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 * ע4י *'א"י*

ש 4 8 4 גישושי  

 פיקימ משמנה בפ"נ י"להרמב'ם
 וכת-

 לנפש יש כי הקדמונים אמרו , ' לשונו וזה
 שתהזה ד"א wan ובריאותו , ודבלי בריגוז לנוף שיש כמו וחוליברהבות

 תכונתה שתהיה הוא והוללה , הנאותות והפעולות הטובות תדיר בה שתעשה , כו'הכונתה

 כשידעו הנופנים שהדקלים וכמו , כו' המנונות והפעולות הרעות תדיר בהן שתעשה ,כי
 הנפשעת חולי בן , כו' ויזהירום לעשותו שצריך מה ויודיעום הרופאים ישאלו כיחליים
 ירפאו אשר במלאכה אותם וירפאו , כו' הנפשות רופאי שהם החכמים שישאלו להםצמיך
 להולי הנפש חילי לייחם דיעות מהי' גפ'ב הרמב"ם וכ"כ . ע"ש עכ"ל כו' הנפש מדותבה

 : ע"שהניף
 בכלל כי נודע כבר , ובנינה ובראותה חיותה , וענינה הנויה שלום בתהלוכות כמילהנה

 נתמעט בעוה"ר אשר זה דורינו עד , ורפה הולך האנושית כחות , ודור דורמשנות
 רב מספר כוללים , מחלה וכל נגע מכל ומכאוב הולי ידועים , החולשה ונברההבריאות
 על תעמור לא הנשמה היי היא , הנפש שלום כתהלוכות הוא כן כמו הנה . ארםמבני
 ונגושם מוכים , וחמר הולכת הנפש בריאית , הרוחני במצב ודל הולך דור אחר דור ,מכונה

 : לעת טעח מספרם תרב הנפשבחולי
 הקז , בנים לבני מאבות , שלם דור במשך אך , הגלפות בדורות כי תחתהאולפנם

 , האחרון בדור עהה , ה~דם דור מול והיראה התורה במצב שינוינרגש
 המון בכנפיה התשא , פניה על תחלוף חדשה רוה , שעטות שנות ממך בכל בעווק'רהנה

 , הנפש ורפיון בחלישות גדולה השתנות וניכר נרווה וכבר , ממפר אין הליפות וצבאתמורות
 החלואי אשר , הזאת תרעה העת עד , וחסר הולכים המה כי , יתיש ה' ועבודת ויראהבתורה

 : ירהם ה' , בשר כל כסעמ הקיפההנפש
 מחלת שלטה מהם באיזה , בכלל והיראה התורה מצב על הבחינה בעין נשקיףוכ441שר

 חלישות סול , התורה לרפיון ערוך אין כי נראה בעין עין , להרע ביותרדגפש
 ושמם.1 ערכה שפלות , הקדושה חורהינו את טצא אשר התלאה כל עם הנה בי ,הירפט
 היא יעקב זרע מפי עדות השכח לא כי , ש"ש התורה נותן הבטחת בכ"ז הנה ,שעריה

 הסצוינש ציון ושערי מדרוכות, מבתי נדומע יעקב קול הקול היום,כי גםשעמדה'לנו
 במחוקק 4עחה וכחוסכים , לב טהורי בלה נמצאו וכן לרוחה, פתוהיםבהלכה

 :במשענותם
אולם
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הקדמה4
 באפם , מאור נורא באופן , המדרגה לסהר מרום מגבהי , פלאים ירדה היראה אואולם

 % ענודת שערי , אכילות היראה דרכי , ומשענה משעז באין , ועזובעצור
 ישחיתו המה , ועוז תוקף בכל תשלוט הרעות המדות , ראש למעלה רבו העונות ,שוסמץ
 בעלי גברו , והעבורה היראה מוסדי ותשחף תלהט . ה' ננחלת טובה חלקה כלויתעיבו
 זרוע איש ע הצדק במעיל תתעמף השקר , טשתולל מרע סר , נמאסו זוטא *ראי ,לשון

