרנו יסור כיוינחמנו א~ י~ב בנו אלף כי לד' ~ודות אנו לריכין
~מוך
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~ ~ ~ ~ ~

'~~~
~~ 

~~~~~~ ~  הא~~ ~~~ מ' לנסי~~סמוך 
 ו~~ביד הנז' ידידי בני חלה ~~לה סג"ל

 ו~א ט'~א'~ליו
 יכו~

 נ~י~תו ה'~כם ~ול~תו ~בקו~י עד ~ה~יא
 שם ימלא אולי ~י תובב"א'פקיעין ~ע"ה~

 עד ~ועטים ימים היו ולא לנפשו' מרגו~
 הוכרח~י אני~גם

 א~~ לל~ו~
 ~ו~~י אלי גם לשם ו~אי ~ממו' ל~ות

 שיחי' בני עם לבי~י ולשמב לח~ור ~חליי וה~~תי ארוך' לממשכב ונפ~תיכמוהו'
 הז~ן מק~ה הי' ע~ק פה כי טו~א' ~ליי עלי הכבד ל~םו~ואנו

 כ~
 ממאוד

 יו~~ ו~פרדים א~כנזים' ~~ו"ה ונפקדו ~תו רבים ונא~נים' רביםבחוליים
 ד' לי הניח הנו~איה בממים והלה~המוה'

 ועממ~~ ~ז~יר' ממע~
 ל~~~לל ~~~ד

 חזר סומוך ואחרי ומא~י' ~פל~ו הסיר לא אשר ~ה כדר~י' הליבורלפלי
 מ~~ה וכן ממכביד' אח~ון וא~רון כ~"~' וכן ממממנו' וחזק ~א~ון לאי~לוחליי
 קממתי לא בעוה'ר' לי הונח לא ו~די'ן ו~לש' פעממים ונופל קם האשכנזים~ל
 ~רנ~ולי' ~ה דבו' כממו ~בו והילאות ממאוד' חלוש עוד~י כי ה~~~' מון ז~~יולא

קטנים

 שבק~ני~

 לא שעלה וכיון ~צטר~ו~' ממרוב ~גדולי' ~~ך ליוקר ~לו
ירד

 הומק~
 ממ~ו~ נפ~' ל~שיב אוכל דבר ממכל

 טו~~' זבני עליו דק~לי
 וכל ממאוממה' ממשא~ נשוא ונלאינו ~הוצאו~' וי~דלו וירבו ל~~כ~' קצבהאין

ההלו~י~
 ~לנעלה וכמו~ט ~~ו~' ~ן ~~ו ~פו

 דל~
 בפ~י

 לווי~
 נוסף כי

 חיחור עודעלינו
 ~~פינ~

 אהובנו הנה כמוהו' הי' לא א~ר שתא בהאי

~''~~
 הממופלא

~~~ ~~~ ~''~~ 

 ומשם לסטאנבל' באו יחד ו~י'~~ו
נ~פרדו

 ~~~~~~~~ י~~~~ ~ו~
 ה~~ אח~' וסי~ה

 אח~' ~פינה שכדו
 ב~פינה מולכת פחדו וסייע~ו ממה~מו''ס ~דיר חבל כ~~ו' בחלי ג~אןוה~יעה

 וכל בטוחה' ספינה עבור חדשים ד' עוד ב~טאנביל ש~ת ~רו ואזו
 ז~

 ~~ם
 ממ' ש~הובנומה

~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~ממיד ~ד'ר שהרי כ~פם' בצרור ממתאחר

 ל~גיע אפשר ~עדיין יאוחר' ולא ~ממוז בחודש לנסוע ' וואלין ממממדינתמוכן
 אהיבינו אלול' בר"ח וזממנה ל~ו~ם בטוחה ~~יא הכולל ~פינתל~~אנביל
 ומגודל בעצמיכם ה~יעוידידיניי

 הלע~
 ~דשים ד' הספינה ו~יכוב א'~ור של

 זה בזממן שהריויותר'
 ~צ~~כו~

 לא הוצאו~ ~ל האשכנזים ~ולל
 וא"~ לשלם' זמנם עבר ~כבר ודיחקי'י אלים ו~נוגשיםאדוממים' מת"~ פ~ו~
 איפה

 אפש~
 כזא~ לע~ כי אף תומיד' ממו~רח ההוצאות רבוי ו~ודל עוד'להלוו~

 תאממינו
 ~הו~ר~נו באממונהלנו

 ללוו~
 חומ~ים על

 לממא~
 זה וגם דוקא' משכנות ועל

דרך
 נ~

 הלוואו~ ~ארו ~ם ממש'
 הזמון פחד מפלי ויותר האלו' היממים ~ל ~ספינה פחד מלבד ~~"הק'ממש צע~ בחיי ~צנו ~וממוש עד פרוטה' פ~ו~ה

 שבאה עד ~נז' ~ד"ר ~אהו' ידיעה ~ום לנו הי~ה ~לאדהש~~'
 ו~ייעתו הנז'' שד"ר עם~"ה הספינ~

~~~ 
 וממ' מבי~אב'

~~~~ 
 הכל ה~דול'

 ו~~ליממנו ו~"ל, ב"הי שונים ו~~ים ה~סף כל עם רא~ון' אדר ב~ציבאו שלו~
 גודל ממפני אל''ש וכל וריע אוהב ומ~ל שהגיעונו מכתבים שע~ועו~חיילו

 : אמי~י בהתקשרות אלי~ם~בתינו

~~~~~~~
 לבבנו עם לא~בה ~"א ~אתרם שואלים אנחנו מה אחינו'

כבוד
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~ ~ ~ ~ ~

'~~~
~~ 

~ ~ ~ ~ ~
 האמיתי ידידנו חביבא הרבכבוד

 מ~ול~
 כ"ק בנפשו קשורה נפשנו אשר

 יגיעות כמה שהר' בכבודו' חייבין כולכם אחיו' ~של גדלהו מאחיו הגדולנ"' ~והר~"~
 חיי~' אלקים דברי שמוע ~מען ~~בא זמן ונד נדודנע הר~ק רגליו וכתתינע

 אין אשר כצאן ד' עדת תהי' שלא ~מדיל~~' צדק ~ורה להיות משחנוואותו
 גמור צדיק הי' אם שאפי' ~ליהם' אחר ראש ליתן רצו הוא ואלמלא רועה'להם
 ~~ר' וידוע~לו'

 לי וב~ו~
 כ~~~

 ~אפיקירסות תהי'י היו בא~~~ה וורה ~~וד~.
 בומדינתם החסידים כל את וזוכר אני יודע כי בתל~י~י' נזרק הי'~רבה
 כי ולמוטב'לטוב

 ל~
 הל~וד חכם נקרא ~סוג זה שהרי לקבל' יכולי' אדם מכל

 פ''א ~אבות חז''ל מא~ר גם אדם'מכל
 מי"~

 כו' בדבריכ' הז~~ו ~כווים
 יקבלו אשר צדיקי' ודרך ל~ונו י~עון לא אשר מאוד חששנו בנ"ד וכן כו'י וישתוכו' ~מ~

 כ~והם אחי~ם מקרב עליהם ישימו שוםאמרנו לזא~ אר~' מוסדי כל וי~וטו יתהלכו' בחשיכה יבינו ולא י~עו לא~ליהםי
 הו~

 הנ"ל' חביבא רב כבוד
 רגלי תחת עפר ונעשה ד'י את לדרוש ~גליו לכתת גוו אחר נפשו~השליך
צדיקי'

 ל~~~
 הוא וכ. בימדינתם' ורב מורה כמוהו וווי בעיני' היקר ד' דבר

 מא~ דבקאוהב
 : היא וישר וצדיק וכ~ר נא~ן' לבבו בכל

~~~~~~~
 ות~י שיועו ענוה. בקשו צדק בקשו נפשינו ידידי אחיגו
 באהבה ~' נפש ב~תקשרות יחד בברית כולכם ובואונפ~יכם

 יהודא בערי ישמע מהרה ובזה . ורי~ות~א~וה
 ירו~לי~ ובחולו~

 ~~ון קול
 לסלק ווהרי"ס אהוב~ו ד~ת על ~עלה ולא ישראל' על ושלום שמחהיוקול
 אין תהי'י לא היו כי מל~זכיר הס א"י' מעות מעסקעצ~ו

 ח~~
 ב~ולות לנו

 א~רי~~''י
 או~ו מבקשים הננו דווקאי ידו ~ל כ''א

 ו~~כ~
 אהובינו

 הצדקה ~~ודת עובד למס ויהי לסבולי ~כמו ויט ימוט' בל במסמריםלחזקהו ~א~ינ~
 . עולם ~ד ובטחהשקט

~~~~ 
 בכמה ל~~מיע שלום ווב~ר נ~וה מה

 שמ~ראו. פר~ים ~כ~בים ~ארי ~לבד וכנימו~. כראוי א' לכל פ~~ים~כתבים
 מי כי ב~ג"שי ל~רבית גורם הזמן אין אבל ושנה שנה בכל כ~רכנו א'לכל
יוד~

 ועל ו~כרחים ~רינו בלא"ה ~גי ולא טפי דוווכרח ווה רק כזאת לעת
 יהביםד'

 הו~ משליכי~
 : ~לום ובו~ו ~וצ~ו נכון ~י~י' ב~די~ו י~~ור

~~~
 בהלוואת ל~סתפק אפ~רינו אולי דעתם על יעלה שלא רבהמודעה
 חלילהי הזמן פחד וופני ~חוצות ~~ות משלוח בלא זמניםיזמן

 ~~~ים ור~יון ~~בה אין ב~ולם' ~~ן ב~ום ~א''א נ~נה ~דעואהובינו
 אלו חד~ים בד' ~הרי ~זה' כדבר להיות יוכנ איכהכנל

 שנתעכב~
 ~ספינה

 ירבו למע~''ש אבל לצע~ינו' קן אין ~ד לני הונח ולא יגענו יגיעותכמה
 ודרי~ו'בח~ירות

 ה~~ו~ ל~גי~
 דרך לי~ינו

 ~~ו~
 ד~~' ~נה בכל הא~ש~י

 עכ''פ אזי בעולם אפ~רות שום וואפס חלילה אכן בלא"הי סגי לאכי
 יחיד וא' א' לכל מונח וועות כמה האפשרי מקום ~בוא דרך לנולכתוב למהי~

 ה~~ת ל~קל בכדי ~~י~ם וא.'~ציבור'
 הלוו~ו~

 וד'
 ~~ ~~~ל~ יהי~

 ד'
 תקוםהיא

 מב~~ינו ד' והי' במושבותיהם אור יש~ון ~דרך לנחות~
 פל~
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~ ~ ~ ~

