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 שודעה"מסירת
 )ברכות רשל התרשו מצוא, לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת על ו( לב, )שיים פסא שהא

 טורעא יופר הריני דבר 3ל קודם לכן האדם, בל זה 3י ובהיות מיתח, % מצוא לעת ח(8,
 שצהרת הכלהותו המציאות סרהב הרצונים, גל ורצת הסיבות כל וסיבת העילות כל עילתלפני

 כל מתהת החי/ הוה 8ר פנים, בשום כמוהו יחידות ואין ומיוחד יחיד אחד הנעלסתושדותו
 ובוראי הצרי מיניה, פנוי אתר לית ילבין כל אמהר השיהו עלצנו כל מיעיל אתםחיות,
 אשך ותשוקתי הפצי ודעתי שרצוני לפניך, תודעה תוסר הריני לעד, זכרך התעלה שטךיתפרך
 פרידת עת הזאת בעת חרו לבוא שאפשר ורעות זרות הטחשבות כל מהיום טבטלוהריני
 טודעה מוסר אני ל3ן במחשבה, הן בדבור הן ח"ו, דעתי ובלבול טירוף מהמת מגופי,נשמתי
 ממש יהא ולא ומבוטל, בטל מהשבה או הדבור אותו שיהא לעד, יתברך ובוראי יוצרילפניך
 שאני ולבי, מחשבותי הרעת יחגו-ך ובוראי הצרי אתה כי ברתמתי, או במחשבתי אובכיבודי
 אסה אלהים שאתה הקדושה, ותורתך הקדושה באלהותך ואמיתית שליסה בחסונהמאמין
 הקדושה ואחדותך גבהותך סחלצאיי, שיצאו הדורות כל וצל עלי משבל והריני אמת.ותורתך
 אם נם שיקבלו ויחיו, לבניי מרע שניב בצמאת וגדתי צחנתי וגם הקדושה.ותודתך
 יתברך ובוראי יוצרי לעתם. זרעם ועל עליהם הקדושה ותורתך הקדושה ואחדותךאלהותך
 משסתי פרידת עת השעה, את עלי דעתי תטרוף שאל ע"ח? שטך קראתי המיצר מן לעד,שמך
 הדש בכון הוא בי, נשמתי עוד כל הזאת. בעת התועים ומז הדעת מבלבול ותצילנימגופי,
 נפשי. ובכל לבי בכל וביראה באהבה ליחדך זו בשעה ורעיונותי ומחשבותי לבי ותעיןבקרבי
 שחצבת לטקום נשמתי שאחזיר כדי' ישרים, מות נפשי תמות ח"ו, נפשי חסאים עם תאסוףהשל
 החיים. באור טבוחה ואמצא בהיגלד, ~בקר ה' בנועם יחזות ומזומן מוכן אפיותמשם
 זכותי על להשען לי ואין חאם. אלהים סני ואראה אבוא מתי חי לאל לאלהים נפשיצמאה
 מתנת הפתחים,  ול המבקש  כשגי באתי רק השפל, ערכי אני יודע כי הטובים, מעשיומיעוט
 חני אשר הזאת העונה שתהא מיפניך רצון יהי ובוראי, יוצרי שמר יתברך תחנני כןחנם,

 עת 8' לך תפילתי ואני תחינתי, ותאזין תפלתי ותשמכ ורחמים, רצון עת לפניך,מתפלל
 ישעך. באסת ענני חסדך ברוב אלהיםרצון

 ברעותא שלם בלב אליך ונשמתי ורוחי גמשי מעתה מופר הריני יתברך ובוראייוצרי
 הקדושים והנביאים מהימנא ורעיא רעקב יצחק אברהם הקדוכים אבותינו דעת פי עלשלים
 להם, הידוע דרך ועל דעתם על שנתם מכוון והריני והאמוראים, התנאים הכמי דעתוע"פ
 שלם בלב עלי מקבל והריני מהגוף, ונשמה רוח נפש פרידת בעת הסווגה להיות יריךחיך

 מבקש ההריני הגדא. בשמך שפגמתי הפגמים כל להתקן בכדי ב"ד, מיתות ארבע הפיצהובנפש
 וכי הזאת בעת לי שיתן הרצונים, 3י ורצון הסיבות כל וסיבת העילות כל מעילתומתחנן
 סלה. ואתז אמן אמן ובאמת, שלימה באמונה לעובדו לבי לטהר וחזקשלם

 תרכ"א. שנת בוורשא חרל ראובן מוהך"ר נכדו ע"י המחבר צוואת אחרי נדפס זה נוסח*(
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 ה ר ק י ה א ו וצ
מ8ת

 וטהור קדוש והסוד צדיק המפורסםהרב

 ע"* זיסקינד אלכסנדרפ9
 מיש 9בים

 העבודה ושורשיסוד
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 יקרהצוואה
 הוא ונורא. קדוש אלקי איש ברכה. אחריו הניח אשר וערוכה.טרודה

 הרב ה"ה וזיכה. שזכה ובמעשיו בשמו בהלכה. המצויינים בשעריםנודע

 ד ג י ק ס י ז ר ד נ ס כ ל א מוה' המנוח המקובל אמיתי החסידהמפורסם
 צוה והוא ה ד ו ב ע ה ש ר 1 ש 1 ד 1 ס י ס' בעה"מ זצוק"ל ה ש מבמוה'

 ובהתחלת וצרכה. תועלתה כפי ולקבעה הדפוס מזבח על להעלותה ככה.על

 לנגד להיות חי אל בני לבב אנשי לתועלת כרוכה. תהיה התפלהסדר

 ויגאלכם יבא זה ובזכות ושמחה. ביראה השם עובדי להיות תמירעיניהם

 : אכי"ר בימינובמהרה

בעסה

 שיתיר לבבייצרראה
 הסדורים בהתחלת הדפוס על תבוא זווצמאה

 ובוראנו יוצרנו עבודת מעניני הבור חברתי שכבר הגם אהובי,בניי
 ש ר ו ש 1 ד ו ס י שמו שקראתיו לעד, זכרו ויתעלהית"ש

 הכלל על אלא שם, יצאתי לבד בהצבילנם ללמד ולא , ה ד ו ב עה
 שכתוב מה בכל לקיים חיוב הישראלי קרדם מעם איש כל שעלכולו,
 הנזכר וההתנהגות כוונה בכל צימוקו טעמו שם שבארתי כפישם
 קרחם עם והשפחות .סכל לבבכם ידעתי אהוביי בניי אתכם אךשם,

 לקיים טרע, שכיב וצוואת אב כבוד בגזירת מצוה אני לכןהישראלי,
 היה שלא מה זו, בצוואה שאבאר מה בל עושים להיותעליכם
 ויתעלה ית"ש ובוראי ליוצרי ואקווה הנילי בחבורי להזגירבאפשרי
 שגם לעד,זכרו

~we הטהור לבם יתנו זו, בצוואה שיעיינו אדם בני 
 ובוראנו ליוצרנו רוח נחת מעבודתם כן גם ויגיע בה, הכתובבכל

 אמן. לעד זכרו ויתעלהית"ש
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-  יגשי*ון ר:לבררך
 מרע שכיב ובצחאת אב כיבוד בגירת אהוב" בניי הסם אתכם מצוה אנכי אטםא.

 לעד. זכרו ויתעלה ט ית" ובוראנו יוצרנו וטל ואדנותו ומלכותו אלהותד עליכםזטתקבלו
 מלומדה אנשים כטצות ולא ,לשמה כראוי לעשותם ותורותיר וחוקותיו טצותיויטמור
 ית"ש ובוראנו לטצרנו רוח נחת מטעשיכם למגיע ככדי תהיה וכתנתכם ליצלןרחמנא
 לא אחד רנע אף פנאי לכם שיהיה עת בכל הקדושה בתורתו עמלים ותהיוויתעלה.
 להשם שיגיע בכדי ג"כ תהיה הקדושה בתורתו למודיכם וכוונת העולם בהבלי ח"ותבלו
 שלום כלבב רצונו לעשות ויראתו אהבתו בלבבכם ותקבעו טהלמוד רוה נחתיתעלה

 בפיכם עת בכל הודאה ויתעלה 'ית"ש לו ותתנו בתמידות הקדושה באלהותוותתפארו
 כמ"ש הישראלי קדוש עם בתוך הקדוש בחלקו אתכם וברא אתכם שזיכה עלובלבבכם

 נפש טמירת. טלבד גם יחליף; כליל עכו"ם העמים טן עם בתוך ולא עמו' ה' חלקכי
 עצמו על לקבל קדוש מעם ישראל איש כל על . שחיוב בחבורי שהזכרתי כפיככח

 מלבד ז"ל, האר"י וכתכי הקדוש זוהר ע"פ ובתפלה שסע בקריאת הידועיםבטקומות
 'השם בפועל מסירת:נפש עליכם ח"ו יבוא שאם אהוביי בניי אתכם מצווה אניזה

 טאוד, עד .גדולה בשטחה נפש טסירת עליכם תקבלו אזי הקדוש עם 'וכליצילכם
 בריה טה ראו ויאמר העליונים העולמות בכל בכם ישתעשע ויתעלה ית"שוהבורא
 שמי קדושת על עצמו וממר לכבודי ימורים ומכל נופו על חם שלא בעולטיבראתי
 יוצרי ראתה. לא שעיד זה על הנפלא השכר בקבול עמכם חלקי יהא אהובייבניי

 בממירת חייתי חינם בזה.בעור אותי ותזכה שרעפי ודע בחנני לבבי ודע חקרניובוראי
 לבבי ותדע והקדוש 'הגדול שמך לכבוד בפועלנפש

 בשביל למיתה גופי אסמור שלא,
 והקדוש הגדול שמך 'למען רק העליונים בעולמות ראתה ,לא שעין הנפלא השכרגורל

 אהוביי בניי גם למיתה. גופי במסירת ותחתונים עליונים העולמות ככל ויתקרששיתערל
 תצוו אתכם שצויתי : זה שכל מרע שכיב ובצמאת אב' כבוד בגזירת אתכם מצוהאני
 הקדושה תורתו ובלמוד, לעד זכרו ויתעלה: ית"ש אלהותו בקבלת בניכם את אתםנם
 תצוו גם בפועל נפש ובטמירת לשטה דקדוקיהם בכל הקדושים מצותיו ובקיום עתבכל
 'אותי שיזכה הדורות כל סוף ,עד לבניהם ובניהם בניהם את הם גם שיצוו בניכםאת
 אהוביי בניי אתכם מזהיר אני זה וכל מחלצי, שיצאו הגדולים ברחמיו יתעלההשם

 בזה טאוד, ותזהרו הנ"לבאזהרה
 ובכל התפלות בכל הדבקים בין פירוד ליחן אהוביי בניי מאוד מאוד תזהרו ,ב.

 ,בזה להזהר האדם צריך התנ"ך כל בקריאת גם עש"ק בכל שטו"ת וכקריאתההודאות
 הזוהר נם וע"ש. והרד"ק הב"י בשם כ"ב סעיף ס"א סימן א"ת בש"ע רמ"א שכתבכסו

 כאותיות יהזהר היינו בחבורי, הקדוש טאמרו והעתקתי . מאוד זה קד טזהירהקדוש
 ששמע אחד חסיד העיד ככר הנה אהוביי בניי ב'. פרק השלישי בשער בחיבוריהימיב שבארתי כפי בחברתה אחד תתבלע שלא ביניהם ריוח ליתן נראה נח אחר הבאיםאעה"י
 בקריאת בתפלתם נזהרים שאינם בשביל רק הוא הזה הגלות שאריכות ז"ל אליהוטפי
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 מעתודה ושורשיסודד

 והנבזה חדל אני ונם יע"ש. נ' פרק החמישי בשער בחבורי והקתקתי והנקודותהאותיות
 התפילות וכל כעוה'ר, זה כשכיל רק הוא הזה הסר הנעות שאריכות זה עלסעיד

 שלא בשביל העליונים בעולטות למעלה פעולה קושים אינם טפינו שיוצאיםוההוראות
 טרטז הקדוש הזוהר ואם כלל כראוי בשליטות וההודאה התפלה תיבות רוב טפינויצאו
 כפי ליצלן רחטנא בעם חרה ה' ואף שיניהם בין עודנו הבשר הפסוק זה עוןעל

 לרצון יקלו ואיך בעליונים פעולה יעשו איך הנ"ל בפרק בחבורי טאטרושהעתקתי
 לנפשינז, ואזי לנו אזי יגאלינו למהר בקשתינו לנו לעשות ויתרוטם יתעלה השםלפני
 בניכם את להזהיר ג"כ ותזהרו גדולה באזהרה זה על אתכם טזהיר אני אהוביי בניילכן

 בניכם של תינוקות לסלסד ג"כ ותזרזו זה על גדולה באזהרה אתכם יתעלה השםשיזכה
 הבאים אעה'י אותיות בין וביותר הדבקים בין פירוד שיעשה הילד עם מאורלדקדק
 טאוד. טאוד בזה ותזהרו ונו' דרכו ע"פ לנער וחנוך כנ"ל נראה נח כלאחר
 ספרי בלטוד יום בכל שיעור לקבוע האדם על חיוב מנודל אהובי בניי הנהג.

 בעת השלחן קל בלטוד האדם על חיוב טנודל גם ז-ל האר"י בכתבי כמבוארטומר
 בעוה-ר שראיתי ולפי מאוד ע"ז טזהיר ז"ל האר"י נם הקדוש בזוהר כטכוארמעודתו
 נודל על דוי ולבי השלחן על נלטוד ובפרם בשניהם נזהרים אינם תורה לומדירוב

 קצת והקתקתי חרוטה פ' הקרוש בזוהר המפורש העון גודל לפי ליצלן רחטגאעונשם
 לית כו' קליה דאורייתא טלי עליה אתטר דלא שלחן בקיצור. שם וז"ל בחבורימאמרו
 בההוא לית ק"כ( של )פ" אתרא דפעווא שלחן איחו כו' כלום דקדושה בממראליה
 על סהלסוד והנפלא הגדול השכר ולהיפך עכ"ל, עילאח דאלהא ברזא מולקאשלתן
 שידע לאדם ראוי אין וכי ע"ש בחבורי והעתקתי נדול באריכות שם כמבוארחשלתן
 פיהו בעפר וליחן ארצח קומתו טלא לפול השלחן על בלטוד נזהר היה שלאבעצטו
 בטאטר כמפורש הנה עד טהלטור טאחו שנאבד השכר גודל על עיניו תרד טיםופלני
 עלאה דאלהא ברוא חולקא שלחן בההוא לית כלום דקדושה בממרא ליה ליתחנ'ל

 בנים על אב כרחם עליכם ורחמנותי האהבה מנודל אהוביי בניי כן נלל לצלן.רחטנא
 טרע שכיב וצוואת אב כבוד בגזירת עליכם ונוזר חאהבה בעבותות אתכםקשרתי
 שחרית ערבית יום של תפלות ג' כחיוב מטש השלחן על הלסוד חיוב עליכםשיהיה
 חבורי השלחן על תלטדו פטירתי אחר ראשונה בשנה היונו טומר בספרי ודוקאוטנחה
 מראש עוד תתחילו הדפין טנין לפי ההבור כל שבוקות בח' או בז' שתסיימוואף

 בשארי ראשונה שנח ואחר זו ראשונה בשנה פעטים לח' קרוב חבורי לחזורותוכלו
 מפר מיום ואחר היסים הסדת ספר הלטדי טוטר טפרי לכל ראשון היינו מוסרספרי
 ומן שתבסרו מה טומר פפרי שארי זח ספר סיום ואחר חכמה ראשית מפר תתחילוזה

 שאין לפי אך סעורה בכל פרק שיהיה הליסוד שיעור כסות עליכם לצוות היההראוי
 פנים כל על דפין וה' טד' אחר פרק טוסר מפרי בשארי ובפרט בחבורי נם שוויןהפרקים
 ספרי בשארי ראשונה שנה אחר הן חבורי בלטוד הראשונה בשנה הן עליכם,נזירתי
 חסדת וא' הנורי אך קטן, אז גדול דף פיונ לא מעודה נכל דף פחות לא תלטרוכנ"ל
 בעתו ודבר בזמנו אחד כל ההם הענינים תלטדו ג"כ הזטנים ענין קל שנסדרוהיסים
 בשנה אהוביי בניי בדעתיכם נשרש כבר יהיה שחבורי ומאחר סעורה בכל נ'כ טוכמה

 שנים לשתי אחת עליו לחזור לכם די לכן כנ"ל פעמים ה' בחזרת פמירתי אחרראשונה
 טומר ספרי שארי לבד אחד בחדש סוף ועד מראש חבורי תלמדו שנים שתי כלשאחר

 לבד אהוביי בניי נדויה. באזהרה אתכם אני טזהיר זה ועל המעודה בעתשתלטדו
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הצוואה

 ובצוואת אב כבוד בנזירת עליכם שגזרתי כנ"ל מוסר מספרי סעודה בכל דףהלטור
 טשני פחות לא ג"כ תלטדו סוסר מפרי , דף הלטוד שאחר סכם בבקשה מרעשכיב
 בבקשה כאתי אך הש"ע בלטוד עליכם נזירתי שאין אף סעודה בכל א"ח בש"עמעיפים
 נסיעה לכם יהיה אם נם עליכם נזירתי זה אך אהוביי בניי ג"כ זה בלמוד סכםנדולה
 ותלטדו א'ח הש"ע ונם עת באותו שתעסקו טומר המפר עמכם תקחו שיהיה דרךבאיזה
 חיוב עליכם שיהא אהוביי כניי לעיל כתבתי אחד כלל כנ"ל, מעודה בכל בדרךנם

 סאתכם שאנקם אהוביי בניי ותדעו יום של התפלות נ' כחיוב טטש השלחן עלהלטוד
 צוואתי תקייטו אם ובודאי הנ"ל בסדר השלחן על בלטוד תזהרו לא אם פטירתיאחר
 בזה שיזהר קדוש טעם ישראלי איש כל על נם העליון בעולם בעדכם טוב טליץאהיה
 בניי אתכם אני טזהיר גם בעדו. טוב טליץ שאהיה נאמנה בהבטחה לו אנימבטיח
 הקדושה התורה לסוד חנוך לכלל טשיניעו שיחיו הקטנים בניכם גם שתחנכואהוביי
 שיזכה הנדולים בניכם על ופשיטא הקרושה חורתינו של לסוד באיזה השלחן עלבלמוד
 זו. בהערה ודי אב כבוד בגזירת זה על גדולה באזהרה תצוו אתכם יתעלההשם
 בבהמ"ד הקדושה בתורה שלכם לסוד קביעת שיהיה הנ"ל גדולה באזהרה אזהרתיו*

 ביחיד. ולא דוקא חבר ובאיזה טיוחד בחדר אף בביתכם ולא תפלתכם מקוםדוקא
 עכ"פ שתקראו עד מאוד נחוץ לדבר אף שהרית תפלת אחר סבהם"ד תצאו שלאה.