 : נעדרה והאמת , הארץלו
 , צביה כתאמי , יחדיו תמים והיראה התורה היה , בישראל סלפנים אשר את הנהגם

 בערד , היראה בפניני 03 טשובצים היו תורה בעלי כל , ושנפרדו ולאההלכדו
 , המוסרות נתקו , ההבילה נתפרד כמעט בעוה"ר עתה הנה , יראתם גם היהחכמתם
 חלילה תורה גם תפוג , יראה באין סוף ומוח , יחד אוהב המהבר הקשרונפסק

 : ירחםה'
 רהבה הרשאה חכמת כנגיו , המתיבות המהיית לעיסת י ה13ף כתייאיהאוטנם

 , פעולתה הונ אוז להרחיב המיד עמלים הרופאים חכמי , ראש למעלהונכנה
 לעת מעת ימציאו , והנסיון הבחינה החכמה ובכח , המחלות נשרשי ולמטבילהתבין
 , הרפואה חכמת ללמוד השוקדים המה רכים כן , מלפנים ידעו לא אשר הדשותתרופות

 : ורפואות רופאים רבו כן המחלותכרבות
 , מתגברות המחלות , מתרבים ההולים , ותחלואיה נפשות היי חלק כאלה יא~כן

 , ומזור צרי אין , ורפואות רופאים אין , ננעלו הרפואה דרכי , מתחזוקתהחלישות
 : ותעלה ארוכהאין

 בחמלת כי , ה' יראי נא יאמרו , לנו שהיה ה' לולי , ישיאל נא יאמר לנו שהיה ה'לרלי
 מושיע נאמן רועה , לצדקה המורה לנו שלה האחרון בדור גם הנה , עסו עלה'

 , לתהיה ולהשיבם נפשרת לתחלואי ומזור צרי לנהות , הנמש היי רב עם להחיות ,ורב
 ארץ בקצוי המפורסם עולם אור והעניו החסיד רשכבה'ג הגדול הנאון הרב אדמו"ר כיקה"נ
 תוקף כל , בתבל ומפורסם מודעת כבר אשר , זצוקללה"ה ססאלאנט ישראל ר' ורבנאטרנא

 : וקדושתו וענותנותו חסידותו וצדקתונדולהו
 כי , מאוד נפרזה במדה , הרבים את וזיכה זכה עוד , וחסיד נאון שהיה יותרדהנוץ

 גצן להקים , ימיו כל ויגע עמל והיה , ויראתי בתורתו ישראל בית עיני האירהוא
 , בישראל לפנים כמו ושזורה אל אותה לחבר , ק-נח את ולהיים , הנופלרז ירוטהסוכת

 רכים השיב שפתיו במתק , שכשמים לאכיף לכבס את ולהשיב , נפשות תחלואילרפאות
 : יתיש ה' ביראת נענה נפש כל והשביע ,מעון

 ודעת ה' דרך ללמדם , אותם להדריך עליהם נפשו ונתן , הרבה תלמידים העמידוקיאו
 דרכי ולהורותם , ורצויות ישרות וסרות ה' ירמוז בלבבם ולהשריש לנטוע ,תבונות

 : יתיש ה'עבודת
 לזהת , וזושיה הגדיל עצה הפליא כי , ונויאותיו כבוזותיו הז הז , כי עיוהעולה

 להשיבם נפשות לתחלואי ותעלה ארוכה ברפא להעלות , דור לדור הרביםאת
 דעת ולימד והיקי איזן כי / בהתפעלות המוסר לימור של הנפלאה בתחבולה ,לתחיה
 , היצר ומוקשי מפח ולהנצל , הנפש למחלת כוללת ותרופה מזור , ומוכר חכמה העםאת

 , דולקים בשפתים , נכון נלכ , ומוסר יראה בספרי ללמוד , יום בכל סדורות עתיםלקבוע
 , בכנפ-ה ומרפא ישועה , הזה הלימוד וכי , הנפש וההפעלות , ועצב תוגה מעוררבכלל

יריתן
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גהקרמה
  וכל . ומשרים משפם ,?צדק ודעת חכמה לאדם מלסדת , בעקבותיה צמק וענית ייראת

