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 תמיריםלשון
 פוסר מיא נפלאים, וסיפוריפ טראיפ, וחד-ת וקדושות. שהורותאסרוא
 הקדושים הגאונים רברבי, אשלי פהנהו קודש, שררי שים פ18דויר"ש,
 אריתן ורשכבה"3, התורה. שרי המאירים אספקלריא עולם, יפודיצדיקי

 קצם, ועד הארץ שקצה אליהם נהרו פישראל, אלפיפ אלפי אשרשבחבורה,
 : צולם שמודי האדטורי"ם, ה"ה כקש"ת ישראל תפארתעשרם

 ר הרבי ואדוס91ר רי הרבי אדוסו"ר ר* הרבי חיוסו9ר וק הרבי8דמ1"ר
 ך י נ ע ה ד ד נ ח מאיר יצחק מענדיל מנחם בונםשמחה

 זייקייה"ההכהןזצוקללה"הזצוקללה"הזצוקללה"ה
מאלכסנדר ר גוממק.אצקמפרשיסהח

 ועכי.א.זרע ושכישר4"ש ועירא.4הע ושכי"א.זי"ע

 טאדומויר הקדושות השיחות 8ן מעש לזהונופף

 מהרבה ומכתבים וסיפורים שיחות ועוד מגוך "הקייה"ה אמת קמשתבשי
 לדף מעבר בשמותיהם הנקובים ועכי"א וי.ע הק'צדיקים

 ע"י רבה ביגיעה גרה ונעתק נאסף אלה3י
 מםרשיטיק רי בריהע-ז קדיש קיםיועץ

 rv~) גבוי השגת)שיסור
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 שש"ק חנקי לכל קצרר,הקרמה
 אלפים טשי יותר ששנק החלקים בד' הדממתי בע"ההנפ

 הקורא יאסר בל והע זצללריה םהצה"ק וסיפוריםטאטרים
 בלב הדברים כלי לא בעלטא בראי' כי בעלמא, בהעברה לודי
 קבוע שיהף בו הטתעורר דבר סכל בלב הדברים לקשור צריךאך

 שער. סף של לשה"ק ואעתיק לעולם, טסנו יזח שלא ונשרשבלבו
 נכבד במאסר הזה הענין נחרום חינה השני, שער במוף לר"יתשובה
 לי נו לי אס אין אם איסר ע"ה הלל הי' ז"ל, ישריאל לחנטיאשר

 אם הדבר, בייער איטהי, עכשיו לא ואם אני טה לעצטיובשאני
 שנכנסים אעפ"י בי הטוסטים. יועילווצ טה נפשו, יעורר לאהאדם
 )הושע כמאטר כענין טלבבו ויעבירם היצר ישכחם שמעו ביםברבו
 לב צדיק לשון נבחר כסף י'( )משלי ונאסר בוקר, כענן חוסרכםו(

 לו אבל נבחר, ולשונו מיג בלי זך הצדיק מומר פי כמעם,רשעים
 כמעפ 9'א( )תהלים טלשון הוא, אחד רגע מוסיו השומעיםהרשעים
 הנבון הלב לב ~ה( ויקרא אכניע אויביהם כרגע ענינו אכניע,אויביהם
 יקז )שם לב קפה תוכחת ושומע סו( )טשלי שנאסר נטווהטריקן
 נפשו לעתיר הטומר בשסעו האדם צריך אכן אין, ולב חכטהלקנות
 ומלבו לקח יוסיף ועליהם תמיד, בהם ולחשוב לבו אל הדבריםולשום
 נפשו, על תוכחתו יר יהפוך וישוב רוחו בחדרי ויתבודד טילין,יוציא
 תהי' ולרנעים לבקרים ותוכחתו לבדו הטוכיח תוכחת על ימסוךולא
 והבן עכלה"ק, עיי'ש תמהר אשר ועד המוסר נפשו תקבל אשרעד

 באיזה אז שהי' לי פיפר אשר אחד מאכרך ומבור זצללה"האמת nDW בעל הנה'ק אדוטו'ר בימי עוד בעצמי ששסעתי וכסומאוד.
 זצללה"ה אדומיר בפקודת פנימה לקודש לכנוס פתוח הדלתזמנים
 הבאים, בחוך נכנס נ"כ הניל והאברך ליים היוננע עם תמידותלדבר
 נ'כ שהי' יסים איזה ולאחר דחמירותא, טילי איזה אתו נ-כודיבר
 דברי להם להגיד ליימ יוננע כמה פנימה לקודש ונכנסו פתוחהדלת
 זצללה"ה שהאדומו"ר רוצה חהי' בתוכם נכנס ד"א נם וחסידות,טומר
 : הנ"ל לרייתשובה השערי נדברי טסש וזה ~רעמיף דעם מים 9ערפינ שויןכיסם .די בזה"ל זצללה"ה אדוטהר כ-ק ושאלו הפעם עוד נ"כ עטוידבר

 ששקהפק
-"*h@ggss**h-
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3עהיא

 אחדיט קונפרסים לי הראה נא קורש קש יועץ ר 8ר כו'הרבני
 עליונים מקדושי יקרים פנינים מלוקק לאור שמוציאשתפריו

 לאביהם בנ"י לבות ילהיבו הקרושים דבריהם אשר וסיפוריםטסטרים
 : נבולו להשינ ולבל לו לסייע וטהרתנישבשטים

 ששסע א' ענין שהביא רפ"ז אות שש-ק מהם' הכתבים ביןוראיתי
 שלא ולפי נבנ"מ זצוק"ל והקרוש הנרול רביפ אאמו"ר כגקמפי

 : דה"ק תוכן לכתוב סוכרחני שלם דברחדפים
 וכי וז"ל שכ' פסחים בריש הריעף ד' ~ישב הקדושים דברי הי'כח

