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 ~ו~'

 ~~ו~~ו~~~ ~~ו~
: 

 ~וה ב~~י~' ~ל אל ~יי~~~~~
~ 

 ~ם ~י
~~ 

 ~ני'
 ~מ~

 גודל
 ~~ו~

~ב~
 ~ו

 באה~ ~~שו~ מ~יי~ ~ה~
 ~שמ~ת ~מ~ים ~מיד ~יו

 ~מצו~
 כ' . רו~ק ~לי~' שור~ ~י' ו~דאי

 לה~~~ א"~
 א~ו ~תב על

 בכל ~מי' את~~~~
 הנא~~ מ~ר~~י~ ~~יו~ ה~ולמו~

 לא~~"~.
 : ~ו' למ~לה ~~'' ש~וא לו ~~דע באר~"ק הנאתו~מק~'ב ~ ~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~''~ו~~~~~
'~~ 

~~"~~ 
: 

 כולם וידידים. ע~בים קודש מק~י ~. אל הנ~די' ד'~~~~~
 תורת מופלגי ~גידי'. ר~נים ראשים אלפי'. שר'מחמדים.

 ~רור בנפשם. קשורה נפש' שאהבה ורעי אח. ~רוממות. ויראתאמת.
 ואנש' ~~תיקין ש~ם. תורק שמן הטוב שמלם לריח לי. דודםהמור

 : יל''ו ופלאנ'' רוסיא דמדינתמעשה

~~"~~

 בנועם אח'
 לבבינ~

 ד. זוטרי ~יבת לבי. לוח על הקבועי' אחי
 כפלחביליהון.

 הרמ~
 אתי

 מ~ל~
 ~~כ' ידי ~~ים אל א~א ~י

 בפי תפלתם. תמיד א~גה ובאהבתם אהבה. על. ודגלם אותם.לפשי
 טהרם ברכם למרום. עינידלו כיונ~ אהג~

 רח~
 ~~לות' ידי ארימית גמלם. תמיד צדקתך

קד~
 נפשי 'דידי ו~תבשרו סלה. ברכתם יראה ד' בהר לאמר עילאה. אל
 הוא לבג"מ. הרה"ק בן ולבי עיני מחמד ושלום ב'תי. מרבית עם שלומי~רוב
 עמו אלקיו ד' יהי הוותיק טהורה. ד' ויראת בתורה. המופלא חביבי דבכבוד

 ע~כ~~~
 ~וה' כ"ש . ~בו

~~ 
 נ"י

 ע~
 ~יעת ו~ל שוי"ר. ביתו ~רבית

 מרוב לפשי ידידי ויתבשרו . ה'ום כולנו ושלום חיים ד' אל הנלווים~רחמינו
 מוה' ~שד"ר אהו' ביאתשלום

 ~רבני אהו' עם ~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~
מוה'

~~~~~ ~~~~~~~~ 
 שלום טר'עסטע. ק' דרך נ"י.

 בג~

 בממון שלום
 כתביוכל

 מצהל~ הקוד~
 לב' ~לץ ת"ל. שלומם רב בראותי עיני .אורו פני.

 קרנם. רמה~ד'
 שו~

 כי באלקי'. נפשם ותגל בד' יש'שו
 הלב'ש~

 ישע בגד'
 לפ~נ~ בת~כי לנו ~~' ~ איל~א כי~~~לו.

 ~י' ואש~ ~~י' ~ה יודע מי
 האירו הארץ. מלאה ד' וחסד בחיים. חלקם אשר' הכלל. במכתבכמבואר
 כל לפנ' עומד דיוקנם דמות כאלו פני~' אחזה בלדק אנ.~כבודם.

 נצח. ~ינם בלעי~ות הנאמרי' דבריה' כל את ~קודם. אשכח לאל~ולם ה~~
 מ~' ומע' ל~'. לוח על הלוחות על חרות הוא. לאלקי' והמכתב~כתב
 אמרתם על אנכי שש שאלו. אשר חפצם בכל ~ו ויאר לד'אוחילה

 רב~לל כמו~
 לכ~

 ~ול הקודש בהר ובילם ד' ביץ ע~ד ~לכי והלה ורעי. א~י
 את לברך ווראשון מרום ~כסא שבת~כון

 יש~
 המה ד' היכל זל"ז. ערבים

יערבו



~ ~ ~ ~ ~

'~~~
~~ 

~ ~ ~ ~  ת~וקת ~הב ברכתם עלי אהבתם ידידות נעי~ת ערי~ת בגודל לנפשי~ערבו ~~~
 מכתבם דבר דיבור כל על פני את אני ושמתי לבי. לוח על לקשרם~אהבה

 ביום ולשנותה ולחזור כברכתו. אשר איש מגילה מקרא על לברך ~אלק~~ול
 ד' ~ראני כה סלה. קדשו מהר יענני והוא לד'. קורא אחר קוראל~ביא

 לעולם לעד ס~וכי' דרשו ל~בם בכל לד' ידו כמתנת אשר איש קודש~ב~כתבם
 אלקים לפני עולם ישוב חזקת ולחזק ולגדל לרומם שלום הלדקהבמעשי
 יגמור ד' מאודם ובכל נ~שם ובכל לבבם בכל בה למחזיקי' היא החיי'.בארץ
 ידבקו ~ן מתניו. על אזורו איש ידבק כאשר כי מתנם. אזור לדק והי'בעדם.
 בכל תמיד ד' ל~ני ~כרון חק~ים כפים על הן חי. אל בני אחיו אל.איש
 בקשו לדק ~שו ב~קשתי עמי והנה בנ~שי. קשורה נפשם ישאלון אשרעת

 שמעתם הלא ידעתם הלא היום. כל ד' ביראת כ"א לעלות יהרסו אליענוה.
 האמת. ~לום שמו צדק בארן אחד עומוד ז~ה~ה. המנוח הרב קדוש'מפה
 על שלום נעשה ההם בימים כי ניכר. רישומו רושם עושה לדיק יליאת'כי

 חדות כי תע~ו אל ועתה חיים. אלקים בד' עולמי' תשועת בד' נושעישראל
 הוו~ורבי' את לחרב השמים ~ער פתח ד' לפני עומד ואברה"ם מעוזם. היאד'

 עליה' ד' בנועם לחזות ומובטחני לאלקי'. ותעצומות עוז.~רוע
 יחי~

 ולכל
 רק והיו ונפשיי גו~ני בה~חת סלה. ירומו ובלדקתם ד' ברוח רוחי חיי~הן

 כלל לכל היא אחת מדה מארץ וארוכה ~צרה בדרך באתי עתהלמעלה.

'ופר~
 שיחתם לפרש ג~יהו נפשי ממציא הנני ואני (ח~ר) את להזכיר

 הזה היום עלם. ~דשן טובה בשורה וודבר זה עוד הימים. כל תמיד ד'לפני
 ונשמחה נגילה לו'קוינו

 ו~ץ יבולה. נ~נה הארץ את ד' פקד כי בישועת~
 נתן~ה~דה

 פרי~
 בנים חשוכי ל~מה ד' פקד פקדו וביום בע"ה. ~שער והוזל

 אשר ל~ו גדולות נפלאות לעושה י~ר~. עמו את ד' לי~ועת מ~י'יהננו
 ומדינה עם בחיל הערבוביא מגודל ו~זה"ז. ההם בימי' להפליא עמנו ד'עשה
 ע~ו ואנשי' הלבי. ארן בוולכות לומרוד~~ים

 מע~
 מנגד תלויים חיינו והיו

יממש
 כחו~

 ונשברו. וינקשו ביניה'. נפלה ד' מהו~ת פתאום ובפתע השערה.
 היריעה קל~ה ד' גבורות ימלל~וי

 מהכי~
 כ"א לאומרן. א"א ובכתב

 מבטחם ד' והי' אליכם.יהמדבר בע"~
 ומב~

 רחוקי' וים ארן קצוי כל
 : שילה יבוא כי עד תפלה. אני ולילה יו~ם אלקינו ד' אלקרובים ולבבו~

 ד' ל~לי ע~רם ומעתיר הדוש"תדברי
 י~~

 ~~יד וית'
נאום

~~~~~ 
 מו"ה בא"א

~~~~~~~ 
~"~ 

 : זלל"הה

~~''~~
 ~~~~ ~''~ ~~~~ ~~~~ ~~~''~ו~

~~~''~~ 

: 
'~

~~~~ 
 אמת. אל~י אלקי' יראי החיל. גבורי

 וזה ידידיי ז~
 עוז. דנפשאי רחימי ומרחמי. רוחי חיי אל בניריעיי.



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ג

~~~~~  והיראה התורה שרי אברהם. אלקי עם נדיבי ונגידי'. ראשים אלפי'שרי
 ד~דינת ~עשהוא~~י

 ו~~יכ~ רו~י~
 יחיו. עלי~' ד' ב~ל~ני'. ~לה

 חיים באוצר להם ויאר ד' אל אל אש~ר בקרבי רוחי חיי בהםולכל
 :ושלום

~~"~~

 לרום שמים ישגה.
 ואר~

 לאהבתם חקר אין ולבי לעומק
 וחשיקה בדביקהתמיד תשג~

 ל~
 דעת יביע ליום יום כל לאל תשקוט

 טהרם ברכם ד' אל לבי יצעק ברוך. זרעם ועל עליה' בצלותאואתחננית
 כ~ עד למועלה ושורש למוטה פרי ויע~ו יצליחו למוען ~לה. טוב כלגמלם
 מרחמו~ סיעת עלי'. ולדרים הארץ שלום ידבר בפי בשורה הנה שילה.יבוא

 ד" ל~ני ~~יים בארץ ~נים ב~~'צ~י ע~י ב~י~ור ~תי עומד'' לרגליההול~י'
 רחימא ויראיו עליון ידיד שלוחינו ביאת ומוב~ר מודבר זה עוד ושלו'. חיי'כולם

 ~~~ ~ו"ה בתו"י המוופלג הרבדנפשאי
~~~ 

 מו"ה ואתוהרבני נ"י.
~~~~ 

~~~~~~~~~
 ימוים עשר'' .

 לחוד~
 ב~וף ש~ם הכל שלום. באו זיו

 פרטי'. בקבלת זכרון זאת הכתובככל וממו~
 ג~

 כמסורים והכתובי' הקבלות ~ל

ב~לימ~
 קשה וארץ קשה ה~לך דרך שעברו אע"פ נותר. לא מהם אחד

 לשונו. לאישהחריץ ל~
 בח~~

 פני מוצהלין הקודש כתבי כל והנה יראיו. על ד'
 חמוות~ האח שמוחה. לרוב קץ אין ולשלום המשרה למורבה הנפש שמוחתמתוך
 אור~ראיתי

 ד'. ל~~י א~ים ו~~וד ה~מים ות~אני לבי ויעלוז ו~מח~.
 על הן ושתים~ פעם לא לעינים לי הי' לחיים הכתוב וכל השמוי'. כימויימיה' י~רי~

 ועינ~ לבי והיו מוהם. עיני אצלתי לא שהביאו הכתוב הדבר כל חקותי'.כפים
 ידים. ו~חב גדול הים זה מו'ם. כל על זורעי אש~יכ' הימים. כלשם

 שמים~ לנטוע דאורייתא תמוכין ירכים. חמווקי נדיב בני בחיים. חלקםטוב מ~
 גדולות עם קטנות חיות כל בהם להחיות ב~. כל תח~ר אשר ארןוליי~ד

 הגדיל כי מעשיה' גדלו מה יבינו ולו ידעו לו מואוד. יודעת ~~שימעשיכם.
 אשר הטובה כל על הי~'. כל לב וטובי שמחים היו עמה'. לעשותד'

 יעצו~ ווי כי לה~ליא. ~~~'ד' ע~~
 יצר ד' זי הלא הברכהי כזאת להתנדב כח

 פניה' מוול אל צדיקי' ואור ילצורו. ותורותיו חוקיו ישמרו בעבור י~פרותהלתו ל~
 ארע"א דיר"ת תדורו כעין חשבו בעבוריאירו.

 דישר~
 לד' יאמור ז~ז ערבי'

אנ~
 נתנו ומידו ~כל לד' ידו יתן וזה

 ו~~ ל~
 ד' עילי ~אות כ''א לבעליו יתרון

 מפח~ יצילם והוא מלקוש. כעב רצונו ונע~ה שאמר לד' ניחוח ריח צדיקי'אל
 כיר"א מושאלותם ימלא למקום. בני' נקראו רצש"מ שעושי' בזמן כאןיקוש.

~ 

~~
 מידידינו צדק לתבשרתי

 הר~
 ~~' מו"ה המופלא

~~~~ 
 נ"~ ~ג"ל

 לקודת תכלית עד בעולם שלום לעשות ומו~ליא ע"י ד' ~שועתמגודל
 ועיר המדינות בכל בלפש נפש וקשורי' עטופים חברי' בדיבוקהא~ת

 ר~ קאי ו~אליו השלום. וגדל הולך להגדילעד ועי~
 יתן לעמו עוז ד' יו~ף עוד

 מנוחה נתן א~ר ד' ~רוך וברכתי לי. באומרי' שמוחתי ומה~ בשלום. יברכםד'
לעמו

 ל~~ ~לי~ ישר~~
 שהי' ד'

~~~ 
 ~יינו

 הא~
 דאחריב

בתבערה ומו~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  בה~תלקותו נ"ע הרה"ק בכות בוערה. מואש מוצל אוד זה הלאבתבערה. 
 ~סי~' רז"ל כמאמור ו~לום. הברכה את ד' צוה משם נתעלו. ה~ולמוותכל

 ברכה מחזיק כלי הקבה מצא לאעוקצ'ן)
 לישר~

 התושב"כ וכל השלום. אלא

ושבע"~
 וריעות האחוה ולמוען ~יעור. להם ~אין דברי' באלו לפה מו~ת מלא

 הדעת' לנקיי ולא נפש. לכל שוה עולם של עמודו הוא כי שלום. נאאדברה

 בנים כזכור אנכי וגם תדו~ן. ברכה ~ח~ר) באתי המודות שלומויולבעלי
 : ירחמם רחם וד' עליה'. מעי המו ע"כ~כרם.

 לשמווע ומוצפה ממ~ב'ב. להם אש~ כל ובעד בעדם ומועתיר הדוש"תד'
 : ואור הו~ך ונחמות י~ועות טובות בשורות מוהםתמ'ד
נאום

~~~~~ 
 מו' בא"א

~~~~~~~ 
~"~ 

 : זלל"הה

~ל''~~
 ג''~ ~~י~~ ~~ו~ ~~~''~ו~

'~~ 
 ~~''ג~
: 

~~~~
 עליון ידידי נפשי. שעשועי לבבי. ואנשי לבי לקרבי רב

 וממו~לאי' מוופלגי' טהורה. ד' ויראת התור~. תו~~יויראיו.
 נגידי' טוהר. ט~~רי חמד חשוקי טהור. לב מים ~לגי מו~ולאים.מופז

 : ב~לאני' ו~~יכותיהן רו~יא דמודינות מו~~ה ואנשי הוותיקיןונדיבי'.