 : ותמודה יגיה נכונהמרה
 לראשיר , לפנינו ה' שלהו אש כעמור אשר , זצוק"ל ישראל קרוש הנה"ח אדמו"רלדאבה

 לימוד דרך ידי על , אורה שערי לנו ופתח , ה' וירגע בתירה ישראל ביתעיני
 לימוד של הזאת הרפואה דרכי לקבוע , חייו ימי כל זה על נפשו טמר ן והמומרהיראה
 לה לתת וכן , בינה יודעי לב ישרי בקרב מסילות לה ולשום , בהתפעלות והמוסרהיראה
 הדעת ותרבה , רבים בה ישוטטו אשר , בנה המנה: את לה*חיב , העם נקרבמהלכים
 rnSsn ה' וחפץ , וטפורמם כידוע בזה העולם את והרעיש , ישראל בקרב ה'ויראת
 , הנפש לחיי הארץ בקרב ישועית ולפעול , הרבים את בזה לזכות ליה זבי ומשמיא ,בידו
 , חיל גברו ונם  ער*קו הרבה , והמומי היראה לימוד של הזארג הברוקה הרפואה ע"יכי

 , הרבה ואם מעט אם , הנפש ישועת הישועה למעעי להם ותהי . רצויות ומדות ה'ביראת
 : ישראל בגרב ה' יראת של דעת נתרבה ובכן , ותכונהו ערכו לפי אישאיש
 כן , בחיים זיכה אשר לגדודיו מם2ר שאין כמו כי , כו' במיתתן צרי;'ם גרוליםלהנה

 עשתנתעז אבדו לא , הארץ מן המיד ואבד , הקדש ארון נגנז אשר אחרינם
 כל כי . ית"ש ה' בירגת בינה אותם ולהשביל להט.ב , עמו על השב אשר הטובהומהשבתו
 , הנפש היי לחיים צדיקפעולת

 נשא-
 אל שב העפר כי ואם , היום עד לפליטה ב"ה בידינו

 אור , ישראל 4צר כבה ולא , כחיים מתהלך עיד רוחו אולם , ישירנו לא בשר ועיני ,העפר
 תמימים עיני להאיר , היום עוד ואור הולך זורח עץאת , הטוב סומרו ודרך ויראתותורתו

 : ית"ש ועבודתו ה' ביראת לבישרי

 לעמור וזכו , הקיש מן הייצאים י מ ם ישתי י דיייתיי בצי חסי אשי הלהיייי מנויייכני
 ;רבם תורת להכויץ ועמלו , הקדש דרך בדרכו החזיקו המה , ה' דרך ממנו ולקבללפניו

 מים ולהשיתם , והמוסר היראה ללימוד נפשות לקרב , הרבים את יזבות , המוב מוסרווררך
 , ית"ש ה' ניראת ומוסריו חכמתו מדברי , זציק"ל ישראל קרוש הקדש טן דלו אשרחיים
 , תורה לומדי של קיביצים ובכמה , גדולות ישיבות בכמה לחק המוסר לימור הוקבע כיוביה

 91 את ליראה ללמוד , ומוסר יריעה בספר* להגות , וום בבל קלה שעהלהפריש
 : והנוראהננבר

 ציון הקרש בטקום , המזרח פני על גם להאיר וקרושי, ישיאל מאור שביב נגהרגבן
 מתלמירי , כקרא ה' אשר שרידים איזה נמצאו בקדש שם גם כי ,וירושלים

 של הקדש דרך בעיהם והנהיגו , שערה מלחמריה מושיבי , נגורה של אוהלים יושבי ,תלמידיו
 ויראת , בקורה חיילים יגברו , אורה נגה דרכיהם ועל והמוסר, היראהלימוד