 ~ג

 תברכם ל~~ן עינ'ני' וליה יה נברך ואנ~נו שלו~' שר עד אב ~בור אליועץ ~~~~~~~
 בשלום' ישראל ע~ו א~ יברך האלק'ם מול תפלותינו כל ~ל והוס~ני~פשנו
 אמן. כי"ר ~ולם גאולת'עד

 ע''~
 ~יי במ~'בו ה~לך ~~יד ד~ילו

 המכתב נ~וור ~י בעודנו והן אוורתנו כטל ותזל ל~~נו כמטר יערוףנ"ע. הר~ ~דו~

הז~
 ש'בוא ~ילתא אסתייעא לא בעו"ה רק ~ו~וי עד

 עה"~
: 

 הדש"ת דנפשם וד~יממא ~וה~ם כ"דהלא
 וגפ~ ממל~

. 
~~~~~

 בלא"א
 מו"~

~~~~~~~ 
 כיץ

 זלל''~~

 ~ ~~ו~~ ~ל~~ ~~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ה'ום . ~נ~ותינו על כבדה ידינו ' הרף עתה רב ~~~~.
 כי פעלו. תווים ציר ד' ישר כי . לה~יד שי~נומורי

 . עוונו שדי ~'צי כי . הוא וישר צדיק . עול ואין איוונה אל . מושפט דרכיוכל
 ולא ל~רס האומר . ית~לצין ועווודי' וומוקומה ארץ המור~יז . רו~נו ש~הו~מתו
 באהלינ~ ~~ך אוריזר~'

 נ~בה אם ב~יים' נ~שנו נקטה נד~ך' עלינו ונרו
 ד' הנה נא~רה' שלא לגו ואוי לאו~רה לנו אוי נ~שנו' במר נדברה או~י~ני'
 דבר~שה

 בי~~
 ראשינו עטרת נפלה כי אזניו' שתי תצילנה שומעיו כל א~ר

 ו~צוקים אראלים נל~ווו' השמים מן הש~ים' ~ל הודו נתנה פז' כתםראשו
 העם כל פני ו~ל אקדש ב~רובי ד' דבר אשר הוא ה~ליוני'י ונצ~ו בארוןא~זו
 כבוד אי ה~ביד ענן נסתלק כי ב~כובדו' ונקדש ווווקוד~ו אלקים נוראאכבד'
 לק~ כי וא'ננו אבד הצדיק האלק'ם' ~רמן הלקח אל כבוד'~לה

 אלקי'' תו א
 ב~ל.ו הפוך ~~~בי ~ל צדיק ב~~אוב היכ~ כי אבותינו ~ם ~טאנו לנו'~מי ~

 ~~~~~~~~~~'ו וו~פר. ו~דשים רבי'ימוים
 יו~ ~~

 ~~~~י~. ~~י~ו'ו ~'
 לא ~לו המוצרים בין וכל ב~ו"ה' ה~רון~נ~~ז

 נוראי' בי~ים ~ם כי לו' ~ונ~
 נוראים ב'וו'ם כי אלוי הפוריםוימוי

 ~ני~
 הליבור לפגי והת~נל ממ~ב'ב ד' לו

 ב~ורים ~ם ד~בדין' ~ל ~בג כ~והו' מי לד' ~~מרנה ~למותיו וכלכדרכיי
 לבה'כ ובא ~~~זק וואוד ממאוד חלוש הי' כברהאווונם

 ל~מי~
 מגלה ~קרא

 ביסו~י דכא ~ד ~~יו לאיהן ~ב לבינו וב'נו עדיף ניסא ~רסימי מושוםברבים
 להיות ה~~ו'םצדיק

 ו~זב~
 כחוש' וב~רו דל ככה ~הי' כולם י~ראל כפ~ת

 וברור לק~ו ~ך תקיפ~' הי~ה ~כלו יד כיא אנושי ו~~דר יצא ~כמו~ט~ד
 ~~ב ~כל ווולו~צ~' צ~ ושכל ~יושבת בדעת~לולו

 ~וצ~
 ברורה בשפה תוזיד

קול~
 להנצבים הז~יר ~טיר~ו ~ידם א' ~~ה הא~רון' פ~ק ~ד הש~רה ~ל

 ודיבר אליו ונ~שו ~זרו ר~ע וכוועט ~לי' נצב ד' הנה כי וו~לי נא סורו~ליו
 מה הזי~ה ~ל בנו וש~לו ה~~רונה' הזיעה עליו ~נפלה ~ד בפ~םכפעם
 הדברים אותם ך ו~ת כל' סוף היא ב~~ר הס לו וה~'ב וו~ותה' ואיךהיא
~לף

 וה~

 פיהו כ' ד' הוא צדיק צ~~ו' לפניו
 מרי~

 היתה ~י~ו ציואת והנה
 וא~''כ ~לוו~ה' ל~תיב וצוה ~~יי~' מון נתיי~ש ~כבר ~ותו' קידם ~ובאזמן

 בומכ~בנו ~~בואר וכל ההנה~ה' מ~נין דבר'ם ו~~ה ~מוה אנ~נו ~ם עמונדברנו
בשמו
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~ז'ון וככל הדברי' ככל ~רק באותו ~~~ב ויעממוד' צ~ ~וא~~~ו
 שד"ר ע"י ~הגי~ו ~אג"ש כל ויקרא דיבר הוא כי תחזה.עינם ~~~
 מה וישבאהבתם להשתעש~

 שהשי~
 הן ב~ממוי ומ~וטר ~ממוכתר הוא א~רות' א~ה על

 ארץ' לך אי הס~ידא' לממעבד יאות ולן לממבכיי יאמת לן וי עינ'נו ראתהכל
 . זו לן ינהירממאן

~"~~~ 
 ~תמר' הצדיק כבוד ב~~ ד' ~ז~~ו הנה עד

ו~ה
 ~ד ~~' ~~

 ~י~ ~~
 לו

 כ~~
 ישלא' בנ~ין

 והנ~ ד'~ ב~~ ~~
~לדר~~ ~  

 לקול ממקשיב'ם החבר'ם לכנ בשומו לדרוש בחייו ~~לנו
 ע'נם ליתן ואמת ח~ד 'ע~ו לממ~נו לממענו כי לב~נ~ אממוני ש~וממ'אח'נו ~'~
 הממו~לא בנועל ולב~

 וממו~ל~
 ממו"ה כ"ש ד' אל וחרד

~~~ 
 דא~שר מה ל"י

 הנ~ כי הארן' בקרב ממושבו נכוןולהחזיק להט'~~
 אמוו ה'א האשה לכהו~תנממכרו ~בי~ חפצי שכל ר'קם' ב~תו ל~~ר

~~ 
 נ~~ר ועתה הלוואה' כפי ה~ב בן

 ש~י ~ם ומה בי'י תלי' וטפלי רא~ו' ~ל החובות ו~צומו בביתו' כלובחוסר ב~'רו~
 ~א~י~ו ~ד נ~~רו ~טניםיהוממים

 ב~
 ל~ן ~רב' כבוד

 ~יק~
 זאת

 בכדי כבודו' בעבור עליוולחיס ל~~~ מיד~
 של~

 וישב ~"ו. החוצה לנוד יצ~רך
 לא ב~יו ד' ~ורת ת~י' לממען הארץ'ב~רב בט~

 תמו~
 והלה האר~' יממי כל עוד

ל~
 הממ~עסק על כ"א נ~ש'' ~~ממת ~~ום ~~~י ממכ~ב ב~ל הדבר הוכפל
 ועבור ל~'ד הרב בן כבוד ~בור וממזכ'ר ~ואל לה'ות וחובה ממצוהבקדשים
ה'~~מי'

 ב~ראו~~ לחוד' הר~ לכ~
 את

 כי העד~' לעילי הל~ מכה~
 אליה' ועתה לרבים' להוד'ע צדיק אותו צ'ווני אשר ככל עשינו עלינוהממי~ל הנ~

 וכי ~את'הממצ'ה
 ~'~ ~~~ ר~

 ד'
~ ~  

 ה'שועה לד' ממ~פ'ם וה::ו עלי~ם.
 ויקדשו קדש'ם' הלאן בקול ל~ממוע דברו ~ו~י כח ~בורי מלאכיוע"י

 : יממ'ם לאורך ד' הק'דשבממלאכת ב~
 ~לא שאממרו בממקום ~ה"ק ד~ה אח'הם כל ב~ם בדממע הכותבהכ"ד
 בחדש זה והי' .לחתום

 סי~
 י לפ"ק תקממ"ח

 :תו"ב~א ~~~~~ פעיה~

~~~~~~ 
. 

~~'~~ 
 ~ ~~~ ~ן

~''~~~~~ 
~''~~ 

~'~~ ~~~'''~ 
 ~יון .

~~''~~ 
~~''~~ 

: 

~~~
 אממולי שלמממי אנשי ק'דש. לאנ~י קו~~. לאוה ממדברי יחיל ד'

 ולילה. 'וממם יח'ו עליהם ד' א~ת אנשי לב~. אנשיאח'נו'
 ותשוקת ~מ~. חשוקי דברוי עלהחרדים

 נפש~
 על ~שבתנו בם לד~ר

 טוב דורשי ~לום ~בבלו בכל אזנם לגלות ממרחממינו. סיעתהארץ'
 ול~'די'. הראש'ם וי~אה. התורה ממופ~~י ויראיו עליון ידידי ה"ההארץ.

 : יע"א ר''ס'ן דממד'נות ואתר אתר בכל די ממעשה. ואנשיהוותיקין
 פה מ~בוד~~~~~~

 קדו~
 ממהו'ות מוו~~ט ~מששהי' כבירי~ ימי~ ~לי~ בא'~ן ל''ע הרב כ~ד הוא

 ה~ול~
 מ~~בתו וכל

 ~שר וע'דנין ע'דן כל על מו~ל אל~ים ~לשת ויד~ר דק~'~'~עלמוא ~שו~ט~
עלוהי חלפ~
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~ ~ ~ ~ ~

'~~~
~~ 

~ ~ ~ ~ ~  כה ויפן האמוה. בעולם לקשרם~לוהי
 וכ~

 והי' והאמה. הדברי' כל על
 עלודואג מויצ~

 עוצ~
 הורהו אשר לו יקיר הבן ועל א~ריו' שנ~ארו ה~ובוה

 דורשי לכל המוכן ויראי~ עליון ידיד ~וא הגנוז. מוטוב ממיטב מילי בכלהימים כ~
 כ"ש ד' אל ה~רד בה''וי ומוופלג המוופלא דאבוה. כר~א ברא כיד''

 מו"~
~~~