~ ~ " ~ ~

 ראשי לפדש ממצ~ניהו לא ~ח שגיא ת~גא אהבתם ישגא.
 ד' דרגי'. לפום חד כל המד~גה ב~תר מוסותרת האהבהמועשר שור~

 ולבי המוה. ד' ~יכל גליא. שמויא וקמי האהבה. באש בוער לבי מו~שבותיודע
ככנור

 יה~
 והיו סלה. ~יי~ מואדץ ארוכה לברכה זרעם ועל עליה'

 עם ת"ל לי שלום אדבר כי דברי פתח נא הנה שילה. יבוא כי עדלמועלה. ר~
 ד' שם את הללו ד' יראי ב~ימוא. צוותא וכל המוו~לא ונכדי ביתי. מורביתכל

 ל~ם וזהשלום.
 ~בשורהי

 תובלנה למורא. שי הובילו אשר התשורה. אודות על
 ~רב ידידנו ע"י תקנ"א. ני~ן לח' ע~ר בום תבואנה וגילב~מחות

~ו"ה ה~פל~
~~~~ ~~''~ 

 נ"י. ו~~~י מוו"ה הוות'ק הממופלא הרבני אהו' עם
 בכתיבה הקצוב ערך המוקדש ~שקלי הקודש כתבי כל עם באו ו~לום עוזברוב

 חדות נפשאי' חדאי מעלתכם. ולשלום הבשורה למרבה האירה האדץ וכלומ~'ר~.
 ומוגבעות אראם. צורי' מראש כי תחגורנה. גבאו"ת וגיל החיל. גבורי עמוםד'

 אמונתם לבי בתוך צדקתם מעי. המוון תת קול במרו' להשמיע כעתאשורם.
 ועל עליה' ולילה יומום אכלא לא ש~תי הנה אהבתם. נ~לאותותשועתם.

 לוח על וחקוקי' חרותים הערבים דברי' ו~ל ורבעי'. שלשי' בני ברךזרעם
 לשולח~ אשיב בעז"ה. לכך ה~ומן א' איש ע"י ה~בלות כשתלכנה ואי"הלבי.
 בנפשם. קשורה נ~שי חי אל ~ני עוד רב. מלך מקרית אפניו על ד~ורדבר
 קרת.. מרומוי ג~י על ויתרוממוו ישכילו למען ~חותם. עיני בין לז~רוןוהיו
 שוני' במוכתבי' באריכות נכתב כבר הנ"ל שלוחינו ביאת איחור ~בתוהנה

ומשם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

 ה~יים בבשורת תזה כהיום להחיותם לבשרם רק באתי ולא בארה.'ומשם
 עליה'. ד' נועם וי~י מעינו. י~מרו יהמו ומר~מי א~יי נא והנתוהשלום.

 : בב"א ~ואל לציון ובא יכ~נו. ידיה'ומעשי
 קולו. יתן ועל~ן בשמי'. אל אל בעדם ומעתיר לנצ~. ר~ימםד~רי

 : לו שככה העםאשרי
נאום

~ ~ ~ ~  
 מ' בא.א

~~~~~~~ 
~"~ 

 : ז~ל~ה

~''~~
 ~''~ ~~י~~ ~~~~ ~~~''~~~

'~~ 
~~''~~ 
: 

~~~~~~
 מנורת ס~ולה. עם ת~ה. נאוה

 זה~
 המופלאי'. ~ולה.

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 : בפלאניא וסמיכותיהן רוסיא דמדינות מעשה ואנש'הוותיק.ן

י~~"~~

 אלקי' מול תדרשי עליה' נועם נפשי אהבת
 י~וננ~

 יאיר ויברכם.
 את~.~ניו

 באהבת~
 א~גה

 בי~ר ~י תמי~
 ארוכה לבר~ה זרעם ועל עליה' מעי תמוו ע"כ בנפשות~. והקשורי'העטופי' האהב~ בא~

~אר~
 שלום. ~שר ~זת היום עצם תדשן טו~ה ושמועה . סלת ~יים

 בי~ו~ת~ ד' כבודו~דול
 מלא~ ד' ~סד ור~מי'. ~סד ויעזרונו

 ולמען הארץ.
 עליון יכוננה אלקי' בעיר עלמות' ~ה~נו אלקינו אלקי' זה ~י~ספרו

 המוופלא. ונכדי ביתי מרבית כל עם ת"ל לי ש~ום ידבר פי ופת~י סלה.עולם ~
 את הללו ד' יראי יח~צון. אלקי' ~רבת אשר ואו~בי מר~מי סיעת'ו~ל

 מו"ה הוותיק המופלא ל~י ~מדת אהובי ובפרט שלום.ד' ~~
 ידידי ה"ה מאשתקד. משול~~ו ביאת משלום הבשורת לכם וזה שלו'. הכל שלוםנ"ע ~~~~ ~~~

 ~מו~לא~רב
 הוותי~

 ~~ה
 נ"~ ~~~~

 ד' ידיד ה"ה שתא דהאי ומשילחנו
'מו"ת

 ~~~~ך~~~ ~~~~
 כל נ"י.

 כספ~
 נפשאי ~דאי שלו~ם. מובשורת מ~בודם האירה הארץ ו~ל פ"א. עדבשלימות בארה"~ ד' לפני הובא במושקלם

 ד'.~דות
 יש~ י~~~

 א~ר אשריכ' ~יל. עו~ה
 ב~~

 ד'. אל בחר
 אל בני לכם רב ב~יי'. ~לקם והי' לידם. זו מצוה תפארת ד'השליך ומשמי~

~~ 
 והנה

 מושבותיה' מקומות מכל מוכאו"א י~ידי' וכללות מופרטות המכתבי' כלהגיעוני
 בתוך ~~תם ת~יד. ד' לפני ~כרון והי' עילילו. ראתה הכל ואת אלינו..באו
 ולילה יומום אכלא לא שפתי הנה אהבתם. נפלאות ות~ועתם אמונתםלבי
 פ' וימלא בגבורות אבוא בם תמויד אהגה באשמורות יצועי על זכרת'ם~ם

 והיו ויתרומומוו ישכילו למען ב~יי'. אברך נפ~י'תהלות.
 ר~

 כי עד למעלה.
 והתבוננתי דברית'. לכל ולבי עיני שמותי ורעי א~י אהו~יי והנה שילה.~בוא
 אופניו. על דבור דיבור להשיבם קוני עם להמליך ל~בם נקודת תוכןעל

 ו~בט~תי. מחסי בד' שתי בקרבי שרעפי וברוב יונעם. לנפשם מר~וע'ו~ימצאו
 ~כלל ויש יצא' ~ולו הכלל על ללמוד אליה' כותב שאני האלה הד~רי'יוהיו



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  הלמד דבר שבפרטמה 
 מעניל~

 ואמירה דיבור ב~ל ו~שיתב~נו
 בסתר המסותרת באהבה ~שיתקשר לו ורפאושב ישמ~ בלב~

 המדרג~
 ל~ום חד ~ל

 ~קותים בהם. וחי י~שון אשר את להם ~אר ד' אל ועיני דילי'.שיעורא
 נ~ון ורוח בתמי'. להו~כי' טוב ימנעו שלא להם להעתיר לב לוחעל

 לא ~כללות הירי~ה. תקצר מצ~ פרטי מכל א' ל~ל לבאר ~נהבקרבם. יחוד~
 ואמונתי לבחירי. ברית וכרתי אחד. בפה כולם פני חלו ~אשר מהםמ~תי
 ונפלאות בגדולות לילך רציתי ולא ד'. שם מציון לספר עמםוחסדי

 אמת. ד~ר על רכב צלח והדרם באל~. נס~י לא מעולם כיעמוקות. לגל~
 שנדבר מה מחופש. חפש תח~~ן~אשר ~צאת~

 בש~
 מקשיב" חברי' ~ם ה~ר נחמו

 אלא וכו'. לא~ול וכי לא"י ל~נוס מ~ה נתאוה מה מ~לי שמלאי ר'דרש
 נצטוו מצות הרבה משהאמר כ~

 ישר~
 : ~חסר) בא"י אלא מתקיימות ואינן

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

 : ~~''~ג ~~'

~~~~~~
 שלמים. וכן לרב' רבים

 הלאהב~
 והלעימים.

 רוסיא דמדילות מעשה ואלשי הוותיקין ולבאי.דנ~שאי רחי~
 : ב~ולאליאוסמיכותיהן

~~~~
 ה~רכה על יעמדו יחדיו עליה' אני קורא חבה. של בקריאה
 עלי" והדרים נעמה. כי הארץ לי שלום יד~ר פי פתחוהשלום.

 האברך. המופלא לכדי וביחוד ~יתי. ושלום ת"ל של~ם ורב המה. ד'היכל
 עדיפא דאדם ולברכה לטובה ~כירם הייתי לבי שמחת וביום חת~תווביום
 ~לם ושם ב~כרה.מני~ו

 נז~רי"~
 ד' מאת שאלתי ~חת אחת. ~כיר"ה

 מו"ה המופלא הרב ידי"נ א~ובי שלום ורביברכם.
~ ~  ~~ ~~~ 

 ל"ע.
 המופלגי' הרבני' בסימא. בצוותא המשולחי' ביאת משלום יתבשרוגם

 משלוחי בידנו ~א ומסורת ה~~ף. תרומות ~ל עם אליה'. הנלווים כלעם ל"~
 ב~וה"ר אך . בקבלות כמבואר מכרו מאת איש ונדבות הלדרי' כלצבורי

 בפסח ד' לישועת אנחלו ומצפי' מדאשתקד. יותר כולו על שלישיםעלה היוק~
 רצון בגשם עבר הסתיו ~יהת~ואה. ע~

 ~רכ~
 המסתיר לד' וח~ילו ונדבה.

 ~ל ד' ימלא שיחתי. היא היום ~ל אתכם אהבתי מה אחי אהובבט~ה. וגלי~
משאלותם.

 ו~
 מחול אספרם מעשיה'. עצמו מה לאל ריע~ם. מאוד יקרו מה

 פרי מעשות למוש ולא נדאג. לא ב~רת בשלת ביתם. מדשן ירוויוןירבון'
 דרשוני אשר ~ל על~פלה

 וחי~
 וכל רעלנה. אר~"ם אף זכותם. י~ה מה

דב~
 צרורות משאלותם הנה לד'. ואבר~ם לח~תי מ~ת~ם

 בלבי ושמור~
 ב~לק~ רשימ~ ~~ר~י האגרת דברי~ל ע~

 הרבה. ראה ולבי הייתי צופה
 לביעל והי~

 לזכר~
 לאלפי טובה מדה מרובה הרבה ש~רם ~ו תמיד. ד' לפני

רבב~
 ~ורה מוסר שגרם אוהב מעלה האר~תי אשתקד ו~נה . ~ר"א

שבכתב.
 אסתיר ה~ר ואמר~י מוסתרת. ואהבה מגולה ~וכחה קצרתי ~~

למ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ו
~~~~~  עתיקי' הדברי' בפעם כפעם אלה דברינו ~בוא כי כחדשי'. בעיניה' יהי'~~ען

 בלבך ד"ת שנתיישנו ראית אם בירושל~י רז"ל וכממאמר וכו'. עתיקא'וקשה
 דברי' ברוב י~נים גם חדשי' ממספרי' מולא ה~ולם הלא כי~ו'.

 (חסר~
 יישירו

נגד~
 ולכל לנו תהי' וכן אורהי היתה היהודי' ואל

 כיר"~ י~ר~
: 

נאום ~~~~ ך~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~ 

 ממו''ה בא"א