 נרחץתימא
 תקדימיי

 בשר ימול השמיני ביום כדכתיב לטצות
 שהזריזין אלא למילה כשר היום שכל מלמדערלתו

 מקדימיי
 ותטהו כו'

 דביום מקרא מצוה זריזות דמוכח משמע הרי'ף ד' דממהצטעותהטפו'
 אברהם דוישכם מהקרא אלא זריזות נשסע לא רקיא פנותי והאהשמיני
 השסיני רביום מקרא נם היא דהוכחה ליישב ש"ל אאסו,ר כגקואטר
 דלאחר אף השבת יום כל למול ומותר בשבת ואפם ביום מיני'רררשי'
 הטציצה ע"י הנעשית מפרק במלאכתי שבת עור לרתות נצטרךהטילה
 לעשות ונוכל היום בכלות המילה שיוגמר לערב מסוך לטול ה"וסומב
 יום כל למול מותר ולמה לבד סכנתא משום רק דהיא בלילההמציצת
 חובל טמלאכת לבד ולרתות המציצה לעשות אח"כ רנצטרך אףחשכת
 ולכן בבוקר לעשות היא וזריעת עצטה כטצוה חשוב מצוה רזרייתוע"כ

 במ"ר: נכון וזה זריזות טצות לקיים כדי היום כל שבתדחי
 קל"ב בשבת דילפ" אהא דקשה מה ליישב קדשו פה אמרובד'ז

 ודחי וכו' מאבריו אחת שהיא ממילה מקו"ח רו"ש נפשדפקוח
 רלפמ"ד וקשה אדם של אבריו לכל קו"ח בשבת אפי' ביום טדכ'שבת

 וכ' זנחו את הקריבו ביום מדכתיב בשקיעה"ח נפסל רדם נ"ובזבחים
 דהיא שקיעה"ח מתחילת הדם למפסל אתי דביום יתורא דקראחתוס'
 דביום טקרא דידעי' לצ"ק לילה רהיא שקיעה רלסוף נטור יוםעריין

vn%
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 יפ*' תענף די"8 לטילה אתי רבבם דקרא דמנלן יוק' א"כ עיישרחצוש
 שקיעת מתחילת למול ואסור רביום 9-א אתי דלמא שאו"ש פק"נלכל
 לא ט.ט מהלכה דורש רמילה דנרע ואף גמור יום דהיא *ףהחסה
 שם כדאמרינן מהלכה ינק ראין לכהית ל"ש דמחלכה דו"ש דפ'נירעי'

 : האחרונים הק'זכעיה
 כתבה דהאיך יוק' אדשנו דפ"נ דנאמר הד41א לפום רהנה בס"דת"ל

 םננתא טייץ דלא אוטנא האי בנם' כדאמרינן להתינוק סכנה יהי'שלא כרי הדם למצוץ טוכרחין המילה לאחי הא דו"ש דמילההלמט.ם
 התינוק טביאין הא לסול רשאין האיך אד"ש דפ-נ דלההרא וכיוןהיא
 דבאשתפך הראשונים דברי וטדע בשבת לסצנת אסור דיהי' סכנהלידי
 הרטב"ן לשיטת ואף סכנה לידי חתיטק יבא שלא לטול אמורחמימי
 דאח.כ סכנה *די התינוק מכניפין דאין משום לטול שטוהרשמובר
 אדיש דפ"נ ההו"א לפום אבל פ"נ טשום תפיטי לצורך שבתידחה
 לטול נאסרה דהלכה דנו"ל לשק אטנם רושש. דסילה הלנה אסרההאיך
 הלילה בתחילת וסיד חמילה ינטור היום ובכלות לערב פפוךבשבת
 לעשות סכל הערב ער לסול דסותר האמת לפום וכ" הפציצה,יעשה

 זטן יש ומכי' לסול אשר השקיעה יבחחילת א"נ אבל בלילההמציצה
 וממי' חמציצה לעשות רשאי דאינו היום סוף עד השקיעה מתחילתנרול
 ד8'נ א"נ דלילה עד השקיעה תחילת וזטן להתינוק סכנתא להיותיוכל
 ומדנאסרה דו"ש דמילה למט"ם הלכה נאטרה ראיך שוב יוק'אדיש
 שקיעהשח פתחילת לסול לאסור דביום הקרא טורמי רלא ע"כההלכה
 סותר וסט" דרש רפד לידע כדי טקרא דרש דסילה להורות דאהיאלא
 בבוקר אפי' לטול סותר שפיר האטת לפום שכן וכחן היום כללמול
 8'נ משום המציצה וסותר דךש דפ'נ משום בחמציצה שבתרדחינן
 ושקרא אדו'ש דפ"נ לוטר כו' החבל לאחוז נוכל דכא הנ"ל קו'ומיושב
 מקרא דו"חם דטילה ע"כ אלא שקיעה'ח מתחילת לאסור אתידביום
 שפתים יקר דבר והיא לנ"ל מסילה טקו"ח דיש רפ"נ וידע"רביום,
 כשיודכם ער"ה ואכלכל בחדושיו זצ"ל אאנת"ר כ-ק האריך והרבהיושק,

 81: בענין קדשו דברי כל בארוכה נביא רשרושיםהבורח

 אסטראווצא תר8"פ וירא ה' יוםכורח
 המ81-ק הביט זצוקללה"ה בלאאמו"ר הלוי יחזקאלהק'
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 ווארשא. ית'ש, ובעירתו ח'בשב

 מנזע ה' כי כו' ידה ש"ב כ* ראיתיו, מצאתיו שקויתיו היוםזה
 ינופף פרשיטיק מעיר שי' קריש קזם יועץ טוהר*ר וכו'היחוס

 טד נאדרים, בקורש  מוהירים, כספיר יקריס, ליקופים להרל ירושנב
 וסיפורים ח-ת נאמרים, , ובטהרה בקרושה אבירים, קורש שרפ*שיה