 : טהורהה'
 תוכחת 41עז , ימ"ש ה' בעבודת והשכלתו הבמתו דרכי משסוע אוזן תמלאלא י השכי ימימי ה יראת ידעת חכמה מליי ניבע נהי היה , י יציק הנה"ח אימי"ירהנה
 זכינו לא אולם , לנפש טרפא נועם אמרי צוף , שפתותיו תטופנה נופת אשר ,מוסרם
 כתב לא הוא כי , לוח פני על ועופרת ברזל בעט ממנו כתובים , הקלושים דבריושיהיה
 , ועבודתו ה' ביראת בינתו עוצם יתז ולא , תורתו ברובי חנכיתו דרכי לא , ספר עלמעולם
 אם כי כתב לא , לבבו ורעיון רוחו חפף מטרת , והמוסר היראה לימוד דבר עלגם

 וכן , המוס- לימוד ע"ד הולך סובב וטלו , פעמים כטה נדפס אשר , המוסר אגרתתאמר
 ונצורות נכוהות מדברחתיו ישא אשר , תכונה בס' ממנו הנדפסות הדרשות שתיאת

 : וחמוסי היראה ליארד ע"ד גם ידבר שם וזעיר , המדות ודרכי היראהבהבסת
על
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 מההקר6
 ומצאתי יגעתי , והמוסר היראה ליתד בענין ובפרט ה' ביראת הקדושים"מדבריו מה אמצא אולי , מחופש בחיפ'ט לחפש לבבי אל שמתי , ושנים הימים בשכנר הנה כזל
 , האיכות ורבי הבמות מעטי , בודדים מבוששם, , זצוק"ל אדסו'ר מכתי"ק גניזה המדהבעזיה
 r3a~ , והמוסר הירוטה ובלימוד , ה' ביראת לבבם להזק , ומקורביו לתלם-דיו כתבאשר

 : מפנינים "ק-יםמטמונים
 מים ליצוק , לפניו לעמור וזכיתי , מתלמידיו אהד הנני אשר , הכותב אנכי הנהוק-ז~לרנ

 וזכיתי , מאוד אותי קירב הוא וגם , דוב לפני בעבד אותו ולשמש , ידיועל
 ה' יראת בדרכי , והטהור הקדוש מפיו יושא כפורש המיד, חיים אלקים דברילערדוע
 אשר א"ע , כפרט והמוסר ה.ראה לימוד דבר ועל , בכלל כומריו תוכדוז את , יתישועבודתו
 הדבור יחד א.סר רעע וכן , תלטידיו לפני ביהוד דורש היה ואשר , רב בקהל צדקבשר
 נפשו ונתן , שפעו לקבל עלולים כלים הם כי אותם ידע אשר , מת"מידיו שרידיםלפני
 לבי אל נגרעי וכן , ה' דרך אוחם ללמד אותם ולהדריך , הדבור עמהם לייחד ,עליהם
 עיני ואורו , ההמודות ומדותם והסידותו צדקתו cy , בקד.ט עבודתו דרסי עללההבונן

 , הקרושים מכתביו הנרן את ולקכ'ן , נוזלתו את לגאול , לחוכה לי כצאתי גןועל : וקדושו ישראלמאור
 , בעזיה תבל פני על אותם ולהפיץ , ושמורים ערוכים להיות , ומפוזריםהמפורדיט

 : לאחת אחת אוהם נזכיר כאשר תועליות וכסהלכמה
 לשתית מתאוים והבל , לאחת עד ישראל בית אל הביב הקדושים דבריו גנאשךא(

 וזאת , פעמים וכמה כמה נדפס כמנו המוסר ואגרת , דבריו אתבצמא
 מבקשי כל בהם ישישי אעור , הקדושים פכתביו את גם , בעזיה בל'נ לאור להוציאראיתי

 : לב ישרי כל בם ויתעלסו , יתיש ה'רצון
 האור את ראו לא אשר , היראה בלימוד הטהזיקים , כהיום הם רבים ב"ה כאשר זקןב(

 איש רק , הזה ליסוד חובת ע"ד דבריו 4עז ושומעים , וקדושו ישראל אור המיפלאז
 השקפתו דעתו פני על , נונה איר יפיצו כי , לעינים יהיה האלה המכתבים ע"כ , א"שטפי