 בי'. הלי' טפלי כי נ"י.
 הריקם. בי~ו כוהלי כיא לו אין ו~אוממ~

 ממרו~ה' שכהובהה האשה נכהובה נמו~רו הביה ~פצי שכל ראשו' עלעלוממי' ו~ובו~
 הורת ההי' למוען לההנודד' בנו יצ~רך שלא נ"ע הרב כבוד לב דוה הי'וע"ז
 דגברא מט:טולא ה'' דואג כי ה'ממי~' כל פנ'ו על ד' ויראה בפיויד'

 ממבט~ו ד' והי' יבט~י ככ~יר צדיק האוממנם כמ~ראשונהי המוקים אל לבול~ונן ~קש~
 פניו וישם ה~בע' ב~רך יעשה יר~תו רצון זאה בכל נ~ב' ז'עו יהי'ש~א
 לכל ~בורו לדרושאלי

 א~'בי~~
 ו~נ~יממי' הנאהבים ורעים א~'ם אנ"ש

 ל~~וה ידם תמוצא א~ר בכל ואממה ~סד עמוושיעשו ב~יי~
 בכו~~

 בנו לעזרה
 יזכרוי לבן האב ובריה עולמוים לשב~וממכון לעשו~

 והורה צדיק' יהי' עולם לזכר
 בלבואלקיו

 כל בלאו האוממנם ~"וי לדוך מודוך ל~הנודד אשוריו המועד ל~
 כו~ם בכל עולממיה ה~סק להם שאין ~ברי' באהבה מובט~ני מויליהני

 לכון ושיהי' ח"וי המוכר ולא נ~להו ~ל הבן שם להקים חיל לעשוהידם ועוצ~

 יש~ממושב~
 הרב לכבוד ויזכרוהו ינצרוהו ו~ממה חסד אלק'ם. לפני עולם

 עבידנא קא ממצוה אנא זאהבכל נ"~
 ביר~

 נ"ע ממאהו נדרשהי כן כי זה ממכה~י
 ממצוה לדבר אוהם ~רז נדרש הנניוגם

 הבא~
 יותר כי יזני~ונה' אל לידם

 ח~ילה ~כממים. לדברי ~יזיק ול~שוה לזרזלריכין
 מוחדו~ לכ~

 אהובינו
 ווד~י ואמוה' ח~ד עממו שיע~ו נ"עי הרב כבוד א~ה' דיבר גדול דברהנה ידידינ~

 ממ~דול לי ~~לה אנכי וגם לעד' העמווד וצדקהם יס~עםיזכוהו
 לההפל~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ '~~~ ~~~~ 
 : ~~ום ממד' ר~ין ויפיקו טוב' יממצ~ו עממדוייט~ו ~~~ ~~~~ ~~~~~~

~~~
 כ~וד ~ל נכדיו על להם אדרוש זאת

 שנ~ארו נ''עי הר~
 והינוק~ ~נים ז' בה הינוקה קטנים יהומוים שני והשאירה~נסהלקה מבה~

 ב~ני ומינקה לו שהוכרחו שנה ~ציבן
 גרא~

 ההינוקה ונגדל שבוע. לכל
~ני ג"~

 גרא~
 צוה אשר חה אם כי ממאוממה עליה' נשאר ולא ~בוע. בכל

 ~ביהם והנה ~~בון. מון גראש מואה עלי~'נהפריש נ"~
 שנ~~למ~

 לההנודד הוכרח
 הרי ~ועהה בארן לשב~ י~וב ממהי יודע ו~י ההוגנה' א~ה לישאהחוצה

 על'~ ונשא~י ~נז'. הרב בן על ממוטלים הנז'~יהוממי' ג~
 ישמוע ה~לה.

 : ושלום בה ומוו~ט~ני לטובהי הדר~נו לנפש לקוויו ד' טוב לק~יויוסיף ~כ~
נאום

~~~~~ 
 ממו"ה בלא"א

~~~~~~~ 
~~ 

 : זל"הה

~~~~~~ 
 ~ ~~~"~ ווי~ג~ ז~~ן ~~' .

~~~~

 רעים ידידים ה"ה שלום. אדברה ורעי אחי
 נאמני~

 וממופלאי' מופלגי'
 כבוד שמוו וח'שבי ד' י~אי~

 מו"~
 וכבוד . . .

אהרן ממו''~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ויופי~ נ"י
: 

~~~
 בכי נהי נש~ע בר~ה קול שחקיםי ~נו קול החוזר' בגלגל ר~ם

 רעדה תמהו כן ראו ה~התממרורים'
 אחזת~

 נבהלו
 נח~זו'

 ואנחנו
 יורדות עיגינו נפשנוב~רות

 ~י~
 תנחו~ים' וקבלו והתחזקו הפוגות' מואין

 גדולים ע"ב) ז' (חולין ז"ל ואמורו ב~ם~ וחי הי') י"ח (ויקרא דכתיבוושום

לדי~י~
 ~זכותו וכו'.

 נזכ~
 ~ובו ד' ברוכי א~ם ~ם לאמ~' בא~ת להתקרב

 יפול שלא אנחנו ~וחין קטני כי ~דאי' יותר תצט~רו שלא התנח~ווחיו
 חי חיים אלקים וד' ח"ו' ה~בודה גר~ון ויהי' הדל'לבבנו

 לעו~
. 

 להשקיט היראה' ומוצב החכ~ה בראשית וסדרי התורה ב~דר ~~ההבו ~~~
 ~~לי. טפי נפשי' אינש דכייף מוה וכל במודינותיכ~' כאש ב~רה אשרומוצה הר~

 ~א~ת. יראה האוות וב~ל זצללה"ה. אד~ו"ר דרך מועולם הי' וכן ית~לוובזה
 אד~"ו דברי ל~יי~וה~יקר

 נ"~
 צריך וביותר ~ליהם' ~כתב

 חיזו~
 שלא ה'ום

 רגליימומטו
 האממונ~

 נפשיכ~ לכייף ו~ליכ~ הארן' ממקרב
 ~כם ש~דול מוי ל~ני

 וא~רי שלוםי ור~ף שלום אוהב אדם יהי' ~ל~ולם ב~יניכם שקטן למויואפי'
 די~ה אצלי כי ור~י אחי וד~ו ר~לים' לו יש א~ת דברי נכרים כיהמחכה
 העולם מון ~יפ~ור ב~צ~ו הבין ~בכ"י אדממו"ר כיוווחלטת

 ב~נ~
 זו~

 ~כ'ר .
 ~יחזקאל פסוק יוהכ"פ בנעילת וור בקול ~~ק ש~~נו כא~ר למויתה'~צ~ו
ל''ג

 י"א~
 ר~דה עד ~דול קול קול יע~ב קיל ו~ול וגו'. ת~ותו ולמוה ו~ו' ~יבו שובו

 וראינו גו' ת~ותו ולמוה כשא~ר'אחזתנו
 ש'~

 מ~שיו הס"ם כי ב~ו"ה ~נין איזה
 בנפשו ~~ר כמו כי האמויתית ~~בודה לה~ב'ת פירוד ל~שותותחבולותיו

 אפי' אממיתית~בודה
 יעזורו אחיו את איש ואמ~ו' חזקו לכן טובה' מחשב~

 הדין. שורת ממקלקלת ה~הבה ~ולם ל~ורר חזק'ויא~ר
 והנ~

 ישכין ית"ש
 ויתרוממ~ ורי~ות' שלום ואחוה אהבה וב~ורנובפורכם

 ביתר העבודה ק~ן
 : נ~"ו ~לינו י~ן וזכותו ~וזי ויתר~את

~~~

 אד~"ו בהיות זאת גם
 נ"~

 ק~רא

 ב~~סי~

 לכ"ת לכתוב אותנו ~יה

~~~~
 ~~~~~ך

 ~ו~~ך~ ו~~~ ~~~~~~
 ~~~~ך

שלא ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ך~
 לא לממ~ן ו~ב"ב' לבנו כז~ת וישלחו ל~ו ~לחו אשר ח'ק טרף לגרו~

 ביל'את טרפו אחרי לנוד ח"ו'צטרך
 ח'~

 אמור וב~ירוש ו~בודהי ת'~ה וביטול
 י~שו כ~האם

 מוחדול לי חלילה אנכי ~~
 ל~מולי~

 האמות' ב~ולם ~ליהם זכות
 פני לחלות צוונו~ם

 קדושת~
 באה"ק המות~ור~ים ~ו~יא וודינות אנשי כל ~בור

 הקדוש לשונו ומותק הי~ים' כל יעשו וככה מועמוד~י ~סדר ח~ילה למו~ועשלא

סיי~
 רחומום דברי : לדבריי ווקו' שיתנו מוובטח~י ואמור

~ ~ ~ ~
~~~~ 

 מ' ב"אא
~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 זלל"ה~
: 

~~י~'
~'~~~~ 