 ונביאים תורה פסוקי שתקראו היינו משניות פרק ותשנו ובכתובים ובנביאיםבתורה
 קריאת ואחר ז"ל האר"י כתבי פי על בחבורי שכתבתי כפי ביומו יום פסוקיםממפר
 בלטוד מאוד ותזהרו משניות פרק ותשנו תהלים קפימל חמשה תאסרו נביאיםפסוקי
 או הנחוץ לדבר לצאת תוכלו זה אחר ימיכם כל שחרית תפלת אחר טשניותפרק

 ותיכף הקדושה בנטרא כנזכר לחטת אבן כזורק אכילתכם תהא שלא שחריתלטעיטת
 עליכם יגזור אם כלבככס אז ותחשבו קביעתכם שיקור להשלים לבהס*ד תחזרו כןאחר
 דבר אותו לעשות צריכין שאתם העת באותו צווי איזה לעשות שלכם השרהאדון
 מיראתו טלכות דבר לעשות עצום בזירוז זהירים הייתם בוודאי התפלה אחרהנחוץ
 בנו בן ק"ו רב סטון והפסד מאוד נחוץ דבר שיהיה אף צרכיכם כל אז ותניחואותו
 לסלאכתיכם הקדושה תורתו ליסוד טעם לעד וזכרו ית"ש בוראנו מלאכת לקדם ק"ושל
 לטיאזת ית"ש בידו יכולת בודאי כי האדם טחשבת לפי טמון והפסד נחוץ לדבראף

 מאוד. בזה ותזהרו זו בהערה ודי ח"ו, ולהיפך כפלים כפלי מחשכתכם לפיחסרונכם
 טבהם"ד תצאו לא ערבית תפלת ואחר בזטנו מעריב בתטידות להתפלל מאודותזהרו
 סאוד. בזה ותזהרו הסדר על הלטוד שיעור ותקבעו באנדה שתלמדו עד נחוץ לדבראף

 יוצרנו בעבודת דעתי על עטדי מיום הנהגתי אהובי בניי לכם אכתובועתה
 אתם גם בהם ותזהרו בתטירות עיניכם לנגד שיהיו בכדי ויתעלה ית"שובוראינו
 שהיא והמחשבה והדבור הטעשה ההנהגת זכרוני על שתעלה מה רק ואכתובובכיוצא
 בניי וארץ שמים עלי אני סעיד הנדפם, בחבורי שכתבתי הכונות כל לבד האדם,עיקר
 ביתר ההודאות ובכל התפלות בכל בעצמי כוונתי שלא טהנה אחת נעדר שלאאהוביי
 כוונתי בחבורי להצינ ביכולתי היה שלא וכהנה כהנה רבים ועוד קוו וביתרשאת
 טאוד תזהרו אהוביי בניי ואתם וב"ש ב"ה יתעלה השם אהבת נודל מחמת בעז"האותם
 חכמה. יתן וה' שם שכתבתי טה זיכויןעכ"פ
 הן נטעשח הן יתיש הבורא רצון נגד שננה איזה שעשיתי בעצמי הרגשתי אםן.

 והסכטתי טאוד לב בשברון ובוראי יוצרי לפני וסיד תיכף התווריתי במחשבה הןבדבור
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 העבודה ושורשיטור1

 אהוביי בניי לפניכם ולהציג בזה, מאוד להלן שאזהר אמתיות וקבלה הםכטה,במחשבתי
 וטזה אחד דבר ענין מכל אצינ אלא א"א זה בודאי וטחשכה ודבור עשיה פרטיכל

 צרכי טכדי יותר שאכלתי כעצמי הרגשתי אם היינו טעשה על הענינים. כל אלתקשו
 זה בשביל אולי חשבתי או בכונה ותפלה תורה בימול לידי זה בשביל לבואשאוכל
 יתיש ליוצרי זה על תיכף מתורה הייתי הנוף נקיות בעת יותר זטן לבלות מוכרחאהיה
 האדם עשיית ענייני בכל וכיוצא ולהבא. מכאן בזה שאזהר אטיתית קבלה עליוקבלתי

 שמים ויראת טצוה לצורך שלא דבורים מפי שיצאו בעצמי הרגשתי אם היינו דבורעל
 דבורים היו שלא רק ח"ו ורכילות הרע לשון נדנוד שום אלו בדבורים היו שלאאף

 יצא אם גם העשיה, בעניני כנ"ל עצמי על וקבלתי זה על תיכף טתודה הייתיהכרחים
 בקשתי כראוי הלב כוונת בלא תיבה איזה כרכות ושאר הסזון בברכת או בתפלהספי
 ולאחר נזה מאוד להלן נזהר והייתי מאוד לב כשכרון כל אדון מלפני כפרה בלביתיכף
 שהייתי היינו בזה לי היתה והזהירות זה על מלא בפה התוודיתי הברכה או התפלהסיום
 אחר ומכ"ש תיבות ב' רק הענין היה אם אף לענין ענין בין רגע כטעט להפסיקנזהר
 בתחבולה מאוד אהוביי בניי אתם גם ותזהרו מה. ענין הפסקת היתה אם תיבות וד'ג'
 הטזון בברכת או התפלה באמצע תרנישו ואם ג"כ. בחבורי זו תחבולה והזכרתיזו

 משסות שם איזה מפיכם שיצא פה בוידוי להפסיק ראוי שאין במקום הודאזתושארי
 מלפני כפרה בלבבכם תיכף תבקשו אזי ר"ל הלב כוונת בלא נמתקים שאינםהקדושים

 י"ח תפלת שאחר בוידוי ומכ"ש מלא בפה זה על תתוודו תפלה שומע ובברכת כלאדון
 הקדושים עמותיך מפי שהוצאתי כו' עויתי הסאתי ובוראי יוצרי הלשון בזה עודתתוודו
 ברכת אחר 'וכן כו' נפשי על ואוי לי אויה הקדוש לכבודך חשתי ולא הלב כוונתבלא
 מצוה בה שאין מה בענין שחשבתי שהרגשתי היינו במחשבה הודאות. ושאריהמזון
 בקבלה זה על טיא בפה סת~ודה והייתי זז ממחשבה לאחוד תיכף חזרתי שמיםויראת
 בפיכם טרגלא הודוי שיהיה מאוד מאוד אהוביי כניי בזה ותזהרו כנ"ל להבאאטתית'
 טקודם ית"ש הבורא לפני שהתוודיתם בדבר להלן תזהרו ושודאי בתמידותובלבבכם
 הקדוש כזוהר כנזכר העליון בעולם גדולה פעולה עושה בעצטו שהודוי זה לכדעליה

 זו, בהערה ודי רביםבמקומות

 ויתעיה ית"ש בוראנו של הקדושים שמות בענין אהוביי בניי הראשונות עלונחזורן.
 איזה מפיו להוציא שלא וההודאות התפיה בעת תמידי ועיון שקידה האדם צריךאיך
 אהוביי בניי ברור לי ונראה ח"ו הלב כוונת בלא הדעת בהיסח הקדושים משטותשם
 לו ראוי קונו כבוד על חם שלא מי כל חגיגה במם' במשנה נ"כ כוונו זה עוןשעל
 בשם שם שכתבתי מה גם זה על רב מעשה העתקתי ובחכורי ר"ל. לעולם באשלא

 גרולה בכוונה הקדושים שטות טפיו להוציא נזהר שאינו מי הזה המר עון עלהרוקח
 עצמו על לקבל הדעת בהיסח קדוש שם טפיו שיצא שהרניש לאדם ראוי ובודאיע"ש
 יוכל ואם לצדקה מה דבר וליחן וכיוצא זה ביום בשר לאכול שלא היינו סיגוףאיזה

 הקדושים שמות כמה שיש במקום בזה להזהר האדם צריך וביותר חלקו. אשרילהתענות
 שבפמוקי שמות ובי"ח בשמו קראו לה' הודו שבסוף בפסוקים כגון זה אחר זהתכופים
 תראו מטני בזה להזהר תראו אהוביי בניי לכן וכיוצא. דסדרא קדושה ובמוף כבודיהי
 ומימנים ממורת שעשיתי היינו היצר נגד מלחמה לך תעשה בתחבולות כי תעשווכן
 יהוציאם מאוד בהם להזהר בדעתי וגמרתי שם נזכרים הקדושים שמות כמה עניןבכל
 או תפלה ענין כל קודם בטחשבתי לחשוב טבע אצלי נעשה ההרגל ואחר בכוונהמפי
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ץצוואה

 כל ג"כ יצאו ' מטילא ואז ההוא בענין הנזכרים הקדושים שמות כטמפר להזהרהודאה
 שמות שיש ובמקום הדעת היסח בלי בעז"ה בכוונה טלי וההודאה התפלה שלהתיבות
 תקשו וטהם טקוטות וג' ב' לכם ואציג ביותר ומימן טמורת עשיתי זה אחר זהתכופים

 עד עמים משפחות, לה, הבו מפסוק בשמו קראו לה' הורו של בפסוקים השאראל
 ט' רחום והוא עד ומברוך ד' ג"כ ישראל אלקי ה' ברוך עד וטישמחו שמות ד'ישמחו
 עד סימן עשיתי כבוד יחי ובפסוקי חמשה לתודה ובמזמור לתודה מזמור עדוכיוצא
 ג"כ אשרי עד מחשבות ומרבות ששה מחשבות רבות עד ומישמתו ח' השמיםישמחו
 וההודאות. התפלות ובכל וברכותיה ובקוש - דזטרה פסוקי בכל וכיוצאששה
 בברכת היינו השאר אל תקשו וטמנו אחד דבר עוד אהוביי בניי לכם יאציגח.

 הקדושה כגטרא הזכרתם חיוב מבואר ורובם הודאות כמה יש שניה בברכההמזון
 וגם אהוביי בניי טדעתי לעולם מומכם וזה ע"ש בעז"ה בחבורי היטיב כולםביארתי
 הלב כוונת בלי הודאה או תפלה איזה האדם יאמר שאם שכל בר כל זה עליודה
 כלל אטר לא כאלו ליצלן רחמנא אסירתו בעת אחר כדבר דעתו שהסיח היינוכלל
 כלל יאמר שלא והלואי העיקר זה כי בעי לבא רחמנא כי ההודאה או תפלהאותה
 קורם לכן , הדעת. בהיסח היינו לכפלה שבהם הקדושים אזכרות כמה טפיו יוציאולא

 אני דברים שבעה על מקודם בדעתי השבתי שניה כרכה הסזון בברכת לומרשהתחלתי
 הודאה שהתחלתי ובעת וסוף תחלה בהודאה ין בכרכה ית"ש ליוצרי להודותחייב

 הכנמתי רק שאחריהם תיבות לומר תיכף חטפתי לא אלהינו ה' לך נודה היינוראשונה
 לו עצומה הודאה במחשבתי ותשבחי ויתעלה ית"ש באלהותו בלבי עצומה שמחהתחלה
 כנזכר הכרכה התחלת של ההודאה חיוב לצאת כדי לך נורה של המלות פי' כפיית"ש
 התחלתי זאת כוונתי ואחר וסוף תחלה הודאה בה שיזכור אוטר אבא ר' הקדושהבגמרא
 את"ז זה השבעה כל במחשבתי ומפרתי כו' לאבותינו שהנחלת על התיבותלומר

 עד ולהלן שבסוף ההודאה עם בעז"ה בחבורי כוונתם שבארתי כפי עצומהבכוונה
 היטיב. וע"ש בעז"ה בחבורי כוונתם שכארחי כפי בכלל ועד הברכהחתימת
 על זו בברכה להתפלל עלי שחיוב טקודם בדעתי חשבתי שלישית כברכה גםט.

 הגדול. הכית ועל דוד בית מלכות ועל ציון ועל ירושלים ועל ישראל על דבריםחמשה
 בברכה היינו ברכה כל התחלת קודם הקדושים השמות מספר כדעתי חשבתיגם

 שמונה. שלישית ובברכה תשעה. שניה ובברכה שמות. ארבעה הזן ברכת שהיאראשונה
 ברכת שהיא רביעית ובברכה חמשה( ויבא ביעלה ויו"מ ובר"ח ששה. כרצה~וכשכת
 ושלשה הברכה התחלת של העולם מלך לבר מלכיות ושני שטות שלשה והטטיבהטוב
 אני קוד אהוביי בניי מפורש. הקדושה כגמרא הובא זה כל גמולות ושלשההטבות
 שגם בכדי זו בברכה לבי כוונת כל לכם אכתוב זהמטיב המזב ברכת בעניןטדבר
 תכוונו שאם בנפשכם תדטו אל אהוביי בניי ותדעו זה לכוין הטהור לבכם תתנואתם

 טעם. איש כל על הקדושה דגמרא מדינא חיוב רק חסירות מדת בכם זה יהיהכוונתו
 על זו הודאה שנתקנה גמלנו הוא ובתיבות היטיב הוא כתיבות היינו הישראלי.קדוש
 ית"ש לו שנתתי תעלוטות היודע עלי יעיד לקכור' ושנתנו המריחו שלא ביתרהרוני
 אז והסיר לקבורה ושנתנו הסריחו שלא ע"ז עצומה בשמחה הוראה במחשבתיויתעלה
 לי עשה כאלו טמש העולם מאומות הגדול והבזיון הגדולה החרפה קדוש עםטעלינו
 שניה ברכה של הודאות בכל ופשיטא הימנה למעיה שאין טובה איזה ויתעלהיתיש
 שאנחנו הגם קדוש עם אותנו שהנחיל הקרושה ארץ של בהוראה אף הארץ כרכתשהיא
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 העבודה ושורשיסודח

 הודאה ויתעלה ית"ש לו נתתי אדטתינו מעל ונתרחקנו טארצנו וגלינו בגלותעתה
 נתן כאלו מטש ורחבה טובה חמדה ארץ לאבותינו שהנחלת על בתיבות עצומהבשמחה

 וככ"ש הסזון ועל הארץ על הברכה בחתיטת גם זו. הקדושה ארץ בסתנה עתהלי
 כפי ממש כולם על הודאה ית"ש לו נתתי הב' זו בברכה הנזכרים הוראותבשאר

 הכוונות כל לבבכם על חקקו כנפשי אהוביי בניי בעז"ה. בחכורי כוונתםשבארתי
 ותזהרו בחכורי היפיב שבארתי כפי הסזון ברכת שלהפשטיות

 לכויי
 סכם בבקשה בהם

 ברכת של הקדושים השמות בטספר לעניננו ונחזור זו. בהערה ודי זה על אהובייבניי
 שמות ה' מבטחו ה' והיה עד ומיראו ג'. כו' ה' את יראו עד ילמדו ממרוםהמזון
 וכך כך זו בברכה ברכה כל קודם כמימרא ברגע הנ"ל כל חשבתי ההרגלומגודל
 ההודאות; ובכל התפלות בכל וכיוצא הקדושים שמות וכך כך תפלות וכך כךהודאות

 שיצאו וההזדאוה התפלות שכל כדבר ערוב ~אני אתם גם בזה תזהרו אהוביי בניילכן
 לכל ותזכו כל אדון לפני רצוים ותהיו זרה מחשכה בלי שלימה בכוונה יהיומפיכם
 זו. בהערה ודי ראתה לא שעין הצפוןטוב
 בעבודת אחד ענין אהוביי בניי לכם אכתוכ המזון ברכת בענין מדבר אניעורי.