 הישראלי איש לעורר נעימים, במוסרים מאים, מוכות הנהרתשראים,
 חנאונים שבטלה רבותינו שאת מתררטתו, הנפש רנשות ולהעירכשנתו,
 מתש אוציא אינו הבר אחזקתו נברא ואוקי זי"ע, ציסו"עהקדושים

 מסיג להיות ספרו להדפיס איש d1V יהין ולא מתוקן שאינודבר
 אלדד שובנו אני, ואציל לעני, בתפלה ואחתום הסכמתו, בלינבולו,

 ב"ב, השיחס, שלח עלינו, והנשא והופעישענו,

 לג'ק תרפ*פ מרחשון ב' יום כו'ח ר'. לתשועת המצפה אוה'נ ש"ברבלי

 שמימש, "רק ס' בעהמ"ח דפה, הרבנים כוער ס*נלזאהן יחזקאלצני
 וש,2 הבית' *פינות יחזקאל", .ביתשצ-ת

**-יכ4-4448
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 אש לרבות חוצבקול
 הרבנים בצירוף שבת שומרי הברת מאתנדרשתיבטף"
 חברים לאחיה קורא פקול לצאת באסיפתםהמשתתפים
 עוז בכל קוד *בת בשמירת לחזקם בקולנו,מקשיבים
 יודע שאינני האומנם שבת שומרי בחברתושישתתפו

 חיזוק שיצטרכו בקולנו המקשיבים מהחברים הובשמי
 בכללו להדור לו אוי אומר הנני ובכלל הזהבדבר

 והדרת יקרת פינת שהוא שבת פשמירת היזוקשצריכין
 עביד לא שכרה ומרען ישראל עדת כל שלקודש
 שכל זרה כעבודה שבת המורה ולהיפוץלאגלויי
 בהמורה ונדון כולה התורה בכל כפר כאלו בההמודה

 הגלות מחוזק נסרןעף זה שבודאי אףשבענשים
 קצת עיני שטה עד והדיעות הדעת ובלבולוהטרדות
 בפי אין דבר ובכן לפניהם אשר את מרפשותאנשים
 גדולתה ועקה ולזעוק בקול לקרות רק מלהובלשוני
 מתרדמתם הקיצו ונרדמים משנתכם ישינים שהוומרה.
 והעזרים שמעו ההרשים האומללות נפשותיכם עלוהוסו
 והשיבו למשמרת ומשמרת משמרת עשו לראותיהביטו

 לחברים מבקש הנני זה ועם בשגגה העם לכל כיישראל בני עדת לכל ויסלח יכפר הטוב וד' לתת"נפשותיכם
 השבת את ולשמור ולהזהיר להודיע תפקידי' בכלההברה אנשי עם ממש בפועל פעשי' להשתתף לקולימקשיבים
 מתברכין יימין שיתא מיני' שבת שמברכת וכשםמהללו
 והושט משומרים ישראל כל מינ" שבת בשמירתכף

 זכות מובן וממילא הגלות ותקף הפורעניות בפניכתריס
 ומשיעתד לאורה מאפילה ויוציאם עמו עליר"ם והש"י שכרם למתן קץ אין בזה ומזהיריםהמשתדלים

 : במהרהלגאולה
 באהבה ישראל כל דו"ש לבבי קירות בדמי הכותבדברי
 לפ*ק רפ"ג כסליו ד' תולדות עשוק ו' ליוםאוו
 זגיערז הופ*ק מסאכטשוב וצלה"ה מוהר"א בהגה*קשמואל

 חיוב והוא מ'ש'כל א"ש להבות הוצב קולבעזהי*ת
 לסייע האפשרי בכל ולהשתתף להתבונן ישראל אישלכל
 לעזר ולהיות בזה להתענין ביהוד מאנ"ש ואבקשפזור

 לפועל. להוציאולסעד
 תר פה אלתר טרדכי אביהםא"ד
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 ה ה י תפל8
 תפלת עשה אחד וש-ש שח"ק אשר מכת"דחתיצ
 ולהתפלל היצה"ר, את ולהכניע מטפה'ק, סלוקפשדאה

 . שליסה ותשוכח ףראה, אהבה,על

 בעצית ואם *( היוצר, ביד נחוסר נלבד בידך הנני כי ידעת' העולמיםרבון
 )וזולתך( מבלעריך נפשי. ולסמוך לימיני יעטדו תבל יושבי וכלותחבולות

 אחמא לנל עז/ נגל גלני אמונתך וקבועה תקועה ויהי' וישועהי עזרהאין
 רצונך לעשות נפשי וירדף חלילה, במחשגה ולא במעשה ולא בריבורלא

 ההי' רגע ובכל עת בכל ונבורותיך. נרולתך ומלבי מרעיוני יסירו ולאהטוב,
 לנבודך, בראחני אשר בך תמיד לני ישמח אחטא, לנזיל פני עליראתך
 בעעי לראות עלי תאציל ומחכמהך עת, בכל תמיד נקרבי תבערואהבתך
 אחרוף ולא לני ינכה ולא דעתי, וחסרון ערני ומיעוט ונבורותיך,נרולתך
 בעיניך, הישר רצונך לעשות נפשי תנשף אם כי ועושר, ונרולה הכבוראחר
 ובסר שמך,  קרושת על ומאודי וגופי רו'נ נפשי למסור רגע בכל מוכןואהי'
 וינעם לפניך, שלימה בתשובה והחזירם לבינך, ביני המנרילים המסכיםכל
 ולא האמיתית, מעבודתך ענין שום יבלבלני ולא עטרי, תעשה אשר כללי