 ~~~י
~~''~~ 

 ~~~'' ~י~ ~~''~ג
 ~~ו~

~'~~ 
 ~ו"~

 ~"~ ו~~~~~'~ו~
~ ~ 

~~~~~~~'
 '.~. ~~י~ ~יי~ ~~י~ ~~~~י~ ~'~י~ ~~ י~~~ ~~'~ ~'

~~~~~~ 
אהובי
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ועבודהי התורה על העומדים כנ~שי' אשר ורעי אחי
 : עולם ועד מע~ה הווה ד' ~וכי ~רע אתם ולאלאיהם העולם' עד~יים ~~~~ ~~~~~ ~~ ~ך~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ך~~~~~

~"~~

 ולנחמם~ ונאנקים' הנאנחים לב על לדבר באתי שמ~ לאוהבי כמשפט
 ז"ל מאמרם על ל~י ותבן אזני שמעה אשר לתושי'יבכפלים

~ 
( 

 אש ו~רשפי לחיים' ד' וביראת י~'' באמונתו ~יק כי ~י' ל~ל ~ייםדשבק
 רוחו ד' בהעלות ויהי חלדוי ימי כל רוחו חיי בהם לכל מ~יי' אהבתו~להבת
 חיי שבק המעלות' רום עד עילוי א~ר בעילוי ויעלה "אסוף אליוונש~תו

 לפנים בה עבד א~ר~עולתו רו~
 בישר~

 נ~ש הוא חי לכל ל~יים' לדיק ~עולת
 אה~ה עבודת בחבלי בל~שו הקשורה חיכל

 רב~
 לנצח תמוט ~ל עולם וא~בת

 האיש מיאשר
 הח~~

 ~יים
 לדבק~

 והיתה נ~שוי תד~ק בעבודתו ~חיים בו
 מקרב הטהורה וא~בתו באמת' התקשרותו בחי' כ~י לכאו''א לנו שבקאשר בגוים' נ~י' בללו אמרנו אשר א~ינו רוח בחיי ד' את ה~יים ב~ורצרורה
 הפנים כמים כי עמוק' ולבאיש

 וגו''
 ורוחו~ רוח' ואמשיך רוח אייתי ורוח

 ית'י שמו יקדישו בקרבו ידיו מעשה ילדיו ~אותו כי ממ~' בקרבנועוומדת
 ונלכה מדרכיו ~ורנו אשר ישרה בדרך נלך כאשר ויתקדש יתגדלאשר

 יתיר עלמין בכולהו אשתכח דצדיקא בזו~ק שאמר וזהו י נס"ובאורחותיו
 כי יתירי אשתכח לעשותם היום ה~עשה העולם בזה שגם ד~יינומבחיוהי'
 המאיר ד' ברכו אשר בשדה לצדיק זרוע אור מן גדולין גדולי והולך גדלהמעשה
 לה יקרא הקודש דרך בדרכו חיים' כולנו היום ~ה אלה גם ~וצותיולארץ
 כאשר וכו', העם יח~ולא

 י~ר~
 חמדת כנ~שי אשר ריעי עלי ויגיד שיחתו

 זאת אלקיםי אליכם וישמע תשמעון אליו שי'י מוכ"ז לי כאח כריעלבבי
 עלמאי על ומגינין דלדיקיא בוה''ק אתומר בפי' דעלמא ובומילי ד''בעבודת

 אתקיים לא עלווא, בההוא דלדיקיא ללותא ואל~לא מבחייהון. ית'רובומיתתהון
 לברכה' קידם בחייו ד' ומשכן אל קרוב הקרוב וכל חדא' רגעאעלומא

 ונעים הנחמד בנו ע"י השט'~ה ובקשתו ת~לתו זו שיחתו יפרשכאשר וב~ר~
 מו"ה כק"ש ד' ויראת דעת ~לא אלקי' ~לגומוופלג המו~ל~

~~~ 
 כמאמר נ"י.

 שלא שיח ש~כתי לז~ת ואי בנוי על קרובה האדם ש~עת ע"א) קל''ט~~ב רז''~
 ~~~~~~ יקדיש~ אש~ הקדשים כםף ~ל ח"וי כסף בגרעון להבן ידברון בדעתלא אש~ הלאן עניי אלו אומרים שמעתי כאשר ח"ו' רחוקים נעשים קרוביםי~יו

 תובבא'שבא"י ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~
 וח~

 הנה כחלק' חלק כס~ו את
 מ~

 שבת נעים ו~ה טוב
 כ~ וקיימים' חיים ודברי~ם הוא' כן כדבריה' עתה גם אבל יחד' גםאחים
 . ח"ו גו' ו~עו נעזב לדיק להיות זאת לעשות לנוחלילה

 עלתה ההולאה ל~צי וקרוב ~צלל"הה. אבו שלחן על סמוך הי'ונעים נחמ~ הבן ו~נ~
 בנות ונכדיו ונ~יו כח~ר' חבר ואשת בי'' דתליא ~~לי ביתו נפשותועל עלי~

 עליהם יעלה~תו
 ג"~

 עלום םך
 לע~ו~

 לגדלם ~כם כל
 ומע"ט' לחו~~

יהי' ו~עוד~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ו

~~~~~
 הכתובי' ל~ל ומפור~מ'ם ה'דועי' חובית לפרע'ן'יהי'

 ע~
 ונחלהו ביתו אחריות

 וריעיי או~ביי כל לפ:י בק~תי הוכפ~ה ~כ ~'וי לזרים ולא לבנים ד'לחלת
 אפי' לג~וע~לא

~~ 
 ~~ר~ות לתת ~להזכיר הס ח"ו'

 אם כי ח''וי בקוד~
 כילו הכשף~ם

 תומי~
 ואבקש אדרוש זאת ~וד . ד' לפלי לרצ'ן יהי'

 ~וכן מ~דילתנו ה~מלה הכ~ף כל ש'הי' ה~נה' בזו לומציה מקדימין זריז'ןלהיות
 בידומ~בל

 צ'~
 ~~~~ ~ב~''ל' ~~ח ל~רי ~י' ר~מן

 מיד
~~~ 

 לק' ~~ח
 ויבא ש'ע~ה בכדי לטר'עסט' ומשםבראד

 ויג'~
 כי הא~יף' ~עת לארצלמ

 כינאמנה תד~
 לעת ~~~יע ~כסף ה~ו~ף ריו~

 ע~ל~ האס'~
 הסך ~ל 'לחצי קרוב

 ~א~ר.~~מדינ~י~~
 יפר~

 ורי~יי ~חי ~~וביי ו~:ה . ~'~י' ~ו~"ז ~י~ו
 י~יבת חיזוק ~צות חיז'ק גדו~ת הפארת יקר את ~מעתם נא ~םידעתם הנ~

הא~~
 כי

 החמורה שבת ~צות את דחי לבדו אחד ב'ת לקנ'ן גם כי ה'אי רב~

'ו~~

 גם
 ל~יו~

 כומה
 וכ~~

 ~~~ו'
 לקיי~

 והמהקדשי' וב~ה~ה' ~~די~~ ד' ה~יבדי'
 ו~~רת ~קדו~תוהמטהרים

 הקוד~
 מ'"ה אדממ"ו

~~~~~ 
~~~~ 

 ה~דול
 וביראהי בחכמוה זל~"~ה הקדוש רבילו קדושת ~קים ה~~לא ש'חי'.~~~יו
 לבו ~ל ה~דם י~'םוכ~~~

 בהמ~ ו~בי~~ ד~~
 ~~~י~ו לא~ר

 מ~
 חלקי~ו ~יב

 ~עוזו תה~ ד' וחדות ורנן גילת אף ויגל בד' לבו י~מוח גירלני' נעיםוומה
 כה אם כי פורע' וא:י ~לי לוו ~"ב) ~"ו ~ב'צה רז''ל כמא~ר הקפותיו'~ל~~וע
 ~לי~ו כ~צווה'ת~~ו

 ג~
 ~'~ב ~'לי בכל ~~יב י~ן ד'

~~:~ 
 כלפ~ם ו~י~רים ל~וביםד' ה~~~ ב~ר' ו~ד

 ה~'~ ילפ~
 ומלב א"נ

 ו~~~
: 

~~~~~~
~~~~ 

 ב~ו'

~~~~ 

 ל"י

~~ו~
 :ג~~ו ~'

 ו~~
~~~~ ~'~~~~ 

 ~יו.
~'~~~ 

~~ 
 ~~~~'~. ~"ו''

~ ~ ~ ' ~
 ~~ ~~ו~

.~~~~ 
 ~ו~

'~ '~'~ 
 ~~~'~ו~

 ו~~~~'~.
~~~ 

~~~~
 ~~~~~'~ ~כ~~'~ ''~

'~ 
~ ~ ~  

 ~~'~ג
 ~~~י~

 כו'

 כ"~~
 ~~'~~ ~י~~

~~~י~
~ ' ~ ~  

 '~"~ ~ו~~~~~
. 

 כ~~ ~~'~
 ~ו~י ~~'

 זו~~ ~~ ~~
 ~~כ' ו~'

 ~~~~וכ~
 'ו'~.

~~~~ 
 ג~זי

 ~~~ כ~י"~
 ~~~ו ~~~ . ~ו

 ו~~י~ ~~~ ~~'~
~''~~~

~~~~~ ~~''~~ 
~~~~~~~ ~ 

~''~~~
~~''~~ ~~'~ ~~~~~ ~~~.~~~ 

'~~ 
~~~~''~~ 

~ ~ ~ ~ ~
 רב~
 . וקצינים רוזנים שר'ם ~ם לר~הי . רבא ~למא .
 צ~ק לוב~י . כרמונים ~צותמל~ים

 כשריו~י~
 ואדירי~ם .

עלי~~
 שרי חכמים .

 התור~
 . המויפל~'ם ~רבנים .

 מ~
 . ווסולאים

 יו~לי עליוניםי~סידי
 אר~

 דק''ק ואימרכילין גזב~ין

 ~ן~~~~~
 '~"א

~ 

~ ~ ~ ~
 כי ד' אל וא~חנן אר"ש ~קד~י

 ידב~
 כ~וד

 ב'ת~
 ~ל

 אותם ואב~ר וב~בונה. ~חכומה יהיו ורעננ'ם דשניםונעים. '~~ ~~
 ~בא~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~מ
 בתוך גדולם. ועד מקטנם כולם ~"ב אני לפתו"בבא עיה"ק אה"ק~ל ~~~~~~~

 מנתם מוה"ר וומפורסם הק' הח~יד הגדול רבינו עם נפשות ומאות ומ~לשיו~ר הבאי~
 איש ומאתנו נפקד לא כ~עט וומומון. בגיף וק'ימים שלמים וכולם נ"י.~ענדל
 ברא בתת~ה בתכומה. האדם את ילר אשר ד' את ואברך . ד' בשם~נקרא
 לומושב הזה המקים ~ת אוה ואשר אותו. ברא ואח''כ והל~~כו~ו.~מזונוהיו
 וחשרלנו.