~~~~~~~ 
~"~ 

 : זל"להה

 ~~~''~ו~~ג~~
~~ ~~~ 

~~~ 
 מ ~~''גו ~~' ~ו~~''~ו

'~~~
~~~ 

 את בי ואעידה . ו~גיד וחוזר מוגיד פי האר"ש תחיל בטרם
 לא ולבי . צדקו חפצ~י ממעולם כי הארץ. ~קי ה~ממיםאלקי

 ~חבבוזז
 א~

 חובב
 בתוונ~

 יוכלו לא רב'ם ~ים י עתה ככחי ~ז ככחי . דלב~י
 בצלותא הש~י' שער פתח ד' גפני עוממד עודנו וא~ר"הם האהבה. אתלכבות
 ואולם ויאדיר. תורה ויגדיל . כרכא אכולא רי~א דתרום רעוא יהא .ובעותא

 יממצאנו אל ובית יתן ו~י ' אליחי
 ו~~

 בד~רים בו ממדובר נכבדות , בו אדבר
 קדושת ~שום ואל~לא י~"ש' כבודו לעילוישבלב

 האר~
 ברשותי לבי כחי וחלישת

 בעין עין ולר~~ו ד~ר' לגבי' נפ~י מו~ליא להיותבעז"ה
 לרוו~

 ולממלאות צ~אי
 , בינינו המורחק ורב , טורא גבה עתה והן , ה~ורך בכל ודברי' ב~ו~רחפצי
 והלבלר לדבר הפה יוכל לא יגע'ם הדברים בכל דאתי' הוא לכתבאודברים

 ומוילי עתיקים והדברים~~ול~וסו
 ל~

 הלב כוונת אחר כי נשלוח' מ~~סרן
 בח~ירה ניק:ין ואינן הד~רים הןהן

 התורה ממן רממז ונרממז קו~~' חרש כ~
 ואשיבה דרכי חשבתי ע''כ אשר לחשוב' והנב נדבר נהפה רשות בו ש~ין~ה
 ל~ופיידי

 ולהתק~ר ול~תיי~ד ~תיק~י יפ~
 ע~

 במוקים
 אליו ונהמו~יך חיות~

 הליכות דהלכתא חליבא ש~עת~א נאסוקי ח'ים' מו~ך פניאור
 וממלואו' עול~

 דיוקנו דמוות ~:יו אור ראיתי חמוותי ב~רבי' ל~י חם נח~~י' שובי'ואחרי
 ממי~ וגו' של~בת אש ברשפיהרהיבני

 האהבה. את לכ~ות יוכלו לא רבי'
 דממ~לל ~אן זכאה ~צהו. ~פס ההכרחיי~י דברי' איזהואדבר

 ע~
 אודלא

 ב~י ממכג הש~ועה ל~ול ~י אהו'דש~עי'.
 האר~

 הקטני' ד' יראי ממקרוב'
 הגדולי'.עם

~ קו~ ב  
 ב~וני נ~~ע

 ~ו~~
 העיבור פרישת מ~כל

 נבהלתי מוראות' נבהלתי זאת לשממוע האו~ות' בין אפי' ה~ם חילול~גודל ב~דינתם~
 בנ"י ממ~חצ'ת השממועה באה וממיום ~~ד' לי צר נ~שנו' דאבה אוזן~ש~ע
 קא תיוהא בפ"ע. כ"א שב~מון בד~ר ~נה' וא~ת הנה אחת ויחצו חצואשר
 גם ו~ף שנויי'. היא ו~~חלוקת ~לוגתא. דא ~חצ'תא ~~י א~רתי אזחזינא.
~את

 דקדק~
 עשר ירדו אשר ניכר ממ~כתבם ~ש~י אלי ה~לוחה ה~גרת בכל

 ~ורת לי מצאתי לא ל~צ~ ו~אלי אח~נית~עלות
 רו~

 כת"ה דעייל מוממה
 הרה"ק דברי המוה ~הן מ~עזרי~ש הרה"ק דברי להלביש ד~ינו דנר~ה.~ח~ה

הבעש"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  מקום אל הולך שהכל שהגם הגם ז"ל. האר"י קדוש ~ברי בתוך~בעש"ט
 שבעוה"ר הסכנה מפני ובפרט לחוד' חכמי' ונשון לחוד תורה נשון~'י

 וממממילא ערוממי' לשון ותבחר ע"כ אשר דראי אכשור ולא ~וקב יורד~הג~ם
 לזכך והאהבה. היראה דרכי להבינואתגליין

 הג~
 בלתי שתהיינה מהמודות

 הרבה לי ויש לבדו'לד'
 לרצו~

 מזה ה~ולד את אני ורואה לכתוב ניתן~ולא מזה' ל~את שיוכל מה ו~וף קץ אין עד בזה
 ח"~

 הבינוני' לספר חזינא וקא
 ממ~אתי ולא כת"ר'שהד~ס

~ 
 מלומדי' המוה כי נפשות' לה~לת כ"כ תועלת

 עתיקא' קשה תהי' זממורתא גמור גממרא ממלומדה אנשי' במ~ות עצותברוב
ול~

 כך כי טעממי'. לכממה ~תחלק והוא א' ניצוץ להם שיספיק המ~לי' דרך
 אדם של ויצרו לכבותו סבה ח"ו ~וא בנר השמן וריבוי תורה של דרכההוא

 ובדעת' ו~תבו~ה בחכמוה הוא חדש דבר זה ר~ה אוממר יביע בכ"י עליוממתגבר
 וקורא מובין הלב ובה לבא בינה ז"ל אליהו כמואמור יבין בבל הוא לב~חסר
 ~הג הי' וכך אין ולב חכמה לקנות כסיל ביד ~חיר זה לממה עליה'אני

 ורובם הח~ידי' לרוב להשממיע ~לא בדבריה' מאוד ונזהרי' נשממרי' היורבותינו
 תורה של ודיבור חכמוי'. אמוונת ב~רית ולהכניסם ממוסר בדרך כ"אכ~ולם'

ק~
 אור דיבור באוהו מצוי' והברכה המרובה' את מחזיק והממועט ונקי

 בלבו ד' ~יראת מוי כל ~ד"א כממאממר לוויאר הגנ~
 כ~

 וכל התורה
 החכמו~

 בלבו
 אולי החסידי' ממריבוי כי אני מתיירא בלבבי. אשר את חבי~י ממאחי ~כחדולא
 ח"והוא

 ע~
 מועטי' המוה עליי' בני כי ר"ל' התבן בתוך הבר לאבד הסט"א

 ו~~ים בעיראחד
 בממשפח~

 למאוד. השקר גבר כי אלו ~מנים וב~רט
 ומוש~עים דרזין רזי ונפלאות גדולות בדברי שלהם שאינו בטליתוממתעטפי'

 פינות ממאר~ע הא~ץ מובאי מקרוב ראיתי כא~ר רעות. וממדות תאות מיניב~ל
 בעד והתחזק ~זק חיל גבור עמך ד' ע"כ אשר כו'. די לעולמו ~אממרוממי

 מאיזה להחיותו ממ~רץ שפל נ~בר לב נכאה רוח אל יביט זה אלעממינו
 מן סממוי ה~וא הדבר ויהי' במעיוי וממתברך דבר וחצי דבר החיים אורני~וץ
 ועלהעין

 הכל~
 אנכי וחס חס~ונם. ושיכירו חכממי' בא~ונת להם די חסידי'

 מוה' הוותיק הממו~לג בנו ה"ה ד~בא זרעי'על
~~~ ~~~ 

 כת"ר לאשר
 ממצמדת ל~לצל גדולי' פ~לי~ין שצריך ים בלב כאני' גדול בנסיון אותוהכניס
 ~. אי' ~א~ל~ו אבוהו ר' ~א~י' והגדלותהגאוה

 ~מוסדר~

 חזי קא ~וי כי
 וכל ב') ז' ~סנהדרין גו' ל~מים יעלה א~ אממר אבתרי' דספראא~בוהא
 ~רה"ק ממורי ובפרט פר~ומם על מואמד ל~~ערו זה ~ממננו שהיו הדורגדולי
~ו"ה

~~~~ ~~~~~~ 
 קודם נ'ע

 ה~תלקו~
 על מאוד הרבה נצ~ער

 ומוממשפרסומוו
 תל~

 ראשו ~ער
 ע~

 וכת"ר
 הכני~

 עדיין והוא בז~. בנו
 רחמי ואי' לו אין מולחמה וכליבשנים ר~

 הא~
 על

 ה~
 ס' ללמדם ~לינים ~אשי נק~או אשר המה ועיר עיר בכל אשר הכממותורבי האיכ~ ק~ני אחרי' ו~ש

 ו~יושר ה~ת ~~ם ב~יר אור יראו לא לנ~ח עלי~' חוש~ניהבינוני'.
 היתה כוונתי דבר ~ה ~עליו לה~ל ב~רו א' ~יש שיעמוד לא~יכתבתי



~ ~ ~ ~~ ~ ~

 ~ו

~~~~~  האי~~ית~
 פ~ו~י'~ דברים כ"א ~בר ושלא ער~ו ומכיר ורגיל זקן ההוא

ועכ~
 כ~ מעי. ה~ו דברי ו~די ~"ו. לבו ויגבה ירום שלא ולבו עינו ישים

 שירגיל~ רייסין ד~דינת אל"ש על אבתרי' ואנא ז"ל דהרב בפו~י' מרגלאהי'
אות~

 ושי~ירו
 מע~

 ו~~אתם בעיניה' נפשם ו~נות ופ~יתותם. ערכם
 נ~בר~ רו~ אלקי' זב~יתמיד נגד~

 יל~ו ו~לא
 בגדולו~

 ראית~ ~א~ר ובנפלאות.
~ימי

 ~ר~
 אני רואה ~תה יתקרי. רבי ~תים או ~נה בן ~סיד

 ~ונ~ ב~ינ~ הרוא~ ואנ~י ביותר הזאת המס~~תרבתה שבמדינתכ~
 המסתעפות

 הי' ~עולם ~י ל~ת"ר גר~א ודין יום ילד ~ה יודע ו~י יצילנו.הר~~ן מז~
 ו~י' ~כלי'~ל נ~ב~

 ~ו~~
 א"ע

 ~ו~~
 ~עבור הגדולה ~ן

 ז~
 לבו שת לא

 להודיע לבי ~לאני ו~ש"ה ז"ל. הגדולי' ~פי נשיאות~דר לל~ו~
 קוש~

 תסתיים ו~יני' ו~יני ~לליו ~ג~ור י~זור עתה והן ~רבותי ש~~יכפי אמ~ דברי
~ע~ת ~"~ והי' ~"ו. ~ום תוםיף לא נפלה ~~~פ~ת תרבה פן קודם. א' שעהיפה מילת~

 ל~
 עמדתי כי ~"ר ~עיני קל זה דבר יהי' ו~ל לתקון יוכלו

 זאת עשור. ולא יו~ים ולא יום לאעליו
 אגרת כותב תנני ~ני ~קרנו~

 פני נא וא~לה הי~ועה ולד' עולים א' בס~נון דברי~ו ~יהיו בכדי יע~הוכן ירא~ ~מני שכת"ר ו~הראוי והשלום הא~ת ע"ד ה~זקה ד' יד ~תוקףה~דינה לכ~
 ו~נינ~~ וחומלה ואחוה באהבה נאמן כרועה הצאן את להנהיג ~בי~י~~י

וי~~כ~
 ~לא ~ילתא. תליא ב~ביבותא אנן ~י תאהבה עבותות ב~בלי

 דבריה" שהע~ידו מה על אלא ירוש~ם ~רבה לא כי ו~שפ~י' דיניםע"פ ל~תנה~
 ד"תעל

 ל' ~ב"~

 ב'~

 לע~~ דין שדן בדבר וק''ו ~~''כ
 חסידות מדת ולאו

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

~~~~~ ~~~~~~ 
 ה~ראה על נפלאתי ~קרבת. וי~ן דו~ה ש~אל ~סותרת ואהבהמגולה ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~

 ~ו"ה ותמים הוותיק ה~ופלא מעולם כנפשי לאהו' הר~יקכת"ר ~ש~

~~~~ ~~~~ 
 כ"כ. אותו הרחיק ו~דוע ות~ים. באמת אליו ~קורב הי'אשר

 ומ~
 שע~ר

 ועלעבר
 להב~

 כאמור ישמע ולקולי לי אם כת"ר של ובר~מנותו ית' ~ו ~וב~~ני
 לק~ ויוסיף ~כם ויש~עו~פורש.

 ד' ידיד את ל~ב
 הר~

 נשוא הזקן
ומ~ה פני~

~ ~  

~~~~ 

~~~~~~~~ 

 להחזיקו ית' כבודו הוא זה כי
 ואין ובתמי' בא~ת ד' עובד ~נעוריו אותו ~כירי' העולם כיכבראשונה. ולהחשיב~
 א~ריו לשלוח ד' קידוש ל~ען ע"כ אשר כ~ותו. אדם בהשפלת ~ה גדול~ה"ש ל~

 בנין כי נערים לעצת א~י י~~ע ואל ו~אהבת. ~אמת לבו עלולדבר
סתירה. נערי~

 ו~~~
 ~~~ר ~מא~יני' היון במדינת

 בתנו~
 ומורי הא~ת.

~כ ~רה"~
 ~גוים יתערבו שלא ~אוד שיז~רו ד~דינתנו לא~"ש ~כ' ~ו דיבר ד' רו~

 ~~ר. ל~ון ל~ונם יל~דוולא
 הא~בה ~י ~אלוני לא לא~ר נדר~תי א~י אה~

 כי א~רתי. אשר לכל דעתו יתן שכת"ר ו~הראוי ~שורהמקלקלת
 דא''י ~~ירא ה~כ~י' בין גדלת~ ~~~ כל שש~שת~ ש~שה גדולה ~רבות~ל~~~ תר~~ ~~"~

 יועץ. פלא ~וא ו~"ית שיש~עני. כת"ר הוא כדירבינא. ק~
 וע~

 ~ומקום ד'
~~ 
: 

לא~
~ ~ ~ ~  

 ~' בא"א
~~~~~~~ 

~"~ 

 : זל~~ה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ל''~~
~~~''~~~ 

~~~ ~~ ~~~~~ 
 ג''~ ~~~~~ ~~''~

 : ~~ג''ן ~~'

 ~ום לכולם. אחד אב אחד אל ~י. אל בני ורעי אחי~~~~~~
 עבותות ~בלי אחוז א~הפשוט ישא~ המלבוש ובהפשט שוני' מכלים בכלי' כולם. נתפשטוהפשוט אח~

 האה~
 נא. אדברה וריעות האחוה ולמען

 שלשים כת~י כבר ~לא~אומנם
 של~

 ב~א' רק ולהורות. להבין עוד אכתוב
 ש~ו לא אשר הצדיקי' מגדולי ותלמידי~' העשוקי' דמעות ראיתישתא

 שריפה ונכוו בגחלתן נזהרו ו~א~רכן כ~
 גדו~

 קי~. והגוף הנפש שריפת
 מעגלותיה' נעו אחר לצד עצמו לקח אחד כל חיים. אלקי' מדברי תועיםובעוה"ר
 נאספו בלבם אשר ה~עה מפלי כי מבין באין רבן דברי הבין ידעולא

 ובא~ת במחשבותם שמים יעלו סומקא ואתי ~יוורא אזילבעומקא. ולטבע~
 י~ד~

תהומ~
 כול. ווי ווי נ~ש ומרת גדולה בצעקה מיד מתריעין אמרו אלו ועל

ה~
 החרדה כל את עליה' חרדתי ע"כ אשר הנפש. עד נגע כי ואולי

 פן נבדל בשכל מגדל ~נות כאלה. אותם תקראנה ח"ו ואוליפן הזא~
 הכל ש"ע ברומו הנוגעים הדברי' שכל והאמת. האמונה מכוונתוסרתם לבבכ~ יפ~

 הוא הולךא' למקו~
 הסו~~

 אל
 לקוד~

 משא"כ חכמה. היא ד' יראת הן אחת
 פנימיות היא היראה כי והאמונה. היראה עיקר שהוא לחם ל~כמי'לא איפכ~
 וכל עלי' חוזר הסובב הגלגל שכלנקודה ותוכליו~

 העולמ~
 הוא עלי' ל~ו

 תסור ~ל חכמים אמולת ~ורה ע"פלמעשה הלכ~ ד' ~ונו ממנה לזוז שלא ~את הנקודה ולהיות האחרון. והואהראשון השכ~
 מאמונ~

 ותשכיל תצליח ~ז
 קודמת יראה מ~י לבדם והשכליים התורה משא"כ ימינה. לוראותותורך
 המעשה סוף היא היראה לקודת כי הבעלי' ומכלים כלים נבדלים.המה

 בנין משא"כ הגנוז. וטוב ~בר~ות ~קור בה ויורדים עולים תחלה.במחשבה
 קודמת יראה בלי לבדוהשכל

 הסוב~
 ~ק

 עמו~
 אע"פ ימצא. מי

 כידוע. לחשך לחושך ~ם קץ לאין השכל התפ~טות כי מתערין דינין~וב שכול~
 נהירין לא ע"כ~שר

~ 
 ~קדושי בכתובי' והנלי שלדפסו דרקיע שבילין

 עליו~
נבג"~

 דא סביל מוחא כל ולאו ש"ע ברומו עומדים אש כגחלי דבריה' שכל
 י~או כבר אשר מאהבה להעובדים או קדושה. נש~ה ~עלי דכ~יב הואהדא
 שאם וחיים תחיי' של טל יטול השם את ליטול הרוצה כל לא כי הטבעמן
 קדושה ~שמישי ממשמשין הכל יד ~ה והן המות סם לו לעשה זכהלא

 זכה לא שאם ממנה הלו~ל יפול כי כוונות להם ולעשות ולתעודהלתורה
 השכל כי ח"ו. השען בנתו אל טהרתי. ללב זכיתי יאמר ומימסתכן