 זולת רבם לשום אתאוה ולא אחרים, על קנאתי ולא עלי אדם קנאתתעלה
 ובאהבת ומוכה ורוח ובשמחה יזך נבר בלב לעברך חוקיך ואשפוררצונך,
 ימצא ולא הרורות, כל ער וזיז זרעי וע"י ירי על קמך ויתקדש ישראל,עטה
 תמיר ישסה בתורתך לעסיק ונזכה השם, מחילול וננצל הלילה, בנופסול
 ומכל חטא מכל ונשמר מהור, ולב ובשטחה ובדעת בתשובה הרחבהטתוך
 העוינו אשר את לתקן ונזכה וער, לעולם ובטצותיך תורתך ברברי ונשטחעון,
 רבו מה רצון. יהי כן אמן הבא לעולס נכלם ולא הוה בעולם נבושולא

 וררות פחד רעעטלא לא. איך אדם בן אדם בן ד', מעשי נפלאים ד'מעשיך
 ורתת ורעדה חיל אוחזים ומטה מעלה ברואי כל אשר נאונו, ומהדר ד'טפהר
 וביראה באימה עושים ושלם ונורא איום מאור ער הוא נורא כימפגיו

 ! יתברךרצונו

 לתת ארם בני רבכי כל על פקוחות עיניך אשר העליליה ורב העצהנדול
 בשר כל אלקי ד' אני הנה לב( )ירסי' מעלליו וכפרי כדרכיולאיש

 ושם באדם יברח אשר הנבר ארור ד' אמר כה )שם(, רבר כל יפלאהממני
 סבפוע ר' וה" בש' יבטח אשר הנבר ברוך לבו, יטור ר' ומן זרועובשר
 מעלליו, וכפרי כדרכיו לאיש ולחה כליות ובוחן לב חוקר ד' אני ט'1()ירמי'
 וכי הנדלנו כי אנוש מה מפלס, מעגלותיו וכל אדם ררכי ד' עינינוכח
 ראה י' הביט טשטש תבחננו, לרנעים לבקרים ותפקדנו לבך אליותשית
 לקצות היא כי מעשיהם. כל אל המבין ינד יחר היוצר הארם בנ' כלאת
 וטובים. רעים צו16ת ר' עיני מקום בכל יראה. השמים כל תחח יביטארק
 ועבדיכם אביך אלקי את דע אדם. בני לבות כי ואף ד' ננד ואבדוןשרעל
 מבין. מחשבות ידר וכי ד' דורש לבבות כל כי חפצה ובנפש שלםנלנ

bwnשומעת ואוע שאה עין עבירה לידי בא אתה ואין דברים נשלשה 
 וצוי שיש לידע החכמות ועמור הישרות יסוד נכתבים, בספר מעשיךוכל

ראשך

 : מפשק טאטא שר" *ו 15ק
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 לא שביניהם וטה ובארץ בשפים דגמצא תל נמצא 3ל פסחרא תצארפשת
 שהו לאהבה מצוה הזה והנורא הנכבד האל המאציל מאמיתת אלאנמצע
 במעשיו האדם שטתבונן בשעה ליראתו, לאהבתי הררך והאיך אותו,וליראה
 סיר קץ ולא ערך להם שאין חכמתו מהם ויראה הגדולים הנכלאיםוברואיו
 שאסר כסו הגדול השם לידע נדולה תאוה וטתאוה ומפאר ומשנח שהבחוא
 סיד הללו בדברים וכשטחשב חי, לאל לאלקים נפשי צמאה המע"הדור
 קלה ברעת עוטרת שפילה קלה ברי' שהוא ויודע ומפחד לאחוריונרתע
 ירח אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי בט"ש רעות תסים לסגימעוסה
 שמחמת ליראה יפור אסונה הזכרנו, כי אנוש מה כוננת אשרוכוכבים
 נמהשנהו שמתכונן דהיינו יראה עליו נופל כמדו הארץ כל שמלאשמאמין
 יש נוראי מלא ועולם וארץ שמים שרואה וכיון מנהינ בלא לבירה א"אכי
 כל ושטלא כאן בוראי יתברך שהוא באסונה ויאמין זה שברא בורא3אן
 וואל אלקיך ד' מה ישראל ועתה נרולה. יראה עליו הפול כבורוחצרץ

 ו אלקיך ד' את ליראה אם כימעטך
 והוא הנטצאים כל ברא והוא אחד בורא לעולם שיש האדט ושירע14שץ

 שנאמר כש קיום להם אין וחיותו שפעו ומבלעדי כרצותמנהינם
 ממותז ועול מ"ש עול עליו ולקבל מטנו לירא השי כולם, את מחי'האזח
 טלכות הוא אשר ומלכיתו הוא ברוך הבורא גחלת בטחשבתו להתנונןלהריך

 הלא שכתוב וכמו עלמין כל ושבב עלמין כל מסלא ואיהו עולטים3י
 ועלי בכלל ישראל עמו על טלכוהו וטייחר טלא אני הארץ ואת תשמיםאת

 עבורת מיני בכל רצונו ולעשות לעבדו מלכותו עלי מקבל אני וגםבסרם.
 ולב כליות וביחן עלי ומבית כבודו הארץ כל ומלא עלי נצב ר' והנהעבר,
 מלך: לפני כעומר וביראה באימה לדניו לעבוד צריך כן ועל כראוי עובדואם

 עיקרא ושליט רב ראיהו בנין למריה גש בר לסרהל עיקרא ראיינויך84ן
 ארעא דיירי וכל ראיתטר כמה תשיב כלא קמיה וכלא עלמין רכלושרשא

 וכל ליש, מאין העולמות וכל וארץ שמים ברא הוא כי יחשוב השיבין.8לש
 לבטלם וביכולתי אותם ומהוה ומחיה העילמותי כל על טשגיח והנערנע
 וחיל יחפזון ומלאכים בחששתא, טקלסין מחטא חיל כל נהים רנע,בבל