 תועלתה ועוצם ופעפועה ערכה הין את ההזיק בי , והמומי היראה ליסוד כדברוההלטתו
 לתחלואי מזור ולנהית  ישע להחרט , בכנפיה וטרפא שמש כי , מאוד להפליאלמעלה
 בדעע2עלות הלימוד אך , הוא התועלת יסוד וכי יושע, עולם ובהנפשות,
 הזוכה איש וכל , נעדר לא אחת הנפשות לכל מוקף חיוב הוא לימודה חיוב בי קכן ,הנפים
 להיות , לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה , המוסר ללימוד אדם בני ולהדריך , ולעוררלהעיר

 הדברים וכל , יזהירו ועד לעולס וככוכבים , יאירו החיים כאור אשר , הרבים0כצדיכך
 לשמוע זכינו אשר , והמוסר היראה לימוד דרכי ביסודי אור שערי במאמרי כוזבתיאשר

 : שם זעיר שם זעיר , הקדושים מכתביו בתוך מפוזרים הקורא ימצא , קדושמפה
 הנם הנה , ית"ש עכודהו בדרכן בם:הביו נמצאו אשר ידיעות כמה מלבר וקנסךג(

 , והמוסר היראה ללימוד הלבבות ומלהיבים , ית"ש ה' ביראת אש להכותחוצבים
 וכל , להפליא עד לימודים לשון ולעוונו , מהיר סופר עם עטו כי נם , ולב כליותדצדרים
 : והבוסר היראה ללימוד לבבו ויקחהו , ה' בירבוע נפשו יתפעל , לב בשום הו דבריוהכזרא
 לזכות נפשו את זצוק"ל אדמו"ר מסר כמה עד , מוסר ונקח עכור מכתביי כלהמוןד(

 האעיר ולא , הנפש עני חנות שכה לא , מרווק בהיותו גם כי , הרבים אתי
 , מערביו ואל תלמידיו אל דבריו ולהרי'ן , ככתבים מלכתוב התעצל לא , פניו אוראת
 לזכורו , אווזם ולעורר להעיר וכן , והמום- היראה וללימוד , ית"ש ה' ביראי; לבבםלהזק

ארדים
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רהקדמה
 למען . לאמץ כושלת וברבים , והמוסר היראה ללימוד רפות ידים להזק , עמהםאהבים

 : הימים כל בדרכיו ולהלוך , יתיש ה' 4עע ליראהללטוד
 הלזה היקר מהלימוד אחורנית איש לב להסב , לפעמים הגורסות סיבות כטה יש ןץ3ןץה(

 ולהוציא , שמים בקדשי וטגרעת דופי לתת עור וביותר , והמוסר היראה לימודשל
 הדברם הנה , וז"ל פיז א' מאמר יהושע דברי בכפר ונמש"כ , מעוקל משפט נםעליה

 שבעה הם המוסר לימוד של הזה הליסוד בטוב ויראה יטעם לבל , האדם בעדשעוצרים
 , טספיקות בטענות זה לימוד המפריעים רבים ימצאו כי , הקנאה הוא השביעי והמונע ,כו'
 ראה ולא טעמו טעם שלא למי ומכש"כ , אליו והמוכרח הצורך די בו השתמש שלאלסי

 חכמתם מבינת לא , טענותיהם כל ובאסת , יחפאו אשר לדבריהם לבבו יטה כי ,באורו
 , כשועל היא nwp1 , אש רשפי רשפיה אשר , נובעים הקנאה משחת ממקור אבל ,יוצאים
 היראה להשריש , להמעיטה לא אבל , אכסה להרבות מוכה סופרים קנאת כיוהאוסנם

 : הנחמדים דבריו  עכ"ל , לנטשה לא אבל . אדם בניבלבות
 ישכיל , הטומר לידיד של , הזה היקר לשוד טעם טעם כבר אשר האיש הנהולזאת

 בה ואין , לנפש מרפא חיים עץ , צדק בנוה נחמד אוצר היא בי , מעצמוויבין
 סמימו. אותו יזיזו לא שבעולם הרוחות כל גם , מלחשים לקול ישמע ולא , ועקש נפתלשום
 ב* , והטומר היראה לימוד מהות של הידיעה טדרכי מושלל בעצמו הוא אשר האישאולם
 טיב את יבין ולא , ופעולתה ערכה חין יכיר לא , באורה ראה ולא , אותה ניסהלא