 הופ~
 ר~~יו ~מב

 ~ד~
 ~קד

~  ~  ~ ~  ~  ~  לב~ר.היהה 
 ~~~ללו~~ אה"~

ו ~ ~ ~ ~  
~ ו  ~ ~  ת~ב יו~בומאין 

~ ו~~ ~ ~נ~'~~  ~ ~מ~   
 ~בלו ~ו

~ ' ~  ~כה ~פע הופ'ע~כעת 
~ ~ג~  

 ~וי
~  

 ~גו . ~'
~ ~  ~ ~דולים 

 וטובי~
 מ~

.~ ~  ~ ~  ~ ~ ~  בלוייםב'הכ"נ ~~ ~ ~ 
~ ו~~~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  

ה ~ '  

 שיסד בומק'ם~'א
~ ז ~ ~ ~ו~~   ~  

 ~ל ~~ל

~  
 ~ו~

 ז"ל.
 ענוהתפל:נו

~ ק~ ~ ~א~  ר ~  
 ~~ו ~ה~

~  ~  
 ~בע

 ~יומים מו~ל ע'ני ויתורו טע~תי ~~ר מ~ט פ'. יהלל רנלות ש~תי וכ~ת~~שי.
 נחל~ות לפ~י כל~ה וגם נכספה ומאוד וומה זכיה'. הרבה בחו"ג. תי הייתי~שר
 ~י רעבין ~בר ומגודל אבלד'.

 ה~ני'~
 אפי' לבו~ר ילין ונא ו~אביונים.

 ל~~ומ'ע ומ~ינ' לנוד הוכרחתי לזתת . ת' ס~ודה'ומזון
 ע~

 ה~יש ~י ה~קלים.
 ומזור לה~ל'א ד' דבר תתהירא

 ותרו~~
 כי ל~תויב~~. ~ודש לקהל

~~ 
 הכ~ף

 ~ש~ ה~לי'ם כי גוויתנו אם בלתי נש~רולא
 ל~נ'נו. ~ל'ל'ם ~ברו

 ~ממ~
 היו

~~וכרינ~
 תלו וה~חה ק'~טאנ~ינא ומעיר כי רג~ל'. ~ף ומד~ך בכל

 כול~
 ~לינו

 בהוצ~ לתלפ'~ ~ל'ה~ והול'אני בטיב~:וי ~~א~הכרח
 וכופרי ~ספינות ת

ל~שות
 ו~כ'רו~

 הארי' כלב לבו א~ר ~איש ומי כי ביה~. פ~נסת וכל ת~ור'כ.
'ולא

 ימוו~ הומ~
 שתלו עו~ל'ם בראותו

 לנו שהי' ד' ולולא יד~' לאל ואין לח~
 כל חת אם . ~ל'הם הספ'נה והול~ת ~ל~שות תשבין לפ'~~יז~נו
 י~סף הא~שי~~מ~י

 לה~
 . ~ם ו~לא

 והנ~
 ב~חק ~די

 לא~~

 ~ל'
~~~ 

 ~~~מי'

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~ 

~~~ 
~'~ 

~~'~ ~'~~~ 
~~'~~~ ~~ 

 כי כל~. הכרנו לא~ובם
~~ 

 בה~להבית ת ל~ל ויע~ילו
 לב~

 לאה"ק ת ל~ל
 פני~.'ושאר

~ ~ '  ~  

 רא'הי'~ ~ז
 זאת. ה'~ה ד' מ~ת כי לבי אל ונ~תי

 כולם ו~או לפ~וה' ~ל~'ם כומו יתד ב~~וועדם ומ~~ב לאנשי נע א~~"כ
 ג"כ ~באו בידם ו~להה ~~ו. וכן לאה"ק לילך ה~בר בפירים י~ד~בר'ת
 ו~ה. ~כ~ם עשירים ~ניים מהם .ש ח~נ'. ה~ברבק'ץ

 ו~~ת~
 עסק לני אין

~~סתרו~
 מה ~ל

 הית~
 השי"ת ת~די ממגודל וב~רט ז~ת. היתה ד' ומאת זאת

 ומאויינו ב'ת לרוומם עלינו ת~דו ולהגד.ל להקל והשרים הומנך בלב ל~ן~~ר
 עיז בתוקף העולים קהל בכל תסדו והטה לפתויבבא. תירבתולהעממיד

~דול ות'ר~
 ליהוד.~

 ומ~ש' הגדולי~' ה~נ'ים ס~'לות ל~כירות המלך כיד ומסת ליתן
 ר~בת הומק'ם וה:ה להגיד. אין ל~~"בבא עיה"ק של שלוומה ומגודל~לק'נו.
 ו~פ~ר~ד'ם

 להתפרנ~
 הממדינה. ו~נהגי בלשין ומכירין אין אבל לכשתתיישב.
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

 ~ו

~~~~~ גם
 כע~

 מכל בהשוק ~~צאים
 דב~

 דברים. ושארי נפש להשיב אוכל
 הרבה מפני ביו~ר~בו~ה ר~

 ~ה'~ מלחמו~
 זה ~~ה. עד ש~י' והארבה

 נגילה לו'קוינו היו~
 ~מוד~נו בארץ ונש~ח~

 הלבבו~ ~מוד~
 הרעיונו~. משיש

 מיני וכל קדושו~' מיני בכלהקדוש'
 פירו~

 וכל בנ"אי ~ענוגי ושאר
 חש~

 ~~~ ~~~~~~~~~~ך~
~~~ 

~~~~ 
 ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ך~

~~ 
 הימים כל ועברנוינהלנו. ~~~~~ך~

 והנהרו~
 צריכין הטבע בדרך אשר יממים. בשבעה

 והגיענו וקיימנו שהחיינו ד' ברמך וכהנה. כהנה פעממים שלשלה~אחר
 מאו~ה ואפי' איש מא~נו נ~קד לא בש~ם' ~ק"לזיין אלול ה'ביום לאה"~
הנוסעה הספינ~

 לממדינ~
 נשברה בעוה"ר אשר קרים

 ואנשי~
 ~ה גם ואף מעט. בה

 כל א~ והשבר מהשא~ הציל אשר מלהטיב. הטובה ידו הניחלא
 משם באו המה גם האנשים מן חיו ואשר הטבע. מדרך חוץ בשםהידועים ~אנשי~

 אשר במצ'להי עשה אשר ונפלאו~יו השם חסדי מגודל לנו ו~פרולכאן.
 יו~ר ~רק ובאו~ו רבים' יממים כמה סערה רוח החובל ורב אדם שוםראה ל~

 ספינו~ממשלשים
 שבר היבשה ~ל היםי על נטבעו

 גנו~
 רענן. עץ כל

 ו~י~הממגדליםי ופר~
 שום אין הטבע דרך על אבל היבשה' על גם נפשו~ סכנ~

 היופרסה כממע~ ושביםי עוברים ~ממיד וממצויים לנסו~' שרוצה לממי כלל ממיחושסכנה
 נראו~

 ס~ינו~ עשרים כמוו ~מיד אלינו
 שלנו~ הספ'נה סביב

 פיסקא פיס~א עברנו עליו קושטא ~ודם השחור היםוהנה
 ספינו~ בכ~

וי~
 בעוגםי כנל ומיחוש סכנה שום רא'נו שלא ו~ה ז'. או ימוים ד' ממהם

 הרוח שממה הי' אשר המקום אלרק
 ללכ~

 לאטי א~נהלה וא~י ~לכנה' ~ם
 השחור הים על לעבור דרכי א~ הצלי~ וד' הילדים' ולרגל הממלאכהלרגל
 ועל מועל"ע.בשני

 הי~
 ימים. בז' א' בספילה כולנו עברנו כממעט הגדול

 כמה העיר קושטא מאנשי נסעו והנה ימים'בט' והממו~~
 נפשו~ ממאו~

 ~ברי על
 על והנה כלל. ומיחוש סכנה ~ום הי' לא א~פ"כ יום. כ"ה ונ~א~~ואבו~
 ישראל. על שלוםו~יבשה

~~ 
 בכל גם גאלאץ מקום

 אר~
 וואליחיי

 פוצה אין אח~ שבועלערך שהו~
 פ~

 בעכו נפש וכופרהיממים ה~~~ ~ן ~ער~י היצאו~ וסכום ומצפ~.
 ושכירו~ עיה"ק ובצ~~

 יצ~רך לרכוב החמורים
 בידו ~יפק אשר לכל לאממנה ה'דע~י כ"ז אדוממים' שמונה בנינונ~ש לכ~
 שלא יארובו לדמים רק יגאללו' ~אחיו אחד או ~צמוו בדממי הןל~סוע לעשו~
 רב והאבונים ~ע~יים אח~י הנה עד בו שגו כבר אשר מועטיםבדממים לזו~
 ועצו~

 ובערב ערב י~ן מי יאמרו ובבוקר לחם. שאלו עוללי' הטף. לפי לחםבכ"י הדל~ו~ ודופקי הבי~ בבאי בא"י המורובים א~ המועטים שיחזיקו וא"אממנו'
 שאיןוכו'.

 לה~
 בא"ג המפורסים וריעי אלי מהרה ~ל כנשרל~לחנו לזא~ נשו~. נלאינו ואנחנו א' סעודה מזין אפי' המוכן ממן

 בר"~ הנדפ~
 ~שוון מר

 ~ק"לחי~ש'
 הגדולי' והשרים הרמים הגבירים בעיני חן נשאלו אשר ובעז"ה

 והיינו ~יי בסבר לקבלנו רצונם והי' קושטא. בעירהנגידים
 בבי~

 הג~לי' כל
גם

 בבי~
 כל ומעמד הו~ד בבית וגם אנאניו. ברוך ר' הגדול השר

 השרי~
והחכמי~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~  של~ת ~נו ולתנו ~ליחי ל~ום ~ה ככבוד נע~ה ולא ' בכבודוהחכ~ים 
 ש~גי~ להפא~י' אריות אלפים ש~י ~פתו"בבא לעיה"ק לא~"ק ושל~נואריות' אלפ'~

~~~ 
 לקחנו ~האלף ו~~ה' שנה בכל

 ר"~
 ~ש~~ו הו~אות' על לנו אריות

 ~שלוחיםי ~ר בא עת עד שעה לפי להחיותם תו~"א עיה"ק ל~פת~~ר
~~

 ~חב"י לכן עדיין. אנחנו גרים כי א'' פרוטה אפי' ~~תכרים אי~ם
 ו~ו לכם ~לא חסדים גו~לי ב~ירח~~ים

 לבנ~
 כל ו~ל אלקינו. בית

 ישר~
להתחז~

 נפש בעיניכם ~א תקר ארה"ק. בי~יבת
 אחיכ~

 האו~ללים
 הפקר. ~ינ' בכל ע~~ם והפקירו ל~ות. ~פשם הערו אשר ו~אן ישראלאישי ~פ~

 והתעוררו עורו ~גן' ~שחו שרים קו~ו חיל' לבני והיו ידיכםתחזקנה
 ולהשקותם ולהאכילם ~יש~. רב עם להחיות כזו~בה ~~~

 אד~ת על ישבול~ען ער~~י ולהלב~
 לעו~~ הק~~

 .ש~. כלל עבור להתפלל עליוןי חסד
 ו~לב ~ע~ד לעשות חושו עושו ע"כ הח~דה. בארץ ידות עשר לכםהלא
 יירשו א~ת ~עשי הלא נש~תם. בם עוד להם לשלוח ונדבות ~דריםלגבות

 להתא~ץ יראה בלבו ד' יראת נגעה אשר ו~י אי"~ בניב~י~
 בג~

 ו~~ון
 עפ~ה ו~ח~~ים היוש~ם ~ו ופליטת שארית על לרחם ישר~. עז~תלהחיש

 .שראל. כל ובשלום ח~דתנו. ארץ שלום ודורש'םו~תפלל'ם
 ~הר~

 יקוב~ו
 אשר ה~דושים כל ~כות יעקב. אלקי בת ל~ון ד' באור לילך 'חדיווינהרו
 יו~ם אנחנו וגם ו~נדבים. הנ~רים על יגן~א~ץ

 ולי~
 : ישראל בת דכל ובחיי וביו~'כוןבח~כון ל~~ דו~י' נתן אל

 : לכם השלום ~אדון שלו~כםדורש
לאום