 לא כי נדין טרום צבא על לפקיר הדין יום הגח ויאסרו יאחזוןורעדה
 עליו ותמול שמו יתברך רוטמותו נודל במחשבהו להתבונן בדין. בעיניךיזכו
 בריה הוא איך יתבונן כאשר מרעיד ויעמוד מגדולתי ויתגושש ופחדחימה
 וחוא יספור, צעדיו ונל עליו המשניח דעות תמים לכני עומד בדעתמעימה
 הי ואתה ם טאיר ר' אור שיזכור. עת 3כל רעיונו לעורר מחויבתמצוה

 הוא בעיד תדיר אליו טהביס מניך תסתיר ואיך גווע אדם מידובהסתרו
 כתיב והכנע. כצניו התבייש לכן מזה, גדול פגים עז אין ומחייך בךמביט
 עליהם חשיבה מהשקית וקיום חיות לעולם היות יען תמיר לנגדי ד'שויתי
 שיתעלם החיות למקבל היתכן היו, כלא והיו יאברו יפסיק אחר רנעשאם

 ארם בני על השקיף טשטים ר' זהו הנכבד ר' את ומלדרושמלהשקיף
 הנכנר ד' את ליראה ה'ארם ו'ילפת השיש י'חרר משכיל. הישלראות
 שטלא פאטין שאית בעיקר ככופר הוא במלים דברים המדבר אפילווהנורא
 יעשת לא הקב"ה טפה מלך בפני עומד וכהוא המאמין כי כבודו, הארץכל
 כשער נחשב עבירה יעבור ח'1 אם בסתר א46לו הוציא ומכש,כ רגוע,נבר

לשיי
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 פנתה דבר היא רצעך ע5 שאעטר ער הזה ממקום עימך סלק*יך
 ננדולוע טתטשש אין השם מכעיס שהוא על מלסבול קשה ועונשולאומרו
 אלקיך, ד' את תשכח פן לך השמר לאו על עובר והוא מרינו פתרולא

 ובפרם נבואיו על יתברר הנורא בטונת יחשוב בקומו תיכףאהבה
 שדל ap ורנע ,פן ובנע עת שבכל הפרטיות והטובות הננחרתלאומה
 כפי אחר כל עזה לאהבה לבבו יתלהב אז מצבנו ושפית ביראנורוממות
 לב כן לפנים הפנים כמים הכרעב ס'ש לבו אל האדם ישים הבנתו,רוחב
 שוים שניהם אם אף ארם כל נמדת הנהוג טבע זה והגה הארם, אלהאדם
 הנדולה אהבתו מראה ורב נגחל[ סלך אם וכמה כמה אחת ועלבמעלה.
 אליו ויורד באשפה המוטל ומנוול עשים ושפל ונבזה הדיוט לאישוהעצומה
 להיגלו וטכניפו פאשפתו ופרימו וסקיסו יחדיו שריו כל עם כבודוממקום
 עסו ומתיחד שם נכנס ושר עבד שאין טקום מחדר לפנים חדר הטלךהיכל
 לב בכל ברוחא רוחא ואתדבקות ונישוק וחיטק אמיתי וקירוב ביחודשם
 ההריופ בלב וטכופלת כפולה האהבה סטילא שתתעורר וכמה אחת עלתפש
 סעומקא ונפש מלב מטש הנפש בהתקשרות המלך נפש אל הזה אנשיםושפל
 נפשו ותשתפך לטים והי' ימס הטס האבן בלב לבו אם ואף קץ, לאיןרלבא
 לאין כפלים בכפלי מאוד יותר וגדול הזה החרון וככל הנפש, בכלותכמים
 נל וסובב עלמין כל ממלא ואיהו חקר אין לגדולהו כי אלקינו לנו עשהקץ,
 מספר אין עד והעולמות ההיכלות ריבוי ז"ל והאר"י מעה"ק ונורעעלמין
 בנמרא כמ"ש ותכלית קץ לאין מלאכים רבבות ריבוא והיכל עולםובכל
 קרסוליי רבבן וריבו ישמשונף אלפין אלף וכתיב לנדודיו מספר הישכתיב
 וכולם טספר אין לגדודיו אבל אחד נדור מספר וכו' אלפין אלף ומתרץוכו'
 מקוט איה שואלים וכולם ממש בטציאות ובטלים תשיבו טטש כלאקפי'
 את הקב"ה הניח כי עסו, ישראל הם כבודו הארץ כל פלא ועוניםכבודו.

 והוציאם עמו בישראל אם כי בכולם שכן ולא התחתונים ואתהעליונים
 כדי ונו' לשם ירד ובעצמו בכבודו הקב"ה אלא וכו' סלאך עיי לאממצרים
 ישמעאל ר' אמר ססש. הנפש בהתקשרות אמיתי ויחוד בקירובלקרבם
 בשעה כי השרת טמלאכי יותר הקב"ה לפני חביבין הם כמה ישראלגושריהם
 כסא סביבות באין תחילה למעלה שירה לוטר מבקשים השרתשמלאכי
 החרישו יתברך, הקב"ה להם ואומר להבה, של ונבעות אש, נהריהכגיד
 ושרף, שרף כל ואופן, אופן וכל וחיה, חיה וכל ומלאך, מלאך כלאלי

 בגי, ישראל של ותושבחתן שיראן קול תחילה ואאזין שאשסע ערשבראתי,
 מלאכים של פטלייתן זהו אלקים בגי כל ויריש בוקר כוכבי יחר לרןשגאטר
 הארץ כל שעל במן אלקים השמים על רומה כרכתיב בשמים כבוראיטתי
 והנורא הנכבר הגריל השר שמעיאל שירה לזמר זטן וכשמניע כו'כנורו
 העולים ותשבחות שירות קול ולהקשיב לשסוע התחתון הרקיע חלוני עלעוטר
 טה ומפני ערבות, לבני להשמיע טררשות ומבתי כנסיות מבתי הארץק