 אחר המזון ברכת קודם היא וזו ויראתו אהבתו מגודל הבאה ויתעלה ית"שבוראנו

 איזה יבזא פן פחדתי מרזה הנה שידעתם כפי מסוגר הקטן בכיתי כיחידותאכילתי
 קודם לכן טכוונתי. אותי ויבטל לו שאפתח המזון כרכת באמצע הדלת על וינקשאדם

 שלא הצילני ובוראי יוצרי הלשון כזה יתעלה להשם התפללתי המזון ברכתשהתחלתי
 ברכת ואחר ע"כ. הטובה כונתי יכומל שלא מזוני ברכת בעת אצלי אדם שוםיבא
 עצומה בשטחה יתעלה להשם גדולה הוראה נתתי אדם משום ביטול היה לא אםמזוני
 המזון בברכת הכוונה מבטול שהצלהני ובוראי יוצרי לפניך אני סודה הלשון בזהע"ז
 אתה ובוראי יוצרי הכשזן בזה אמרתי האכילה ממותרות שמנעתי בעת גם ע=כ.זו

 וכוונת תורה בבימול ח"ו אכעיסך שלא בכדי האכילה ממותרות שטנעתי טחשכתיידעת
 ffp~; האכילה רבוי מחמתהתפלה

 בטחשכתי כוונתי אלהינו בתיבות הכרכה בהתחלת אפות בברכת י"ח בתפלתיא.
 ועל מסני שיצאו הרורות כל ועל עלי אלוהותך מקבל אני הלשון בזה עצומהבשמחה
 בתיבה נפש מסירת וחיוב שריפה בסיחת נפש פסירת עיי קבלתי ותיכף הקדושעמך
 התפלות בכל כוונתי טובים חסדים גומל ובתיבות ז"ל האר"י ככתבי אלהינו שךזו

 שלימה עבודה אותך אעבוד אם ובוראי יוצרי הלשון בזה עצומה בשטחה כלליתכוונה
 באיזה אך אותי שגמלת הטובות כל על חובתי ידי לצאת אוכל לא פעטים שניםאלף
 ופשיטא לי שזימן פרנסה כעניני הן פרטית טובה איזה אוחי ית"ש הבורא שעשהיום
 היזק כהצלת הן הגוף כהצלת הן דבר איזה בהצלת או לי שזימן מצוה עשייתאיזה
 בתיבות עצומה בשמחה הודאה יתעלה להשם נתתי וכיוצא כאלה עניינים כל עלממון
 שנשכה עד זה אחר ימים כמה גם היום אותו של התפלות בכל מובים חסדיםגומל

 אתי שעשה ומיד תיכף עצומה הוראה יתיש לו שנתתי ומכ"ש הטובות אותםפדעתי
 עלי יעיד הוא ועד היודע אהוביי בניי חולים ורופא בתיבות שניה ובברכה זו.הטובה
 שלימה רפואה ששלח על אלו בתיבות בטחשבתי עצוטה הוראה ויתעלה ית"ש לושנתתי
 שלך החתונה אחר שנים ג' בעת לרפואה טאד שנצרכת משה בני אתה היינולכם

 שנצרכת ג"כ אריה בני ואתה כעז"ה. שטוצין מק"ק עובדיה ר' בכית אותךשריפא
 דוי ערש על שוכב שהיית חבורי עם טהדפוס שבאתי כעת השטים מן לרפואהטאוד
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ט ה א 11צ

 יאוש שהיית המות לבין בינך כפשע אז גדולה במכנה והיית חייט יהודא ר'בבית
 ומשני שלימה רפואה הגדולים ברחמיו יתעלה השם לך ושלח העיר בני רובבעיני
 יתעלה להשם במחשבתי עצומה הודאה נתתי שלא תפלה שום נעדר לא הללועתים

 ברכת של הברכה בחתימת נם לכם. רפואה אז ששלח על חולים ורופא אלובתיבות
 אותי הש"י יגזור אם מעתה וגם רפואות. בורא בתיבות אור יוצר בברכת גםרפאינו
 בתיבות ע"ז הודאה יתיש לו מליתן ג"כ אשכח לא נדר בלי ושנותי יטי ויאריךבחיים
 הניל בתיבות להש"י הודאה סליתן מנעתי שלא ומכ"ש נדר בלי פטירתי יום עדהנ"ל
 בניי זכרו ב"ב עליכם הן מיחוש טאיזה רפואתי על הן עת בכל המקרים רפואתעל
 וכיוצא. כזה עבורה אתם גם תשכחוואל

 בטחשבתי התפללתי לצדיקים וטבמח משען הברכה בחתימת הצדיקים עלובברכת
 כעבודתך לי שתקזור עליך נ"כ ומכרחי משענתי ובוראי יוצרי הלשון כוה רלכאמעוטקא
 זח אחר כלל דרך במחשבתי שהתפללתי ואחר ח"ו בעונותי אכעיסך ושלאהקדושה
 ובוראי יוצרי עליך מבטחי כל הלשון כזה כמהשכתי דברים כמה על מגסותיפרטתי

 בלמוד נדויה תשוקה בלבי ותקבק עוה"ז וטתאות עבירה ומהרהורי נזל מעוןשתצילני
 באלהותך הרבה טשפחות טמני ותוציא בניי ובני בניי בצער אראה ושלא הקדושהתורתך
 ותשלח בזה"ל נ"כ ע"ז תפלה הוספתי לכם כירוע מלראות עיני שכהה ומעתהקדושה
 בטחשבתי תפלתי היתה ע"כ הקדושה תורתך בהם ללמוד שאוכל בכדי לעינירפואה

 נ"כ. דמעות עיני זלגוולפעמים
 טזונותי לי. שתתן במירורים שנדפם בנוסח פרנסה של בתפלה קולנו שסעובברכת

 כל רבון הלשון בזה קדוש עם כלל על מקודם לחתפלל הקדמתי ביתי אנשיומזונות
 ביתי אנשי ופרנסת הקדושים ישראל עטך פרנסת שתתן טלפניך רצון יהיהעולטים
 קוינו לבי סקירות בסחשבתי חשבתי לך קוינו מעוים בתיבות הודאה ובברכת כו'.בנחת
 בחתימת כנ"ל בטחשבתי טגטותי פרטתי רוב וע"פ וליראתך לאהבתך לבבנו שתטהלך

 על בתמידות התפללתי לרצון יהיו קודם נצור אלהי ואחר הצדיקים. על שלהכרכה
 בנים חשוכי לכל שתפקוד יר"ם הקולמים כל רבון הלשון בזה שיופקדו בניםחשוכי
 גם בפרסות. ומכיריי יודעיי אנשים על התפללתי ולפעמים לעכורתיך קייפא שלבזרע

 אזיל לא דריב'ל ע"ב כ"ז דת מנלחין אלו בפ' כגון בנים חשוכי של קנין באיזהבלמודי
 נוחלין יש ובפרק כו' להולך ככה בכו דכתיב בני בלא דאזיל לסאן אלא אכלאלבי
 עליהם ג"כ התפללתי שעה באותה עליהם בלבי שנכנס הצער מגודל וכיוצא קט"1דף

 טבניהם ית"ש לבוראנו רוח נחת שיגיע ככדי זו בתפיה היתה וכוונתי הנ"לתפלה
 קצסם בעיני חשובים הם כמתים כי מלבם צערם להסיר כוונתי היתה וגם אותםשיזכה
 כטחשבתי כנ"ל הצדיקים על של הברכה בחתיטת שהתפללתי מה גם יפקרם. יתעלההשם

 תורתך לטען ועשה שמך לטקן וכעשה מלא. בפה לרצון יהיו קורם בכאןהתפללתי
 ג'ל ואמי אבי פטירת זאהר בתבורי שכתנתי הכוונה על דמעות עיני זלנולפעמים

 הקדושה תורה שלמדני רבי קל גם לרצון יהיו קודם נשמתם על בתטידותהתפללתי
 מורי אבי לנשטת טהור לבוש שתעשה מלפניך רצון יהי העולמים כל רבון הלשוןבזה

 ע"כ. אסן בניע למעלה לטעלה נשמתם ותעלה ורבי מורי ולנשמת מורתי אמיולנשמת
 והנגיני פטירתם אחר אלו נ' על להתפלל קדמון בם' זה שמצאתי לשנה קרובוזה

 ז"ל. לרעתו נם ממכים היהשדעתי
 לקבורת הטהור לבכם תתנו אתם ש,:ש בכדי זה כל לכם כתבתי אהובייכניי
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 העבודה ושורשיסודי

 באריכות הן וב"ש ב"ה למקום תפלות בתמידות בפיכם מרגלא שתהא היינו זוהרטה
 עבודה לשון בתורה מפורש ית"ש בוראנו מצות ככל מצינו לא שכטקט בקיצורהן
 לבבכם בכל ולעבדו פמוק על רז"ל שררשו כמו ענודה בלשון שהוציאה בתפלהרק

 מתרי"ג דאורייתא מ"ע היא הרטב"ם ולדעת תפלה זו אומר הוי כלב שהיא עבודהאיזהו
 דבר איזה על ביה למקום אדם שמתפלל שיהיה תפלה איזה בוראי כי זה מסמוקמצות
 בכל לו וצריך עבדו שהוא האדם מראה בזה כי ית"ש לפניו שלימה עבודהנק'

 קבלת האדם טראה שבזה ועיקר ולהתחנן לשאול סמי לו אין ומבלעדיוההצטרכות
 זכרו קליו ויתעלה ית"ש אליו רק ומתפלל מבקש שאין ראיה והא עליו יתעלהאלהותו
 כל אל דעתכם תתנו גם זו הרטה עבודה תשכחו ואל זכרו אהוביי בניי לכןלעד.

 ג"כ בזה ותתנהגו מלא בפה הן בטחשבתי הן שהתפללתי הנה עד שכהבתיהתפלות
 תפלות יקראו שכוודאי לבכם סקירות שיהיה רק זה על אהוביי בניי מכםבבקשה

 תתפללו התאוות טניעת ועל עבירה הרהורי ועל הגזל על ובפרט ב"ה המקוםלפני
 שיקבע בתמידות תתפללו גם אלו סרים מעונות אתכם שיציל יתעלה להשםבתמידות
 בתטידות התפללתי הנ"ל ע"כ כי כשלימות כמוך לרעך ואהבת של מ"ע קיוםכלבכם
 כתמידות תתפללו ר"ל היצר בהמתת עון הרגל איזה כעצטיכם שתרגישו מה על גםנ*כ,
 כברכת התפלות בכי וכפרם זה. בעון היצר המתת טן אתכם שיציל יתעלה להשםע"ז

 יתעלה השם אל במחשכה תתפללו לפניך שלימה כתשובה והחזירנו בתיבותהשיבנו
 מעון אתכם שיציל בקשה באיזה אביו אל המתחמא כבן טמש מאד הלבמקירות
 בניי בדבר ערוב ואני להבא על אמתית קבלה בלבבכם תקבלו אך בעצטיכםשתרגישו
 בעצמי בחנתי זה כי אותו ממייעין לטהר הבא כי הש"י אתכם יעזור שבוודאיאהוביי

 בהתפללי לי עוזר ה' לולא כי בחוש וראיתי המדות בטהרת בעז"ה י"פ ולא פ"אלא
 היה לא כמעם לבי סקירות בטחשבתי השיבנו בברכת וכפרם בתטידות ית"שאליו

 על זו הרמה עכורה אהוביי בניי חקקו לכן המדות בכל וכל סכל עצמי לטהרביכולתי
 זו. בהערה ודי באמת ה' עובדי נקראים ותהיולבבכם

 או אבל יהי' שלא בעת ש"ץ להיות העטור אצל להתפלל עצטיכםתרגילו
 יותר ובדביקות בכוונה במקומכם להתפלל שתוכלו בעצטיכם תרגישו אם אך צייטיאר
 או הצבור טורח מפני העטוד אצל י"ה ובהפלת בק"ש כ"כ להאריך תוכלו שיאאו

 ההעדר. טוב אזי מניעהשאר
 שנתקנה התפלות בכל הנמצאים ההודאות בכל אתכם פזהיר אני אהוביי בניייב.
 ובמחשבותיכם בלבבכם הודאה שתתנו תזהרו הישראלי קדוש עם כלל עי ההודאהלשון

 כמה לכם ואציג ויתעלה ית"ש הבורא אתכם שיזכה יוצ"ח ובעד כעדכם ג"כבפרטות
 בעמו הבוחר הכרכה בחתימת רבה אהבה בברכת היינו השאר אל תקשו ומהםמקומות
 במחשבה תתנו קדוש עם על שנתקנה ישראל עמו אוהב בערבית גם באהבהישראל
 עצומה בשמחה ויתעלה ית"ש הבורא אתכם שיזכה יוצ"ח ובעד בעדכם בפרטותהודאה
 באלהותך אותי גם שבראתי ית"ש לך והודאה שבח נותן אני במחשבה בזה"ל מאדער

 ואם הקדושה באלהותך בבנים גם שזכני על וגם הקרושים. ישראל עמך בתוךהקדושה
 תתנו בחייכם לראותם וחמישי רביעי זרור בנים בבני נם יהעלה השם אתכםיזכה

 מלצמיכם תקשו ומזה הקדושה באלהותו מחלציכם שהוציא עליהם גם בפרטותהודאה
 הבזהר ~נישתנח העמים מכי בנו בחר אשר התורה בברכת היינו כיוצא המקומותלכל

 וכל לפורטם א"א כי ותמצאו דעתיכם תפנו הרבה במקומות וכיוצא זמרהבשירי
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 ושורש עיקר וזה הקדושה באלהותו האהבה מגודל האדם בלב בא כזו ותפלההודאה
 זכרו הזה השפל בעולם האדם בבריאת לעד זכרו ויתעלה ית"ש הבורא רצוןמחשבת
 זו. בהקרה ודי באסת יתעלה השם עובדי תהיו ואז זו עבודה תשכחו ואל אהובייבניי
 אלו אזהרות שכתבתי הגם דברים כמה על אתכם להזהיר באתי אהוביי בניייג.

 שלא שמע בפ' בק"ש מאור טאד תזהרו ובזה ב' פעם להזכיר ידעתי אתכם רקבחבורי
 שלא במבטא הימיב ותרגישו לתיבה תיבה בין מעם תפסיקו ביחד תיבות ב'תאמרו
 דאחד.שלא ד' ותדגישו כלל דאחד ח' באות תאריכו ולא אישראל ב-א' ישראלתאמרו
 אלהותו וקבלת נפש המסירת עם בע"ה בחבורי היטיב שבארתי כפי ח"ו ב-סן'תקראו
 בלבד הפרט על ולא מאוד מאור ההם הכוונות בכל ותזהרו אחריו זרעו עליתברך
 בין פירוד על ובפרם התפל' וכל ק"ש של פרשיו' כל על כולו הכלל על אלאיצאתי
 בזה, מאוד ותזהרו בעז"ה היטיב שם שבארתי כפיהדבקים

 רוב כפי ולא בחולם הר' וב"ש ב"ה אדנ"י או הוי"ה השם לוטר מאדתזהרו
 בניי אתכם להזהיר ובאתי בסגול הר' אללי ואומרים במבטא מדקדקים שאינםהעולם
 בחולם. הד' בטבטא היטיב שתדגישו כזה שתזהרו טאד מאדאהוביי

 בהם נזהר שהייתי דברים טכסה דעתי על שתעלה מה לכם אציג אהובייבניי
 כפלים כפלי שבודאי אהוביי בניי דעו אך טאזד. מאוד בהם אתם גם שתזהרובכדי
 עליהם אתכם להזהיר בכתב אותם העליתי ולא בהם נזהר שהייתי וכהנה כהנהדברים
 מעצמיכם אהוביי בניי אתם אך דעתי על כולם להעלות אפשר ובלחי הם שרביםעבור
 בהם. להזהר לדומה הדומה אל עכ.פתקשו
 תיבה כל טפי שתצא הנהנין בברכת ובפרט ברכה בכל מאד נזהר הייתייך.

 תיבה כל גם כבודו הארץ כל מלא כי ממש הש"י לנוכח גם מאד עצומה ככוונהותיבה
 הייתי טקומן איזהו בפ' נם התפלה בכל ובעז"ה הדבקים בין בפירוד היינזבשיימזת

 כמצות טפיכם הברכה וכפרט התפלה תצא שלא מאד ותזהרו הדבקים בין בפירודנזהר
 צריך אח"ז זה תכופים ארוכות ברכות ד' בה שיש בכהם"ז וביותר ר"ל מלומדהאנשים
 הקטנה. זו בהערה ודי הימיב בהם לכוין גדול זהירותהאדם
 היינו בחבורי שכתבתי בכוונה הסברך כל אחר אמן בעניית מאד נזהר הייתיטה

 ותזהרו ח"ו כוונה בלא אמן תיבת מפי זרקתי ולא הברכה מעין השבח באמןשכוונתי
 מאד. טאדבזה
 דוקא ובציבור חולה קצת שהייתי אף בבה"כ בתמידות להתפלל מאד נזהר הייתיטז.
 שלא אף בחבורי שכתבתי הכוונות כל כפי להאריך שיש כמקום בעז"ה קצרתיולא

 מאד. בזה אתם גם והזהרו רוב ע"פ בצבור קדושה לענות זה בשבילהנקתי
 אתם גם ותזהרו קודש ובשבת וה' כב' התורה קריאת לשמוע מאד נזהר היתיין.
 מאד.בזה
 הכרחי בדבור ואף ח"ו ולה"ר מרכילות ואצ"ל בטלים מדברים מאד נזהר הייתייה*
 הכנסתי הכרחי בדבר אדם עם לדבר שהתחלתי וקודם אפשרי היותר בכל מטעםהייתי

 ארם יעשה מה תדברון צדם אלם האמנם פ' על הקדושה הגמרא של הדרשבמחשבתי
 בכל כדבור למעת כרי בזה היתה וכוונתי כו' לד"ת אף יכול כאלם עצמו יעשהבעה"ז
 עשה בזה עובר שאדם בטלים טדברים טאד סאד אהוביי בניי ותזהרו אפשריהיותר
 ע"ש, בחבורי בזה ג"כ והארכתי הקדושה בגמרא כדאיתא ר"לוי"ת

 שיהי' לשון באיזה ספי קללה טיהוציא דעתי על עמדי סיום מאד נזהר הייתיגם
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 דה העש 1ש1רשיסודיב

 ח"ו. להכותם ומכ"ש באקראי אף שכביתי וטשרתת פשרת עי נם ישראל בר שוםעל
 בלשון אף שיהיה לשון באיזה שבועה איזו טפי מלהוציא מאד נזהר הייתיגס
 אהוביי בניי לכן טאד. בזה נזהר הייתי לעבי"ן אי"ך בחייו לשבוע ב"א ברובהמורגל
 טוב טליץ אהי' וכודאי זה בסימן שזכרתי מה בכל להזהר טאד מאד מכםבבקשה
 בכ"ז. תזהרו אםבעדכם
 והראיה שבעולם העבירות מכל חמור הגזל עזן כי גזל טעון מאד טאד נזהר הייתייט.
 מטה ודי ע"ש בעז"ה בחבורי בזה והארכתי כנודע כו' גז"ד נחתם שלא הטבולסדור
 ובעז"ה הקדושים הנביאים בדברי ובפרט הזה המר עון על הקדושה בגמראשנזכר

 לכן פ"א. אף אחרים ממון בגזל ח"ו א"ע אכניס שלא זהובים כמה ממסוניוויתרתי
 עת שנים מאה שאחר בכדי גזל מספק אף טאד מאד אתם גם תזהרו אהובייבניי

 שלא גדולה כאזהרה אתכם מזהיר אני זה וככלל הזה הסר טעון נקיים תהיופקודתכם
 יהי' שבוראי סקורם שתדעו לא אם נכרי אצל הן ישראל אצל הן הקפה איזהתקחו

 וגו' רשע לוה כמ"ש ר"ל רשעים תקראו ולא הפרעון בזטן כשלימות לשלםביכולתכם
 שוגג א' בטשנה כנזכר עבירות סכל תטור ח"ה ועון השם חלול ג"כ יש ערלואצל
 ומשענתכם מאד מאד גזל מעון תזהרו לכן עבירות. בשאר משא"כ בח"ה מזידוא'

 ר"ל. טאיסור ולא פהיתר אחר ממקום אתכם ויפרנס שיזון הש"י עי יהי'ומבמחכם
 התפללתי לרצון יהיו קודם יום על תפיות הג' שככל הקורסים במימנים הזכרתיוכבר
 של הכרכה ובחתימת לחורתיך אבינו השיבנו בברכת גם הזה הסר טעון שיצילנילהש"י
 אהוביי. בניי זו בהערה ודי כנ"ל ע"ז ג"כ במחשבתי התפללתי הצדיקיםעל
 פלילי עון הוא כי נכרית הן ישראלית הן באשה מלהסתכל מאך נזהר הייתיכ.
 מאד. בזה ותזהרומאד
 טקום באיזה ולהניחם בבזיון מונחים שפיז קדש כתבי להגביה סאד נזהר הייתיכא.
 שיש אפשר בדעתי חשכתי כוונתי היה וזה הכוונה היא בזה העבודה עיקר אךכבוד
 שלא ית"ש ולפארו לכבדו עלי והחיוב ויתעלה ית"ש הקרושים סשםות שם איזהבהם
 הקדושים שמות בהם אין אם אף חשכתי גם בבזיון. מוטלין הקדושים שמותיויהיו
 בזוה*ק כמבואר טאד ונוראים קדושים בעצמם הם בהם ' שכתובים האותיותעכ"פ

 וחשבתי בזה נזהר הייתי לע"ז כתבי היו אם אפילו וגם ע"ש בחבורי מאמרושהעתקתי
 להיות' ית"ש כבודו זה ואין ית"ש ליוצרנו ותפלות מהוראות קודש כתכי הםעכ"פ
 כטה בביתי קדש כתבי מצאתי ואם אותם שהגבהתי בעת כוונתי זה וכל בבזיוןסוטלין
 לשאתם אשכח שלא בכרי עיני לנגד מניחם הייתי לתפלה לבה"כ הליכתי קודםשעות
 מאד. ג"כ בזה ותזהרו שם להניחם לבה"כ כשאלךאתי
 שקורין במפה לקנחה טמהר הייתי האף מיץ לקנח צריך הייתי אם נזהר הייתיכב.