~~~~~ 
 ב~ו"~

~~~ 
 ~ ז~"~~~

~~~~
 ג'~ ~~ג~י~ ~ג~~ ~~~ ~~יו~ ~~ו~ ~~~~

'~~ 
~'~''~~~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~

 .שראל. בית או~ות ראשי ישרא~. א~וני לשלום אקרא
 י~~. עינ' רום תפארת אל. פעל ~ה להם יא~רכעת

 שילי את ה~כים אריאל. גולתראשי
 אריא~

 הרועים. א~רי השרים ה~ה
 הק~ח כעין נטויים ראשיהם גבי על וב~קדש גבוהים. ~עלג~והים
 יערכום לא אשר וקדוש'ם יש~. אור' עולם גאוני התורה. שריהנורא.
 ~~ני ~א~רם. תלוי והכל ל~עלה. העולה הוא ש~ם ותהלה.פאר
 : .ש~רם ד' ור'יסין וליטא וואלין חכ~י שרי כבוד העולם. כל ~חת'םש~ם

~~"~~

 ~פני להשיב באת. גדולתם תפארת י~ר הוד הון כל
 ראית'ם לא כי אף השלום. ~לכות ~לכותם והוד~דר הכבו~
 אבל ~~רה"ש. טפ' שפיר הוי ~ק~י' חזיתים אילו ~וודאיה~ה. ע~
~נעו ~טאתנ~

 הטו~
 באגרת כפ' ~שאת לפ~יה' שיר~ה אדוניי ~א אחלה ~ן

 בש~~ם ודורשם ~ב~שם והנ~י אלקים. פ~'כר~ות שלו~י~
 וטובת~

 לעולם.
 אד~ת פה בעז"ה בואי שלום רעהו ~ראת בשר"ו איש בתווךאו~ם. ואבש~
עיה"ק הקוד~
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  בואם שלום נא אד~רה ורעי א~י ול~ען וביתי. אני תוב~א לפתעיה"ק
 וד' באו. וביתו ~יש ואבוני' עניים עשירים כולם י~ד גדולם. ועדמקטנם

ה~י~
 כנהר ונטה דרכנו. את

שלומנ~
 עשה מעבדינו. לפי ולא לנו. שלום

 נפל א~ר הפרץ ~לבד למעננו. לבדו גדולותלפלאות
 ~י~ר~

 ב~זיז דרך ברוב
 ד' נפשותי כ~ה עם ~~ת ספינה להפקיע ב~יה"ר ע"ה ~לט א~רקולות
 זכותם ובודאי י~~. על טוב וי~לילו פרצותיגדור

 ה'~
 וד' ללו. ~עמדה

 ומזה וגם הטוב.~וא
 הני~ ל~

 והפליא הגדיל אשר ומלהטיב ה~בה ידו
 כ~ל~ם ההיא ה~פירה ~ן להאציל לע~ות~~ליא

 אי~
 ~וץ

 ~עשי גדולי' לגו יספרו אתנו. והיום לכאן. ~שם באו לבם בהתלהבות'ו~הם הטב~ ~דר~
 :'אלק~ו

~~~~ 
 ~פורס~ת ה~דו~~. הארץ אור מאורי ~ענ~י להודיע

 בראותי פחדתי פחד אבל עיני ויאורו טע~תי אשר וב~עט ראי'. לריכה~ין
 לא ועדיין חל~. ~נ~ת בעון אלא ואינם. ~בותי בו הללו א~ר~קום

 ועיר. עיר ~בכל מ~ר ~ולות קרית ~נשי עם נפרדי' לבות ומ~וןהוטהרנו
 עד הצליחו ~טן מע~י~א~ר

 א~רתי לכן היו~י ז~
 ט~

 ע~יתי כי
 אסר הזה. בדבר הנוגעי' לכל ~בקש אנכי א~י שלום ואת ולרדפהו.~לום ~~~

 ונגד ד' כבוד נגד חט~תי~ם
 כבוד~

 ~לכי'. כ~ד
~~~ 

 האנ~י' על
 וא~רי בוש. עד פניה' את אני ואחלה לי. שוה ולא העויתי וישר'חטאתי וא~

 המ~ל ע~י~יא~ר
 על~

 ~על~ם ברום אלא תלוי הדבר אין ~עתה
 במד~יו ודבקי' בדרכיו ההולכי' ובהם אלקי' בד'וב~~וני אד~י~

~~ 
 רחום הוא

 ה~.~ף
 ר~ו~ והו~

 יכפר
 וכ~''~ עו~

 גם יע~ו
 ה~

 ~לא
 להי~

 אכזרי' ~"ו
 ארץ ומ~ד~י בראש דרכי הא והנה המדה. עללעבור

 י~ר~
 חושק ה'יתי

 ~~פי~י הי' ה~ליץ בי~תילו כי אע~ה מה אבל ~א~ד~. ליי~~ ג''כומתאוה
 פני לפניה' אותנו בר~ע עלילות להעליל ~ניה' נגד שקרי' ודובריכזבים
 הארי' כלב לבם הי' אם אף ולכןארי'.

 ה~~
 ~קר זאתן י~כיל~ ~כ~י' לו כי ואף י~~.

 ע~
 אלא לדיין שאין יע~ו ~ה כי ה~ו~~י"ם כל יא~~ו ולא בנו.

 ~עיניו~ה
 רוא~

 תלוי וה~ולר ~ו~עות. ואזניו
 ב~א~

 ~עדי~.
 א~. כומ~כולת העם ויהי עלינו. נבלה דובר ~הכל א~~ וא~~

 אי~
 יחמולו לא א~יו על

 רצ~י ~י' אם אףלכן
 לתוו~

 כן לא הוא ה~לום.
~ י  

 כן לא ונבבו
 לא ולהכרית בלבבו להשווידכי י~שו~

 ~ע~
 ל~ל~ומה. הומה אדבר וכי שלום אני

 ~נו עתה~ך
 בנ~

 דעי א~א
 ל~ר~ו~

 על ולא
 ~ניכ~

 ~בתה נודד. יכ~נן
 ~~ר ירדו~ו ~י אחרי עברה. כבר קנא~ם גם שנאתם גם~דהבה.

 כ~שר~~ד פרעו~
 ירדו~

 אליכם ועתה ב~י'. ה~ורא
 אי~י~

 ל~יו~~ הזאת ~מצוה
 ~תמים הזה העם ~א~רי יהיו אשר ואחרי ו~לום. החיים אתנובברית
 י~רי ~ל ~~ריה'בודאי

 ל~
 ות~י ~~עו ~דולי נא ~נה

 ל~~כ~
 הלא

 א~ד אל לכולנו.אחד א~
~ ~  

 אבותינו ברית ל~לל בא~יו איש נבגוד ~דוע
 ~~תי ~ל ד'י~רת

 ~ל~~
 ~~בם ו~ודל ~אוה

 ל~~
 מי א~נו ~~~~ו

 לה~~לנ~ אד~
 פיו בשבט ארץ

 ~~ו~
 ~פתיו

 י~ננ~
 בכל י~חיתו ולא י~~ו לא
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~  שנית וזאת אלקי'. אתם גם תלאו כי אנשי' הלאות ~כם ~~עט קד~י.הר 
י~~ו

 דממע~ כ~ו~
 אנ~ק ד' ~בח את

~  
 ו~ה ח"ו. ~וגות ~אין ונאקה

 יעידו ובילילו ביניכ' ד' היום עד הנה תרעו. אחי לא אל ~קודה. ליוםיעשו
א~ר

 בגדת~
 וכי בני~כ~. אלשי אנו וכי בלו

 הלכ~
 ~~ו א~ר קדוננית

 ח"ו. יבלר לא ו~לדילו שכחלו. זאת ובכל לדבר~ו. ~ה אנו אבל דבריכ'~לילו
 כול~ ממוחלי'והללו

 ~הקניט ~י לכל ובנה. שנירא ~מונה ~חילה
 אי~

 אישו
 ~ין בגוף~ין

 ~ממו~
 כולנו שלום נק ~בקשי' אנו ו~ין

 פ~
 כדי והלה אחד.

 ממ~ל עלממילול~הר
 הח~די~

 עלינו אנו ~~ידי' עלילו. ~קר ט~לו אשנ באממת
 היודע הוא האלקי' הוא ד' אלקים אל ו~ה הא~ץ. ואת הש~י'את

~וא וישר~
 היוד~

 בממרד אם
 בממ~~ וא~

 איזה א~' נע~ר ~"ו
 ד~

 ~לוה וגדנ סייג
 לעשות עוד עלילו ומה הזה. כהיום יושיענו ואל יכלה. לא קברו אתאיש

 ~'. כלא והי' אין ~עבנ ~ה בש~ינו ~~'לו אדולילו אלו~לו ו~~הותעש.
 אלואבל

 ~תפלל~
 ולא יעקב יבוש עתה לא העתיד. על

 עת~
 יחוורו. ~ניו

 ולא עוד יחלקו ולא תחכמוולי. ~בת ויושבי הממ~ו' בעילי ~ן ש~לאתיוב~חתי
 לשוא בה היושב לעם שלום הרי' ישאו רוב ש~ע ~מובשרות אוממר יתן וד'יחלו
 ולהעתיקן וה~לישית השנית ~את ה~ג~ת ד~ני כל לקיי' בקשתי וגודלעון.

 להיות ~ינא אלבישייהו ~ילתא ~לות יקח לב חכם ישר~. גבול בכלולשלחן
 ילוחו ובר~ת . השלום ועל הא~ת ועל הדין על העוממד העו~ם ל~ום שלישינגל
 כלי מוולא הק~ה ו~ן ראשו.על

 ברכ~ ~חזי~
 לע~ו עוז וד' השלום. אלא

 רוחו~ מאנ~ ע~י' יק~ת ולו בשלום. ע~ו את יברך ד'יתן
 ~את העולם.