 , דברים עליה ויהפא , דופי בה יתן אשר ומי מי , שטנה דברי עליה ישמע וכאשר ,ממלתה
 לאיש הנה , שפויס לשפרט ידע ולא , ומהריש משתאה יעמור , זיקים יורחוכמתלהלה

 להבין , השמים בחצי הטזהיר השבהו את לראות , לעינים לו האלה המכתבים ההיההזה
 , הרושם אביר טאמז , יהלוך קדוש ממקום , פרטיה בכל המוסר לימוד חובת כיולהשכיל

 : זצוקללה"ה ישראל קדוש עולם אור ועניו חסיד צדיק הנאוניםגאון

 בהמון השואן לים , בכלה התבל 4עז במהיליהם ידמו , המחקר יחכמי הקביההכנמי
 ובפ" , ויקדי פ' בזוה"ק וכמבואר , ים בלב השטה כאניה האדם גויית ואת ,גליו

 : כו' מצולה רב זועף ים העולם , עולם בחינת בס' ולהטליץ , יונה ס' על זצוק"להגר'א
 ' אניה עבןדת מלתכת שי ' יי , לחכמה ספי בתי חיכני ""2י כמי כי , בינהבמשכיל

 ימים פני על גדולה אניה להוליר , ים בלב אניה דרך , החובלים לרבי~סד
 , התבל ש בלב השטה , הזאת הקטנה האניה הנה כן , וסערה סופה בעת נם ונעץ ,רבים
 אסון מכל ולשפרה , דרך תאבר לבל במישור אותה לנהל , ועמוקה רבה חכמה אליהנדרש
 דעזאות גלי , בחזקה ונושב וסוער הולך היצר מסערת וסער סועה ורוח , זועף הים כי ,ופגע

 המה , וסלעים מכשול צורי בין נדחפת והאניה , נד כמו מטעל ירומו , הנשהתהעוהסדות
 : כמצולה ותטבע פניה על למתהפך האניה תוכל בי אשר הרבותנסיונות

 תאחז אשר , אדם אלפי המלאה , גדולה אניה מלאכת על המנצח , החובל כרבוהנדן
 השמים כוכבי כל לפניו נגולו ואשר , מנעוריו זו בחכמה ולמלומד , הנרול ביםדרכה
 ארדועו עלי הזקין וכבר , כנגדן האנהה להוליך , הסוערות ברוחות ומכיר יודע ,ומסלוליהם

 סער אשר עת גם . ומה , נתיבה עזים ובמים , דרך בים ליחן מכל הוא אך אשר ,ימים
 משברי בתוך והנוע החוג , דרך תאכד והאניה , נליו ותרומם הים פני על מתחוללגדול
 , רבים מים משטף יצילה הוא כי , החובל רב אל אך , עיניהם ישאו הנוסעים בל אז כי ,ים

 ומה ן כמוהו זו בחכמה לומד לא אשן איש יבא כי היונכן אולם . חפצם מגיז אלוינחם
גם
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הקרמה8
 רב עם להתחרות יבא כי , קטנה דוגה בסירת חף תרנה כן להחזיק יוכל לא אםט

 בתוך האניה ra לנהל , טנעורי זו בחכמה ומנוסה המלומד , החובל כרב  הוא  וצוי"לי הגה"ח אד10"ר הנה . זועף ים בלב השטה , הזאת הקטנה האגיה כתהלוכווז הדברקן : פיו על האניה לנהל , הנוסעים לב את להניע , ותורן נס לפרוש ,החובל
 , יסע כל בה ויגע עמל אשר , והמוסר היראה הנמת של ותורן נס ידי על , יםבהינרי
 הזקין וככר , אסון בלי כנגדן האניה להוליך , היצר מסערת הנושבות ברווית ומכיר~רע
 מים משטף האניה את להציל , ררך זועף בים לנו נותן והוא , והמוסר היראה ארחותעלי
 לימור ידי על , ארירים במים כעופרת , הרעות והמדהר התאוה במצולת תצלל לבל ,רבים
 מוסרו ,בדרך טשרים אורח אתריו ללכת / ונלך ולאורו'נסע , ועצתו בקולו לשמוע , עיןנשא אלי אך הלא , הלזה בענקים ,הגדול האדם עם , להתחרות יוכל מי עתה . וממוסרהריאה