 דרך אין כלבי חושב הייתי רגע באותו נחוץ דבר לעשות צריך שהייתי אףפאטציילה
 בעת ובפרט כבודו. הארץ כל שמלא ית"ש והבורא היוצר לפני טטונף באף לעמודארץ
 כנ"ל היה וכוונתי בזה נזהר הייתי הנהנין ובברכת בתפלה וכאש הקדושה תורהלמוד
 הנ"ל. הכוונה בזה ועיקר ג"כ כזהותזהרו
 בענין אותם הפשטתי לא השינה קודם מרגלי הפוזמקאות כשפשטתי נזהר הייתיכג.
 כל שטלא וג"ש ב"ה הבורא של ככודו זה שאין מקום כגלוי מגולין הרנליםשיהיו

 תחת אותם ופשטתי המטה אל רגלי שהכנסתי אחר אותם פושט הייתי רק ככורוהארץ
 זה כדרך ג"כ לובשן הייתי מסטתי כשעמדתי בבקר וכן בה. טתכמה שהייתיהטכסה
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 אהוביי ~ניי בזה. ג"כ טתנהג והייתי בדורינו מפורמם א' חסיד על שמעתי זווחנהנה
 הייתי כנ"ל וההלבשה הפישוט כעת בתמידות כי הכוונה בהם העיקר כיוצא וככלבזה
 ובכיוצא. בזה ותזהרו ית"ש כבודו זה שאין הנ"ל כוונהמכוין
 אהוביי בניי יכם ואציג טמון והפסד מצוה בדבר אף בקסקים למעם נזהר הייתיכד.
 אף שידוך באיזה עצמי להכניס ביכולתי היה אם היינו השאר אל תקשו ומזה א'רבר
 הרחקתי שדכנות שכר יפה מנה לקח יכול שהייתי גדולים ועשירים נגידים אנשיםבין
 ומבטול התפלה טכוונת זה דבר אותי יכלכל שלא הי' שכוונתי הש"י עלי ויעיד מזהא"ע
 גם זה מעמק דבר התפלה באטצע ח"ו בטחשכתי יפול פן יראתי כי הקדושהתורה
 ומשענתי הרבה דברים וכיוצא והדבורים לזה טזה ההליכה של הקדושה תורהכטול

 שבוודאי בדבר אחר טמקום פרנסתי שיזמין ויתעלה ית"ש ובוראי יוצרי על הי'ומבמחי
 אל גול הפ' בעצמי וקייטתי הקדושה תורה וכטול התפלה כוונת כטול אלי יגיעלא
 להרחיק עכ"פ טאר תזהרו אהוביי בניי ואתם נ'( ט"ז )משלי טחשבותיך ויכונו מעשיךה'

 ההם הבל עמקי ממחשבות תפלה בלבול לאדם יגיע שבודאי הכלים מעסקיעצמיכם

 האדם את שיבלבל דבר לך אין שבעוים הדברים זסכל הקדושה. תזרה ימזדזבטזי
 רשיי וכמ"ש המחלוקת כמו תורה ומבטול התפלה מכוונת ויתעלה ית"ש הבוראטעבודת

 מביא גם כו' המחלוקת קשה כמה וראה בא וטפם וכניהם ונשיהם פ' על קרח בש'ז"ל
 יהי' ואם הקדושה תורה ובטול תפלה לבלבול ובפרס גדולות עונות לשאר האדםאת
 ובפרט ח"ו וקטטות מריבות בלי לדיין תלכו עמק באיזה אדם עם מכמוך איזהלכם
 )משלי הק' ברוח החכם כמ"ש אמת של אפילו עליו רע שם ח"ו מפיכם תצאשלא
 בניי ותזהרו תגלה אל אחר ומור רעך את ריב ריבך וגו' מהר לריב תצא אלכ"ח(
 הבורא בעבורת שלימות לקנות אדם ירצה ואם ר"ל. המחלוקת מן מאר מאדאהוביי
 שיהרחק הוא בז תלוי שהכל קוטב עובר כצל שהיא והשפל הבזוי בעה"ז ויתעלהית"ש
 מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה בטשנה רז"ל ע"ז הזהירו וככר קשת כממחויטככוד
 זה כי חרדים בספר טפורש הוא כן והעה"ב העה"ז מן פירושו העולם מן האדםאת
 מחמת כאים הם ב"א בין בעוה"ר חנם ושנאת המחלוקת רוב כי בעינינו רואיםאנו

 לכן ר"ל. רואים שאנו כפי גדולות עבירות שאר ג"כ לאדם גורם זה ועון הככוררריפת
 התמנות שום עליכם תקביו שלא ש"ס וצוואת אב כבוד כנזירת עליכם גוזר' אניבניי
 אפילו כלל בעולם התמנות שום 'ולא מנהיגים ולא ראשים לא בקהל תהיו שלאהיינו

 במכנה הם שהשמאים לעולם שסאים תהיו שלא בזה והתועלת מאן עדה שקוריןהתמנות
 ויחייבו הסם בנתינת אוהביה' ועל טשפחת' בני קרוביהם על יחפו שלא מאדנדולה
 ,של האורים במשפם פטירהו אחד כלענה טרה יהי' ואחריתו נטור גזלן ונקראאחרי'
 כלל חלק לכם יהי' לא גם ר"ל. הגזלן כסשפמ ומרים קשים יסורים ושאר הגיהנםאור'
 בחברא גם קטנה, הן גדולה הן שבעולם נתינה בשום ולא קראפק"י שקורין, בנתינהוכלל
 ושאר נאמנים או נכאים התמנות שום עליכם תקבלו לא עמהם נמנין שאתםקדישא
 להחכרה כלל תלכו ולא סינן בר הקבורה סטון בנתינת דעה להגיד לכם וחםהתמנות
 הסתים עם חמד לגמול עמהם נמנים תהיו רק ר"ל הקבורה טמון כשך עטהם וליחןלישא
 בניי ובודאי ש.ם. וצוואת כ"א בגזירת עליכם גוזר אני הנ"ל כל המת צרכי בכלב"מ

 והבא הזה עולמות שני שתרשו בנים על אב כרחם לטובתכם הוא בכ"ז כוונתי'אהוביי
 שהוא והכווי השפל העה*ז בעסקי טרוד יותר שהוא סי שכל נר כל יעיד ק*זכי

 ובוודאי כלקנה. טרה ואחריתו חיים אינם חייו אף הכבוד ברריפות ובפרם עוברכצי
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 העבודה 1ש1רש'סודיד

 שנות לכם וירבו אמרי וקחו בניי שמעו יושר במעגלי הדרכתיכם הוריתכם חכטהבדרך
 ג'( )שם ואדם אלהים בעיני מוב ושכל חן וטצא הפ' בכם ויקוים י'ד( )משליחיים

 זו. בהערהודי
 בזה היתה וכוונתי האפשרי בכל ב"א תרעומות טעלי להסיר מאד נזהר הייתיכה.
 בחנם אותי שישנא חנם שנאת עון מעליו ולהמיר בינינו לבבות פירוד ח-ו יהי'שלא

 להיפך או זה ממעשה או שמדבור חושב שהייתי טעשה או דבור באיזה מאודונשמרתי
 אם רק הנ"ל מטעם טזה טאד נשטר הייתי עלי תרעומות בלבו יחיי זה טעשהבהעדר
 בדבר אף ח-ו אהוביי בניי כוונתי אין אך מצוה קצת רק אף מצוה ההוא במעשההיה

 ח-ו. להחניפו עבירה דבר שמץ אף בשבילו עשיתי ולא בו כיוצא ואף הוא יאבדעבירה
 תחווטו שלא ש"מ וכצוואת אב כבוד בגזירת אהוביי בניי עליכם גוזר אני ע"זאך

 שלפעמים לפי שמ"ת על אף עדות לשום ולא מודעה מסירת על ימיכם כלקצמיכם
 לפרוע או וכניו אשתו לפרנס טזונות על רק כלל סו"ם על לא טעות מחבירו לוהאדם
 על העדים גם ועוברים רבית יו ונותן עיסקא על לוה כאלו שמ"ח לו ונותן חובאיזה
 לכן ס"א. ק"מ סי' י"ר בש"ע גם והובא נשך איזהו מ"פ במשנה כמפורש שבתורהל"ת
 שבעולם עדות בשום עצמיכם תחתפו שיא ש"ם וצוואת כ"א בגזירת עליכם גוזראני
 ש"ם זצזזאת כ"א בגזירת עליכם גוזר אני ע"ז גם מודעה. ממירת על וטכ"ש פלוגולא
 בא מכ"ז כי ח"י ליתן וכשש בע"פ אף וכלל כלל אחר איש בעד ערבים תהיושלא
 כפי ונגישות תביעות סחטת התפלה וכוונת תורה לבטול ונם מכשולים לכמהארם

 מזה. מכשולים כמח כשרים לאנשים אף שבא כאלה מעשיות וכמה כמה בעינישראיתי
 על לעבור שלא מאד טאד אהוביי בניי כזה ותזהרו זה דבר עליכם גוזר אנילכן

 בזה. ודיצוואתי
 הן עלי שהגי' טה ע"כ ית.ש יתעלה יהשם ושבח הודאה ייתן מאד נזהר הייתיכר.
 מצריק הייתי לחשוב והלב לדבר יוכל שהפה טה סכל גדולה או קטנה ר"ל רעהאיזה
 יוצרי בזה"ל קצומה בשמחה ע"ז הודאה ג"כ להש"י ונתתי בשטחה הדין אתעלי

 שבח לך נותן ואני הרשעתי ואני עשית אמת כי עלי הבא ע"כ צדיק אתהובוראי
 טובה איזה על הן ע"כ. זו מכה לי עשיתי לטובתי בוודאי כי ובוראי יוצרי ע"זוהוראה
 הטובה על ושכח הודאה ית"ש 5ו נתתי כו' יוכל שהפה מה מכל גדולה אוקטנה

 ענינים כמה שאבאר כפי הרשות דבר על הן הש"י לי שזימן מצוה דבר על הןשגמלני
 לברך אדם חייב דברכות בפ"מ מפורשת משנה והיא ע"ז טוזהר אדם כל ובודאיבעז"ה
 השמחה על נם שקאי שפיר' הכרטנורא פי' לבד הסובה על מברך שהוא כשם הרעהעל

 על גם עליו הבא ע"כ להשיי והודאה שכח ליתן האדם שחייב עכ"פ המשנהפשמיות
 שהוא משמעותו הטובה על מברך שהוא כשם המשנה כלשון הטובה על ופשיטאהרעה
 והיודע הרעה על גם לברך שחייב אשמעינן אלא הטובה על לברך שחייב פשוטדבר

 למשה הלכה שהיא הקדושה מהמשנה החיוב שמלבד אהוביי בניי עלי יעידתעלומות

 בתטידות בלבי תקועה שהיתה הש"י אהבת טגודל כתמידות זו עבודה עבדתיממיני
 שעשה הטובות על והן הרעות על הן בתמידות ושבחים הודאות ויתעלה ית"ש לונתתי
 ן תקשו ומהם דעתי על שתעלה טה דברים כמה אהוביי בניי לכם אציג ועתהעמי.

 לפורטם. וא"א הם רבים כי לדומה הדומה ואת הדומה אלמעצמיכם
 ן מיוחד חדד לי שנתן ויתעלה ית"ש ובוראי יוצרי לי שעשה הטובה גודל עיכז.

 שרוצה לאדם ושורש ימוך זה ודבר לכם כידוע דעתי על עמדי מיום הקדושהלעבודתו
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סו ה א 11צ

 גודל ע"ד שעלה עת בכי ע"ז הודאה ית"ש לו נתתי לכן השפל. עוה"ז שלימותלקנות
 יוצרי בזה"ל מלא בפה עצוטה בשסהה היתה וההודאה ביום פעמים כטה אף זוהטובה
 הקדושה לעבודתך טיוחד חדר לי שנתתי על גדולה הודאה לך נותן אני ית"שובוראי

 בברכה יום בכל עדכ הגדולים וחמריך הרבים רחטך למען רק הטובים טעשי כפילא
 הבית על גם כנ"ל טיוחד החדר על הודאה במחשבתי ג"כ נתתי צרכי כל לישעשה
 נתתי עכ"ז לשלחני סמוך בהכ"ם לי שנתן קי זנפרמ ב"ב. ויכל לי דירה בית לישנתן
 שחרית שהלכתי עת בכל גם זה בברכה במחשבתי מאד עצוטה בשמחה הודאה ית"שלו

 ותזהרו בתמידות ע"ז להש"י סלא בפה עצומה הודאה נתתי ביתי אצל והגעתיוערבית

 מאד. טאד ג"כ ע"ז בהודאה אהובייבניי
 אהוביי בניי עבודתי עוד נ"כ אכתוב לביתי מבה"כ הליכתי בענין שדברתיובעור

 סזכרח והיתי לביתי טכה"כ אז לבה"כ מביתי שהלכתי עת בכ5 הוא וזה זהבענין
 אצל שהגעתי קודם הנה כידוע הרב בית של ליפול שעומדת רעועה אצליהחוטהלילך

 אדם כל על ולא עלי החוטה תפול שלא אותי שיציק להש*י להתפלל התחלתי-החומה
 כטה אף החוטה אצל הליכתי עת כל הנ"ל בישון זו תפיה טתפלל והייתישבראת
 טנפילת אותי שהציל להש"י הודאה נתתי החוסה טשך שעכרתי ואחר את"ז זהפעמים
 לך והודאה שבח נותן אני חי כל בפי שמך יתכרך ובוראי יוצרי כזה"ל עליהחוטה
 אצל הליכתי הצטרכות עת בכל וכן ק*כ. עלי החומה נפלה שלא אותי שהצלתית"ש
 כנ"ל. ההודאה גם הנ"ל התפלה טתפלל הייתי ביום פעמים כסה אף הנ"להחומה

 לבד השסועה על או אהוביי בניי סאתכם שלום אגרת אלי שהגיע עת בכלכח.

 נותך אני ובוראי יוצרי בזה"ל להש"י והוראה שבח נתתי הטוב מבריאותכםששמעתי
 בעת גם בניי. ובניי בניי טכריאות טובה כשורה שבשרתני ית"ש לך והודאהשבח

 שהבנתי דבר בכל הש"י בעיני הפוב בדרך הולכים שאתם בשכלי הבנתי אושראיתי
 בחירתכ' קל עצוטה בשמחה והודאה שבח נתתי זה מדבר להש"י רוח נחת טאתכםשמגיע
 הש"י לי שנרטת' הצער גודל את לכם להמשיל אוכל לא ובהיפך הש"י .בדרכיהטוב
 טאד מאר תתאטצו פמירתי אחר עכ"פ אהוביי בניי לכן לבד. ע"ז טהעונשיצילכם
 בעולם גדולה וחרפה גדול צער ח"ו לי תגרמו שלא בכדי הש"י בדרכי טקשיכםלתקן
 של ברוסו שעומדת התפלה כוונת ומהעדר הקדושה תורה לימוד טבטול ובפרטהעליון.
 כבד אטר דאת כטה אב יכבד בן ע"ב קם"ו דף בחוקתי פ' הזוה"ק וז"ל כנודעעולם
 בתר בי'. דאתחייב בחייו האי ובכולא וסשתייא במיכלא ואוקמוה אמך ואת אביךאת
 ביקריה אתחייב דטית גב קל דאף הכי לאו טניה פטור הא חיטא אידמית
 שאינו בדרך )פי' תקלא בארח אזיל ברא ההוא דאי אביך את כבד דכתיביתיר
 אזיע ברא ההוא ואי חרפה פי' קלנא ליה עביר וראי היא לאבוי מכזה ודאיישר(
 בני נבי עלמא כהאי לי' אוקיר לאבוי אוקיר דא ודאי עוברוי ותקון מישרבארח
 לי' ואותיב לאביו( )פי' עליה תייש וקב"ה קב"ה גבי עלסא בההוא ליה אוקירנשא

 ידעתי אתכם אך בחבורי הזה הקדוש טאסר שהעתקתי הגם עכ"ל. ריקריהבכורמייא
 אל לשום ארם יכול הזה הקדוש מסאטר ודאי אהוביי בניי עתה שנית, פעםלהזהיר
 רוח נחת מעשיו בכשרון, שעושה _לבד והבזוי השפל בעה"ז מעשיו לתקן יזהר איךלבו

 טצוה שכל ותחתונים עליונים ' העלמות בכי ויתעלה ית"ש ובוראו ליוצרו גדולוכבוד
 לאחר לו טוכן הנפלא ושכרו התפלה ופכוונת הקדושה תורה סלטוד ובפרםשעושה
 ג"כ נשכר זה לבד . ליכא קלטא כהאי טצוה שכר כידוע ארוך שכולו בעולםפטירתו
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 הלבגדה ושורשיסודסו

 הבורא מצות שאר שמקיים בזה טותם אחר ואם אב כבור של מ"ע קיום על נפלאשכר
 העליון בעולם אביו קל סרחם שהקב"ה הנ"ל הקדוש במאסר כטבואר ויתעלהית"ש
 ואם אב כבוד של שכר ונודל בנו של טעשיו כשרון בשביל גדול כבוד לוועושים
 לטען כמ"ש ארוך שכולו כעולם לעה"ב קייטת והקרן בעה"ז הפירות שאוכלידוע