 נ~~
ל~

 אליו. השכל את מושך כן מוכן שהוא מה וכפי והנ~ש. החומר זיכמך
 בנר להאיר הנפש את ומטהרות מזככ~~'החומר והיראה האמונהמשא"כ

מ~~
 הייתי לדעתי הנה יבוא. ד' ואו~ר עולם אור ותורה

 מק~
 ס~"ק כל

המפ~רי~
 ילמדו ומ~ם הנפ~. זכי ת"י גל~ים ויהיו המת~י~ם בידי

מעט המתחילי~
 מע~

 לפי
 שכל~

 עליהם תרבה פן מדאגה דרבה הכנה אחר
מחשבת הש~ חי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ח"י. החוצה אחריו השכל את ומומשיך לקבל המווכן ממן שאינו הגוף~חשבת
 באי' כלא~ר

 ל~
 י~ובון

~"~~ 
 א~~ר ~צל בהיותנו ו~עי אנכי ו~לה

 אלא לשמוע באנו לא כ"א רב ז~ן א' בדבר מסתפק'ם היינו נ"עמומעזריטש הרה"~
 דייל~ ~~ א'דיבור

 ~ותו שווורים ו~יינו
 ~ט~ר~ בק~ו~~

 עת עד
 ט"ז) כ"ה ~ממ~לי כממש"כ~נית. דיבו~ ב~

 דב~
 חז"ל ומאמר וגו' ~ן דיך אכול מצאת

~בר~ו~
 ב') ל"ב

 מתו~
 הדבר את ~~ו~ים ~היו ~~תמרת תורתן היו ~תס'דים

 אמוונתן תורתן היו לאכי
 אל~

 בידם עלתה ולא כו' עשו והרבה וחבריו ~~ב"י

~בר~ו~
 ב') ל~ה

 כלל~
 ה~~נה עיקר ד~ילתא

 והירא~
 הוא

 ~קו~
 הבר~ות

 שומר לכן רח''ל הדינין מקור הוא השכליים וווקור השכליים וכל הגנוזוהטוב
 הצ'קתלי מילין וול~תי הנה ורעי ~~י ~~~י' מהם. ירחקלפ~ו

 רו~
 בטנ'

 ראיתי הלום עד ואר"ש. סופר עט ל~לת באר די אין דיו הימוים כלאלמלי
 המ~ורס~ים ~~ה והן ב~רצנו ~בוד ל~~ון באו מ~רוב ~ד~ים רואיא~רי

 המה מופת אנשי כי בעצמם וווחזיקיםבמוקוומם
 וחכמוי~

 ומ~תממ~ין בעיניהם. הם
 ז"ל ה~~'י ~דול באילן ~צמ~ תולין חיים אלקים דברי קולבבת

 וריב"~
 ז"ל.

 ראתן בעלי ~להם ש~ינה ב~ליתו~תעטפים
 שר~

 יסוד על ב~ים בונין במוחם

~עו~
 ~~סו ד' וביראת יתהלכו בחשיכה יבינו ולא ידעו לא

 א~ץ ובעזרה"ש יע~ו. לא א~ר וועשים מע~יהם ומתוך ניכרת~חשב~ם ל~~ ~~ וח~~~
 טהורה. ומקווא~ה~~ורה י~~~

 ~קיא~
 החנ~ים את ~~רסמת ~~ם ~י~ילי ו~ועלת

 שאינו וכ~י כמבוער הוא והרי וימצא. יראה בבל יבוא חנף ית' לפניו לאכי
 ברוכים בניכם. ועל עליכם לבי חת נתת' המראה את אני ר~יתי א~רועל
 מרים כי נפש ממ~י בכם יפגעו ~ן ומדבר ומדא~ה לתקלה ח'ישינן כי לד'אתם
 ~ו~ם של ~רומו ~עומדים ונוראות ~דולות ומדברים~מה.

 ובחלקלקו~
 ל~ון

 לעינים ה'א תאוה כי ד~ים בה שאין כמצודה~יד
 לבק~

 ונפלאות גדולות
והיא

 מכ~
 חיים וירדו א~~ריי~ו. ~שכי ח"ו דלמא המתהלכת

 כבלע ~~ול~
 מבפנים שוחט קרבנה אל באו כי נודע ולא לדיק.רשע

 ומעלי~
 תם וובחוץ

 מ~ה ע''כ ~~לה. הואור~ע
 וח~~

 ~היר להזה'ר עלי
 ~צ~

 א~ר ובכל נפ~כ~. ותתי שוועו בלבו נמגעת ד' יראת א~ר לכל ונוראה.~~לה באז~~~ עו~ר לכל
 מ~ה יוצ~ים עתיקים ה~ברים הן הן כן תשמרו ~ליכםאמרתי

 ~רה''~
 מו"ה

 לזרז צריך ביותר כ. אחרת. ועוד כזאת אלי~ם שכתב נ"ע מענדלמנחם
 צו אין הענין כן על בגסו"ת. שמ~ובשתבמדינתם

 ~ל~
 למעט זירוז ל~ון

 עבי~ כי נסתריםבשכליים
 ח'ו יכבה טרם לנר סיבה הם ושכליים למו סתר

 ומרמב ~דבר'ם הן ~ן ~לב טהרת א~רי כי ווכם ריק ו~ם הוא. ריק דבר לאכי
 ~אדם את האלקים עשה אשר כ"ט) ז' ~קהלת כדכ~יב צדקם ~צתיהאהבה
 כ"ז) כ"ה ~בראשית כ~ש"כ תם. בבחי' היה אדה"ר של החטא קודם כי גו'.ישר

 האמונה זוהי תם איש ויעקב ע"~) נ"ח ~~ב ~דה"ר של איקונו שה'הביעקב
 רבים ב~כליים נ~ל ה~טא ואחר השכל. מן למעלה שה'א כאמורהגדולה
 ~ראשיתכמש"כ

~ 
 ה'

 ז~

 ~ו' טו"ר 'ודעי כ~לקים ~י'תם ע'ניכם ונפקחו
ותפ~חנה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  עיניותפקחנה 
 שניה~

 דינין דמיני' השכל מן ~יא הרע התחלת כי גו'. וידעו
 ט') ~"א (ויקרא פ' על חולין ~יחת דצדיקייא בפוומייהו ו~רגלאממתערין

 וכ~ה הזנות נמשך מ~נו השכל שהיא ההתחלה כי לזנות. תחל כי כהןאיש וב~
 אם כי היו לא דיעה דור שהיה המד~ר ודור השכליים. ומן ונתפקרולאבדו
 להתבונן ורהו פחדו כי אשכח לא ונבונים ט"ו) א' (דברים וידועיםחכמים
 וע~דו ה~כריע היושר קו הוא ישרה בדעת הכריעו רגע וכומעט יתירה.בבינה
 היא כן כי הנה השכל. ~ן ל~עלה שהיא כאמור הגדולה האמונה עלר~ליהם
 כלום. הא~ונה אחר שאין דבר לשום ~וש לא המא~ין כי האווונה'דרך
 היא בנפשו האדם תורת ~את תורה. ו~אתו הבורא הוא כי ית' בו ומאמין ~הואכיון
~לא

 ומושכו הסו~בו החו~ר מפני אבל נפשו. תדבק ובו הבוית"ש ~אחרי ל~~
 בבינה להתבונן יד כלאחר ו~פרק וניעור חוזר הצדדין לכל פונה ואילךאילך
 אל והשיב ד' אל דעתו אז כנה על הא~ונה ~יד ולהעמיד ופינה. צדלכל
 ה'ושר הקו היא ומה~כל לומעלה שהיא בא~ונה הנאמן הדעת כי נא~ןלב~ו

 לאמונה אם כי בבינה להתומהומה רצו ~לא דיעה דור נקראו ע"כ אשרהמכריע.
 זה רז לבני גילה מי א') פ"ח (שבת שארז"ל כ~ו לנשומע נעשה והקדיומויקראו
 שיזדכך אחרי כי אור תורה אל ומצמה ומנר השומיעה. אל יגיע העשיי' ו~ןכו'

 ~מכות שארז"ל כמו בשח~ים בהיר אור יראו אז היראה ~ן והצורההחומר
 את לזכות הקב"ה רצה ב')כ"ז

 ישר~
 תו"מ. להם ~רבה לפיכך ומאוד שיזדככו

 הרע אחרי ויתמשכו הנבדלים שכליים אחרי ילכו שלא חושש ~קב"ה~היה
 ג"כ הז~ירו וחז"ל ל~שמרת. ומשמרת להם ועשה תו"מ להם הרבה לכךח"ו.
 מא~ה י~ין שיהיה שכל איזה אדם לב על יעלה שאם הנ"ל. מפחד~~וד
 אל ~ר~. או ~טוב אם הואצד

 ז~
 ו~שמרת גדר שום נגד השכל זה אם יביט

 איזה נ~ד אפילואו
 מנ~~

 של כשר
 ישר~

 הקבוע
 ע"~

 הדור גדולי א'זה קצת
 ~ן כבורח ומ~נו יברח~ז

 הא~
 שזה יראה אם אבל ישרף בודאי כי הגדולה.

 טוב ודעת ומועצית בהשכל לעשותו הגדר זה ולצרוף ולהחזיק לברר הואי~שכל
 ומ~נדיל מנחם מו"ה הרה"ק ומפה ועו~ד מצווה זאת גם אף יבורך. הואעין

נ"~
 העונש. יראת מעניני היא יום בכל העבודה ~התחלת אליהם שכתב

 העונש ~יראת ~לם שהוא ראותו ואחרי מתחיל הוא וממנה גדול צורךוהיא
 גיוו אחרי ישליך אשר וכל א~יתית ולאהבה הרוממות ליראת יעלהמ~נה
 לא ניתנה שלימה התוה"ק כי שחת. לבאר ומליפול ימלט לא העונשיראת
 חסר ואתא חסר האחד יפול אם לחברו צריך ודבר דבר וכל בה. כלתחסר
 ה~ומשים כעבדים תהיו אל ומ"ג) פ"ג ~אבות שאמרו וחז"ל להמנות. יוכללא
 אל שיבוא הדרך אבל האמיתי. התכלית לנו הודיעו זה כל כו'. הרבאת

 לאהתכלית
 יפל~

 ע''א) ח' ~סחים רז"ל ~א~ וכן ג~ל. ועד ~קטן דבר כל
 לעשות ומסיים מתחיל הוא ממנה גומור. צדיק ~"ז כו' בשביל ל~ני סל~הנותן
 הכל על לעמוד הצריכו שעה ובכל עת ובכל ובכ"י אמת. שהוא מפניהאמת
מהשכל

 הק~
 יונעם ולש~ע לזה ע~ר ~ה לזה עוזר זה ה~~ול השכל עד



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 עליה~ד'
 : ~נה גואל לציון ובא י~ונן ידיהם ומעשה

דב~י
 המקו~~

 ד' אל ומעתיר האהבה. עבותות בקש~י אליהם
 : מעלה מעלהש~עלו ~עד~

לאו~
~~~~~ 

 בא''אמ
~~~~~~~ 

~"~ 

 : ~ל~~ה

~ג''~~
~~~~ 

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

'~ 
~~''~~ 
: 

 של שמו אמת ו~תימה בפתי~ה ארוכה ב~כה מחזיק ד"ש~~~~
ית~שרו הק~~

 שלו~
 את והנה בארץ. א~ד ~דבר הכל

 קול~
 קול שמענו

הבערה

 ל~~

 אגודות ויתגודדו ור~ו וימררו ריבות דברי ת"~. בין קטיגוריא
 ~בירו של ~ובתו רואה כ"א ~ולא. לידי דאתי ~ומרא י~מרו ~מהאגודות.
 אנ~ ~ד~ יאמר זה לש"ש. מתכוין הי' הוא אף ע~ו נגעי רואה אדםואין
 רואה ואין יכנה. ישראלובשם

 ח~
 דמיא תיגרא ~אי הוא. משגה אולי לעצמו

לבידקא
 כ~ ד~ו~ כי~ כ~

 יוד~ ומי שנוא. עוד ~וסיפו
 יום. ילד מה

~ 
 ל"

 אלין ~ל אבא ר' דאמר ת~א) ~פ' ~~ר כמבואר עליכם' יר~ם ד' בניעליכם
 ועוד מיש~' ~א~~ למיהך דלא גרמין לאלו אלו ~~מין דלא~ברייא

 ר~ימו א~ייתא דהא בה.פגימו ד~ד~
 וא~~

 ר~ים א~הם בה. אית וקשוט
 ר~יםיצ~ק ליצ~~

 לא~ר~~
 פן ~~שלי למיהוי' איצט~יכו ד~מא כהאי ~~ייא וכו'.

 הוא ות~בולותיו דבר הבעלעצת
 לעק~

 כלפי מט~ע וישרש ולשרשי לטוע
~סד

 הרה"~
 דלא אלאו אסמכינהו דרבנן מילי כל הימי'. כל שם ולביעיני וה~ שעשועי~י נטע מטעו ~צ~ ~ם ~"ע. ~ענדיל מנ~ם מו"ה

 מדבר~ תס~
 דבריו ד~~ו בכלל כי מהר~"ז'הרב

~~ 
 בכפו ~~שו

 ממ~
 להאיר

 ומה לתוהו. ~"ו העולם את לה~זיר שלא ועתה נוגה. כאורצדי~ים א~~ לה~
 ד' י~ין יושיעניי וד' אק~א אלקי' אל ~ני ~~י' בניילכם אעש~

 רוממ~
 ד' ימין

 ושל מעלה ~ל בפמליא השלום~יל עו~~
 מט~

 העוסקים התלמידי' ובין
 אעמודה מ~מרתי על א~כי ~ד' אנ~י לשמה. שלאלעושים לשמ~

 ע~
 ואיני ע~ה

 יבוא כי עדמתוכה ז~
 שלו~

 הוא ~~''יאי~תא הדברי~ נראין והנה והשקט. שלום ובאמונה באמת
 ה~ גבה~

 גדולות לבקש
 ~נ~ ול~לא~

 עיליו נתן
 ומשם לנ~ש וממטה למטה.ולבו למעל~

 יפר~
 לב כמ~ו ראיתי בעיני כאשר

 ממאיל~תא נוע~
 דקמ~

 מקר~ ~ד~י'
 ~לא תלמידי' עיה''ק לפה באו

 ~מ~~
 צ~כן ~ל

 עליה~ אני קורא יתקדשו חסידי' ובלשון ל~ו. אניס לא רז כל בעיניה'~כמים
 בביא~י הר~בתי כ~ר א~צי. את ותטמאו ~~ואו ז') ~'(ירמ~

 ~כתבי לשעב~
 ~ו לה~ורא כדי דאשתקד.שלה

 להי~
 משם

 ידיעת~
 אנכי זהיר אמרו ~אמת

 בלשון מ~תעימ~יות
 ~כמ~

 כי
 ~כמ~ בעוה''~ ~ה''~

 ~~וץ
 ~ו~ר כ~אמר קול~'תתן וב~~~~ ת~ל~

~ 

 ל~~י' ~נ אמר הוה קדמאי ~י~י )

ט~
 מנה

 כס~
 מילי לי ~אימא

 ה~תא דאורי~אי~
 אמ~

 טול ל~~~י' ~''נ
 מאן ולית ~אורייתא. ואשת~לכסף מנ~

 דאשג~
 יתמ~ בעוה"ר השתא כי ואנן ~י'.



~ ~ ~ ~ ~

'~~~
~~ 