 חלום כאיש מועשיה' יחישו מוהר לעלם. חי כל מועין קילו אשר האממיתי~ואל
 בתדירות ה~תל~' כל בעד בתדירות ~התפלל ~י א~שוך לא אני גם~לם.
 וחיים ברכה השלום. ~אדון שלום ואומור הש~ים כפי ואפרוש הזה.לדבר
 : שלום יקראו א~יה' אל פה איננו ואשר פה ל~חות~י' אדוליו ישלחלדבר.
 אחת בשחיי' ~רח~ת. חפלה ~לו"ל שלומום ו~בקשי' דורשי' דבריכה

 בא~ת ~ש~ל ח~רייא דממן ז~ראכופ~.
לאום

~~~~ ~~~~~~ 
 מווה' בהרב

~ ~ ~  
 זלל"לה~
. 

ונאום
~ ~ ~ ~  

 מו~ה בא"א

~ ~ ~ ~ ~ ~  
~"~ 

 ז~"להה
~ 

~ג''~~
 ~י~ ~~י~~ ~~ג~ ~~"~~~

'~ :~~~"~~~ 

~~~~~~

 גליהם יראי' לאו"ל ישיגו וכרביבים. כ~לים רבים.
 לדור יע~דו הטוב בשממם ימו'ם. ירבו כחול~~ויי~ים.

 השי"תדורי'.
 יזכ~

 שלוממינו אנשי הרים. ממרום הר אל ויעלו שיפרחו
 דק' והמופלגי'ה~פלאי'

~~~~~~~~ 

: 

~~"~~

 ~בוא
 כ~~פ~ ~~לו~

 להודיע ב~י ית' שממו לאוהבי הא~ור
~בריאתלו
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~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  ולר~~םל~~י'. ~~ ו~י' יתן ו~י ושלו~. ב~יים כולנו ב~זרה"ש ת"ל הטובה.מבריאתנו
 ~ני~

 ברוב ~ים אל
~~ 

 ושממ~ה ~יים בא"ה ושלום
לב. ו~ו~

 כב~
 נ~ה ~ו~תם

 ~מכת~~
 נא~ צ~ ~"י

 ה~~י לשול~יו
 ~ המופל~

~~~~~''~~ 

 לארה"ק ו~ואותינו תולאותינו מכל נאמר ו~ם
 בל~ בש~ו~

פג~.
 ומ~י~~

 ה~ניני" מ~ידושי גם ואם ~פתו"בבא. ~ה"ק ~ה א~לינו

~ה~
ה~יר א~ מצאנו וכ' לפני'. אשר ~כל בביאה ~~~י' ה~ת ומקרה הזמן
 שלו"~

 והי' זה. ~ל זה כנ~ן מלכי בין שהיו המלחמות מן ושק~ה
 ממ~

ש~~
 לו. ה~מוך מקום אל ממקומו אדם רגל בה ~ר שלא ~י~ום.

 ונרא~
ב~

 ~מנו ~ה~ליא ה~י"ת ~~ד ~ודל כל ~ין
 ~לו~ ל~ש~

 ~ארץ
 לקדושת בואנו~~ם מ~

 האר~
 קדושת וריבוי ה~יים. מ~ור

 האר~
 והפלגת

 ~מנו שיהי' ולהודות לברך אנו מ~וייבי' ו~ז ולסיים. לספר~ן שב~~
 הי" כאש~

 הזאת ~~נה בארץ ~~ב וה~ אב~ינו.~ם
 א~~

 ל~ני' ~'' לא
 ~בנו לא בארץ להשאר נפשו שדבקה מי וא~פ"כ מ~י'. ~שרת~~ר ~נת'יק~
 לכמה ~רף להספיק ~זרנו ית' וד' ומ~י'. ל~ם לו ~לתתב~ה"ש אות~
 ומלאנו ה~גנו מ~דתינו הכ~ף ~~ א~ וכינ~ש~. מא~

 לאלפי" ~י~~ ~~ ל~לו~
 מופלגי" הלשארי' כל כי תמה. ~ודה ל~בוד שיוכלו כולם את לפרנסגדולי'.
בתור~

 סדר לפי י~' ~ד' ומקו~ם מ~כים אנו להבא ו~ל ו~לימים. יראי'

~נ~
 כ~. הקדמוניות

 ~ל ~דבה ברכה רצון מג~מי והנ~א~ ~~מ~
 שבהאריך גם ומההזאת. ~נ~

 הז~
 שפת איש ילמדו

 ל~שות אפשר ויהי' ר~ה~
 . הפרנסותבכל

 ואודי~
 ב~ינ~ כולנו ~ן שנתן ~לינו השי"ת ~סדי גודל

 בכ~ א~~ והא~כנזי'~~פרדי'
 האנש'י ~גד ב~יניה' ~ם ~מש י~~. ~~י

 ו~נינה בבקשה ת"ו ~יה"ק מירושלים ~וד של~ו כ' כ~גבי'. אתנוה~לימי'
 גדול~

שנקב~
 והיינו . רבות פ~מי' אותנו בק~ו בטבריא וגם ~מהם. לדור

 ~י' וממש ~בו~ות. ~ני ב~רך ~ם ונת~כ~ו תובב"א. טבריא ב~יה"ק~בט בר"~
 ~מנו לדור לכולם שיש והתשוקה האהבה מגודל א~די' כי~יםב~יניה'

א~ד. במק~
 והר~

 שידוך ~שה מ~נדל מנ~ם מוה' אלק' איש המפורסם הגדול
 ו~~~יר~. ו~~ידות בתורה ומ~ור~ם גדול ~~ם ~ם מ~ה מ' המו~לגבנו ~

 מהספרדי' ירושלי' ו~שובי מיקירי והוא אריות. מאות שמונה סך נדוניאונתן
 כ~ת שהוא טבריא. של הכולל ~כם של מ~ותן הוא הנ"ל ו~כם שם.אשר

נתמנ~
 של ~דולה ~מדינה לרב

 טורקי~
 יוד~י' הספרדי' וכל

 ולקלס לל~ג כולם ~~יני שהיו הש~ת מ~סדיב~ו"ל ~הי~ ~ב"~ מכ~
 גדו~

 היא ומאוסה
 באמית~ ליותאמי~ו שלומנ~ אנשי כל אלל שמאוםה כ~ו התאו~ מ~מת הקנאה זאתאללם

 לב ~ב ומתוך באמת ל~בדו ה~י''ת יז~ו וכה
כלל ~~~

 י~ר~
 ג~~ המפורסמי' ~ר'א אנשי ל' שנתנו איך

 מ~דש להם ששל~ו
 את אזכיר ולא מ~~ל. נסי~תנו ב~ת תקל"זיין ~' אדר ב~ודש~נכתב

 שרפת~ וא~"כ ימים. כמה א~י והי' בשריפה. ~דו~ו ~י אל ונתתי ש~י.~ל שמות~
 ~~נאה מדות כל שישרפו נזכה וככה הנגידים. בפני כל ל~ין~ותו

והכבוד ו~תאו~
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~
~ ~ ~הכבוד 

 ~ל~
 שבארץ נקל לנ~ון ודעת י~ר~. כל

 ~טו~~
 ~~ת

 אבל רו~ם. דבר איזה ל~עוליכ~ות ~~~א~
 ~אה"~

 ~קרא גו' ד' ~שר
~  ~  יו~ב עמלק עד וגו' הארץו~~א 

 וגו~
 חזקו ואתם

~ ידי~ ואמ~ ר  ~יך ~~ובה מברי~תם של~וי' אגרת לנו לשלוח בק~תי ועכ"פ אמ~ו.כוש~ת ובר~ 
וממ~

 זכרונם ל~כיר ועלינו נ~ש. למשיב לנו ותהי וכו'. ומי ומי ומ~י
 תממחלי' הקדושי' המקוממות בכלולברכה ל~ו~

 ש~
 ~ת זכינו. כא~ר ד' פני את

 צפת~. פעית"ק ותנאי' נביאי' קברי על להשתטח השנה לתשובת לחינזכה
 עקיבא ר' תלמידיו. עם זכאי בן יוחנן ר' קבר על היינו ת"ו ~בריאגם

 חייא ור' ת~ידי'. אלףכ"ד ~
 ובני~

 מאיר ור' סבא. ~נונא ורב
 ב~

 תנ~.
 עם רש~י מערת ששם מירון לכפר בלכתינו היינו גם מס~ר. לאין~כ~ותם
ר"א

 בנ~
 וק~ת זמנם. בלא תאני' שהוציא ב~ו עם יו~רת דמן יוסי ר' גם

 בע~מו. האילן או~ו הוא המערה פתח על שעומד תאנה אילן שזהאצלי
 ראינו טבריא בחממי בהי~נו גם ה~נים. בכל מו~א הואועדיין

 אין ולדעתינו מהנפלאות. יסו~ר כי יאומן ולא אסי. ורב אמי רב של~מודין ו~ כמ~
 שלום ואומר ואק~ר ובקו~ה. ובמראה בנוי כמותם לעשות מלכות לשוםיכולת
 ומתפלל מלונ"ח. הדוש"ת וכנפש החביבה. כנ~שם השלום.מאדון

 בעד~
 בכל

 : אוה"ש י~ליחו יפנואשר
נאום

~~~~~ 
 מוה' בא"א

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~  

 זל"לה~
: 

~~~~
~~~ 

 ~'~ ~~~~ ~~~ ~~"י~ ~"~ ~~~ ~~
: 

~~~~~~
 חיי. לעלמין ~מלכא בהורממנא רבי א~ורי הירי~ ~ולי

 כל ~בלתי ~נה אבא. ~ת כל ושלום ~ובשלו~יז להו~
 ל~~י השי~~

 ~קרא קראתי אלי הכתוב וכל שמים. ח~~י וחפ~ה'בשלי~ת.
 קו~

 קבר על
 ~ר לכל אי"ה אעשה וככה וכו'. צדיקי' ג~לי' כי יעזרם. אבי ואלא~א.
 ~כותידרושו.

 א~תי בדרכי לילך אוכל ל~~ן 'זכרו. לבני' אבו~
~~ל ול~~ת~

 החכממ~
 ~י ומו~חני ~וני כאשר הכהן אברהם מות' אדו~ו"ר של

 כ~ד בשביל יטשוני ואל יעזבוניאל בע"~
 אב~

 חי ~עודנו א~ר ד~ריו ולמלאות

~~
 ~ה ישיבתי ל~~יק ~ידם ז~ת

 אד~
 ~יי~.