 אם ח"ו ההיפוך להתבונן אדם *כול ובזה ארוך שכולו בעולם רז"ל ודרשו ימיךיאריכון
 שאינם טעשיו כשכיל כנ"ל הקליון כעולם גדולים וכ,יונות והרפה גדול צער לאביוגורם

 לבד ר"ל פפירתו אחר גדול עונשו יהיה איך הנ"ל הקדוש במאמר כמבוארטתוקנים
 ניכ אוהו טענישין אלא ר"ל בטעשיו ויתעלה ית"ש ובוראו ליוצרו שחטא הגדולהעונש
 העליון בעיים להם שגרם מותם אחר ואם אב כבוד של ס"ע קיום הערר עלעונש
 גדולה בבקשה אהוביי בניי לכן בזוה'ק. מפורש כנ"ל גרולים ובזיינות גדולהחרפה

 יהיו שלא טמעשיכם גדולים ובזיונות חרפה פטירתי אחר ח"ו לי תגרסו שלאמאתכם
 אכזר אהיה גם אלא בשבילכם ברזל כעמור טוב מליץ אהיה שלא די ולא ת"ומתוקנים

 העליונים. העולפות בכל והבזיון החדפה כ"ז לי שגרסתם העליון בעולם עליכםגדול
 לתקן מאר תאטצי פטירתי אחר שבודאי הטהור בלבבכם אהוביי בניי אני כטותאך
 ממעשיכם שתפנו עת בכל והתמימה הקדושה תורה לפור בהתמדת ובפרט מעשיכםכל
 נביאים כטה ובהם הגדולה כנמת אנשי לנו שתקנו הקדושה התפלה ובכוונת א' רגעאף

 תהיה עיקר אך דאורייתא. מ"ע שהיא הסזון בברכת ובפרט הנהנין ברכותובכוונת
 כוונתכם וגם לעד. זכרו ויתעלה יתיש והבורא היוצר למען לש"ש סעשיכם כלבתיקון
 אב כבוד על הרברות בעשרת לעד זכרו ויתעלה ית"ש הבורא שצונו מ"ע קיוםבשביל
 בזוה"ק מפורש כנ"ל העליון בעולם נדול כבור מעשיכם תקון בשביל שאזכה בכדיואם

 את כבר מ"ע לנו שצוה ויתעלה ית"ש הבורא רצון ג"כ היא זו שכוונה הגםשהעתקתי
 זה כי זו כוונה על גם בפרטות נפלא שכר ותקבלו כנ"ל פטירתם לאחר אף כו'אביך
 זו. בהערה ודי הנ"ל בכל אהוביי בניי בכם אני בטוח ובודאי כנ"ל ית"ש הכזרארצון
 בשטחה גדולה הודאה להש*י נתתי שבת בגדי למנחה מטוך בעש"ק כשלבשתיכט*

 בגדים לי שנתתי על הוראה לך נותן אני ית"ש ובוראי יוצרי בזה"ל סלא בפהעצומה
 ע"כ. הגדולים וחסדיך הרכים ברחטיך רק הטובים טעשי כפי לא ס"ק לכבודחשובים

 סכגדים חמרים לקרמוליהם טגיע ערכי שאין נרולים צדיקים כמה בדעתי תשבתיכי
 הודאה ואסרתי ת"ו ולטעל לטרד ע"ז להשם ההוראה מניעת שודאי בלבי וחשבתיכאלה
 הבנדים. לבישת בעת פעמים כמההנ.ל

 הנ"ל. הודאה הודיתי לחול חחשובין חול בגדי לבישת בעת בחולגם
 אותו שלבשתי עת ובכל מאר חם כבשים מצמר כגד התורף בימות לי היתהגם.

 יגיע סאתי זה בגד בהעדר בוראי שערתי כי זה בנד לי שנתן על להש"י הודאהנתתי
 מקרירות. גדול צערלי

 אהוביי כניי לכתוב ג"כ דעתי על עלתה עש"ק כענין כקודם שדברתיובעוד
 לשם הצפרנים קוצץ אני בזה.ל אסרתי עש"ק בכ5 הצפרנים שקצצתי כעתהנהנתי
 באש אותם שהשלכתי ועת גסות. בצפרנים מנוול לש"ק אכנוס שלא בכדי כו'יחוד

 שהוזהרתי כפי באש הצפרנים משליך אני יתיש ובוראי יוצרי הלשון בזהאפרתי
 ולא כו' אביך שאל הקדושה בתורתך שצותנו ולית מ"ע לקיים שורפן חסידמחז"ל
 בעצמי עשיתי ר"נ סי' כרמ"א בש"ע כם*ש בע"ש המכין והשחזת ע"כ. הדבר טןתסור

 כפי ששק לכבוד הסכין טשחיז הריני ית"ש ובוראי יוצרי בזה"ל השחזה בקתואמרתי
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 יז. ה א ווצ

 שלום כי וירעת בפ' נביאך וע"י יביאו אשר את והכינו כפ' הקרושה בתורתךשרמזת
 אהוביי בניי סכם ובקשתי בכ"י. והובא ספרי בשם בו הכל טביא הפ' וזה ע"כ.אהלך

 ית"ש ובוראנו ליוצרנו רוח נחת ליחן הנ"ל בכל הכוונה ועיקר הנ"ל בכל ג"כשתתנהגו
 ובעשייתנו. בדבורינוויתעלה

 הצבור עם קדושה לענות רוב ע"פ הנקתי לא י*ח בתפלת הארכתי סחטת הנהל*
 שהגעתי ובעת גדול צער טזה לי והיה וכיוצא בערבית י"ה תפלת אחר איש"רגם

 ע"ז להש"י עצוטה הוראה במחשבתי תיכף נתתי הצבור עם אישיר או קדושהלענית
 ג"כ, זו הודאה אותישזיכה

 הארכת בעת ובפרם קטנים ,לנקבים לחוץ התפלה באפצע לילך רגילתי היה הנהלא.
 עת כל לזה הוצרכתי לא ולפעמים גדול צער מזה לי והיה קודש בשבת היינוהתפלה
 נותן אני ובוראי יוצרי הלשון בזה והודאה שבח יתעלה להשם נותן הייתי ואזהתפלה

 באטצע לחוץ לילך הצרכתי שלא וטהצער תפלה מבמול שהצלתני והודאה שבחלך
 ע"כ.התפלה
 הוצרכתי שלא היינו אצלי דבר אותו והיה טאד לזה נצרך שהייתי דבר כללב.
 בזה יתעלה להשם בשטחה הודאה נותן הייתי מאתרים ולשאול דבר אותו אחרלחפש
 כופל והייתי צרכי כל לי שנתת לך והוראה שבח נותן אני ית"ש ובוראי יוצריהלשון
 קל ובדבר הרשות בדבר נם זה אחר זה פעטים כמה בשטחה מלא בפה זוהודאה
 המעות בידי והיה כלל חשוב שאינו דבר אף דבר איזה לקנות צריך שהייתי בעתהיינו
 ואין יקרסוליהם מגיע ערכי שאין גדולים צדיקים כמה כרעתי חשבתי כי זהלקנות
 על גם סכל, חסר אינני ואני גדולים בכסה קל דבר אף צרכיהם לקנות משגתירם
 היינו גדול בדבר ובפרט וכיוצא שליחות לאיזה בתמידות אצלי מזומן שהיההנער

 וכ"ש הדרך צרכי ושאר מאחרים בגדים לשאול הוצרכתי ולא דרך לאיזהכשנמעתי
 טזוסן והיה לשכת קידוש יין על צמוקים לקנות צריך שהייתי בעת היינו מצוהבדבר
 היינו גדול בדבר וכיש וכיוצא ציצית חוטי קניית בעת גם ע"ז נדולים כמהבירי
 בידי והיה לחג קודם מצוה של האתרוג קניית בעת גם יקרים. דברים תפיליןלקנות
 בשמחה יתעלה להשם ע"ז הודאה נותן הייתי וכיוצא הנ"ל כל על ע"ז זהוביםכטה

 הייתי עש"ק בכל המכין עליה ישחוז אצלי טזוטן שהיתה הטשחזת על גם כניהעצוטה
 צרכי כל זו בטצוה לי שנתן השחזה בעת עש"ק בכל יתעלה להשם ע"ז הודאהנותן
 בודאי ואז זו הרטה בעבודה אתם גם שתזהרו טאד מאד מכם בבקשה אהוביי כניילכן
 לעד. זכרו ויתקלח ית"ש ובוראנו ליוצרנו יום ככל הודאות עשיריות כטה בפיכםתצא

 יתקלח להשם הודאות שני במחשבתי נתתי טאביק השנו"ף ששאפתי בעתגם
 ערכי שאין גדולים צדיקים אנשים כטה בדעתי חשבתי כי צרכי כל לי שנתן א'הודאה
 אינם אך ביותר טאכ"ק בהשנו"ף שהורגלו גדולים אביונים והם לקרסוליהםטגיע

 כאושו להם ואין לשאוף שהורגלו בשעה צערם אני וטשיג לקנות יתירה לפרוטהטשינים
 להש"י אתן לא ואיך מעולם לי זה נחסר לא ית"ש בקז*ה ואני כים חסרון מחמתשעה

 נתתי בי והודאה סטני. שטוב לאדם נתן שלא מה צרכי כל לי שנתן בעת ע"זהודאה
 בריותך מהם שיהנו בראת לכבודך שבראת מה כל ית"ש ובוראי יוצרי כזה"לבטחשבתי

 שבודאי בדעתי חשבתי כי זו בריאה בהנאת לעד וזכרו יתיש באלהותו אז ושסחתיע"כ.
 ע"ז הודאה לו אתז ולא ית"ש ובוראי יוצרי מבריאת להנות ח"ו ולמעל למרד זהיחיי
 חם'א גם טאנ"ק כשנוקף הלק"ט אחרונים פוסקים בזה הרגישו וכבר בטחשבתיאף
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 העבודה ושורשיסודיח

 וטלכות בשם ע"ז ברכה שא"צ שכתבו והגם פיהם לתוך העשן את ששואביןבטאב"ק
 בלא בעולסו שברא טה מכל יהנה איך בלבו ית"ש הבורא אהבת שתקוע מיעכ"פ
 ידעתי אהוביי בניי לכן בראו. לכבודו ית"ש שברא מה כל כי בטחשכתו אףהודאה
 עת בכל מאד מאד תזהרו זה דבר מכם נחסר לא וכעזיה מאד בזה רגילין אתםשגם

 הבריאה הנאת על הודאה הנ"ל הודאות ב' להש"י ליחן טאב"ק השנו"ףשתשאפו
 באסת. השם עובדי תהיו ואז הצורך עת בכל צרכיכם כל לכם שנתןוהוראה
 יוצרי בשמחה בזה"ל ואסרתי הדין עלי צדקתי לי שאירע ויסורין צער כל עילג.

 בצער הן ע"כ כנ"ל כו' הרשעתי ואני עשית אמת כי עלי הבא ע"כ צדיק אתהובוראי
 אף ר"ל השיניים כאב יום בכל כמעם לי שהיה היינו הגוף יסורי על הן ממוןהפסד
 הימורין נודל סחטת שעה באותו ללמוד כיכולתי היה שלא מאד נדול הכאב שהיהבעת
 במקום התפלה ובעת כו' צריק ואתה בזה"ל רגע בכל כמעם הרין את עלי מצריקהייתי
 בכל וכיוצא הנ"ל בלשון ולבי במחשבתי הדין את עלי טצדיק הייתי להפסיקשאין
 בהליכה מה דבר ליטול ששכחתי יתירה הליכה באיזה היינו קטן, הן גדול הןהימורין
 בלשון ע"ז הדין עלי צדקתי מועם דרך אף וליטלה בשכילה לחזור והוצרכתיראשונה
 לארץ מהיקי שנפל היינו מועט הפמד אף סטון בהפסד הן הגוף. ביסורי וכיוצאהנ"ל
 הייתי מש"פ פחות אף טאב"ק השנו"ף הארץ על ונתפזר טאב"ק השנו"ף שלהכלי
 יי שאירע מה כל להציג מהכיל הנייר וקטן וכיוצא הנ"ל בלשון הרין את עיימצריק

 להיפך וכן כנ"ל. הדין עלי צדקתי כים על לדומה והרומה כנ"ל כיוצא ממון בימוריהן
 והודאה שבח להש'י נותן הייתי קמנה הן גדולה הן וטובה נחת אלי שהניע טהע"כ

 השיניים כאב בענין היינו לפורטם וא"א הם רבים כי מנהו שמץ ואפרם עצומהבשטחה
 והודאה שכח להש"י נותן הייתי טעט הכאב מעלי ושעה ששקטה בעת לעילשכתבתי
 רפואה ששלחת חי כל בפי ית"ש ובוראי יוצרי לך אני סודה בזה"ל עצומהבשטחה
 ולבי. כמחשבתי ממש הזה בלשון זו הודאה נותן הייתי התפלה ובאמצע הגדוללכאבי
 ליכול ששכחתי הדבר על מועם בזטן נזכרתי אם לעיל שהזכרתי השכחה בעניןוכן
 ע"ז והודאה שבח להש"י נותן הייתי הדבר על כחזרתי כ"כ טרחא לי הי' שלאהיינו
 על והודאה שבח לך נותן אני יתיש ובוראי יוצרי בזה"ל עצומה בשמחה מלאבפה

 מאמצע זה דבר על לחזור יתירה בטרחה הטרהתני שלא תיכף זה דבר עלשהזכרתני
 שנפל כעת היינו לעיל שהזכרתי טמון של טועט הפסד בענין וכן מביתי. אוהדרך
 שלא כלל הפסר שום הנפילה בזה אלי הגיע לא אם פאב'ק השנו"ף של הכלימחיקי
 עצומה בשמחה מלא בפה והודאה שבח להש"י ע"ז נותן הייתי בנפילתה הכלינפתח
 אהובי כניי לכם ואציג ההפסד. טן שהצלתני ית"ש ובוראי יוצרי לך אני מודהבזה"ל
 השולחן על צלוחית נתגלגל אם היינו המקרים הדברים כל אל תקשו וטזה א' דברעוד

 נותן הייתי הארץ עי נפלה שלא להצילה ממהר והייתי ולהשבר לארץ ליפול הי'וקרוב
 שלי עינים בתי 03 נשברה. ולא נפלה אם ומכ"ש הנ"ל כלשון מלא כפה והוראהשבח
 ואמתית שלימה האמנה אצלי נתאמת כי לדומה והרומה וכיוצא נשברו ולא לארץשנפלו
 הכל ויסורין הפסד איזה הן טאד קטנה אפילו וטובה נחת איזה הן לאדם שיגיע מהכל

 כמ"ש מקרה בדרך ולא רגע בכל אדם ע"כ פרטית בהשגחתו ויתעלה ית"שסאתו
 און מעפר יצא לא כי התימני אליפז כטאמר פרש"י עי' ותהי אמר זה מי ג'()איכה
 שהגיעני טובה ע"כ גמור בחיוב אצלי נתאמת לכן ע"ז. המורים פסוקים וכמה ה'()איוב
 בלב והודאה שבח עליה ליחן ובהשגחתו ויתעלה ית"ש טאתו שהיא קמנה הן גדולההן
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יט ה א 1 1צ

 ואצינ הדין את עלי להצדיק קטנה הן נדולה הן הפסד ואיזה הימורין על ולהיפךוכפה
 המצוה לכם כידוע טאורה שכיהה טעיני נתעלם פ"א א' דבר עוד אהוביי בניילכם

 מאתי ונאבדה מקום באיזה הארץ על שנפלה מבור והייתי עליה תלויה שהי'שחורה
 בלשון הדין אח עלי טצדיק והייתי אחרת על לבקש פורח לי שיהיה טזה צער ליוהיה
 שהיתה טהכובע הטסוה ונפלה ראשי טעל התחתון הכובע נשאתי שעה לאחרהנ"ל
 בזה"ל עצומה בשטחה ע"ז להש"י והודאה שכח נותן הייתי ומיד ותיכף תחתיינכסה
 פעטים גם ע"כ. אבדתי לי שהחזרת על והודי' שכח לך נותן אני ית"ש ובוראייוצרי
 מקום באיזה ששכחתי היינו טאבק השנוף עם הכלי מעיני שנעלם לי אירעהרבה
 מונחת אותה שראיתי ואחר כנ-ל הדין את עלי וצדקתי מזה צער לי והיה אותההנתתי
 אהוביי בניי לכן אכרתי. שהחזיר הניל בלשון ע"ז הודאה להש"י נתתי אחרבמקום
 במשפט אלקים יביא אלה כל על כי פאר מאד בה ותזהרו לבבכם על חקקו זועכורה
 זו. בהערה ודי טוב אם רע אם נעלם כלעל
 לכם שכתבתי ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו כעבודות ההנהגות כל אהוביי בניילו.
 לכם ואבאר לעד וזכרו ית-ש בבוראנו בתמירות ההתפארות טגודל לאדם בא הנהעד
 וחדוה שטחה בתטידות בוער כלבי היה היינו ואיכותו ההתפארות טהות אהובייבניי
 ער לעולמי אלהותו תכזב שלא כזה אלוה לי שיש הימנה למעלה שאין שמחה מאדעד

 ותכלית וקץ טספר לאין עולטות שברא ואחר והתמימה הקדושה מחורתינו לנוכידוע
 בחר כנורע בתמירות וירוממוהו ישבחוהו יעברוהו וכלם ורוטמותו. גרולתו יכילושכולם

 בתוך הקדושה באלהותו מוכו טגודל אותי וברא אדמה מחרשי חרש ודם כשר ביגם
 קצהו אפם והנבזה השפי בעה"ז ורוססותו גדולתו אכיר אני שגם הישראלי קדושעם
 בחורתינו ורוססותו גדולתו מגודל שנטצא סמה שהאמנתי האמנה מגודל גם מברואיו.רק

 במעשי אזכה אם התהיי אתר גם השפל מהעה"ז פטירתי אחר אך והתמימה.הקרושה
 בתמידות כלבי בזה והיה לעד וזכרו ית"ש ורוממותו גדולתו ויותר יותר אכירהטובים
 בתמידות כלבי טתפאר והייתי כזה לאלוה עולם עבד להיות שזכיתי גדולהתפארות
 בוער שהיה והחדוה והשמחה ההתפארות מגודל לכן לעד וזכרו ית"ש הקדושהבאלהותו
 להזכירו בפי סרגלא כתמידות היה ויתעלה ית"ש הקדושה כאלהותו בתמידותבלבי