~~~~~~ ~  דלא משום ~אורייתא מלה לך ואימא ~ף מנה טול לח~רי' ב"נ יאממר~יתמי 
 ולא ברוחי'.א~ישב

 ~ו~
 במיא ~ח~רא ב~י' ~יל דשמע. מלה ההיא מהימלא

 ~והר כמבואר לבר. לי' דרמ'עד
~) 

 אשרי כזאת ולעת א') קכ"ח נשא
 רז"ל כמאמר לד"ת. א~' אלם עלמו שישיםומי

 ~ברכ~
 המפזרים בשעת א') ס"ג

 ולא גדול רעש בקול ככרוכיא צווח לה'ות וחובה עלי מצוה אבלכנס.
 הקטנים על הגדולי' כ~~יר אלא באתי ולא אמיתי. ולשלום לחייםלהזכירם יס~

 ~~יכן במי אתכם הזהרתי כי ואנכי תתבוננו. אל וקדמונים ראשונים תזכרואל בנית'י שלום לבקש א"ע יכריח מינייהו חד כל הגדולים' על הקטניםוכש"כ
 הקדושי' ו~אמוראים התנאים ~כח הארץ קדושת ובכח הזה. קדוש במקום~~ו
 הארץ טוב ואת החיים. את לפניכם נותן אנכי ראה בה. אשרע"ה

 במעוזם יחזיק ד' זה העברים בילדי תחטאו ואל רגזו יחדלוי ואם ישמעואם תאכ~
 כמה חברייא ואתון ) ( ~וה''ק כמאמר בעולם. שלוםיעשה

 תת~רשון לא ולהלאה מכאן נמי הכי דנא מקד~ת ורחימותא בחבבותאד~וויתון
 יצריכ' אתכ' ישיא ואל בעלממ'. שלמא ע~יכו ויקרי עלייכו יחדי דקוב"ה מןדא.עדדא
 נאמר לא לש"ש מחלוקת אפי' כי לש"ש. מחלוקת הואכ~

 וכש"כ טוב' כי ~
 מתקיימת התורה ואין דעבדין. הוא לגרמייהו ודעבדין זכיתי. יאמר מי הזהבדור
 ב) כ"א (סוטה ז"ל אמרו גם ב') נ"ה ~נדרים כמדבר עצמו שמשים בממיאלא
 ה'א וזו כאין עלממו שמשיםבממי

 ומדבר כהפקר עצמו שמשים אי"ן שי~
 הוא הכל ה~~ה ~ברא מה שכל ית"ש. לברואיו בעלמא ולי~אוכשיריים.
 ובטיל פניו המקבל שכינתא. אפי י~רא אמת מאנשי איש וכש"כ ית'יהתגלותו
 וכמאמר ה~פעות. רוב לקבל מוכשר לכלי מכשרתו כלום מגרמי' לי' דליתלגבי'
 וממשה כ"ט) ל"ד (שמות אמרה והתורה העפר. מן ~י' הכל כ') ג'~קהלת

 עור קרן כיידע ל~
 פני~

 ה~מים ושמי הוא. בשמים לא בגדולות הנקרא משא"כ
 גיהנם. יורש וסופו ותחבולות. ושנאה קנאה בעל באמת והוא . יכלכלוהולא

 לעילא לי' סלקא איהי לתתא בה דאתדבק מאן אמרו ) (ובזוה"ק
 אשתמ~ע דיעקב ובגין ממ'נה. לתתא משפילתי' איהי עלה לא~תלקא דבעי~ן
 הדברים וכל מינה. לעיל לדרגא לסלקא יבקשון דלא לבנוהי לה אולידבה

 כתבתי ומאשר זללה"ה. מ"מ ממו"ה המנוח מהרב הקודש כתבי כל המההחלה
 אל הכל שלשיםלהם

 ממק~
 אחד

 ~ל~
 ומינה בה דכולא בה והפוך בה ה~וך

 את מאמ~ן הכל ית' התגלותו לכל ממובטל כאין היותו מפני כי תזוע.לא
 אין אם כי מקום. תופס שאינו עד חיים ממלך פני אור עליו ומאיריןכוחו
 אל שב והכל ~ם) ~קהלת וכמאמר ד' על תתענג אז כאן. הכל כאןאני

 תענוג שאין~ע~.
 אל~

 נמשך ההוא התענוג ומן לשורשו. בשובו
 אהב~

ואחו~
 : אכי"ר ישמע ממ~רה וריע~. ושלום

נאום
~~~~~ 

 ~' ~א"א

~~~~~~~ 
~ ~  

 : זלל"הה

מכתב



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~ ~

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

~''~~~ ~ 

~~~~~~
 נאמון

 רו~
 מווהר"ר כבוד השד"ר המוופלג

 מאי~
 לי"ו

 : ~יר"א ל~ולם שמוויהי

~~
~~~ 

 באמ~. הנאמרי' דבריו כל ~ל ו~יינתי ושניתי. קריתי נו~ם מוכתבו
 בכל ד' ~ראניכן

 דרכיה~
 ה~כילו

 ב~זר''ה~
 ב~ד~ גמ~ וד'

 והסכי'
~ל

 יד~
 ראיתי ראה והנה תמווט. בל נכון ~ל מוחדש מווסד ביסוד ד~ר לחדש

 ד' באמות לבו ואממץ חזק בקוד~. קאימונא הכא אנא וכו'. וכו' ה~~וי כלאת

לעול~
 במצו~ ~יזכ~ מוי ~כל בד' ובט~ולי ת~מוד.

 זו
 כתי~~~

 בל
 יד~

 ממנו
 גוררת מוצוה וש~רח"ו נד~

 מוצו~
 אהובי ו~תה . באמוונה ~ושי' בידי מווחזקת להיות

 חזקידידי
 וא~

 הבאים ישני' וגם חדשים לבב ול~וץ לחזק החיל גבור ~מך בד'
 ו~בת א~בה ברובל~ז~תילו

 הקוד~
 ~מם ד' .

 ל~~ להאי~
 בנר

 מלו~
 רבה כי :ו.

 אשר ~ד . חיים ל~קים ות~צומוות ~וז וביתר שאת ביתר ואור והולך מווסיף~יא.
 . שלום הצדקה מו~שה והי' . הע~ם ~ד חיים הארץ תשב~ מ~שיהםמ~רי
 נאום לנצח רחימוו~"ד

~~~~~ 
 מו~ה בא"א

~~~~~~~ 
 ~"~זלל"ה~
: 

~נ~''~
 ~''~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ו~

: 

~~~~~
 ~ל ושלום החיים. מארן ~לום ד' את

 ישר~
 ~דינתינו אנ~י אחינו

 ושלום חיים. ~קים דברי לקול המוקשיבים וסמיכותיה' רו~יאאנשי
 ול~בין לד~ת לב לכם יתן אבותיכם אלקי תיראו. אללכם

 דב~ ולשמוו~
 ד'

 האדמוה על כדכתי' בניכם וימי ימיכם ירבו למו~ן ימויכם. ואורך ~ייכם הוא כיהחיים מואר~
 תשוקת י~י'~ינםולבםשם.בכלאשר

 נ~ש~
 דורשיםטובהמוימי~י~ימו~.~~ו ולבם

~~ו~
 מוארץ ואמות

 החיי~
 דבר ה~ולם. ~ד

 שלו~
 מוכלל דור~' ד' אשר מו~רץ ואמת

 אשר את להורותם כתבתי אשר הכללי ממכתב ספר מו~ל נא דרשו דרישהידב~י
 לבבכם נא שיממו לעולם. ד' באמת לבבי~ם

 לכ~
 לאמתוי והאמות הדברים

 י~ידון בל~ם אל~ אותיות ~~ה ~ן דנב~. מו~~~א בילה אמו~י ~הבין לד~תלא ה~מי~
 דב~י מאן לכלויגידון

 לשמוו~
 ומורחמויי אחיי אהו' דברוי ~ל החרדי' ד' ד~ר את

 רק וכו'. וכו' פרידתכם ~לי קשהמאוד
 אליכ~

 ומ~י לבי ב~טוף אקרא אישים
 ~ליהם~מוו

 בני~ כז~ו~
 ~י גו'. לי ~מ~ו ~נים לכן הקוד~. ב~~ת לק~רם אז~רם

 הארץ. טוב את לראות באמת אוהב חיים החפץהאיש
 אי~

 ולאחיו י~זורו ר~הו את
 לכונן אלקינו. ~רי וב~ד ב~דינו חזקיאמור

 אר~
 ח~דם הארץ למולא ומולואה'

 בכ~
ל~ב~

 ~בת א~בה ברוב ~ליהם ו~בלו ~יי~ו כאשר מואודם. ו~כל נ~שם בכל
 ~י ומוקדם.מואז ~קוד~

 ח~
 ~כותם ד'

 במו~ו~
 טובים מוה בידם המוחז~ת כזו יקרה

 דודי~
ו~~

 בשלימותה זו מוצוה שי~שה מוי כל בד' בטחנו אדם. ו~ני לאלקי' חסדם יקר
 א~בת נקודת מל~ו ~וד תזוזלא

 בצדקתו לה~זיק מא~ץ אמ~
 צד~

 לעולם
 החיל גבורי ~מכם ד' לו~ר אממונים ידיהם והיו בידו. היא אל~י' מתתחסדו '~~ו~
~בכם שית~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ארץ ענוי כל להושיע בעדם לגמור ד' אל עיני ואני ולמועלהי מוהיום לחילהלבבכם 
~יי~

 ד~ו סלה.
 לכ~

 כל דברי ~ל כללו וממרחמי א~י אהו'
 בו ח~צי' אנחנו בקודשלתמוכנו באמ~ חיי~ ה~~

 ובנתינת~
 ומ~זר נותן הוא י~ה בעין בודאי שהנותן

 אך והי' עוד.ונוסף
 שממ~

 או ~לים ~ה~תר שהוא ~י וכל בקוד~' ~לקו בממתלת
 כולם הדבקים את~ אחינו עתה ח''ו. כו' ויאבד זה יבוא שלא מיני' לאיתהנילית בע''~

 ל~בם לקודת ממתוך בשממ~ה זו לממ~ה להתלדב כו' בד~יקה זו בממ~ה ק~וריםיהיו
 למויזן עליונה ברכה לש~ע ~ינור קדישאי ~ארעא דאוריית' מתמוכין להיותהטהור.
 ושלום צדק ידיהם במותנת י~מ~ו ואז ~קודש.א~יהם

 ה~~
 ות"ל ה~ילם. עד והכא

 לה~ליא ע~נו עשה אשר ראינו אשר הוא. נורא כי ד' מועשי כל את ראינובעינינו

ב~ו~
 לשמרו לעולם חסידיו את יעזוב לא ונחלתו עמוו ~ת ד' יטוש לא כי הארץקדושת ו~כ~ ~'י ~טחנו ~מולמ ד' כי ~אילו ר~ו ~קודש. עלן דחל~ו ו~ידלין עידן
ממהשוממר

 אממ~
 בעזרו יהי' ד' באממת ולקר~תילו לעזרתילו ~ית~רר ממי ~ל לעולם.

 לבבכם ואמצמ חזקו תרעוי נא אל אחי אהו' ונא נא לכן כו'' בעדו ומגןוסעדו
 להאיר עמכם לד' הממי~לי'כל

 לכ~
 לעושי' ת~ארת ~ה'א זו' מוצוה הדרת ~וד

 אמונתם. רבה לבקרים חדשי' לה~. נודעת יתירה ובחבהבאמות.
 וישו~ת~

 וחסדם
 מו~~ כו' יממושלא

 בד' ובט~ולי כו'. יממ~רו והם מו~בבה. זזו ולא היא רבה כי זו
 שלו~י~ים

 ברוב בו הבוטחי' ישראל. על
 ע~

 בלבם וניעור ח~ר מארץ אמות ואהבת
באתערותא

 ר~
 עולם אור להם תאיר זו מצוה ~נר ואור והולך מווסיף

 מאו~
 ~יים

 הצדקה ועבודת שלוםי הצדקה מועשה והי' בעולם. לשמוח שלום. ומושממרתוברכה
 תמיד ומשכורתם והאמוולה. מותנם אזור צדק והי' העולם. עד ובטח~~קט

 ברו~
 עבותות בק~ורי עמנו לה~ק~ר הללבות את ~מוקרבת צדקה וגדולה הצ~ונהיע~

 בקודש תמים' יחדיונהי' הימים' כל עמונו ועטופי' קשורים והיו והאמונה.האהבה
 להו~יע רב ~דקה המו~בר דברי : יממים לאורךד'

 ד"~
 ומועולם מולונ"ח וטובתם

 מועולם אמות לבבם נקודת ובעד ~עדם ומועתיר הקודש בחבת מוחבבם זזתילא
 : עולםועד

נאום
~~~~~ 

 ~ו"ה בא"א
~~~~~~~ 

~"~ 

 זלל"הה

~~''~~
 ~י~~ ~~~ינ~ ג''~ ~~~~~ ~~נ~ ~~~''~ו~

 : ~''~ו ~~'

~~~~
 דברי לקול מוקשיבים חברים לבבנו. אנשי לא~ינו חי'ם מוארן וא~ת
 ו~דקת~ י ו~ק אממת אנ~י ' חיים~קים

 י וקים נכון לעד עומודת
 ויראת וע~ודה בתורה להגות שמוים חפצי יח~צון ~קים קרבת אשר חפץאנשי
 ~מות י~מים

 י~רי~
 י חיי~ ודרך א~ר ותורה מ~ה בנר ה~ק במועגלי תנחם

 ומע"ט במצות מוסוגלים ושלמוים יראי~ מוו~לגים ונדיבי' נגידים הוות'קיןהמוופלאי'
 ותממיממיםי~רים

 חוקקי לבי חק~ גדולי~
 בע~ המתנדבי~ ישר~

 ליטא במודינת
 נדי~ יע"איורייסין

 ו~חמוי' חסד י~טרם' רצמן ו~צינה בעזרםי יהי' אברה.ם אלקי עם

וחיי~
 וי~~~ מוציוןי ד' יברכם לעול~' ד' ברך זרעם לכל ו~לום

 : כי~"א י~ושלים בטוב
אח"דש



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~"~~~

 רוח בקרבנו ד' מסך כי להם. נודעת יתירה חבה וט~תם
 ממקור הנ~ע כמעין יביע ליום יום והולך' מוסיף ו~~לם מאזגם אהבת~

 לזאת עמנו' ~ו וחסד~יים
 ~קודת~

 רוח רוחינו ~מרה
 ח~

 ב~ור האלקי' מול
 טוב כל מלא ד' ברכת נ~שנו'~ברכם

 אר~
 ותהלות ה~ר~. על השומי' כימי וברכה וחיים וכבוד עושר ביומינם ימים~ורך ~ומי'י יחיים החיים' מחי ושמים

 אב~רד'
 ~ל~

 ד' ב~ם א~י הנל~' ונ~~א' רו~א ~~ימא צוותא ו~ל ~אתנו
 פה חיים~לקי'

 אר~
 הרב עוז ידי"נ שלוחנו אהו' ביאת שלום ורב החיי'.