 : השים כל לנו לטוב בדרכיו ולהלוך , והנורא הנכבר ה' את ליראה ללמוד ,הטון
 אמרתי , ספר כדי בהם ואין , הכמות מעטי הם , הע המכתבים קבוצת לאשרררטנה

 , אחת למטרה יפנו ושלם . ישוב טפר עד אשר , רבות נוספות עליהםלשום
 : הם ואלה , והמוסר היראה וללימוד , ה' ליראת הלכבותלעורר

 צירפתי וכן , הקרוש מפיו שמענו אשר דברים איזה הוספתי , הע מכתביו קנוצת 4ולא(
 כל אשר למען , המוסר אגרת וכן , תבונה בס' ממנו הנרפסים המאמרים שניאת
 : זצוק"ל הנה"ח אדמו"ר של מרבו מכתבים שני וכן , לאחדים יהיו בכתי'קדבריו

 קדוש אדמו"ר של וחסידותו צדקתו ויראתו חכמתו מגדולת מהרבה מעט לד;דושיעב(
 בדרכי הקדושים מדבריו וכמה , בקדש והילוכו דרכו ואת , זצוק"ל ישראלש

 זונדיל יוסף מרנא מכובד ה' רוש  הנה"ח רבו ממעלת מעט גם יבא ובסופו , וכמדותה'
 : מסלאנטזצוק"ל

 חובת ע"ד והיא , בעניי ערכתי אשר , והמוסר היראה לימוד דבר על ארוך כן4וכמןשנ(
 כמה ובדברי חז"ל בדברי , קדש בהררי ימודתה כי לבאר , בכלל היראהלימור

 לימוד בדבר זצוק"ל ישראל קדוש צדיק פעולת כל וכן , דרכה נסתרה ואיך , וחסידיםגאונים
 , קדוש מפה קבלנו אשר ופרטיה תהלוכותיה וכל , ה'דש ומה פעל מה צדיק , והמוסרהיראה

 : זצוק"ל ישראל קדוש שם על בעולם המוסר לימוד נתפרסםואיך
 להיות ויוכלו , בעניי הכינותי אשר , התשובה ודרכי ומוכר ביראה שונים 3מ4וכטשיכ2י(

 : ית"ש ה' רצון מבקשי לפני ,לתועלת
 קבוצת זצוק"ל, ארמו"ר דברי כל הנה , להם הנאותות בשמורו יקראו , האלה העניניםכל

 בקרש והילוכו מדרכו הדברים יאת ישראל אור יקראו , הק' דבריו ויתרמכתביו
 : אור 3ך2'בדרז בשםיקרש

 בשם יקיא והמוסר היראה לימוד ע"ר מאמרי הנה , ממני יצאי אשן היבייםואת
 : אור כדובבי בשם יקראו , הכינותי אשר ומוסר כיראה הטאסרים ישו אורשערי

 לאורו ילכו ורבים , עולם לאור יהיה ישראל איר כי , שכשמים אבינו מלפני רצוןויקרי
 ועבר הולך יהיה ואורו , ישראל בק-ב ה' וירועע הדעת הרבה , הטוב מוסרובדרך

 שכם לעבדו ונזבח , והנורא האבד ה' זוע ליראה , דעה הארין כל המלא כי , היום נכוןער
 : ואוונא פה תריס שנת סכת כ"ג כ' יום הכותב תיסירו דברי אלה , ביחד ישראל כל עםאהד,

 ובנןרג* כלעכן המלוכה בעיר רב מלפנים ןעך הבלא מוהריש כי' בהסביצהק
- * ש ש ש א ש מ ש 8 "
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