 סחטת טובה על הן לי שאירע טה כל על בתטידות ושמח הודאה ית"ש לו לתתולשבחו
 גודל בלבי טתפאר הייתי ובזה כנ"ל. וכהשגחתו ית"ש מאתו שהכל בלבישנתאטת

 שמו. ונורא קרוש לאלוה ולהודות לשבח שזכית* היטנה לטעלה שאיןההתפארות
 יתיש להזכירו בפי מרגלא היה בתמידות הקדושה באלהותו ההתפארות מנודלגם
 אסרתי בטצוה או ובתפלה בתורה עוסק הייתי שלא בעת אפילו היינו בתסידותויתעלה
 אלו תיבות ג' ואמרתי אתה ובוראי יוצרי אלו תיבות שלש' עצומה בשמחה טלאבפה

 כזה אסרתי אלו תיבות ג' ואחר הקדושה באלהותו התשוקה מגודל זא-ז רבותפעמים
 עליונים העולטות כל בראת שאתה שליטה באמונה סאטין אני ובוראי יוצריהלשון

 בניי ועל עלי הקדושה אלהותך מקבל ואני ותכלית ומספר קץ לאין עולטותותחתונים
 הדורות. כל סוף עד בני כנייועל

 הפלית עטיפת קודם היינו הנ"ל תיבות מזכיר הייתי מצוה עשיית כל קודםגם
 יחוד לשם בטלית להתעטף רוצה הריני ובוראי יוצרי אומר הייתי תפילין הנחתוקודם
 לבה-כ הילוכי קודם נם טצוה. איזה עשיית ככל וכיוצא תפילין הנחת קודם וכןכו'

 לילך רוצה אני ובוראי יוצרי עצומה בשטחה טלא בפה ג"כ אמרתי וערביתשחרית
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 העבודה ושורשיסודכ

 שחרית אסרתי טומף בו שיש וכיום הצבור. עם שחרית תפלת לפניך להתפלללבה"כ
 צריך כשהייתי וגם וערכית. טנחה תפלת לפניך להתפלל אמרתי מנחה וקודםומוסף
 בשינה. שנשתקעתי קד אתה ובוראי יוצרי אלו תיבות נ' במחשבתי חשבתי סידלישן
 .וגם כנ"ל ית"ש אלהותו קבלת ונם אלו תיבות ג' חשבתי דרך באיזה הילוכי בעתגם
 אחד כלל הנ"ל. תיבות ג' חשבתי פאצילה שקורין במפה האף שקנחתי בעת רובע"פ
 בפי סרגלא ויתעלה ית"ש אלהותו וקבלת אלו תיבות ג' שהיו אהוביי בניי לכםאגיד

 הניתן השכחה לולי ובתפלה בתורה עוסק הייתי שלא בעת במחשבתי וכ"שבתמידות
 הבחינה בשער ח"ה בעל החמיד כמ"ש ית"ש הבורא ברצון הכריאה בטבע הנפשבכחות
 נפסקת היתה לא א' רגע שאף אהוביי בניי עצטי על להעיד הייתי יכול ה'פרק

 השכחה מחטת אך וכיוצא הנ"ל בלשון לעד וזכרו יתיש באלהותו מלהתפארמחשבתי
 סתמת וכ-ז נתעוררה יתיכף קצר ומן זז התפארות טמחשבתי נפסקת לפעטים היתהכנ"ל
 איך בלבי אטרתי ית"ש מלפניו וףבושה היראה מגודל גס ית"ש. באלהותו האהבהגודל
 זה יהיה ובודאי כלל לעבודתו נוגע שאינו דברים אל רגע כאותו ח"ו טחשבתיאשנה
 בלשונות ית"ש כאלהותו להתפאר תיכף מחשבתי נתתי לכן ית"ש. הכבורו ולמעללטרד
 הקדושה בעבודתו לי שיעזור כנ"ל ופנאי עת באותו להש"י התפללתי ולפעמיםהנ"ל.

 כו' עדותיך אל לבי חט כו' מצותיך בנתיב הדריכני בתהיים הפסוק בלשוןוהתפללתי
 כטה אלו פסוקים ואסרתי וכיוצא כו' אלהי אתה כי רצונך לעשות למדני בפסוקגם

 אותי שיציל ופנאי עת באותו התפללתי רוב וע"פ מאד. רלכא מעומקא אח"ז זהפעפים
 הקדושה. תורתו בלטוד גדול חשק לי ויתן העוה"ז ומתאות עכירה וטהרהורי נזלטעון
 ודי ובבא בזה לכם וטוב אתם גם זו הרמה עבודה תשכחי ואל אהוביי כנייזכרו

 זו.בהערה
 ומתהלל טתפאר שהייתי כשם פטירתי אחר תעלוטות היורע עלי יעיד אהוביי בניילה.

 לער זכרו ויתעלה יתברך אלהוהו רומסות בגודל ובוראנו ביוצרנו בתמידותכטחשבתי
 בתטידות במחשפתי ומתהלל מתפאר הייתי כן הנ"ל בכל ומחשבתי כוונתי שראיתיכפי

 מעלת גודל שכלי בקט אף בלבי אמתית המכמה היתה כי הקדושה תורתו מעלחבגודל
 שהאמנתי לבד האטנה ע-י ולא ותכלית וקץ ומוף ערך לאין והתמיסה הקדושהתורתו
 שלטה שבחכמים החכם ותכליה ערך לאין טעלתה גורל על שהעיר בטה אמתיתאמונה
 גם ובמדרשים הקדושה כגמרא מקומות בכמה גם טשלי בטפר קדשו ברוח ע"החמלך

 שבחה גודל כללו טקומות ובכסה באריכות רבים במקוטות בזוה"ק ע"ה וחביריוהרשב*י
 בכל אמתית האמנה לבד היא חד וקב.ה אורייתא שכתבו במה קצרות במלותומעלתה
 בטחשכתי בה מתפאר הייתי ובתמידות ע"ז מסכים ה"ה והשגתי שכלי גם אלאדבריהם
 הזכרתה ובכ"מ הקרושה התורה ליסורי בעת לכן לעד זכרו יתעלה באלהותו כסוטמש
 עצומה בשמחה כלבי שלה התפארות הכנמתי בתפלה מקומות ובכמה המזון בברכתכנון
 חורתינו מקלת מגזדל בדול התפארות כתמידות בלבו שיש האדם בודאי לכן מאודער

 אחד רנע אף פנאי לו שיש עת בכל בה טלהגות ישקוט ולא ינוח לא כנ"להקדושה
 איזה בידו יחטוף רק ליצלן רחפנא בטלים ובדברים העולם בהבלי זו רגע זמן יבלהלא
 רגע באותו תיבות כטה אף שורות כמה אף כה ויהגה שיהיה מי יהיה קדושספר
 דבור על ול"ת עשה על שעוכר הקדושה מגמרא האזהרה מלבד בה התפארותוטנודל
 בזוה"ק ובפרט הקרושה בגמרא כנזכר ר"ל ע"ז העונש ונודל כנורק. מפיו שיצאבמל

 לבבכם על שתחקקו טאד בטאוד סכם כבקשה אהוביי בניי לכן רבים.במקומות
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כא ה א 1 1צ

 הצפון טוב לכל זה בשביל תזכו וכודאי והתסיסה הקדושה תורתינו של זוהתפארות
 זו. בהערה ודי בעדכם בתמידות טוב פליץ זה בשביל אהיה אני וגם ראתה לאשעין
 קל שעלתה היא 111 זכרוני על שתעלה מה עבודתי אהוביי בניי עוד לכם אכתובלר.

 קדוש עם ישראל כלל על שענינה ובקשה תפלה תהלים בם' שקריתי עת בכלדעתי
כגון

 במיסי
 וסי' סטני את'פניך תסתיר אנה עד נצח תשכחני ה' אנה עד בפסוק י"ג

 ית"ש הבורא  ש5  הנרול שטו תילול ועל  הסר. גלות על מורים שכולם ות"ד זם"גמ"כ
 בין ויתעלה ית"ש הגדול שסו חילול על מאד הרבה ככיתי הרוב על ודומיהםויתעלה
 כלל העטים. בין עתה בעוה"ר ושפלותם בזיונם על קדוש עם ישראל כלל ועלהעמים

 בתטידות וטתאכל מתאונן הייתי דעתי על עמדי שסיום אהוביי בניי לכם אנידאחד
 עתה הישראלי קדוש עם שפלות ועל העטים בין ויתעלה ית"ש הגדול שמו חילולעל

 התשוקה טנזדי הרבה בכיתי שלעתיד נחסות בעניני בנביאים וכשקריתי המר.בגלות
 וטחשבתי כוונתי שכל פטירתי אחר ועד היורע עלי יעיד אהוביי בניי אלו.לנחסות
 כל היתה וע"ז לעד זכרו ויתעלה ית"ש הגדול שמו יתגדל שאז רק, זו בבכיההיתה

 זו. בבכיהמנטתי
 אותו לעבור מהור לב משיח בביאת אז לנו הש"י שיתן המורים בפסוקיםנם
 בניי לכס וארשום זו. תשוקה על טאד הרבה בכיתי טלבנו יצה"ר ויעקורכתטיטות
 בפנים לראות תתעצלו שלא טאד טאד מכם ובבקשה האלו המקומות התהלתאהוביי
 ימים הנה ל"א מפסוק ל"א במי' ירטיה בספר סופם. ער הענינים כל הנביאים שלהמפר
 הסיטן. ערס וגו' חדשה ברית יהודה בית ואת ישראל בית את וכרתי ה' נאםבאים

 עד העמים טן אתכם וקבצתי ה' אדני אמר כה אטור לכן י"ז מפסוק י"א סי'וביחזקאל
 הארצות מכל אתכם וקבצתי הגוים טן אתכם ולקחתי כ"ד ספסוק ל"ז ובסי' כ"א.פסוק
 ובתרי הסי'. ע"ס וגו' בגוים כבודי את ונתתי כ"א טפסוק ל"ז ובסי' ל"ז. פסוק קדונו'
 ובזכריה ויהלן. ח' מפסוק נ' סי' ובצפניה ד'. סי' התחלת ובסיכה עטום. סוףעשר

 הספר. סוף ובמלאכי י"ר. וסי' ברש"י. והובא סוכה כטס' רז"ל דרש לפי ח' סי'התתוק
 על התשוקה טגודל טאד הרבה בכיתי הנחסות אלו בכל ג'. סי' טהתהלת ביואלובפרם
 הסורים טענינים וכתובים בנביאים שקריתי בעת טכוונתי כתבתי הנה עד הנ"ל.הכוונה
 הישראלי. קדוש עם כללעל
 הטדברים בענינים תהלים בם' שקריתי כעת כוונתי אהוביי כניי אכתוכ יעתהלז*

 וארשום וטכאובו נגעו בעד להתפלל ישראלי איש כל על ב"כ סובל שענינו יתירבלשון
 לדוטח הרוסה ואת ההוטה אל תקשו וטחם לבכי נגעי בהם שהתפללתי פסוקיםכסה

 ואנחתי תאותי כל ננדך אדני בפמוק ל"ת בסי' הוא וזה כלם לפורטם הם רביםכי
 תאותי שכל ידעת אתה ובוראי יוצרי הלשון בזה במחשבתי התפללתי נסתרה לאממך
 שלא עת בכל אני דואג כי נסתרה לא מטך ואנחתי לבב וביושר כאמת אותךלעכור
 אחד ולפעמים נ*כ דטעות עיני זלגו רוב וע"פ היצר בהמת' עון באיזה ח"ואכשל

 כחי קזבני סחרחר לבי ובפסוק הטזמור. באטצע אף זו תפלה מלא בפה ג"כשהתפללתי
 הש"י לי שישלח כמחשבתי והתפללתי מאד הרבה ככיתי אתי אין הם נם עיניואור

 בטאור ללטוד שאוכל בכדי שידעתם כפי מאורה ונחשך שכהה לעיני שלימהרפואה

 שיתן תפלה הטורים בפסוקים וגם כטחשכתי תפלתי היתה כן הקדושה תורתךעיני
 ובא' ונו' אלהים לי ברא טהור לב בפסוק ל"א בסי' כנון אותו לעכוד טהור לבהש"י
 בתורתו ושכל הש"י לו שיחן הטורים פסוקים ונם ודוסיהם חפצתי אלהי רצונךלעשות
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 העבודה נשורשיסודכב

 ודומיהם חוקיך דרך ה' הורני ונו' הכינני פקודיך דרך בפסוק כגון מצותיוובקיום
 י"ג ובסי' דמעות. עיני זלגו ולפעמים לבי סקירות עצטי נעל במחשבתיהתפללתי

 פרש"י כפי הסר הגלות על ישראל כלל על טאד הרבה בכיתי אותו כשאמרתי הרובעל
 צרי יכלתיו אויבי יאמר פן וגו' בנפשי עצוה אשית אנה ער בפסוקים עצמי עלוגם
 עליו ולהתגבר עת בכל עטו להלחם וצריך באדם יצה"ר שלייז' על היתה וכוונתיונו'
 סאתו הש"י שיצילנו טאוד הרכה ע"ז בכיתי כיצת"ר כעולם ושונא אויב לאדםשאין
 יתיש ליוצרנו אתם ]גם זו עבודה שתעבדו בכדי זו עבודה לכם כתבתי אהובייבניי

 בעיני טאד עד היא גדולה עבודה סוף ועד מראש זה בסי' שכתבתי מה כל כיויתעלה
 עובדי תקראו ואז לבבכם על זו עבודה שתחקקו אהוביי בניי מכם בבקשה לכןהש"י
 באמת. יתקלחהשם
 זמן נשאר שלא היינו לילות כטה קדושה קת אחר הלבנה נראית שלא אירק אםלח*

 עצמי על לא אך בלבי גדול צער מכנים הייתי אחת לילה וכ"ש לילות ב' רקלקדשה
 על רק הלבנה קידוש של המצוה אקיים לא ג"כ זו לילה בעננים תתכסה שאםהיינו
 אלפים או מאות טכסה ית"ש לו שיגיק ויתעלה ית"ש ובוראנו מיוצרנו הנחתהעדר
 בזה פעמים כטה ע"ז והתפילתי החדש על מברכין שיהיו בעת קדוש עם שלאנשים
 עטך עליה שיברכוך כדי הירח שתתראה למענך עשה ית"ש ובוראינו יוצרנוהלשון
 וכיוצא. זו עבודה ג"כ אהוביי בניי בלבבכם ותכנסו ע"כ מזה רוח נחת לך ויניעהקדוש
 כשהשמש בבוקר אזי בלילה אדם איזה כשטת קדוש ,עם תפוצות בכל הנהוג הנהלט*
 כששמעתי ואני בעיר סינן בר שיש לסי' הכאות ב' רק השער על מכה אינו לבה"כקורא
 הישראלי קדוש מעם אדם ההעדר על בלבי גדול צער טכניס הייתי הכאות ב' רקשהכה
 מן חפשי נעשה שמת כיון האדם מזה ית"ש מבוראנו רוח הנחת גם נעדר הסתם מןכי

 מעם אדם נעדר שלא כלבי שסחה הכנמתי הכאות ג' שהכה כששמקתי ולהיפךהמצות
 אני ובוראי יוצרי הלשון בזה מלא בפה זו הודאה הודיתי רוב וע"פ הזאת בעירקדוש
 ע"כ. זו בלילה 'הנאת בעיר הקדוש מעמך אדם נערר שלא על לך נדולה הודאהנותן
 ג"כ. זו כעבודה שתזהרו בבקשה אהובייבניי
 התפללתי טקודם ערב כאכילת הן צהרים כאכילת הן לאכול א"ע מכין שהייתי בעתמ.

 זו תפלה שלכאורה הגם ע"כ אמורות ממאכלות הצילני ית"ש ובוראי יוצריבזה"ל
 עכ"ז זה באימור אכשל בודאי איסור מאכל זו באכילה ח"ו יש שאם הוא לשעברצעקה

 שאין בענין זה מקון אותי להציל ויתעלה ית"ש בידו יכולת בוודאי אמרתי כיהתפללתי
 זו תפלה חיוב שכחבתי כפי מזוני על התפללתי זו תפלה אחר משיג. אנושישכל

 מלא בפה עלי קבלתי לאכול השלחן על ישיבתי אחר ותיכף הזוה"ק. בשםבחבורי
 איסורי כל לאכול שלא עלי מקבל אני ית"ש ובוראי יוצרי בזה"ל עצוטהבשטחה
 בקערה זבוב נפל ואם ע"כ. מיד האיסור לאכול ביכלתי שיש דברים אף שצויתמאכלים

 יתיש ובזרדיי יזצרי בזה"ל אסרתי סהכזם או טהקערה אותה שהשלכתי בעת בכוםאו
 העוף שרץ כל הקדושה בחורתיך שציותנו ל"ת מצות שני לקיים ומזומן מוכןהריני
 הארץ על השורץ השרץ בכל נפשותיכם תסמאו אל ונאמר יאכלו לא לכם הואטמא
 הוא כן המים ושרץ העוף ושרץ הארץ שרץ כלל זה ובלאו ע"כ בהם תפמאוולא

 אלו לאוין ב' כי ברמב"ם ומפורש י"ב הלכה פ"ב אמורות מאכיות בהלכותברמכ"ם
 השנה בכי האדם יזהר איך אהוביי בניי וכיוצא הזבוב על הם בתורה המפורשיםהנ"ל
 שאין קטנים זבובים נמצא רוב ע"פ בשתייה ובפרט ופזכובים טטילבי"1 בקיץוביחוד
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 להיות אתכם טזהיר אני לכן היטיב. בעיון רק בכום ראשונה בהשקפה כללניכרים
 חמאה של בכלים היטיב לעיין מאד תזהרו גם פפה. דרך דוקא בקיץ שכרהשתיית
 זו. בהערה ודי בעזיה בחבורי הזהרתי וכבר טילבי"ן טשרץונבינות
 כלי קל לעשות כנהוג בשר לכלי חלב כלי בין סיטן כעצמי לעשות מהדר הייתימא.
 ובוראי יוצרי בזה'ל אמרתי הסימן שעשיתי ובעת קארבין בלע"ז שקורין חריציןחלב
 עושה אניית"ש

 במלב נשר שי אכילה מאיסור ונ"ב עצמי להפריש כדי זו נכלי סיסי
 בשטחה החריצין טלאכת ועשיתי ע"כ אסו בחלב גדי תבשל לא הקדושה בתורתךשצותנו
 אהוביי. בניי ג"כ בזה ותתנהגו וכיוצא תפילין הנתת של מצוה עשיית כמו טמשעצוטה
 מקבל אני ית"ש ובוראי יוצרי בזה"ל אסרתי לישון בלילה סטתי על כששכבתימב.