 מו"ה יו"ש חו"נ~מו~לג
~~~~ 

 חג י~י בתוך ת"ל שלום בא כי נ"י.
 כ''י ובלב בלבי שמחהבהתאסף האסי~

 ואנ''~
 לע~~ ד' הגדיל כי

 וע~וי עמהם
 ונא~ף נגבה אשר הכסף תרומת ו~ל לעדי ישגא הטוב מבשורת ~מחי'היינו
 ב~ל ה~תיק ילבב' ~וב איש ו~~וסה' מופלא א~ון נאמן הגובת ידידנו ידיעל

 כמו''הדרכיו
~~~~~ 

 ע''י ית' בעז''ה ב~לימות הכל לידינו הגיע כן ני"ו'
 הכתוב כל ד' הראני כה שלו' או~ר כ~ם המ~תבי' וכל הנ"ל' מהיו~י~לוחי
 לד'' אנכי בשאלתם. נפשם אהבת ורוב דורות' לדורי למשמרת וברכהלחיים
 ד' לפני ~רלון אזכירה לד'אנ~י

 ימל~
 ~פיו הנז' השד"ר ו~ן משאלותם. כל

 עניניה', ~רטי לכל ~יחתם לפני פירש ואמונתם ~סדם לגודל אהבתםי~גה
 והנה ת~די ד' לפני עליה' ולב עינישמתי

 עליהם ד' נועם ראיתי רא~
 צדק ידיה'במע~ה

 ו~לו~
 צדקת~ בע~ לבב~ כ~רון

 בלדק אני פע~י ע''פ
 וילדקו ~טהרו הטהורי לבבם עם הי' כאשר עמה' ד' כן יהי ~ניה''אחזה

 עבודת תעבודו' בהם לעולם לדקבלדקתם
 הלדק~

 וו~ ומנוחהי השקט
 יקר

 להתנדב וא~~תם~~דם
 ב~מ~~

 טהור ובלב
 א~ ב~דודי נדיבה' ורו~

 ~אהבה
 עליכ' יוסיף וכה ד' יתן כה להב~יול~ידי

 אל~
 ברכה ברוב ככהי ~עמי'

~רוב~
 ישיגו ושמחה ששון וי~חו' ילילו השדה כצמח רבבה לאלפי טובה ~דה

 חזק ~הי למחזיקיםהוא ב~יי'י ~לקם במתנת וישמ~ו י~י~ו ~יםי כל על זור~י ~שרי~' ~יי~.אר~ות
 ואמ~

 לב להם נתן אשר מליון להם אור בד' לבם
 ת~ארת יקר ולהביןלדעת

 וא~לו ז~וי חיים טועו~' בה' יש טעם ומת זו' מלו~

~~
 ב~יה' למוצאי~' ~ייםי ~וצאות ממנו כי ה~יי''

 לעשות~ ובל~~
 ע~יי'

 לד' אתם וברוכי' לנו חסדם ה~ליא אשר ד' ברוך שמה' ד' וויוםלשמהי
 כיע~נו'

 חפ~
 מתנם אזור לדק ו~קתם באמונתם קיימי' להיותם לזכותם ד'

 ל~ל בימינם נעימות קדושה. ובנעי~ה ברורה ~ש~~ יש~ה רגל ~~ליה'יעמדו
 דבת מו~אי שוא ~דיחי א~רי לילך פעמםימוטו

 האר~
 לשון תהפוכות בדברי

 ברית להפרשקר.
 תאר~

 ~ושב'
 ח"~

 ד' בטוב יראו בל נאמר עליה' אשר

~ארץ~יי~
 אלקי' קרבת א~ר כל חיי~. ~ל~י' בד' הדבקי' אחינו ואתם

 האיש מייח~לון'
 הח~

 טוב לראות יו~' אוהב חיים'
 האר~

 בטח בו החוסי' לכל הוא ~גן ד' ישו~ת קרובה כי לדקה' ועשו משפטדרשו דורש' ד' אשר
 אור להםי ויאר ד' אל ונעזרתםלבם

 עול~
 ~נר ~יי~. באוצר

 מ~
 ליון אהבת לעד' עומדת טהורה ד' ויראת תורה ובמאור עיניםיומאירת ~ר~ ד'

תשכחו א~



~ ~ ~ ~ ~

'~~~
~~ 

~ ~ ~ ~ ~~ ~  ציון ל~ען ל~ולםי יתיו במחיצתי ~י אתי א~ יאירו לנצחי~~כחו 
~ 

 אחשה
 כל אל חסד מושך להם יתי' אקרא ובימי אזכרם' בנים כזכור~להזכירם'

~יו~
 י~ננה יסובבם

 אברכ~ ירוממ~
 ~~ע הברכ~י ממקור כברכתו אשר איש

 ואמצו חזקו עד' עדי בד' בטחו ~וחותי שם מי ~צלח~י ורובשמח~י
 אחדי בלב א~ד שכם ד' את לע~ד כאחד כ~כם התאחדו לד'י הממיחלי'כל לבבכ~

 רבת לבקריה חד~י' בקרבם. י~דש נכון~רוח
 בד~ א~~ת~

 ל~ולה אמת ד'
 דכיא. מר מוריכם את רואות עיניכ' ותנה לעד. יחיו צדיקי' באמונתתעמוד
 וכל בצדקתו המופור~ם הרה"ח שריא. עמי' נהורא ורב רחומנו' רבה"ה

~ע~הו
 בא~ו~

 ~~~~~ מו"ה כ~"ק
~~~~~'~~~~ 

 יראו באורו ואור' הולך
 מתניו אזור איש ידבק כאשר מתנם' אזור ואמונת אמת בדרך לנחותםאור
 להם להאיר ידרושון' אליו ד' מ~קש כל והי' חיי אל בני אליו ידבקוכן

נתיבו~
 על חייא ~~י גדולי' מרדכי' גדול כי לעד' תכון האמת

 האר~
 ועל

 לזכותו ידו על הסכימו השמי' מן~מחי''
 בהו~

 בכל אתו וד' זו' מצוה הדר
 להם יש מאוד לש"ש. ומעשיו כל עושה תואאשר

 לשמ~
 חלק אשר בחלקם

 הדברי' אלה כל עול~. ועד מעתה ~מכ' א~ת נקודת להבן לד~ת אותם'ד'
 אינו ההכרחיים המכתבי' ומרוב א~ניו' על דבור דבר יקרא מ~י באמתנאמרו
 לכתוב כוחיל~י

 בכתי~
 אשר כל ל~ני יכתוב הסופ"ר עם ואומר ממש. ידי

 ת~ד ד' לפני לב לוח ~ל ח~~' המה ומרחמיי ~י לבנ"י אותו מצמה~ני
 ועד מעולם ד' חסד ורב הישועות וממעיני הברכות ממקור אברכם היוםיכל

 לעמלם' ד' כבוד יתי לעשותם' ~קודיו ולזוכרי בריתו לשומרי יראיו על~ולם
י~מ~

 יהיו יחדיו א~ד בלב ~ימי' כל ע~לו מע~ופים קשורי' יהיו ~מעשיו' ד'
 : ימים לאורך בקודשתמים.

 רוב ובעד וזרעםי ביתם ובעד בעדם ומעתיר באהבהי ~דוש"תדברי
ה~חתה

 גוף בעיל~
 ונפ~

 : כיר"א לעולמי' ~~ה

~ג''~~
 ג''~ ~~י~~ ~~~~ ~~~''~ו~

 : ~~~'''ו ~~'

~~~
 כתבתי כבר דאשתקד בשנה ד'י ברכת מלא שלום נא אד~ה ורעי אחי

 צפון הי' אשר לבבי' עם אשר כל את מוארץ אממת דברי קושטלהודיע
 דבר' מתוך דבר ויבינו ידעו לממען ימימהי מימי' בלבי עצור וכאש'~מון'
 לפני ~זקתי עומד והנני כו'י באזנם תכניסו מאשר שבלב העקמימותולהסיר

 אש רשפי יער תבער אש כאשר בוער ולבי שיחי אשפוךד'
 שלה~

 כו'.
 כל'תמיד

 היו~
 ואשוע אזעק יוכל מי במילין ועצור לבי שכב לא בלילה וגם

 עליכ' ירחם ד' ובניי א~י עליכ' לי צר עצממותי כל רח~ו בקרבי' לבנשבר
 אל בואינו מיום הראשוני' במכתבנו והתבונלו ראשונות~כרו

 הקודש'
 בכל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ג
~~~~~  מרבוה"ק קבלתי האממת דרך ~ן כי ישמורו' לשממור אותם הזהרנואשר

 על להעמידם ~יה' על ד' יראת ~תהי' ~ממור ביחוד ולייחדה ולקשרםבנ"י לב~ לל~ ית' שמו קדושת על נפשייהו מסרי והוו רוה"ק' ע~ה' הופיעאשר נ"~
 בלבו וכשתהחזק האמונה' בברית ולהכני~ם לעד. יחיו צדיקי' בא~ונתאחת

 היא ד' יראת תיראי אלקיך ד' את וידעת ~אלה. נ~שו אל קרבההאמונה
 תורה אלא לו אין ה~ומר וכל תורה' ואור מצוה בנר אורם כשחר יבקעאז בר~ ד' ממצות בטעממי ה~וף חומריות ולזכך לחכממתה קודמת ויראתםאוצרם
 בלמידה י~נו בעשיי' ~ישנו כל ועשיתם' ולמדתם שנאמר לו' אין תורה~ם

 עתק יצא ~בוה ידברו ירבו אל ובתממי'' באממת אותו ועבדו ד' את יראוועתה
 ד' ותורת אנחנו חכמי' יאממ~ו איככה עמהה בל ולבםמ~יה'

 ~~ל~
 דרך זו לא הוא סכל לכל ואוממר חסר לבו להם' מה וחכמת לשקרהנה ~כ~

האמת'
 ול~

 יוכל לא י~עים הד~י' וכל אממת' אור בה י~כון העיר זו
 אותם ממאה~י עליה' מעי הממו וממאשר בקולמוסו הלבלר ולאלדבר אי~
 לבל ישרה רגל ר~ליה' להעמיד קייממא ~ל בקשר לק~~ם צדקם חפצתיאיתן אהב~

 חיותא' ~קי' עממהם ולהתקשר ל~תייחד שיחתי היא ד' ולפני פעממם.יממוטו
 דהלכתא אליבא שממעתתא לאסוקי חיים. מלך ~ני אור עליה'ולהממשיך
 זו ואיני עו~ה עוג השממי' שער פתח ד' לפני עוממד והנני עולה'הליכות

מתו~~
 עליה' וי~~ה ממ~ממי' ד' י~~יף ~י עד

 רו~
 להטות קד~ו

 י~מורו. צדיקי' ואורח~ טוביםי בדרך ילכו למען עורות עיניםול~קוח ~לי~ לבב~
 ו~דולה והאממת' ~דברי' לכל לבבכהשיתו ו~ת~

 צדק~
 לקרב ישר~' ארץ צדקת

 לעשותם אמונתם רבה לבקרים חדשי' בקרבם יחדש נכון ~רוח ~הור.בלב לב~
 וקדו~תה נורא מה הזה בממקום ד' יש אכן אחד קנין וא''יתורה

 ירא' כולם יחד אלקי' ד' בשם אלי הנלוים וכל עון נשוא בה היו~בוהעם לממעל~
 את ראינו ובעילינו הארץ' קדושת כח ~ודל הרואה ואנכי שממו וחו~ביד'

 ~עדלין עידן ברוב להפליא עממנו עשה אשר הוא ~ורא כי ד'ממעשי כ~
 ~בת ~~רץ' מי~ורי~לן דחלפ~

 ~קיד~
 מאה~ה לקבל מכ~רת

 עוזנו ד' ~~~~
 בחייםי חלקם להיות והממטהרי' המתקדשי' ואשרי לנו. ויאר ד' אלעמנו ו~עוזנ~

 אם לבבכם ואמצו חזקו ועתה קדישאי בארעא~ דאורייתא מתוממכילהיות
תעירו

 וא~
 אלוף. מ~ריד נרגן לדברי לב ישיממו ואל האהבה את תעוררו

 ויושבי~ הארץ ערות את ת לרא בקלון מתכ~י' החיי' בארץ חתיתםהנותני'
 חזקת שור לעקור וברצונם שמי'. כבוד ולממעט כבודם להרבות~ם

 עוד לנו אין לאממר~ודש' ישי~נ~

~~ 
 בא~ ונחל~

 קדושת ובכח לבי בטח בד' לנו' אדון ממי אתנו ש~נו נ~ביר לל~וננואממרו אש~ חיים' מ~רץ שרשם עקרו
 הרוצה שכלהארץ

 יהר~ ל~רו~
 והארץ

 לעול~
 וה~ידות~ ב~ל ארץ ויתרון ~~~ת

 לשבח~ ולא זאת' כותב אני ח"ו ל~בודי לא כי הארץ ואת השמי' אתב
 פרנסתי ברכה בש~ע יסו~בני ד' ~סד מעודי אותי הרועה האלקי' כיכספי"ם.
 כי ה~ם הטובה ד' כיד לי~וממנת

~ 
 גדולי. לאלפי' ח'בות ממעולות לי

וממדוחק



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

' ~ ~  

 יראיו' על עולם ועד מעול' בטחתי בד' ואביוני' עניים פרלסתומדוחק
 בעזרנו'' יהי' המקום לפני והללה ריוח הרבה ה~בות כל בסיבתולהא~ין

 קנאתי וקנא ח"ו. האמת מנקודת אזוז ולא ונחלתו' ~מו את ד' יטוש לאכי
 לשמוע א~ן יטה חיי' החפץ האיש ומי הארץ קדושת הדרת ולמען ד'לשם
 אלקי' ויהי' וחיו עשו זאת וקיים' לכון באומונתו להיות חיים מארץ ד'דבר

 לו יא~ר קדוש בליון הלשאר והי' הימי' כל עמלו וקשורי' עטופים והיועמכם'
 יהי' מה ונר~ה מהם. פני ~סתירה ברית להפיר חמדה בארץוהמואסי'
 ~ת עד ד'. לפני נעלר והנני ~ש כלפידי בלבי יש דברי' והרבהאחריתם