 ישראל תחלה שפותחין עד שירה לוסר השרת למלאכי רשות שאין כןעושה
  השרת מלאכי אלו קדשו להר והשתחוו אלקינו ר' רוממו שנאמרבשירה
 הן מלמטה שא61רין ותשבחות ושירות כששוטעין ורקיע רקיע מלאכיוכל

 : מלמעלה וכו' קרושפותחין
 לב ישמח קדשו בשט התרעלו שנאסר בהקב"ה הלב שמחת התפלהשורש

שבקשי
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 הף ולפיכך ד',מבקשי
 תפילותיו כי על בכינור סננן ישראל מלך דוי

 יריך אדם וכשיתפלל הקב"ה של באהבתו שמחה לבבו למלאותוגמירותיו
 עניית בשעת לשמים לבו ארם שיכוין וצריך עומד הוא מי לפני לבושיכוין
 בביהכנ'ס ראש קלות ולנהוג שיחה לספר ואסור מאסן ס'לך א'ל שהואאסן

 המהנים לרשעים להם ואוי שסו, יתברך הארץ כל ארון מלכם לפניבעמדנו
 51א פניהם, על ומוראו פתרו ולא עליהן שדי אימת לא אשר ראשקלות
 ההם ארצות בכל כי והתכיננו וראו כתים איי עברו כי משל יקחו ולאיבינו

 באימה ועומרים תפלתם בבית ברכיהם על מרעים אומות שלהמלכים
 ולא יראו לא אשר אדם ירי מעשי לאלהיהם פרושות וכפיהם ורעדינפחד
 רם וקים חי הקב"ה הסלכים מלכי מלך לפני העימדים אנחנו אמנםישסעו,
 כמה אחת על תהלות דוסיות כל אליו וכרו, ויתעלה שסו יתברךתשא
 לך יש ורתת, ורעד בפחד ביראה באימה לפניו לעטור לס שישוכמה
 מאנוש משל וקח לבך אל והשב נפשך ובכל לבנך בכל בראך אתלאהוב
 חקוקת אהבתו תהי' כמה יוהר או דינרים עשרה ארם לך יתן אםרמה
 זח לבך אל תשיב מה ביתך ובני בניך ופרנסת פרנסתך לך יתן ואםבלנך,
 לא שנים אלף אחיה לו כזה, חסד עטי ויעש טעולם ראיתי לא אשרהאיש
 ובכל לבבי בבל אותו אאהוב עמדי, עשה אשר הטובות כל לו לגמולאוגל
tvaJשלו, הכל גיפי הן טמוני הן בעבורו אעשה שלא עלי לצוות יוכל לא 
 סחיה הנותן הוא זכרו, ויתעלה ישתבח הקב"ה באהבת כך, ארם באהבתומה
 לעבור שאין אסע ליראה הבירא נאהבת לידנק לנו יש כי כ"ש לאלנל
 כי מצות של שכרן מתן .יודעים אנו אין כי קטנה והן גחלה הן מצותייע5
 ביחם במלא הקטנות מן אחת על אפילו בוראינו מפות על לעבור לנ,אין
 בזה לי יחנו אשר וזהבי ובכספי מצוה ' אעכור ארם יאמר ואם וזדיכסף
 וכסה כמה אעשה אורחים אכנוס עניים אפרנס חמורים הטצוח אתאקיים
 תפדו המפליא בוראך את לאהוב לך יש כמה הבל, מחשבות זה הנהטובות
 מק זאת אחרי טבטן מוציאך נשמה בך ונתן סרוחה ממפה בוראך הואעמך
 הארץ פני על המוליכך הוא וכו', לשמוע אזנים להבין ולב לדבר *הלך
 הוא וריח, חי כל נפש נידו אשר כל, ומחיה מסית הוא לכל, סחי' הנותןהוא

 יכולה והאוזן לדבר ישלה הפה אין כי אוסר מה חוקיך לחםהמשריף
 מם"ה הוא שנותיו, יתמו לא ימיו לאורך rp אין תהלה, רומיה לו כילשמוע
 הוא בם אשר וכל והים וארץ שמים שברא הוא וכרו. יתברך ית"שהקננה
 כדרכם לאיש לתת אדם בני דרכי כל על פקוחות קיניו כי הכל אתהזן

 דרך דרכים שני לפניו הנותן הוא והגה רע, הן טיב הן מעלליווכפרי
 רטה המלאים אם זאת ובכל בחיים ובחרת 'לך ואיסר המות, וררךהחיים
 וכי ליצון, תאוהימ לטלאות אם גי לבם אל "יי ולא השנם לאותילעה
 אע כי יסות פתאום בפתע הלא בקנר ולמחר כאן היום ימיו לאמשצבא
 להרחיק אמ כי לאדם לו טוב אין לכן הרוח, את לכלות ברוחושלש
 ובכל לבבו בכל האר את וליראה לאהוב לבו ולתת תאוה מכלעצמו
 יצרת את ולהכניע עצמינו להשפיל נוכל לא כי הבל נחיי ולמאוסמאודו
 תשובח בוראינו אל לשוב לבבימ בהכנע אם כי החיים, מארץהמדחת

 שלם! נלבב רצות ולעשות לעובדושליסה
 אף לפני שמש ודם בשר סלך לך יאסר אם לבך ישטח כטה יראהבקא
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 טא *8 ש חקבשא ממגה משמשים ואנו כסיך, משלעה יסה *חכי
 ו"י9 המרבב וקב-ה. של בעבודתו ופזיזים שמחים להיות לצ שיששמח
 הקומו ושבתו דבריו היודן כליות בבוחן חושב ואינו דבריו אם כיחושש
 בספוריים איש יסתר אם שנאסר ה'שכינה למנח דבריו וגל יספור, צעריווכל
 ההוא האדם ד', נאום סלא אני הארץ ואח השטים אח הלא אראנו לאואני
 גנת ולשיירי תמיד בבוראו לחשוב הארם סשפמ כי טובה גדרךאינה
 באיקא ודוסי יושג שארם עק וכל המיד, לנגדי ד' אצירת שנאמרצניו
 בבוראו יחשוב אלא הגאי, לדברי טהשטחיי כל לס, וטפנה שיהי'פקים