 ע"כ. בתורתך שהזהרת העריות מכל להזהרעלי
 כלם לנדלם זניתי לא אך רבים בנים לי שהיה אף ע"ע אני מעיד אהוביי בניימג.

 עמם נהגתי ולא טעולם זרועי על אותם לקחתי ולא מעולם טהם א' נשקתי לאבעוה"ר
 אין כי הילדים טשיחת להזהר פני על בתמידות המשנה אזהרת והית' ח"ו במלהבשיחה
 ובכל כסילות וחכטת שטות בדברי הילדים טשיתות יותר בעוה"ר תורה לבתול סכהלך

 כמובא ל"ת על גם בטלים בדברים ולא בם ודברת של מ"ע על זה אדם עובררגע
 כלל נזהרים אינם תורה מלומדי נם קמינו מכני רבים בעוה"ר והנה הקדושהבגמרא
 שחרית של שינה אוטר הרכינם בן דוסא ר' בטשנה רז"ל ע"ז שהזהירו הילדיםמשיחת
 וז"ל שטואל בטדרש ופ" העולם מן האדם את מוציאין הילדים ושיחת צהרים שלויין

 כן כי ה' בדרכי ולהדריכו בטצות הילד את לחנך טחוייב הוא שהאדם לפיהכוונה
 בעבירה טתפקרים היידים הם אשר בטלה משיחה ולהסירו דרכו ע"פ לנער חנוךכתיב
 של אביו האדם את מוציאה היא הילרים שביד זו עבירה ולכן שבעולם. עבירות סכלזו

 טפרש הנה עכ"ל. וברצוחה במקל ילדיו את יימר לא אשר על העולם טןהילדים
 שיחה על ילדיו את ייסר שלא על העולם מן וטוציאו האב שנענש הפשנהפירש
 בטלה בשיחה, בניו את טחנך בעצטו שהאב רואות שעינינו על ואבוי ואויבטלה
 וחכמות שטות בדברי עטם ושוחק אחרים אנשים של בנים עם גם אלא עודולא

 מצטרפות השהיות כי ביוב שעות וגי ב' אף זטן וטאבד להם מה וחכטתכמילות
 סכל יותר מזה תענוג לאדם יש כי בעוה"ר היצר טעשה רק שהוא רואותועינינו

 כפול עונשו דירן ובנדון ענשו גודל כך העון של התענוג גודל לפי פשוט וזההתענוגים
 שטחנכ' מה על ונם הזאת בעת הקדושה תורה מלימוד עצמו שכטל עלומכופל
 באחרונה יתחרפ ובודאי סטנה יסור לא יזקין כי גם ואז בטלה בשיחהטילדותם
 אהוביי בניי לכן הזה. הסר עון על פטירתו אחר העליון בעולם מאור סר יהיהואחריתו
 הקדושה הטשנה אזהרת ותהיה הילדים משיחת טאד טאד שתזהרו טאד סכםבבקשה
 בניי עצטי קל אני וסעיד בתטידות פניכם על מסיני למשה נטמרה שבע"פ תורהשהיא
 יכולין היו שלא אף ברכות ושאר הנהנין בברכות לחנך טאד טאד שנזהרתיאהוביי
 המזון ברכת גם ושתיה אכילה איזה על בעצמי עטהם וברכתי נכון על לדברעריין

 ליוצרנו נחת בזה שגרסתי שבעולם תענוגים טכל יותר תענוג לי היה זהוטתינוך
 גם טאד. מאד אתם גם בזה תזהרו אהוביי בניי לכן , לעד. זכרו ויתעלה יתישובוראנו
 פת אכילתם אחר ג' פעין ברכה שי' בניכם עם לברך אהוביי בניי אתכם אניטזהיר
 נפשות בורא של אחרונה ברכה וכ"ש בפיהם מרגלא זו ברנה גם ותהיה בכיסניןהבאה
 פרטיות בהשגתה ע"ז שישגיח בניכם של למלמד להזהיר נ"כ ותזהרו ברכות.ושאר
 ואחרונה ראשוגח ברכה הנהנין ברכת עטהם שיברך שלו בחדר שיהיו בעת בניכםעל
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 העבודה ושורשיסודמ

 כראף הכרכה תיברכו מאור ום"טניח לסלסד תזהירו נם ושתיש אכילה אתה כלעל
 וראיתי טבע. נעשה ההרגל כי כו' דרכו ע"פ לנער וחנוך הרבקי' בין בפירודהיינו
 טלית על ציצית מצות על התינוק עם כשבירך ויום יום שבכל אחד תינוקתלטלטד
 הטלית עטיפת קודם הנדפם יחוד לשם גם בסדור התינוק עם אומר היה בוקר בכלקטן
 עמך חלקי יהי לו ואסרתי סטנה יסור לא יזקין כי שגם בזה שכוונתו לי ואטרנדול
 שי' בניכם של תינוקות למלמד ג"כ שתזהירו אתכם מזהיר אני אהוביי בניי לכןבזה.

 הנחת קורם בסידורים הנדפם יחוד לשם נם אלא בלבד זה ולא בזה ג"כ עמהםלהתנהג
 בניי בעז"ה ינדילו כי נם בפיהם טרגלא שי"א בכדי יום בכל עמהם ילמודתפילין
 זו. בהערה ודי טאוד אתכם מזהיר אני זה כל עלאהוביי
 אני שנחנתי כפי הוא וזה נדולה באזהרה אתכם טצווה אני זה גם אהובי בניימו.
 עליכם גוזר אני כן יי"ש תשתו שלא קטנים קריין בהיותכם עליכם שנזרתיעמכם

 שמקטנותם ויתעלה יתיש הבורא אתכם שיזכה וכנוחיכם בניכם עם ג"כשתתנהגו
 לא יזקין כי נם ואז איסור של שתיה כסו טסש הוא wwl~n ששתיית מהםתהחיקו
 שנים. סאה עד יטיהם כל ישתו שלא אב כבוד בנזירת ע"ז עליהם תגזרו גם מסנה.יםור
 שינזרו ואמם אביהם לב על תדברו לבניכם נשים לישא ית"ש הבורא אתכם יזכה כינם
 רנילין שהיו אף חייהם ימי כל הנשואין מעת שרף יין ישתו שיא בנותיהם על הםגם
 עליכם מרע שכיב בצוואת צוואתי כן כי ע"ז להסכים מוכרחים ויהיו מקודםכזה

 לבניו להזהיר קדוש טעם הישראלי איש לכל שראוי גם ואף בזה כלותיכם גםשתתנהגו
 שרגיל סי היי"ש משתיית באים רבים מכשולים ראיתי בעוה"ר כי ע"ז ביתו בניולכל
 אב כבוד בגזירת ע"ז גוזר אני אהוביי בניי עליכם אך ר"ל. נשים ובפרט אנשיםבזה

 הדורות כל סוף עד חלציי יוצאי כל על אלא בלבד עליכם ולא מרע שכיבובצוואת
 יבניכם תצוו אהוביי בניי שאתם היינו לעד זכרו ויתעלה יתיש הבורא אותישיזכה
 הנזכר רכב בן יונדב כצוואת מטש הדורות כל עשם לבניהם ובניהם לבניהם הם נםשיצוו
 כבידה הכבדה חלציי ויוצאי אהוביי בניי עליכם הכבדתי לא אך ל"ה סי'בירמיה
 לבד. יי"ש בשתיי' רק שם כנז' ע"ה רכב בןכיונדב

 ברכה של כום רק תשתו שלא אתכם מזהיר אני כשר ביין אף יין בשתיית אהובייבניי
 רב. בעושר כבודכם ה' שירהיב אף עם הטון כסו ח"ו תרגילו ולא והבדלה קידוששל

 שתייתו להרחיק בלבו אלקי' יראת שנגע סי לכל ראוי דבורים רכש שתייתגם
 שתיה לא זאת גם ואף טצוה ובמעודת ו"ם קדש בשבת כטו קדש ביום רקבחול
 לאב יניע איך בזוה*ק טפורש והרי אהוביי בניי אתכם מזהיר אני כ"ז ח"ומרובה
 שאזנם בניו מעשה ע" העליון בקולם פטירתו. אחר נדולות ובזיונות נדולהתרפה

 שראוי אף העליון בעולם גדול כבוד טעשיו בכשרון לאביו גורם איך ולהיפךמתוקנים
 בכורמיא ליה ואותיב עליה חייש וקכ'ה הנ"ל הקרוש בסאטר כטפורש עונשלאיזה
 טליץ אהיה ובודאי הטוב בדרך שהדרכתיכם טה בכל תזהרו אהוביי בניי לכןדיקריה.
 זו. בהערה ודי צוואתי. תקייטו אם ברזל כעמוד בשבילכםופטרון
 כטה הזכרתי כבר בתורה גדול כלל שהוא כמוך לרעך ואהבת של ס-ע ענין הנהמה.
 בניי לפניכם להציג עוד דעתי על שעלתה וטה הראשון בשער בחבורי זו ממצוהענינים
 כשראיתי הוא וזה דברים שאר אל תקשו שמחם זו מ"ע בקיו' פרטיים דבריםאחוביי
 בפה אמרתי ומקודם זו קריעה שיתקן אותו הזהרתי בננדו קטנה קריעה וטכיריביודעי
 של מצוה לקיים וטזומן טוכן אני יתיש ובוראי יוצרי הלשון בזה עצומת בשסחחטלא
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כס מ א 11צ

 אחי חלפון בזה לו אמרתי, זח אחר עשכו חקדושח בתורתך שצותני כסוך לרקךואהבת
 מיד זו חקריקה לתקן לך פוב חלא גדולת קריעה נעשה קפנח פקריעה ידעת הלאורעי

 בתטירות טחנהנ אני נם כי גדולח קליה להניח אח"כ תצפרך שלא קפנהבפלאי
 ע"כ.כך

 כטה לעצטי שעשיתי ר"ל לפצעים ומנוסה בדוקה רפואה א' מאיש קבלתינם
 בשאר או ברגליו ופצעים~ בסכות איש איזה נמרמץ ושראיתי בעזיה והועילהפעמים
 לו אוטר לא אם יתיש ובוראיי יוצרי נכד ומיי טרד הוא בודאי בדעתי חשבתיהנוף

 שצוני כסוך לרעך ואהבת של מ"ע על ואעבור ממכתו יתרפא שבודאי זוהרפואה
 בניי קצטי קל אני וסעיד זו רפואה שיעשת לו שיניד לקרובו או לו ואמרתיבוראי
 כקיום מטש וכיוצא אלו כעניינים זו מ"ע בקיום בלבי עצוטה שטחה שהיהאהוביי
 בטצוה זהיר והוי בטשנה ז"ל הכסינו מאטר וקיימתי הקדושים תפילין הנחת שלס"ק
 בחורתינו חכתובח סיע הנ"ל בקנינים לחבירי זה בדבור שקייטתי ובאסת ככהטורהקלח

 חייתי ניאות מחסת זאת לחנירי אומר לא אם ובהיפוך כמוך לרעך ואהבתהקדושה
 בניי ליצלן. רחטנא דאורייתא סלע כיפול על ובכא בזה נענש והייתי מ"ע עלעובר
 הנייר יכלת אד רבים עניינים עוד זו ט"ע בקיום לכם לכתוב בעז"ה לי ישאחוביי
 תקשו וסבם אהד ענין לפניכם והצגתי לפורטם וא"א הם רבים כי יכלו לאוהם

 בשבתך זו ט'ע תשכחו ואל זכרו אהוביי בניי וכהנה כיוצא רבים קנינים אלסעצסיכם
 בדברים הן בעולם קון לשום תבאו לא ובודאי ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתךבכיתך
 זו. בהערת ודי לחנירו ארם שבין ברברים הן ב"ה לטקום אדםשבין
 שאדם כדרך ובודאי הקדושה לארץ ליטע בתמידות יחיה תשוקתכם אחוביי בניימר.
 בתכלית חישראלי אדם בלב מוסכם אין אם במפרים והובא אותו טוליכין לילךרוצח

 שם למות הקדושה לארץ לנסוק פעטיו לשום יראת שיסות קודם שכודאיחחסכסה
 חפכמח נ"כ יחיה לא לזח בתפירות תאדם תשוקת יהיה לא אם ובודאי ר"ל סרובהקונשו
 תישועה. ולח' בזח לבבכם ברו אחוביי בניי לכן נזהבלבו

 ע ב ל ש ות
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 פטירתה אחר יתנהגו איך שיהיו' לבניי שואה,,

 נחוז לדבר ואפ" וכלל כלל דרר לאיזה מביתכם תסעו לא שלשים, אחר עד פטירתיסיום
 בכינות שתזהרו זמכ"ש דאפשר, מה בכל הצדקה ובנתינת הקדושה תורה בלימוד ותרבומאוד,
 בטילה שיחה שום תדברו ולא מאד, עד המזון בברכת ובפרם הנהנין ברכת ובכחנותהתפילה

 תלכו ולא בבהמ"ד, היום כל שתשבו לזה והתחבולה נמרץ, בקיצור זה נם ההכרח. דבררק
 לילה. %ינת האכילה בעת רקלביתכם

ב
 היינו לצדקה, פ' גדול א' יום בכל mnDn לכל תתנו סהפכררה, הראשתים שנים שני%
 נותן אני : תאמרו הנתינה ובעת מיחה, תפלת קודם גדול וחצי שחרית תפילת קודם גדולחצי
 שתעלה יתברך, ה' עובד משה במהר זיסקינד אלכסנדר דל מורי אבי נשמת בשביל ,1צדקה
 עניכ וכויזדסנו הנ"ל, לצדקה יום בכל תפרשו דרך, באיזה שתהיו בעת וגם עדן בגןלמעלה
 הפחות לכל השבוע של א' יום בכל ג"כ תתנו הנ"ל צדקה לבד ראשונה, ובשנה להם.תתנו
 בניו שנדרו בעבור הח"ן תאמד קח-ש, בהזבת אתבדל שעוץ רחמים מלא אל בשביל פ' גדולח'

 ויל. סורי אבי נשמת בשביל ג"כ ותאסרו בעדהלצדקה

5
 %א דווקא חבר בתיזה יום, בכל משניות פרקים בן תשנו פסירתי אחר ראשונהשגה

 אם ואף המגהה, תפילת אחר אחד ופרק שחרית תפילת אחר אחד פרק נשטתי, בשבילביחיד'
 משניות ותקחו יומי בכל סשניות פרקים השני לימוד נעדר יהא שלא אוהדתי דרך באיזהאאיו
 וערב, בקר אלו פרקים שני לימוד קודם נם הפשניות. אצליכם מזומן , שיהא בכדי בדרךשסבם
 טקודם תאמרו הטשניות ליסוד אחר ותיכף כנ"ל. ותאסרו לצדקה גדזל חצי מקודםתפרשו
 השונה כל אליהו דבי ותנא וגר עקשיא % חננ" ר' : במרוצה ולא היסיב אותיותבחיתוך
 בכמנח. דרבנן קדיש תאמרו ואח"ם כו', יום בכלהלכות

ד
 משניות פרק לימוד אחר יום בכל דרבנן קדיש ג"כ תאמרו פוררתי אהה שנ" בשנהגם
 משניות פרק ליפור מכם נעדר יהא שלא הגדשה בהצמאה אתכם הזהרתי וכבר נשמתי,בשביל

 בניי לצדקה. גדול חצי תפרשו ג"כ שג" בשנה גם הקדיש אמירת וקודם ימיכם. כל יוםבכי
 סך יהי' הנ"ל הנתינות כל כי הנ.ל, הנתינות בכל כבידה הכבדה עליכם הכבדתי לאאהובי,
 ירחיב ואם זה. תסך פחות יהי' שנף ובסגה השנה, כל של זהובים ועשרים משנים פחותהכל
 בשביל הנ"ל צדקה בנתינות ימיכם כל תתנהגו בינוני, בעשירות אף בעשירות, נבולכם אתזד

 ול"ת תפתח, פתוח תתה נתן : מ"ע לקיים בעדכם, שתתנו הצדקה מנתינות לבד הנ"ל,גיסתי
 ידיכם. השגת כפי כף, לבבך עם יה" פן לך השסרול

ה
 דווקא בביהמ"ד להתפלל פסידתי* אאר ראשונת בשנה ובפרט ועטרם נכל סאוחזרתו
 מאד 11htm אחריט. מאבלים קריש אוזה תגשו שלא ותזהרו העמוד. אצל ש"צ %היותבציבור*
 תכניע ~aa שציה התקדש :-יהגדל *תאפרו געה הפצו שצוטה, בצמגה קו"ש לאסרמאד
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 המהברצוואת

 שסו ויתקדש יתגדל מתי : תתפללו זה ועל הגדול,. שסו חילול על גדול ואנינות צערבלבבכם
 שמי' יהא אמן : באמירת ומכ"ש והקדוש, הנדגל מקדשו ובבנין צדקינו משיח בביאתהגדול
 מסירת עליכם תקבלו יתברך, ובתיבת טאד. גדול באנינות ממש זד כינה כיוונו מברך,רבא
 מאוד. מאוד בזה ותזהרו ז"ל האר"י. בשם בחיבורי שכתבתי כפינפש,

 ובפרס ימיכם, כל גס פעטים וכמה כסה אהוביי בניי אתכט הזהרתי כבר התפילה כוונתועל
 כידוע ג"כ לנשמתי תועלת תפילתכם כוונת גודל שיהא בכדי מסירתי, אחר ראשנהבשנה

 היסב ובארתי כפי הדבקים, בין פירוד לעשות שתזהרו התפילה בכוונת והעיקרמספרים.
 אחריו של הקדיש אמירת ג"כ יה" רח"ל, כתנה נלא התפילה יה" אט גם בעז"ה.בחבורי
 גכחנת סוף ועד מראו התפילה כל יהי' לא אם נכי[ וריק, להבל לנשמתי, תועלת ג"כשהיא
 לנשמתי תועלת יהר שלא די %א שאחרי', הקדיש יה" מה על היסיב, האותיות ובחיתוךהלב
 רח"ל ילידה גסאלא