 אלקי'~ קרבת אשר ומי ~י אדע בה אלי ת~ובתם ועל~ה הטוב דברםבוא
 באור ד' לפני להתה~ך ידי' בשתי לק~בם לגבייהו נפשי ממליא ~ננייחפ~ן'
 ד' יח~ון אשר את הללתי נפשי את אני זאת כל א~ הודיעם ואחריהחיי'
 ויטה יר~ה ובעיניו יבין בלבבו לדקיל~ען

 שכ~
 אמת. לדבר להתקרב

 וינטלם. ויברכם יסעדם וומליון מקודש ד' מאת ברכה ישא נפשו' לשוא'שא ול~
 : ושלום עולם יומי כל ~ודוינשאם

 אהבת למען בלדקה המדברדברי
 י~~

 ויאיר ד' אל עיני קודש. עם
 סלה החיים באור ואור הולך הא~ת נקודת באור החיי' נתיבותלהם

 :אכי'ר
נאום

 בא"~ ~~~~~
 ומו"ה

~~~~~~~ 
~"~ 

 : זלל"הה

 ~~~ ~~י~ ~~''י ~~~~~~~~
 : ~~~''ו~ו

~~~~~
 ארץ מחבבי חביבי' ידידות עוז נפשי ~אהבי שלום ד' את

י
 חפלי חפן.

~  

 נגי~' משמי'. ולדק מ~רן אמת מבקשי
 ליטא. דמדינת מעשה ואלשי הוות'קים ושלמי' יראים מופ~אי'.נדיבים

 שממו ית' ד' ניעםיהי
 עליה~

: 
 בשובי דרכי את ד' ~~צליח . טוב כל שגמלני ד' תהלות אזכירד'~~~~

 ידו שם גם . ים באחרית ב~זרי היה אבר~"ם מגן . בקודשלביתי
 הימים~ שני לעבור אד~ס מעיר באתי י~ם בחודש ילהלנו. וונוחות ומי עלתנחני.
 ~ה ביתי שם בהי חפלי ל~חוזובאתי

 טברי~ עיה''~
 סוכות בחוה"מ תובב"א

 ומאוד מה לישו~. לי ו.הי אברה"ם אדוני ~קי . ~חסדי' מכל קטונתיהעבר.
 לחזות זכיתי א~ר עיני ויאורו בק~בי. רוחי חיי ~ף נפשי ותגל לבישמח

 נ~ר ו~ה א~ת. אפינו רוח עוזינו גאון ~מו"ר כבוד פני קודש הדרת הודזיו בנוע~
 ~בזק כמראה ~עשהו' נורא ו~ה בקדושתו. הגדולהכהן

 ונוג~
 אור קרן כי לו.

 בנוע~ו לחזות ראיתי. קויתי אשר ~יום זה דנורא. זקוקין הגה ילא ומפיופניו.
 אנשי אליו הנלווים ידידינו אחינו וכל . לפניו לשרת לעמוד בהיכלוולב~ר

 וכל החיים. ארן פה כולנו . חיים ~קי' דברי לקול מקשיבי'חברים קוד~
 בכל בש~חה בהתנדבם קדשילו. עיר בבנין ש~חי' ברלון. קבלומלחתם עולו~

נבבם



~ ~ ~ ~ ~

'~~
~~ 

~ ~ ~ ~ ~  ותגל השמי' ישמחו עולם. ימי ~ל עוד בקודש ישיבתינו חיזוק דורשי'~בבם
 ענוי להושיע בעדם יגמור וד' לעולם. צדק בצדקת~ם וגילו בד'. שמחוואתם הא~~

 יקרו מאוד ומה סלה.ארץ
 ~דמו"ר. קודש בפי תממיד לרצון זכרונם אהובי' רעי~

 מנהירו רצון שפע עליה' להשפיע באהבה אותם לברך וחסד' צדקתם יהגהלשונו
 א~רי~ם הישוע' וממ~יני הבר~ות ממקור ובר~ה חיים' באוצר עולם אור~ילאה.
 בח~ ב~~א~~

 ~~ותם ד' ו~~ץ ~יאי רבה כי ~ו ~~ה בלר ל~ם ויאר ד' אל
וז~ו

 אדמו"ר ~' לפני וחבה באהבה ~~~יר' עלי המוטל ~ל עשיתי ואני ' ב~
 מש~ותם. ל~ל ובפרטב~לל

 אי~
 נז~רי"ם ו~לם ואי~ותו במהותו באותות דגלו על

 יסך באברתו לבבו. לוח על לקשרם תממיד עליה' רח~י' לעורר אחת~~יר"ה
 תורה באור אור יראו לנצח סלה ~נפיו בסתר יסתירם לגוננ~ו בצלועליהם
 לעולם לבב~'' ואמצו חזקו ואתם . ו~זוני חיי בר~ה בשפע פניהם על ד'ויראת
ישמרו

 ~~ד~
 וא~ונ~ם

 בעבוד~' ~וקדים להיו~
 עבוד~

 ~ני~' אל~ול הקוד~.
 היוצא ~ל ולעשות לשמור . לעשו~ו ובלבב' בפיהם מאוד הדבר וקרוביאירו.
 המפורסם הר"הח כבוד לבבנו. חמדת עליון קדוש~מפי

 קד~
 בוצינא ומ~ובד ד'

 והנה מלע~יוויטש. ~~~~~ מו"הדנהורא
 ~יני~~

 לחבב ומורי~ם את רואות
 לנחותם יל~ו. לאורו ואמר. הולך זו מצוה בנר ראשם עלי נרו בהלו זומצוה
 עניני פרטי מ~ל והנה . וברה תמה בעבודה להם להאיר אש בעמודהדרך
 ה~להארץ

 ~פור~
 יוצא

 בא~ר~
 עיניה' ויראו ה~ללות.

 ו~מ~
 ~מ~~ב לבם

 זז לא לפניו. חבתם גדלה ומאוד מה משרים. תחזינה ועיניהם אדמו"ר.~ודש
 לאור . ועטופי' קשורי' להיות אותם. ד' ~לק ~י חלקם ב~תנת יש~חו~מחבבם.
 תמיד מפי ימוש לא וז~רם אשמור. בריתי את אני מארץ. אמת החייםבאור
 בארץ ד' לפני לטוב להז~ירם תמיד אהגה באהבתם הארץ. על הימים ~לעוד
 . אמת באהבת אחד ל~ל מלינ"ח הדוש"ת 'דברי . סלה~יים

נ~ו~
~~~~ 

 מו"ה ב~"א

~~~~ 

 : ז~'ל

~ג~''~
 ~''~ ~~~~~ ~ג~ ~~~~ו''~

'~ 
~''~~~ 

~ ~ ~

 ברית ~ורתי הקודש. חיות על נפשם בהתעטף בעיני' יקרו מאשר
 החיים. אור בניצוץ הדרך את להם להאיר נפשיי ר~הלבחירי

 יקר אחד'~דיבו~
 ד' ~~

 ל~ב~ ~ו~
 ~פה בא~ירה נקלין הדברי' אלה ~~.

 לאל לבם את ל~וון הכוונה. מעורר קול השמיומה בלהב פיו בהבללאוזן
 שבשומי'. אבהם~מונה

 ל"~
 לפי איש ~דר~ו' קורא הקורא כי שב~תב דברים

 ו~איתי ושבתי למחסור. אך דברי' ורוב הגנוז. מטוב נר~ה ואינו רואה~מהללו
 האומונה גם אומנם ~נה. על האמונה ביסוד ישרה רגל להעמידם ~"א טוב~ין
 במעשה נשלמתאינה

 ה~ת~
 נכ~ב שזה להאמין בע"פ. אממונה בהצטרף כ"א

 אחרי~ לחפש ואמונה~מת
 דבר של ש~ל ~"א ומובן אינו שב~תב הואיל

הנ~תב



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  נקראת לכן בו.~נכתב 
 תור~ אמונ~

 אין ולכן לפרט. שצריך כלל ~בע"~.
 כ~ש צווי. בלשון האמונה על בת~הכתוב

 ואה~
 שבאמת ויראת.

 מן למעלה ולהתקשר המדות כל השראת ה~לינים כל עליו לבנות היסודהיא האמונ~
 שב~רט. מה אלא בכלל ואין יתיירא ולמי יא~ב למי מאמין אינו כ"אהמדות.
 מוצב ס~לם דרגין ריש עד דרגין מסוף ברכה. מ~זיק כלי האמונה ~~קכ~י

 ב~רתי אמ~ה דרך בפי אמולתך אודיע אמרתי ע"כ השמימה. מגיעוראשו ארצ~
 האברים כל שירגישו ו~יו עשו זאת בלבם האמונה מושרשתשתהא

 וכשה~מולה ~ם.אמולתך תכי~
 נכונ~

 כל תלה על כולה התורה כל ~מעמדת
 על ואגודתו אמולהמ~~יך

 א~
 יסדה

 ~נקר~
 ו~ארץ דאורייתא. תמכין

רגלי הד~
 מלש~

 אמרו ולכן אודנין. ירכין
 ישר~

 התמכין נעשה ונשמע' נעשה
 שכל ע"א) ~' דף ~בהקדמה בזוה"ק כ~~כ ~יי' ~י' ש~םדאורייתא

 ונשמע וא~"כ הנאמנים. דוד ~סדי דאורייתא. תמכין אינון אילין עושיהםלכל טו~
 ~ם להיות באזניה'י השמיע~ תכנס דאורייתא. ת~כין ש~ם אמונה~ע"י

 ~מיעת גם אמונה בלא משא"כ לו. ורפא ושב יבין ולבבו ישמע באזנושומע ל~
 לעבדך ונתת ט') ג' ~מ"א כדכתיב השמן ולבו ~כבד אזניו יועיל. בלאהא~ן
 למלאות אוזן למש~ע לא לתורה אזנים ותקן אזן אשר וזה ~ומעלב

 אזלי~
כקו~

 במקומו אזנים לה שאין
 עומ~

 שהתורה מפני ללב נכנסים ואינם
 נשבר לב נומוך. למקום גבוה ממקום שיורדין למיםנ~שלה

 ורו~
 או נכאה

 לב ~כם כל בלב ל~כ~ה אוצר שהיראה אוצרו' היא ד' יראתתבין
 מקבל היראת ערך כפי ה~כמה עם ד' יראת היא א~ת~כמת. תנו~
 ואם יראה. כ"כ לו שאין ממני ר~וקה והיא א~כמה אמרתי היראה.ל~גדיל ה~כמ~

 אימת~ בתוכנו. נטע עולם ~יי וזה תרונ~. ב~וץ ~כמות ~כומה. אין יראהאין
 הנפש מזון נפש משיבת תמימה ד' תורת . ב~טנך כשתשמרם נעימיםד"ת

וז~
 הוא. מה ידעו ~א ומן' לאוכלי אלא תורה ניתנה לא בשל~) ~מכלתא

 ~יות התפשטות שהוא שיר~' טעם כל בו וטעם טעם בלא אמונה~היא
 השמי'~ מן ל~ם אכלו לפי איש י~י' באמונתו קונו. רצון לעשות עליוהמדות
 קוב"ה. לגבי ורע~י' ור~י' לבי' דמאיך לו' ועבד נקלה טוב ע"ב)קס"ו ~וישל~ ~וה"ק כמש"כ אמונ~. ורעה ארץ שכן ג') ל"ז ~תלים הכ'כ~אמר
 ואיהו ברו~י' ואיתגאי גרמי' ראוקיר מאן ל~ם ו~סר ממתכבד וכו'לקוב"ה
 שנא אשר ד' תועבת כל כי מהימנותא. ~סר ל~ם~סר

 ור~~ עיני~ גב~
~~

 ורם
 לבב~

 הסתרת שהיא ירכו כף ותקע לו יכול לא כי וירא ~כ~ת
 אם ושמורה. בכל ערוכה לערוך המערכה אש ~בה כיא~ונה'

 אל ממך במופלא זאת. ישכילו ~כמו לו עתה משת~רת. אדם שלאבריו בר~"~ ערוכ~
 את נא~ה ולא לבו הכין לא עדיין אשר בנפשי' אינש ידע כאשרתדרוש.
אל

 רו~~
 ~כשול להסיר ביצרם המושלי' אלו המושלים יא~רו ע"כ

 וו~
העק~

 אלקים זב~י ~ישור
 רו~

 ה~ב~ אש נשברה
 תוקד ת~יד

 ב~
~בו~

 ל~קרים ~דשים יום. בכל עליו שמת~דש י~ו את
ב~מונת אמונת~ ר~



~ ~ ~ ~ ~~~ג'~~
~~~~~  השמוים. ממן ~טוב אוצרו את לו י~הח ממד' ותשמ~תו חכממים.~אמוונת

 : ~ולם ~ד חיים בדרך ואור המלך חיי~. ~קור ד' ביראת לו מוסיי~יןלטהר הב~
נ~~

~~~~~ 
 מוו"ה ב~'א

~~~~~~~ 
~"~ 

 : זלל"הה
 ו~~~~ו~~ו

~"~ 
 ~~~~י ~~~ייו) ~~י~יי ~~יי'

 ~ו~~
 ~~וג~ו ~' ~~'.ו~~'

 ~~~ ~~~ ~~י~~"~
:~''~~~ 

 ~''~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~יי~~~~~~~~~

~~~

 י~שה ~~ר הדברים
 ר~~ית ו~ו'. ~ן ו~כלל ב~ם. ו~י ~אד~

 שיירא ב') כ' (נדרים הבו~ה זו ~ניכם ~ל יראתו והיתה ד'יראת ~~מו~

ויבו~
 נגלהו על ~ואה ~ומ~ק'ף ל~ולממי'. לעד הבוית.ש ממל~ני ויכסוף וי~ם

 ~ל ומ~יט וצופהוסתרו'
 כ~

 ואין ה~בבות כל ובותן ~ת~ב~יו'
 ~כ~~

 ~~ניו
 והר~ורים ~רעות ממח~בותיו ~ל ו~שבון דין ליתן ש~תיד באמויתית ו'אממ'ן .ית"ש
 גלוי שהכלר~ים

 וידו~
 (ירממי' כמ~א~"כ ית"שי ל~ניו

 כ"~
 השממי' את הלוא כ"ד)

 ~מובו~ר וכממו מל~. ~ני ה~רץואת
 ב~"~

 ~') ~סי' ~'ית
 יעו''~
: 

 ממ~"~ לקיי~
 ~~"ל

~ברכו~
 דרכיך בכל אומור הוי בה' ~~ויין תורה גו~י ~~ל קטנה ~רשה א'זהו א') ס"ג

 ממי~י וכל מממשגל ו~י~ה ו~תי' אכילה ~ממ~ גו~א גשממיות ~ני~י ~כל דהיינודע~ו'

 ~~~~~וגי~
 י~יו

 ר~
 כמובואר ~~"~.