 שאדם בזמן אבל עמנו, יום בכל עושה אשר ושבותיו ובנשיאותיוובקדושתו
 לדבר ברעתו אין אפילו הבאי דברי לשמוע  או במלים לרברים מהשבהככזה
 עומר שהוא שכח כי וכל מכל שפמרת לבטלה לבו את *ונח הוא סירכלל
 ואיש דברים שסרבה המלך לפני העומד כסומא הוא הרי האלקים,לפני

 : ממנו לירא לו שיש מי את רואה שאינו יפי ממשירא
 והטת ?לם העליונה הצורה בסוד יהי' ואז לקום שיתרמה רציירששדם

 אעול העליון והדמות הצלם עיקר שהרי כעורים ומעשים נאה צורהעליו ויאמרי הצורה מכזיב הוא הרי בפעולותיו ולא itaa ירומהשאלו
 ובפעולתו אבריו תבנית רמות העליונה כצורה היווה לו יועיל וטהפעולות.

 אל מי האחת הכהר, פעולות אל שיתהמה ראוי לפיכך לקונו יתרמהלא
 רעיון יכילהו שלא מה עלבון סובל נעלב סלך הקב"ה היות על פורהכסיך
 גיתן האדם יהי' שלא רגע אין ושר ספק, בלי מהשגחתו נסתר דבר איןהרי

 ננדו ארם חטא לא שמעולם תמצא והרי ' עליו השופע עליון מכחומתקיים
 ועם אבריו, ותנועת קיוט שפע שופע ממש הינע באותו הוא יהי'שלא
 הקב"ה סובל אלא כלל ממנו מנעו לא הרפא בכח חוטא שהאדםהיות
 באותו כח אותו מוציא והוא אבריו תנועות כח בו טשפיע להיות  כוהעלמן
 ממנו למנוע יכול שאינו תאמר ולא סובל, והקב"ה ומכעיס ועזן בחטארנע
 שעשה כעין ורנליו ידיו ליבש כמימרא ערנע בכחו שהרי ח"ו הנצאהטוב

 לותר לו והי' ההוא הנשפע הכח להחזיר כידו שהכח זה כל 1ע5לירבעם
 מן טובו מנע זה מפני לא נשלי, ולא בשלך תחמא מרי חוטא שאתהכיון

 שלא טה וסבלנות עלבון זה הרי טובו לאדם והשב הכח והשפיעהאדם
 על ולבכות עצמו ולהתבירד עומדיו על מאור להתחרט האדם יריךיסופר.
 לבכית צריך חקר, אין עד פעמים כמה הרעים במעשיו השכינה אחשציער
 חשיך באמרו זה על נמורה תשובה ולעשות עוגותיו פרמו כל על נפששסר
 שאאטים מלאכים אשר ומרא נדול סם'ה לפני כשוהו סרוחה טפההכעיס
 ומקללים עליהם יתברך ויראתו נאוש מהרר ומצחרים וזעים חליםואופנים
 ונח*לך כך כל ננרו הכעיס והוא וביראה באימה שמים מלכות קילעליהם

 1 עומתםנכתמי
 ילא נבזה להיות יישתדל פעו*היי בכל שיבקש ענוה, בקשו גריל גלל8ת

 פניו מגטה זה ויהי' אין, במדריגת יהי' אלא חשיבות שום אילויהי'
 כדי הכל בעד ינמאס ntas שאה" כרי ויחרפיני שבזעי ודאי בפכויאסר

 לו איכפה יהא לא לבו אל זאה יתן וכאשר עומתם כל על 5ישיתכפר
 לבי אל ויתן עומתיו, שיתכפרו כרי רמת זה כי ממח ואדרנהכשיחרטהו

 יכאר ובנאת צואים לבושים עושים ' רעים מעשים כי נמאס באמת הוא3י
ש9
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 בני שאר עם ייטב יכלול ולא עיטו ירחיק וכבוד נהלה שרש בטקוםק4ן.
 אאור תירוץ *ע תמה אשר תמי' או קושיא וזכר רבו לפני שה" כיצדאדם
 הקשית כך אלא הקשיתי כך או חרצתי כך לחבירו או לרבו יאפשר אלופירץ
 כל רבר סוף הכבור, לחבירו יתן העולם ברברי ואף לבבו יהגה שלאכדי
 להגד המרא, ביהוד הלב ליחד לעשות. צריך כבודו למעט יכול שאדםמה

 והכניעה יתעלה, לאלקים הכניעה בלבד, לכבודו לולעו:רו לשפוהמעשה
 להתמרת לאלקים שחייב מה על נפשו קם תשבוט ובתיריו, אלקיםליראי
 שעבר . בפה הבחינה חאזילהו, לו והאריכו עושתיו דמתירו ועלפובותיו
 יתש וכאשר כבריאותיו יתברך הבורא טפלאי רואה שיעא ובמהלראשונים

 הבורא נרולת הבין ותשהיו העולם סתענוני דפרישות אליו ויהנר  זהכל

 1,לווצ, וזעירותו נפשו ערך בקטנות וישכיל וריממוחו ואפתותיועצמוחי
 האהבה תהי' אז עמו חסדו וידל עליו, הבורא מוכות רב יכיר כךואחר

 לו התכספו נפתו זך ואמיתות שלם בלב לזה סטוכה המאמין טןבאלקים
 ושמר נלילה, שיתיך נפשי שנאסר למה רומה וזריזות וחריצותבהשתדלות