 מראש מאוד סאוד התפילה בכתנת שתזהרו מאוד, מאור מכם בקשתי אהוביי, בניילכן
 עלינו, קודם הקטורת סדר שאחר קדיש הוא שחרית, בתפילת יתום קדיש ועיקר סוף.ועד

 באמירת תחלקו אחרים, אבלים ג"כ ןישן אם לכן אמורה, בכתנה הקטורת סדר יהי' אםודווקא
 ועיקר חשוב. וכלא בידכם גזל קדיש יה" שלא קדישים, בשאר כמו בשוה, שוה זהקדיש
 פעמים עצומה בכהנה וברכו בקדיש הציבור חובת להוציא עמוד אצל ש"צ בתמידותיהיזת
 ג"כ. המנחה ותפילת יוםבכל

 קדישת, לההברא בצתתה שכתבתי. המצבות בענין אהוביי בנ9 מאדותזהרו
 שיזדרזו לדי רק קדישא ההברה בצמאת זה כתבתי ולא שם, שמבואר כפי בזהלהתאמו

 מכיפ תקנו יספיק לא ואם משלי, שישאר ההמטלטלין המצבות ותקנו בזה, אתכם לזרז הםגם
 לכם. תחשב ולצדקהשלכם

 רוזני אלופי עם הגאון מהרב בקשחי הניר. על פסירתי קודם העלתי  הנה אהובייבניי
 לכם, כידוע הסדורים בהתחלת הגדולה צבאת הדפסת בנידון קדישא, סהחברא גםדקהלתינו,

 מהמדפיס המניעיך יהי אם או בדבר, מתעצלים  רוזנים אלופי עם הגאון שהרב תראו אםאך
 עצמיכם שתזריזו אב ובכבוד מרע שכיב בצמאת אהוביי בנ9 אתכם אני מצתה אזי שתראו,כפי

 שתרצו כסה ברירה, אין אם עצמה, בפני אף  הדפופ על סוף ועד מראש הנדגלה  צירהלהילות
 אתם. תתנו יספיק לא ואם מאתי תישאר מהמטלטלים תקחו הדפוס והוצאת יותר אואלף

 בדחוס יהי שלא בדעתי אני תתנער הלתאה רק זה נאק הצוואה ספרי כבזכירת אח"כותקחו
 אך הגייר, עם יותר זהובים מאה לערך הדפוס הוצאות רק ויה" בשלימות, בויגןשלשה
 ירא כי שלו, הריתח יה" לעצמו שידפיס מדפיס לאיזה זו צמאה תתש שלא סאותתזהרו
 ואם ספרים. בכסה כזה שאירע לי כידוע ח"ו נכונים לא אשר דברים בה יתערבו פןאנכי

 נכונים. לא אשר דברים בו ח"ו תערב עלא תשגיחו בעצמכםתד5י8
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 המתים. עם גמ"ח קדישא לחבראצוואה

 בצדקה. ושביה כח( א, )ישעיה ה08וק לקים ומזומן מוכנ והריני ה', יראת חכמהראשית
 יום וצל ואביון. דל על שמרחמים ומרחמנות בצדקה מתעלין הקדושות הניצוצות כלאשר

 הרחמים ויתעורר העילות, כל עילת עד לקילוי מעייוי דלעילא אתרעותח דלתתאאתרעותא
 בכל אשר הקדושות הניצוצות כל על הרחטניות וימשך מצרים, 2לי נהלה הוא אורהגדולים
 קדישא ולהחברא שתה" ולאשתי שיחיו לבניי מצוה והריני קדוש. עם ישראל כלל ועלהעולמות
 שאר או ובניי שלי, סהסטלסלין או בעין יהי' אם שלי ממעות שיפרשו פטירתי, בעתשיעמדו
 בוראנו שצונו מצות תרי"נ כנגד פוליש, גדולים תרי"ג סך המסלסליו בעד טעות יתנוהעומדים
 אותיותיו ז' עם וזיסקינד ל"ת, מצות שס"י, מספרו אלכסנדר : שמי מספר שהם ויתעלה,יתברך
 בכל לקיימם בתמידות עלי קבלתי דעתי על עמדי ומיום תרי"ג. שהם מ"ע, רמ"חמסטרו
 ' שגרשם הידוע א'ה'רה, הגדול בום ולכוון גדולים עשר שבעה עוד יפרשו ואח"ם דאפשר.מה

 כמנין שהוא וארעא, שמיא בה דחתים דסלכא גושפנקא שהוא שארז, ו'את ה'שמים א'תבר"ת
 הקדושות הניצוצות כל התעלו קדוש עם ישראל כללות לר'י והמטיב מהטוב הטוב וימשךסו"ב,
 שם כמספר שלימים זהובים ואחד לעשרים ישלימו אלו גדוליו t~lae ויכחנו הזה. הטובבכח
 הקדושים אותיות כ"ב כנגד גדולים, כ"כ עוד יפרשו ואה*כ אהי"ה. הקדוש שם שהוא כ-א,של

 הוי"ה שם כטספר גדזלים, ד' עוד יפרשו ואח.כ ובסודם, בהם אמיתית באמונהשהאמנתי
 ולעולטי לעד וב"ש ב"ה ובוראנו יוצרנו שי הקדושים שמות ובכל בו שהאמנתי וב"שב"ה

 נטורים ורחמים גדולים חסדים הוא אשר העליע פלא נגד גדול א' ישלימו ותיכףעולסים.
 ה' עוד ישלימו ואח"כ גדולים, כ4ז הרי קדוש עם ישראל כללות מעל דינים הש"ךהוטחקו

 ויה" באמת, בהם מאמין שאגי חכמה פייאות נתיבות ל"ב כמספר אלו, לכ*ז להשליםגדולים
 אמת, של הסד עמי לנמול רצונכם אם ואופתי, בניי גדוליסי ושני פוליש זהף כ"ב הכלסך

 , רצונכם כפי הנ"ל סך על להוסיףתוכלו

 ו ה א ר א 1 ד ע ם ע 1 נ י ה י 1 פעמים שבעה יאסרו גוססי שאה" בעת אצלי שיעמדווהאנשים

 המזטור אמירת ובכל הדבקים. בין ובפירוד ורהימו בדחילו דוקא בסידור בפגים חי, ע ו ש2י
 צדקה מפרישים אנחנו : מלא בפה ויאמרו כסף, אות ממטבע פחות לא *לי מטעותיפרשו

 נפיי כלות אחר ותיכף רבקה. מהאשה וינולד זיסקינד אלכסנדר של וגשמה חוה נפקובשתיל
 מהוגנים תורה לומדי לאביונים אילו מטבעות ד' עם הנ"ל הסך כל יחלקו שניקשח, אלמגושי
 חסורה שסקילה, ובהיות שלי, בהגוף ב"ר סלתות ארבע קדישא ההברא בי *ק5סו 1ה אחרוהיכף
 ויזהרו הקדושים ספירות ז' כנגד דוקא פעמים שבעה הינו בסקילה, המיתות יעשז.כלסכולן
 קומית שתי יהי' שלי שבקאמר ושערתי קומות, שתי גבוה uwn כשבא' הסקילה שי"אבאוד
 חדר אל דוקא אותי ישאו אחו; בחרר גשמתי יציאת יה"  *ם הנף הקרקש עי  התקרץמן

 עד אנשים כמה אותי שיגביהו יעשו, וכזה טמש, סקילה דין בי התשו ~alal שתישגבוה
 יעוזו וכזה קש, או סדין הפסק שוס בלי הארז על גדול"דוקא בכח חותי  יזרקו ססשהתקרה
  זג אחר 11 פעמיםשבעה

 השבעה בי שיעשו קדישא, ההברא על שלי ובחרם נון בן יהושע בחרם גוזרוהרבי
 הגדול מהדין קצת להסטר כבחץ, הוא הביעת כי ולין משייון על יהוסו ולח בסקילהטיחות
 מייז בעדו ואח" יו יעשב רבה לטצוא אלה מיתות 2י בעצמו שיעשה פי ואדרבההעלית.
 סמנה אנקם בתדאי בוא, ויעכב סי אך כספך. לרשך naan בי שקים השלית, בעתםטוב
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 התחברצוואת

 על ' ח"ו יעברו שלאואקוה
 החרמי

 על אותי ינוחו לא כנ"ל, סקילה דין עשיית אחר גם הנ"ל.
 יום טבולי רק בי יגעו שלא קדישא, מהחברא ומאוד מאוד ובקשתי ממש, הקרקע על רקק9

 כשירה.בטקוה
 המשה פעמים, שבעה קדישא מהחברא אנשים עשרה גופי יקיפו ולבישה, רחיצהוקודם

 למעלות שיר : יאפרו מהם וחטשה בישועתי, ואראהו עד נועם ויהי : הקפה בכל יאמרומהם
 עד בכח אנא יאמדו המזמורים אמידת אהד ואלו  אלו  המשור. סוף עד ההרים, אל עיניאשא
 ואחר כו', לה' הוא noe זבח ואמרתם י בא בפ' פסוק יאמרו בכח אנא ואחר תעלומות.יודע
 זה ופסוק כו', בסנורים הכו הבית פתח אשר האנשים ואת : וירא בפ' פסוק יאמרו זהפסוק
 בסידור בפנים במלה מלה בכוונה שתאמרו בקשתי ורעי אחי זה וכל והפוך. ישר יאמרובלבד
 של הקדושים משמות שם שכל ובפרט הדבקים. בין פירוד וליחן בחומש, והפסוקיםדוקא,

 שמים שם מפיכם שתצא אנרום שלא עצומה, בכוונה תאמרו כו' ואסרתם פסוק ושלהמזמורים
 אך השערה. חוט עד מדקדק הקב"ה כי ת"ו, עונש לי ויהוו בכוונה, שלא היינו ח"ו,לבסלה
 לעשות שהות יהי' שלא למנחה, סמוך ועי*ס בעש"ק ובפרס למנחה סמוך פטירתי יהי'אם

 בנ"י. בגופי שיעשו גדולה באזהרה טזהיר אני סקילה פעמים שבעה דין עכ"פ כנ"ל,ההקפות
 מים קבין  תשעה עלי ישליכו כנהוג הרחיצה ואהר הרחיצה. יה" ההקפה כלות אחרותיכף
 דוקרן שלימים קבין תשעה בכלי שיהיה וישערו קבין, ס' פעמים ד' היינו זה, אחר זהנקים
 הלבישה. יהי' זה ואחר קבין תשעה ברחיצת הארז על אותיויעמדו

 חוט אף יהיה ולא בינונים, חדש מפשתן רק שלי התכריכין שיהי' ואומר גוזר והריני.
 הכת ותלמיד פשתן. של וציצית טפשתן יהי' הטלית נם פשתן. רק משי אפילו אחר ממיןאחד
 חדש מפשתן יהי' הקיטל נם בנודע. מהציצית אהד בכל חוליות בי"ג בסלית הציציתיעשה
 נשים ע"י יה" והתפירה דוקא. חדש מפשתן יהיה התכריכין וכל הכתונת גם ישן. קיטלולא

 "ג יקראו ההלבשה גמר אחר שתיכף קדישא, להחברא ומאוד מאוד ובקשתי דוקא.זקגיות
 קדישא התברא כל עמהם יצרפו והט ב"ר יה" והם בתמידות אוהלים יושבי תורה לומדיאנשים
 הוא גריך קודשא בצירוף קדישא ההברא ,כל עם ב"ד אנחנו : הלשון בזה גדול חלםויתנו

 אלכסנדר מן שיצא זרע מטפת שנביאו וכל-המקטריגים המזיקים כל אגחגו מחרימיןושבינתיה,
 אחרים בגלגולים והן הזה בגלגול הן הזה, היום עד מעולם שהיי אופן בגוזזה רבקה, בןזיסקינד
 המקסריגים ואת המזיקים את מחרימים ושכינוייה הוא בריך קודשא בצירוף כלנו אנחנוהקודמים,

 וכלל. כלל לקברו מכאן אותו ילו ולא בטיסתו, ולא בתכריכיו ולא בגופו לא יגעו שלאההם
 ע?, שום יהי' לא הקבר בצידי גם בקבר. כלל אדון לי יעשו שלא ואומר גהרוהדיני

 עצים חתיכות ששה הקבורה מקודם יתקנו : יעשו כזה אך בנסרים. הקבר יכסו ולאומכ"ש
 כשנים יותר ומעט הקבר כרוחב ואורכן אצבעות שלשה כערך ורחבן אגודל רוחב בערךעובין
 אמה, רבע שלשה מהגוף למעלה הקבר בצידי להתחיבם יוכלו זה שבמעט בכדי אצבעותונ'
 לצד במקצוע ואחד הראש לצד ממש במקצוע אחת יתחכם הנ"ל. עצים חתיכות שניהיינו

 : כזה מחבירו, א' רחוק הקבר ברוהב יתחבם חתיכות וד'הרגלים
-נ - - - - - ף 
%.* %ן

 כמדת ורחבה ארכה דווקא, וחדש ענה משתן סדין יפרסו אלו עצים חתיכות ששהועל
 היטיב יתפרו או בהם יתתבו הסדין של להבו צילי ב. ועל יותר, והעט הקטר ורוהבאורך
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 העבודה ושורשיסוד

 היסית יקשרו אלו ומיתרים קנבוס. של %א דחקא פשתן ושל דווקא חדשים מיתריםעליהם
 מעל טהר הסדין ינתק לא שבוודאי שינינו בכדי והרגלים הראש מקצוע שאצל העציםסביב

 הראשת, הנכתב חיבורי יניחו ראשי ותחת הקבר. לכסות העפר ישליכו הזה הסדין ועלהעצים,
 הספר. בהתחלת עליו רשמתיגם

 והריב המטה, אחר בני ילכו ולא שכתבתי מסה ישנו שלא קדישא מהחברה מאדובקשתי
 מעי: שאני מה : עלי ידברו הזה השבח את רק כלל, שבח שום עלי ידברו שלא ואומרגוזר
 באמונת מאמין שהייתי פטירתי אחר ג"כ טלי ויעיד יודע תעלומות ~היודע וארץ שטיםעלי

 עיני גדל נפי בבירור ידע הוא אך ע"ה, רבנו כמשה ממש לעד, זכרו ויתטלה ית"שאלהותו,
 ואמתיח שלמה אמונה בגדל השפל ואני הוא, נאמן ביתי בכל ז( יב, )במדבר כס-ששכלו,
 י עלי יאסרו זה שבח גס שכלי. קט לפי גמור בבירור גס ח"ו, כלל וספק פקפוק שום בליברורה,
 אלהותו על מקבל הייתי הקדושה החורה מלמוד בטל שהייתי בעת ביופ, פעמים וכההשכמה
 ויתעלה.ימ"ש

 וא' מראשותי א' מצבות, שתי לעשות הטצבות תוסב עם לדבר יתעסקו הקבורה אחרתיכף
 את לגמור באפשרות יהיה לא אם אך שבעה. אחר תיכף מלאכתן שתוגמר בכדילמרגלותי,
 גדולה בהתאמצות שתתאמצו מאד במאד אהובי, בני מכם, בקשתי שבעה, אחר תיכףהמלאכה
 נטמז -פה : רק כלל תארים שום 'חקו לא המצבות על שלשים. קודט המצבות אתלהעמיד
 פלונית- ובשנה פלוני ביום יהברך ה' עובד רבקה, מהאשה הנולו משה במו"ה זיסקינדאלכסנדר
 ויסקינד אלכסנדר בחנ"ה ארי' משה : שיחיו בני חתימה ג"כ תהי  הלשון ובזו גדול. אשוריבכתב
 פלוגי : הלשון בוו שמם ג"כ יחתמו יתעלה, הום אוחם שיזכה בני בני גם יתברך. ה'עובד
 המצבות וחקיקת יתברך. ה' עובד זיסקינד אלכסנדר נכד ארי' משה או משה מו"הבלא*א
 שאצל במצבה היינו סימן. יעשה מהמצבות אחת כי ועל הקבר, לצד היינו פנים, לצדתהיי

 ד צ ל : מרגלותי ותאצל ש א ר ה ד צ ל : אלו תיבות מהשורות למעלה עליה חקוק יהיראשי
 ועכ"פ גבוהות תהיינה והאבנים עץ, של ולא אבן של דוקא תהאנה והמצבות י. י ת 1 ל ג רט

 שלי הקבר של אמות בר' אדם שם יניחו שלא ואומר נוזר והליני נמוכות. %אבינוניות
 קדישא מהחברא מאד ובקשתי שלי. חבור ג"כ ללמוד רגיל שה" ודוקא מפורסם, גמור צדיקכ"א
 לא נחומה, קברי את להקיף בני ירצו ואם שיחיו. בני על הקבורה mva ב"כ יכבידושלא
 נג. ביא קורות רק כיפה יעשו לא גם פסירתי. מעת שלמה שנה אחר רקיקיפו

 שטוחה בקשתי יתיש, הבורא טעבודת קטנה עבותת אף מחבורי שקבלו אותםומכל
 בכל ללמוד ואמת, הסד עמדי לעשות ומתחננת לפניהם עומדת דיוקני דמות כאלוופרושה
 הלמוד וקודט וכחיטו, בדחילו שיה הלמוד אך בעקידה, מאמר איזה ראשונה שנה כלות עדיום

 מיד נפשו את להציל סו"פ של ונשמה רוח נפש בשביל עקידה ללמוד רוצה הריני :יאמרו
 בשביל שדקה הלמוד קודם ליחן למעלים יתנדב ואם למדרגה. ממדרנה ולהעלותההעשוקים
 אוחס מכל מאד במאד היא בקשתי גם טוב. מה נשמתי, בשביל דרבנן קדיש לומר גםגשמתי'
 היינו בחבורי, יום בבל לנשה- שיקבעו ית"ש, הבורא מעבודת עבודה ~יזו מחבורי כברשקבלו
 אהר היינו ושנותיהם, ימיהם כל זה בלמוד ויתנהגו סוף, ועד החבור מראש יום בכלפרק
 החורה לומדי מכל גט שיהיו. שנים מאה עד מעמים כמה וכן ב' ט9ם יתחילו אחת פעםסיום

 שעור בו שיקבעו מאד במאד היא בקשתי מחבורי, מה דבר מעולם קבל שלא מי אףהקדושה,
 יונעם. ולהוומע העליון בעולם בעדם בתמידות טוב מליץ שאהיה אותם אני ומבטיה ים, בכללטוך
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