 ב~"~
 : ר~''א) סי' ~~''ח

~~~~ 
 ללמווד

 כ~ ולקיי' ~בת ה' ולחזורונלמד
 שלא ~מואוד. בהם בקי ו~י~י' ~רטים ופרטי פרטיו

 חיוי~בור
 איז~

 והלצי' הר~~י' מוחברת ממ~וד לממאיד עצומו ירחיק ~בת: בדיני איסמר
 ~~י~'. נ~ד ד' יר~~ אין א~רו~~~רנ'ם

 וא'נ~
 כל ~ל ומביט צ'~ה ~~~י"ת מו~מיני'

 כ~יד ולממ~ט כבודה לה~~ות ורוצ''~חבולותיה''
 הממק'~

 כי ממ~ם יצילנו הרחמן ב'י~.
 גדמל הכרח ע"פ לא א~ ממ~~ד מואוד רעהחברתן

 ממ~
 בעניני' ~ממה' וליתן לי~א שצריך

 שב~ימוןודברי'
~~~ ~~ 

 בכל ~' 'ום ל' יב~ר : יקצ~ לקצר דא~~ר
 שבו~

 ב~~ני' לי~ב
 ת~~ום עד ובבכיי' אממי~ית וח~ט'ווידוי

~~~~ 
 לשבו~ א' יום יום. וארב~י'

 ובכל
 וזוהמות חל~ת ל~ע~יר יכיוין ב~"א דהיינמ ב''פ. ~ל~ו יט~יל הנ''ל ה~~נית מימ'יום

 מועליו. הטוממ~ה וס~תוןו~נופת
 ובטבי~~

 ובכ"י והטהרה הקדו~ה לקבל י~ווין ה~נ''
 הת~נית~ימוי

 ~נ"~
 ממ~שיו ~ל ו'~וודה עצ~ו' י~בודד

~ 

 הרהוריו. צ"ל

 ~מ~דר~

 הר~ים
 ~ז''ל כממאמר ~צמה. ממעבירההקשים

 ~יוממ~
 :גדולה ובחרט~ ובאנ~~ לב בשברון א') כ"ט

~~~~~ 
 ~פניות מון מ~וד

 מואוד ~צומה סכנה היא כי הבריי' ב~~ ובפר~
 לאלו ח"ו עוד י~וב ו~לא מועולה' בשומיר' וי~ממרהו שיסיי~הו ~~י''ת אל ויתפלל~"ו.

 קודם וב~~ט יכול~מ לפי בצדקה לה~בות י~אה : ודומיהםהדברי'
 הת~ל~
 ליזהר :

 ב~ולם' ~יתר ~ום בלי ~זל. ~ל ~~'~א בס~ק א~י' ~ב~מ~ן. ~ר ב~ני~י מ~וד~~וד
 כי~ד

 י~~
 אלא גז"ד נ~תם לא ח') ק''ח ~~נהדרין חז"ל אמרו כי אהובו חכם שאלת

 ~בראשית כמוש"כ בעריות' מאוד פרוצי' ש~יו הגם וכו' הגזל~ל
~ 

 כל ה~חית כי י"ב)
 גו'.~~ר

 ו~מ~
 ~ל

 הת~ע"~
 ו~דרשים ~~דות

 מל~י~
 ה~ו~ל וכל ה~"ל. ~~נין

 חבירו~את
 ~רוט~

 : א') קי"ט ~ב"ק לש~~ן ר~~נא נפשו' את גוזל הוא כאלו
ליז~ר



~.~~ 
 ~י'~~

~~~~~~ 
~'~~' 

 ו י~י
~ 

~ ~  
 '~י~~ ~י"~ ~'~יי~~~

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

~~~~~
 את שתבלבל עד המושכרת מ~קה ישתה שלא דהיינו ~~כרות ממן ממאוד
 בשבתות וא~י' או~ן. בשום ממצוה בסעודת ולא מוריעות בסעודת לאמווחו

וי"~
 דברים הדב' ממ~תע~ים שממזה הממל~' ב~ני לדבר יכול ש~ילו כדי עד ישתכר לא
~זוהממי'

 ועבר~
 הלב וגבהות ו~מגאוה מכ~ס ממאוד יז~ר : מ"ב) ~"ד ~אבות וכו' גוררת

 וג~ ישתוק' אד~ יחר~~ו א~ ואף ממדותיו על ויעבורוהקפדה
 כלל יקפיד לא ב''ב על

 ח"ו היזק איזה כ~יהי'~ף
 בתו~

 בהשגחה הוא שהכל שליממה ב~מוונה ויא~ין ביתו
 לידי ה~ביא דבר כל על ולא בתולות' א~י' בנשים ממהסתכלות ממ~וד ליזהר :~רטית
 על ולא ~להן ומוצעות ממטות על ולא ב~דיהן' על ולא~רהור

 בהממ~
 בשעה ו~וף חי'

 ש~ שיש ממקום בכל ולא זל"ז'~נז~~ן
 לא נדה כשהיא א~תו על ו~ם נשי~' ~יעת

 כייסתכל'
 ~וג~

 כש~ה"כ בנשממתו מאוד
 ~ויקר~

 יזהר : ב"ממ עליו נדת' ותהי כ''ד) ט"ו

~י~~
 ממתי היום כל שימתין היינו ממצוה ~וממר

 תבו~
 מואוד יזהר : ו~קיימלה ממצוה לידי

 דברי'מוכ"ד
 המעכבי~

 ו~רחקת האחדון קצה עד ושפלות ענוה דהיינו התשובהי את

~או~
 ~סקי ~פ''י הנהנין ובברכות בנט"י ממאוד וליזהר : ~א~רון קצ~ ~ד

 ~ש"~
: 

 וגו' כא~רתלך רגלך שמממר י''ז) ד' ~קהלת כמש"כ הת~לה' קודם גו~ולנקות
 ממצואה נקיים ממלבו~יו כלושיה'ו

 זר~ ומושכב~
 דה'ינו דחושבנא' ממממארי ויהי' :

 קונו לבין בינו ב~צממו יח~וב לי~ן~ישכב קוד~
 אולי שעבר' ממ~יו~

 חט~
 ב~לקי וממרד

~ממעש~ יש~
 וי~ש~~ ובממחשבה' ובדיבור

 ימוצא א~ ~אוד במאוד
 איז~

 דבר
 עביר~

 נגד
 יזהר : ואנחה לב וב~בדון ובתחלוני' בבכ'י' ויזעק יתוודה תוממ''י אזי ית''ש'תורתו
 ושקר חלו~ה ד~יינו דברי' מהד' וב~רט ועצלות' ממ~צבותממאוד

 ורכילות' וממלשינו~
~העו~~

 ~ין הדברי' אלו
 זיכ~

 ה~כינה. ~ני לקבל
 ~סוט~

 יזכה ה"ש וכשא א') ממ''ב
 ל~ל שיסייענו לנו ~בוי"ת הבטיח ממראש בוודאי ' בכל מו~ודויז~ר

 ז~
 והוא

 רחו~
 יכ~ר

 ממאוד ונכון ממהראוי :כ'ר"א
 ~יקר~

 ~ביע בכל ~"א ה~צית אלו
 וה~~

 דברים שהם
 שהם יראה ~ראות בעינים ~זכהו ית' ש~~ם ממי ~~ל ~וא' רב בי קרי וזיל~~ו~ים
 ישליך ~לח יראה הראות בת~כת ראשונה ובהשקפ' עול~' ~ל ברוממו ~~וממדיםד~רי'

 יעשה אשר האלה ~דברי' ~יוותחר
 האד~ אות~

 : בוודאי בהם וחי
 ~ ויי~~ ~'~ ~~י~~ ~~~~ ~~י~ו~ י~~~כ~י~~

 ~ו''~ ~~ו~ ~:~ו~~ ~ו~י:~ ~~~י~ ~~~~~:~~י~
 ~~~~י

 זי''~ ~~~~ווי~~
: 

 ~~~~ ~ו~~ י~~~ ~~~ ~~~~י~~~~
 ו~י

 ידיו יטול שחרית בקמממו ~י~ף~) ~ ~~~
 : בש"ע כממבואר בסירוגין. פעמי' שלש~

 יע~ה לבל יז~ר ~תפלה זממן אחר ~עה עד ~חרי' קוממו ב~ת~)
 שו~

 יזהר גם ממלאכ'.
 לדבר: שיצטרך גדול ובהכר' באונ' לא א~ הנ"ל זממן תוך בטלי' דברי' ~ום ידברשלא

 יום בכל לל~וד ממאוד יזהר~)
 ויו~

 וממשניו'. תנ"ך
 ג~

 ממדרש גם ילמוד ללמוד יכול אם
 יעקב.ועין

 ול~
 הנ"ל ממשיעורין יעבור

 עכ"~
 בכל מ~ט ילמוד

 י~~
 כאש' שי~ור ממכל

 ובתולה ~ני' על אפי' אשה שום על בנ~י' ממה~תכלות יזהר ~) : יעבור ולאיוכל
 : לזה זה ש~קקין בעת ועוף בבהמה יסתכל ולא טומואתה. בעת באשתו וא~י'ו~וי'.
~~

 לממים לממקוה ילך שיכעוס לידו יזדמן וכאשר ותאוה. ושל~ה וקנאה מו~עס יזהר
 ששה ויתןקרי~.

 ג"~
 על

 יש~ אר~
: 

 קוד~ ~~
 ישר~: לארן ~רוט' יתן תפלה כל

י~מ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~~~נו~
~~~~~  המבואר מלא~ה עשיית אי~ור ~ד ~חוי ב~ל ~הל~תו ~בת יסמור~)
~ 

 ולא השבת. יום ~ל בטלים דברים לדברשלא יז~~ ~"ע.
 יחש~

 : ועבודה ב~ורה רק בו
(~

 קוד~
 אכילה

 יפ~~~
 על בתשו~ה להרהר במע~יו

 מ~ש~
 ~~ל ומ~~בה ד~ור

ידיו
 אפי' ושותה. שאו~ל דבר ~ל על ~רך ויזהר עליה' ויברך ש"ע. ~דין אח"~

 במ~ום ~"ו יברך ~לא נקי המ~ום ~י~י' ויז~ר ב~וו~~. יב~ך לצ~אומים
 הטנו~~
: 

 שנדפ~ת ~ש ויקרא במעשיו וי~פש יעקב. בעין אגדה ילמוד השינה קודם~)
 ~עה חלי אי שעה ~מו מיוחד ב~דר להתבודד יום ב~ל יזהר ~) : ליון~ערי
 : שע~ה עבירות על לו ~ימחול לד' ולהתחנן עמנותיו על ולב~ות בתשובהולהרהר
 שנים ב' להתענות~~)

 וח~
 הפסקות ג יתענה ~נ"ל שנים בתוך גם רצופי' בה"ב

 יעסוק התענית ובימי הנ"ל' השנים תוך שיבחר בעת ימיםי ב'של
 לא אם מלא~ה' שום יעשה ולא היום' ~לועבודה בתור~

 מ~
 : מאוד מאוד שי~רך

 ~~) : טוב ויום בשבת ~י' המש~רת משקה שום ישתה לא~~)
 בשלימות לעשותו ובלבו בפיו שגור שיהי' ב~די פעמי'. ד' או ג' הזה ~הצעטילאת לקרו~
~ 

~~~נו~
~~''~~~ 

 ~~ו ~~~י ~י~
 ~~~~~~ ~ו~~

 ~ ~~''~ ~יי~י~~ ~יי~ ~ו~'

~ ~ ~ ~ ~
 ~שה~דם ה~ל'

~  
 בעצ~ יבין תומ~ בבוקר

 עמו עשה ש~וי"ת
 מקדש ו~ה הגוף ~ל את ממלאה והיא אליו' הנ~מהשהחזיר ח~~
 קודש ג') ב' ~ירמי'~ומאמר עלמ~

 ישר~
 ועדיין המחשבהי ראשית נקר' ~זה וגו'י ראשית לד'

 הראיי' דהיינו מקדש אבר ל~ל הראשית וגם ואנה' אנה המח~בה ~ת פנהלא
 עינו הוא יקדש שלו ו~דיבורוהשמיעה

 ~ואזנ~
 העין על הבוי"ת את שימשיך קודם

 וה~נה. צ''ל ~אולי והבנה ה~מיע'יועל
 ה~סדר~

 להד~~
 בכל ~עשיו כל י~יו ~ודאי

 א~רית לו יהי' א~רית מראשית מגיד י') מ"ו ~ישעי' ~מ"ש קדושי' ההואיום
 .תמיד ~ו~

~~ 
 במחשבתו חשב אם דהיינו מחשבתו היא מה ~חשבתו על להשגיח יראה

 לאהוב ית~רר תי~ף אזי אהב דבר חושב הוא אם הוא' מה בו יסת~ל אזי ~ר~יזה
 השי'תי את ליראה יתעורר תי~ף אזי ו~עס. שוא דבר חושב הוא ואם הבוי"ת.~ת
 או נצ~נות' שהיא עו~א איזו לעשות עצ~ו וינצח יראה אזי ניציח בא~ה היאואם פא~ שנקרא' בתורה לעסוק ישב תי~ף אזי דבר. מאיזה מהתפארת מחשבה היאואם
 או במעש' או בדיבור הן גרםאיזה

 במחשב~
. 

~~~ 
 דאג~ איזו לאדם לו נזדמנו ח"ו

 יתהפך בודאי ע"ז ית' לאל יודה ו~א~ר ההוד' ~ן לא בא ~ה בודאי ידע ח"ו צעראו
 יעשה שלא דבר של ~ללו להו"ד.~דו"ה

 ש~
 בו שיחשוב ~ד גדול או קטן דבר

 מאיז~
מד~

 ~טלשלא יעש~ הגוף אל הנוגע דבר גם להבוי"תי נח"ר בזה יעשה ומה ~זהי דבר ~וא
 בב~"~ ~~מ~

 ~תעלה. או ו~~ה צ"ל ~~לי ~תעשה.
 המ~דר~

. 
 גדולתו" מחמת יראתו עליו וי~יך הבו"ת. עם במחשבתו להתבודד יום ב~ליראה ~~

 שלא אדם עם ~ידבר אף רגיל ~י~א עד ~ךוי~נ~ג
 ל~כו~

 . ~בוי"ת ~ת
~~ 

 י~~ר
 . ית"ש לפניו לדבר ~יאות בבירור א'קפי~ל א~ א' ברכה ~יאמר ע~"פ יראה צורך. ל~יזה פנאי לו שאין אף יום ב~ללהתפלל

~ 
 יום ב~ל לו ~יק~ע יזהר

 אף ומשניותתנ"ך ללמו~
 מע~

 לו ~שיהיו ~דאי ויותר
 י בפני~ הר~

~~ 

 ידבר אל
~~ל

 ירב~
 : ש~ו הב~"ת דבי~ות להם שאין ב~א עם שיח~