 שברברים וההזק לאלקים, נמשי צמאה ואוטר נפש תאות ולזכרךלשמך
 והאימה מאלקים הגדול העזר הוא העלימה הזאת הסררינה על בהםשתעזר
 ומצפנך ונלויך סתרך על בהשקפתו תסיד והטחשבה ממציאותו והנחרפסנו
 ובעתיד בעבר והנגלה ההחר ודעתו עליך וחמלתו אותך והנהגתו.ונראך

 זח כל עם תוכל ולא אותך, לעקרבו לך והבפחתו ומחשבותיךממעשיך
 ותתלה שלימה, ובאסונה לבב בבר ובטצטנך בלבך אליו פנמותלעמור
 בעת תשתחף ולא ורחמיו, חנותו וטדל חמלהו על ותבמח נאהביהנכשך
 ממש יראתך עם ירא שאתה עליך ישקיף ולא זולתו אהבת אהבהו עםההוא
 בבדידות ציותך ויהי' עיניך, מפר שור ולא מרעיונך חבקרהו ולאבלחו
 והריק סלא, כלא נעיגיך ארם בני מלא מקום ויהי' נמדברות, עמךוישב
 שמח חריר ותהי' בהעדרם הדאנ ולא בהפקרם תשומם לא ריק, כלאטחם

 ! לפניערי והסף ברצונו עלז בנוראך ששבאלקיך.

 נעלה מקום ולא זמן יכילהו לא יכול קרסון אחד קיים חכם בורא לנויש
 ישתבח וממרב, וחנון רחום הנמצאים ממחשבות והתרומם הברואיםטמרות

 פה בכל לטובה עליהם עינג אשר עבדיו על המרחם החומל החכםהברא
 מעשיו, על ורחמיו לכל ר' פוב שנאמר סבלעריו אלקי אין תקנתם, בושי9
 לא ובאמת הוצרי אוריי ברבר אחד חפא לו הר ע"ה הסלך דוד כיזכור
 לא איך לחפא נחשב הי' אלו כי והראיה חשיבותי לפי אלא ח5אהי'

 לנבו שהי' עליו הכתוב זרעו מכל הנבחר זרע לו מלר וממגה אח"כנרוחה
 מותו יום ער עצמי מסגף הטע"ה דור הי' כבו ואפנה אלקיו, עםשלם
 על אגחן מחויבים ואיך רויה, כוסי בפסוק שדרשו נמו עיניו ירדווטילים
 לט יערבו לא אשר נרולה כניעה ,להראות ולראונ לבכות ההתעורוב

 עפקץ חשבונות לחשוב עומד יטיו שנות סוסו הארם הלא יחשובתעושים.
 *( לזאת גם אחת שעה אפילו לבבו אל ישים לא ולמה שעה ופיע4ק
 רשב"י ושל המחשבונם כל משאר 5מי א' שעה לפחות נל ויעבורמתגחן כי פוף יהי' ומה הקנתה, מם"ה טמנו מבקש מה או לעולם, בא ולמהח"ג

חי
 *pp 6ש ש1*(
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 נארחין דלהון בעסקין פנה לדרכו איש איש 4( רקב"ה אא לנני ליזי

 לעצמו ויקח.פנאי הקשה לבבו להכניע *אראל לכל היעיצה עצה ע"כדלהון,
 ויחשיב קב"ה ואימת נרולה הכנעה עליי שתפול מוצנע במקוםלההבודר
 זמנו ויום יום ובכל היו כלא והיו וחלפו עברו כבר אשר ושניתיונימיו
 על וחשב,ן דין ליתן ויצטרך המיתה, יום שהוא הפרידה אל ומתקרבמתקצר
 לב וכל הדין מיום לנו ווי מאוסה, נותר וכלתו ומחשבה ומעשה דיבורבל
 לפני כי ובוקנותו בילדותו לפניו והכעיס בהקב'ה שמרר מה נפשו מרתיודע

 קול כרוז ששומעין מהמקום אם ק"ו לנו אוי וידוע גלוי הבלהקב"ה
 טומאה שיש שכן כל המקוסווע ומטהרים מתרחקים השרת סלאביהעבירה
 -עושה עצמו הארם בין וק"ו העבירה בה שנעשה עצמו מקוםבאותו

 הקב"ה וחשבון רין נותן כשהוא בטהרה נפשו שומר הארם ואםהעבירה,
 יקורא אתפאר נך אשר 'שראל כרכתיב רילי' פמליא בכל בומשתבח
 בהדי', חדאן עלמא וכולהו מחלציכם זה שיצא אשריכם ואומר העולםלאבות
 ונורא נדול שמלך לגורם מגיע הננאי מן וכמה כן, אינו רשע אדםומות
 מעבודת יתרחק אדם של עיניתיו רוב  ע"י וכלימה, בושה טלא בכלייטפל
 בי מאמין אינו שפלות מצר והוא כתיב ד' בדרכי לבו ויגבה כיהשי"ת
 כמה זה מאמין הי' שאלו העולמות אל שפע ותורתו תפילתו ע"י נורםהוא
 כדקא לאוסרה אות נכל נזהה והי' כל מרוב וביראה בשמחה ד, עובדהי'

 דבש כלה שפתותיך תטופנה נופת שלמה שאמר מה אל לב לתת ונםיאות,
 זה ומי לנשקם האדם שפתי על ושוקר שומר שהקב"ה לשונך, תחתוחלב
 על ושוקד שומר ונורא גדול שהמלך וזיעה רתת יאחזנו לא אשרהאיש
 תניעה כל כי בלבו לקבוע וראוי אישים, וחדל נבזה אדם שלשפתיים
 הש"ת כביכול תנועה שכל שכתוב כמו לטעלה רושם עושה ועתקיווהילוכו
 . סכת"י העתקתי ע"כ יחסר( ו שסים לשם שיהי' דרכיו בכל ובוחרם'

 תערג *1 ח1(
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