~~ 
 ~ו. לטל~ולא א~רך

 פריעת מצות שקיימתי נאמן בשחק עדי שתא בהאי הגיעני אשר כל הנהכי
 לי נ~אר ולא מאבא. שנשארו~ובות

 ~מ~
 ש~א. ~ולא ~נסת מכל ממאומה

ורחיים
 ה~ ב~א~

 י~כ~. ~ל~' ~נני אשר ו~~י' ת' האלמנה א~י ~רת
 אשכחםי לא אנכי גם ראשי עלי נרו בהלו ע~די ד' ייטיב א~ר מהטוב~תי'

ועל
 יזכ~ ט~

 לעולם. שממם
 י~

 : ושלום וחיים הברכה את א~ם ד'
~אום

~ ~  
 ~~' ~מנוח ב~רב

~~~~ ~ ~ ~ ~  

 : ז~~ל~ה

~~"~~
~~~~ 

'~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ 

: 

~~~~~
 ע"י רעות ומדות תאות ולשבר השם נגד לה~נע הכל תחלת

נימוד
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~

'~ 

~~~~~  מוסר ספרילימוד
 מה~

 הקד~ה. ושער ~דיקי' אורחות ר"ח היינו והח~מ~.
 וממוכיחים וקייממי' ח'ים שהם כ~ו מהם וללמוד תמידול~בונן

 ולומדי~
 אותך.

 ב~לים ~~גלה א~ר ~שכל במו~ר לילך יצרך י~יאךואל
 כי הלל~

 ~ו~
 יוכל השכל במוסר כי . ענילו לפי מוסר צריךמרע לסו~

 הי~"~
 לומר להתגנב

 אמנם השכל. בממוסר הולכי' ח~מים שר~יתי הגם פ~ושה. ומצודתו עוןפעלתי ל~
 מה ידעתילא

 ~התבידדו~ בבית~ טו~
 . ~סדקין ~חורין

 והל~
 ב~י אה~י

 שראו זה מופני היצר במ~דות נ~לו בעיניה' חכממים שכמה לאמנהידעתי
~ 

הגל~
 אממנם . וטיול ו~שחוק ובשת'' באכילה והנהגתם א~יתי' חכממים של

 ב~ב~שיגו ל~
 לבב~

 ~כלם
 ~ז~
 אתם בד~ך תלך אל בני אהובי בכן .

 השכל ויוכל רעה. מדה או מתאות נקי שהוא לבבך ועיקר העיקרשתראה ~~
 ~ך ידממה ~ה'~ר ~ם . מתגב~ות הגוף תאות אם אמנם . פעול~יולעשות
ל~"ש

 ק~~ כמ~~ ל~ בר~
 לי ו~ין . ותאמה ~דה מדה ~~ל

 להארי~
 ~~ן

 חשכות כי ויבנך. אמי~י חכםעם
 ועו~ו~

 להש~ל מונ'ח אינו
 . ~ילו לפי בממוסר הגוף ותאות עוביות לקשור ~ריך לכן . השכלבמוסר פעולותי~ לעש~

~י~כי' ע~
 ה~~

 ל~~ות
 ~~ס~ פ~ולת~

 א"ע ~הלהיג הש~ל.
 הבוית"ש. לע~דת יותר וקרוב גדול שכל הוא השכל מוסר בודאיכי ה~כ~ במ~~

 הדרגה. בלתי מה~לגה הזהר בני גם ידעו. לא ולהטיב בעיני~ מחכמיםבני ו~ה~
גם

 ה~~
 כמא~ר ו~בודה. בתו~ה אפי' בחל~ך ~~~ח במועט להסת~ק

 בשמחה. ד' את עבוד בכן בד"ת. אפי' בחלקו השמח עשיר איזהו~ד"א
 בוריו על זה להבין צ~יך בני אהובי אמלם בעיניך. ~טלה בעבודהותשמח
 היצר יו~ל שב~ה לב. אל פה אלמפה

 להתגנ~
 חכמים עם התבו~ן ברן

 בודאי רוח שפל כי דוקא. רוח ושפלי שמ~ וחושבי ד' יראיאמיתים
במועט מסתפ~

 ושמ~
 ועתה והבן . דשממיא במילי אפי' גדולות מבקש ואינו בחלקו

 הזהר בני אהובי גם לך.דע
 מ~

 בעבודת תתבייש ואל ומגונ~. ה~פילה הבושה
 לך הארכ~י כא~ר האמיתית. ה~שה ~ו פניך על יראתו תהי' רקהבורא.
 בפנ~ הבריות עם מעורבת דעתך תהי' גם פלים. לבושת ביישן ביןהחילוק
 בישוב א"ע יתנהג ~בריך. ~ליך אשתך עם ובפרט ובנחת. ובשממחהי~ות

 ובה~בודדו~הדע~
 באיזה

 שעו~
 ~על להשגיח בכדי בלילה. או כמ"פ ביום

 ותאו~יו ומדוהיוהגוף
 הר~~

 ה~כל עם להסכי' להכריחו
 לכת הצלע ולמע~"ש השם.וד~יקות לעבוד~

 ע~
 אלקיך ד'

 בניד~
 הנ~'

 ס~
 ה~ל דבר

 כל עם הגוף שתכריח ~ו בנקודה תע~וד מוסר. ~לי שמעלשמע.
 לש'~. יה'ו ממעשיך וכל לבדו. לד' בל~י תלועותיך כל ש~היינהו~או~יו מדותי~

 לכל שמו וחו~~י ד' יראי א~יתים ח~מי' שימוש צריך בני אה~יאמנם
 הנ"~

ו~
 ולב ממפא"פ לך לממסור ואוכל הק' הארץ לביא~ שתזכה ד' שירחם יתן
 ידכ~שר

 השכיל עלי ~
 מ~

 שאתה בדבר ~הר בלי אהוב גם וחברי. רבו~י
 אולומד

 ~ומ~
 וא~ו

 ~דב~
 ומתלהב ולבבך ~יך את ~ותח

 בח~קו~
 לעבודת

 שיתיישן עד רב זמן מ~יך תוציאו ואל לבך. על קשרו אזי~בורא.
אות~ אצל~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~  ~נו~ אתר דלית ה~ם באומונת ע~ך תרגיל בני ע~. ~ועל ואינו דבראותו 
 ומכה"כ~י~'

 וג~
 ודבורי' ה~~~~ת שכל

 ומע~י~
 רוש~. עו~י'

 רו~ ו~~
כמעש~

 ~כומי' באמונת וב~רט ו~ועלים. עושי' ~"ו להי~וך הן לטוב הן דמי.
 שהשכל מה בפרט מא~ין אני בודאי תאמר ואלודבריה'.

 מ~יי~
 ידוע אמנם

 ועצום. רב מר~ק הוא ~כל ה~כל לאמונת הלב אומונת בין כי לךלהוי
 או שנה ויום יום מדי הרגלה ~ריך מ~פר. אין עד ~ר~אות רב~ותואל~י
 ~~וה הבל ראה בני הכל ד~ר סוף אדם. שהוא ומה ל~י יותר אושנתים
 ו~~מך. ר~מי' לך ונתן ~ר~מי' מבעל ר~מים ותבקש הרעות. ומדותעוה"ז
 אביך. דברי כה ~רי. יעשו אלה שדבריי הבורא ב~סדי ובט~וני בס"ד.ויסייעך
 ד~ז"ל. ומכל ואמונה באמת התורה ממצות ושמאל ימין ת~ור לא בני~הו'
 א~ר כפי ב~שכלוהכל

 יור~
 ת~אבק א~ר ~מו. ו~ו~בי ד' יראי הדור ~כמי

 ~בר לך וקנה רגליה'.בע~ר
 ט~

 בנ~~ו בו אלקי' יראת ~שר ויר"א וישר
 תוכו ~אין במי הז~רולמעה"ש

 כבר~
 ש~ל הוא אם תב~ינהו ובזה

 אל ~ו ה~זק ומע"ט ועבודה בתורה א~י' ו~~רונו ~~לותו מכיר והוא~אמת רו~
 מעט א~י' לבו ויגבה דעתו מגיס שהוא ומי~רף.

 בר~ מזע~
 ידך והר~ה

ממנ~
 וד"ל ללב המסור דבר הוא כי ו~שכל. ונ~ש ~לב הב~נה צריך אמנם

 דרך י~י' שלא מעצבות ליזהר ~ריך זו בהב~נה~ם
 וד"~

 ובזאת
 נבזה ותהי' וש~לותך. ~סרונך בהם תראה אם ~שיך וכל ותורתךעבודתך תהיינ~

 לבות וצו~ה הבו~ן הבורא מ~ני ויכלם ויבוש ויכנע ~בבך ימך בעיניך.ונמאס
 וש~ל ~~ר שהוא הגם המקו'. ל~ני ר~ים אזי עצבות. בלי בשמחההכל
 דעתו יגיס ~"ו ואם חסרונך. ימלאהמקו'

 וז~~
 פ~ולה. עבודתו לבו

 ונקי' זכה ~תהי' י~ר או ~נתים או שנה וה~קדה הרגלה צריך ~ניאהו' אמנ~
 שזו ב~ניוי ו~הלתו ~ס~ונו. מ~ני בלבו וש~ל~ו הכנעתו שתהיינהוברורה.
 תלך ואז והבן. ה~ם עבודת~"כ

 לבט~
 ו~שמירה הגדר דע אמנם דרכיך.

 בב~י' בזה ~~~בות סכנת~~ני
 ל~מו~

 ~~~ו
 ולהסת~

 בעבודת א~י' במועט
 הממעיט וא' המרבה א' ~נ~~) ~סוף וכמא~ז"ל .ד'

 וכ~
 תד"א ומאמר .

ז"~
 ברכה בכל הנהנין בברכת ~זהר א~רת ועוד זאת

 הטעם ל~רגיש וברכ~
 עם כמדבר הדבורי' בתענוג נ~שולבסם

 לנוכ~ המצמ~
 מכה"כ כי דיבור. בכל

ומהווה
 הכ~

 ד' על ולהתענג
 לתרגי~

 יטעם אוכל ~יך כמו טעם ~~~
 ואל מאוד. לו התאבבדבר

 יזרו~
 דעת. בלי מ~יו הברכה

 ומ~
 להאריך לי

 מתאבק והוי ירא אלקי' את והנהגתו לבו בכ"י ית~דש האדם כיבהנהגו~.
 ומעשיך וד~ורך ו~~שבותיך לבך וי~ד באמת. האמת ~כמי ~~כמי'. רגלי~ע~ר
 בעת המוב~רת אפי' מדה ובכל העבוד"ה ~בכל בני דע וגם לבדו. לד'בלתי

 שוה אתה ואז בעצ~. א~~ זת ש~סרון דע ~סרונך ותכירשתראה
 ע~

 כל
הש~לי'.

 והטו~
 זו מדה או ~בעבודה

 הו~
 רו~. ש~ל ותתי' מה~וית"ש. מתנה

 ה~~ותים. מן כאחד שאתה~~ני
 ותשמ~

 לך ש~לק ~לקך במתנת
 הבור~

מתנ~
 : ע"כ זו. שבעב~ה הטוב עם שלי~ת

מכתב
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